
Nézőpont kérdése csupán, hogy kit óv a védőrács: az 
állatkert látogatóit a közszemlére állított fenevadaktól, 
vagy pedig az állatokat a látogatóktól. Véleményem szerint 
mindkét kategória védelemre szorul, ugyanis az erdők-me-
zők vadjai és az ég madarai nem tudnak mit kezdeni a 
bezártsággal és a szűk élettérrel, az emberek pedig nehezen 
birkóznak meg a szabadsággal.

Minap a marosvásárhelyi állatkertet kerestük fel gyer-
mekeinkkel, mert azt hallottuk egy rádióműsorban, hogy 
több állatkölyök is napvilágot látott az elmúlt időben az in-
tézményben. Most eltekintek attól, hogy a jegyárus nem sokat 
tudott az újszülöttekről, így eligazítani sem adhatott, hogy 
hol keressük őket. Szerencsére akadtak szolgálatkész gondo-
zók, akik készségesen tájékoztattak, s elmondtak mindent, 
ami érdekes lehet a látogatóknak, főként a gyermekeknek. 
Megcsodáltuk a tenyérnyi majomfiókát, de hiába kerestük a 
szarvasborjút, mert nem mutatta magát a délutáni hőségben. 
A tigrisek ketrecénél és kifutójánál pedig építőmunkások dol-
goztak, ők mondták, hogy most nem lehet látni a tigrisbébit.

Mindettől függetlenül nem bántuk meg, hogy felcap-
lattunk a Somos-tetőre. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokak 

számára jelent kikapcsolódást az állatkerti séta, ennek pedig 
legalább annyi hozadéka lesz, hogy a gyermekek nem marad-
nak azzal a tévképzettel, hogy a tehén lila.

Jut eszembe a tévképzetről: egy bő hónapja jelent meg a 
helyi sajtóban, hogy az akkor napvilágot látott szarvasbor-
jú „a Bambi nevet kapta, mivel nagyon hasonlít az 1942-
ben meg jelent amerikai animációs film főhősére”. Nos, Felix 
Salten osztrák író – aki Siegmund Salzmann néven született 
Budapesten – 1923-ban kelt Bambi című művének rajzfil-
mes adaptációjáról van szó. Sokan úgy tudják, hogy Bambi 
őzgida volt, az apja pedig szarvas. A kedves történet sem tud-
ta megakadályozni azt, hogy az emberek jelentős hányada 

meggyőződéssel vallja: a szarvas kicsinye az őz. Élőben lát-
ni a mesékben szereplő állatokat talán segít abban, hogy a 
gyermekek fejében helyére kerüljenek a dolgok. Még akkor 
is, ha a vegyes házasság ma már lassan a férfi és nő párkap-
csolatát jelöli…

Három fiatalember daliás három testőrként vonult 
végig az állatkerten, muskéta helyett azonban tűs lövedé-
kekkel ellátott pisztollyal volt felfegyverkezve egyikük. S 
miközben két társa falazott, a daliák legvitézebbike sorra 

vette célba a rács mögötti vadakat: a pihegő oroszlánt, az ide-
gesen járkáló pumát, a bundájukat tisztogató majmokat, a 
vedlő púpos tevét vagy a kíváncsi lámát.

Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy a rácson át lövöldözze-
nek! Nos, nem a sebzett vadtól kellett félni, hanem attól, hogy 
észre ne vegyék őket a gondozók vagy a biztonsági őrök.

A rács ezúttal a lövöldözők biztonságát szavatolta, nem 
az állatokét.
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A rácson túli bátorság
                NézőpoNt n Sarány István

Megközelítőleg az utóbbi száz 
évben tegnap először tartottak 
szentmisét a Csíkszépvíz melletti 
Kicsi-Pogány-havason Szent Lász-
ló napján. A Szent László-kápolna 
tavaly feltárt romjainál több mint 
százan hallgatták Gábor Zoltán 
plébános prédikációját.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro„Emberemlékezet óta, le g

alábbis a ma is élő szép
víziek emlékezete óta 

nem tartottak búcsús szentmisét 
a KicsiPogányhavason találha
tó Szent Lászlókápolnánál” – 
mondta lapunknak Ferencz Tibor. 
Csíkszépvíz polgármestere szerint a 
tavaly feltárt romnál tartott búcsút 
ezentúl minden évben megtartják, 
és a tervek szerint a jövő évben, 

Szent László napjára újjáépülne a 
kápolna.

A község vezetősége az elmúlt 
években különös hangsúlyt fekte
tett a település névadójának tisz
teletére és emlékének ápolására. 
Négy évvel ezelőtt Szent László 
legendájára alapozó térátrendezés
be fogtak. A Szent László tér kiala
kítása 2009ben valósult meg, és a 
tavaly indították be a tér szerves 
részét képező kutat is. A legen
da szerint a csatából visszatérve, 
a völgyben talált patakban itatta 
meg lovát Szent László, azt mond
va neki: Igyál, lovam, mert ez szép 
víz. A szépvíziek tudják a legjob
ban, a patak mentén létrejött köz
ség innen kapta a nevét.

A legenda életben tartásának 
szer ves részét képezik a Szent Lász
ló Napok, amelynek keretében 

2007ben a község vezetősége idős 
emberek társaságában kiment 
Szent László kövéhez. A jókora kő 
a hagyomány szerint Szent László 
lovának patkónyomát őrzi. „Ekkor 
került szóba, hogy valamikor volt 
egy Szent Lászlókápolna a Kicsi
Pogányhavason, és ez volt a szépví
ziek búcsújáró helye. Megkerestük 
Botár István régészt, aki az idősek 
által megjelölt helyen pontosan rá
ásott a kápolna romjaira” – vázolta 
fel az előzményeket Ferencz Tibor.

A valamikori búcsújáró helyre 
megközelítőleg száz éve nem jártak 
ki a szépvíziek, valószínűleg a Szent 
László római katolikus templom 
felépülése óta. A rendszerváltás 
után pedig a széphavasi Szentlélek
kápolnához kezdtek kijárni „kicsi” 
Szent Lászlóbúcsút tartani. „Ösz
szekötve a kellemest a hasznossal, 

az akkori emberek kimentek a Szép
havasra, imádkoztak egyet, közben 
felmérték azt is, mekkora a fű, mi
lyen erővel kell majd készülniük a 
kaszálásra. A rendszerváltás előtt a 
Szentlélek tiszteletére szentelt kápol
nánál a szépvíziek lobogóikkal fogad
ták pünkösdkor a moldvai és gyimesi 
csángókat, akik mentek a csík somlyói 
búcsúra” – mesélte a pol gármester. 
Ferencz Tibor megemlítette, a Kicsi

Pogányhavason található Szent 
Lászlókápolna feltárásával és a teg
napi szentmisével tulajdonképpen 
eredeti helyére kerül vissza a Szent 
Lászlóbúcsú.

„A kápolna újjáépítését támo
gatja a helyi közbirtokosság, az egy
ház, mindenki próbál bekapcsolód
ni a munkába, így meglátásunk sze
rint egyszerű lesz a megvalósítás” 
– mondta az elöljáró.

BúCSú A KiCSi-PoGány-hAvASon 

Újjáépítik Szent László kápolnáját

Ferencz Tibor polgármester és Gábor Zoltán plébános (középen) a romnál tartott búcsún. Jövőre újjáépített kápolnában hallgatnák az Igét
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