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van, aki épp a vakolatot veri le, 
másvalaki kékre meszeli a min-
tás falat. egy ifjú villanyt szerel, 
néhányan leltárt készítenek – 
ottjártunkkor tucatnyian szor-
goskodtak Kászonaltíz jövendő 
tájházában. kevés kivétellel 
egyetlen család tagjai: mégpedig 
a Kászonimpérről elszármazott 
Bodó imre alezredes magyaror-
szágon élő utódai. Hazatértek – 
ha csak egy hétre is.

Daczó Katalin„Nagyapám itt született a 
közelben, Impéren” – 
magyarázza dr. Bodó 

Imre budapesti hematológus, onko-
lógus a három évvel ezelőtt megkö-
tött házvásárt. „Régen terveztem, 
hogy visszaállítjuk az eredeti helyze-
tet, mégpedig azt, hogy a családunk 
birtokos itt, az ősi faluban. Amikor 
az egyház visszakapta a Balássy-
kúria épületét, s a Miklós Márton-
féle néprajzi gyűjtemény már nem 
maradhatott ott, új értelmet nyert 
az elképzelés: felajánlottam a házat 
s a csűrt a múzeum részére, s tavaly 
nyáron átköltöztettük ide az egész 
gyűjteményt” – mondja.

A felújított régi székely kapu 
az ezerkilencszázhúszas években 
épült, tágas tornácos házat őriz, 
s egyik András családé volt egy-
kor. Most a csűrben egy helybéli 
kovácsmester segít a tárgyak azo-
nosításában a messziről jött fiata-
loknak. Külön csoportba kerülnek 
a kovács-, külön az asztalos- vagy 
kádármesterség szerszámai. Va-
lamikor mindezek rendszerezve 
voltak.

A gyűjtemény
1983-ban Horváth Arany ada-

tai szerint több mint ezer nép-
rajzi tárgyból állt a gyűjtemény. 
A gyűjtés a hetvenes években 
kezdődött Miklós Márton isko-
laigazgató irányításával és a kö-
zösség, az iskolások részvételével. 
„Kristó Tibor történelemtanárral 
együtt rendszereztük a múzeumi 
anyagot, s a gyűjtést folytatjuk” – 
magyarázta akkor Kászonba láto-
gató Horváth Aranynak a peda-
gógus. „Néhány hete hoztam csak 
be például a kovácsszerszámokat, 

amelyeket itt készítettek, használ-
tak. Nem akármilyen kovácsipar 
maradványai ezek.”

Csakhogy az alapító halála után 
szomorú sorsra jutott a kis múze-
um: többször betörtek a kúriába, 
látogatni már nem lehetett, az egy-
kori leltárak elvesztek, s a tárgyakat 
a szú és a moly kezdte ki. Ennek a 
gyűjteménynek a gondozását vál-
lalta fel a Bodó család.

a család
Bodó Imre 1978-ban járt leg-

először Kászonban, elsőéves egye-

temistaként, 19 évesen, elsőként 
a szűkebb családból. „Nagyapám, 
Bodó Imre – akinek visszaem-
lékezéseit ezekben a hetekben 
közli a Hargita Népe – 1968-ban 
hirtelen meghalt. Azelőtt nem 
nagyon lehetett utazgatni: és mi 
eleve osztályellenségeknek szá-
mítottunk nagyapám ludovikás 
múltja és szüleim egyházi kötődé-
se miatt, ugyanakkor édesapámat 
(szintén Bodó Imre) forradalom 
iránti szimpátiája miatt le is csuk-
ták. Ilyenformán a családból senki 
nem járt itt, a rokonságról éppen 
csak elvileg tudtunk, és igazából az 

egyetlen dolog amit tudtunk, az a 
falu neve volt.” 

Az 1978-as kerékpáros kászoni 
kirándulást még számos látogatás 
követte, Bodó Imrének sikerült 
megtalálnia a rokonokat, nagyapjá-
nak az akkor még élő féltestvérét s a 
számos unokatestvért. 

A család Magyarországra sza-
kadt ága is szépen sokasodott: a 
lovas Bodó Imre Imre nevű fiá-
nak – a Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem egyetemi tanárá-
nak, a magyar szürkemarha-faj és 
más magyar állatfajták nemzet-
közi hírű kutatójának hét gyer-
meke született. „A család úgy 
nőtt tovább, hogy hetünknek 
összesen harmincöt gyerekünk 
van, s ebből a legszűkebb család, 
a gyerekekkel, a házastársakkal, 
az unokákkal, sőt most már van 
egy dédunoka is, az már messze 
ötven fő fölé emelkedett. Ebből 
került segítő is, az én két lányom, 
meg az unokatestvéreik, akikből 
a tizenkét fős csapat összejött. Az 
ősszel egy ugyanilyen brigád dol-
gozott azon, hogy a leltár meg-
legyen, és akik akkor nem értek 
rá, most jöttek el tevékenykedni” 
– meséli Bodó Imre. 

a tájház
„Megpróbáltunk segíteni ezen a 

szúette, molyrágta helyzeten” – ve-
zet végig a ház félig-meddig beren-
dezett helyiségein Bodó Imre. „Elő-
ször egy szovátai szakember, Mihály 
Ferenc segítségével sterilizáltuk az 
összes tárgyat, új, fényképes leltár 
készült, s most ott tartunk, hogy be 
kellene rendeznünk teljesen a há-
zat. Konyhai bútor a múzeumban 
nem sok volt, ezért a konyhában 
elsősorban a házzal együtt vásárolt, 
eredeti bútorzat marad. Az egyik 
szobában próbálunk egy szövőszé-
ket összeállítani. Még talán jobban 
is talál ide ez a gyűjtemény, mint a 
kúriába, ahol egy emeleti teremben 

volt a szekér. Itt a csűrben kap he-
lyet, mint régen.” 

Az elképzelések szerint azt a 
rengeteg tárgyat, ami a múzeumban 
volt, nem fogják egyszerre mind ki-
állítani, hanem mindenből egy-egy, 
maximum két darabot, a többit a 

padláson raktározzák. A keresés-
hez viszont jól szolgál a fényképes 
leltár.

„Nem vagyunk szakértők, de 
lelkes segítőtársaink vannak Mi-
hály Ferenc szovátai restaurátor, 
valamint Gazda Enikő, a sepsi-
szentgyörgyi múzeum néprajzo-
sának személyében, és szeretnénk 
mindent a lehető legszakszerűb-
ben végezni. A faluból is nagyon 
sokan jönnek segíteni. Látják, 
hogy ez egy közös kincs. Jönnek 
gyerekek a tánccsoportból, a 
kultúrigazgató maga is itt volt, az-
tán a rokonok, az unokatestvérek. 
Szüreti bálkor lesz a tájházavató” 
– mondja.

A tájház gazdái és Kászon köz-
ség Polgármesteri Hivatala (a gyűj-
temény tulajdonosa) életet szeret-
nének lehelni a létesítménybe. Ezt 
szolgálja a Mereklye Egyesület, 
amely próbál pályázni a működ-
tetésre. A turistákat, látogatókat 
várhatóan a szomszéd néni fogadja 
majd. „Ez megoldható, de fejlesz-
teni a múzeumot, az a nehezebb” 
– foglalta össze a házigazda. „Sok 
értékes tárgy van, s ha a szakmai 
világ felkarolná, akkor lenne igazán 
eredményes a munkánk. Mi biza-
kodók vagyunk. Valami célja az Is-
tennek van vele, ha idáig elkerült a 
dolog.”

Régi varrógép a megújuló tájházban. Jövőbe átmentett múlt

Ódon szerszámok a berendezés alatt álló múzeumban. Beazonosítják őket fotók: mihály lászló
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