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küszöbön álló, hagyományos, a Székely udvar
hely melletti Szejkefürdőn tartandó unitárius 
világtalálkozó alkalmából a szervezők körében 
gyakran szó esett a jeles esemény színhelyéről is. 

Egyebek mellett azért, mert ott található Orbán Balázs sírem
léke. Kevesen tudják közülünk, hogy a Székelyföld leírásában 
Orbán Balázs két Szejkéről beszél. Íme: Vágáspataka völgyé
ben még találhatunk némi felemlítésre méltót. […] A forrás, 
mely nem csak alján, hanem tetején és oldalán is szivárog ki 
a sziklának, még most is folytonosan növeli és alakítja a szir
tet. A forrást Szejkének nevezik, s több betegségben jótékony 
gyógyhatását tapasztalták… (Nagygalambfalva és környéke).

A Székelyudvarhelyről szóló részben olvasható: Ha 
már felemlítem Szombatfalvát, nem mellőzhetem a ha
tárában felfakadó és nagy hírben álló Szejkét. E név alatt 
két, a Sóspatak mellett felbuzgó ásványos forrás értetődik, 
melyek egyike ivásra, másika fürdésre van berendezve. A 
szejke úgy melegítve, mint hidegen használtatik, s főleg csú
zos, köszvényes bántalmakban, zsugorodás ellen, és üdült 
kütegekben igen jótékony hatású… A Szejkefürdő vizének 
vegybontásáról szóló részben Orbán Balázs olyan kifejezése

ket használ, amelyek mára már teljesen kihulltak a használat
ból. Olyan szavakról van szó, amelyeket nem találunk meg 
modern szakszótárainkban sem. Ilyen például a szikhalvag, 
szikéleg, kőnkéneg. Jelentésük megértéséhez Ballagi Mór 
százötven éves értelmező szótára nyújt segítséget.

A szikhalvag összetett szó: előtagja a szikeny (nátrium), 
utótagja a halv vagy halvag/halvany (klór). Mai kifejezés
sel: nátriumklorid, azaz konyhasó. A szikéleg a szikenynek 
élennyel (oxigénnel) való vegyülete, vagyis nátriumoxid. 
A kőnkéneg (Orbán Balázsnál különírva: kőn kéneg) a 
köneny (hidrogén) és kéneny (kén) vegyülete, azaz kénhid
rogén. A vízelemzésben előforduló élecs szó élenyvegyülé
ket, vagyis oxigénvegyüléket jelent. Ha például azt olvassuk 

a régi nyelvben, hogy élenyedik a vas, azt jelenti: rozsdá
sodik. A Szejkefürdőről idézett részben a csúz ’reumá’t je
lent, az üdül ’betegségből lábad’ jelentésű szó, a küteg pedig 
’kóros persenések az emberi vagy állati testen’.

És mit tudunk a Szejke földrajzi névről? A magyar nyelv 
történetietimológiai szótára szerint a Háromszéki oklevél
szójegyzékben a Szejke forma már 1813ban előfordul, és 
ebből az évből mutatja ki Szinnyei József magyar tájszótára 
is a szejkés származékot. A köznévi szejke szó első jelentését, 
az ’egyfajta ásványvíz’et 1813ból adatolják a kutatók, 1838
tól a szónak kialakul második jelentése is: ’vizenyős hely, ahol 
ilyen ásványvíz fakad’. Ennek alapján fejlődött ki melléknévi 
értelme is, a sötétszürke. A szejke szó eredetét nem sikerült 
még megnyugtatóan tisztáznia a kutatásnak. A szakemberek 
feltételezése szerint a német seiche fejleménye lehet, annak 
egyik jelentése: ’vízjárta mélyedés, mocsaras hely’. A nehézsé
get a szófejtésben az jelenti – mondják a kutatók –, hogy mi
vel a szejke székely nyelvjárási szó, az átadó nyelv keresésekor 
mindenekelőtt az erdélyi szász jöhet(ne) számításba. Abból 
viszont a mai napig még nem tudták kimutatni a szófejtéssel 
foglalkozó nyelvtudósok.

A két Szejke
                     helyesen n Komoróczy GyörgyA

Volt egyszer 
egy bútorgyár

itróban, a kéttornyú templom 
településén sokaknak kitöröl
hetetlen emlék, hogy volt egy
szer egy bútorgyár. A községben 

lakó családok közül soknak tagjai ennek az 
egykori üzemnek köszönhetik, hogy havonta 
nyugdíjat visz számukra a postás. Pontosan 
tudják, a gyár fejlődésében jelentős szerepet 
játszott Köllő Sándor egykori igazgató, akit 
lehet szeretni, vagy hibáit felidézni, érdemeit 
azonban senki nem tudja cáfolni. Ennek az 
embernek, ugyanakkor a ditrói bútorgyárnak 
állít emléket Gergely Géza A szülőföld hang-
ja krónikáskötetében. 

Ditró díszpolgára, a Homoródmentéről 
származó nyugdíjas magyartanár, miután Kál-
vária címen Pál Béla matematikatanárról em
lékezett meg, megalkotta második kötetét is, 
amely ma már a ditrói könyvesbolt polcán ta
lálható. Címe: A szülőföld hangja, alcímeként 
ez olvasható: A ditrói bútorgyár krónikája Köllő 
Sándor visszaemlékezései alapján. Ennél több a 
könyv, egy személy emlékeiből bontakozik ki 
a Köllő család élete, Sándor munkája kapcsán 
pedig képet kapunk a ditrói üzem virágzásáról, 
a település közintézményeinek fejlődéséről, 
ugyanakkor a letűnt rendszer visszásságairól 
is. A visszaemlékezés átlépi a községhatárokat, 
e kötetből derül ki, hogyan kapcsolódik Köllő 
Sándor neve a Szárhegyi Művésztelephez vagy 
akár a gyergyószentmiklósi műjégpályához.

A Köllő család tizenegyedik gyermeke
ként 1927ben napvilágot látott Sándor több
ször készült elhagyni szülőföldjét, húszéves 
korában, amikor alkalmazták az 1940ben 
létesített kis fűrésztelephez, nem gondolhatta, 
örökre itthon marad, egyszer majd az ő mun
kájának is köszönhető, hogy bútorgyárrá növi 
ki magát az üzemecske, mely 1100 embernek 
ad munkát, udvarán étkezde és napközi ott
hon fog működni. Igaz, azt sem képzelhette, 
hogy 2011re az egykori csarnokok kongani 
fognak, olasz kézre kerül a kiürített üzem. 

A kötetben rögzített visszaemlékezés cse
lekménye emlékeket ébreszt az idősebbekben, 
csodálkozást válthat ki a fiatalokban. Tény: 
Ditró történelmének szerves részét képezi, 
olyan korszakot mutat be, mely tanulságként 
kell szolgáljon. Erre törekedett szerzője, aki 
az évtizedek során ditróivá válva kiérdemelte, 
hogy a nagyközség díszpolgári címmel tün
tesse ki az idei Ditrói Napok alkalmával.

Balázs Katalin
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a rend van, nincs munka – vezet be 
műhelyébe Bíró Gyula, ahol első 
pillantásra is látszik: ott munka van 
a javából.

Szarvasagancsok és azok darabkái a munka
asztalon, köröskörül szerszámok és gépek. A csa
ládi ház szobái pedig csontalkotások kiállítóter
mei. Semmi pénzért el nem adná az első agancs
csillárt, az először készített fali díszt, csontnippet; 
ha elutazik valahová, alig várja, hogy hazaérjen, s 
ezeket újra lássa. 

– Gyerekkoromban mindig valamivel ma
tattam, fúrtamfaragtam, mégis öntőmester lett 
belőlem. Aztán megnősültem, s az erdőn leltem 
két agancsot. Addig kerestem, amíg egy harmadi
kot találtam, csillár lett belőle. Telt az idő, másik 
szobába is csillár kellett, aztán kisebb tárgyakat is 
kezdtem faragni. Az első állatfigura minden volt, 
csak szarvas nem. Addig gyakoroltam, hogy most 
már nekem is tetszik, amit csinálok – mondja a 
nyugdíjas alkotó.

Gyakran járja az erdőt, szereti az állatokat, 
képtelen lenne rájuk vadászni, mint mondja, 
ki is esne a puska a kezéből, ha egy őzike ránéz
ne – hát inkább csontban örökíti meg a vadvi
lágot. Negyvenévnyi faragás után tekintélyes 
kiállításra való anyag gyűlt össze, mégsem siet 
megmutatni munkáit a nagyközönségnek: 
„A kiállítás is meglesz lassan, mikor időm lesz. 
Nyugdíjas vagyok, nem érek rá” – válaszolja az 
unszolásokra. Ennek ellenére a világ minden 
táján vannak már Bíróalkotások. A vásárlók 
reklámozzák, küldik az újabb megrendeléseket. 
Még Ausztráliából is érdeklődtek, s volt olyan, 
aki Gyergyószentmiklós helyett Sepsiszent
györgyön kereste a csontfaragót, viszont ott is 
tudták, hová kell igazítani a kérdezőt. Már csak 
megrendelésre dolgozik, a szobákban kiállított 
munkáit hiába is kérik, nem eladók: „Ragasz
kodom hozzájuk, akkor sem válnék meg tőlük, 

ha csak zsíros kenyéren kellene élnem.” Az a szo
kása a csontfaragónak, hogy minden esztendő 
első napján magának készít egy faragványt. A 
sok év alatt így összegyűlt alkotásoknak nincs 
ára, eladásuk szóba sem jöhet. A megrendelők 

vagy konkrét igénnyel jönnek, vagy az alkotó
tól várnak javaslatot. Ha férfinak lesz az aján
dék, valamilyen vadállatot farag ki, ha nőnek, 
gyopáros képet készít, ha viszont egy családnak 
szánják meglepetésként, akkor a szarvasbika 
mellé kerül a tehén és gidák is a faldíszre. Nem 
„gyorsmunka”, egyetlen gyopárdísz megfaragá
sa két órába telik, ahhoz, hogy egy agancs rózsá
jába szarvas kerüljön, kéthárom napra is szük
ség van. A fafaragásról sem mondott le teljesen 
a nyugdíjas szaki, a Szent Miklóstemplomban 
egy elkorhadt oszlopdísz hasonmását készítette 
el, papi székeket restaurált, a Hóvirág és Gödrös 
utca sarkára ő faragta a keresztfát, legutóbb pe
dig a Visszafolyónál állított turistajelzést.

– A csontfaragás most még nyugdíjkiegészí
tő, de látszik, az emberek egyre jobban értékelik 
ezeket a munkákat. Nagy a különbség a kínai 
csecsebecse és egy kézzel faragott tárgy között, 
ennek a szakmának most jön fel a csillaga. El
jön annak az ideje, mikor ebből meg lehet élni. 
Nagyobbik unokám képzőművészeti iskolát 
végez, a kicsi is érdeklődik a faragás iránt, szíve
sen biztatnám őket. Türelmem van hozzá, ezzel 
megáldott az Isten – mondja Gyula bácsi, aki 
unokái számára egy műhely és bemutatóterem 
építését tervezi.
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Csillár, gyertyatartó, faldísz, plakett, nippek állatfigurákkal 
és gyopárokkal – mindez csontból, szarvasagancsból megfarag-

va. A gyergyószentmiklósi Bíró Gyula öntőmesterből lett 
csontfaragó, azt tervezi, unokáit is rákapatja erre a bíbelődésre, 

mert ma már a vásárlók igényt tartanak az értékesre, 
ebből egyszer majd meg lehet élni.

Bíró Gyula 
faragott csontvilága
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