
Életterünket elárasztják a szimbólumok. Természetesen 
harc indult be különböző szimbolikus helyek megszerzése ér-
dekében, illetve különböző helyek szimbolisztikával való fel-
töltésére. Ebben a komoly tétre menő jelháborúban a nemzeti 
szimbólumok és az egyházi szimbólumok nagyon fontos szere-
pet játszanak. Trianonnal kezdődően az Erdélybe betelepedő 
román hatalomnak kulcsfontosságú volt, hogy saját kiemelt 
helyeit létrehozza, a meglévőket központivá emelje annak ér-
dekében, hogy mindazt, amit gyenge lábakon álló történelmi 
tana hirdetett, végül valóssá tegye a jövőben. Az ortodox egy-
ház ennek a harcnak a derekát vállalta: a két világháború 
között született az a terv, hogy minden erdélyi településre 
építsenek egy ortodox templomot. Ha ez megépül, akkor majd 
fel lehet tölteni tartalommal, hívekkel, akik elsődlegesen a sa-
ját kiemelt helyükre fognak koncentrálni majd, nem is érdekli 
őket egyéb. Akkor az ortodox egyház vezetése (egyeztetve a vi-
lági hatalommal, vagyis a bukaresti kormánnyal) el is kezdte 
kivitelezni ezt az elképzelést (az egyeztetésekre vonatkozóan 
komoly dokumentáció is van a levéltárakban).

A folyamatot a kommunisták szakították meg. Termé-
szetesen nem azért, mert nekik nem volt fontos a magyar 
szimbólumok eltüntetése és Erdély elrománosítása. A kérdésre 
gonosz választ találtak: kitűzték maguknak, hogy minden lé-
tező kiemelt érzelmi töltettel ellátott helyet, jelet eltüntetnek. 

Helyette épültek a szürke városok, keverték az embertömege-
ket, amíg nemcsak a szimbólumok, hanem az értékrendsze-
rek is kezdtek eltűnni, helyet adva egy, a kreativitást csak a 
túlélési reflexekben ismerő létezésnek.

Az értékek és szimbólumok világában a rendszerváltással 
együtt új fejezet nyílt. Erdély továbbra is csatatér maradt, eb-
ből a szempontból is. Tapasztalva, hogy a kommunista kísér-
let, de a hiteltelenségük miatt is, a kiemelt helyeknek tekintett 
központokat maguk a románok tisztelik a legkevésbé, a na-
cionalista elitek újra az ortodox egyház kezébe adták a lehe-
tőséget, hogy kidolgozza saját válaszát a kialakult helyzetre. 
Ez pedig hasonló volt, mint a két világháború között: kolos-

torok és templomok építése. De az ortodox stratégák tanultak 
a kommunista próbálkozásból is, és nemcsak a saját befolyás 
növelésére gondolnak már, hanem a többiek szimbólumainak 
tagadására is. Ezért főként olyan helyekre emelik bálványai-
kat, ahol ezek a táj eredendő harmóniáját megrontják. És ezt 
a stratégiát a mai napig folytatják. Mindenhol bepróbálkoz-
nak. Például keresztet állítanak a Maros forrásához – nem 
lehet? A keresztet felállítják máshol. Nem számít, hogy nincs 
építkezési engedély, nem számít, hogy esztétikai szempontból 
semmilyen standardoknak nem felel meg. A dolog nem erről 
szól, nem is arról, hogy a Mindenható tiszteletére épüljön va-
lami. Csak arról, hogy épüljön valami, azzal a reménnyel, 
hogy majd a mennyiség győzedelmeskedik a minőségen.

Mit tehetünk mi magyarok, akik ellen ez a lendület irá-
nyul? Erre a kérdésre még koherens válasz nem született. Sze-
rintem elsősorban hirdessük a minőség elsőbbségét, a szellem 
hatalmát az anyagi felett. De emellett próbáljunk meg gátat 
szabni a mennyiségi terjeszkedésnek is. 
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Szorgos munkában, idilli környe-
zetben kalákáznak gyermekek, 
fiatalok és szülők a héten is zajló 
VI. Lázárfalvi Hagyományőrző Ka-
lákatáborban. 
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A táborozókat tárt kapukkal 
váró rendezvénybirtokra ér
ve Lázárfalván egy nem min

dennapi közösség és tevékenység tárult 
a szemünk elé. Az András Alapítvány 
által hatodik alkalommal megszer
vezett Lázárfalvi Hagyományőrző 
Kalákatábor a meghívott népművé
szeti mesterek, öko és tájépítészek, 
irodalmárok segítségével a modern 
és hagyományos eszmék, formák ösz
szeegyeztetésével építi újra, fejleszti a 
helyszínt. Az eszmék fennköltségéről 
hamar leemel a gyakorlati megvaló
sítás szintjére András Mihály, az ala
pítvány képviselője, aki lelkesen kör
bevezet a régi malomépületegyüttes 
körülötti területen.

Már a bejárat mellett egy szorgos 
táborozóval találkozunk. A jó ivó
vizű Orsiforrást gyógyítja éppen, 
amely simogatásra szorul, szükséges 
kitisztítani a köveket, újra kell festeni 
a fedelét, amelyen egy bibliai idézet is 
található: „És táncolva énekelik: min
den forrásaim csak tebenned vannak.” 
Ennek a kútnak a vize táplálja a kicsit 
lennebb található Fűz Máriát, amelyet 
kilenc fűzhajtásból alakítottak ki. A 
forrástól nem messze fára építenek há
zikót a gyerekek, akik szívesen veszik 
birtokba a terepet. Ez nem is csoda, 
hisz a Tündérkert is árnyékos, fűzfából 
hajtogatott, összefont mesefiguráival, 
alagútjaival, kuckóival ideális játszó
térnek bizonyul. 

További gyógyításra váró források 
mellett a Ferencforrás gyakorlati ki
használása is terítékre kerül. Az alapít
vány képviselője örömmel újságolja, a 

forrás kapcsán tanulták meg a gyere
kek, hogy ha egy magasabb szinten ta
lálunk vizet, akkor – „mivel a víz tudja 
a fizikát” –, szabadesésben megérkezik 
egy alsó pontra. Ezt a vizet használva 
és a napkollektor segítségét bevonva 
melegítik a táborozók számára szük
séges napi 100200 liter vizet a fürdés
hez. További napelem és kollektorok 
oldják meg a világítást is.

A kertben bőven akad málna, 
ribizli és egres is, így a gyerekek vita
min és antioxidánsbevételét spon
tán módon sikerül megoldani. A tá
borlakók a gyümölcsfaoltásban is je
leskedtek, egy egész kis gyümölcsösre 
való oltott fácska erre a bizonyíték. 
„Nagyon könnyen megtanulják az 
oltás technikáját. A sikerélmény is 
hozzásegíti őket ahhoz, hogy ragasz
kodjanak, megszeressék azt a fát, amit 
aztán kiáshatnak és hazavisznek, így 
lesz a kertjükben egy olyan fa, amit 
vadhajtásra nemes ágat oltva maguk 
hoztak létre. Így tanulják meg, hogy 
vannak olyan befektetések, amikhez 

nem pénz kell, hanem odaadás, tudás. 
Ez a tudás vész el, mert a kész, felkí
nált termékekre, dolgokra szoktunk 
rá” – magyarázta András Mihály. 

A csűrben kialakult és jól felsze
relt multifunkcionális teremben, ami 
kitűnő helyszín vetítések, táncokta
tás, bútorfestés és más kézműveste
vékenységekhez, játékokhoz, Szilágyi 
Ilonát találjuk munka közben: a Fűz 
Mária glóriáját fonja gyékényből.

A csűrt megkerülve komoly asz
talosmunkában találjuk a fiatalokat, 
a készülő tornáchoz készítik el a dí
szített alkotóelemeket. A jurtában a 
bútorfestés remek bizonyítékai so
rakoznak. Az ösvényen a ház mögé 
kerülve két óriáshordó hívja magára a 
figyelmet – mint kiderül, árnyékszék 
szerepét tölti be szolidan a környezeté
be simulva. Nem messze ettől a helytől 
majd egy vizes élőhelyet alakítanak ki, 
árkokkal egy medencébe gyűjtik a for
rások elfolyó vizét. Szóba kerül sétán
kon Herczeg Ágnes, az erdélyi kaláka 
mozgalom kezdeményezője is, aki az 

Ars Topia Alapítványt képviselve az 
idei táborban is jelen van, és a fák gyó
gyítására tanítja a lelkes hallgatóságot. 
A ház felé tartva találkozunk Orbán 
Kingával is, aki táborozóként érkezett, 
de már az első napon előadóként is 
bekapcsolódott a tevékenységekbe: a 
magyar nyelv sajátosságairól érteke
zett, mint megtudtuk.

A malomház szobáit végigjárva 
praktikus megoldásokkal, helyi és 
zsö gödi kövekből faragott kagylókat, 
ki egészítőket, polcokat láthattunk, 
máshonnan kiszuperált bútorokat új 
pompájukban. A ház csendjében alvó 
gyermekekre tekintettel, a konyhában 
sürgölődő, kenyérsütéshez, ebédkészí
téshez készült asszonyokat magunk 
mögött hagyva léptünk ki újra az ud
varra. Itt György Katalintól, szintén az 
alapítvány munkatársától megtudtuk, 
hogy a délelőtti közös munka és az elő
adások után minden délután táncok
tatás van, a hatodik kiadása a tábornak 
a küküllőmenti táncokra fókuszál. 

„A közös munka, a közös étke
zések és közös tánc minden évben 
újabb csapatot kovácsol össze, is
meretségek köttetnek, barátságok 
születnek. Esténként a sötétbe bur
kolózó épületeket a csűrből kiára
dó vidám muzsikaszó és ének járja 
körül. Minden adott ahhoz, hogy 
a táborban az életet szolgáló tudást 
átadhassuk” – összegzett a szervező. 
György Katalintól azt is megtudtuk, 
hogy az idei tábort Hargita Megye 
Tanácsa, Hargita Megye Kulturális 
Központja, a Communitas Alapít
vány és lelkes civilek támogatták. 

Az éLetet szoLgáLó tudást AdjáK át

Kalákáznak Lázárfalván

Közösen dolgozó fiatalok az András-birtokon. Összekovácsolt csapat fotó: csíki zsolt


