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Teszi fel a kérdést Balázs 
Katalin gyergyói tudósító 
a Hargita Népében. Mire 

a választ is megkapta, emberhez 
méltóan, és azt is, hogy is lesz 
számlázva a langyos víz – ember-
ségesen, hogy ne legyenek becsap-
va a tulajdonosok.

Nem így Csíkszeredában, a 
Gál Sándor utca 2-4. szám alatt 
és a Márton Áron utca 1. szám 
alatti, 60 lakrésszel rendelkező 
tömbházban. Az épületet 1972-
ben adták át, ettől kisebb-na-
gyobb problémákkal elteltek az 
évek. A fűtést és a meleg vizet a 
Grivica kazánháztól kaptuk 15 
évig, aztán egyre gyengébb, rosz-
szabb lett a szolgáltatás, és akkor 
az akkori Goscom vezetősége se-

gítőkésznek bizonyult, bekötöt-
tek a Borvíz kazánházba, ezzel 
megoldódott mind a meleg víz, 
mind a fűtés szolgáltatása. De mi-
ért ne rontsuk el, ami jó? 2011. ok-
tóber elsejétől már újra a Grivica 
kazánháztól kapnánk a szolgál-
tatást, ha adnák. A kazánházból 
azt válaszolják kérdésünkre, hogy 
automata üzemmódban 50-60 fo-
kon engedik a fűtést. Reggel 5–9 
és este 18–21 óra között fűtenek, 
minden alkalommal 1-2 óra késés-
sel meglangyosodnak a fűtőtestek, 
így októberre 34 négyzetméterre 
115 lej fűtésköltséget fizettünk. 

A meleg víz csak fogalom. 
Addig próbálgattuk, hátha sze-
rencsénk lesz egy kis meleg víz-
hez, hogy 7-8 köbméter vizet 

engedtünk el, amit köbméteren-
ként 12,81 lejjel számláztak ki. 
Panaszunkra azt a magyarázatot 
kaptuk, hogy kevés a fogyasztás, 
nem Isoplus csőben jön, és kihűl 
a víz, amire beér a tömbház alá. 
A miénk a városban az egyedü-
li blokk, amelyiknek nincs sem 
alagsora, sem pincéje. Az épület 
mellett van egy akna, amire oda-
ér a víz, már jéghideg. 

Langyosak a fűtőtestek, me-
leg víz helyett hideg folyik a csap-
ból, és nem kapunk érdembeli 
feleletet kérdéseinkre. Mi lenne, 
ha ebben az országban nemcsak 
a kis fizetéseket, nyugdíjakat 
fagyasztanák be, hanem a felelőt-
len és lelketlen embereket is? 

Név a szerkesztőségben November 6-án a betfalvi 
Tompa László Iskolá-
ban telt ház előtt mu-

tatták be Szécsi Antal, 2010-ben 
Székelykeresztúr Pro Cultura-díjas 
szerző ötödik kötetét, Betfalva 
monográfiáját. Benyovszki Lajos 
megyei tanácsos beszélt a kötet 
megírásának körülményeiről. A 
117 oldalas, fotókkal is gazdagon 
illusztrált kötetet, illetve a szerzőt 
Szécsi Zsuzsanna nyugdíjas taní-
tónő méltatta, majd Szécsi Antal 
vette át a szót. Elmondta, a betfalvi 
monográfia több mint két évig ké-
szült. Az adatgyűjtést hivatalok, 

művelődési egyletek, valamint jogi 
és magánszemélyek segítették, hi-
szen konkrét adatokra volt szükség. 

A kötet a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont 
Udvarhelyszék Kulturális Egye-
sülete gondozásában jelent meg 
Székelyudvarhelyen, alig néhány 
héttel ezelőtt. Szerkesztette P. 
Buzogány Árpád. A könyvbemu-
tatón Rafai Emil polgármester és 
Székelykeresztúr Város Helyi Ta-
nácsának tagjai is képviseltették 
magukat. 

Szente B. Levente,
Székelykeresztúr 

Szécsi Antal új könyveMennyi a langyos víz ára?

Párizstól 80 km-re délnyugat-
ra, az A11-es (E50) autópá-
lyán messziről kiemelkedik a 

sík tájból Chartres városának zöld 
tetejű, kéttornyú katedrálisa, az eu-
rópai gótika szakrális építészetének 
egyik gyöngyszeme. Kezdetben za-
rándokok, szerzetesek, papok és a 
környék hívő katolikusai jártak ide a 
leggyakrabban, ma turistairodák tu-
catjai tűzik ki úti célként és ajánlják 
a világörökség eme kincsesházának 
megtekintését. 

Sok szép műemlék templomot 
láttam Európa-szerte, de ilyent, mint 
ez, egyet sem. A Le Chatedral de 
Notre Dame de Chartres a francia 
gótika egyik legtisztábban megma-
radt, eredeti állapotában megőrző-
dött alkotása nekünk, magyaroknak 
különleges üzenetet tartogat. 

Több mint 900 évet, a két nép 
történelmét íveli át úgy, hogy na-
gyon sokan nem is sejtik, mit rejte-
get kincsei között.

Az eredeti templom 1020-ban 
leégett. Helyére nyomban egy román 
stílusú bazilika épült, amelynek meg-
maradt részei ma az altemplomot 
képezik. Az új templomban nem so-
káig dicsőítették az Urat, 1134-ben 
szintén tűz pusztította el. Másodszor 
is újjáépítették, de valamiért rájárt a 
rúd a chartres-i istenházára, mivel 
1194-ben egy villámcsapás harmad-
szor is porig égette. Csupán a bejárati 
fal homlokzata és tornyai maradtak 
meg, belseje kiégett.

1194 és 1260 között nyerte el 
mai alakját. IX. Lajos király jelenlété-
ben szentelték fel.

Homlokzatát két egymástól kü-
lönböző torony díszíti. A 105 m-es 
1140-ből származik, a 113 méteres 
a XVII. században kap hegyes sisa-
kot. Mivel ablakai szokatlanul nagy 
méretűek, számtalan támpillér tá-

mogatja falait. Összesen 9 bejárata 
van, 3 közülük az előző épületekből 
maradt meg. A kereszthajós temp-
lom főbejáratának 3 bélletes kapuját, 
a „királyi bejáratot”, 1140–1150 kö-
zött faragták. A főhajó belseje igen 
tágas, ez a legszélesebb templom 
Franciaországban. Belső magassága 
36 m, hossza 128 m. Padlóján két-
színű márvány labirintus látható, 
amely 1205-ből származik, és amit 
a szerzetesek elmélkedés közben 
használtak, végigsétálva rajta. A 
labirintuson egyetlen tekervényes 
út vezet keresztül, hossza 289 m. 
Legkiemelkedőbb látványosságai 
azonban a 13. századból származó 
csodálatos ablakai. Sokan kimon-
dottan ezért keresik fel a templomot. 
A kezdeti 186 ablakból 152 élte túl 
a történelem viharait, és maradt fenn 
eredeti állapotban. Három hatalmas 
rózsaablaka közül a nyugati 13 m (!) 
átmérőjű, és 1100-ból származik. Az 
északi és déli rozettaablakok 1230-
ban készültek, bibliai tartalmú jele-
neteket ábrázolnak.

Ablakainak színes üvegei kö-
zül a legkülönlegesebb szín az ún. 
„chartres-i kék”, melyet ezen a néven 
fémjelez a képzőművészet. A szájha-
gyományok szerint a XIII. század 
névtelen üvegműveseit, akik ezt a 
különleges kék színárnyalatot elő-
állították, egytől egyig kivégezték, 
hogy mesterségük titkát senkinek se 
árulhassák el. A II. világháborúban 
az ablakok darabjait egyenként szed-
ték ki ólom kereteikből, és helyezték 
biztonságba mindaddig, amíg szük-
ség volt rá. Ma már teljes pompájuk-
ban csodálhatjuk őket. A templom 
fő ereklyéje sokáig Szent Annának, 

szűz Mária édesanyjának koponyája 
volt, amely az idők folyamán elve-
szett, de megvan még a Szent Ing! 
Állítólag ezt viselte Mária, amikor a 
kis Jézust világra hozta. Ma is látha-
tó egy ereklyetartóban a főoltáron 
trónoló aranybrokát ruhás, ékkö-
ves aranykoronát viselő, királynői 
díszben pompázó Szűzanya-szobor 
mellett. 

Templomlátogatás közben az 
oltár mögött nyíló, több teremből 
álló kincstárat is megtekintettük. A 
családommal voltam, nem társas ki-
ránduláson, így volt időnk mindent 
alaposan szemügyre venni. A renge-
teg arany, ezüst, drágaköves monst-
rancia, gyertyatartók, ereklyetartók, 
füstölők, különböző kegytárgyak, 
aranyborítású misekönyvek, főpász-
tori botok és jelvények, püspöki gyű-
rűk, nyakláncok, miseruhák között 
alig vettük észre egy hosszú, keskeny 
üvegasztalkába zárva azt a szerény 
fátylat, amelyik érdeklődésünket leg-
inkább felkeltette. A tárlóban lehe-
letfinom, lenvászonból szőtt, fehér, 
kb. 50 x 120 cm-es kelme feküdt, 
a két végén egy-egy kifakult, piros 
csíkmintával, amelyen apró, stilizált, 
sokszögű napkorongok sorakoztak 
egymás után. Mi ez? Csángó ing-
váll-minta – állapítottuk meg hitet-
lenkedve. Méghozzá „seggén var-
rottas” – ahogy mifelénk mondják. 
Finomabban fogalmazva: fonákján 
öltött. Eiréné császárné fátyla – be-
tűztük a tárló francia feliratát. 

Az enyéim nem értették, hogy 
kerül a csángó minta egy uralkodónő 
fátylára, de én mondtam: „helyben 
vagyunk!”. Döbbenetes volt! Hi-
szen, Eiréné (Irén) bizánci császárné 

nem más, mint a mi Szent László ki-
rályunk egyik lánya, Piroska (görö-
gösen Priszka), magyaráztam. 1088-
ban született, édesanyja rheinfeldi 
Adelheid hercegnő. A kislány alig 7 
éves, amikor elveszíti anyját, és még 
abban az évben (1095) édesapja is 
meghal. Felvilágosult unokabátyja, 
Könyves Kálmán király udvarában 
sokoldalú nevelésben részesül. 16 
éves korában (1104) az ország érde-
kei nehéz lépésre kényszerítik a fiatal 
lányt. Férjhez kellett mennie az ak-
kor még trónörökös II. Komnénosz 
Jánoshoz, a későbbi bizánci császár-
hoz. A házasság megkötésekor Piros-
kának át kellett térnie a görögkeleti 
(ortodox) vallásra. Az új keresztség-
ben az Eiréné nevet kapja. Házassá-
gából 8 gyereke született. Élete kari-
tatív cselekedetekben teljesedett ki. 
Többek között ő a konstantinápolyi 
Mindenható Megváltó Krisztus 
(görögül Pantokrator) kolostora és 
a hozzá tartozó kórház alapítója és 
építtetője. Az épületegyüttes sokáig 
a szentföldi ispotályok mintája volt. 
Mozaikképe a Hagia Sophia kated-
rális falán látható. Férje halála után, 
élete utolsó éveit Xené (Idegen) né-
ven egy bythíniai kolostorban, apá-
caként töltötte. 1134-ben, 46 éves 
korában hunyt el. Az ortodox egy-
házak szentként tisztelik.    

Kultuszát a római és görög ka-
tolikus egyházak is átvették (orszá-
gunk ortodox hívei közül kétlem, 
hogy valaki tisztában lenne azzal, 
hogy a „moaştele lui Sf. Paraschiva” 
kit takar, és hogy paradox módon 
egy magyar királylányhoz fohász-
kodnak segítségért). Eiréné császár-
né fátyla mint szent ereklye került 

a chartres-i dómba valamelyik ke-
resztes hadjárat alkalmával. Hogy 
melyik hazatérő francia lovag vagy 
szentföldi zarándok hozta magával, 
és pontosan mikor – azt talán csak 
a chartres-i szerzetesek feljegyzése-
iből tudhatnánk meg, hiszen a bi-
zánci birodalom első asszonyának 
fejfedőjét nem tehették le csak úgy 
egyszerűen az oltárra. Valószínű, 
ünnepélyes külsőségek között he-
lyezték a templomi kincsek közé. 

Ami pedig a csángókat illeti, 
ez a népcsoport ilyen néven Szent 
László korában még nem létezett, 
annál is inkább, mivel a Tatros völ-
gye alig járható, vad, erdős szurdok 
volt, a XI. században még teljesen 
lakatlan. Meglehet, a fonákján var-
rott öltést még keletről hoztuk ma-
gunkkal, amely az egész Magyaror-
szágon ismert kézimunka-technika 
volt. Mivel igen nehezen kivitelez-
hető, sok odafigyelést igénylő var-
rottas, művelése a századok során a 
magyarlakta területeken feledésbe 
merült. Ma csak a gyimesi és mold-
vai csángók körében él tovább, de 
megőrizték a máramarosi és buko-
vinai románok is. 

Piroska királykisasszony kelen-
gyéjében biztosan több hasonló kel-
me lehetett. Ez az egy csodával hatá-
ros módon megmenekült az enyé-
szettől, s talán arra várt, hogy valaki 
egyszer felismerje. Az útikalauzok 
ezt az „apróságot” meg sem említik. 
A felületes szemlélő figyelmét pedig 
a trezor aranya-ezüstje köti le. Nincs 
tudomásom róla, hogy a fátyol lé-
tezését valamely magyar kutató 
felfedezte volna. Ezért jó lenne, ha 
szakavatott erdélyi néprajzkutatók 
vizsgálnák meg, és végre fény derül-
ne a különleges kelme történetére.

Zsigmond Enikő,
Csíkszereda

Eiréné császárné fátyla

Tizedik évforduló

A Korán Születettek Klub-
ja tíz éve alakult meg 
Gergely István plébános 

kezdeményezésére, aki felkarolta 
az időseket és magányosokat, és 
megszervezte annak lehetősé-
gét, hogy kikapcsolódhassanak 
a mindennapi élet problémáiból. 

Minden csütörtök délután két-
órás összejövetelekkel kellemes 
időtöltést szerveznek számunk-
ra érdekes előadásokkal, meg-
hívott előadókkal. Megszerve-
zik a születésnapok, névnapok 
megünneplését, és nem marad 
ki a karácsony, húsvét, Mikulás 

megünneplése sem. Tavasszal és 
ősszel egy-egy kiránduláson ve-
szünk részt. 

A klub fennállásának tizedik év-
fordulóját a Royal vendéglőben ün-
nepeltük 30 személy részvételével. 

Barta Árpád klubtag,
Csíkszereda


