
Orbán Balázs lenyűgöző, táj- és emberszerető Székelyföld-leírása lépten-nyomon sorolja és mél-
tatja Székelyföld gyógyhatású vizeit. A több mint 100 székelyföldi fürdőt és forrást látva elcso-
dálkozhatunk, hogy mennyi kincs lakozik a Föld gyomrában, éltető ivóvizet és gyógyító fürdővizet 
kínálva nekünk. A fürdők éppúgy átélték az emberi történelem viharait, mint e táj és lakói. E 
hihetetlen értékek felmérése során a mára magukra hagyott, sok helyen betemetődött fürdők, 
mofetták (gázfürdők) szívszorító látványa késztette cselekvésre immár tizenöt éve az Ars Topia 
Alapítványt, hogy a helyi közösségekkel együtt felújítsa a rég elfeledett gyógyfürdőhelyeket. Az 
első fürdőkalákát 2001-ben Lázárfalván (Nyírfürdő) szervezte, az eltelt tizenöt év valamennyi 
állomásáról beszámoltunk az Országépítő hasábjain.
 
A fürdők felújításában a hagyományos székelyföldi közösségi munka formáját, a kalákát választotta 
a mozgalom. A kaláka bölcsessége, hogy mindenki azt adja a közösbe, amire ereje, tehetsége van, 
a legfiatalabbtól a legidősebbig.A kaláka nem titkolt célja, hogy a közös tervezési, építési munka 
során falubéli, régióbeli és magyarországi résztvevők együtt és egymástól megtanulják, hogyan lehet 
saját erőből, összefogással újjáteremteni azokat az örökségeket, amelyeket őseink ránk hagyomá-
nyoztak. Hogyan lehet a természeti értékeket megőrizve annak lehetőségét kulturáltan kihasználni.  
Cél a természetközeli erózióvédelmi módszerek, a helyi, hagyományos, mára sokszor elfelejtett 
anyaghasználat felelevenítése, megtanulása. A hagyományos székely díszítőfestés technikája jelenik 
meg az információs táblákon és feliratokon. A diákok elszállásolásával, vendéglátásával a faluturiz-
mus alapjait lehet megtanulni. Eközben erősödik a falu és a régió összefogása. Mindezek tudatosí-
tására az építési munka alatt esténként koncertet, táncházat, a meghívott vendégekkel esti beszélge-
téseket szervezünk, amelyek témája az értékvédelem és falufejlesztés, régiófejlesztés és autonómia, 
táj-, természet- és környezetvédelem, építészetiérték- és faluképvédelem kérdésköre.
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Ez a közösségi munka nem csupán értékvéde-
lem és tájfejlesztés, hanem közösségépítés 
is. Hiszen a táj elevenségét, életét csak az ott 
élők tudják továbbörökíteni a jövőbe, s nem 
mindegy, hogy milyen formában. Összefogással  
és együttműködéssel,a tájban rejlő értékek meg-
őrzésével, az örökség tiszteletben tartásával  
lehet úgy építkezni, hogy a ma ott élő közösség 
ezt az értéket használhassa saját gyógyulására 
és egzisztenciájának javítására.

A víz az élet hordozója, s ha alázatos módon 
fordulunk hozzá, az egyén, a közösség és a táj 
gyógyulását hozza. Egy ilyen munka után az em-
ber a vízre nem tud másként tekinteni, mint a 
legnagyobb kincsre.
 
A kalákás csapat élete az idén is eseménydús 
volt. Az Ars Topia Alapítvány által szerve-
zett mozgalom tizenöt éves tevékenységének  
bemutatására több helyen is mód nyílt kiállítás 
formájában. A Műcsarnokban megrendezett  
I. Építészeti Nemzeti Szalon keretén belül a  
közösségépítő, építő tevékenységet bemuta-
tó teremben a kalákatablók mellett tevékeny-
ségünket bemutató filmeket is láthatott a  
közönség. A következő megjelenésre a velencei 
biennálén kerülhetett sor. A magyar pavilon 
tematikájában nagy hangsúlyt kapott a kaláka 
mint régi, és ma is felhasználható együttműkö-
dési forma. Egy kisebb kalákás csoport el is uta-
zott a magyar pavilon megnyitójára.
Az idén két helyszínen kalákáztunk. A hagyományt  
nem megszakítva, idén is jártunk Lázárfalván, 
ahol az András Alapítvány rendezvénybirtokán 
folytak a munkák, tovább fejlesztve, építve a 
tánctáborokra berendezkedett tanyát. A lelkes 
kis csapat esténként jó előadásokat hallgatott, 
és folyt a táncoktatás is.

A nagy kaláka helyszíne Zalánpatak volt. Az 
erdővel körbeölelt kis völgyben található ez az 
apró háromszéki falu, ahol a lélekszám alig éri el 
a 160 főt. Nem hagyományosan a tájból kinőtt 
székely település, története az üveggyártással 
függ össze. Az 1680-as években gróf Kálnoky 
Sámuel üveghutát, ahogy errefelé nevezték, 
üvegcsűrt építtetett erdőbirtokán, családokat 
telepítve ide. E korszak emlékét már csak a csa-
ládok emlékezete és a családnevek hordozzák. 
Ma legfőképp állattartásból élnek az itteniek. 
Öregszik a falu, a fiatalok külföldön keresnek 

boldogulást. Nincs jól járható út, nincs térerő. 
Talán rejtettsége, a kis falu táji szépsége von-
zotta ide Károly walesi herceget is, aki szívesen 
tölt el itt néhány napot birtokán.

A falu határában több gyógyforrás és gázkiöm-
lés található. Ezért hívott el minket kalákázni a 
polgármester úr Málnás község önkormányzatá-
nak nevében és a Kálnoky Alapítvány: jó lenne 
ide is egy kis feredő, noha itt sosem volt. A for-
rásokat, gázkiömléseket azonban használták.  
A kaláka idejére hazajöttek a külföldön dolgo-
zó fiatalok, de még így sem voltunk elegen a  
felvállalt munka elvégzéséhez, hiába érkez-
tünk ide majdnem hetvenen Magyarországról, 
Erdélyből, és egy önkéntes Olaszországból. 
Nagyon megörvendtünk, hogy a tavalyi kaláka 
helyszínéről, Kisbaconból nagy létszámú, ütő-
képes csapat jött segíteni. A kisbaconi közös-
ségben tényleg megfogant a kaláka gondolata:  
ők azóta is kalákáznak, így erősítik közösségüket,  
és segítenek, ahol kell.

Forrásokban gazdag, mocsaras patakvölgybe 
terveztünk fagerendás medencét, öltözőt, fila-
góriát. A gázkiömlés, vagy ahogy errefelé hív-
ják, a „büdös gödör” fölé pedig mofetta épült. 
Tereprendezési munkák, lépcsőépítés, sétányok 
kialakítása és egy kis patakra fűzött tó, a festett 
táblák tényleg fürdőparkká hangolták át az egy-
kori répaföldet, ahol a kertművelés felhagyása 
után illegális szemétlerakóvá vált a hely. 

A kaláka szervezésébe bekapcsolódott a NAP 
természetművészeti műhely is. Három művész 
dolgozott velünk, és hozott létre a kaláka idején 
a tájhoz és a kaláka szellemiségéhez kapcsolódó 
alkotásokat. 

Az esti előadások a kemény napi munka után  
is telt házasok voltak. A tájról, a biokertész-
kedésről, a régi gyümölcsfajtáinkról, a műemlék- 
védelem és a turizmus kapcsolatáról, a ter-
mészetművészetről és a száz éve kirobbantott  
I. világháború előzményeiről és hatásáról szól- 
tak meghívott előadóink.

Nem volt könnyű az idei kaláka sem, de sosem az.  
A kis közösség erőn felüli vállalását azonban 
az összefogás és a kreativitás segítette. Ha 
nem volt elegendő kő, gyűjtöttünk a patakból,  
egyszerűsödtek a tervek. Közben a fiatalok meg-
tanulták, hogyan kell gyorsan döntéseket hozni, 
újratervezni, újraszervezni, a lehető legmaga-
sabb műszaki és esztétikai minőségben megol-
dani a feladatot. 

Sokan támogatták az idén is a kalákát a vál-
lalkozók, a cégek, Kovászna megye tanácsa,  
a magyarországi alapok közül a Nemzeti  
Kulturális Alap, a Bethlen Alapítvány és a  
Magyar Művészeti Alapítvány. Ezúton is  
köszönjük mindenki segítségét!
Amikor megérkeztünk a faluba, az öregek kinn 
ültek a padon. Az ő szemüket, tekintetüket  
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