
ndrás Ignác, a kászoni népi műveltség, egy lo-
kális kultúra elkötelezett gyűjtője, kutatója, 
könyvbe mentője újabb meglepetéssel állott elő 
legújabb könyvével (Kolozsvár, 2011, Verbum). 

Szándéka és ebből fakadó munkája, munkájának termése a 
tudatosan, és nemcsak kedvtelésből, hanem az elkötelezett 
erdélyi magyar értelmiség, sajátosan a pedagógustársadalom 
mindig időszerű küldetésének szép példája. Könyve a népi 
gyógyászatról szól, arról a gyógyítási módról, 
amitől a modern világ egy része már régen 
eltávolodott, amihez ugyanennek a világ-
nak másik része visszatér. Mintha tudná, 
valószínű, hogy ösztönösen ismeri is az 
őstudás egyik alapelvét, mely szerint, ha 
valami végképp elromlott, vissza kell 
térni a kezdetekhez. 

Kétségtelen, hogy egy ilyen könyv 
gyógyítás-szempontú hasznát sokan 
megkérdőjelezik. Csakhogy ez a 
könyv többről szól, mint gyógy-
ászatról. Éppen ezért tartalma 
időszerű, korszerű, szükségszerű 
üzenetet hordoz. Meg kell érez-
nünk és értenünk a népi kultúra 
korunkban megváltozott funkci-
óját. Ma már nem egy zárt hely-
ség önkifejező eszköze, hanem, 
ha úgy tetszik, nemzeti érdeket 
szolgál. Hol itt a nemzeti érdek, 
egy lokális, anakronisztikus-
nak tűnő kultúrában? Éppen 
abban, hogy lokális jellegé-
nél fogva az egyetemes, a mi 
esetünkben az egyetemes magyar népi 
gyógyászat sokféleségét, gazdagságát bizonyítja. Szóval, 
egy olyan nemzeti szellemi vagyont igazol, amivel népünk 
rendelkezett, amit kimunkált önerőből a maga számára, ez 
esetben fizikai megmaradásáért. Akkor, amikor mást nem 
tehetett. Ma, amikor a globalizáció haszna mellett annak 
még nagyobb ártalmáról beszélünk, a sajátos kultúra az 
egyik védekező szere az emberiségnek, amivel reprezen-
tálni akarja, igazolni (!) akarja magát. András Ignác köny-

vének tehát morális súlya, jelentősége és időszerűsége van. 
Kászonnak (is) bizonyára több mint 100 éve orvosa van, a 
kör-, illetve házi orvost, ha kell éjszaka is felébresztik, nem 
kímélik, nem a „házi patika” kínálatához fordulnak elsőd-
legesen. Ezek egyre inkább kiegészítő szerek… És mégis! 
Valamikor elsők és egyetlenek voltak testünk, egészségünk 
karbantartására. Részei voltak múltunkbeli életének, an-
nak, amiről ma egyre többet hallunk különböző – ünnepi, 

kulturális, politikai stb. – retorikákban. Annak a múlt-
nak, ami olyan lehetett, mint ama sziget, 

amelyiken Robinson kötött 
ki. A kászoni székelység 
„kikötésére” nem illik-e 
a lakatlan sziget és robin-
soni sors mint metafora? 

Hogy tárgykörünknél ma-
radjunk, a külvilágtól ob-
jektíve elszakadva meg kel-

lett találnia a rá leselkedő 
betegségek, bajok, sérülések 

ellenszerét. És megtalálta. A 
népi gyógyászat az emberi kö-
zösségek zsenialitásának egyik 
bizonyítéka. Nem importálha-
tott, nem vásárolhatott mástól 
sem tudást, sem anyagismeretet, 
sem technológiát. A rendelke-
zésére álló, Istentől kapott saját 

szellemi képességét, absztraháló, 
típusokba rendező, ok és okozati 
összefüggéseket kereső-találó képes-
ségével kellett megtalálja a felemel-
kedésében való magmaradásának 
esélyét. Sokszor eltűnődöm, hány év 
és hány nemzedék tapasztalati tudása 

kellett ahhoz, hogy kimondják, laboratóriumi vizsgálatok, 
elemzések, tesztelések nélkül: „Ez a burján izzadásra, hólyag-
hurutra, hajhullásra, gyomormenésre stb. való.” Ezért e köny-
vet a tudni és megismerni akaró, a felfedezni képes ember – ez 
esetben a kászoni ember – előtti tiszteletnek is tekintem.

András Ignác népi gyógyászatról szóló könyvéből az ön-
zetlen humánumot, a segíts magadon életfilozófiát, a rossz 

legyőzősébe vetett hitet és reményt is kiolvasom. Szóval, a 
népi gyógyászat hajdani tényében ma az önmagunkban való 
bizakodás erkölcsi erejét kell felfedeznünk. Ma ez a spirituális 
energia kell minket gyógyítson. A helyi sajátosságok, anyagi 
és erkölcsi készletek – a mivel, miből, hogyan – megtalálása, 
magas szinten való hasznosítása kínálják az egyetemesben a 
lokális kiút esélyeit, ízeit, színeit, hatásait, mint a kutak, for-
rások, patakok, folyók vizei, melyeknek, noha mindegyik 
képlete az egyszerű H20, más és más az íze. És erre mások is 
kíváncsiak! Ámulva figyelek fel a helyben megtalált, tehát el-
érhető hatóanyagok sokféleségére, a gyógyítás összehangolt 
komponenseire Például a kelésre való gyógyszereket folyó 
fenyőszurokból, tejből, lenmagból, lúdzsírból, faggyúból, 
sós kovászból, lenmagból préselt olajból, bükkfa hamvából 
főzött lúgból, írósvajból, bodzafa sárga hajának főzetéből 
(micsoda háttéripar és laboratórium!) stb. állították össze. 
A hajdani patikákat juttatják eszembe, amikor a gyógyszer 
nem gyárilag csomagolt árucikk, hanem készítmény volt. 
Ámulni is lehet, megmosolyogni is lehet ezt a listát, de el-
tűnődünk-e a mögöttük, bennük rejlő tudáson, az arányok 
meghatározásán, és amit nagyon fontosnak tartok, a beléjük 
áramoltatott hiten?

András Ignác könyve az önmagára maradt ember hely-
zetében is a megmaradás leleményének kultúrájáról beszél. 
Tételesen nem kimondva ugyan, de olyan tudásszelet, mely 
a természet megbecsülésére, a gondolkodó ember tisztele-
tére, optimizmusára is tanít. Ennek okán hiányérzetemet 
is megfogalmazom. Hiányoznak a népi gyógyászat olyan 
területei, mint a masszázs (a kenés), a csontokat helyre-
rakás mesterségei. De hiányoznak a népi gyógyítás helyi 
specialistái, akik valósan léteztek és léteznek: akik többet 
tudnak, mint más, akihez különleges esetekben fordulnak. 
A néprajzkutatás új irányzata egyre nagyobb fontosságot 
tulajdonít a személyiségek szerepének. Nemcsak a magas 
iskolákban tanulók lehetnek hírességek, hanem az önerő-
ből felemelkedő, közösségük közállapotáért önzetlenül 
tevő és élő emberek is. Kik ők, honnan és hogyan szerezték 
tudásukat? Milyen megbecsülésnek örvendenek?

Íme néhány ötlet a könyv szerzőjének gyűjtései, kutatá-
sai folytatásához.

Dr. Balázs Lajos docens,
néprajzkutató 
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a valaki képeslapot küld, hazagondol, hollétéről 
és jóllétéről értesíti hozzátartozóit, hírt ad, mi-
ként telik nyaralása. Ha valaki összegyűjti az egy 
településről küldött képeslapokat, legjobb tudá-

sa szerint pótolja még számos információval, olyan kiadvány 
születhet, mint a Borszék régi képeslapokon.

Farkas Aladár és Pethő Csongor közös munkájának ered-
ménye a kétnyelvű képesalbum, a Borszékért Alapítvány ki-
adványa. Gerincét 300, többnyire régi képeslap bemutatása 
képezi, egytől egyig Borszéket ismertetve az olvasóval, bemu-
tatva az egykor világhírű fürdőváros megannyi szépségét. E te-
kintetben a jelen kiadvány immár a harmadik, ugyanis 2002-
ben látott napvilágot a Borszék és Maroshévíz korabeli képes-
lapok tükrében 65 képpel, 2004-ben pedig a Borszék története 
képekben, amely 150 képeslapot mutatott meg olvasójának. 

A képeslap – mint pótolhatatlan kultúrtörténeti doku-
mentum – története gazdagítja a kötetet, kiderül, a világon az 
első levelezőlapot az osztrák–magyar posta igazgatósága adta 
ki 1869-ben. 1889 után – amikor a legrégebbi borszéki ilyen 
jellegű kiadvány, a hét képes leporelló megjelent – 1896-ban 
Frankfurt am Mainban kinyomtatták az első borszéki képes-
lapot is. Lehetetlen összeszámolni, hogy azóta hányféle és mi-
lyen példányszámú borszéki üdvözlő látott napvilágot, azt vi-

szont bizton állíthatjuk, hogy a szerzőpárosnak sikerült ezek 
közül kiválasztani 300 remeket. Alapos munkára vall az a tény 
is, hogy a színes, illetve fehér-fekete lapokhoz társított kép-
aláírás pontos ismeretekkel gazdagítja olvasóját, bemutatva a 
fürdőváros egykori és mai épületeit, rávilágítva történelmére. 
A történelmi áttekintést segíti továbbá Farkas Aladár kimerí-
tő írása Fürdőélet Borszéken címmel. Egykori dokumentumok 
felkutatása és feldolgozása tette lehetővé, hogy e kötetben he-
lyet kapjon a fürdőorvosok névsora, a fürdővendégek foglal-
kozás szerinti megoszlása, az egykori villák és tulajdonosaik 
felsorolása, a jelenlegi állapot rögzítése. 

A szerzőpáros érdemei közé kell sorolnunk azt is, hogy 
a képeslapok hátoldalára is figyelmet fordítottak. A feladók 
gondolatait visszaolvasva kerekedik ki előttünk a vendég-
vonzó Borszék képe, mintegy jövőbeli célként állva a bor-
székiek és fürdőzésre vágyó vendégek előtt. A fürdőváros 
múltjának ismertetésével Farkas Aladár és Pethő Csongor 
fényes jövőt sejtet, érdemes hát nosztalgiával, ugyanakkor 
reménnyel forgatni a kiadványt. A borszéki fejlesztések sora 
indokolttá teszik a reményt: nemsokára mi is hasonló üd-
vözlőt küldhetünk majd szeretteinknek e fürdővárosi nya-
ralásunkról.

Balázs Katalin

Borszék régi képeslapokon,  
avagy Fürdővárosi üdvözlet

Néhány gondolat András Ignác 
Kászonszék népi gyógyászata című könyvéről


