
Mire jó a csutora, mi fán terem 
a napmadár, hogyan vonta maga 
után a tutajozás a munkaerő-el-
vándorlást, s mit ér a népi kultú-
ra a globalizáció korában? – er-
ről szólt a Gyergyószentmiklóson 
tartott néprajzi konferencia.
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Az Erdélyi Múzeum-Egylet 
gyergyói fiókjának szer-
vezésében neves egyetemi 

tanárok, néprajzkutatók ismer-
tették a népi kultúra pár elemét, 
egyetemisták, fiatal értelmiségiek 
figyelmét híva fel feladatukra, a 
hagyományok ápolásának fontos-
ságára. 

A napmadár üzenete
„Aki meglátja a népi kultúra érté-

keit, gyűjtésükbe kezd, egyre gazda-
gabbnak, ugyanakkor egyre felelő-
sebbnek is érzi magát” – vallja Kisné 
Portik Irén gyergyószentmiklósi 
néprajzkutató, aki a kapuk, házak, 
kerítések érdekes szimbólumpáro-
sára hívta fel a figyelmet. Az áldó, 
segítő, büntető istenkép napként 
való ábrázolása a porták bejáratá-
nál, éppúgy mint a szárnyát kitáró, 
védelmező madár jelképe, több 
mint díszítés. Egyetemes üzenetet 
hordozó jelek, és a székely ember 
ragaszkodik hozzájuk akkor is, ha 
már jelentésüket elfeledte, mondta a 
kutató. Hozzátette: a mélyről jövő, 
kollektív tudat parancsa tartja élet-
ben ma is a jelképeket, s az emberek, 
ha nem is tudatosan, házaikon meg-
jelenítik a védő, rontást távoltartó 
szimbólumokat. 

Aminek oldala a feneke
A fakulacs vagy csutora számos 

változata került bemutatásra Farkas 
Irén csíkszeredai néprajzkutató, 
muzeológus előadásában. A nézők 
megtudhatták, hogy az egykori, 
5-8 literes kézbe való, viseleti tárgy 
éppúgy volt jelen őseink ünnepein, 
mint útitársuk a vándorlás során. 
Szakértő kezek munkájára vall ki-
dolgozásuk, hisz egy darab juhar-, 
dió- vagy épp tiszafából alakították 
ki elődeink, s miután belsejét viasz-
szal átkenték, oldalára illesztették 
a korongot, így lett tehát ez a víz, 
bor, pálinka tárolására és szállítá-
sára alkalmas edénynek a feneke. 
A módot jelezte cifrább vagy visz-
szafogottabb díszítése, tulajdonosa 
akár nevét vagy számára emlékeze-
tes esemény dátumát is beleróhatta. 
Külön érdekességnek számított a 
csutoratulajdonosok leleményessé-

ge, akik „titokkorsót” is készítettek 
maguknak, a kulacs belsejét két 
részre osztva, felébe vizet, másik 
felébe pálinkát töltve sikerült félre-
vezetniük a gyanakvó feleséget. 

Tutajon indult az elvándorlás
A konferencia főszervezője, 

dr. Becsek Garda Dezső történész 
érdekes összefüggésre világított rá 
előadásában, a munkaerő-elván-
dorlás gyökerét a XVIII. századi 
tutajozásra vezetve vissza. 

A fának folyón történő szállí-
tására használt eszköz közismert 
volt Erdély-szerte, a Maros hosz-
szán rendszeresen lehetett hajdan 
tutajokat látni, a gátvámoknál meg 
akár vitát, torzsalkodást is. Hamar 
kialakult a rangsor: a módosabbja 
készítette, a szegényebbje szállítot-
ta a tutajra rakott faanyagot, s míg 
a székely atyafiak nehezen tűrték a 

gátvámoknál kapott megaláztatást, 
Lázár gróf jobbágyai sosem pa-
naszkodtak ilyesmire. Az 1880-as 
évektől, mikor fogytán lett az erdő, 
másodlagos tevékenységgé vált a 
tutajozás, viszont azon települések 
lakói, akik korábban tutajozásból 
szerezték megélhetőségüket, sokkal 
könnyebben indultak el idegenben 
munkát keresni. A ma már nagy mé-
reteket öltő munkaerő-elvándorlás 
alapjait rejti tehát az egykori tutajo-
zás – fogalmazott a történész. 

A  népi kultúra fontossága
„A közönnyel nemcsak a múlt 

múlik el, hanem a jövő is” – hívta fel a 
figyelmet dr. Balázs Lajos egyetemi ta-
nár, a népi kultúra értékeinek megőr-
zésére buzdítva, idézve: „Aki a múltját 
elfelejti, azt a világ is elfelejti.” A népi 
kultúra össznemzeti érdeket szolgál – 
hangzott el előadásában, számos pél-
dát hozva fel, miért tartja fontosnak 
egy nép, hogy népviseletét, értékeit a 
nagyvilágnak megmutassa, mire képes 
a népzene, ha bekerül a hangverse-
nyek világába, s kérdésként vetette fel: 
hőbörgés-e, ha identitásunkat időről 
időre megfogalmazzuk?

„Ahogyan terjed a globalizáció, 
olyan mértékben nő az érték-
rendzavar. Van, akit önös érdek ve-
zérel, hogy ez buldózerként nivellál-
jon egyformára, és támadják azokat, 
akik féltik vagyonukat, a nemzeti 
kultúrát” – fogalmazott dr. Balázs 
Lajos, állítva, minden magyarnak, 
főként az értelmiségieknek, taná-
roknak feladata a népi kultúra meg-
ismertetése, megőrzése, mely egy 
nép önmeghatározásának legfonto-
sabb eszköze. 
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„A közönnyel nemcsAk A múlT múlik el, hAnem A jövő is”

A népi kultúra szerepe a globalizált világban

hirdetéseK

Az AmBRUs PRODTRAns kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyimesfelsőlok 869. szám alatt található 
FAFELDOLGOZÓ MŰHELY működtetéséhez a környezetvédelmi  
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

gyergyó

hírfolyam

> Hagyományt őriznek a diákok. Nyol-
cadik alkalommal szervezik meg a Tarisz-
nyás Márton útján elnevezésű hagyomány-
őrző napot a gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Gimnáziumban. Lesz népdaléneklés, 
tánc, bemutatók és osztálymúzeumok is nyíl-
nak. Hagyományőrző napot tartanak ma a 
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázi-
umban. A rendezvény célja a népi műveltség 
értékeinek népszerűsítése, a hagyományok 
ápolása. A megnyitóra délelőtt 9 órakor kerül 

sor, leleplezik az iskola első, 1914–15-ös tab-
lóját. Később közösen énekelnek népdalokat 
a fiatalok és megnyitják az osztálymúzeumo-
kat is. A már hagyományos körtánc az iskola 
épülete előtt idén sem marad el. A programok 
között van barantabemutató, településvetél-
kedő, de a diákok a Legszékelyebb osztály cí-
mért is versengenek. 

 
> Takarítanak a Gyilkos-tónál. A Békás-

 szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park és Gyer-
gyószentmiklós önkormányzata takarítást 
szervez a Gyilkos-tó, Békás-szoros kör nyékén 

szombaton. A polgármesteri hivatal autóbuszt 
biztosít a várostól a tóig, ugyanakkor zsákokat 
és kesztyűt is adnak a takarítóknak, és bogrács-
gulyást is készítenek. Az almásmezőiek elvál-
lalták, hogy a szoros rájuk eső részét megtaka-
rítják. A szervezők szerint a helyzet nem olyan 
súlyos, mint a korábbi években. A begyűlt sze-
mét elszállítását a polgármesteri hivatal oldja 
meg. Az autóbusz szombaton reggel 9 órakor 
indul a művelődési központ elől.

> Ifinap Ditróban. Harminc ditrói fiatal 
vetélkedője színesíti az idei Ditrói Ifinapot. A 

harmadik éve, ifjaknak szervezett rendezvény 
házigazdája Ditró község önkormányzata. 
Egyelőre még titok övezi a versenyszámokat, 
melyek keretében három tízfős csapat méri ösz-
sze tudását a Ditrói Ifinapon. A megmérettetés 
16–26 év közötti résztvevőinek szurkolhatnak 
az érdeklődők. A szabadtéri színpadnál szom-
baton 11 órakor kezdődik a program, a verseny 
első fordulójával. A csapatok közös ebédelését 
követően 14 órától lesz a második forduló, 17 
órától pedig kocsmajátékok kezdődnek az Eri-
ka kávézóban, ahol 21 órától karaoke és buli 
várja a fiatalságot. 

Körkép

Az előadók arra figyelmeztettek, hogy a globalizációval nő az értékrendzavar fotó: balázs katalin

sziGORúB ellenőRzések 

Faházak az útszéli 
árusoknak

kis faházakba költöztetné a gom-
ba- és erdeigyümölcs-árusokat a 
gyergyószentmiklósi városveze-
tés. Így szeretnének rendet te-
remteni a Gyilkostó felé vezető 
út mentén. 
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Sok probléma volt a gombászók-
kal és erdeigyümölcs-árusokkal 
Gyergyószentmiklós környékén 

az elmúlt években. Rendszerint több 
helyen illegális táborhelyeket alakí-
tottak ki, portékájukat pedig az út 
szélén kínálták. Ezt szeretné korlá-
tozni és szabályozni a városvezetés. 
Okulva a tavaly nyáron tapasztal-
takból idén jóval elővigyázatosab-
ban akarnak eljárni, tanácshatáro-
zatot is elfogadtak az ügyben. Nagy 
Zoltán alpolgármester elmondta, 
szigorúan követelni fogják az en-
gedélyeket mind a gombászóktól, 
mind a területtulajdonosoktól, és 
nem fogják engedni, hogy bárhol 
árusítsanak. A Gyilkostó felé veze-
tő út mentén egységes arculatú kis 
faházakat helyeznek el, kizárólag 
ezekben lehet majd gombát és erdei 
gyümölcsöt árulni, bér ellenében. 
A tervek szerint összesen tíz faház 
kerül ki, a négyes, a hatos, a kilences 
kilométerekhez, valamint a Pong-
rác-tetőre. A bér havonta 20 lej lesz 
négyzetméterenként. A szabályzat 
előírja azt is, hogy ökovécét és sze-
méttárolót is el kell helyezniük az 
árusoknak, hogy civilizált körül-
mények között végezzék tevékeny-
ségüket. Ha a feltételeknek nem 
tesznek eleget, nem kaphatnak en-
gedélyt az árusításra a polgármeste-
ri hivataltól. A szabályok betartását 
a tervek szerint a helyi rendőrség 
fogja ellenőrizni. Minden bizony-
nyal az új rendelkezés nem fogja 
elnyerni az idegenből érkező gom-
bászók tetszését, azonban az alpol-
gármester szerint, így rend lesz az 
út mentén és ráadásul a bérbe adott 
házak pluszjövedelmet hoznak a 
városnak. A faházak már kész van-
nak, decemberben az adventi vásár 
és a városnapok alkalmával hasz-
nálták azokat, júniusban kezdenék 
el kihelyezésüket. Tavaly nyáron 
egyébként több alkalommal tartott 
razziát a gyergyószentmiklósi vá-
rosvezetés közösen a rendőrséggel, 
ellenőrizték az útszéli árusokat. 


