


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.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

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. 

Lázár hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

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. 



készül a darabontok kanócos 
puskája, lábbelije és ruhája, ter-
vezik a patkófalat, a napokban pe-
dig a fotózkodni szeretők örömére 
egy lyukas arcú darabont-fotófal 
is kikerül a márton Áron térre – 
munkába lendült az Udvarhelyi 
Ak ciócsoport. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Bárki darabont lehet hamaro-
san, nem kell egyebet tennie, 
mint elmenni a Márton Áron 

térre, ahol a napokban az Udvar-
helyi Akciócsoport egy, a várat és 
mellette egy darabontot ábrázoló 
fotófalat, pannót fog kihelyezni, és 
mint már a Meseváros figuráinál is 
megszokhattuk, ha a katona lyukas 
arcába illesztjük arcunkat, rögtön 
szerepet váltunk, ezúttal, ha csak 
egy fotózkodás erejéig is, darabont-
tá válunk. Fazakas Szabolcs, a vá-
rosunk turizmusának fellendítését 
célul tűző Udvarhelyi Akciócsoport 
tagja tegnap azt közölte, a fotófalon 

látható várrajz Kelemen Albert kép-
zőművész, a Móra Ferenc Általános 
Iskola tanárának a munkája. Azt 
is megtudtuk, az akciócsoportnak 
néhány patkós terve is van: a Már-
ton Áron téren, vagyis a Patkóban 
egy patkófal felállítását képzelték el, 
melyre lakók, turisták felszögezhetik 
saját, személyesített patkójukat. A fal 
terveit Berze Imre szobrászművész 
már készíti is, munkája során a haj-
dani bírák ülésrendjét is figyelembe 
veszi – jó tudni, azért a hatalmas 
patkó a Márton Áron téren, mert 
annak idején bíráink itt is üléseztek. 
Az akciócsoport úgy szeretné, ha az 
első patkószegelésre a Diáknapokon 
kerülne sor, majd ezt az akciót is 
„összekötik” a darabont-projekttel. 
„A szállásadóknál lehet majd patkót 
vásárolni, ennek árából pedig bizo-
nyos százalék a darabontokra fordí-
tódik majd” – mondta Fazakas Sza-
bolcs, akitől azt is megtudtuk, hogy 
az őrségváltás története is jól alakul: 
tizenkét fiatal jelentkezett darabont-
nak, lány is van köztük. Tartható 

tehát a június 10-i dátum, amikor 
délután hat órakor sor kerül a vár-
nál az első ünnepélyes őrváltásra. Az 
akciócsoport tagjai úgy látják: nagy 
lesz az igény a darabontokra, akiket 

nemcsak az őrségváltásnál, hanem 
más ünnepségeken is be lehet majd 
vetni – még munkába sem léptek, 
máris meghívást kaptak a rozsnyói 
várba.  

A felújított városi parkból idén 
a Bethlen negyedi parkba, térre 
költözött a dísznövény kertészeti 
kiállítás és vásár, így az átalakí-
tásra kiszemelt szökőkút beton-
monstruma, még ha rövid ideig 
is, de újból szerephez jutott. 

M. L. F.

Félig töltötték vízzel, színpadot 
helyeztek közepére, melyre 
egy kis hídon keresztül lehet 

feljárni: tegnap jókora tömeg fel-
ügyeletével ezen nyitották meg a 
polgármesteri hivatal és a magyaror-
szági ASSA Kft. közös szervezésében 
immár második alkalommal létrejött 
vásárt. A tér, a park is teljesen új ar-
cot kapott: a vásáron bemutatkozó 
kertészetek, vállalkozások virággal, 
növényekkel borították be, a látogató 
azt tapasztalhatja: itt egy helyen kö-
zel mindent megtalál, ami virág, ami 
dísznövény, illetve kiegészítők, kerti 

bútorok, tartozékok, felszerelések is 
beszerezhetők a vásáron. A szerve-
zők a kicsikre is gondoltak: az unitá-
rius templom szomszédságában egy 
igazi gyerekbirodalom rendezkedett 
be, légvárakkal, ugrálókkal, a kiállí-
táson pedig édességstanddal várják 
a gyerekeket. A megnyitón Krébecz 
József főszervező köszöntötte a vá-
sárlókat, nézelődőket, majd a Boróka 
táncscsoport kulturális műsora színe-
sítette a pillanatot. Érdemes benézni 
a Mesterek utcájába, ahol iparművé-
szek és a kézművesmesterségek kép-
viselői várják a látogatókat és kínálják 
egyedi készítésű portékáikat, illetve a 
Mesekertet se hagyják ki, ahol a gye-
rekeknek kertészeti és hagyomány-
őrző foglalkozásokat tartanak. A 
kiállítás ideje alatt a téren felállított 
színpadon kulturális műsorok szó-
rakoztatják a látogatókat. A belépő-
díjas rendezvény vasárnap délutánig 
látogatható. 
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DÍsznövény-kiÁllÍTÁs és -vÁsÁR

Virágkavalkád a Bethlen negyedi parkban

eGy fOTó eRejéiG

Bárki lehet darabont

udvarhely

Körkép
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> Vízhiány. Szerdán este tíz óra után áram-
szünet miatt leállt a terelőúton található vízki-
vevőnél a szivattyú, emiatt tegnap reggelre ki-
ürült a teljes vízhálózat, s Székely udvarhelyen, 
Bögözben, Boldogfalván és Fenyéden legkeve-
sebb negyvenezer személy maradt víz nélkül, 
sok helyen pedig áramszünet is volt. Mint meg-
tudtuk, két föld alatti kábel elszakadása okozta 
a gondot, a hibát délben sikerült orvosolni. 
Nem sokkal később beindultak a szivattyúk is, 
de a közel száz kilométer hosszú vízhálózat, no 

meg a víz szűrése miatt a háztartásokban csak 
kora délután kezdett folyni a víz a csapokból. 
Délelőtt a lakosság palackokban, vödrökben 
hordta a vizet a kutakból, s az üzletek is az átla-
gosnál több ásványvizet adtak el.

> Udvarhelyen a Háromszék. A Ma-
gyar tánc évszázadai című előadásával ven-
dégszerepel május 16-án, hétfőn este 7 órától 
Székelyudvarhelyen, a Tánc Tavasza fesztivál 
keretében a művelődési házban a Háromszék 
Táncegyüttes. Az együttes Novák Ferenc Kos-
suth- és Prima Primissima-díjas rendező-kore-

ográfus vezetésével betekintést nyújt a magyar 
történelmi táncok kialakulásába és fejlődésébe. 
A legendás István, a király rockopera koreog-
ráfusa, a magyar koreográfiai iskola megte-
remtője nem első alkalommal alkot együtt a 
sepsiszentgyörgyi csapattal. A hétfői előadásra 
jegyeket elővételben a Táncműhely pénztá-
ránál lehet vásárolni, telefon: 0266–217538, 
0749–219927.

> Amatőr mesemondó vetélkedő felnőt-
teknek. „Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer, s még lesz is Míves Emberek Sokadalma 

Székelyudvarhelyen, ezen esztendő július havá-
ban, annak is 29. napjától a végéig. Közhírré té-
tetik, hogy a sokadalom vasárnap esti dínom-
dánomja közepette szerencsét próbálhat bárki 
fia-borja: szegénylegények és királyfiak, liba-
pásztorlányok és királykisasszonyok, vasorrú 
bábák és jóságos anyókák, lovagok és óriások, 
sárkányok egyaránt, akik magyar népmeséik-
kel felvidítják a vásári népet. A legékesebb sza-
vú mesemondók tarisznyáját dugig töltjük, de 
a többiek se keseregjenek, mert ők sem térnek 
üres kézzel haza.” – olvasható az Artera Alapít-
vány által elküldött felhívásban. 

magyarországiak vezetik a kiképzést

Egy magyarországi csapat fogja kitanítani, darabonttá alakítani a jelölteket, 
időközben pedig a kellékeik is meglesznek: a budapesti hadtörténeti múze-
umban sikerült mintákat találni, melyek alapján megrendelték a kellékeket. A 
darabontok kanócos puskáját Dimény Zsolt kovácsmester készíti Vargyason. 
A puska természetesen nem lesz működőképes, csupán egy korhű másolat. 
A darabontok kardjára Budapesten találtak rá, ott vették le a mintát, mely 
alapján szintén a vargyasi mester másolatokat készít. Ugyanakkor a darabon-
tok lábbelijének, rövid szárú csizmájának (összesen hét pár) a megalkotásán 
Hadnagy János cipészmester munkálkodik. Ezek is korhű darabok lesznek – 
erről biztosítottak az akciócsoport tagjai. Az őrségváltás során a gyalogosok 
vezére zászlót tart – ez, mint már korábban lapunkban tudattuk, Brassóban 
készül. „Az eddigi kiadásokat a városi múzeum költségvetéséből fedeztük, 
szeretnénk viszont a darabont-diákoknak ösztöndíjat adni, ehhez keresünk 
támogatókat. Elsősorban a szállásadók, turizmusban érdekeltek jelentkezését 
várjuk” – mondta Fazakas Szabolcs, majd azt említette: a napokban egyeztet-
nek a szállásadókkal, korábban viszont már szóba került, hogy egy kétágyas 
szoba árával besegíthetnének ők is. 

A vásáron bemutatkozó kertészetek virágokkal borították be a teret fotó: balázs attila

Az önkénTesséGeT 
néPszeRűsÍTeTTék

Kis pénz, 
nagy lelkesedés

Alaposan meglepődtek azok az au-
tósok, akik tegnap reggel lemosva 
találták autójuk szélvédőit, amire 
„együtt, egymásért, szeretet, ön-
zetlenség” feliratú kis cetlik voltak 
ragasztva. székelyudvarhelyen teg-
nap az önkéntesség jegyében szer-
veztek civil napot.
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Huszonöt civil szervezet kép-
viseltette magát tegnap a 
székelyudvarhelyi Márton 

Áron téren a Verestóy Attila Alapít-
vány kezdeményezésére. Az első al-
kalommal megrendezésre kerülő civil 
nap előjelei tulajdonképpen már előző 
este megmutatkoztak, amikor önkén-
tesek „Segíts, hogy változzon, légy 
önkéntes!”, „A te szereteted is változ-
tathat a világon” jelszavakkal rajzolták 
tele a központ környéki járdákat. A 
megnyitón elhangzott: szerencsére 
újra és újra tartalommal telítődik a 
szeretet szó, s tulajdonképpen ez az 
alapja az önkéntességnek, az emberi 
kapcsolatoknak is. „Ti vagytok a vá-
rosvezetés igazi partnerei!” – szólítot-
ta meg a szervezetek képviselőit Bunta 
Levente. Székelyudvarhely polgármes-
tere azt mondta, az általa vezetett hi-
vatalnak fontos ez a partnerség, hiszen 
„egymagunkban gyengék vagyunk.” 
Hangsúlyozta: közösen hasznosabban 
tudják elkölteni a közpénzt, s hogy a 
civilekkel együttműködve tanulta meg 
például azt is, hogy a szükség közelről 
látszik. „Civilek: kis pénz, nagy lelke-
sedés” – mondta. Székelyudvarhelyen 
a költhető pénzek mintegy öt száza-
lékát, évi félmillió eurót költik a civil 
szervezetekre. A városban egyébként 
a polgármesteri hivatal és a civilek 
összefogásával újult meg több játszó-
tér és sportpálya is, de a polgármester 
szerint több tucat közös program 
haszonélvezője volt már a közösség 
az elmúlt három évben. A civil nap-
ra László Attila plébános kért áldást, 
majd bemutatkoztak az önkéntessé-
get népszerűsítő szervezetek, melyek-
nek helyben is fel lehetett ajánlani az 
adó két százalékát. Eközben a város 
különböző pontjain ingyenes vér-
nyomásméréssel, szélvédőpucolással, 
cipőpucolással és egyéb akciókkal 
hívták fel a figyelmet az önkéntesség 
fontosságára, délután pedig képzést 
tartottak a résztvevőknek.


