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A hűvös reggelben egymást 
méregetve, az ülésrendet 
tisztázgatva, az útvonalat 

újra és újra megkérdezve, ismerő-
söket üdvözölve formálódott az a 
kétbusznyi társaság, amelynek tag-
jai talán életükben először vagy ép-
pen visszajárókként a két Homoród 
mentére szervezett tanulmányi 
úton vettek részt hétfőn.

A Csíkszeredából induló ki-
rándulócsoport, amely többnyire 
vidéki kulturális szakemberekből, 
kultúrigazgatókból, civil szerveze-
tek tagjaiból, tanárokból és tanítók-
ból verbuválódott, útközben újabb 
résztvevőkkel bővült. Így lett ne-
kem is „padtársam” Szentegyházán, 
ahol György László helyi kulturális 
referens és négy testvér csatlako-
zott a társasághoz. A mellettem ülő 
nyugalmazott tanító néni történe-
tei szervesen kötődtek ahhoz a táj-
hoz, amelyen átsuhantunk, ugyanis 
Lövétén tanított 1957–1962 kö-
zött. Így, az általa felidézett múlt 
számomra más ablakon keresztül 
mutatta a vidéket.

tájház lövétén
Utunk első állomása Lövéte 

volt, ahol Mihály János történész, 
a Hargita Megyei Hagyományőrző 
Forrásközpont munkatársa vette át 
a szót, és lett a Kulturális Örökség 
Napjai keretében szervezett ki-
rándulás idegenvezetője. A lövétei 
teleház, a Lövétei Kiáltó szerkesz-
tősége és a könyvtár szomszédsá-
gában lévő tájház előtt gyűltünk a 
történész köré, akinek a Gyalogo-
san a két Homoród mentén című 
útirajzát ez év májusában mutatták 
be. A szerző mindvégig a vidék be-
ható ismeretéről tett bizonyságot.

A 2002-ben létrejött Tájház 
egyike Lövéte nevezetes épületeinek, 
gyűjteményében számos néprajzi 
tárgy található. A falu központjában 
berendezett, a múlt század építészeti 
stílusát magán viselő kőházban jelen-
leg két szoba berendezése hűen tük-
rözi a hagyományos lövétei székely 
szoba képét. Az egyikben a helyben 
készített festett bútorok és szőttesek 
láthatók, a másikban Ádám Gyu-
la fotóművész Lö vé te építészetét 
bemutató állandó kiállítása. Azt is 
megtudtuk, hogy a szobában felál-
lított szövőszéken Fazakas Ágnes 
vezetésével szőni tanulnak a helyi 
fiatalok. Ezen a településen kihagy-
hatatlan volt a sóskút felkeresése, 
valamint a Kisboldogasszonynak 
szentelt katolikus templom és az I. 
világháború hősi halottainak állí-
tott emlékmű meglátogatása.

Karácsonyfalva kincsei
Karácsonyfalvára vitt tovább 

utunk, ahol a 18. században vég-
leges formáját elnyert katolikus 
templommal kezdtük az ismer-
kedést a település történelmével: 
lebilincselő az 1646-ból származó 
mellékoltár. A templom felújítása 
három éve tart, a tavaly befejezték a 
belső rész helyreállítását, jelenleg a 
külső munkálatok folynak. Az uni-
tárius templom sem mindennapi 

kincseket rejt: száz négyzetméteren 
középkori falképek, egyedülálló 
kazettás mennyezet, festett fa be-
rendezések, Árpád-kori szentély. A 
Homoródkarácsonyfalvi Dungó 
Kulturális Egyesület programve-
zetője, Benedek Enikő elmondta, 
a felújításhoz szükséges anyagi 
segítség dr. Szombathelyi Gyula 
budapesti ügyvéd révén került a 
faluba. Benedek Enikő bemutatja 
a Homoródkarácsonyfalváért Ala-
pítvány tevékenységét is, a szerve-
zet közreműködésével kezdődött 
meg a falu műemlékeinek helyre-
állítása 2005-ben. A vendéglátók 
figyelmünkbe ajánlották a kaláka-
mozgalom keretében helyreállított 
Dungó-fürdőt és a szelídgeszte-
nyést is, idén szervezik meg október 
első szombatján az immár nyolca-
dik Szelídgesztenye Fesztivált. 

a zsombori vár
A tanulmányi út számomra 

legemlékezetesebb része a követke-
ző, székelyzsombori állomás volt. 
A már Brassó megyéhez tartozó 
település lenyűgöz szász házaival, 
a Várhegyen álló parasztvárával. 
Az épített örökség gazdagságának 
örömét csupán az az üröm rontja 
el, hogy ez a település majdhogy-
nem lakatlan. A két kilométer 
hosszú faluban 485-en élnek, négy 
felekezet tartozva: 230 lélek tarto-
zik az evangélikus egyházhoz, de 
vannak itt katolikusok, unitáriu-
sok és ortodoxok is. Kunos Lajos, 
a falu evangélikus lelkésze számol 
be lelkesen és viccesen a helyi gaz-
dasági életről, a vár felújítására 
vonatkozó tervekről. A sommal, 
kökénnyel, hecserlivel szegélyezett 
ösvényen felkapaszkodva bontako-
zott ki szemünk előtt a vár.

– Sok munka lenne még itt 
– mondja a lelkész, a számítanak 
mindenki segítségére, mert az ud-
vart kell megtisztítani, a derékig érő 
füvet, gazt kipucolni, kilakoltatni 
az udvarra telepedett ideiglenes la-
kókat, a terebélyes diófákat kivágni, 
és újrafödni a szász–székely együtt-
élésről tanúskodó műemléket.

Félreeső helyek
A Kis-Homoródmentét ma-

gunk mögött hagyva, visszakanya-
rodtunk Nagy-Homoród men tére, 
ahol Homoród szentmárton és Ho-
mo ródszentpál nevezetességeivel 
ismerkedtünk meg. A Szentpálon 
minket fogadó Geréd Gábor tanár, 
az általa pártfogásba vett Dimény–
Papp- kúria elhanyagoltsága és a 
megmentése iránt tanúsított ér-
dektelenség kapcsán megjegyezte, 
nemcsak a fő kereskedelmi útvonal 
mellett és a nagyon szem előtt levő 
kulturális értékekre kellene odafi-
gyelni és áldozni, hanem a távolabb 
eső műemlékekre is.

A Székelyudvarhelyen est-
ebéddel végződő tanulmányi utat 
Har gita Megye Tanácsa, a Hargita 
Megyei Kulturális Központ és a 
Hargita Megyei Hagyományőrző 
Forrásközpont szervezte a Kultu-
rális Örökség Napjai alkalmából. 
A kulturális központ harmadik éve 
csatlakozott a mozgalomhoz.

A székelyzsombori vár. Sok munka lenne még itt fotó: péter boglárka


