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Jövõépítõ kalákák a Székelyföldön

a Székelyföld Románia földrajzi középpontjában elhelyezke
dõ, erdély keleti részén, a keleti kárpátok nyugati lejtõjén 
kialakult kulturális régió. a térség a megkésett és idõnként 
megtorpanó modernizációs folyamatok eredményeként pe
remre szorult, erõteljesen vidéki jellegû. a középkorban sajá
tos közigazgatási státusszal rendelkezett, melyet a Magyar 
királyság keleti határainak védelmében játszott kulcsfontos
ságú feladatvállalásával tudott a magyar királyokkal és az 
erdélyi fejedelmekkel szemben kialkudni. a székely nemzet 
sajátos települési és közösségi igazgatását a rendi társada
lom felbomlásáig, a tizennyolcadik századig megõrizte. ezt 
követõen alig száz év alatt elterjedtek a feudális viszonyok, 
és radikálisan megváltoztatták a tulajdonviszonyokat és a 
szokásrendet a Székelyföldön. 

a modernizációs folyamatok és a több évtizedes szocia
lista iparosítás tovább bomlasztották a székely rendet, 
gyakorlatilag megszûnt az a faluközösség, amelyet Imreh 
István, erdélyi történész a rendtartó székely falunak nevezett.  
Barabási lászló, csíkszeredai történész szerint azonban még 
a mai székely társadalomban is fellelhetõek a régi rend elemei 
és a kollektív tudat õrizni látszik a hagyományos társadalom
mûködés módját.

a rendszerváltás után, a szabadság lehetõsége és a 
Székelyföld gazdaságában végbement gyors privatizáció 
nyomán kialakult szerkezetváltás megteremtette a szerves 
fejlõdés lehetõségét. a gazdaság szerkezete ráépül a tizenki
lencedik században kialakult iparos céhek és a XX. század 
elején mûködõ szövetkezetek által kialakított õsszerkezetre.

a székely falvakban a kilencvenes évek elején felszá
molták a kollektív gazdaságokat és a termõföld visszakerült 
az eredeti tulajdonosok birtokába. a nehézkes telekköny
vezés és birtokbeazonosítási folyamat napjainkig megakadá
lyozta a földek adásvételét. ennek következtében gyakorlati
lag többszáz éve kialakult birtokszerkezet jellemzi a szé 

 
 
 
 
 
kely vidéket. a székely társadalom ma küldetését vesztett, 
individualista – ugyanakkor erõteljes kisközösségi lojalitást 
megélõ – hatalomtisztelõ, kockázatkerülõ és nem jövõorien
tált. az alacsony szintû teljesítményorientációt is tekintetbe 
véve, a Székelyföldön élõ közösségek nem tartoznak 
napjaink globalizáció által meghatározott versenyének 
élbolyába.

2007 januárjától Románia az európai Unió tagja lesz, 
ahogy a székelyek mondanák: „erdély, majd egész Romá
nia után az európai Uniót is hezzácsatolják a Székelyföld
höz”. a csatlakozás talán minden idõk legnagyobb kihívását 
jelenti a Székelyföld számára. lehetõségeket és veszélye
ket egyaránt magával hordoz.

a székelyföldi politikai elit az autonómiaigény meghirde
tésével próbál válaszolni a kihívásra, anélkül, hogy konkrét 
elképzelést fogalmazna meg az autonómia tartalmáról. 
a gazdaság és a civil társadalom szereplõi sodródnak 
az életüket egyre erõsebben meghatározó integráció és 
globalizáció áramlatain. kevesen látszanak felismerni, 
hogy a székelyek tulajdonképpen még nem döntötték el, 
milyen életet szeretnének élni a jövõben. nincs társadalmi 
megegyezés arról, hogy a fogyasztói társadalom model
ljét követike, vagy annak már most érzékelhetõ magas 
költségei miatt megpróbálnak valami sajátos székely 
életformát kialakítani.

a székely jövõkép még nyitott, de nincs sok idõ a kollektív 
döntés meghozatalára. a székely autonómia igazi kérdése, 
hogy megtaláljae a közösség a megfelelõ választ. Milyen 
mértékbe fogja az új társadalmi megegyezés a szabad
ságot szolgálni és megõrizhetie a székely társadalom a saját 
sorsa feletti ellenõrzést, vagy a többszintes integrációs kénysze
rek továbbra is erõteljes kiszolgáltatottságban tartják?

a Székelyföld fejlõdésének és fejlesztésének sarkalatos 
kérdései, amelyeket az utóbbi években egyre gyakrabban 
fogalmaznak meg az önerõs, a közösségek részvételén alapuló 
fejlesztés filozófiáját és gyakorlatát követõ szakemberek:
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• Miként lehet megszólítani, bevonni, érdekeltté és felelõssé 
tenni a helyi közösségeket, ahhoz, hogy saját hatáskör
ben és kezdeményezéssel fejlesztési munkálatokat 
elvégezzenek?

• Miként lehet bevonni a fejlesztési erõfeszítésekbe a 
hagyományos erõforrásokat, olyan helyzetben, amikor 
ezeknek az erõforrásoknak a felhasználásához szük
séges tudás, képességek és ezeket hordozó kultúra a 
modernizáció útvesztõiben feledésbe merültek?
erre a két kérdésre adott válasznak tekinthetõ az a ka

lákamozgalom, amely a Csíki természetjáró és természet
védõ egyesület (Cstte), és transpagony kft. valamint a 
magyarországi pagony tájés kertépítész Iroda és az ars 
topia alapítvány munkatársai körül szervezõdött.

a kaláka gondolata Gyergyószentmiklóson fogant 
meg 2000 nyarán, amikor a Gyergyóimedence fejlesztési 
kérdéseivel foglalkozó fórumon a beszélgetés elérkezett 
a stratégiát megalapozó jövõkép (Székelyföld a tájban élõ 
közösség), küldetés (Országépítés) és cselekvési módo-
zatok (az önkéntes együttmûködés, a kaláka) megfogal
mazásához.

a válaszok mozgósító erejét kimondásuk pillanatában 
a jelenlévõk a Gondviselés áldásaként érzékelték. Hamaro
san cselekvés követte az elhatározást a Csomád–Bálvá
nyos kistérségben.�  lázárfalván 200�ben, egy év múlva 
tusnádfaluban mozdult a közösségi összefogás, a kárpátme
dencébõl összegyûlt szakemberekkel és diákjaikkal együtt, 
a falu népe felújította két hagyományos gyógyfürdõjét és 
rendezte azok környezetét. „a hely megtisztult, s vele együtt 
mindannyiunk lelke. a munkától, ami itt olyan volt, mint az 
ima.” – emlékezik vissza Herczeg ágnes az Országépítõben.2 
a kalákaalkotótábor munkáját a helyi önkormányzatok, a 
polgártárs alapítvány és a holland nagykövetség támogatták. 
a helyreállított fürdõhelyek mûködtetése és megõrzése a 
helyi közösségek és az önkormányzatok feladata marad. az 
elsõ kalákákat követték a csíkkozmási Sószékfürdõ, a kászoni 
Sóskútfürdõ felújítását végzõ táborok. 2005ben három, 2006
ban öt helyszínen folyt a munka. a kezdeményezés több száz 
embert megmozgató mozgalommá nõtt, jelentõs jövõkép 
alakító eseménye lett a Székelyföldnek.

a kalákák sikerének egyik titka, hogy a helyi közösségek 
kollektív emlékezetében meglévõ szervezési formát, a köl
csönösségen alapuló, reális szükséglet által életre hívott 
együttmûködést támasztotta fel, melynek a gazdálkodáshoz 
kapcsolódó hagyománya helyenként még megtalálható. 

nem kevésbé fontos, az innováció, a kaláka nyitottsága,3  
ami a kárpátmedence más tájairól ide zarándoklók jelen
létében nyilvánul meg. 

a kaláka, szellemi megalapozással, szakmai hozzá
értéssel, a táj és a közösség szolgálatában végzett alázatos 
munka. a helyi közösség számára a külsõ résztvevõk, a 
zarándokok önkéntes munkája azt az üzenetet hordozza, 
hogy a helyreállított fürdõhely egyedi érték. az alázattal 
végzett munka és a köszönet, hogy abban részt vehettek, 
igazolja az üzenet hordozójának hitelességét.

kalákáink két érintettjével, a közösséggel és a tájjal 
szeretnék bõvebben foglalkozni, indokolva a tájban élõ 
közösség jövõképének realitását és szükségességét.

a Székelyföldön hagyományos faluközösségek az elmúlt 
évtizedekben, bár késõbben, mint európa nyugatabbra esõ 
részein, a modernizáció során bomlási, átalakulási folyamaton 
mentek keresztül. az átalakulást az elvándorlás, a városi 
életforma térhódítása és az iparszerû mezõgazdaság lát
ható jelei mellett a szellemi és tudati átalakulás kísérte. a 
modernizáció három hatása különös fontosságú a fejlesz
tési lehetõségek szempontjából:

• az egyéni emancipáció, a személyiség kiválása a kö
zösségbõl

• az ember kiválása a természetes környezetbõl, a tár
sadalom megszületése

• a társadalmi és földrajzi mobilitás
ezek következtében az ember elveszítette a közösség 

által biztosított idõfelettiség tudatát, az élete idejének rabja
ként pedig a jövõ bizonyosságát. a természettel való szerves 
kapcsolat felbomlása korábban nem ismert mértékû kör
nyezetpusztításhoz vezetett. a természet többé nem az élet 
kerete, hanem a gazdaság számára biztosított erõforrás.

az individualizáció folyamata visszafordíthatatlan. az 
egyén élete közösség nélkül lehetetlen. a közösség iránti 
szükségletet nem tudják kielégíteni az intézmények. Olyan 
összekötõ fogalmakra van szükség, melyek segítségével 
az egyén újfajta, a felelõsségvállaláson és értékközösségen 
alapuló együttmûködõ közösségekbe térhet vissza, illetve 
ilyeneket alkothat magának. ehhez segíthet hozzá a kultúra. 
a természettel való kapcsolat újjáépítéséhez is értékhordozó 
fogalomra van szükség, új természetkultúrára. ezt a szerepet 
hivatott betölteni a táj fogalma. Sem az emberi közösséget, 
sem a természetet nem lehet különkülön megmenteni.

a modernizáció által a természettõl elválasztott ember 
számára biztonságot a jog nyújt. a hagyományos közössé
gek számára természetes, a teljesség megélésének 
élményét nyújtó kapcsolat közösség és természet között, 
már nem létezik az egyén számára. Helyébe egy „örök
befogadási bizonylat” szükséges, mely jogilag rendezi a 
kötelezettségeket és jogokat. 

az európa tanács többévi egyeztetés után,4  2000 júliu
sában elfogadta az európai tájegyezményt (european land
scape Convention). a táj fogalma ezzel elindult a nemzetközi 
jogi kodifikáció útján. az egyezmény a tájat olyan övezetként 
vagy területként definiálja, amilyennek az ott élõk vagy az 
arra látogatók megélik. a táj az ember és a természet tevé
kenysége folytán alakult ki az idõk során, olyan egészet alkot, mely 
egyesíti magában a természeti és a kulturális komponenseket, 
ezek nem tekinthetõk egymástól különállónak.5  annyi táj 
van, ahány ember és a közös táj, amirõl a tájkultúra szól, 
közösségalkotó erõ. de csak akkor, ha az ember, közössége 
és a táj közt létezõ kapcsolat tudatos. a hagyományos ember 
számára ez a kapcsolat nem racionális úton, életformáján és 
hitvilágán keresztül volt jelenvaló. korunk embere racionális 
úton, életformájának tudatos alakításával kísérelheti meg az 
örök kapcsolatot felépíteni.

1 A táj és a szülõföld iránti szeretet adta a cselekvés indítékát. Errõl vall 
Jánosi Csaba, a CsTTE elnöke (Országépítõ 96/4.).

2 Országépítõ 2002/2 
3 Anekdotába illõ lenne, ha nem a Székelyföld egyik nagy problémájáról, a 

szétdaraboltságáról szólna az a szívemnek kedves jelenet, amikor a lázárfalvi 
táborban dolgozó falubeli mesterember megilletõdve vette tudomásul, hogy 
székelyudvarhelyi résztvevõje is van a tábornak.

4 A vita többek közt arról szólt, hogy európai természetvédelemrõl vagy 
tájvédelemrõl kell-e egyezményt megfogalmazni. A tájvédelem mellett 
a kulturális szakbizottság állt, míg a környezetvédelmi megközelítés 
melletti lobbi már megegyezni látszott az ipari érdekeltségekkel.

5 Az egyezménnyel és a tájvédelemmel kapcsolatban bõvebben a www.
arstopia.hu és a www.coe.int honlapokon található információ.
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a tájban élõ közösség, a táj által életre hívott közösség. 
a közösség tudata kiterjed és megalkotja a tájat. egyszerre 
van benne és tud önmagáról. a táj és a közösségi öntudat 
egymás tükörképei. amit látunk, beszélünk és gondolunk, 
az a tudatunk a tudásról. amikor a tájról, vagy a régióról 
beszélünk (ami tulajdonképpen ugyanaz), ezt a sajátos 
tudást fogalmazzuk meg emberi jelképek formájában.

a mai közösségek jellemzõje, a hagyományos közös
ségek zártságával szemben a nyitottság. a nyitottsággal 
együtt jár a mobilitás, ami a globalizáció kísérõjelenségeként 
összekeverheti a közösségeket. távoli kultúrákban felnõtt 
embereket keríthet egymáshoz, egyazon táj keretében. ez 
a keveredés térben és idõben egyaránt történhet. Mivel a 
modern ember nem rendelkezik az idõfelettiség tudatával, 
zavarodottan tekinthet a táj által megjelenített idõfeletti 
képekre és általuk hordozott üzenetekre. a fentebb vázolt 
tudati változások közvetve a tájat is alakítják. Racionális 
elemzés és éber jelenlét nélkül kevés remény marad az 
ember és a táj harmóniájának megõrzésére.

a kalákatáborokban együtt dolgoztak a hagyományos 
életformát és kultúrát õrzõ, többnyire idõs emberek, és a 
mai kor jellemzõ életformáját élõ fiatalok. a táj és a közös 
érték összehozta õket. eredményes volt az együttmûködés. 
ehhez azonban az is kellett, hogy a hagyományõrzõk emlé
kezzenek az õsi fürdõk jelentõségére és a népi fürdõkultúra 
által szokásokban rögzített gyógyító tudásra. a globális kor 
fiataljai meg ismerték a táj univerzális értékeit és tisztelték 
a hagyományos tudást. egy idõben, egyazon helyen jelen 
léve, a munka szentsége által egybeolvasztva, sikerült az 
ember és a táj között hidat építeni.

a Székelyföldre jellemzõ, hogy egy közösségen belül 
együtt él a hagyományos és a modern kultúra. Családban, 
faluban vagy kisvárosban is találkozunk ezzel. Ugyanak
kor táj és kultúra az összetartozás és közösségi identitás 
tudatát tartja életben. ezért lehetséges a hídépítés a 
kaláka által.

a kalákamozgalom fenntartásához azonban szükséges 
a helyreállított értékek hasznosságának visszaigazolása. a 
munka és a jócselekedet misztériuma szétporladhat a has
zonelvûség szikláin. lázárfalván a fürdõ felújítását követõen 
megélénkült a faluturizmus, számos családi ház nyerte el 
a vendégfogadásra alkalmas minõsítést. kérdés, hogy a 
gyógyulni érkezõ vendégek megtaláljáke a népi gyógyászat 
ehhez szükséges tudását a faluban? e tudás nélkül a táj és a 
természet nyújtotta lehetõségek, akár értéktelennek is tûnhetnek 
a látogatók számára.

ez a kérdés vezet a hagyományos közösségek által 
birtokolt tudás fenntarthatóságának és biztonságának prob
lémájához. a modern szellemi értékeket védõ szabadalmi 
szabályozás és a tudás alapú gazdaság versenykörülményei 
közt a hagyományos tudással rendelkezõk védtelenek. Ma 
már általános helyzet, hogy a hagyományos tudás érté
kesítésének nyomán keletkezõ jövedelem és haszon nem 
a tudást birtokló és fenntartó közösséghez, hanem valami
lyen, a tudáshoz kapcsolódó szolgáltató vállalkozáshoz jut. 
a turizmus csak egyik formája ennek a szellemi kizsákmá
nyolásnak. de ide sorolható a kézmûves termékekkel, nép
mûvészeti tárgyakkal kereskedõk gyakorlata is. ennél sú
lyosabb, amikor gyógyszergyárak szabadalommal6 védenek 

valamilyen hagyományos gyógynövénykivonatból készített 
terméket és annak a globális piacon való értékesítésébõl 
óriási haszonra tesznek szert. a közösség által birtokolt tu
dás (traditional knowhow), ami a közösség tulajdona, amit 
íratlan formában, hagyományok által örökített át, a magánjog 
alapján annak a kezében értékelõdik, aki azt leírja, szaba
dalmaztatja, és a piacon forgalmazza. a modern gazdaság
ban a gazdasági csere nyomán keletkezõ haszon a tudás 
birtokosánál jelenik meg. ettõl tér el a gyakorlat a tradicioná
lis társadalmak esetében. Mindez hasonlóan történik a 
természeti erõforrások kizsákmányolásához, amikor azok a 
modern gazdaság számára olyan externáliák, amelyekhez 
költségek nélkül hozzájuthatnak.

az enSz által elfogadott Biodiverzitás egyezmény 
nyolcadik (j) pontja foglalkozik a kérdéssel. a hagyományos 
tudás valamely õshonos vagy helyi közösség által birtokolt 
tudást, innovációt, vagy gyakorlatot jelent. az egyezmény en
nek a tudásnak a védelmére vonatkozó ajánlásokat tartalmaz, 
kötelezve az egyes nemzeteket, hogy jogrendjükben, a 
biológiai sokszínûség részeként, kollektív jogként védel
met biztosítsanak a hagyományos közösségek tudásának, 
hagyományainak, életformájának. a hagyományos élet
formával kapcsolatos gazdasági tevékenységet a közösség 
bevonásával kell végezni, a keletkezõ haszon méltányos 
elosztásával.

a fentebb vázolt, a kalákamozgalom által meghonosí
tott gyakorlat, egy újszerû fejlesztési modell elõfutárának 
tekinthetõ. egy lehetséges székely út a jövõhöz:

• Világok komplementaritásának elve. a hagyományos, a 
modern és a posztmodern életformák ne zárják, hanem 
egészítsék ki egymást. a társadalmi megegyezés a há
rom világ egyensúlyán alapuljon, egyik se törjön a másik 
eltiprására.

 • A saját világban beágyazottság, a megfelelés elve. a 
három világ sajátos technológiáival, szerves életformái
val, teremtsen kölcsönösen hasznos externáliákat a másik 
világ számára.

• A kölcsönös fenntarthatóság elve. az externáliák ter
melése és gazdasági értékesítése történjen fenntartható 
módon.

• A közösségi ellenõrzés elve. az externáliákhoz való 
hozzáférés legyen helyi vagy regionális közösségi ellen
õrzés alatt, szokásrend szerint.
ez a fejlesztési modell lehetõvé teszi, hogy a fejlõdés mér

téke a sajátos életforma által meghatározott életminõség 
javulása legyen. Ugyanakkor az egy fõre jutó Gdp helyett 
más követendõ célt hozzon be, például az értékes esz
tétikai tartalmat. a három világ együttmûködése fejlõdést 
eredményezhet anélkül, hogy a fogyasztói társadalom 
magas költségeinek megfizetése érdekében magas kibo
csátásszintû és profithozadékú gazdaságszerkezetre lenne 
szükség.

a fürdõépítõ kalákák a jövõrõl is szólnak. Mozgósító erejük 
nehezen lenne magyarázható csupán a múlt szokásainak fe
lidézésével vagy az esztétikai javak termelésével. az erõ, amit a 
résztvevõk megéreznek minden egyes alkalommal, tulajdonkép
pen a víz ereje. pontosabban a víz princípium civilizációszervezõ 
ereje jelenik meg a kalákák összefogásában. az energia a 
jövõbõl jön, abból a világból, amelynek létét csak sejthetjük, 
remélhetjük. de dolgozhatunk érte. a Székelyföld legyen 
tájban élõ közösség, melynek küldetése a vizek védelme. 

Kolumbán Gábor
6 Szintén székely anekdotába illõ eset, hogy az egyik kenyérgyár sza

badalmaztatta a hagyományos kürtõskalácsot.
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a kalákák SzeRepe a táJfeJleSztéSBen

A tájak békülékenységre, szeretetre,
türelemre, életörömre, fanatizmustól ment kívánságokra 

tanítanak, az otthon megbecsülésére,
és ezzel más otthonának tiszteletére.

(Szabó Zoltán) 
 

A táj élõ, eleven organizmus

erdély, s ezen belül Székelyföld az európai kultúrtáj, a kár
pátmedence történeti tájainak utolsó végvárai közé tartozik. 
a hagyományos tájmûvelést itt is felõrli a nyugatról betü
remkedõ erõszakos életmódmodell, a keletrõl érkezõ eltérõ 
kulturális nyomás. a fejekben látens módon megváltozik 
az értékrend, majd manifesztálódik az értékek pusztulásá
ban. ez a folyamat csupán törvényekkel nem állítható meg. 
politikával pedig végképp nem. a megoldás a tájban rejlik. 
a helyi közösségekkel, a helynek megfelelõ formában és 
tudatosan végzett tájfejlesztésben. a pusztító folyamatok 
gyorsak, ez a tevékenység lassú. Hatása nehezen mérhetõ, 
alig kimutatható. Mert a lelkekben s a tudat szférájában, az 
emberi kapcsolatokban valósul meg. a jelenlegi helyzetben 
elodázhatatlanul fontos, hogy az erdélyi közéletben, kultúrá
ban ismertté váljon az a tájszemlélet, amely a táj egyetemes 
és helyi értékeinek megõrzését és fejlõdését a táji örökségbõl 
kiindulva, a helyi közösséggel együtt, tudatosan, az egyén 
felelõsségére építve végzi.

a táj nem csupán természet, sem pedig emberi alkotás. 
a táj mindkettõ. az ember és a természet együtthatásában 
megformálódott élõ, eleven organizmus, amely folyamatos 
változásban, alakulásban létezik. a táj fejlõdését és állapotát, 
a változásban felismerhetõ tendenciákat vizsgálva eleven 
kép alakulhat ki bennünk egy hely, egy táj életérõl. Ha figyel
münket tudatosan ennek a változásnak a megragadására 
irányítjuk, közvetlen, személyes kapcsolatba kerülhetünk 
a minket körülvevõ környezettel. a táj sorstörténete és a 
bennünk létrejövõ szeretetteljes figyelem alapja lehet a táj 
egészséges fejlõdését magába foglaló jövõkép megragadá
sának, amelyre cselekvéseinket alapozhatjuk. a táj állapo
tának, fejlõdésének kulcsa mindennek tükrében a „tájban 
élõ közösség” kezében van. a örökség ápolása, továbbvitele 
és éltetése a közösség feladata, amely történetileg a hagyo
mányokon keresztül történt. a modernizáció megállíthatatla
nul felszámolja a hagyományt, s ez eléri a saját hagyomá
nyukat legtovább õrzõ európai régiókat. a közösség 
egyénekre bomlik. a közösségi tudat, amely összehangolja 
és szabályozza az egyén és a közösség érdekeit, eltûnik. a 
hagyományos faluközösség individualizálódik, s ebben a 
pillanatban elindul a tájtól való elszakadás folyamata is. 

a múltba visszatérni nem lehet és nem is szabad. Ma 
tudatos, szellemi jelenlétre van szükség. a globalizáció 
ideológiája azt sugallja, hogy az egyén túl kicsi a problémák 
megoldására. ezzel szemben a felelõsség egyéni, mert az 
jelenik meg a világban, ahogy cselekszünk, amit gondolunk 
és mondunk, vagy éppen elmulasztunk. a táj tükör, amely 
mindezt visszatükrözi felénk.

a Ceausescudiktatúra �989 elõtt az erdélyi falvak 
tudatos pusztításának programján dolgozott. a szegénység, 
pénztelenség a központilag le nem rombolt településeken 
megõrizte az egykori tájkultúra értékeit, noha látens mó
don itt is elindult, elsõsorban a téeszesített területeken, a 
gazdálkodók elszakítása a hagyományos gazdálkodástól. a 

központi iparosítás egybeesett a politika tudatos etnikai pro
gramjával, amely a kényszerelhelyezések és betelepítések 
módszerével radikálisan megváltoztatta egyes tájegységek 
etnikai összetételét. az iparosított területeken a koncentrált 
környezetalakítás, környezetszennyezés volt jellemzõ, míg 
a falusi térségekben a tájhasználat, a természeti értékek 
érintetlenül maradtak. a városok történelmi magjait lebon
tották, amivel a kulturális, történelmi identitás eltüntetése volt 
a cél. Más országokkal, így az anyaországgal való személyes, 
kulturális, szakmai kapcsolatokat ellehetetlenítette a ki és 
beutazások hivatalos és eseti korlátozása. az anyaország 
akkori hivatalos politikája összhangban volt a romániai törek
vésekkel. nemzedékek nõhettek fel úgy, hogy az oktatásban 
egyáltalán nem hallottak a határon túl élõ magyarságról. a 
baráti, rokoni kapcsolatokat tudatosan ápoló, az erdélyi 
magyarságot segítõ személyek és csoportok a megfigyelt, 
politikailag megbízhatatlan kategóriába sorolódtak, sok 
esetben korlátozva a szabad utazást.

az �989es fordulattal jelentõs változás vette kezdetét. 
közép és keleteurópában megadatott a lehetõség a sajá
tos, helyi viszonyoknak megfelelõ fejlõdés kibontakozására, 
azonban a piacgazdaság nyomása a regionális fejlõdést más 
irányba vitte, saját gazdasági, kulturális, társadalmi elvei és 
gyakorlata szerint. a mai, az emberiség sorsát világméretek
ben meghatározó gazdaságkultúra dominanciája és ennek 
hatásai tényként kezelendõk. ezek a hatások jelen vannak, 
ha a helyi társadalomban nem tudatosulnak is. a tüneteibõl 
olvashatunk: megváltozik az értékrend, a fogyasztási szoká
sok, a pénzhez való viszony. a történelem ilyen nagy válto
zásai, átalakulásai a gazdaságilag szegényebb térségekben 
törvényszerû migrációs folyamatot indítanak el. 

Míg az úgynevezett fejlett országok természeti állapota, 
kultúrtáji öröksége jóval szegényebb, és támogatási rendszer 
tartja fenn, az elmaradottabb régiókban a természeti, táji, 
kultúrtörténeti, építészeti értékek felgyorsuló pusztulásával 
kell számolni. a múltba legalább olyan hiba visszatérni, 
mint „végképp eltörölni”. Meg kell kísérelni azonban egy 
adott tájban élõ közösség tudását megismerni, s a múlt és 
jelen tendenciák értékelésébõl kiindulva megoldást találni a 
továbblépésre, a fennmaradásra. Hiszen élõ, egzisztenciá
lisan biztos közösségek tudják megõrizni a jövõ számára 
azt a természeti, táji világot, kulturális örökséget, életmódot, 
ami nyugat és középnyugateurópában már elveszett. 
lehet, hogy nincs messze az idõ, amikor éppen ezek a tájak, 
az egészséges levegõ, víz, élelem és a táj gyógyító ereje nyújt 
gyógyulást az ide menekvõknek. 

az átalakulás Romániában is kezdetét vette a kilecvenes 
években, az európai gyakorlatra jellemzõ környezetvédelmi 
és természetvédelmi törvények és intézmények hiányában, 
táj és kertépítész szakemberek és e diszciplína képzése 
nélkül. 

Kistérségi fejlesztések, fejlesztési stratégiák

a táj egyedi és megismételhetetlen, vagyis individuális 
egység, eleven organizmus, amelynek sajátos természeti 
összefüggései és benne élõ közösségekkel egybefûzõdõ 
sorstörténete van, nyilvánvaló, hogy nincs két egyforma 
táj. ezért nem lehet kész receptet adni, hogyan is kell egy 
adott táj fejlesztési stratégiáját elkészíteni. a kérdés elsõ
sorban nem módszertani, hanem tudati. a tájjal való foglalkozás 
alapja a személyes kapcsolaton alapuló párbeszéd, amely 
szeretetteljes odafigyelésen alapul, ahogy ezt Jochen Bock
emühltõl tanultuk. a tájjal, az emberekkel való foglalkozás 
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során kérdések merülnek fel bennünk, s nyitottsággal teli 
megfigyeléssel, befogadni tudással megkapjuk a válaszokat. 
Mindez folyamatos, a tudatos jelenlét által megelevenített 
kapcsolatrendszer.

Jochen Bockemühl (aki nyugdíjba vonulásáig a Goethe
anum természettudományi Szekcióját vezette) olyan iskolát 
teremtett, amely a goethei természetismeret és Rudolf Stei
ner kutatásait továbbfolytatva választ keres az ember és a 
táj kapcsolatára. Gondolkodásunk két poláris pontjára hívja 
fel a figyelmünket. a tájat csupán tárgyszerûen vizsgálva, 
értékelve, s ezekbõl az értékrendszerekbõl következtetve 
abba a zsákutcába kerülünk, ahová a modern, analizáló 
természettudomány, amikor az élõre a holt anyagban keres 
választ. SzentGyörgyi albert ezt a dilemmát és a tudós 
tehetetlenségét kissé cinikusan a következõképpen illuszt
rálja: „Mi is az élet? Az is bizonyos, hogy senki nem adott 
kielégítõ választ még erre a kérdésre. A tudomány arra a 
tapasztalatra épül, hogy a természet értelmes kérdésekre 
értelmes válaszokat ad, következésképp amennyiben nincs 
válasz, minden bizonnyal a kérdéssel van baj. A kérdés 
ugyanis hibás, minthogy ’élet’, mint olyan, nem létezik – még 
senki sem látta.” Goethe felhívja a figyelmet erre a jelenségre: 
„Az analízisnek és a szintézisnek olyan természetes módon 
kell váltakoznia, mint a belégzésnek és a kilégzésnek.” 
a tájat csupán esztétikai, vagy ökológiai szempontból 
szemlélni éppúgy egyoldalúsághoz vezet. a harmónia 
vagy a természet egyensúlyának felbomlását érzékelve a 
felelõsség az embert, az adott tájban élõ embert terheli. a 
szép tájak megõrzését, az ezeket a tájakat létrehozó emberi 
életmód konzerválásával elérni nem lehet, éppúgy, mint ter
mészetvédelemrõl úgy beszélni, hogy tiltsuk ki, iktassuk ki 
az embert, s akkor megmentettük a természetet. az emberi 
gondolkodásnak azonban van egy megfigyelhetõ karaktere, 
amely képessé tesz e polaritás szakadékából kiemelkedni. 

„A metamorfózis-szemlélettel az ember meghódíthatja azt, 
ami élõ. Saját gondolkodását is megelevenítheti. Halottból 
elevenné teszi. Ezáltal a szellem életét szemlélve lesz képes 
önmagába fölvenni.” (Rudolf Steiner) a tájban lezajlódó 
folyamatok megfigyeléséhez és megértéséhez mindezzel 
tisztában kell lennünk.

a táj állapota, jövõje szorosan összefügg az ott élõ emberek 
szociális helyzetével, tudati állapotával. a táj tükre az emberi 
gondolkodásnak, az emberi léleknek, szociális viszonyoknak. a 
nagyobb társadalmi, gazdasági, politikai összefüggések helyre 
jellemzõ leképezõdése. a táj fejlesztése ezért mindezen szem
pontok együttes tudatba emelését, az állapot, a problémák 
és lehetõségek vizsgálatának és érékelésének holisztikus 
megközelítését igényli. a program felelõseinek generálniuk 
kell tudni a fejlesztési folyamatokat és a fejlesztés irányait 
(ami nem jelenthet külsõ dominanciát, hanem érdekharmo
nizációt), s az érintettek aktív részvételét segíteni. egy adott 
táj jövõbeli stratégiájának elkészítése ezért együttmûködést 
igénylõ tervezési feladat. a közös, célorientált tevékenység 
biztosíthatja, hogy a stratégia ne szolgálhasson ki rövidtávú 
egyéni érdekeket, politikai nézeteket és csoportokat.

ezt a metódust organikus fejlesztési munkának nevez
hetjük, mivel a múlt és a jelen, a természeti, társadalmi, 
gazdasági összefüggések ismeretén alapul és folyamatában 
alakul. a fejlesztési stratégia egy adott pillanatban megfogal
mazott jelen és jövõbeli cselekvési feladatok foglalata. Cél
kitûzésben és elveiben, értékrendjében hosszútávú állásfog
lalás. Mégsem statikus. a fejlesztési folyamat során a külsõ 
és belsõ változásokra választ kell adni. Sikerének alapja a 

természeti világ, a táj és az ember önzetlen és felelõsségteli 
szeretete. természetesen minden résztvevõnek magasszin
tû szakmai felkészültséggel kell rendelkeznie. a siker nem a 
mai fogyasztói társadalom elvárásainak felel meg. 

A kalákák szerepe a táj- és a térségfejlesztésben

a kaláka története a CsomádBálványos Régió fejlesztési 
stratégiájához köthetõ. Jánosi Csaba, a Csíki természetvé
dõ és természetjáró egyesület vezetõje, kiváló geológus, a 
székelyföldi borvízforrások és gyógyhelyek kutatója kereste 
meg a pagony tájés kertépítész Irodát e munka össze
fogására. a kétéves munka (�997/98), amely a Hargita és 
kovászna megyei tanács megbízására készült, feltárta 
a régió értékeit, állapotát, leírta a tendenciákat és a helyi 
szereplõkkel cselekvési programot készített. a térség leg
nagyobb táji potenciálját a vízkészlet jelenti. a fiatal vulkáni 
táj utómûködésének köszönhetõen felszínre törõ források, 
gázömlések erejét régóta megtapasztalta az ember. a 
ráépülõ fürdõ és gyógykultúra két irányt mutat, a népi 
fürdõhasználatot és a �9. század elején meginduló polgári 
fürdõk kiépülését. a stratégiai munka egyik fontos eleme 
falufórumok szervezése volt. 200�ben a lázárfalván tartott 
falufórumon a helybéliek akarata és a tervezõk elképzelése 
találkozott – a stratégia cselekvéssé formálásának legyen 
elsõ gyakorlati példája a lázárfalvi nyírfürdõ felélesztése. a 
kaláka gondolata egy másik fórumon már megszületett. a sz
ervezést magyarországi részrõl a pagony tájés kertépítész 
Iroda, az általa mûködtetett budapesti ars topia alapítvány 
(Herczeg ágnes, Szûcs Gábor) és az axis építésziroda 
(tusnády zsolt), helyben pedig a régió legaktívabb civil 
szervezete, a Cstte (Jánosi Csaba) vállalta. a pagony és 
az ars topia alapítvány Magyarországon, �997ben már sz
ervezett alkotótábort (taliándörögdön) Köztér – közösségi tér 
címen, ahol a helybeli fiatalok és az egyetemisták közösen 
terveztek és építettek meg egy közösségi teret. 

A kalákákról

az elsõ kaláka sikere bebizonyította, hogy az elképzelés 
mûködõképes és hatékony. így az évek során a struktúrán 
nem sokat kellett változtatni. a szervezési munka az elõké
szítéssel kezdõdik. Megkeresnek, hívnak, sokszor nehéz a 
választás, hová is menjünk. a kezdeményezõ önkormány
zat, vagy szervezet felvázolja elképzeléseit, hány embert 
tud fogadni, milyen anyagok állnak rendelkezésre. Itthon 
összeáll a csapat. a tervezést és a helyszíni csapatvezetést 
a pagony Iroda gyakornokai, a kós károly egyesülés ván
dorépítészei és az „öreg” kalákások vállalják. a helybeli 
szakmai elõkészítést Jánosi Csaba végzi. a fogadó fél 
is felállítja a csapatát. általában az önkormányzat, civil 
szervezetek, közbirtokosság, egyház, térségfejlesztõk és 
magánemberek vesznek részt a kalákában. a vázlattervek 
elkészültével kerül sor a falufórumra, ahol a helybélieknek 
bemutatjuk az elképzeléseket. Újabb ötletek, javaslatok 
és vállalások ideje ez. ezt követõen nyilvánosan meghir
detjük a programot. az elmúlt években már nem nagyon 
kellett reklámozni, november, decemberben folyamán 
jelentkeztek érdeklõdõk, hogy nem akarnak lemaradni. 
az elsõ években elsõsorban tájépítész, és építészhall
gatók és fiatal diplomás szakemberek jelentkeztek, ma 
már minden szakmából érkeznek a kalákába. nem titkolt 
célunk, hogy a kárpátmedence minden pontjáról jöjjenek, 
eddig felvidékrõl, vajdaságból és természetesen erdélybõl 
érkeztek az alkotó munkára. külföldrõl is jönnek: német, 
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ausztrál, spanyol, holland, francia diák is megfordult a 
táborban. a 40�00 külsõ résztvevõ mellett a falubéliek kapc
solódnak a munkába, hiszen ez a kaláka lényege. Szállás a 
házaknál, iskolában, óvodában.

a kaláka idõtartama általában �0�2 nap. az elsõ nap, ha 
lehetséges, ellátogatunk az elõzõ évek helyszíneire vagy 
vetítéssel, kiállítással mutatjuk be a korábbi kalákákat. a 
napi ritmus a következõ: közös reggeli, kora reggeltõl estig 
munka, közben közös ebéd. esténként szakmai elõadások, 
táncházak és kiállítások jelentik a falubeliekkel együttes 
programot. a helybéli és magyarországi meghívott elõadók 
a helyrõl, a természeti, táji, kultúrtörténeti, építészeti 
örökségrõl tartanak elõadást, mondják el véleményüket, 
mutatják be tevékenységüket. a héten egy nap, általában 
a vasárnap pihenõnap, kirándulást szervezünk a környék 
valamely nevezetes pontjára. fontosnak tartjuk a helyi 
gyermekek bevonását, számukra rajz és kézmûves fogla
lkozást szervezünk, munkáikból kiállítást készítünk.

a munkák építményenként csoportokban folynak. Min
den csoportnak van felelõse. Hamar kialakul a csoportidenti
tás, de a csoportok között átjárhatóság is van. az elõre 
elkészített vázlattervek sokszor változnak, alakulnak a 
helyszínen, a rendelkezésre álló anyagok ismeretében, az 
elõre nem látható körülmények következtében. a csapat 
megbeszéli, közösen alakítja a helyet. az építmények a helyi 
adottságok függvényében, de közös elvek alapján készülnek, 
a helyi építészeti, táji karakternek megfelelõ természetes 
anyagokból, de a résztvevõk alkotó kedvére bízva. 

a forrásteremtés az egyik legnehezebb feladat. évente 
több pályázatot adunk be magyarországi alapokhoz és 
alapítványokhoz (Mobilitás, nka, nCa), magánemberek és 
cégek segítségét kérjük. erdélyben partnereink pályáznak 

megyei és alapítványi pénzekre. legnagyobb és állandó 
támogatónk a romániai polgártárs alapítvány, a magyar
országi kós károly egyesülés és a tavaly megalakult erdélyi 
Országépítõ kós károly egyesület.

2005re felnõtt egy nemzedék, amely elsajátította a 
kaláka szellemiségét. ezért a nagy nyári kaláka mellett 
egy õszi is szervezõdött. a kalákák nyomán épült fürdõknek 
híre ment a régióban, de a nagyvilágban is. a 2006os évre 
már számtalan helyre hívtak minket. így született az a dön
tés, hogy a nagy kalákán kívüli elõkészítõ munkákat önálló 
szervezõcsoportok vállalják fel, az ars topia alapítvány a 
koordinációval foglalkozik. a szervezésre jelentkezõ öreg 
kalákások öt helyszínen indították el a munkát. 

A kaláka szellemisége

a kaláka tudomásul veszi, hogy a hagyományt, a múlt 
intézményrendszereit nem lehet újjáéleszteni, de meg 
kell ragadni a bennük rejlõ bölcsességet. Meg kell 
találni a helynek és az idõnek megfelelõ szervezõdési 
és együttmûködési formát. a kalákában egy hét alatt el 
kell készüljön az elképzelt terv, s ennek során mindenki 
átéli egyéni felelõsségét. de nem csupán a felelõsséget, 
hanem az eredményt is. Meg tudjuk csinálni, készen lesz! 
nem történik más, mint a tudatos jelenlét és gondolkodva 
cselekvés megtapasztalása. a munkát nem önmagáért, 
nem magunknak végezzük, hanem másoknak, vagyis 
ez szolgálat. azt adjuk a másiknak, a közösségnek, amit 
tudunk. Mindenki az erejéhez és képességeihez mérten. 
ebben nincs megkülönböztetés. éppúgy fontos egy kosár 
alma, a zeneszó, mint a kétkezi munka vagy a pénzbeli 
segítség. Szembesülünk vele, hogy mennyi feltétel és men
nyi kéz kell a közösen elhatározott cél megvalósításához. 
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a kalákát áthatja a szeretet, nem kap teret az önzés. a ka
láka egyének szövetsége, újfajta munkaközösség. Mi az 
eredmény? a helyek újjáélednek. a résztvevõk hihetetlen 
átalakuláson, metamorfózison mennek keresztül. a ka
lákában nem lehet okoskodni. amit kigondol az ember, 
meg kell csinálni, a gondolatot az anyagba kell átvinni. 
ez drámai folyamat, mert mindezt nem egyedül tesszük, 
hanem másokkal együtt, de a felelõsség az egyéné. az 
ember eközben akarvaakaratlanul találkozik önmagával. 
Miközben az anyagon dolgozunk, magunkat alakítjuk. ez az 
alkimisták nagy titka. így Lázárfalva számomra nem csupán 
a pusztulásra ítélt fürdõk feltámasztásáról szól, hanem 
arról a misztériumról, amelyet a bibliai példázatban Lázár 
feltámasztásával Jézus megmutat: a múlt lezárása és az új 
ember születése, aki képes önmagát bevezetni a szellemi 
megismerésbe, vagyis képes önmaga beavatására.

A kaláka jövõje

a feladat rengeteg, a tõke kevés. ami van, az a belsõ, erõforrás. 
ezért a kaláka faluközösségek, civil szervezõdések számára 
használható együttmûködési forma. Mindig lesznek fiatalok, 
akik keresik a lehetõséget, hogy a gyakorlatból tanuljanak, 
megtapasztalják, hogyan formálja meg a gondolat az anyagot. a 
kaláka független a politikától, valós emberi találkozásokon és 
együttmûködésen alapul. a közösségért folytatott munka, vagy 
más néven ajándékmunka alázatra nevel, ami nélkül a természet, 
a táj és az õseink által ránk hagyott örökség nem fenntartható. 

a 2006os esztendõ székelyföldi kalákáinak fõ támogatói: 
a nemzeti Civil alapprogram nemzetközi Civil kapcsolatok 
és európai Integráció kollégiuma, építõmûvészeti és kép
zõmûvészeti Szakmai kollégiuma, Oktatási Minisztérium, 
kós károly egyesülés, továbbá magánszemélyek és cégek. 
köszönjük támogatásukat.

Herczeg Ágnes

HetedIk – CSíkCSOBOtfalvI – kaláka
Csobotfalva közössége tavaly, a VI. székelyföldi fürdõépítõ 
kaláka során, a Kerekeger feredõ építése közben megta-
pasztalta, hogy egy kicsi, nehézségekben nem szûkölködõ 
közösség mire képes. Természetesen az eredményhez kel-
lenek a lelkes személyek, mint Antal Imre és Beáta tanárok, 
akik itt élnek a családjukkal; Kovács Áron, aki háromszé-
kiként a Csíksomlyó lábához telepedett, és természetesen 
azok a kalákázók, akik messzirõl jöttek ide. A helybéliek 
várták a folytatást, s a tavalyi és az új kalákások ismét szál-
lást is foglaltak a faluban.

a CSOBOtfalvI fORRáSOk eReJe

a csíki hegyek között, a nagy Somlyó lábánál fekszik Cso
botfalva. nevét a Csobod (Csaba) személynévbõl nyerte. õsi 
temploma alatt a hajdani Sándor (zendír) rabonbán család 
tagjai nyugszanak. népe katolikus székely, kinek minden 
reggel a nagy Somlyó fölött kel és minden este a Hargita 
csúcsán nyugszik le a nap. 

Ha nyugati irányba tekintünk a völgyben, a kegytemplom 
mögött találjuk a nékünk hátat fordító várost, Csíkszeredát. Itt fa
lusi társaink javarésze minden hétköznap megfordul, tudást vagy 
pénzt szerezve a megélhetéshez. Hazatérvén megnyugvással 
élhet tovább a falu belsõ világában, amely élelmének nagy 
részét megtermeszti a Somlyó pataka völgyében. Juhserege 
a Moldváig húzódó erdõket járja, tehéncsordája két patakkal 
körülfont réten legel egész nyáron.

ebben a békés környezetben buzog közel egy tucatnyi 
borvízforrás, köztük a kerekeger feredõ vize is, melyek fölé az 
emberek szakrális jelleggel is bíró épületeket, õsi jelképeket 
emeltek. 2006 pünkösdje óta nem kell szégyenkeznie Cso
botfalvának a borvízforrások elhanyagolt állapota miatt.

érezhetõen megjavult a közös erõbe vetett hitünk. tíz 
éve ébresztgetjük Csobotfalvát õsi szokásaink mûvelésével, 
mint a helyi betlehemes játék, farsangtemetési szertartás, 
táncház, kézmûves foglalkozás. a legnagyobb változást 
mégis a nagy kaláka hozta, hiszen nem csak szûkebb cso
portok vállaltak szerepet, hanem az egész falu. a hitetlenke

dõk is meghatódtak, amikor látták, hogy néhány nap alatt 
megszületett a gyönyörû eredmény. Csak kevés jóindulatra 
és erõs hitre volt szükség. azóta szégyen a faluban kimarad
ni bárminemû közös szervezésbõl, sõt egyre többen jönnek 
kezdeményezõ ötletekkel, tervekkel. 

a falu szeme folytonosan vigyázza a források környékét, 
húsvétkor megtisztítja õket, annak õsi rendje szerint és 
áldást kérnek rá a határkerülõk. nap mint nap látni, ahogyan 
a falusiak, de a városból, s messzi földrõl ide utazók is igénybe 
veszik a földanya gyógyvizét. Mûködik már a gyógyhely, se
gítve azokat, akik komolyan veszik üzenetét. 

Hálásak is vagyunk azoknak, kik sorainkat erõsítették, 
az egész kárpátmedence területérõl érkezvén, és a megelõ
zõ példákért is, amelyek erõt adtak az építéshez. az egyik 
csobotfalvi felirat álljon itt hálánk jeléül:

Szent Napom Fényes Hajnal
Szépen dicsér az Angyal
Adjunk hálát Istennek
Mert Õ nekünk mindent ad.

Antal Imre (tanár, kalákaszervezõ, Csíkcsobotfalva)

fORRáSÚJítáS CSíkCSOBOtfalván

Csíkcsobotfalva határában 2005 õszén kalákában megépült 
a kerekeger feredõ. a helyi közösség támogatta a gondolatot, 
hogy idén a Somlyó hegy melletti völgyben található borvízfor
rásokat tisztítsuk meg, újítsuk fel, és egységesen jelöljük meg. 
a anyagi keretek szûkösségére való tekintettel két forrásház 
építése és a többi forrás faragott oszloppal való megjelölése 
mellett döntöttünk. 

Csobotfalva határában a legkedveltebb forrás a „fingos 
küpü”. neve a gyomorbántalmak kezelésére utal, bár többen 
azon a véleményen voltak, hogy nem kellene ezt a nevet kiírni. 
nevezik még „Belmezeinek” is, ami az elhelyezkedésére 
utal. a falu legöregebb emberét megkérdezve a „kálnoki 
borvíz” nevet is megismertük, ami viszont a mellette fekvõ 
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földek egykori tulajdonosára utal, de a mai közösség ezt 
az elnevezést már nem ismeri.

a másik befedett bõvizû forrás a „Bernát kútja”, kisebb 
patak ered belõle. közel esik a faluhoz, a környezõ kaszá
lókról mindig ide jártak vízért, mesélik az idõsebbek gyer
mekkori élményeiket. ezért fontos volt a befedése, hogy az 
itt kaszálóknak is tiszta vizük legyen. a többi mind szebbnél 
szebb nevekkel illetett borvízforrás: „lucsos alji” (mondják 

„Szájvánoknál” is), „Balla Mátyásé”, „Borsóbérci”, „Hortyé”, 
„Csorbavéróé”, „falu kútja”, e neveket még az idõsek közül 
is kevesen ismerik, sok forrás nevének nem is sikerült utána 
járni. a legszebbek közé tartozik egy mogyoróbokor tövében 
mély gödörbõl felszínre ömlõ vöröses pezsgõ víz, amelyet 

„Boldogasszony forrásnak” kereszteltek.
a csobotfalvi rajztanár, antal Imre kutatta fel a forrásokat 

a patak partján és a kaszálókon, hogy a kellõ tiszteletet 
megadva újra kitisztíthassák és használatba vehessék õket. 
az emlékek szerint több forrás is volt, de sajnos számosat 
elszántottak, így azok vize már nem tör a felszínre.

a közösséget antal Imre fogta össze és biztatta a kalá
kában való részvételre. a kaláka egyik hétvégén kezdõdött, 
hogy következõ hétvégére eljöjjön az avató ideje. az elsõ 
naptól több csobotfalvi férfi, helybéli gyermekek és a Sapien
tia egyetem csíkszeredai karán tanuló egyetemista vett 
részt a munkában. a fõzést most is a falubéli asszonyok 
vállalták. a faanyagot a közbirtokosság biztosította. 

az elmúlt évben a kerekeger feredõi kaláka egyik kez
deményezõje és szervezõje voltam, idén fõképp a tervezés
bõl vettem ki a részem, szükség esetén az építést vezettem, 
bár sokszor az volt az érzésem, hogy inkább hátráltatom 
a munkát. a helyi közösség magára talált, maguk építették fel 
a forrásházat. Hét közben kinek mikor volt ideje, csatlakozott 
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a csapathoz, volt, hogy senki nem dolgozott. külsõ szerve
zésre viszont nem volt szükség. a forrás fölé négyszögû 
fedél került, mellé kis filagória. a napot és Holdat kívánják 
megjeleníteni, amint a víz erejét õrzik és kiteljesítik.

a kaláka egyik legfontosabb része a helyi gyermekekkel 
való foglalkozás volt. a forrásház mögé, a bokrok között 
kis játszóteret alakítottak ki. az elsõ napokban a fiatalok 
irányítgatták õket, aztán a gyerekek már maguktól csinálták 
a fûzágakból fonott kalibát, kapukat, csorgót. a fiúk a for
rások mellé állítandó oszlopok faragásában segédkeztek. 
Reggeltõl estig folyt a munka antal Imréék udvarán, ahol közel 
egy tucat, egyedi faragásban végzõdõ oszlop készült el. Mind
egyikre felkerült a forrás neve. különösen szépre sikerült 
a térkép, amely a „kálnoki borvíz” mellett jelzi az összes 
forrás helyét. a gyerekek a kaláka után is folytatni szerették 
volna a faragást. így a kaláka kiindulópontot szolgáltathat 
a helyi hagyományõrzõ tevékenységek mûveléséhez.

a „Bernát kútja” fedele egy délután alatt készült el a másik 
helyszínen dolgozókat pótló kisebb, friss csapat segítségével. 
a különösen erõs forrásnak nagyméretû küpüt kellett építeni, 
amelyet tetõ óv az esõtõl, hótól. az avatóünnepségre a rossz 
idõ ellenére a falu nagy része eljött. Szenteléssel, gyerme

kelõadással, bográcsolással került sor a megújult források 
használatba vételére. a helyi közösség már az õszi csobot
falvi falunapra készül, ahol újra együtt ünnepelhetnek.

Kovács Áron
(építész, kalákaszervezõ, honlapszerkesztõ)

a közöSSéGépítéS
a leGnaGyOBB dOlOG a vIláGBan

a kaláka során többszörösen bizonyítottuk, hogy összefo
gással milyen nagyszerû dolgokat lehet mûvelni. a közösség 
képes megmozdulni, erre legjobb példa, mikor a nyolcvanva
lahány esztendõs bácsi kijött a forráshoz gerendát háncsolni, 
a falubéli gyerekek pedig csak munkára várnak. a tenni aka
rás, ami mindenkinek az arcáról sugárzik, a pirkadatkor való 
munkakezdésben, az egész éjszakai munkában tükrözõdik. 
amit itt végzünk, azt fizetségért nem tennénk, mégis öröm
mel és kitartással csináljuk. Mindenért kárpótol az elvégzett 
munka öröme, hogy tudod, olyan közösségépítõ munkában 
vettél részt, ami a legnagyobb dolog a mai világban. 

Kása Zsolt (a Sapientia Egyetem hallgatója)
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nyOlCadIk – fIRtOSI – kaláka
A firtosi az elsõ kalákáink történetében, amelyet nem fürdõ, 
gyógyhely újjáélesztésére szerveztünk. Barabássy Somogy 
Örs, több kalákát megjárt barátunk hozta hírt, jó lenne a hely-
béliek álmát valóra váltani Firtoson: kilátót építeni. A kaláka fõ 
szervezõi Solymosi Alpár, unitárius lelkész, Kolumbán Gábor, 
az unitárius egyház fõgondnoka, házigazdái Firtosváralja, 
Énlaka és Székelypálfalva népe. Az Ars topia alapítvány 
részérõl a szervezésben László Viktor (Pagony), Barabássy 
Somogy Örs, valamint Hegedüs Alice és Török Ádám ván-
dorépítészek vállalták az oroszlánrészt.

„Hej, régi vár még ez a firtos vára is! tündérek építették, még 
azon melegiben, hogy az Úristen a világot megteremtette. 
Mikor a tengervíz lefolydolgált, szûrõdött a föld színérõl, egy 
gyönyörûséges tündérkirálykisasszony szállott a fellegek 
közül ennek a magas hegynek a tetejébe, ott letelepedett 
a többi tündérekkel, s mindjárt elhatározták, hogy egy szép 
várat építenek oda. ezt a tündérkirálykisasszonyt firtosnak 
hívták, de volt neki egy leánytestvére még, egy tartod nevû, aki 
átalkodott rossz teremtés volt, s mindig irigykedett firtosra.

no, hozzálátnak a tündérek a várépítéshez, dolgoznak 
serényen éjjelnappal. arra vetõdik tartod, s azt mondja fir
tosnak irigykedve: – azért is megmutatom, hogy ma éjfélig 
szebb várat építek a tiednél, s ennek a tiednek elvitetem a 
fundamentumkövét az én váramba.

firtos vára készen is volt már este, a tündérek nagy 
örömükben tüzeket gyújtottak a vár falain, s úgy táncoltak 

körülötte. de éjfélkor csak ott termett tartod a gonosz tün
déreivel, egy szempillantásra kifeszítették a firtos várának 
fundamentumkövét, nagy hirtelenséggel kifúrták, vasrúdra 
húzták, s úgy repültek vele tartod vára felé. Repültek a go
nosz tündérek a fundamentumkõvel, de mikor a korond fölé 
érkeztek, s a kakasok éppen éjfélre kukorékoltak, a vasrúd 
kettétörött, a kõ leesett a korond vizébe. 

Most is ott van, aki nem hiszi, nézze meg a likas követ. 
de mikor a kõ leesett, összeomlott tartod vára is…”

Benedek elek: Firtos és Tartod (részlet)

éBReSSzük a fIRtOSI tündéRvIláGOt!

„A Firtos-hegy kebelében ma is tündérek élnek. Aranyoszlo-
pos palotában laknak, s csak éjjel, szép holdvilágban jön-
nek ki a föld felszínére.”

aki csak olvassa vagy hallja a legendát, annak szíve már 
e kezdõszavak hallatán is megnyílik a szépre, jóra, s máris újra 
gyermekké lesz, belép egy más világba. Mert az embernek 
az egyik legszebb tulajdonsága, hogy mindig olyan szférába 
kívánkozik, ahol igazán jól érezheti magát, ahol az evilágitól 
eltérõ, magasabb rendû törvények uralkodnak. ennek kapcsán 
elég, ha Isten országára, a mennyországra, vagy a gyer
meki lelkek szülõhazájára, meseországra gondolunk. Mind
nyájunknak szükségünk van ilyen utazásra, ahol a mondák, 
legendák világában felüdül, új erõre kap a sokszor meg
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fáradt lelkünk. elegünk van a sok tépelõdésbõl, a korlátolt 
lehetõségekbõl. Olyan helyre, alkalomra vágyunk, ahol nem 
a pénz, hanem a lélek ad a képzeleteknek szárnyakat.

így léptünk mi is deák Jenõ barátommal a valóságok 
világából a lehetõségek országába. Ismerve e vidék, e 
falvak örömeit, kiváltságait, amelyekben nap mint nap 
része lehet az itt lakónak, de nem feledve azokat a szerény 
lehetõségeket, amelyek határt szabnak egy elképzelésnek 
vagy éppen gyökerében fojtanak meg egy álmot, megosz
tottuk egymással legbelsõbb gondolatainkat.

Jenõ a régi kilátó újraépítésérõl álmodott, amely talán 
az egyetlen élményt nyújtó hagyatéka volt itt az elmúlt 
rendszernek. az �066 méter magasba nyúló firtostetõ, úgy 
látszik, hadászati szempontból sem volt jelentéktelen, ugyan
is a katonák építtette fenyõfa kilátóról köröskörül mintegy 
hatvanhat település volt látható. az ottfelejtett, romladozó 
építmény évtizedeken át nyújtott életre szóló élményt a 
bátrabbaknak. volt köztük vakmerõ gyermek, kirõl otthon nem 
sejtették, hogy hol jár, de felmászott rá az a firtoson a pityó
kaföldjét gondozó földmûves is, ki a gyönyörû táj iránt érzett 
szerelmében kereste néhány perces déli pihenõjét.

én színes falutáblákról álmodtam. Olyanokról, amelyek 
megszólalnak a népi motívumok, faragott díszek és a színek 
nyelvén, méltóképpen õrzik firtosváralja nevét, és üzennek. 
elbeszélik a szülõházát már régen eladott gyermeknek, hogy 
itt minden helynek, lankának, dûlõnek neve van, melyet 
szájról szájra adva hagyományoztak a nemzedékek. 

Minden, ami ezután történt, önmagától ment, mind
végig volt egy állandó belsõ erõ, amely életben tartotta 
elképzelésünket. felvettük a kapcsolatot az ars topia 
alapítvánnyal. kezdeményezésünket örömmel fogadták, 
és támogatást ígértek. Idõközben ráéreztünk arra is, hogy 
sorsközösségünkbõl fakadóan énlakának és Székelypál
favának is szüksége volna ilyen lelki felüdülésre, szem
léletváltásra. a tél folyamán négy megbeszélést tartottunk 
a falvak képviselõivel, a magyarországi szervezõkkel, míg 
kialakult a teljes kép. kiderült, hogy a régi kilátó helyére nem 
tudunk újat építeni, de lennebb épülhet egy filagóriás kilátó. 
körvonalazódott az elhatározás, hogy minden falut lássunk 
el utcanevekkel, amelyek a szájhagyományban elevenen 
élnek, vagy éppen az idõk során feledésbe merültek; tem
plomaink elõtt álljon egyegy tájékoztató, amely röviden 
tartalmazza e szent helyek történetét; minden központ
ban állítsunk a falu történetét elbeszélõ történeti táblát; a 
települések nevét õrzõ táblák legyenek a falu ékességei; 
a három falu együtt építsen olyan kilátót a Szelesdombra, 
mely – ha nem is firtosi magaslatról, de – élményt nyújt 
minden látogatónak. Munkánknak jeligét is választottunk: 

„ébresszük együtt a firtosi tündérvilágot.” 
fontos hangsúlyozni, hogy mindhárom faluban akad

tak, akik kezdettõl fogva elkötelezettjei voltak az ügynek, 
és minden munkában becsületesen részt vállaltak. Csak így 
sikerülhetett összegyûjteni a szükséges anyagiakat, ami 
mindvégig biztonságot jelentett. felkerestük a közbirtokos
ságokat, az önkormányzatokat, a faluból elszármazott vállal
kozókat és mindazokat a jóindulatú, tehetõs embereket, 
akikrõl hittük, hogy támogatni fognak.

Június 23án megérkezett az elsõ csapat, kéthárom 
nap múlva több mint harminc vendégünk volt a felvidékrõl, 
németországból és Magyarországról. egy idõben négy 
helyen fúrtak, faragtak, festettek, csiszoltak. a helyieknek 
és fõként kolumbán Gábornak köszönhetõen a szükséges 
nyersanyag mindig idõben érkezett, alig maradt valami, 
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amit ne sikerült volna elkészíteni. esténként a fáradt és 
kiéhezett kalákásokat a közös vacsora, a megterített asztal 
hívta egybe. ezt követõen rövid elõadások hangzottak el, majd 
éjféli sötétségbe merülõ beszélgetések alakultak. a varászla
tos estékbõl kiemelem a székely tûzijátékot, melynek égbe 
pattanó szikráinál Józsi bácsi hegedûjátéka mellett dalolni 
kezdett a lelkünk, fújtuk a népdalt és a nótát, aztán Szávai tanító 
bácsi, drexler dóra szívhez szóló elõadását, s dancs lajos 
tiszteletes úr felejthetetlen bográcsosát. 

a tíz nap gyorsan elszállt, de az utolsó percekben is 
csattogott a kalapács. Július 2án, vasárnap az ünnepi gyü
lekezetek átvették a már elkészült munkákat. a kilátónál 
avatóünnepséget tartottunk, ahol a három falu népe lelkészei
vel együtt mondott hálát a gondviselõ Istennek, hogy megva
lósult egy álom. így ért véget a firtosi kaláka 2006 Sarlós 
Boldogasszony napján, és mi is boldogok voltunk, hogy a 
firtoslova hátáról ránk mosolygott a Gondviselés.

ami rossz volt, csak azért volt, mert néhányan a sok 
beszéd és sugalmazás ellenére sem értették, s még talán 
ma sem értik a lényeget: tündérvilágot ébreszteni, építeni 
emberi gyengeségbõl, gyarlóságból nem lehet.

Solymosi Alpár (firtosváraljai segédlelkész)

tündéRéBReSztéS táJépítéSSel

a helyszín korond és farkaslaka között félúton, a firtos
tetõ alatti három település, firtosváralja, énlaka, Székelypál
falva. a térség az erdélyimedence keleti peremén, a Szé
kelyföld középsõ részén fekszik. a legközelebbi város és 
vasútállomás a 23 kilométerre fekvõ Székelykeresztúr. a 
falvak elzárt, néhányszáz lelkes közösségek. kiemelkedik 
közülük énlaka, amely a világörökség része. a környezõ táj 
életem egyik legszebb élménye szeszélyes formájú legelõs 
dombjaival, többszáz éves bükk hagyásfás legelõivel, bükkös 
erdeivel, gyümölcsfákkal ékes falvaival és természetesen 
a tájhoz tartozó, azt mûvelõ és abból élõ, egyenes gerincû, 
tiszta szemû embereivel.

a firtostetõn a háromszintes katonai kilátó mára teljesen 
elkorhadt. a helybeliek szerették volna megújítani, de a 
helyszínen láttuk, hogy úgy megnõttek a bükkfák körülötte, 
hogy közel harminc méteres kilátóra volna szükség az egy
kori kilátás biztosítására, ami az általunk szervezett kaláka 
lehetõségeit meghaladja. Ráadásul természetvédelmi terü
letrõl és régi szakrális helyrõl van szó. Sikerült a helybe
lieket lebeszélni arról, hogy a kilátó a hegytetõn épüljön. 

Solymosi alpár unitárius lelkész volt a fõ segítõnk. az álta
la összehívott falufórumokon körvonalazódott, hogy milyen 
tennivalók várnak ránk. a megjelölendõ utcák neveit szájhagy
omány alapján állapítottuk meg. érdekes volt tapasztalni, 
mennyire elfelejtõdnek. a helyiek egymástól kérdezgették: 
te milyen utcában is laksz?, és erre gyakran az volt a válasz: 
fogalmam sincs. de szerencsére az öregek emlékeznek. a 
táblák hagyományos székely eljárással készültek, oxidos 
festékekkel és lenolajas kezeléssel. a településtáblákat be is 
lakkoztuk, hogy a napnak kitett helyeken se kopjon le a festés. 
az oszlopok cserefából készültek, a kilátó fenyõbõl. a pallózat 
három, a tetõzet hét és fél méter magas. a kilátó építésénél a 
legnehezebb a tartóoszlopok elhelyezése volt. Hogy állítsunk 
fel majd nyolc méter magas oszlopokat kézi erõvel? Rájöttünk, 
hogy sehogy, de egy trágyarakodó gép segítségével és az égiek 
hathatós támogatásával mégis sikerült.

a tartóoszlopok fejezeteit helyi motívumokkal faragtuk. 
Jó volt látni, hogy a kalákázók mennyire élvezik a kétkezi 
munkát és milyen könnyen beletanulnak a vésõk használa
tába, ami még soha nem volt a kezükben. lemondtunk eredeti 
faragási terveinkrõl, mikor az énlakai tanító elmagyarázta, 
hogy a kopjafa az elmúlást szimbolizálja, míg a fejezetek 
a jövõrõl és a jövõnek szólnak. így ennek a szellemében 
dolgoztunk, hiszen jövõépítõ kalákáról van szó. 

a résztvevõk sok helyrõl érkeztek, fõleg tájépítész hall
gatók, tanítónõk, vándorépítészek, tájépítészek, Magyaror
szágról, erdélybõl, két diák Münchenbõl. a szállást családok
nál kaptuk, a vacsorára és az esti programokra kétnaponta 
másik faluban került sor. a munkát megnehezítette, hogy 
négy helyszínen dolgoztunk, a Szelesdombon készült a 
kilátó, firtosváralján az utcanevek tartóoszlopait farag
tuk, énlakán volt a festés, Székelypálfalván készültek az 
információs táblák. közben az embereket, anyagokat, az 
ebédet hoznivinni kellett. de csak így lehetett megoldani, 
hogy minden falu részt vegyen a munkában, mindannyian 
magukénak érezzék a kalákát. kezdetben a helyiek nagy 
része kívülrõl nézte, mit is csinálunk, lassan rájöttek, hogy 
nekik és a tündéreknek dolgozunk. 

Reményeink szerint a kaláka jövõre folytatódik, még sok 
a tennivaló. az elhagyott források helyrehozatalával a tündér
világ és a közösségi szellem tovább ébreszthetõ. 

László Viktor (tájépítész, kalákaszervezõ)
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kIlenCedIk – lázáRfalvI – kaláka
Idén visszatértünk elsõ fürdõépítõ kalákánk helyszínére. A 
2001-ben épített a Nyírfürdõ borvízfürdõjét, mofettáját és for-
rását becsben tartják, használják, mindig találni ott gyógyulni 
vágyókat a faluból, avagy turistáskodó fürdõvendégeket. 
Lázárfalva Alcsíkhoz, azon belül Csíkkozmás községhez 
tartozik. A falu határa a Csomád-hegy tetejéig és a Szent 
Anna-tóig húzódik. A világon nincs még egy település, 
amelyben több mint 40 forrás található, s amelyeket mind 
külön névvel illetnek az ottaniak. Itt történt 2001-ben az az 
emlékezetes esemény, hogy a hitetlenkedõ polgármester 
megfogadta, ha a kaláka végére elkészül a fürdõ, õ ruhástul 
beleugrik a 14 fokos vízbe, amit szavához híven meg is tett 
az avatóünnepségen. A Nyírfürdõ a falu alsó végében van, 
a Tókert Tánctanodáról szóló idei történet a falu felsõ végén 
zajlott. A Tókertbe, a falu legtisztább édesvízforrásainak 
kertjébe hívott minket az András Alapítvány. Ez a hely nem a 
szó szoros értelmében vett közterület, hanem az Alapítvány 
által megvásárolt egykori malom, ahol néptánctáborokat, 
kézmûves táborokat szeretnének tartani, és a falu új kö-
zösségi terét kialakítani. Így a kalákában együttmûködött 
az Ars Topia Alapítvány, az András Alapítvány, a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes, Lázárfalva Önkormányza-
ta és a CsTTE. Az Ars Topia csapatából az elõkészítést és 
irányítást Dékány Diána, Szabó Ágnes, Tikk Dóra és Kiss 
István végezte. A Tókerti Tánctanoda kalákát jövõ tavasszal 
folytatjuk egy sok éves munka részeként. Várunk mindenkit, 
aki kikapcsolódni vágyik sok tánccal és kétkezi munkával, 
és szeretne a friss csíki vizektõl új életerõt nyerni.

az alapítványRól éS a kalákáRól

Céljaink közé tartozik a Hargita nemzeti Székely népi 
együttes tevékenységének és mûvészeinek támogatása, 
valamint a vidéki gyerek és ifjúsági mûvészeti csoportok 
segítése. évek óta olyan közmûvelõdési és népmûvészeti 
programokat szervezünk, amelyek a hagyományõrzés
ben játszanak fontos szerepet. nem csak a csíkszeredai 
mûvészek munkáját, hanem a vidéki mûvelõdéssz
ervezõket, néptánc oktatókat és mûvelõdési házak vezetõit 
is segítjük programjaik megvalósításában.

a néptánc és népzene intézményesített oktatása hiány
zik Székelyföldön. Hivatásos táncosok több száz fiatalt 
tanítanak népdalra, néptáncra, népi játékokra, népszoká
sokra. a heti rendszerességgel megtartott programoknak 
közösségmegtartó ereje van, több helységben e néptáncc
soportok a helyi ünnepi rendezvények mozgatórugói. a 
gyerekek oktatása mellett a csoportvezetõk továbbkép
zésével is foglalkozunk. a néptánc és népi kismesterségek 
oktatása különleges helyszíneket igényel. több néptánc és 
népmûvészeti tábort szerveztünk, de mindig nehézséget 
jelentett a szakmai mûhelyek, tánctermek kialakítása, 
valamint hogy a magas bérleti díjak miatt kevés résztvevõt 
lehetett fogadni. 

lázárfalván egy száz évnél idõsebb, nagy udvaros ma
lomépületet vásároltunk, amelyet szakmai oktatási központ
ként és rendezvénybirtokként szeretnénk mûködtetni. 
tánctermeket, kiállításhelyeket és népmûvészeti kézmûves
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mûhelyeket lehet itt berendezni. a júliusban szervezett �3 
napos kaláka elsõsorban a hely szépítését és lakhatóvá tételét 
szolgálta. a budapesti szakemberekkel, helyi magyar fiatalok 
és romák bevonásával, hivatásos néptáncosokkal és a falu
beliekkel együtt folyt a munka.

délután néptánc és népdaltanuláson vettek részt 
a kalákások, este szakmai elõadásokat hallgattak, helyi 
mesteremberekkel találkozhattak. a kalákában résztvevõ 
gyerekek és fiatalok megértették programjaink üzenetét: 
nagyon fontos, hogy milyen környezetben élünk és milyen 
környezetet örökölnek tõlünk unokáink. a közös munka után 
mindenkinek jól esett a sült szalonna és a kemencében sült 
friss, illatos házikenyér. táncoktatóink és zenészbarátaink 
muzsikájára táncra perdültek aprók és nagyok. 

Miklós Kata, András Mihály (András Alapítvány)

kaláka

kalákában jártam Csíkban – mintha valami archaikus 
szöveget olvasnánk kriza Jánosnál vagy még öregebb erdélyi 
emlékíróknál. pedig a kaláka maga a legkézzelfoghatóbb való
ság, s az, hogy Csíklázárfalván járhattam valódi kalákában, 
ha csak másfél napig is, a legnagyobb örömömre szolgált. 

a kaláka gyûjtést, halmozást, rakogatást jelent a Czu
czorfogarasi szótár szerint. a székelyek az olyan munkát 
mondják kalákának, melyet többen összeállva végeznek, 

„midõn valakinek búzáját, szénáját az atyafiak vagy szom-
szédok, vagy jóbarátok közös erõvel néha zeneszó mellett 
is betakarítják, miért közös ebédet vagy vacsorát s olykor 
mulatsággal párosítva is kapnak.” 

„Szeressük mi híven egymást, 
S így is érjük az aratást, 
Kalákába is elmegyünk, 
Pásztát is majd együtt viszünk.”

(Székely dal, erdélyi János gyûjtése)

közösség: szeretet; munka, vagyis „pászta”, ami az 
elfoglalt földterület közös mûvelését jelenti. a lázárfalvi 
kalákát az andrás alapítvány szervezte. Megálmodója, mo
torja, andrás Mihály néptáncos és koreográfus, segítõivel, 
barátaival, a falu lakóival közösen nagy tájalakításba fogtak. 
a Malomtanya környékének visszanyerését tervezik a 
zord természettõl. egyik legfontosabb partnere e nemes 
szenvedélyben Herczeg ágnes tájépítész, a pagony Iroda 
tagja, aki már több kalákát is szervezett – nagyszerû 
fürdõrekonstrukciókat, a kozmási Sószékfürdõét, a kás
zoni Sóskútfürdõét, a lázárfalvi nyírfürdõét. 

Jártam ám én erre még �968 nyarán, ha nem láthattam 
is ezeket a fürdõket, merthogy addigra rég nem mûködtek. 
S nem is épp lázárfalván, de a környékén épp csak annyit, 
hogy egy napon kozmásról a Szent annatóig lázárfalván át 
gyalogoltunk. életem egyik legemlékezetesebb útja volt ez, 
négy frissen érettségizett barát egy hónapon át kóválygott 
erdélyszerte; ez volt maga a felfedezett szabadság, a szel
lemé és a természeté, s épp egy számunkra felfedezésre 
váró világban. Székelyföldön kettéváltunk (a helyiek bibliai 
szegénységére, valamint a négy langaléta fiatalember fa
lánkságára való tekintettel), s mi petróczki pisti barátommal 
nyakunkba vettük a dimbesdombos alcsíkot. fejedelmien 
éreztük magunkat és ezerféle kalandon estünk át. felírtam, 
merre jártunk, kinél háltunk, mit kosztoltunk. Ma is épületes 
olvasmány. Ilyenek vannak benne: Csíkkozmás. tyúkhúsle

ves, sült tyúk pityókával, sütemény – itt még gargantuai 
a jólét, mert Orbán Jóska bátyáméknál pusztítottuk az 
aprójószágot, bár elõtte két napig csak némi töltött nápolyi 
szerepelt az étlapon. Újtusnád: reggelire avas szalonna, 
ebédre és vacsorára híg székelykáposzta konzerv Imets 
alajoséknál. Csíkcsatószeg: konzervreggeli, ebédre semmi. 
vacsorára viszont nyúlpaprikás a csatószegi plébánián Imre 
József közel százéves papnál, akihez bekéredzkedtünk. 
az apró, szellemileg és fizikailag friss székely plébános 
az �870es években születhetett, s aggastyán létére nyulakat 
tartott. Házvezetõnõje, a húga készített is nekünk vacsorát – a 
kézicsengettyû hívására a gõzölgõ nyúlpaprikás ott ingerke
dett a régi ebédlõ ovális tálalóasztalán. pistivel szédelegve 
álltunk a csábító ételfelhõ közepén, mert a plébános úr 
vecsernyére egy különleges hosszúságú textust imádkozott, 
talán valami régies liturgiai megfontolásból. a következõ 
nap szinte semmi, illetve a töltött nápolyi tusnádfürdõn. In
nét üres gyomorral a nyergestetõn át kászonjakabfalvára 
zötykölõdtünk, a busz útközben defektet kapott, itt aztán 
újra beütött a jólét egy sült desznyószelet képében, jó pohár 
sörrel kísérve Székely nagypapánál, azaz Székely endre 
nyugalmazott kántortanítóéknál. Hát így festettek a tyúktól 
a disznócombig tartó keretes szerkezetbe zárt kulináris 
örömeink alcsíkban. 

Mostani expedíciómban nem volt efféle aritmia – ha
csak annak újraészlelése nem, hogy hol van már �968, az 
érettségi, s hol az ifjúság? Szerencsére fiatalokkal lehettem, 
építészekkel, tájépítészekkel, kertészekkel, helyiekkel és 
lelkes civilekkel, akik Magyarországról és erdélybõl jöttek, 
Szombathelytõl Magyardécsén át Csíkszeredáig, Gyimes
középlokig. kedvesek és nyitottak voltak és úgy dolgoztak, 
mint a mesében. 

a kaláka tervében a malomépület rekonstrukciója, veze
tékes víz kiépítése, a csûr padlózása, a tusnádpataka tisz
títása, lépcsõzése, színpadépítés, tófürdõ, hordónapozó 
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készítése szerepelt, a mocsaras malomrét vízháztartásá
nak rendbetétele, egyáltalán, a régi kutaskert s a Malom
tanya és környékének rehabilitációja. a tanya környéki 3 
hektáros területre Misiék már százötven gyümölcsfát el is 
telepítettek – almát és körtét, jórészt énlakáról, Szávai Már
ton tanító úr gyûjteményébõl. õ az udvarhelyi gyümölcsök 
nagy ismerõje, szaporít és kis számban árusít is. esténként 
táncház, tánctanulás és éneklés folyt helyi zenekarokkal és tán
cosokkal, merthogy a lázárfalvi tanya, többek közt tánctábor is 
lesz Misi kétezer, tanulni vágyó kisdiákjának. és minden napra 
esett egykét elõadás is, elvont vagy nagyon is gyakorlati 
ügyekben, ahol a tájjal, környezettel, mindennapi életünkkel 
kapcsolatos témák szerepeltek napirenden. 

ültünk a hatalmas, legalább száz éves pónyikfa alatt, 
amely a nagy kertet szerteágazóan úgy centralizálta, ahogy 
a fejedelem uralja saját udvarát és beszélgettünk. a régi 
gyümölcsök nagyszerûségérõl, kerttörténetrõl, mindenféle 
biodiverzitásról. az éteri tisztaságú poétikus környezetben 
könnyû volt a táj értelmérõl és sorsáról meditálni – bármerre 
néztünk is, szelíd és aranykort idézõ fákat, füveket, patakot 
és felhõket láttunk és a szisztematikus emberi munka nyomait. 
andrás Misi és társai utópiája, gondoltam a pónyikfánk 
alatt üldögélve, talán ma a lehetõ legkorszerûbb idea. nem 
harsány és a legkevésbé sem tolakodó. nem ígér gyors sikert 
és felhõtlen gazdagságot. a kaláka viszont a közösségi öröm 
átélhetõségét adja, ahol az uralkodás kényszere helyett a 
spirituális távlatok hívásai a legerõsebbek. Merthogy helyet 
teremteni és saját tájunkat következetességgel belakni a 
legszebb emberi dolgok közül való. 

Ambrus Lajos (József Attila díjas író)

építéSzetI feladatOk a tanyán

nagyon örültünk, hogy a kalákák minden estéjén megjelent 
a falu ifjúsága és teljes lelkesedéssel adták magukat a 
táncnak és az énekelésnek. a fiataloknak már nem csak 
a kocsma és az internet, hanem egy a szerves kultúrát és 
értékeket újraélesztõ találkozási lehetõség is adódik.

a feladat a tanya épületeinek átépítése, bõvítése, esetleg 
új épület építése volt úgy, hogy megtartsuk a hely varázsát, 
és lelkületével azonos nyelven találjunk helyet mindennek. 
a munkák több éven át, s csak részben épülnek kalákában. 
Idén nekikezdtünk a csûr, a nagy táncterem bõvítésének. a csûr 
már régebben beton sávalapot kapott, s most egy bedeszkázott 
födémmel padlást, ahol a hatalmas szénában a legjobbakat 
lehet aludni. Belsõ feljárat készült hozzá, majd a csûr két 
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oldalán egyegy fedett kültéri szárnyat terveztünk oktató
helynek, kisszínpadnak és étkezõhelynek használhatót. a 
hagyományos erdélyi ácsszerkezetek és ácskötések adják 
a lényegét. terveink szerint hasonló stílusú fürdõház épül 
majd, pénz híján egyenlõre a patak feredõ készült el. 

a hely érdekességei a hordóépítmények. a ház urának 
szerelmei, a hatalmas, másra már nem használható boros
hordók új életet kaptak, ebbõl épült a feredõ medencéje, a 
budi felsõ építménye, a szétesettek darabjaiból meglepõen 
kényelmes kerti bútorok. S ha csak az egyik végét ütöd ki, 
fektetve egy kuckó, alvóka. végtelen nyugalom és biztonság 
van ebben a térformában, mintha az anyaméhben volnál. 

az istállóból kézmûves ház lesz. a malom a képzések
nek biztosít fûthetõ helyet, marad egy konyha, s jut hely 
irodának, hálóhelynek, továbbá egy oktatóhelyiségnek, gond
noklakásnak s kiállítótérnek. egy új nyári konyhával próbáljuk 
a nyári étkeztetést megoldani. a szabadtéri kemencében 
finom kenyereket sütöttünk. a malomépület felújítása a szo
kásos kérdéseket veti fel: jobb hozzá sem nyúlni, míg össze 
nem dõl, vagy lebontani és újat építeni: újítgatjuk. próbáljuk 
megmenteni a ház atmoszféráját, lelkét. Másrészt rövid távon 
csak ez elérhetõ. ami a legsürgõsebb, a talajvizektõl mente
síteni a házat, földmunkákkal és drénezéssel. 

Dékán Diána (építész)

a tanya keRtJének életRe keltéSe
  

a helyiek közül van, aki tókertként, van aki Malomtanyaként 
emlegeti. ahol egykor virágzó élet folyt, s a patak segít
ségével a molnár a falubeliek lisztjét õrölte, 2006ra csak 
a buja, zöld kert maradt a lepusztult malomházzal, csûrrel és 
istállóval. a legnagyobb értékek a hatalmas pónyik almafák.

a tánctanoda története is az almafák alatt kezdõdött, itt 
született meg róla az álom, meg a kézmûves mûhelyrõl, ar

ról hogy egy egész erdélyben hiányt pótló néptáncközpont 
épüljön fel itt. tavasszal az alapítvány több mint száz ha
gyományos fajtájú gyümölcsfát ültetett el a helybéli gyerme
kekkel, s az öreg almafák alatt hallgathattuk ambrus lajos 
elõadását gyümölcskultúránkról, tájkultúránkról.

Mikor a szervezõ csapat kora tavasszal elõször járt 
lázárfalván terepszemlét tartani, feltûrt gatyaszárral kellett 
átkelnünk a patakon, mert a pallóhidat a tavaszi áradások 
magukkal sodorták. a tanya újjáélesztését a pallóhíd 
építésével kellett kezdeni. andrás Mihállyal soksok át
beszélgetett éjszaka során alakítottuk ki a kert koncepcióját. 
a legnagyobb feladatot a vizek foglalása, a források tisztítása, a 
vízelvezetés megoldása jelentette. a fahordók egyikébõl készült 
a kis napozó pallóval körülkerített fürdõ a gyermekeknek.

élõ fûzvesszõkbõl formáltuk meg Boldogasszony anyánk 
élõ szobrát, amely alatt edénybe gyûlik a forrásvíz, s innen 
csordogál tovább a fûzvesszõkkel kifont emese árokban, amely 
további kisebbnagyobb források vizét gyûjti össze, és vezeti az 
egykori tóba. a legbõvebb vizût – az emeseforrást – befogla
ltuk. a birtokot határoló patakhoz lejárót és kiemelhetõ stéget 
építettünk, amely áradás idején felhúzható a felette magasodó 
fára, hogy ne vigye el a víz. ez a hely alkalmas feredõzése.

a kaláka során hívtuk lázárfalva közösségét, a fiatalab
bak nap mint nap jöttek segíteni, számos család szállással, 
tisztálkodási lehetõséggel támogatott. a gyermekeket bevon
tuk a patak tisztításába, ami sajnos kifogyhatatlan munkát 
jelentett; törekedtünk arra, hogy a környezetünkre való odafi
gyelésre és felelõsségre ébresszük a fogékony lelkeket.

a rendszeres tánctanítás és énektanítás vonzóvá tette 
a kalákát a helybélieknek. a távolról érkezõk belekóstolhat
tak a csíki táncrendbe és gyermekjátékokba. a munka után 
örömmel fogadtuk a helyi tiszteletest és a csíksomlyói ferences 
atyákat, akik az elkészült munkák megáldására érkeztek. 

Szabó Ágnes és Tikk Dóra
(tájépítészek, Pagony ill. Ars Topia Alapítvány) 
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tIzedIk – CSíkSOMlyóI – kaláka
az élet úgy hozta, hogy idén a négy kis kaláka mellé az ed
digi legnagyobbat szerveztük meg Csíksomlyóra. Már egy 
ideje mondogatja potozky lászló barátunk és támogatónk, 
a polgártárs alapítvány igazgatója, hogy a csíksomlyói 
Barátok feredejének kellene nekilátni. a csíksomlyóiak egy 
csoportja is ezt fontolgatta, a csobotfalviak, fellelkesülve 
fürdõépítõ sikerükön, szívesen segédkeznének a munkában. 
Szerencsére összehozott a sors két csodálatos, tisztalelkû 
somlyói fiatallal, Mátéffy eszterrel és dobos attilával, akik évek 
óta mûvészi látással fotózzák, filmezik, dokumentálják és ku
tatják a hely értékeit, féltve figyelik a Somlyó hegyén zajló, nem 
feltétlenül pozitív eseményeket. a hegy lábánál élõ klarissza 
nõvérek is hasonlóképpen szemlélõdtek, várva valamiféle 
pozitív változást, s nem utolsósorban a ferences testvérek, 
akiké a terület. Csíkban tevékenykedõ építész barátain
kkal is sokat beszélgettünk arról, vajon közigazgatásilag a 
Csíkszereda városhoz tartozó Csíksomlyó hogyan óvható 
meg azoktól a tendenciáktól, amely éppen a hely kultikus, 
kulturális és természeti értékeit, táji és városképi adottságait 
veszélyeztetik.

Mindezzel egy idõben antal attila alpolgármester nekem 
szegezte, kellene kezdeni valamit Somlyón, de vajon a kalá
kázás nem kerül sokba? Minderre csak egy választ lehetett 
adni, a kaláka az egyedüli forma, amely ezt a sokrétû, kényes 
problémát gyorsan és a szereplõk közös költségviselésével 
fel tudja oldani, s oly módon rendezi a dolgokat, hogy mind
enki csatlakozni tud hozzá, s a siker is mindenkié. közös 
kalapba kell betenni a muníciót, és szándéknyilatkozatot 
tenni, ki mit vállal. felkerestük leander atyát, a csíksomlyói 

ferences kolostor rendházfõnökét. Szerényen, csendesen, de 
annál elevenebb tekintettel meghallgatott, aztán belegyezését 
adta és feltétel nélküli bizalommal. télen ültünk le elõször egy 
asztalhoz, a polgártárs alapítvány csíkszeredai irodájában. 
a csapat hamar összeállt, ugyanígy a megoldandó feladatok, 
a költségbecslés. ekkor már láttuk, nincs visszakozás, az 
eddigi legnagyobb kalákára mondtunk igent. a felvázolt felada
tokhoz több száz emberre van szükség. 

Mit kellene tenni? a felgyülemlett feszültségeket és ke
zelhetetlen állapotot feloldani, a helyet megfeleltetni saját 
szellemének. Csíksomlyó hegye a székelység, a kárpát
medencébõl ide zarándoklók szent hegye. a csíksomlyói 
búcsú a legnagyobb zarándoklatok egyike, de egész évben 
nagy forgalma van a helynek. a hegy lábánál feltörõ forrás 
kútjáról naponta sokan viszik a vizet. Megjárják a kissomlyó 
kálváriáját. felmennek a nyeregbe, a nagysomlyóra. aki 
csendben megtette már egyszer ezt az utat, tudja mirõl van szó. 
egy ideje nagyobb rendezvényeket, rockoperákat is szerveztek 
ide. a mai használat gyakran nem vesz tudomást arról, hogy a 
Somlyó õsidõk óta szent hely, és ma is a békét keresõk zarán
dokhelye. Megjelentek a motorosok, autósok, zajos táboro
zók. egyegy rendezvény után a helyért felelõséget érzõ 
helybéliek hetekig szedik a szemetet, a gyógynövényekben 
gazdag hegyoldal gyeptársulása már alig tud regenerálódni. 
így sokak kívánsága teljesül, ha rendbe tesszük a Barátok 
feredejét és a zarándokkertet.

a feladat nagyságát mindnyájan átéltük. Hetekig, hóna
pokig, egészen a munka megkezdéséig gondolkodtunk rajta, 
mit, hogyan csináljunk. Hogy lehet egy ilyen helyhez megfe
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lelõ alázattal hozzányúlni? a pünkösdi búcsú tapasztalatai, 
a soksok beszélgetés, a helyre való ráhangolódás segítette 
az elõkészítõ csapatot. végül összeállt a terv, sor került a 
falufórumra, ahol bemutattuk elképzeléseinket, kértük min
denki együttmûködését, véleményét. a teremben mély támadt, 
majd egy idõs helybéli felállt és ennyit mondott: Megértettük, 
így jó, így kell legyen! és így is lett. 

dobos attila, Mátéffy eszter, meg a Csíksomlyó egye
sület tagjai házról házra jártak, szállást, élelmet, adományo
kat gyûjtöttek.

a kaláka alatt a munka olyan felfokozott lelki és fizikai 
állapotban zajlott, amirõl nem nagyon lehet írni. lehetetlen
nél lehetetlenebb problémák merültek fel – váratlanul darut 
kellett szerezni, az egyetlen ingoványon is közlekedni 
képes gép beborult az árokba – mégis mindenre adódott 
megoldás, mindig akadt segítõkész ember. 

a kaláka menete az eddigiekhez hasonló ritmusban és 

program szerint zajlott, azzal a különbséggel, hogy itt a na
pot kiki tetszése szerint kezdte: ki a nagysomlyó csúcsára 
felkapaszkodva, ki a klarissza nõvéreknél zsolozsmával, ki 
a kegytemplomban a ferencesek reggeli miséjével. a mun
ka alatt németh tamás tárogatós és Istvánfi Balázs dudás 
barátunk zengették a helyet. az esti talpalávalót antal Imre, 
Beáta és ónodi tibor húzták. a helyet õrzõ hollók minden
nap cserrenéssel igazolták a napot.

legutolsó este a medencés csapat reflektorokat szerelt 
fel, hogy éjszaka is menjen a munka. Csodálatos, hûvös és 
varázslatos, augusztusi este volt, a medencében bugyogott 
már a tiszta víz. éjfél után kijött egy helybéli legény két tálca 
kenyérrel, majd felállt az állásra és napfelkeltéig a tetõt fedte, 
míg a kalapáccsal a kezében el nem aludt. 

tudtuk, hogy nem készülünk el mindennel, de azt is tudtuk, 
hogy a kaláka ettõl kezdve megállíthatatlanul folytatódik. az 
avatóünnepségre érkezõk öröme a kaláka legmeghatóbb pil
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lanata. fáradtan és nagyon boldogan gyûltünk össze este a 
fürdõnél, egyenként megmártóztunk a csodás erejû vízben. a 
víz alá merülés ezen a helyen a megkeresztelkedés érzését 
adta: a munka szellemiségétõl áthatva mindenki, aki részese 
volt ennek a kalákának, új emberként folytathatja napjait.

Szervezõk: Herczeg ágnes, tikk dóra, Jánosi Csaba, 
dobos attila, Mátéffy eszter, lászló viktor, kovács áron, He
gedûs alice, Barabássy Somogy örs, nagy György, Gergely 
Csaba, dékán diána, Csaba kinga, Sólyom Barbara, koloz
svári lászló, tiboldi andrás, tóth péter, Balogh Miklós, nagy 
lívia, potozky lászló, forró Botond, lovassy zsolt

kaláka a közöSSéGéRt,
a köRnyezetéRt éS a HItéRt

ötven év kommunizmusa, majd a több mint �6 éve tartó, 
túlságosan elnyúló átmeneti idõszak, mély sebeket ejtett a 
székelyföldi tájon, valamint az egykori rendtartó és egymást 
segítõ közösségeken. a globalizáció negatív hatásai felerõ
sítik a zûrzavart, amely környezetünket, közösségeinket, 
és ezáltal lelkünket uralja. ezért van szükség az olyan 
kezdeményezésekre, amelyek integrált módon képesek 
újjáéleszteni a cselekvõ közösséget, megvédeni a tájat, a kör
nyezetet, hagyományos értékeinket, amelyek visszahozhat
ják a régi szép világot, amelyet a harmónia uralt és amelyben 
még képesek voltunk odafigyelni egymásra, értékeinkre, 
környezetünkre. a csíksomlyói Barátok feredõjének újjáé

pítését kivitelezõ nagyszabású kaláka, valamint az elmúlt öt év 
székelyföldi kalákái ezt szolgálták. a kalákák által felújított 
hagyományos ásványvízfürdõk szerves részévé váltak 
az elsõ székelyföldi zöldútnak a Borvízútnak. a Barátok 
feredejének megépítése jelentette számomra talán a 
legmaradandóbb élményt. felemelõ érzés volt támogatni, 
és aktívan részt venni ebben a kezdeményezésben. a több 
mint �50 magyarországi és helybéli önkéntes tíz nap alatt 
olyan alkotást hozott létre a Somlyó lábánál, amelynek el 
kell gondolkodtatnia az oda látogatót, hogy milyennek is kel
lene lennie a méltóságos, a fenntartható életnek, a teremtõtõl 
kapott földhöz való viszonyulásunknak. az õseinktõl örökölt, 
majd elfelejtett, jelenleg éledezõ kalákamozgalom, a belõle 
fakadó közösségteremtõ és formáló erõ talán a legkiválóbb 
eszköz, mely e célok elérését segítheti. 

a fürdõépítés minden mozzanata kalákában történt. a 
kezdeményezéstõl (a csikszeredai polgártárs alapitvány, a 
budapesti ars topia alapitvány és a Csiki természetvédõk 
és természetjáró egyesület részvételével) az ötletek kidol
gozásáig és tevékeny támogatásáig. Itt kell említenem a 
csíksomlyói ferences barátokat, Csíkszereda önkormányza
tát, a Csíksomlyó egyesületet, a csíksomlyói közbirtokos
ságot, a pogányhavas kistérségi egyesületet, a Csobod 
öröksége egyesületet, valamint külön dobos attillát és 
Mátéffy esztert. Csíksomlyó és Csíkszereda közössége 
is jelesre vizsgázott. több mint 80 magyarországi önkéntes, 
350 helybéli lakos valamint 33 helyi cég járult hozzá valami
lyen formában a kaláka sikeréhez. volt, aki szállást adott, 
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volt aki pénzzel, szerszámokkal, építõanyaggal és nem 
utolsósorban kétkezi munkával. a munka esõben, sárban 
is lelkesen folyt, mindenki a lehetõ legtöbbet préselte ki 
magából, hogy a zarándokkert megszülessen. ennek 
az óriási összefogásnak köszönhetõ, hogy ilyen szépre 
sikeredett a Barátok feredeje, a Borvízút újabb ékessége. 
köszönet érte mindenkinek!

Potozky László 
(Polgár-Társ Alapítvány igazgatója)

a BaRátOk feRedeJe MeGnyItóJán,
2006. aUGUSztUS �3án, vaSáRnap el

HanGzOtt köSzöntõ

kedves Csíksomlyóiak és lélekben Csíksomlyóiak!
Sokak megszólítására és komolyan megfontolva vállaltuk a 
feladatot, hogy a Somlyó lábánál elterülõ, egykori Barátok 
feredejét felélesszük, a forrásokban gazdag területet mûve
lésbe vegyük.

a teremtõ atya az emberre bízta a természetet, hogy 
azt mûvelje.

Sokan jönnek ide e csodás gyógyerejû kúthoz vízért és 
viszik nap mint nap. vajon mit hoznak magukkal cserébe, mit 
adunk vissza a helynek?

Csíksomlyó szent hely, zarándokhely, mégis, ha õszinték 
akarunk lenni, csak kihasználjuk. Szemetes és zajos az ide 
nem illõ rendezvényektõl, tevékenységektõl.

a kárpátmedence tájának e kiemelt pontja csendre és ren
dre hivatott. ahol béke van, s ha csendben vagyunk, meghalljuk 
a teremtõ szavát: „És megismertettem velök a te nevedet, és 
megismertetem; hogy az a szeretet legyen bennök, amely-
lyel engem szerettél, és én is õ bennök legyek.”(János 1.26.), 
s az üzenetet: „Ne féljetek az Élettõl!”.

aki fél az élettõl, nincs jelen a világban, vagy a múlt rabja 
vagy jövõbe vetített vágyai vezérlik, és cselekvésképtelen. 
ez a kalákás csapat nem fél az élettõl. Meri meghallani és 
elvégezni a feladatot. voltak és vannak kritikusok, akik nem 
értik, mert nem élték meg a közösségért folytatott munka 
szentségét. ez a munka ima. Istent dicsérõ tevékenység 
folyt itt. az ideérkezõ és itteni több száz kalákás magának és 
világnak is bebizonyította, hogy lehet tíz nap alatt hihetetlen 
dolgot mûvelni, önkéntesen, fizetség nélkül. ajándékpénzbõl, 
ajándékmunkával jött létre minden. a kaláka Csíksomlyón 
csak most kezdõdik. Mi idejött, s lelkünkben csíksomlyóivá 
vált kalákások szívünkben visszük magukkal mindazt, amit 
megéltünk. az itt maradóké a feladat, hogy folytassák a 
munkát, ápolják, gondozzák, õrizzék a helyet. Szeretettel, 
alázattal és sok munkával.

két kert jött itt létre. a keresztúttal szemben, az életfánál 
kialakított térrõl székelykapun át jutunk az egyik kertbe, ahol 
rózsafüzérút, napóra, Holdóra, élõ fûzépítmény és táblákra 
festett imádságok várják a látogatókat. a másik kert a kút 
melletti teresedésrõl indul. a Barátok betemetett fürdõjének 
helyén bõvizû forrásra építettünk egy nagyobb és kisebb 
medencés kertet, élõfûzbõl köpenyes Madonnát.

köszönjük, hogy itt lehettünk s reméljük, hogy a feren
ces testvérek és a klarissza nõvérek imája és az itt lévõk 
lelkessége õrzi tovább Csíksomlyó csendjét. külön köszön
jük leander testvér feltétel nélküli bizalmát és szeretetét, és 
kívánunk sok erõt a továbbiakban is nemes feladatához.

kedves kalákás Barátaim, vagy mondhatom, testvé
reim! potozky laci az egyik nap azt mondta, olyan, mintha 
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testvérek lennénk. Igen, együtt dolgoztunk, együtt ettünk 
és imádkoztunk. Csak annyit mondhatok, hogy köszönöm, 
csodálatos volt veletek együtt átélni mindezt!

amikor leszületünk a földre, anyai karba születünk, 
édesanyánk karjába, és soha nem leszünk árvák, mert ahogy 
az ének zengi „…Nem vagyunk árvák, van Édesanyánk, ki 
a magas Mennyekbõl gondot visel ránk, fehér rózsa szál, 
Mennybõl leszálltál, csíksomlyói templomban kivirágoz-
tál…” amikor leszületünk, a föld egy pontjára érkezünk, egy 
helyre, ahová örökké tartozunk, a kárpátmedencébe. 

Isten áldása legyen mindannyiunkon!
Herczeg Ágnes

CSíkSOMlyó
BaRátOkfüRdõJe, feRenCeSekfüRdõJe

a kisSomlyó hegy lábánál fakadó borvízforrástól, a lobogótól 
délre, 50 méter távolságra volt a Barátokfürdõje, amelynek 
a korhadt fagerendás medencéje az �980as években még 
állott, de az utóbbi évtizedekben a medencét betemették. 
Helyét egy betongyûrû jelzi, amelyben a megzabolázott 
lobogó borvízfürdõ vize fortyog. vitos Mózes is említést tesz 
a fürdõrõl: „…bõ forrással buzog fel a Szentferencrendiek 
kaszáló helyén az úgynevezett barátok fürdõje, melyet az õsi 
Szentferencrend tagjai állandóan jól bekerítve és jó karban 
tartva használnak. Jelenleg a használati jog fenntartása mel-
lett a fürdõ át van adva egy somlyói intelligenciából alakult 
részvénytársaságnak, mely társaság által gondoztatik és tarta-
tik fenn. A kihûlésbõl keletkezõ különféle bajokban a legrégibb 
idõktõl fogva sokan eredménnyel használták és használják.” 
Bányai János �94�ben a Székelyföld írásban és képekben 
címû könyv Csíkszereda és Középcsík fejezetében írja: „Híres 
nevezetes a nagyköpübe foglalt Somolyai borvíz, amelyet 
korsókban szállítanak be az elõfizetõ megrendelõknek minden 
reggel a házhoz. Alatta egy deszkabódés borvizes medence 
is van, a Barátok feredeje.” Csajághy vilmos Az 1941–42. évi 
erdélyi ásványvízkutatások eredményei címû tanulmányában 

részletesen ismerteti a ferencesek fürdõjét: „deszkával kibélelt 
3x6 m-es medence. A leeresztett medence aljáról feltörõ víz 
szabad szénsavtartalma: 1.400 g. Kénhidrogén: 0.0017 g. A 
víz hõfoka: 15,4 °C. Ugyanakkor a levegõ 22,5 °C. Az erõs 
gázfejlõdéstõl a vize állandóan zavaros”.

(Részlet Jánosi Csaba
Székelyföldi fürdõk, gyógyhelyek c. könyvébõl)

néHány GOndOlat CSíkSOMlyóRól

az élet úgy hozta, gyakran járom Gyergyószentmiklós 
és Gyimesközéplok között a gyönyörû tájat. Csíksom
lyót így messzirõl kerülgetem. és csendesen, de olykor 
felháborodva szemlélem, mi történik körülötte. ebben a 
tájban benne van a történelem, az én népem történelme, 
és ebbõl magasodik ki Somlyó, katolikus hitükhöz makacsul 
ragaszkodó eleink hálaadó pünkösdi búcsúja, ami a világ 
elsõ vallásszabadságához vezetett. 

Méltóságos a hegy! és gyalázatos a viszonyunk hozzá. 
Csíkszereda és Csíksomlyó fele közeledve, teleobjek

tívet használva, tendenciózus fotókat készítek a mûútról: 
elõtérben kékszínû, hullámbádogból készült konzervdoboz
autójavító mûhely, háttérben a kéttornyú kegytemplom; 
elõtérben óriásira nõtt transzformátorállomás takargatja a mö
götte magamagát nem reklámozó pápai bazilikát, a követke
zõ kép premier plánjában aszfalttöltõ állomás, mögötte alig 
látszik a kegyhely. aztán jön a következõ kép, óriási homok
hegy, alig kandikál ki fölötte a somlyói két torony sisakja, 
aztán ötven méteren belül a következõ, elõtérben a városi 
szeméttároló rendetlensége vonja el a figyelmet a zarándok
helyrõl. lecserélem a teleobjektívet, nagylátószögûre váltok: 
a városszéli új ízlés szerint épült házak pisztácia, barack, 
erdeigyümölcs és eperfagyi színeikkel, rikító kakofóniájukkal 
nyomulnak a háttér szürke, méltóságában felmagasodó 
somlyói, és az ezzel kiegyensúlyozott kapcsolatban levõ 
hófehér csobotfalvi temploma elé. (Hál’Istennek, rengeteg 
helyrõl lehet a Somlyót és a kegytemplomot úgy fényképezni, 
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hogy érzõdjék, a székelyek szent helyérõl van szó.)
építészként szegezem magamnak a kérdést: most, 

amikor a mûemlékvédelem az egymást követõ chartáival 
eljutott a kultúrtáj védelméhez, miért nem nyilvánítják a 
kegyhelyet, a hegyet, a hegyre felkapaszkodó kálváriát 
kultúrtájjá? egyébként szinte az egész Székelyföldet azzá 
lehetne nyilvánítani, eszközt adva ezáltal autonómiáért 
harcoló politikusaink kezébe.

aztán léptéket, országot váltok: mi történne, ha a japánok 
ezt tennék szent hegyükkel, a fujival? valahogy nem teszik, 
eszük ágában sincs! Somlyó a mi örökségünk – nekünk sem 
kellene! kérdés, hogy fér meg egymással az örökségvédelem 
és a turizmusorientált fejlesztés Csíksomlyó esetében. 
Mert például a székelyharisnya esetében elképzelhetetlen: 
próbálja meg valaki továbbfejleszteni az én nagyapai örök
ségem, a csomafalvi szürke zsinóros székelyharisnyát. 
Gasztronómia terén van sikeres próbálkozásunk: a diós, kóku
szos, mákos kürtõskalács továbbra is kürtõskalács, lassan a 
világ minden részén ismerik, s nem vitatják, hogy székely 
étel, hagyományosan készül. azért hoztam fel ezt a látszólag ide 
nem illõ példát, mert arányokról, jó ízlésrõl van benne szó. 

térjünk vissza Csíksomlyóhoz: itt is arányokról és meg
felelõ funkcióválasztásról van szó. és apró részletekrõl: ha 
a kezdet kezdetén említett, a képek elõterében megjelenõ 
beruházásokat az út másik felére telepítették volna, hogy ne 
essen az úttest és a kegyhely közé, és a most épült házak 
rikító színei nem visítanának, hanem mértéktartóak marad
nának, továbbra is bárhonnan nézve méltósággal volna a 
székelyek szent helye Csíksomlyó. és ez rajtunk múlik, hisz 
ez a mi örökségünk!

Ilyen szempontból a csíksomlyói kaláka – bár még 
nem teljesedett ki a munka eredménye – nagyon sikeres 
beavatkozás. Mert a mi lesz veled, Csíksomlyó? kérdésre 
közösségi döntésnek, közösségi akaratnak kell megfelelnie. 
Remélem, egye többen leszünk, akik tudjuk: rajtunk is múlik, 
hová, mivé alakul Csíksomlyó! 

Köllõ Miklós (építész)

a Hely SzentSéGe

Mindennapi tapasztalataink közé tartozik, amint utazunk 
metrón, aluljáróban: nyomasztó hangulat fog el, fejfájás 
kerülget. az alvilágban érezzük magunkat, a bûnben.

Mikor erdõben haladunk, hûs, kedves, megnyugtató han
gulat lep meg. Makovecz Imre sárospataki gimnáziumában 
szaladt ki idõs rokonom száján a mondat: mintha erdõben 
járnék… Goethe mondta: ha az ember jó épületben jár, azt 
bekötött szemmel is érzi. e helyeken lények laknak, lények
kel találkozunk, de megnevezni nem tudjuk õket.

A hely
a helynek jelentõsége van. a templomokat fontos helyekre 
építették. Hol volt Salamon temploma, az égi és földi tudás 
összességének képe? Úgy mondják, a templom a világ 
alapkövén épült, az égi rend mintájára. Három része volt: a 
szentély, a templom, az udvar. a szentély az ég tükörképe 
volt, a templom a földé, az udvar az alvilágé. a szentélybe 
csak beavatott pap léphetett, az illetéktelen behatoló, aki alka
lmatlan volt az Istenséggel szemtõlszembe való találkozásra 
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– szörnyethalt. a templom és a zsidóság sorsa eggyé vált: a 
templomot lerombolták, elõször krisztus elõtt 587ben. 33
ban, krisztus megfeszítésekor a templom kárpitja felhasadt, 
a Szentély, azaz az ég titka megnyílt. az újjáépített szenté
lyt krisztus után 70ben végleg lerombolták. a zsidóság 
szétszóratott. Heine mondta: a Tóratekercs a hordozható 
haza. a zsinagóga már nem templom, csak gyülekezeti tér. 
a templom már csak a mennyei Jeruzsálemben áll.

azok az elõkészületek, melyek ma Salamon templomá
nak visszaépítését célozzák, a mennyei Jeruzsálem helyett 
a földi Jeruzsálemet akarják a földi paradicsom – az Új vilá
grend – fõvárosává tenni, s ez a gesztus imígyen nemcsak 
megismétli majd a megfeszítés tragédiáját, mikor krisztusban 
nem ismerték föl a Messiást, és földi királyt vártak helyette, 
hanem ezáltal a trónusra az antikrisztust ültetik.

vannak szent helyek, melyek elvesztik szentségüket. 
a Ji king szerint a kínai bölcsek egyszer csak hírül adták 
egy város halálát, noha abban vígan zajlott az élet, õk mégis 
sürgõs elköltözést javasoltak. a város halálát az a pillanat 
jelentette, mikor az oltárok elhallgattak. a piramisok és a 
katedrálisok helyei a csillagképek földre vetített alakzatait 
mutatják. a piramis nem sírkamrának épült, hanem beavató
helynek. a beavatáshoz megvárták azt a konstellációt, mikor 
a naprendszer bolygói mind egy, a piramis csúcspontján át 
húzott merõleges vonal mentén sorakoztak fel. 

a kelta druidák a dolmenek – kõasztalok – alatt állva 
találkoztak az égi és földi misztériumokkal. õk ismerték a 
jelek, a szimbólumok tartalmát: a szimbólumok hártyák két 
világ határán – e jeleket mindkét oldalról – az evilágról és 
a túlvilágról is látni. azért kell az embereknek megtanítani még 

evilági életükben a szimbólumokat, mert azok segítségével 
fognak majd eligazodni a túlvilágon.

a régi Goetheanum középeurópa közepén álló szentély 
volt. az új Goetheanum nem szentély, csak üres sírbolt. aki 
szentélyt csinál belõle, hazudik. legalább akkorát, mint az, 
aki vissza akarja építeni Salamon templomát.

lények laknak körülöttünk, akiket nem látunk, csak ha
tásaikban érzünk. õk viszont látnak minket. Gondoskodá
sunkra, szeretetteli tevékenységünkre szorulnak.

Hétköznapjainkban használjuk az elektromosságot és 
az általa hajtott gépeket. a gépekben kényszerítjük a látha
tatlan elektromos és mágneses erõket, hogy dolgozzanak 
nekünk. Mint az elektronika nyelve is mondja: utasítást, pa
rancsot adunk. Sõt: power on, azaz szó szerint: a hatalom 
rajta. ez más minõség, mint a kérés.

a tudomány azt tartja, hogy az ember idegrendsz
erében idegáramok dolgoznak, de ez tévedés. vannak ott 
idegáramok, de nem eredendõen. ahrimáni lények ezek, 
a doppelgängerek, akiknek nincs testük, ezért szükségük 
van az emberre. a föld kell nekik. Használnak minket, de 
a haláltól félnek. õk okozzák a szervi megbetegedéseket. 
vannak úgynevezett luciferi lények is, õk a neurózis 
okozói.

a föld élõlény. nem így tanultuk. a földrõl csak 
geológiát tanultunk, ez azonban csak a föld csontvázát 
mutatja. a föld, mint lény hat a rajta élõkre, méghozzá 
differenciáltan, az emberre közvetve, a doppelgängerekre 
közvetlenül. vannak gyógyító és ártó helyei. írországot ábel 
szigetének nevezik, Szicíliát káin szigetének. írországban a 
luciferi hatás a legendák szerint nem érvényesül; valójában 
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igen, de csak mérsékelten. erre utal a legenda, mely szerint 
Szent patrik az ír szigetrõl a tengerbe ûzte a kígyókat. 
tény, hogy az ír szigeten ma sem él egyetlen kígyó sem, 
a kétkedõ természettudósok által odavitt csúszómászók is 
néhány nap elteltével elpusztulnak. Szicíliában más hatá
sok mûködnek. nem véletlen, hogy a sziget a központja 
a ma már világméretû maffiának, illetve a Cosa nostrának. 
klingsornak, a Ring gonosz hõsének vára Szicíliában van, 
helye a mai Reggio di Calabria környékén található.

a doppelgänger születésünk elõtt költözik belénk, e 
lények ízlésük szerint, a geográfia mentén választanak 
maguknak testet. ezért a gyógyításnak is földrajzilag 
eltérõnek kell lennie. az utolsó ilyen gyógyító paracelsus 
volt. a helyek érzékelése elhalványult a IX. századtól, ez 
alól kevés kivétel maradt, ilyen írország és erdély. amerika 

– ahol erõs földmágnesesség mûködik – a XII. századra 
elfelejtõdött, azaz tudatosan eltakarták az emlékezet elõl.

Mit tudunk Csíksomlyóról?
a kisSomlyón pogány kultuszhely volt, mely békés meta
morfózissal keresztény kultuszhellyé vált. a zarándokhely a 
magyarság szent helye, identitásunk része. Ha veszélyben 
érezzük a hazát, itt gyûlünk össze fohászkodni. Csíksomlyó 
az a magyarságnak, ami koszovó a szerbeknek. Hiába 
került politikai határon túlra, elválaszthatatlanul a miénk. 
e helyre csak emelkedett lélekkel, tiszta szándékkal lehet 
jönni. ekkor van esélyünk rá, hogy megtisztuljunk, erõt kapjunk. 
Igen, itt erõt kapunk. ezért fontos a helyet megõrizni olyannak, 
amilyen. ezt a missziót végzik a ferences atyák, a hegyen élõ 
remete, a zarándokok, a csángók. Ma a hagyomány végleg 
elpusztul, a régi érzékenység tompul, de egyesekben új 
érzékek ébrednek. az idesereglõk nagy része nem világos tudat
tal jön, sokan a vallási turizmus divatja miatt. így lehetünk tanúi 
a zarándokútvonal mentén születõ zsibvásárnak, és sok olyan 
kísérõjelenségnek, ami mind a figyelmet elterelni hivatott. így 
lehetséges, hogy a napfelkelte várására hajnalban a nyereg 
felé igyekvõ zarándokot a domboldalban sátrazók felõl 
hangos diszkózene fogadja. a felkelõ napot, s a benne meg
jelenõ napba öltözött asszonyt földön ülõ moldvai csángó 
asszonyok éneklõ szigete várja. a szent áhítatot furcsa jelenet 
zavarja meg: a derengõ hegygerinc és a feléje nézõ arcok közé 
kis csoport ékelõdik: fényképezõgépek csattognak, vakuk villan
nak, kamerák pittyegnek. az asszonyok átnéznek a fejük fölött, 
a nem látható világ felé, s énekelnek tovább. de egy asszony 
tekintete a fény felõl elfordul, s barátságos arccal a kamerába 
néz, annak énekel. a szentség korrupciója megkezdõdött. az 
áhítatból rövidesen mûsor lesz, érdekesség, egzotikum, ha
lott hagyomány. a halálerõ beékelõdik, halott képre rögzíti a 
leírhatatlant, megpróbálja megölni azt. a csendben várakozó 
zarándokok közt sok turista nevetgél, lapos üvegét elõhúzva ko
rtyint, tréfálkozik. terepbiciklisták cikáznak a tömegben, bukósi
sakban. a szemekben tanácstalanság. Idejöttek, de nem 
tudják, miért. amikor a felkelõ nap a köd miatt nem látszik, 
csalódottan sarkon fordulnak és távoznak. nem látják a lát
hatatlant. a hagyomány már nem él, hozzá kapcsolódni nem 
tudnak, helyén még nem jelent meg új érzékelõ képesség, 
ami pótolhatná. a tudatukban, a szívükben zavar.

írországban a kultuszhelyeken fiatal idegenvezetõk ka
lauzolják a turistákat. egyenes tekintetû, komoly egyetemis
ták, akik halkan, de határozottan figyelmeztetik a látogatót, 
olyan helyre lép, ahol a holtak lelkei lebegnek, akiket nem 
szabad megzavarni. õrzik a hely szentségét. Mi mûködik a 
helyben? nem vagyunk látnokok, nem látunk színrõlszínre. 

a gyógyító helyek a nyitott lélekre és szívre hatnak. nem 
tudjuk, nem látjuk, de megérezhetjük, megsejthetjük. ehhez 
nyitott szív és figyelem kell. várják, várjuk a feltámadást, mikor 
mindenki látni fog és hallani. addig õriznünk kell e helyeket, 
nehogy az oltárok idõnek elõtte elhallgassanak.

Ertsey Attila elõadása a csíksomlyói fürdõkalákán

kaláka CSíkSOMlyón

a kaláka rövid, villanásszerû építkezés, ahova mindenki 
annyi segítséget ad, amennyi tõle telik. ez az önkéntesség 
adja meg azt a fantasztikus, összetéveszthetetlen hangula
tot, amely az építéssel párhuzamosan a résztvevõket lélek
ben is építi és a munka végeztével közösségé kovácsolja. 
különösen fontos ezt az összetartozást megélnünk, anya
országiaknak és határon túli testvéreinknek a 2005ös 
népszavazás után. legalább ennyire fontos, hogy az adott 
falu közössége is magára találjon, és ez által megerõsödjön. 
ez a fajta közösségépítés a valódi építéssel együtt minden 
kaláka elmaradhatatlan és igazi célja.

a kós károly egyesülés vándoriskolájából Hegedûs 
alice, nagy lívia, Balogh Miklós vándortársammal együtt 
a csíksomlyói kaláka tervezésében, szervezésében és az 
építésben vehettem részt. Mivel ez volt az eddigi legnagyobb 
a résztvevõk és a megépült építmények számát is tekintve, 
mindegyikünknek jutott bõven önálló feladat. 

Csíksomlyón az egykori Barátok feredõjének és környe
zetének újraélesztése volt a cél. a területet két részre osztja 
egy kis patak, így a testi és lelki épülésre szolgáló helyeket 
is kettéválasztottuk. a bal parton épült a gyógyvizes fürdõ, 
a lábáztató medence, valamint megújult a borvízforrás. a 
jobb parton imádságoskert készült, ahol a keresztutakhoz 
hasonlóan a rózsafüzérimádságot lehet végigmondani. a 
fõbejárat építményeitõl indulva az imádság három fajtája 
is elkülöníthetõ (életfa – feltámadás: dicsõséges olvasó; 
napóra – árnyék – kereszthalál: fájdalmas olvasó; Holdóra 

– születõ fény – Betlehem: örvendetes olvasó). az érkezõket 
a területrõl és az építményekrõl szóló tájékoztató fogadja. 

Holdóra 
Isten fényessége Márián keresztül krisztusban megtestesülve 
érkezik a földre. krisztus születése a fény gyõzedelmes
kedése a sötétség felett. a holdóra feladata, hogy minden 
látogatót erre az egy mondatra ráébressze. a fény minden 
nap délelõtt �� és délután 3 óra között a holdóra padozatára 
esik. az árnyékolt felületen a csillagos égbolt jelenik meg 
közepén a holddal, a betlehemi titokzatos éjszakát idézve. 
a születõ fénynyalábot mindenkor a középen elhelyezett 
korong módosítja, amelybe Mária neve van írva. legmaga
sabb napálláskor ezen a ponton is átsüt a nap. 

Napóra
krisztus kereszthalála. a Mestert a Golgota végtelen kiszol
gáltatottságáig és gyötrelméig a tanítványok közül egyedül 
János apostol követi. az õ végsõ kitartására és hûségére 
emlékeztet mindenkit a napóra. a padozatba székely 
rovásírással rótt �2 apostolnév közül János helyezkedik el 
legközelebb a középponthoz. az õ neve találkozik minden 
nap délután 3 óra körül (a megfeszítés idõpontjában) a 
krisztust formáló sziklatömb árnyékával. 

Tóth Péter (vándorépítész)
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kalákaépítéSzet

Minden tudás: felejtés. Ha túl nagy a szabadság, mert túl 
egyszerûnek tûnik minden, csak magunkra kell figyelni, az 
emberre, mint a természet szerves részére és alkotóelemére. 
Olykor megengedhetjük magunknak, hogy mi legyünk a mérce, 
saját magunk számára. Csak magunkat kell figyelni, hogyan 
élünk, hogyan szeretnénk, mire van szükségünk ehhez, mi 
ad megnyugvást nekünk, békét, mitõl érezzük biztonságban 
magunkat, mit szeretnénk látni, ha felemeljük a tekintetünket… 
Ilyenkor a természetes igényeink alapján tudunk majd emberit 
alkotni, nem pedig mûvit, ami a szakmai elõírások százainak 
szigorúan kontrollált alárendelõdése csupán.

tudást szerezni csak akkor érdemes, ha nem lesz kár
tékonyabb az érintetlen nemtudás állapotánál. 

néha arra gondolok, milyen egyszerû is lenne mindig 
így élni. Csinálni, amit kell, a hagyományok, az õsök és 
a természet tisztelete alapján. tenni azt, ami a dolgunk. 
tudva persze: mi is itt a dolgunk. kelni a nappal, elfáradni 
estére fizikai fáradtsággal, olyannal, ami jótékony és 
másnapra kipihenhetõ. Jó élet ez. dolgos és kemény, de 
nagyon igazságos. Magunkkal és másokkal szemben. Hogy 
annyit adunk és várunk el, amennyi minimálisan szükséges, 
mert többre nincs erõnk. S ha mégis, az ajándék. 

Részemrõl és Részetekrõl.
Rózsa Sára (építész)
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tIzeneGyedIk – HOMORódkaRáCSOnyfalvI – kaláka
Orbán Csabával az Unitárius Egyház által szervezett 
vidékfejlesztési konferencián találkoztunk. Mindketten Kós 
Károly Testamentumát idéztük, az Agrikultúra kultúrater-
emtõ és kultúrahordozó mivoltát, mindazt az örökséget, 
ami a tájban és tájat mûvelõ közösségben él és élhet tovább. 
Orbán Csaba mérnök, az Aratás Reménysége Homoródért 
Alapitvány és a homoródkarácsonyfalvi közbirtokosság el-
nökeként, Kolozsvárról szülõfalujába visszaköltözve végzi 
országépítõ tevékenységét. Kitartóan keresett minket, hogy ve-
gyük be a kalákák sorába a Dungó-fürdõt. A hely történetét és 
különleges geológiai adottságait könyvében méltató Jánosi 
Csabával ott járva a hely békéje, a táj nyugalma hatott ránk. 
Szerencsére a szép feladatra vállalkozott egy lelkes csapat 
a régi kalákások közül: Csaba Kinga (tájépítész), Gyurkó 
Ádám (építész), Török Ádám (vándorépítész), Dékán Diána 
(építész). Az elsõ nap a terepet szemlélõ csapat tagjai 
közé leszállt egy galamb. Felröppent, de nem ijedt meg, 
végül Diána kezére szállt. Így hozta hírül, Karácsonyfalva 
a béke szigete. Érdemes ide elzarándokolni, megpihenni és 
a Dungó-fürdõ vizébe megmártózni!

a dUnGófüRdõ 

a hajdani fürdõt tápláló források karácsonyfalva délkeleti 
határában, a Sóspatak völgyében törnek a felszínre. a naCl

2
 

típusú forrás foglalat nélkül tör a felszínre a forráskúp délkeleti 
lejtõjén. a helyi fürdõ teljesen eltûnt, nyomai se láthatóak. 
dungófürdõt az irodalomban elõször Orbán Balázs említi: „ 
a Rika közé benyomuló völgyecske ingoványai közt a gyep-
tõzegbõl kibugyogó fekete szinezetû gyógyforrás, mely az 
esõt megzavarodásával jelöli s így a lakosságnak idõjelzõül 
szolgál”. dungófürdõn az elsõ deszkaépület �9��bõl való. 
�9�3ban az Erdély címû turistalap ��2es számában Új 
fürdõ a Homoród mentén címû cikk feltûnõ adatot közöl: 
a dungóhegy lábánál fakadó gáz a meleg vizet két méter 
magasra lövelli fel. vass albert oklándi gyógyszerész a 
fürdõ vizét dr. Ruzitska Béla egyetemi tanárral elemezteti. 
�923ban a század elején épített fürdõt kijavították. az 
erdélyi Múzeumegyesület természettudományi szakosztá

lyának �932es közleményeiben Bányai János részletesen 
ismerteti a fürdõtelep rövid történetét és földtani értékeit: „A 
forrás a többi erdélyi primitív fürdõhöz hasonlóan deszkame-
dencében foglalva egy pár vetkezõ kabinnal van befoglalva 
s a környékbelieknek kedvenc kirándulóhelye lett. A fürdõ 
különben a patak bal partján egy teljesen mocsaras környe-
zetben fekszik. A medence sós vize az állandó metán gázok 
ömlésétõl szinte fõni látszik. Közben-közben nagyobb bugy-
borékokat is vet fel s a fenekét borító iszapban 30-40 cm 
átmérõjû tölcséreket fúj ki. Az iszapot most is az állandóan 
felszínre hozó forrás a Dungó-hegy tetejéhez van közel s 
déli irányban a patak felé lefolyva a náddal fedett mocsarat 
táplálja. Egy hatalmas iszapvulkán évezredes mûködésének 
az eredménye tehát a domb, mely érdekesen a mésztufa és a 
szürke hamuszerû iszap váltakozó lerakodásából van felépítve. 
A mésztufában gyakoriak a mai mocsári növények, fõként 
a nádnak bekérgezett darabjai, viszont az iszapos, porlós 
rétegekbõl a maival megegyezõ mocsári csigák moshatók ki. 
A forrás az itt átvonuló legszélsõ földgázas antiklinális egyik 
dómszerû kipúposodásában fekszik s innen is van a víznek 
a sótartalma és a hatalmas metángázas felbugyborékolása. 
De egyben beleesik a hargitai erupciós zóna legkülsõ övébe, 
ahol még a posztvulkánikus hatásokra széndioxid áramlik 
fel a föld belsejébõl.”

�974ben dr. Szûcs károly a következõket írja dungó
fürdõrõl: „Szerény téglaépület ad helyet a 4 káddal 
mûködõ fürdõnek, melynek melegvízzel való ellátását egy 
nyugalmazott cséplõ gõzgép szolgáltatja. A fürdõt egy, a 
néptanács alkalmazásában lévõ személy látja el. Létezik 
még egy kisméretû szabadtéri medence. De ez fürdõzésre 
kevésbé alkalmas. Még szerényebb a faépület, 2 szobája 
kb. 8-10 fürdõvendég elszállásolását biztosítja. A fürdõt 
évente kb. 1000-1200 vendég keresi fel. Jelenleg a fürdõt 
idült mozgásszervi és nõgyógyászati panaszokkal érkezõ 
betegek használják. Vize belsõleg ivókúrára alkalmas idült gyo-
mor-, bél-, valamint máj- és epeút-bántalmakban szenvedõk 
számára is. A mocsaras terület lápját iszapgöngyölésre is 
lehetne használni.”

Részlet Jánosi Csaba
Székelyföldi fürdõk, gyógyhelyek c. könyvébõl
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Ha a föld ISten kalapJa,
eRdély a BOkRéta RaJta 

egy falu többet jelent, mint csupán annak lakói, mert közös
ség az, amelynek tagjai hozzájárulnak a közös érdekek és 
célok eléréséhez. egy helység határát nem csak földrajzi 
fekvése határozza meg, hanem kulturális hagyományai és 
szellemi értékei. Mi a globalizálódást próbáljuk úgy felfogni, 
és úgy viszonyulunk hozzá, hogy az ne elfojtsa a helyi sajá
tosságokat, hanem megmutassa azokat.

Homoródkarácsonyfalva, Hargita megyének Brassó és 
kovászna megyékkel határos déli csücskében, a kisHo
moród völgyében, Homoródalmás és Oklánd között fekszik, 
Székelyudvarhelytõl 30, Csíkszeredától 50 kilométerre.

Jánosfalvi Sándor István a következõket írta a faluról: 
„A szemben nyugatról elõttünk levõ meredek kõszikla, 
melynek tetejérõl az ide ösvényen érkezõ utas csak két 
lépésével egyszerre hirtelen és meglepõleg tekinthet be 
nappal a sok cserepes házakkal, két gyönyörû dombon 
épült két szép templomával ékes, estve pedig a sok abla-
kokból látszó gyertyákkal bûbájosan világító mély falura: a 
kõszikla alatt folyó Homoród vize, mely malmokat hajt (…) 
sebes és mindenkori bõ folyamával, a falu felett keletrõl 
levõ magas lapos térség, mely alatt a falunak legszebb 
utcája vonul el, (…) sós-kutas jó határa, jó marha legelõje, 
szép forrásai, fája, mesze, rétei stb., bizonyára méltóvá 
tették a falut arra, hogy nemcsak régen, de az új idõben is 
e helységnek legfigyelmetérdemlõbb központja légyen.”

a falu szülöttje, kelemen Imre így ír Homoródkarácsony
falváról: „Szülõfalum lakossága mindig földmûveléssel foglal-
kozott és állattenyésztéssel. Különösen a juhászat volt 
eléggé elterjedve. (…) A lakosság elég szorgalmas volt, 
különösen az asszonynépség. Lakások, udvarok, kertek 
elég rendesek és tiszták, gondozottak voltak. A családok 
egyszerûen éltek és öltözködtek.” Orbán Balázs is megemlíti 
a „büszke Merke-tetõ lábainál dombon ülõ két templomával 

oly szép képet mutató Karácsonyfalva” leírásánál a falu 
határában található „fekete szinezetû gyógyforrást”. 

az itt létesített dungófürdõ kisebbnagyobb megszakí
tásokkal az �977es földrengésig mûködött, amikor a földcsu
szamlás végzetes károkat okozott benne. a 2006. augusztus 
30a és szeptember 8a közötti fürdõépítõ kaláka révén 
felújított dungóferedõ a karácsonyfalviak harminc éves 
álmát váltotta valóra. a felújítást a helyi közbirtokosság 
kezdeményezte, a közgyûlés eldöntötte, hogy önerõbõl 
és bevont külsõ források révén a valamikori dungófürdõt 
felújítja, védetté nyilváníttatja és gondját viseli. 

a homoródkarácsonyfalvi közbirtokosság 2000ben 
alakult az �948ben megszüntetett hajdani közbirtokosság 
jogutódjaként. �040,64 hektár erdõ és legelõ tulajdonosa, 355 
tagot számlál, akiknek nagy része a faluban él. a közbirto
kosság hosszú idõn át az erdélyi falvak gazdasági életének 
legfontosabb intézménye volt. Székelyföldön fontos szerepet 
töltött be az erdõ és legelõgazdálkodás megszervezésében, 
a falu mindennapi életében. a közbirtokossági vagyonnak 
nemes hivatása volt: közösségi kiadásokat vállalt magára, 
iskolákat, kultúrotthonokat, utakat és más közhasznú épít
kezést pénzelt, továbbá a közbirtokossági jövedelembõl 
segítették a megszorultakat, támogatták az árvákat, a nagy
családosokat. így a vagyonközösség révén ébren tartották 
a tagok között az együvé tartozás érzését. az a gondosság 
és jogérzék, amellyel eleink a békességes és nyugalmas 
élet feltételeit igyekeztek megvalósítani, kötelez. az újra 
megalakult homoródkarácsonyfalvi közbirtokosság tagjai 
minden évben lemondanak jövedelmük egy részérõl az élet
minõséget javító közhasznú célok támogatása érdekében. 

a fürdõ felújítása az ars topia alapítvány kezdeménye
zésébõl történt a helyi és a Hargita Megyei tanács, valamint 
több helyi és környékbeli vállalkozás anyagi és �77 személy 
támogatásával. a szervezésben és a kivitelezésben orosz
lánrészt vállalt a dungó kulturális egyesület valamint az 
oklándi aratás Reménysége Homoródért alapitvány.
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Hisszük, hogy a dungóferedõ felújításával Homoródka
rácsonyfalva olyan értékmentõ tevékenységet fejtett ki, 
valamint a fürdõ közlétesítményként való mûködtetésével 
olyan értékmegõrzõ tevékenységet folytat, amilyenre csak 
egy önszervezõdõ, öntudatos és büszke közösség képes. a 
fürdõ felújításával és a körülötte kialakított tér létrehozásával 
az is szándékunk volt, hogy pihenõhelyet nyújtsunk a kedves 
vendégnek és a vándornak, kit a természet szeretete csal 
erre a vidékre, olyan tájban, amely gyógyulást és felüdülést 
biztosít a fáradt testnek, a meggyötört léleknek. és hogy 
példát mutassunk, hogy okos elhatározással, erõs akarat
tal, áldozatra kész lélekkel minden idõkben lehet alkotni, a 
köz javát szolgálni. az idõ kikezdi az emberi alkotást, de a 
benne kifejezésre jutó gondolat örök életû a maga nevelõ 
hatásában. Hisszük, hogy itt mindig csak tiszta hangok fog
nak megszólalni, amelyek hirdetik a szeretetet, a kölcsönös 
megértést és megbecsülést és az egymásrautaltságot.

Orbán Csaba

Húszfõnyi csapat szervezõdött a munkák elvégzésére, 
amelyhez csatlakoztak a három szomszédos falu, Oklánd, 
Homoródalmás és karácsonyfalva fiataljai. a dungóferedõ 
új helyét a patak jobb partján feltörõ forrásoknál, egy 
bodzabokor tövében jelöltük ki Jánosi Csaba geológus 
segítségével. a közbirtokosság által rendelkezésre bocsá
tott, enyhén lejtõs területen az esésvonalra merõleges íves 
vonalba rendeztük az építményeket. az idén elkészültek 
a legfontosabbak, amelyek már lehetõvé teszik a fürdõ 

használatát: a 2x3 méteres, másfél méter mély famedence, 
amely a sarkában elhelyezett lépcsõvel és a vízben lévõ 
padokkal egyszerre 46 ember számára biztosítja az egy
idejû fürdõzést. a medencétõl nem messze alakítottuk ki 
az ivókutat és az öltözõt. az ivókutat fûzvesszõkbõl hajlított 
galamb takarja a lejtõ felõl. a medence mellett egy általunk 
emelt kis dombocskára karácsonyfát ültettünk, megidézve 
a falu nevét. a terület legszebb kilátású pontjára került a 4 
méter átlójú, hatszög alaprajzú, királyfás filagória. a domb 
alján, a fürdõtelek sarkán, a patakhoz közel kapott helyet 
a budi. az egész területet bekerítettük faoszlopok által 
tartott pallókkal. a kerítés kapuja is fûzvesszõkbõl készült. az 
utolsó napon ünnepség keretében avattuk fel az épületeket. 
volt lakoma, beszédek hangzottak el, ajándékok cseréltek 
gazdát, táncoltunk. Sokan voltak ott a faluból, akik aktív módon, 
ki mivel tudott, résztvettek az építésben.

Jövõre folytatni szeretnénk a munkát, befejezni, kicsino
sítani azt, ami már elkészült és megépíteni, ami még hátra 
van. Ilyenek az objektumokat összekötõ pallóutak, a falusiak 
kérésére készülõ melegített feredõ, a dagonyázó iszapfürdõ, 
a tûzrakóhely, szemetesek, padok. a fürdõépítéssel remé
nyeink szerint összébb kovácsoltuk a kicsi falu közösségét, 
s lépéselõnyhöz juttattuk õket a jövõre – Románia európai 
Unióhoz való csatlakozása után – kezdõdõ új korszakban, 
ahol erdély turisztikai kincsei megélhetést és vállalkozási 
lehetõséget fognak nyújtani sokaknak. az így kialakuló 
munkaalkalmak a falu megmaradásához, hagyományaik 
továbbéléséhez biztosítanak majd talajt.

Gyurkó Ádám (építész)
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