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Égi ború Álmodni jó
Az álmok furcsa dolgok. Néha egész 
napi gondolataimat átszövik, beárnyé-
kolják vagy éppen felderítik. Azzal 
tudnak leginkább kihozni a sodrom-
ból, ha két másodperc ébrenlét után 
úgy elillannak tőlem, mint a kámfor. 
Bottal üthetem a nyomukat. Azok a 
szemtelenek!    Még képesek otthagyni 
maguk után azt a csiklandozó illatot, 
azt a körömfeketényi nyomot, ami 
túl kevés az emlékezéshez. Reggel-
től estig röpködnek körülöttem, mint 
megannyi zümmögő légy vagy lebegő 
pillangó. A legyek komisz terveket 
szőnek gondolataim befüstölésére, 
csúnya fekete lábaikkal szorongatják 
minden kezdődő tervem nyakát.

Aztán megérkeznek a pillangók, 
elűzik a füstös képű legyeket, és kivik-
szolják az álomdarabkákat. Ha eléggé 
kifényesítik, talán még elő is tűnik a 
teljes kép, a fehér vattafelhőkön való 
ugrándozás, a napsugaras illatok...

Máskor meg nagyon el tudnak 
keseríteni. Ha a reggel hét boszorká-
nya úgy ébreszt fel, hogy épp az égbolt 
szélén sétafi kálva megbotlottam egy 
felhő sarkában és leestem, akkor 
aznap biztosan haragudni fogok egész 
álomországra, és csak egy napsütötte 
lila álom után bocsátok meg majd az 
uralkodójának. De ez csak mulandó 
harag. Amúgy hálás vagyok nekik, 
hogy betöltik azt a sok sötét órát, amit 
alvással töltök. Gyakran kevesellem is 
a jelenlétüket, ugyanis néha elég fuka-
rul mérik az álomporcióimat. Szeret-
nék még többet belőlük, olyanokat, 
mint egy jó nagy adag tejszínhabos 
fagylalt. Mert furcsa dolgok az álmok, 
de jók.

y.a.

Felhők sírnak.
Esőt beszél
villám alatt 
átbújó szél.
Ború kúszik,
árnyék feszül,
bokor hajlik, 
fűszál merül!

Reszkető falevelek 
hátán,
cseppek kergetőznek
kábán.
Fa hajbókol szélnek,
a szél a villámnak,
villám dübörgésnek,
vihart prédikálnak.

Pálffy Réka
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Költségvetés tervezet:  1,46 millió RON
melyből helyi jövedelem  0,45 millió RON

Falufejlesztés:
Sportbázis befejezése.
Fogászati rendelő létrehozása.
Pályázat: Turisztikai információs iroda a tájház épületében.
Pályázat: A polgármesteri hivatal és az iskola informatikai 

felszerelése.
A község villanyhálózatának feljavítása.
Iskola javítása.

Egyházak.
Ravatalozó építése.

A község rendezési tervének befejezése 
és engedélyeztetése.

Tekepálya felújítása.
Dokumentáció elkészítése a ,,10 ház programra”.
Vízhálózat engedélyeztetése.

Kulturális és sport rendezvények:
Március15-e megünneplése.
Hagyományőrző tábor, dalárda, fúvószenekar támogatása.
Falunapok megszervezése.
Ifjúsági- labdarúgó csapat támogatása.
Idősek napjának megszervezése.

Az elmúlt év fontosabb megvalósításairól és tevékenységeiről számolunk be Önnek, illetve felsoroljuk a 2010-es 
terveket is. Szeretnénk megköszönni az Ön által kifejtett azon tevékenységeket, amelyeket községünk érdekében tett 

az elmúlt év során. Ha bármilyen problémája merülne fel, amely a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, forduljon 
hozzánk bizalommal.

Tisztelettel,
 Rigó Mihály Nagy Olga Bodor Gyula

 polgármester jegyző alpolgármester

Költségvetés:  2,4 millió RON 
melyből helyi jövedelem  0,5 millió RON
Pályázatok: sportbázis,  vízvezetés  150.000 RON
utcák modernizálása  150 000 RON
kultúrotthon modernizálása  150 000 RON

Befejeződött:
 − az új vízhálózat létesítése, 
 − a Szabó Gyula kultúrotthon belső javítása, a teljes vil-

lanyhálózat cseréje, ajtók, ablakok kicserélése, a konyha 
rendbetétele,

 − az iskola, óvoda belső javítása: új padlót vásároltunk 
minden osztályba,

 − a Községháza külső javítása: tetőjavítás, új cserép,
 − a mérnöki lakásban a villanyvezeték cseréje, a belső fel-

újítás, az új fűtésrendszer
Megvásároltuk a Tájházat. 
Pályázati pénzből gépkocsit vásároltunk.
Elkezdődött a sportbázis építése a munkálatok 49%-os elké-

szítésére.
Játszóteret készítettünk.
Az utcákat leköveztük, feljavítottuk.
Besegítettünk a területalapú támogatásokhoz szükséges irat-

csomók összeállításába. 
Megrendeltük a község új rendezési tervét.
Elkezdődött községünkben minden idők legnagyobb beru-

házása, a 132-es út modernizálása, Hargita Megye Taná-
csának pályázatával.

Infrastruktúra:
Közvilágítás: 7db új takarékos lámpatest felszerelése, 

ünnepi világítás karácsonyra.
Út és utcajavítás: 4 km utca kövezése, 300 m sánc, illetve 4 

födött áteresz elkészítése.

Kulturális rendezvények: március 15-e megünneplése, 
hagyományőrző tábor támogatása, falunapok megszer-
vezése, Idősek napjának megszervezése a székelyudvar-
helyi Boróka tánccsoport közreműködésével.

Egyházközségek támogatása: 10000 RON az Unitárius 
Egyházközség, 20000 RON a Katolikus Egyházközség 
javára.

Testvértelepülési kapcsolatok ápolása: 
 − a dalárda géberjéni kiszállásának résztámogatása,
 − 20 géberjéni iskolás gyermek almási táboroztatása,

Mindhárom testvértelepülésünk képviselte magát az Almási 
falunapokon. Részt vettünk a tokodi és a géberjéni faluna-
pokon.

Ivóvízhálózat: – rendszeresen fertőtlenítik a víztárolókat, 31 
csőtörés volt az elmúlt évben, ki kellett fi zetni az átvágáso-
kat a megyei úton, mivel azok nem voltak benne a pályázat-
ban. 

Tevékenységi beszámoló a 2009-es évről

Tervek a 2010-es évre
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Túl a vizen, Tótországban a mélytótok 
legmélyebbike, Jan Slota belesült a saját 
himnuszába. Pedig őbenne bíztunk eleitől 
fogva, mert aki Szent Istvánt lovasbohóc-
nak tartja, a turult szánalmas papagájnak, 
az csak tud valamit a hazafi ságról. Aki más 
népet ennyire gyűlöl, az a sajátját nagyon 
szeretheti. Csalódnunk kellett: minap hal-
lottuk ugyanis, hogy a szlovák himnusz 
első strófáját sem tudta elszavalni. Nem 
ösmeri a derék tót atyafi , nem egyébért. 
Történt mindez holmi fránya újságírók 
bosszantó kérdezősködése nyomán, akik 
szerint, ha a szlovák iskolákban a gyere-
kek kötelesek a napot himnuszénekléssel 
kezdeni, majd azzal végezni, akkor talán 
a legszlovákabb szlováknak sem futna 
bogra a nyelve, ha bár az első szakaszt 
elfújná... De. Bogra futott. S a tetejében 
még a nemzeti ima szerzőjét is tévesen 
nevezte meg. Megnéztem a neten: Janko 
Matuska az illető, a szakaszok pedig aabb 
típusú sorismétlő szerkezetűek, így a négy 
strófát egy szlovák állampolgárságra 
pályázó szomáli menekült a belügyminisz-
térium folyosóján két szivar között köny-
nyedén bevágja. Fogadjunk: mégsem vál-
hat belőle sosem Hazaffy.

Németh Lászlótól, a múlt század 
egyik legkarizmatikusabb hatású magyar 
szellemétől származik a mélymagyar és 
hígmagyar kifejezés. Az eredetileg jószán-
dékkal kidolgozott meghatározásokat az 
ordas eszmék: a gyilkos fasizmus és a nem 
kevésbé gyilkos, bősz internacionalis-
ta-kommunizmus rendre kompromittálták. 
Tiszta szívvel ma már se mélynek, se híg-
nak nem illethetünk magyart, csak pejora-
tíve. Ha egy angoltól (amerikaitól, auszt-
ráltól, stb.) akarunk pofont inkasszálni, 
nevezzük csak bátran gay-nek, vidám-
nak, sikerrel fogunk járni, buzinak fogja 
ugyanis érteni az ebadta. A szó eredeti 
értelme ma már idejemúlt, kompromittált. 
A szavak és jelentésük, akár a kavicsok 
a patakban folyton alakulnak, formájukat, 
értelmüket változtatják.

Hogy állunk hát a hazafi sággal, kér-
dezhetjük joggal. Vannak-e még hazafi k, 
vagy csak Hazaffyk? A hazafi ság feltéte-
lezi mindenekelőtt a haza meglétét.Van-e 
nekünk hazánk, erdélyi magyaroknak? 
Haza csak ott van, hol jog is van – ezt 
Petőfi  Sándor mondta. Mégsem vagyunk 
mi hazátlanok, bozgorok. Petőfi  egyik leg-
nagyobb értője, Illyés Gyula verse igazít-
hat el talán: Haza a magasban. Ajánlom 
olvasásra mindenkinek. De ami leginkább 

fényt derít, választ nyújt e kérdésre, az 
a mi létünk, ittlétünk e tájon. Vegyük hát 
szemügyre.    

Hazafi -e a lövétei cigány, aki egész 
dolgos életében a föld gyomrát túrta vas-
ércért, és amikor aztán harmincöt évvel 
a munkakönyvében nyugdíjba ment, 
hamarosan el is pusztult a számára egyre 
fogyó levegőben, szörnyű betegségtől 
megfojttatván – szilikózisban. Aki Isten 
áldja meggel köszönt és nem szép jó napot 
kívánt embertársainak, aki nem bepánik-
olt, hanem csak megijedt, ha meg, aki-
nek a hó nem esett, hanem hullott, mert ha 
esett volna, akkor eső lett volna, aki nem 
kettő óra magasságában szokott ebédelni, 
hanem déli harangszókor, már ha jutott 
rá ideje. Aki, ha fosott, úgy mondta, mint 
ötszáz évvel ezelőtt: elkárhoztam a gyom-
rommal. Akinek a tömpe kicsi házában, 
fenn a Csató legtetején olyan volt a rend 
és a tisztaság, mint egy holland patikában. 
Aki, ha kellett, székely atyafi a segítségére 
ölre kelt a pokolbéli ördöggel is. Ne félje-
tek magyarok, megjöttek a cigányok! – har-
sogta többszáz marosmenti cigány 1990 
márciusában, amikor a vásárhelyi magya-
rok segítségére érkeztek a szekusok-her-
gelte hodáki románok ellenében. Hazafi -
ság-számba megy-e mindez, székely-ma-
gyar feleim? Szerintem igen. Hazafi  
a nyomorult paraszt, aki minden tavasszal 
egy kiszuperált vén tehénnel szántja fel 
nadrágszíjnyi, köves földjét kint, valami 
hitvány oldalban, mert az úniós agrártámo-
gatásokról és pályázatokról nem is ábrán-
dozhat, a földet pedig parlagul csak nem 
hagyhatja. Azt teszi, amit ősei tettek, Szent 
István keráltól fogva. Hazafi  a családapa, 
aki messze földre jár talicskát tolni-beto-
nozni-csempézni-jakuzziszerelni, akinek 
felesége készruhagyárban robotol három 
műszakban plusz túlóra, zsákmányoltatja 
ki magát cudarmód multinacionális korpo-
rációk busás hasznára, csak hogy a nany-
nyóra maradt három gyermek járhasson 
iskolába, hogy majd nekik jobb élet jus-
son. Hazafi  a tanár, aki Petőfi re és a termo-
dinamika törvényeire oktatja a sarjú-nem-
zedéket Almáson, Esztelneken és Firtosvá-
ralján. 

Hazafi ak voltak azok a falusi szü-
lők, akik az ötvenes-hatvanas években, 
a szájuktól elvonva a falatot, a gyerekei-
ket tanárnak, orvosnak taníttatták, csak ők 
tudják, milyen áron. A fi aik, akik, ha kel-
lett, és mindig kellett, az egyetemi vizs-
gáikat halasztották inkább, csak otthon 
segíthessenek a mezei munkákban. Akik 
aztán orvosként, tanárként akár az ország 
túlsó csücskében, sült-román vidékeken 

is helytálltak emberként, szakemberként 
egyaránt, helyi legendává nemesülve.   

Nem, nyájas olvasó, tévedsz, ha ebből 
arra következtetsz, hogy mindenki így 
vagy úgy hazafi . Dehhhogyis! Most jön 
csak a színe, a java: a Hazaffy, hölgyeim és 
uraim, parampappamm! Ezek hol malom-
keréknyi kalapokkal, hol kackiás huszár-
bajusszal, hol meg Bem apó-szakállal 
felvértezve ott díszelegnek minden már-
cius tizenötödikén és más jeles ünnepeken 
a honvédek gyűrűjében, és beszédet tar-
tanak. Szobrot-emléktáblát-hídat-iskolát 
avatnak, koszorúznak, armanibbnál-arma-
nibb kokárdás öltönyöket viselnek, egynek 
is az árából egy éven át lehetne az almási 
iskolát fűteni, és mikrofonba beszélnek. 
Mind olyan szavakat mondanak, hogy 
Isten, haza, szabadság, demokrácia, auto-
nómia, magyarság, de olyan szépen, hogy 
az embernek a szemét  könny futja el. 
Az ünnepség végeztével aztán bevágód-
nak a fekete Audikba, és kéket villogva 
úgy elporoznak, hogy bottal ütheted a nyo-
mukat. Sietnek haza a parlamentbe, a kor-
mányba, a helyi tanácsokra, mert országnyi 
gondtól-bajtól fő a fejük – ki kell például 
ismét harcolni a Brassó-Kovászna megye 
határára az Isten hozott Székelyföldre szö-
vegű táblát, az anyavárosban pedig végre 
rovásírással is meg kéne az utcaneveket 
jelölni. Ők igazítanak el a román dzsun-
gelben, kire kell szavazni...

Mélymagyarok mindannyian – sekély-
ségükbe a román hatalom úgy gázol bele, 
hogy a gatyaszárát sem hajtja fel. 

A végzős magyar diákok pedig 
továbbra is vizsgázhatnak földrajzból, tör-
ténelemből román nyelven, aminek meg-
tanulására nem adatott meg számukra 
a lehetőség, mert a tanterv húsz esztendő 
múltán sem vesz tudomást arról, hogy 
a magyar anyanyelvű diákok számára ide-
gen nyelv a román. Még szerencse, hogy 
a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem egyes ajtaira magyar felirato-
kat is biggyesztettek, így van, ahol majd 
tovább tanuljanak. Meg lehetne tölteni ezt 
az újságot a további megvalósításokkal, de 
minek? 

Aztán majd azon se lepődjünk meg, 
ha Verespatakon mégis elkezdenek aranyat 
bányászni. Ha a Hargitát legelőre tarolják. 
Ha Tíkosi Zelmának román nyelven kell 
majd panaszkodnia Rigó Misinek a pol-
gármesteri hivatalban. Ha gyermekeink 
a Deşteptă-te române-val kezdik majd az 
órákat, s az osztályban az ortodox  feszüle-
tet kétoldalt Decebal és Traian strázsálják.

dr. Szabó Attila

A hazafi ságról

KözéletKözélet
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„Igy egyezének közönségesen....”

MúltidézőMúltidéző

„Különösképpen megragadott az a mód, 
ahogy őseink a valóságban megcélozták 
a generációkon túlnyúló biztonságot.”

Arthur E. Imhof

Ha eleink mindennapi életének tör-
ténetéhez keresünk hiteles doku-

mentumokat a legértékesebb források 
kétségkívül azok, amelyek a hatalmi 
intézményektől távol, a hétköznapi 
életük szervezése közben keletkeztek. 
Anyagi és társadalmi fennmaradásukért, 
a társadalmi szövedék stabilitásának biz-
tosításáért az írásbeliséget is eszközként 
használva, egy-egy jelentéktelennek 
tűnő eseményt rögzítve, a régmúlt korok 
emberei ritka esetben olyan forrásokat 
hagytak ránk, amelyek legbensőbb éle-
tükbe, gondolkodásmódjukba enged-
nek bepillantást. Megmutatják milyen 
önértelmezések, értékek alkották a 
társadalmi kapcsolatok alapját, milyen 
gondolkodási formák, mentalitások 
működtek, melyek voltak az uralkodó 
szabályok életük különféle helyzeteiben. 
E források alapján lehetséges a történeti 
életvilágok társadalmi gyakorlatának 
hiteles feltárása. 

Az alább egy kisléptékű gazdasági 
tranzakcióról fennmaradt megegyezés 
– a korabeli fogalomhasználat szerint 
Contractus –, szövegét közöljük. For-
rásközlésünkkel nem csak az a célunk, 
hogy egy régi, több mint két évszáza-
dos, jelentéktelennek látszó történet-
ről lefújjuk a port, sokkal inkább az, 
hogy megtudjuk: az egymással gazda-
sági kapcsolatban lévő egyének közötti 
megegyezés mit árul el a tulajdonra, 
jövedelmek elosztására, társadalmi 
egyenlőtelenségekre vonatkozó kora-
beli gondolkodásmódról.

A közlésmódról
Az Unitárius Egyházközség irattárá-

ban található Contractus szövegét nem 
betűhíven közöljük: a könnyebb érthe-
tőség és gördülékenyebb olvashatóság 
érdekében alkalmaztuk a régies írásmód 
átírásának néhány érvényes szabályát (a 
Magyar Országgyűlési Emlékek forrás-
kiadási szabályzata alapján). Szögletes 
zárójelben saját megjegyzéseink olvas-
hatók, néhány esetben a sérült, olvasha-
tatlan részeket három ponttal jeleztük.

A Malomról való Contractus
Mü Nemes Udvarhelj Széki Homo-

rod Almási üdősb Szondi Mihálj és 
Boér János mind ketten Nemes szem-
éljek adjuk tudtára mindeneknek a kik-
nek illik, ez jelen való levelünknek ren-
diben, mikoron írnának 1793-ban Szent 
Iván havának 3-dik napján, mikoron 
volnánk fen meg írt Székben és faluban 
az Malom kert nevű heljnek a végében 
régentén épittetett molnár házban melj 
malom épittetett volt Néhai Kenyeres 
János, Beke István, Rigó András és Sán-
dor Ferencz uraimék által, négy egyenlő 
részekre, a kiknek mostan élő postalitar-
sok [utódok] ezek: Kenyeres Zsigmond, 
Kenyeres János, Beke Mihálj, Rigó Pál, 
Rigó András, Sándor Mihálj, k. [kisebb]   
Kenyeres István és Bara György urai-
mék, egy részről.

Más részről pedig ugyan fent írt 
széki és falusi Gothárd András s Got-
hárd Mihály és László András őkelmek, 
és ezen fen irt atyafi ak meg birálván 
minket mind a két részről, jobb-jobb 
kezeket bé adák ilyen dolog iránt, hogy 
a fen meg irt s meg nevezett kilencz 
személjek adák és fogadák be magok 
közi örökösön az fen meg irt malom-
ban ugyan fen irt Gothárd András, Got-
hárd Mihálj, László András uraimékot, 
mind hárman mi előttünk adának tizen 
hat hat [!]  magyar forintokot, külön-kü-
lön, melj meg vásárlott örökségnek 
vicinusa [határa]  egy felöl a nagyobb 
Rigó János, [földje? bennvalója?] más 
felöl az Homoród Vize. Vagyon ugyan a 
vizen túl egy küs örökség, meljnek vici-
nusa egy felől a Rigó atyafi ak, más felől 
László János, melj meg vicinált jószá-
gon vagyon a malom és Molnár ház és 
a Malom végében egy deszkametsző 
fürész olajütő és eszterga, és valamik 
ezen a meg vicinált jószágon találtat-
nak, akarmik legyenek, adák az fen irt 
személjek azon bé álott  mostan bé foga-
dott három személjeknek, örökösön fi u-
ról-fi ura, maradváról-maradvára, meg-
hihatatlanul. 

Vagyis a vagyonrészt nemzedék-
ről-nemzedékre örökölhetik a részüket 
megvásárolt személyek utódai is, a tulaj-
donlást nem támadhatják meg az eredeti 
tulajdonosok hozzátartozói. Az eladott 
vagyonrészről az eredeti tulajdonosok 

az új tulajdonosok a vagyonbiztonságért 
szavatosságot, evictiot is vállaltak: 

Evictiot is vállalának a Fen irt Atya-
fi ak, hogy ha ebből a vérből valamelyik 
háborítaná, vagy háborítani akarná, 
mindenkor készek oltalmazni azon bé 
állott három Személyeket. Az ő kegyel-
mek jovallásából veténk 25, idest [azaz] 
huszonöt magyar forint vinculumokot, 
[biztosíték, a megegyezés felbontását 
gátoló összeg], hogy ha valamelyik fél 
ezen vásárt meg akarná másolni, a meg 
álló fél a meg nem álló félen akár mikor 
meg vehesse, vagy vetethesse, méges 
ezen örökösön vásárlott malom minden 
hoza tartozókkal azon három személjek-
nek örökös birodalmában maradjon. 

Az irat további részében az új tulaj-
donosok között kötelezőnek tekintett 
jogi viszonyokat rögzítették. Különös 
gondot fordítottak az egyenlőtlen hely-
zetek kizárására. A jövedelmekből való 
egyenlő részesedésre, a vagyon karban-
tartására, oltalmazására egyenlő köte-
lezettségeket állapítottak meg. A cél az 
egyéni biztonság: kizárni annak lehető-
ségét, hogy a tulajdonosok közül egye-
sek mások rovására gazdasági előnyöket 
szerezhessenek. A szabályokat bünte-
tések, szankciók kilátásba helyezésével 
próbálták biztosítani:

Ezen Tizenkét Személjek pedig kévá-
nának magok közi holmi egyezéseket, 
meljek ezek:

1 mo  Ha ezen Tizenkét Személyek-
ből álló Atyafi aknak maradvái marad-
nának, tudni illik hogy egyiknek azok 
közül legyen két vagy három-négy fi ai, ha 
egyenlő részt kívánna az egy fi ún küvül 
tartozik a második, harmadik fi ú letenni 
azon tizen hat magyar forintokot meljet 
most azon három személy letett, akiket 
örökösön fogadtak azon atyafi ak, akik-
nek birodalmában volt az örökség, akár 
az ős atyafi ak, akár az pénzzel megvásár-
lott atyafi ak maradványi legyenek, úgy 
tartoznak egyenlő részt adni a fi aknak.

Látható, hogy az egyéni életen túl-
mutató tartás, mindenekelőtt a biztonság 
iránti emberi igény számukra az értelmet 
adó világkép volt. Az eljövendő gene-
rációk közötti tulajdonmegoszlás, sza-
bályozása mellett arra a jövőben előfor-
dulható helyzetre is gondoltak, amikor a 
tulajdonosnak esetleg nem marad örö-
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köse: gondoskodtak hogy ilyen esetben 
a vagyonrész a tulajdonosi körön belül 
maradjon. A tulajdonrész eladható volt, 
de nem teljesen szabadon, ha a vagyon-
részre a tulajdonosi körből senki nem 
tartott igényt, annak eladásakor mégis ők 
dönthettek az új tulajdonos személyéről:

2do Ha pedig azon Attyafi ak közül 
valamelyik magtalan maradna, hogy fi a 
vagy leánya nem lészen, az örökség ahol 
a malom vagyon maradjon minden hoza 
tartozókkal a több[i]  élő atyafi akra, a 
kiknek a malom birodalmában vagyon.

3tio Ha pedig ezen Atyafi ak közül 
valami szükségtől kényszeritetvén, a 
malombeli részét el akarná adni, elsőb-
ben a malmos gazdákot kénálja meg, 
az után különösön közülök ha meg nem 
akarnák magoknak tartani azon just, úgy 
adhassa idegennek azon részt, annak 
akinek közönségesen jovallják a malmos 
gazdák. 

Az épületek, kézműipari szerkeze-
tek karbantartása, oltalmazása is tulaj-
donosok gondja volt, aki e terheket nem 
viselte, tulajdonostársai megbüntethették: 

4ro Ezen örökségen találtatott mind 
malom, mind Fürész és Egyéb fogyatko-
zásokot a mik találtatnak es egyszóval… 
ha valaki a malom miatt való kárt a melj 
esik árviznek idejin tartoznak egyenlő-
képpen minden terhet. Egy aránt oltal-
mazni, mivel hogy az örökség haszon 
vétel mindeneket egy aránt illeti. Egyik-
nek több része nincs mind a másiknak, 
ha pedig mikor munkát tene... Valame-
lyik a munkára elé nem akar állani azon 
atyafi ak közül, büntessék az malmos gaz-
dák a magok tetszések szerént, ha jó okát 
nem adhassa, hogy része szerént nem 
munkálkodott.

5to Ha pedig ezen gazdák közül a 
molnárral meg egyezve, vagy ha más-
képpen is a gazdaságnak  kárára igye-
keznék alattomban, meg bizonyosodván 
a dolog, elsőbben a gazdák intenék, hogy 
ne cselekedje, ne igyekezze a gazdáknak 
kárát kévánni, ha pedig másodszor is 
csak bizonyos hibában találtatik azon 
személy, maradjon része nélkül.

Büntették azt a malmos gazdát, aki 
gabonáját más malomban őröltetve jöve-
delemtől fosztotta meg tulajdonostársait:

6to  A gazdák pedig mindenféle 
gabonájokot a magok örökös malmok-
ban őröljék. Ha valamelyik tapasztalta-
tik, hogy más malomban vinne őrölni, 
elsőbben büntessék a gazdák 12 pénze-
kért,  másodszor 24 pénzekre, harmad-

szor maradjon része nélkül, így eggyezé-
nek  előttünk. 

A gabonaőrlés mellett kiegészítő 
jövedelmet jelentett a ványolás, ennek 
jövedelméről is rendelkeztek:

A mi a ványoló dolgát nezi, eggyezé-
nek előttünk erről is, hogy minden gazda 
ványolhasson Tizenkét öl… fi zetés nél-
kül, a molnárnak betevén az harmad-
részt, azon kivül pedig a mit ványolnak a 
gazdák minden kor[?]... 1 pénzzel alább 
ványoljon a molnár, mind az idegennek, 
így eggyezének közönségesen.

Végül a molnár alkalmazásának 
feltételeit szabályozták, a záradékban 
megindokolták a tulajdonosi kör kiszé-
lesítésének okát, és újra elismételték a 
szavatosság szerepét az új helyzet tartós 
fenntartásában:

7-  o  Ami pedig a molnár marasz-
tást illeti, a közönséges meg egyezésből 
legyen, mint hogy négy részre biratta-
tott a malom eddig, a kilencz személyre 
úgy bocsáták, hogy nem bírván a négy 
részre való atyafi ak a malomnak igen 
terhes épittésire…[valószínű a költsé-
geket] Malmon s fűrészen tett munkájo-
kért bocsáták közre a malmot és fűrészt a 
szaporodásokkal, mivel ugyes jussok volt 
hozza, azért nem fi zettek pénzt az eddig 
való szaporodások, mint a kik most bé 
állottak pénzekkel.

Melj dolog mi előttünk menvén 
végbe e szerint, hogy a mely dolgokot 
és punktumokot mü előnkbe adtak, mind 
azokra a dolgokra és punctumokra obli-
gálák [kötelezték] magokot és Posteri-
társokot [utódaikat]  úgy, hogy ha vala-
melyik fél ő kegyelmek közül ezen Cont-
ractust valamely részében háborítaná, 
vagy háborítani akarná, a meg álló fél 
a meg nem álló félön azon vinculumot a 
meljet Őkegyelmek jovallásából tettünk, 
minden időben meg vehesse vagy meg 
vetethesse, mégis ezen Contractus min-
den résziben megmaradjon.

Miket mi is ismertünk meg az igaz 
hitünk szerént és kezünk leírásával

meg erősítvén…. 
Idősb Szondi Mihálj mp és Boér 

János mp  [mp: manu propria, vagyis 
saját kezűleg]

Forrásunkból kiderül, hogy a XVIII. 
század végének almási életvilágában 
hogyan gondolkodtak eleink a tulajdon-
ról, gazdasági erkölcsről, jogról, köteles-
ségről, jövedelemről, hogyan keresték a 
stabil pontokat a több generáción átívelő 
biztonsági stratégiáikhoz. Nem mellé-

kes az a tárgytörténeti ismeret sem, hogy 
1793-ban a malom mellett, a vízierő fel-
használásával olajütő és famegmunká-
lásra alkalmas eszterga is működött. 

A hasonló dokumentumok egy fon-
tos kultúrtörténeti értéket is jeleznek: 
az írástudásról, az íráskészség színvo-
naláról van szó. Más kutatók eddig fel-
tárt adatai alapján a tévedés kockázata 
nélkül kijelenthető: a Szondi Mihálj és 
Boér János  – és sok más almási ember 
– írástudása, egy élethelyzet rögzítésé-
nek képessége, abban a korban sok más 
székelyföldi faluban nem volt általános. 
Ennek oka a különböző egyházi oktatás-
politikákban rejlik. Az Unitárius Egyház 
rendszabályaiban a XVI. század végé-
től rögzítették a papok és iskolames-
terek oktatással kapcsolatos feladatait, 
kötelességeit és szigorúan büntették a 
mulasztásokat. A XVIII. századi köz-
oktatást kutató Molnár Aladár megálla-
pította, hogy Erdélyben az ágostai hit-
vallású szászok és az unitáriusok a szá-
mukra biztosított szabadságukkal maguk 
intézkedtek iskolai ügyeikben. Az uni-
táriusok minden egyházközségben tar-
tottak iskolát: “Az unitáriusok tulajdon-
képpen a ref. Egyházból válván ki, ha 
hitelveikre nézve eltértek is, iskoláik 
szervezetét s a tanítás menetét illetőleg 
úgyszólván egészen egyezők maradtak 
a reformátusokkal. És amint idők foly-
tán létszámuk csökkent, azon mértékben 
növekedett iskoláikról való gondosko-
dásuk. Noha vallásuk miatt Mária Teré-
zia udvarában különösen rossz szemmel 
nézték őket, mindamellett Borié államta-
nácsos, a királynéhoz terjesztett jelenté-
sében (1761) azt jegyzi meg rólok, hogy 
iskoláikkal a többi mindegyik felekezet 
fölött kitűnnek.”* Ennek a következe-
tes oktatási gyakorlatnak eredményei – 
ahogy az itt bemutatott dokumentum is 
jelzi – a hétköznapi életben a társadalmi 
élet szervezésében is hasznosultak. 

Oláh Sándor

*  A közoktatás története Magyarországon  a 
XVIII. században. Írta Molnár Aladár a M.T. 
Akadémia L. tagja. Kiadja a M.Tud. Akadé-
mia Történeti Bizottsága. A M.Tud. Akadé-
mia Könyvkiadó Hivatala. Budapest 1881. 
596. old.
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ALAKFÁK

Mit jelent az alakfa? Az alakfa alakra nyírt, metszett vagy 
drótozott fa. 

A természetesen növő fának az ágai felfelé igyekeznek és 
felveszik az adott fajtára jellemző ág- és lombszerkezetet. 
Ilyenek a mindennapokban körülöttünk élő fák. 

Ezzel szemben az alakfák koros fák hatását keltő alakított, 
szabályos lombkoronával rendelkező fák. Egy alakra nyírt fa 
kialakítása metszéssel és drotozással történik. A felesleges, 
általában felfele törő ágakat levágjuk és a maradék ágakat, az 
öreg fákra jellemzők alapján ledrótozzuk, illetve le húzatjuk 
egy stabil, fi x ponthoz, vagy ághoz. Az átalakított ágrendszerű 
fa már eléggé hasonlít egy koros fa ágszerkezetéhez. A 
vízszintesen, vagy annál alább hajló ágakon keletkező új 
hajtásokat rendszeresen visszavágjuk, ezáltal sűrűsödnek, és 
így kialakulnak az ezt a fát meghatározó ágazatok.

Természetesen ez nem egyik napról a másikra alakul ki, 
hanem általában több éves munka  eredménye. Közben az 
állandóan felfelé törekvő ágakat lefelé irányítjuk. A nem jó 
helyen levő ágakat kivesszük, és helyettük újakat nevelünk. 
Ez idő alatt folyamatosan nyírjuk, átdrótozzuk, alakítjuk 
és formáljuk a fát. Minél több időt fordítunk a fára, annál 
tökéletesebb lesz. Amennyiben jók voltak az első alakítási 
elvek, és rendszeresen foglalkoztunk a növénnyel, úgy jó 
esélyünk van egy esztétikai élményt nyújtó alakfa kialakítására.

A kertészetben a gyümölcsfák (főleg a törpefák) különféle 
mesterséges alakokban nevelhetők, részint, hogy a szemre 
kedvező benyomást gyakoroljanak, részint, hogy általuk 
bizonyos helyek, például falak, kerítések eleje kihasználhatóvá 
váljék, vagy díszelemek legyenek.

Az alakfák rendesen korábban teremnek, mint a közönséges 
fák, de életük rövidebb. Felnevelésük ügyes kertészt kíván és 
ápolásuk is folyamatos gondot jelent. 

Az alakfák közül főleg a pányvafákat és a szegélyfákat 
karolják fel, mert velük kis kertekben minden tért ki lehet 
használni, korai termésük mellett megvan az az előnyük 
is, hogy a fagytól könnyen megóvhatók. A pányvafák ágai 
mindig csak egy síkban terülnek el, hogy ez lehetséges legyen, 
az ágakat lécezetekhez és dróthálózatokhoz kötik ki. Nagyon 
sok változatuk van: a legyező, a szárnyas, a lant, de a jó kertész 
új vátozatokat is kialakíthat. A szegélyfák törzse kevesebb 
ágazatból áll, ezeken csak rövid termőágakat nevelünk. 
Változatuk a függőleges, a vízszintes, ferde és a kígyózó. 

A gyümölcsfák formája mellett a fajok kiválasztása is 
fontos szerepet játszik. A régi jó batul sárga és zöld változata, a 
közkedvelt pónik és mások, a még itt-ott fellelhető régi körték, 
jobban beválnak, jobb ízűek, tartósabbak, tovább elállanak, 
jobban ellenállanak a különféle károsodásoknak.

Végezetül, ha sikerült az alakfák növelése, és jó elhelyezése, 
ezek akkor lesznek valódi értékek, ha láthatóvá tesszük őket, 
kiaknázva a bennük lévő szépséget, hasznosságot. 

Összeállította: Szabó Sándor 

ERDÉLY 2015

Fiatalok Székelyföld jövőjéről
Erdély 2015 címmel jelőlik azt a konferenciasorozatot, amely 
azért jött létre, hogy segítsen meghatározni Erdélyt, s benne a Szé-
kelyföldet mint létező entitást az ezredfordulót követő második 
évtizedben.

A kezdeményezés még 2009 folyamán körvonalazódott, és 
első állomását Sepsiszentgyörgyön jegyezték a december 10-én 
megtartott Háromszék turisztikai fejlesztési konferencia alkalmá-
ból. Legutóbb 2010. március 10-én, a csíksomlyói Jakab Antal 
Tanulmányi Házban gyűltek össze az érdeklődők és az érintettek 

képviselői, ezúttal a Hargita 
megyei fejlesztési konfe-
rencián – 118 szakember, a 
megyei és az országos veze-
tés, az üzleti és civil szféra, 
a romániai magyar sajtó, 
valamint az érdeklődő és a 
székelység problémái iránt 
felelősséget érző magyaror-
szági médiumok képviselői 
–, akik ebből az alkalomból 

egy plenáris, majd azt követően szekcióüléseken (1. Fiatal vál-
lalkozók a megyéért – húzóerők vagy munkaadók? 2. Alternatív 
kultúra és megyeimázs. 3. Fenntartható fejlődés a fejlesztésben) 
tárták fel és vitatták meg azokat a problémákat, amelyek manap-
ság ezen a téren fontosnak mutatkoznak.

A kezdeményezők szavai szerint a rendezvénysorozat csak 
egy eszköz, olyan formális keret, amelyen belül erdélyi gondol-
kodók, véleményformálók és döntéshozók közös fórumon tehet-
nek megoldási javaslatokat Erdély – és ezen belül a Székelyföld 
– fejlesztési problémáira, kihívásaira és kérdéseire vonatkozóan. 
A rendezvényt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsánai elnöke 
nyitotta meg, felszólalt – többek között – Biró A. Zoltán, a Szé-
kelyföld Fejlesztési Intézet vezetője, Ráduly Róbert, Csíkszereda 
polgármestere, Hajdú Gábor Hargita megyei tanácsos, Gyarmati 
Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója, Kurkó János György 
nagyvállalkozó, a Hunguest Hotel Fenyő tulajdonosa.

A délutáni beszélgetéseken igényeket azonosító, életképes, 
fenntartható projektek fogalmazódtak meg, partnerségek épül-
tek, és látható immár egy körvanalózódó intézményi-szervezeti 
háttér, amely segíti a megvalósulást, hiszen a lényeg a konferen-
ciák közötti munkás hétköznapokban zajlik, amikor életre kel-
nek a tervezettek, felépülnek a folytonosság alternatívái. Öröm 
volt látni, hogy a megjelentek java 28 és 35 év közöttiekből 
tevődött össze, akik a legkülönbözőbb szakterületeket képvisel-
ték és szép számban, valóságosan képviselték a jelzett három 
pillért: a politikai elitet, a civil társadalmat és a magánszférát. 
Nem autónómiaigényekről, nem az eurorégió átszervezéséről 
volt szó elsősorban, hanem a gyakorlati, a köznapi kihívásokról, 
amelyekben benne foglaltaknak az adott és kihasználható lehe-
tőségek, a közeli meg a távolabbi tervek, és – természetszerűen 
– a nagy ügyek is, amelyekről egy pillanatra sem szabad meg-
feledkeznünk.

S. M.

Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke
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A helyi verseny eredményei:

Népdal kategória 
(I-IV. osztály): 

  I. díj:  Szabó Zsuzsa
  II. díj:  Hajas Vince
  III. díj:  Farkas Árpád 
  Különdíj:  Bodor Zsolt
 (V-VIII. osztály)
  I. díj:  Farkas Csaba
  II. díj:  Demeter Zsuzsa
  III. díj:  Orbán Lídia
  Különdíj:  Lurcza Gyula

Vers kategória: 
(I-IV. osztály):

  I. díj:  Rácz Adrienn
  II. díj:  Mihály Bíborka
  III. díj:  Deák- Rigó István
  Különdíj:  Mihály Boróka
 (V-VIII. osztály)
  I. díj:  Sorbán Gergő 
  II. díj:   Rigó Miksa
  III. díj:  Szabó Bence
  Különdíj:  Szabó Imola

Elmondtuk, elénekeltük!

Február végét és március elejét írunk! Kora tavasz mondhatni 
a népdalversenyeknek is időszaka. Ez az időszak a gyermekek 
számára elhozta a különböző versenyeken való megmérettetést, 
a karnevál szervezését, a nőnapi ünnepségre való felkészülést, 
viszont a háttérben folyt a lázas készülődés, népdalok és versek 
tanulása, közös éneklés, hogy örömteli találkozásban legyen ré-
szünk és újra elhangozzék egy vers, és felcsendüljön ajkainkról 
a dal. Az a dal és költemény, ami elvarázsolja a szívet, lelket, és 
mindazokat, akik előadják vagy akik hallgatják.

Először itt, Homoródalmáson került megrendezésre a szava-
ló- és népdalverseny, amelynek a kántori lak adott otthont. Öröm 
volt nézni a sok népviseletbe öltözött gyermeket, akik kissé ide-
gesen várták, hogy sorra kerüljenek és meggyőzzék a bíráló biz-
tosokat a zene és vers szeretetéről.  A verseny nemcsak a riva-
lizálás, hanem az összetartozás reményében is folyt.  Örüljünk, 
hogy vannak örököseink, akik továbbőrzik a faluban az ősi népi 
dalkultúrát.

Február 26–28. között részt vettünk az Országos Dávid Fe-
renc Ifjúsági Egylet XIII. Versmondó- és népdaléneklő versenyén 
Székelykeresztúron, ahol Farkas Szilárd képviselte Almást, aki 
tiszta énekléséért és bátor kiállásáért különdíjat kapott, én pedig 
a népdaléneklők előadását elbíráló bizottság munkájában vállal-
tam részt.

Március 6-án pedig Szentegyházán, a Homoródmenti nép-
dalversenyen szerepeltünk, és nagyszerű élményként, gazda-
godásként éltük meg a népi hagyománnyal való közös, ünnepi 
találkozást. A versenyen résztvevők mellett élményszámba ment 
a moldvai gyerekek előadása, akik utánozhatatlan, lenyűgöző elő-
adásmódjukkal varázsolták el a hallgatóságot. Itt szintén különdí-
jat kaptunk a közös éneklésért és a szép, összecsengő hangzásért.

Ezen alkalmak után elmondhatom, örvendetes tény, hogy 
a népdalversenyek szervezői mindig egy újabb lehetőséget adnak 
népzenei hagyományunk őrzőinek és lelkes ápolóinak. Illesse kö-
szönet a szereplőket, akik a sok munka árán sem hagyják kialudni 
a tüzet, amely népdalkincsünket ma is éltetni hivatott. Lelkese-
désük és szívből jövő énekük meggyőzött arról, hogy van igény 
az ilyen rendezvényekre, ahol a gyerekek közelebb kerülnek 
a valódi értékekhez és a népzene színes, gazdag világához, amit 

fontos megőriznünk és életünk cselekvő részévé tennünk. Hiszen 
minden dalban benne van édes, ékes anyanyelvünk, általa pedig 
minden, ami megértésre szorul ebben a világban.

Mindegyik rendezvény pozitív kicsengésű volt, mert lelki 
feltöltődést, hagyományainkban való megerősödést érezhettünk 
magunkénak, mind a fellépők, mind a műkedvelők, akik fellépé-
sükkel, jelenlétükkel megtisztelték valamelyik rendezvényt. Hi-
szen minden verseny célja zenei anyanyelvünk művelése, életben 
tartása és a közös dalolás élménye.

„És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor 
kap, ha viselik: a népdal is, mennél többeké lesz, annál nagyobb 
lesz világító és melegítő ereje”. (Kodály Zoltán: Visszatekintés 
I/35. I.)

Sorbán Enikő



8. ol dal

Február 7-én, vasárnap került sor a pestlőrinci unitárius temp-
lomban a homoródalmásiak találkozójára. Az almási származású 
lelkészek közül jelen volt Nagy László és Szabó László, akik 
köszöntötték az egybegyűlteket, és igyekeztek tartani a hazai lel-
ket minden elszármazottban. Nagyon nem kellett, mert mindenki 
jól érezte magát. Mintegy ötvenöt jelenlevő vett részt az isten-
tisztelet utáni szeretetvendégségen és beszélgetésen. Ha nem is 
mindannyian, de közülük – családtagjai, barátai révén – majdnem 
mindenki kötődik Homoródalmáshoz, aki ebből az alkalomból ott 
megjelent. Az ünnepséget Sorbán Enikő jelenléte tette emlékeze-
tessé, hiszen ő végezte a kántori szolgálatot, majd az istentisztelet 
végén virágénekek és népdalok előadásával örvendeztette meg a 
hallgatóságot. Olyanformán, ahogyan odahaza is számtalanszor.

A kötetlen beszélgetések során spontán asztaltársaságok ala-
kultak ki, mindenki elmondta, hogy milyen eredményeket ért el az 
utóbbi hónapokban – hiszen odahaza, különböző budapesti hely-
színeken azért szoros a kapcsolat a falustársak között, senki sem 
tűnik el évekre a mások látóteréből –, s azt is, hogy ki-ki milyen 
terveket dédelget. Néhány gyermeket is magukkal hoztak, s annál 
jóval több fényképet. Jó érzés volt ott lenni, és egyúttal fel lehe-
tett frissíteni a telenos- és e-mail-címes listákat, hogy a kapcso-
lat ezután is zökkenőmentes legyen. Manapság már nem olyan 
nagyok a távolságok. És nagy öröm, hogy a magyarhonba szakadt 
almásiak e tágasabb világban is látják és ismerik egymást, s sze-
retnek hazanézni bármelyik pillanatban.

S.M.

MűvelődésMűvelődés

Az almásiak Pesten is almásiak maradnakItt volt a farsang, állt a bál
Ez év februárjában (immáron negyedszer) rendeztük meg 
a farsangi kosaras bált, amely a korábbi házasemberbál és 
a hagyományos maszkabál keveréke.

Mottónk természetesen a móka, a bohóság volt, hiszen 
a farsang általában erről szól, no meg a színekről, tarka, 
harsány sokadalomról. Ezért az idei mulatság keretét az ún. 
ízléstelen divatbemutató képezte, amelyen modelljeink íz-
léstelen, rosszul összeválogatott, csiricsáré ruhadarabokat, 
illetve kellékeket vonultattak fel a kifutón. Legreprezentatí-
vabb női-férfi  modellünk Gagyi Mami volt, azaz a géberjéni 
polgármester (külön szeretjük ezért!).

A fődíj egy kakas volt, amelyért a két szerencsés kivá-
lasztott kakasviadalban mérettetett meg. A nyerésre kínált 
tortát főzték és sütötték, ugyanis puliszkából készült, jóféle 
almási recept szerint, cukrászos dizájnnal. Egy üveg Sta-
linskayat rejtett. Az alakoskodók, azaz maszkos résztvevők 
díjakat kaptak.

A tombolákat kifl ikbe rejtettük – válogatott bohó tárgya-
kat lehetett nyerni (ezeket egyenesen Lókodban válogattuk). 

Igyekeztünk sajátos módon szervezni a bulit, esélyt ad-
ván mindenkinek az önmegvalósításra. Vicces kvíz kérdések 
megválaszolására, no meg versfaragásra ösztönöztük a lel-
kesebb jelenlevőket, akiket műveik alapján jutalmaztunk.

A buli célja a szórakozáson kívül a környező falvakban 
és városokban élő falustársakkal való örömteli találkozás 
volt.

Rendezvényünk sikerességéről a telt ház, illetve a Kán-
tori Lak tanúskodott. Ezután is várunk mindenkit szeretettel!

A rendezőség



  9. ol dal MűvelődésMűvelődés

Farsang, maszkabál, karnevál

Farsang, maszkabál, karnevál,
mind-mind ugyanaz a bál.
A sok gyerek szereti
a karnevál örömeit.

Ez a nap február 26,
boldogságot hoz kicsiknek-nagyoknak.
Sajnos ez a nap már lejárt,
várjuk a következő karnevált.
 
  Jakab Attila-Miklós

Dirr-durr, itt a bál!

Dirr-durr, itt a bál,
kezdődik a maszkabál.
Gyermekzsivaj a kultúrban,
éjszakáig is eltarthat.

Itt egy szellem, ott egy méh,
hú-hú-szellem, zümm-zümm-méh.
Mi a szellem kedvenc étele?
Bárányhurka, báránybél!

Hú-hú, hú-hú, tombola!
Kalózbá’ majd megoldja.
Torta-tortatombola,
valaki majd megkapja.

Nincsen, nincsen tombola,
mindenki megy már haza.
Nem az a fő, ki nyert és hogy,
hanem, hogy ki hogy mulatott.

  Szabó Bence

Maszkabál napja

Maszkabál napja
február huszonhatodika.
Van itt párduc, csontváz,
kalóz, macska meg skót szoknyás.

Tombola is van itt,
dino is meg táska.
A legjobb viszont a tortatombola,
megnyered, ha nagy szerencse ér ma.

Kifl i, üdítő, pánkó,
mindenik fi nomság nagyon jó,
egy lej egy kifl i,
az üdítő csak 50 bani.

A zsűri meghozta a döntést,
hogy ki nyeri az első helyezést.
Mindenki felvonult itt ma,
de a kalózok vitték az első díjat haza.

  Sorbán Gergő

Húsvéti vers

Húsvét van végre,
a gyerekek örömére.
A fi úk házak előtt állnak,
piros tojást várnak.

Verset is mondanak,
esznek meg isznak.
Ahogy ettek,
választhatnak kék, zöld tojás mellett.

Házról-házra járnak,
nemcsak tojást, pénzt is kapnak.
Ahogy megtelt a zacskó,
így kiáltnak: jaj de jó!

Még csak két nap
s húsvétnak vége szakad.
Nem baj, várnak jövőre,
mikor eljön húsvét ideje.

  Sorbán Gergő

Húsvét

Nagyon tetszik nekem a húsvét,
a fi úk mondanak szebbnél-szebb versikét.
A lányok ezt szépen meghallgatják,
és piros tojással jutalmazzák.

Alig várom, hogy menjek öntözni,
a szép lányokat meglocsolni.
A rokonok pénzt is adnak,
ezért jó, hogy ők is vannak.

  Godra Attila

Hol van a piros tojás?

Korán kelünk, korán megyünk,
minden házba betérünk,
meglocsoljuk akit érünk.
De hol van a piros tojás?

Hazamegyünk nagy búsan,
tojás nélküli szatyorral.
Anya, apa felébred,
azt mondják: húsvét holnap lesz.

Másnap reggel felkelünk,
s a lányokhoz elmegyünk,
verset mondunk, meglocsoljuk,
egy piros tojást megérdemlünk.

Hazamegyünk boldogan,
tojással tele szatyorral,
volt piros, kék, sárga is,
egyik szebb, mint a másik.
  Szabó Bence
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Hogyan találtam meg a bűvös páncélt

Réges-régen, még a lovagok idejében, mi voltunk a templomos lova-
gok. Nagy haragban voltunk a felföldi lovagsággal. Egyszer egy 
háború kirobbantásánal tartottunk, amikor az ellenség küldött nekünk 
egy levelet azzal, hogy százszoros túlerővel fog ránk támadni. Lát-
ván, hogy a seregünk már nem elég erős, tíz katonával elindultam 
megkeresni a legendás páncélt. Az a hír járta, hogy aki viseli a pán-
célt, az akárkit, akármit, akár a világ összes seregét is legyőzheti.

Mikor elértünk az óriások földjére csak éjjel tudtunk átosonni, 
mert még egy sárkány se mert volna az óriásokkal packázni. 
Három éjjel kellett, amíg mind átértünk. Azután egy mocsáron kel-
lett átmennünk, amiről az a hír járta, hogy még senki sem tudott 
élve átkelni rajta. De nekem az az ötletem támadt, hogy a fákról 
lelógó indákba kapaszkodva menjünk át, és bevált. A végső aka-
dályt az északi hegy jelentette, mert aki a hegyre lépett menten 
megfagyott. De szerencsénkre volt nálunk tűzpor, ami, ha hideg-
gel találkozik azonnal meleget csinál. A katonáim szórták és én 
felmentem a hegy tetejére, ahol ott volt a bűvös páncél. Hamar 
magamra vettem és lementem a hegyről. Négy nap múlva visszaér-
tünk a birodalomba, de akkor már elkezdődött a háború. Én is har-
colni kezdtem, és végül a páncél segítségével győzelemre vezet-
tem a sereget, elfoglaltuk az északi királyságot.

Juon Ambrus

Pista gazdagsága

Pista és az édesanyja egy kis házban laktak, nagyon szegények vol-
tak. Egyszer Pistát elküldte az édesanyja, hogy egyetlen tehenüket 
adja el a vásárban. Pista el is indult a tehénnel. Útjának felénél talál-
kozott egy öregemberrel. Ez az öregember arra kérte Pistát, hogy 
a tehenét cserélje el az ő ütött-kopott zsákjára. Pista jót kacagott az 
öregember szaván, de az addig erőltette, hogy végül Pista belement. 
Elcserélte a tehenet a zsákra. Az öreg azt mondta, ha hazamegy 
mondja azt a zsáknak, hogy „Zsák, légy teli arannyal!”.

Pista hamar hazament az édesanyjához és azt mondta a zsáknak  
„Zsák, légy teli arannyal!”. Ahogy kiejtette a száján a szavakat, az 
egész ház teli lett arannyal. Pista és az édesanyja nagyon gazdagok 
lettek és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

Juon Ambrus

Péter

Péter és az apja elmentek fát vágni az erdőbe. Kezdett esni az eső és 
a szél is fújt. Nagyon nehezen ment a munka.

Egyszer csak Peti elé ugrott egy szürkesapkás manó, és meg-
kérte, hogy segítsen neki, mert az eső elárasztotta a házukat, ahol csa-
ládjával együtt lakott. Azt is elmondta hogyan segíthetne: ha átmenne 
az ónszínű égen, ahol borongós az idő, akkor a távol kék darabjainál 
elpusztíthatná a viharmanót. 

Péter elgondolkozott ezen, de végül azt mondta megteszi, segít 
a manónak. Peti sajnos nem tudta merre van az ónszínű ég, így hát 
meg akarta kérdezni. De amire megkérdezhette volna, a manó egyet 
csettintett az ujjával, s hirtelen a szürke felhők között találta magát. 
Rettenetesen fújt a szél és még egy kicsit az eső is esett. Hát ment 

Peti, ment, s egyszer szembetalálkozott egy háromfejű sárkánnyal. 
Szerencsére nála volt a fejszéje, azzal levágta a sárkánynak mind 
a három fejét. Ment tovább. Elért a borongós ég végére, meglátta 
a távol kék darabkáit a felhők között. Odament, s hát egy trónon 
ott ült a viharmanó. Kezdett beszélni valamiről, még magam sem 
tudom miről, de amikor kezet rázott Petivel, az elővette a fejszéjét 
és levágta a viharmanó fejét. Abban a pillanatban visszakerült az 
erdőbe, ahonnan elindult volt.

A szürkesapkás manó gazdagon megajándékozta Petit a segítsé-
géért. Ő és családja még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Rigó Miksa

A hóvirág

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfi ú, akit Istvánnak 
hívtak.  Nagyon kedves, félénk kisfi ú volt, magas és szőke, barna volt 
a haja és a szeme. Nem volt túl vékony, de széles sem. Szemei csil-
logtak, mint két apró csillag.

Tavasz elején mindig szedett egy csokor hóvirágot az édesany-
jának. Az édesanyja mindig lágyan, kedvesen megsimogatta a fejét. 
Másnap István írt egy köszöntő verset a tavaszról, a hóvirágról és 
a rügyező fákról. Az édesanyja pedig vidáman mosolygott, mert 
nagyon meghatódott. István meg nagyon örült, hogy az édesanyja 
ilyen vidám. 

De egy tavaszelőn nem volt hóvirág, ezért István útra kelt. Ment, 
mendegélt, míg egy öreg házhoz nem ért. Abban lakott egy öregasz-
szony.

– Jó napot, öreganyám!
– Jó napot! Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál. Mondd 

csak, mi járatban vagy itt, ahol még a madár se jár?
– Hóvirágért jöttem ide, mert úgy tudom nő errefelé.
– Hát bizony nő. Csakhogy a sárkány udvarában. Mondd csak, 

fi am, hány éves vagy?
– Tizenkilenc, öreganyám. Miért?
– Mert van ott a sárkány udvarában egy olyan szép leány, hogy 

a napra lehet nézni, de rá nem. Éppen hozzád való lenne.
– Köszönöm a segítséget, öreganyám. Minden jót magának.
– A viszontlátásra, fi am.
István valóban megtalálta a sárkány kastélyát. Megállt a kapu-

ban és elkiáltotta magát:
– Hé, te sárkány! Gyere ki!
– Ki merészel betörni a birodalmamba?! – dörmögte a sárkány, 

és kilépett a kastélyból.
– Én, István!
– Hát ütött az utolsó órád! 
Azzal elkezdtek vívni egymással. Sokáig harcoltak, de végül Ist-

ván egy ügyes mozdulattal levágta a fejét a sárkánynak. Kiszaba-
dította a szép hercegnőt, a kastélyba hozatta az édesanyját is. Nagy 
lakodalmat csaptak, István pedig minden tavasszal szedett egy-egy 
csokor virágot édesanyjának és feleségének. Ma is boldogan élnek, 
ha meg nem haltak.

Szabó Balázs



  11. ol dal   11. ol dal MűvelődésMűvelődés

A pálinka megnevezést a Magyarorszá-
gon (és négy közeli osztrák tartomány-
ban) termelt, erjesztett és lepárolt – leg-
alább 37,5 alkoholfokos, szintetikus aro-
mát nem tartalmazó – italok esetében 
szabad használni. Leggyakoribb alap-
anyagai a szilva, a körte, az alma, a kaj-
szibarack, a cseresznye és a szőlőtörköly. 
Hosszú ideig gyógyászati célokra hasz-
nálták, a „gyógyital” olasz és német köz-
vetítéssel került Magyarországra a 13. 
századtól kezdődően. Mátyás király korá-
ban már különbséget tettek a gabonából 
és a gyümölcsből készült párlatok között, 
de a pálinka név a gabonapárlatokra 
vonatkozott, a borpárlat pedig hosszú 
ideig „égetett bor” néven szerepelt a köz-
nyelvben, amely forma bizonyos tájegy-
ségeken mindmáig él. Erdélyben pályinka 
formában szerepel az ide vonatkozó első 
írásos emlék 1715-ből, de a krónikák sze-
rint már a 16. századból van adat a külön 
pálinkafőző-mesterségre. Az ellenőrzött 
és államilag szabályozott pálinkafőzés 
1799-től kezdődött, 1836-tól vezették 
be a pálinkaadót, 1850-től pedig állami 
monopóliummá lett. 

Az udvarhelyszéki havasalji telepü-
lés, Oroszhegy község igen híres a pálin-
kájáról. És valóban: híresen jó az ottani 
szilvapálinka. Azt mondják, hogy az 
éghajlatnak, a bizonyos vegyületekben 
gazdag talajnak köszönhetően egyedi ízű 
gyümölcsök teremnek, s emiatt kiemel-

kedő a pálinka aroma-gazdagsága. A régi 
román világban a pálinka „hozományo-
zott”. Leggyakrabban a saját birtokaikon 
termelt kukoricából és rozsból készítet-
ték, leőrölték, a darát 2-3 hétig erjesztet-
ték, majd kifőzték. Ezt a tevékenységet 
titokban végezték, igazi zugfőzés volt, 
mert a hatóság akkor is büntetett. Nagyon 
erős, olykor 60 fokos pálinkák készültek, 
amelynek nagy részét Gyergyóban, Csík-
ban és Moldvában értékesítették. A nyil-
vános helyeken csak a szilva egy részét 
főzették ki – saját használatra –, a többit 
kóberes (ekhós) szekereikkel vitték a zor-
dabb vidékeken. Valószínűsíthető, hogy 
a gabonapálinka jelentős része is a gyü-
mölcscsel együtt vándorolt a szekerek 
derekában.

Bálint Elemér polgármester sze-
rint nem voltak kiterjedt gyümölcsöseik, 
a fajták pedig nem feleltek meg a komo-
lyabb elvárásoknak. Az első világháborút 
közvetlenül megelőző években akadtak 
ugyan kezdeményezések, megjelentek 
a gazdaképző-iskolák, egy-egy hozzáértő 
tanító vagy lelkész segítségével új fajták 
honosodtak meg – szilva, körte, alma egy-
aránt –, a fi atalok megtanultak gyümölcs-
fát oltani, metszeni, ápolni, de a folya-
mat megtorpant a háború és az impéri-
um-csere miatt, úgyhogy a második bécsi 
döntés egy eléggé stagnáló mezőgazdasá-
got és háztáji kertkultúrát talált. 

„Voltak biztató jelek 1940 és ’44 
között, de a kicsi magyar világ nagyon 
rövid életű volt, mire megszokták volna 
az emberek, már oda is lett”. 1945 után 
megint nehéz időszak következett, mert, 
ha valakit tetten értek, azt súlyos pénz-
büntetésre kötelezték, s a nyers- és a kész 
„anyagot”, a felszerelést elkobozták. Arra 
nem került sor, hogy valakit emiatt itt 
bebörtönözzenek vagy kulákosítsanak, de 
a pincékben és a sütőházban való főzést 
ekkortájt is gyakorolták. Házilag össze-
állítható eszközökkel állítják elő ekkor 
a pálinkát. Hivatalosan egy-két főző-
üst működhetett a faluban: a tanácsnak, 
a helyi fogyasztási szövetkezetnek és 
a téesznek lehetett joga az üzemeltetésre. 
A gazda – egy-két fő segítséggel – maga 
végezte a főzést, a hivatalból megbízott 
felelős inkább csak asszisztált és gon-
doskodott a 10 l után járó 2 liternyi vám 
beszedéséről. 

A sok negatívum ellenére is történ-
nek előrelépések. Jobb gyümölcsfakul-
túrák jelennek meg a község területén, és 
az emberek egyre inkább elkezdik külön-
válogatni a gyümölcsöket. Az ‚50-es 
évek elejétől számítható a külön szilva-
pálinka, a vegyes- és a – jobb esztendők-
ben – a körte- és almapálinka megjele-
nése, s ekkortájt tűnik el a gabonapálin-
ka-készítés, ami jórészt a gabonaínségből 
fakad, hiszen olyan beszolgáltatási kvó-
tákat szabnak meg, hogy gyakran más-
honnan kell terményt vásárolni a teljesí-
téshez, ilyen helyzetben szóba sem jöhet, 
valóságos luxus lenne a gabonapárlat 
előállítása. A ’60-as, a ’70-es és a ’80-as 
évek – dacára annak, hogy ez a legvérme-
sebb diktatúra – megalapozzák az Orosz-
hegyi Szilvapálinka „márkanév” köztu-
datban való rögzülését. 

„Az oroszhegyi szilva és a pálinka 
ereje elhatott egészen Kanadáig” – mondja 
a most 88. évében járó kerekesmester, 
Vass Sz. Áron bácsi. Szóval, ami biztos: 
a pálinkával sok mindent el lehetett „ren-
dezni”, a korrumpálás eszköze volt, jutott 
belőle az elvtársaknak, a rendőröknek, az 
orvosoknak, sok gyermek útját egyen-
gették a közép- és a felsőfokú oktatás 
rögös útvesztőin. Még a más faluból való 
pálinkának is nagyobb volt a hatása, ha 
azzal a megjegyzéssel nyújtották át, hogy 
oroszhegyi, vagy azt mondták rá, hogy 
„nem onnan való, egy-két lejtővel odébb 
termett a szilvája, de van olyan, ha nem 
jobb!” Ily módon létrejött egy viszonyí-
tási alap, amely az 1989-es esztendőt úgy 
érte meg, hogy már kiválóan működött. 
Innen csak egy lépés kellett ahhoz, hogy 
hivatalosan is nyilvántartott és védett 
márkává váljon, de arra még sokáig kel-
lett, s kell várni…

Oroszhegyen az EU-csatlakozásig 
hét, a hozzá tartozó Szentkirályon három 

Oroszhegyről, pálinkáról és a pálinka főzéséről
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és Ülkében két főzde működött. Jelent-
keztek bizonyos higiéniai követelmények 
– nem technológiai változtatások, hanem 
olyan apróságok, mint a főzőhelyiség 
kicsempézése, zuhanyzó, öltözö építése, 
aminek az a következménye, hogy pil-
lanatnyilag csak három pálinka-üzem 
működik a községben. Az „eurokon-
form” annyi, hogy: üzemelnek. „Az sem 
lényegtelen – mondja a polgármester –, 
hogy végre átlátható szabályrendszert 
hoztak létre, és ez kiválóan megfelel. 
Az 571/2003-as számú törvény szerint 
a főzési engedélyt a Jövedéki-, Adó- és 
Vámigazgatóság megyei kirendeltsége 
adja ki. A főzést az adóraktárak végez-
tetik a hozzájuk csatlakozott és enge-
déllyel rendelkező vállalkozókkal. Har-
gita megyében öt adóraktár van, amely-
ből négy Székelyudvarhely környékén 
működik, a jegyzett főzdék száma pedig 
40, ami azt jelzi, hogy ezen a vidéken 
komoly gyümölcstermeléssel és erős 
párolási igénnyel kell számolni. 2009. 
december 31-ig 50 l 100%-os alkohol-
tartalmú főzetért – ez kb. 80 l pálinkát 
jelent – 375 eurót kellett leróni – azaz: 
napi árfolyamon ennek megfelelő lejt –, 
illetve 750 eurót az efölötti mennyisége-
kért, ugyancsak 50 l-es kvantumokban 
számolva. Múlt év november 25-én jelent 
meg a romániai Hivatalos Közlönyben 
a 367/2009-es számú törvény, amely 
könnyített a szabályozáson, úgyhogy 
egyéni gazdaságokként saját nyersanyag-
ból most 250 l 100%-os alkoholtartalmú 
pálinka adómentesen állítható elő saját 
használatra. Akik nem rendelkeznek saját 
főzőberendezéssel, azok továbbra is az 
engedéllyel rendelkező főzdékben végez-
tethetik a lepárlást. Újdonságnak számít, 
hogy a gáborcigányoknál rendelt rézüs-
töket be lehet jegyeztetni, kérni lehet az 
engedélyeztetésüket, és saját szükség-
letre bennük a főzés házilag is elvégez-
hető. Meg kell itt említeni, hogy a lepár-
ló-csövet érdemes rozsdamentes acélból 
kiviteleztetni, mert itt veszi fel a pálinka 
az esetleges plusz réztartalmat.” 

Új telepítések zajlottak, a fi atal gaz-
dák jobban odafi gyelnek a termelésre, 
s ami fölöttébb örvendetes: az Orosz-
hegyi Szilvanapok is részben a pálinka 
marketingjét szolgálják, hiszen a gyü-
mölcsökből és főként szilvából történő 
egyéb termékek előállítása mellett ez 
egy olyan fórum, ahol a pálinkákat is be 
lehet mutatni, meg lehet versenyeztetni. 
A közelmúltban Gyulán és Budapesten is 

előfordult már a pálinkájuk, s nem val-
lott szégyent a párlatok kategóriájában – 
arany, illetve ezüstérmet hozott. A bihari 
és a szatmári gazdák érdekszövetségbe 
tömörültek, s ha minden sikerül, akkor 
megalakul a Székelyföldi Gyümölcspár-
lat-készítők Szövetsége is, amely aztán 
csatlakozhat az erdélyi régiókat átfogó 
szervezethez, s így sokkal hatékonyab-
ban képviselheti a közös érdekeket, a ter-
melés, az arculat-alakítás és a névhasz-
nálat terén egyaránt. Szükség lenne erre, 
hiszen a jó pálinka méltóságot ad a gaz-
dának, mert egy hatékony eszköz van 
a kezében, amely a közeledést, a vendég-
fogadást szolgálja, s ha a pálinkát meg-
ismerik az emberek, akkor azzal a község 
hírét is messzire elviszik. Arról még nem 
is beszéltünk, hogy a Székelyföldön, ahol 
nem etnikai skanzenben, hanem a maguk 
természetes környezetében él a falusi, 
a pálinkának része és hivatása van a hét-
köznapokban, alkalmas a napi fogyasz-
tásra, segít a kalákák lebonyolításában, 
a fakészítéskor, s olyan „fotogén” anyag, 
amely nélkül nem létezhetnek a baráti 
találkozások.

Titkok iránt érdeklődtünk, de semmi 
különlegeset nem tudtunk meg. Az orosz-
hegyi szilvapálinka általában 52 fokos, 
alapanyaga húsos- és magvaváló szilva, 
de nem a termés legjava, mert az ép és 
egészséges – nem túlérett – szemeket 
befőtt és lekvár készítésére használ-
ják. A cefre érleléshez leginkább alkal-
mas a cserefakád, a kész párlat tárolásá-
hoz pedig az eperfahordó, amelyben 3-4 
hónap alatt az ital halványsárgára színe-
ződik és állaga némileg sűrűbbnek mutat-
kozik. Egy átlagos gazda 100 l körüli vagy 
annál többet főzet, s az a szabály, hogy 
ennek a mennyiségnek ki kell tartania 
a következő évig. Ha valaki ki akar emel-
kedni, akkor arról is gondoskodik, hogy 
egy bizonyos mennyiséget félretegyen, 
hogy aztán kellő büszkeséggel adhassa 
időnként az asztalra, azzal a megjegyzés-
sel, hogy ezt tavaly, tavalyelőtt vagy még 
korábban főzte, és benne rejlik egy régen 
elillant esztendőnek az üzenete. Melyik-
nek? Innen akár indulhat is a múltat idéző 
beszélgetés... És akinek pálinkája van, 
az nem részeges. A pálinka mellé ember 
kell. Alkoholisták – minden bizonnyal – 
Oroszhegyen is előfordulnak, de ők csak 
a pancsolt és a mindenfelé kapható – 
bolti – termékeket isszák, mint másutt élő 
szesztársaik szerte a nagyvilágban.

Simó Márton

APRÓ HÍREK

A területalapú támogatás előkészí-
tése március 1 – május 17-e között 
történik. A kérelmek kitöltése behí-
vás szerint működik, miután számí-
tógépen megjelenítik minden igénylő 
területeit. A támogatáshoz szükséges 
CEC-igazolásokat az Egyesület veze-
tősége mindenkinek beszerzi.

Az állattámogatás (szarvasmarha, juh, 
kecske) április 15. – május 15. között 
igényelhető.

A homoródalmási ifjúság Húsvét 
első napján színdarabos bált szervez, 
amelyre mindenkit szeretettel vár.

Áldott 
Húsvéti Ünnepeket 

kívánunk!
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