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Pünkösd, karácsony és húsvét 
mellett, kereszténységünk egyik 
legnagyobb ünnepe. Egyik legna
gyobb, mert az igazi keresztények, 
legyenek katolikusok vagy protes
tánsok éppen olyan nagy ünnep
nek tekintik a szentlélek eljövetel
ét, mint Krisztus születését, vagy 
feltámadását. 

Nekünk, székelyeknek külö
nös jelentősége van a pünkösd
nek, hiszen ez az ünnep egybe
esik a Csíksomlyói Búcsúval, a 
csíksomlyói Mária kegytemplom 
búcsúünnepével. A kommuniz
mus sötét éveiben, amikor a szé
kely népnek a szegénység és a 
nyomor mellett még nemzeti és 
vallási elnyomásban is volt része, 
csak titokban, és a legelhivatottab
bak látogattak el pünkösdkor a 
csíksomlyói templomba. 

A somlyói búcsúnak van egy 
másik nagyon érdekes vetülete, 
mégpedig az, hogy azokban a ne
héz időkben ezen az ünnepen sok
kal többen vettek részt a gyímesi 
és moldvai csángó falvakból, mint 
a székely illetve magyar települé
sekről.

Aztán jött a politikai fordulat, 
a vallásszabadság, egyre többen és 
többen vehettek és vettek is részt 
a „segítő Mária ünnepén”. Jöttek 
egész Székelföldről, jöttek gyalog, 
szekerekkel és autóbuszokkal. 
Megjelentek a  mai Magyarország 
első zarándokai jöttek autóbusz
okkal és H felségjelű személygép
kocsikkal. Hozták a pirosfehér
zöld lobogókat, amelyekre később 
rákerült a magyar koronás címer 
is. És mi egyszerűen nagyon bol
dogak voltunk mindezek láttára, 
éreztük, hogy valami jóvá tétetett, 
ha csak pár órára is lenghet a ma
gyar zászló, rajta István királyunk 
koronája, elénekelhetjük a magyar 
és a székely Himnuszt, egymásnak 
örülhetünk.

Teltek az évek, a csonka Ma
gyarországból egyre többen és 
többen jöttek, valóságos divattá, 
divatturizmussá vált Csíksomlyó. 
Egyre több a magyar rendszámú 
busz, személygépkocsi, szinte több
ségben vannak a Nyeregben. Ezzel 
nem is volna baj, hiszen az övéké 
is Csíksomlyó, pünkösd és Mária 

Pünkösd, 2007

Feltartóztathatatlanul
Úgy jönnek ránk, mint hajdan volt pikások,
az égnek könnyét, fájdalmát bitorlón,
fenyőkbe botló fellegóriások.

Keringenek a fürkésző sasokkal,
az izgatott szél hozza már a hírük, 
fürgén loholnak éhes farkasokkal.

Érkeznek ritmusán az évszakoknak,
nyikorgó századok szekérsorával 
vagy zúdulón, mint méhek, úgy rajoznak.

Kerítés mentén méteres csalánok 
itt lengenek, mint napvert, durva zászlók
s fejünk lehajtjuk – könnyező kalászok. 

Illeszkednek, mint könnyű rím a vershez.Bennük 
lángol fel minden lobbanásunk.
Őket köszönti majdan minden gyermek. 

Kamenitzky Antal
2007. április 9.

Ára: 1 lej

Turistaösvény-festés
 

A természetjárás a legolcsóbb és talán legegészsége
sebb formája a sportolásnak. A turisták, a természetba
rátok ezrei vágnak neki gyalogszert a hegyeknek. Fon
tosak a turistaösvények, hisz általuk lehet megismerni 
egy vidék távolabbi szépségeit. Ezek az ösvények vezet
nek el a legmagasabb hegycsúcsok felé. Az idegen szá
mára ez a biztos út, amelyen eljuthat kitűzött céljához 
és visszatérhet a városba. Fontos ezeknek az útvonalak
nak a pontos jelzése, jelzet utak esetében ezek karban
tartása. Erre a nemes célra vállalkoztak a borszéki cser
készek, a Zöld Szíves kör tagjai, és olyan tanulók, akik 
időt és fáradságot nem kímélve járják ezeket a hegyi ös
vényeket és elvégzik a szükséges festési, javítási munká
kat, hogy általuk is élvezhetőbbek legyenek ezek a távo
labbi tájak. A tavaly több mint 55 km utat jelöltünk. Ezt 
a munkát az idén folytatjuk. Sikerült egy új turisztikai 
utat kijelölni: a Hétvezér Kerekgödör Kisbükkhavas 
–Nagybükkhavas szakaszon. Hossza 14 km. 77 új jel 
vezet a Nagy Bükkhavasig. A munka kivitelezői: Máthé 
Gellért, Mosneág Gellért és Rácz Norbert.

Farkas Aladár

folytatás a 2. oldalon
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Nagyasszonyunk, csak éppen ne hivalkod
nának hazafiságukkal, melldöngető ma
gyarságukkal.

Tévedés ne essék, minden jó érzésű 
magyar kezdeményezést értékelek, és 
ugyanakkor melegséggel tölt el. Nagyon 
szép volt a zamárdiak Feltámadási Kereszt 
kezdeményezése.  A Tihanyból elinduló 
keresztek két irányban szelték át az egész 
magyarság által lakott Kárpátmedencét, 
mindenhol szeretettel és imádságos lélek
kel fogadták a kereszteket és szalaggal gaz
dagabban vitték a következő állomásig. 
Ezek a keresztek itt, Csíksomlyón találkoz
tak a magyarság nemzeti és vallási együvé 
tartozásának szimbólumaként.

Volt azonban egy ellenpélda is, ami 
nagyon megdöbbentett. A Nyeregben, az 
oltártól nem is olyan messze egy hosszú 
rúdon hármas zászló vonta magára a fi
gyelmet. Legfelül a három színű, alatta az 
Árpád sávos (tudni kell, hogy ez a magyar
ság legrégibb zászlója, és ha nincs rajta a 
nyilaskereszt, semmi köze a fasizmushoz, 

tehát érdemben lehet, sőt szép dolog is 
használni), és alatta – most figyeljünk – fe
kete alapon, fehér betűkkel: „Vesszen Tri
anon!”.

Ugyan, kedves csonka magyarországi, 
szekszárdi nemzettársaim! Hová vesszen 
el az a Párizs melletti helység. Hagyjuk, 
hogy maradjon ott ahol van, hiszen már 
nemhogy az önök államától, hanem még 
Trianontól is csak szimbolikus határok vá
lasztanak el minket. Trianon jóvátételét 
már egyszer eljátszották azok az „állam
féltő” Gyurcsánykövetők, akik december 
5én nem szavazták meg a kettős állampol
gárságot, félve a „négymillió román invá
ziójától”.

Azóta eltelt néhány év, a sebek be
gyógyultak, Erdély az Unió tagja lett és mi 
nem özönlöttük el a mai Magyarországot. 
Nemzettársként, magyarként fogadjuk to
vábbra is a mai Magyarországból érkező
ket, de a lekezelést, a melldöngetést hagy
ják otthon.   Ivácsony József

Pünkösd, 2007

(folytatás az előbbi számból)
1904 június 21: bankett a Reményszállóban, a fürdő

idényt megnyitotta Fekete Mór bécsi származású új fürdő
bérlő. (1903 szeptember 27én számolnak be a gyergyói  
újságok a bérbeadásról).                             

1904 július 15én a fürdő megnyitásának az ünnepsé
ge misével kezdődött a templomban, majd felszentelték 
és megáldották a kutakat, római katolikus, református, gö
rög keleti, unitárius és izraelita  szertartás szerint. Délben 
ebéd volt a Reményszállóban, este  pedig bál.

1904 aug. 20án , az  új katolikus templom építésének  
javára tartották a társsorsjáték sorsjegyeinek  húzását, ere
detileg júl. 11én lett volna, de a Pénzügyminisztérium 
későbbre halasztotta. Egy  sorsjegy 2 koronába került, fő
nyeremény egy 24 személyes ezüst evőkészlet volt. Előző
leg  meg lehetett tekinteni Gyergyószentmiklóson a Létz 
János kereskedés kirakatában. 

1905 júl. 1én tartották a borszéki villanyvilágítás 
sikeres főpróbáját  tudjuk meg egy távoli újságból! 
(Gyergyószentmiklóson 1903 március15től van villany
áram). 

1906 augusztus 5: Kállay Ubul, Csík vármegye főispánja 
ellátogatott Borszékre, tiszteletére díszkaput  állítottak és üd
vözlőbeszéddel fogadták, majd adományokat gyűjtöttek a ka
pufelállításánál súlyos sérülést szenvedett egyik dolgozónak.

 1910 július 24én az Annabál alkalmából Dick 
György cigányzenekara muzsikált, több mint 1200 ven
dég számára. 

 1910 aug. 4én:  nagysikerű zeneestély a Reményszál
ló kistermében , a  Kalina testvérek 

vonós négyesének az előadásában.
1910 augusztus 5: a borszékiek Sümegi Vilmost válasz

tották meg országgyűlési képviselőnek 
Dr. Hervey Dezsővel szemben nyert,  nagy fogadtatás

ban részesítették, cigányzenekarral és diadalkapuval vár
ták. (Pár hónappal korábban Dr. Hervey Dezső is járt a 
településen, Márkus István vendéglője előtt mondott be
szédet, de megdobálták sárral és közben Sümegit éltették  
az emberek!) 

1910 aug. 15én hangversenyt rendezett a szászrégeni 
dalárda, Heiter György vezetése mellett. Az estélyen a ki
váló énekes Dr. Popovici is fellépett. 

 A fenti forrásokból  értékes történeteket lehetett meg
ismerni, hogy milyen sok nevezetes személy fordult meg 
Borszéken, ill., hogy több éven  keresztül gyűjtöttek a   
templomépítés javára. Mindezek felbecsülhetetlen doku
mentumok a település történetének  a megismeréséhez.

Pethő Csongor

Események a Monarchia idejéből
 Dokumentumok Borszékről
Az alábbi cikket a Marosvásárhelyről származó, Borszék múltját kutató Pethő Csongor jóvoltából olvashat
juk, aki volt szíves a Források olvasóival is megosztani könyvtári búvárkodásának az eredményeit.  

Pünkösdi 
hesspávázás
 
Udvarhelyszéken, a Sóvidéken ma 
is élő szokás a hesspávázás. 1012 
éves leánykák és különböző ko
rú fiúk választanak maguk közül 
egy királyt, egy királynét, egy ki
rályleányt és nyoszolyólányokat, a 
többiek a zászlóvivők, a ludak. A 
hesspávázó csapat a kora reggeli 
órákban indul – Alsósófalván va
sárnap, Parajdon hétfőn, és éne
kelve bejárja az egész falut. Újab
bak a sóbányában is hesspáváznak 
a turisták örömére. A menet élén 
halad a király és a királyné, közöt
tük a királyleány, majd utánuk két 
sorban a zászlósok. A kapott ado
mányokat egymás között szétoszt
ják.

(Magyar Népi Kultúra, 2000)  

folytatás az 1. oldalról
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Szilvássy János, dr.
(18511901)

1875ben telepedett le Borszé
ken, ahol Fürdő és bányaorvos 
tisztséget tölt be. Az Erdélyi Kár
pát Egyesület, amely alig egy pár 
éve alakult, 1891ben Marosvá
sárhelyen fürdőkongresszust 
szervez. Itt tart előadást dr. 
Szilvássy: Fürdőtanszék szüksége 
egyetemeinken címmel.
Fontosabb tudományos és publi
cisztikai munkássága:
–  Borszék haladása, In Erdély, 

215. oldal
–  Borszék hatása a vérre. Termé

szettudományi Közlöny. 31. k. 
p. 365.

– Borszékfürdő. Erdély. 1894.

–  Borszék. Erdély, III. 1894. 172. 
oldal

– Összegyűjtötte Borszéken és 
környékén található gombákat, 
amiket Istvánffi Gyula: Adatok 
Magyarország gombáinak isme
retéhez c. művében leír. Úgyszin
tén Hollós László, dr.: Magyaror
szág gasteromycetái című művé
ben ismertet.
Főműve az 1890ben kiadott Bor
szék monográfiája 14 rézmetszet
tel, Gyergyó Ditró.
Borszéken töltött 26 aktív évet, 
itt nyugszik feleségével együtt a 
borszéki katolikus temetőben, a 
volt vadgesztenye árnyékában az 
oltárral átellenben (XI. parcella, 
20. sír). 

Farkas Aladár

Borszék jeles személyiségei „Ion Creangă” 
tehetségverseny

A „Ion Creangă” tehetségversenyt 2003-ban 
szervezte meg először Boronea Bianca románsza-
kos tanárnő. Négy év alatt sok tehetséges gyerekkel 
ismerkedtünk meg, sok élményt szereztünk. Nem 
csak jó eredményeket értünk el, de jól is éreztük 
magunkat, hiszen nem mindig a nyerés a fontos, 
már csak a részvétel is sokat jelent. A fogalmazá-
sokba teljesen beleéltük magunkat, „megéltük” 
azt, amit megfogalmaztunk. Ebben a világban 
minden megtörténhet, nyíltan leírhatod az érzel-
meidet, gondolataidat. Ezek a fogalmazások gyak-
ran tükrözik a te személyiségedet, hiszen itt a te 
véleményed számít, saját szemszögedből nézed a 
világot. A verseny utolsó két évének anyagából a 
tanárnő könyvet állított össze, amely tartalmazza 
a borszéki diákok fogalmazásait, így a díjazott fo-
galmazásokat is. 

  Szeretnénk megköszönni Boronea Bianca ta-
nárnőnek, hogy lehetővé tette részvételünket ezen 
a versenyen, hogy vállalta a szervezéssel járó sok 
munkát és fáradságot. 

Rădeanu Greta és Kristály Franciska

Amintiri despre 
concursul de creaţie 
„Ion Creangă”
 Concursul de creaţie „Ion Creangă” este o 
experienţă de neuitat şi păcat că a fost ultima 
pentru mine.
 Toţi copiii începând cu clasele a cincea  până la a 
opta, secţia română şi secţia maghiară s-au adunat 
în clase diferite. Secţia maghiară separat, iar secţia 
română, clasele 5-7 într-o clasă şi clasele 6-8 în 
altă clasă. Clasa a opta, în care eram şi eu, am avut 
un monolog de 20-25 rânduri, cu titlul „Aventura 
unei frunze”. Concursul a început la ora 10,25 şi s-a 
terminat la 12,00. Până s-au corectat compunerile, 
am fost să vizităm izvoarele, am băut apă minerală 
rece, ne-am odihnit  şi am mers să vizităm 
„Grota Urşilor”. Am intrat în grotă, am făcut 
poze, am făcut cunoştinţă cu ceilalţi copii, ne-am 
împrietenit şi ne-am întors să aflăm rezultatele. A 
fost o concurenţă foarte mare, dar am luat locul al 
doilea. Este forte frumos acest concurs, deoarece 
ne învaţă multe lucruri noi şi interesante, ne facem 
prieteni şi aflăm nivelul nostru de pregătire.
 Aş mai repeta această experienţă de nenumărate 
ori, chiar dacă am fost de la prima ediţie, pentru că 
este foarte frumoasă şi interesantă.

 Bogdan Cristina Andreea cl.a 8-a
A „Ion Creangă” tehetségverseny 
borszéki helyezettjei
Szőcs Paula   VI. B. I. díj
Kiss Timea   VI. B. II. díj
Szőcs Éva     VII. B. III. díj
Búzás Boglárka      VII. B     III. díj
Bogdan Cristina Andreea   VIII. A. II. díj
Kristály Franciska  VIII. B. II. díj
Rădeanu Greta        VIII.B. III. díj

Április 24én Borszékre látogattak a  
gyergyószentmiklósi  Salamon Ernő Iro
dalmi Kör tagjai. A kör 45 éve, 1962ben 
vette fel a  költő nevét, de  már az 50es 
évek közepétől létezett  önképző kör a 
városban. Az irodalmi délutánon a  fel
olvasók igen színes műsorral   mely a 
lét kérdéseit feszegető versektől a mesé
ken és gyermekverseken, elbeszélésen át 
a sziporkáig terjedt örvendeztették meg 
a hálás borszéki irodalom kedvelőket.    
Bajna György verset és prózát, Burján 
Emil, Gál Éva Emese, Ferenczi Attila és 
a Maroshévízen élő Komán János verset 

olvastak fel. Bíró László hangulatos me
séivel, Bákai Magdolna és Czirják Edit 
gyermekversekkel bűvölték el a hallható
ságot. Rokaly József tanár úr diákok el
szólásaiból, bűbájos butaságok  és igen 
eredeti értelmezések, „aranyköpések” 
gyűjteményéből, „A kocka el van veszve” 
című kötetéből olvasott fel és dedikált, 
hahotára fakasztva a közönséget. A ven
dégek mellett a borszéki Nagy Zoltán is 
felolvasott írásaiból. A jó hangulatú talál
kozó kötetlen beszélgetéssel és a viszont
látás és látogatás ígéretével zárult. 

Kolbert Tünde

Irodalmi délután a 
borszéki könyvtárban
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 Városunkban is kezd hagyománya lenni az Anyák napi megemlékezésnek. Úgy a rómaikatolikus 
templomban, mint a város kultúrotthonában megemlékeztek az anyákról, nagyanyákról, sőt dédanyákról. 
Az ünnepi műsort a cserkészek versesénekes összeállítása nyitotta meg, majd Mosneág Ilona vezette ének 
és tánccsoport, a Tündérkert virágai köszöntötték változatos műsorukkal az életet adó nőket. Az óvodások és 
kisiskolások által színre vitt Székely lakodalom fergeteges sikert aratott. Az Ecou Kulturális Egyesület zeneszá
mai, énekei tették hangulatossá ezt a délutáni előadást.
          Farkas Aladár

Anyák napja Borszéken
Juhász Gyula
Édesanyám
Anyám, fölnézek a te homlokodra,
Hol a dicsőség koszorúja helyett
Nehéz robotnak ráncait találom,
És fölteszem rá büszke áhítattal
Ujjongó dallal minden szál virágom !

Néptánctalálkozó Gyergyóremetén
Immár a IVik alkalommal került sor a Gyergyóvidéki 

néptánctalálkozóra, amely 2007 április 22én zajlott le 
Gyergyóremetén. Az egész gyergyói medencéből gyűltünk 
össze nagy számban. Voltak Alfaluból, Csomafalváról, Ditróból, 
Gyergyószentmiklósról, Szárhegyről, Orotváról, Marosfőről, 
Remetéről, és végül de nem utolsó sorban a borszéki „Tündérkert 
virágai” is részesei lehettek ennek az eseménynek. A fogadás 10 
órakor kezdödött, majd 11 órakor együtt elmentünk a „Szent 
Lénárd” katolikus templomba, ahol hálát adhattunk az Istennek, 
amiért részt vehettünk a találkozón. Majd 12 órakor kezdödött 
meg az ünnepség. Mindenik csoport másmás tánccal keltette 
tapsra a közönséget. 

Mi a Magyar tánccal, a Székely kánkánnal és az Üveges 
tánccal szórakoztattuk a közönséget. Az utóbbi tánc sokaknak 
hihetetlennek tűnt, sokan azt hitték, hogy az üveg a fejünkre 
van ragasztva. 

16 órakor került sor a táncházra. Ott különféle táncokat 
tanultunk meg. Késő este érkeztünk haza, de nagyon jól éreztük 
magunkat és szívesen részt fogunk venni más rendezvényeken 
is. 

„Csak tiszta forrásból” népdalvetélkedő 
Április 25én, szerdán a „Tündérkert virágai” részt vettek 

a „Csak tiszta forrásból” népdalvetélkedőn. Ez alkalommal is a 
verseny a Gyergyószentmiklósi Salamon Ernő líceumban zajlott 
le. Sajnos a tánccsoportunk csak néhány tagja vett részt, de úgy 
is Isten segítségével elértük a IIik helyet. Nagyon örültünk, 
Mosneag Szidike semmitől nem félve (pedig ő kezdte meg a 
versenyt), egyedül is énekelt néhány népdalt, így ő a negyedik 
helyet érte el. Gratulálunk neki !

Köszönjük Mosneag Ilike néni munkáját, mert nélküle 
mindez nem valósult volna meg ! 

Molnár Timea



Az, aki a mai falvak új, tágas, modern házait ismeri – ame
lyekben általában egy család, szülők és gyermekek élneknehe
zen hiszi el, hogy a ma már népi műemléknek számító, apró 
nádfedelű vagy zsúpos házacskákban nagyszámú, néha 2030 
tagot is számláló család lakott együtt.

 Az ilyen nagy létszámú családokat nevezi nagycsaládnak a 
néprajzi szaknyelv.

 A magyar nyelvterületen nagycsalád szórványosan min
denütt előfordult, emléke még a két világháború között is élt 
a DélDunántúltól a Székelyföldig ( a palócoknál még ma is 
előfordul).

 E nagy létszámú család, amely első sorban telkes jobbá
gyok családformája volt, úgy jött létre, hogy a megnősült legé
nyek nem költöztek el az apai háztól, hanem mindannyian haza
vitték feleségüket. Életük végéig együtt maradtak. Idővel ezek 
fiúgyermekei sem mentek külön telekre, feleségükkel, gyerme
keikkel növelték a nagycsalád számát. Csak a leányok hagyták 
el férjhez menetelükkor az apai házat.

 A család feje a legidősebb férfi volt; gazdának nevezték, ő 
parancsolt az egész családnak. Gyakorlatilag a vagyon ura volt. 
Rossz vagy jó természete, szakértelme meghatározta az egész 
család helyzetét, mivel a gazdasági munkákat ő irányította. Fi
ai, unokái míg legények, fiatal házasok voltak, az állatok körüli 
munkát végezték, tavasztól őszig legeltettek. Az idősebb háza
sokra maradt a földművelés; szántottak, vetettek, arattak, csépel
tek. A fiak feleségei, a menyecskék a gazda háztartásának, a gaz
dasszonynak a keze alá voltak adva. A gazdasszony tiszte volt a 
főzés, a ház körüli munkák, a gyermekőrzés, míg a menyecskék 
gondja a mezei munka, elsősorban a kapálás volt, emellett a ken
dermunkával való bajlódás, a szövésfonás.

 Hogyan fértek el ennyien egy fedél alatt ? Napközben az 
asszonyok a házban, míg a férfiak inkább az istállóban tartóz
kodtak. A férfiak az istállóban, asszonyok, gyermekek a házban 
hajtották álomra a fejüket. Fiatal házasok csűrben, szénapadlá

son aludtak. Úgy emlegették, hogy nyáron a legények ha elál
mosodtak, akár a küszöbre, a kút melletti kőre, a tornác földjé
re is lepihenhettek, fejük alá gyűrve kabátjukat. Eladó lányok, 
öregasszonyok szintén az ágyakkal zsúfolt közös hálókamrában 
aludtak télen, nyáron. Az egyetlen szoba hatalmas kemencéjén 
az öregemberek s a gyerekek melegedtek, de a körbefutó lócára 
is jutott gyermek.

 Természetesen az idegen családokból bekerült asszonyok 
helyzete a férfirokon nagycsaládban hátrányos volt. Mivel más 
hozományuk, mint ágyitesti ruhájuk nemigen volt, csak enni
valóval látták el őket szűkösen munkájuk fejében. A gazdaság 
javaiból a kender és len kivételével nem részesültek. Abban a 
ruhában jártak holtukig, amit lánykorukban magukkal hoztak. 
Helyzetüket megvilágítja az az adat is, hogy az asszonyok nem 
ültek asztalhoz, hanem férjük háta megett állva eszegették az 
ételt a közös tálból.

 Ha a gazda meghalt vagy a nagycsalád száma nagyon 
megszaporodott, szétváltak (elválakoztak). A századfordulón, 
ha a nagycsalád felbomlott, már házaspáronként különkülön 
költöztek szét, de ez anyagilag a teljes leromlást jelentette. Míg 
együtt laktak, 30 embernek elég volt egy eke, egy nagytál, egy 
dagasztóteknő, szétválva minden család gondoskodhatott ma
gáról.

 A nagycsalád megléte nem köthető csak a magyarsághoz, 
a környező népek paraszttársadalmában szintén megtalálható.  
A szlovákok, lengyelek, ukránok, románok nagycsaládjai a kö
zös gazdálkodásra, együttélésre szövetkeztek, amelyek kicsit 
katonai, védelmi szervezetek is voltak a több száz éves török 
megszállás idején. Sok esetben a közbiztonság hiánya fejlesztet
te ki a paraszti nagycsalád harcias, aktív érdekcsoportját. A vér
bosszú, amelynek nálunk csak halvány emléke él, a délszlávok
nál még a XX. században is kötelessége volt a családtagoknak.

 
Ballai Erzsébet
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A NAGYCSALÁD

100 éve született Dsida Jenő
100 éve május 17én Szatmárnémetiben született Dsida Je

nő. Gyermekéveit Budapesten töltötte, a háborús években Be
regszászon húzódott meg a család. 1918ban költöztek ismét 
Szatmárnémetibe.  Itt végezte gimnáziumi tanulmányait, a gim
názium önképző körének elnöke és az iskola „Sógorság” című 
lapjának szerkesztője. Ebben a lapban jelent meg első verse Zsi
dó Adolár álnéven. Első versei Benedek Elek Cimbora című 
gyermeklapjában jelentek meg. A szatmári gimnáziumi igazga
tó nem nézte jó szemmel a fiatal Dsida lelkes felolvasásait, Vala
mi fáj című versét irredentának találta. Fegyelmit indított elle
ne, melynek következtében nem csak a szatmári katolikus gim
náziumból, de Románia összes iskolájából kicsapták. Dragos 
Teofil országgyűlési képviselő vette kezébe az ügyet kivizsgá
lásra. Tisztázódott, hogy a verset egészen más indíttatásból ír
ta, így visszavették az iskolába. 1925ben költözött Kolozsvárra 
és beiratkozott a Regele Ferdinánd Tudományegyetem jogi ka
rára.  A Pásztortűz képes irodalmi folyóirat, majd az Erdélyi 
Helikon munkatársa lett. 1929ben meghívták  a helikonisták 
marosvécsi találkozójára és a Helikoni Írók Munkaközösség
ének tagjai sorába. Marosvécsen olvasta fel először híres ver

sét, a Magyar Zsoltárt (Psalmus Hungaricus, jóval később, csak 
1940ben jelent meg nyomtatásban, addig csak géppel írott, 
sokszorosított példánya forgott közkézen), melyhez Kós Károly 
könnyekig meghatódva gratulált. Rövid életében számos erdé
lyi lap munkatársa és szervezet tagja. Dsida Jenő román írókkal 
és művészekkel is jó barátságban volt: Mihai Beniuckal, Ion 
Chinezuval, Gogaval, George Sbârceaval. 1937ben a Fundaţia 
Regală felkéri egy teljes Eminescu kötet fordítására, korai halá
la azonban meggátolja ennek elvégzésében. Hónapokon keresz
tül magas lázzal fekszik a kolozsvári Zsidó Kórházban. 1938 
június 7én halt meg.  A házsongárdi temetőben temették el, 
az egyházi szertartást Márton Áron kanonokplébános végezte. 
Kriptája fölé saját sírfeliratát vésték:

„Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.”

Összeállította Kolbert Tünde

„ Az én beszédem, költői hangom nem harsona, nem is zengő kürt, csak síró síp dala” 
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Ha alkalmunk és lehetőségünk adódik rá, nyissunk mindig 
szabad teret vágyaink meg- és kiélésének. Ha ettől megfosztjuk 
magunkat, hiába sóvárgunk utána, mert a lehetőség lehet, hogy 
nem jön vissza soha többé. S akkor fölösleges dolog rágódni raj-
ta. Az előzményekből okulva, legalább a következő alkalmat (ha 
még lesz egyáltalán), próbáljuk nem elszalasztani. Ha a vágya-
inkról sokat álmodozunk, előbb-utóbb siettetés nélkül is bekövet-
keznek. Sürgetéssel soha nem azt kapjuk, amit szeretnénk, a gon-
dolatban megteremtett dolgok maguktól kell beérjenek, de ha 
nem a beérés pillanatában szedjük le annak gyümölcsét, vágyaink 
szertefoszlanak, elveszítik a zamatukat. Ez attól is függ, mennyi-
re vagyunk nyitottak, mennyire ismerjük fel azokat a figyelmez-
tető jeleket, amikor lépnünk kell. Ha ismételten megyünk el 
vágyaink mellett, anélkül, hogy érintenénk, csalódást okozunk 
önmagunknak, elveszítjük önbizalmunkat, hitünket. Egyre sze-
rencsétlenebbnek kezdjük érezni a létet, bezárkózunk, lezárjuk 
a pozitív energia beáramlását s ezzel megfosztjuk az életünket 
minden széptől és jótól. Aztán saját bajainkért másokat kezdünk 
okolni és hajlamosak leszünk az általánosításokra. Látókörünk 
leszűkül, érzékeink eltompulnak. Egyre elhagyatottabbakká vá-
lunk és azt mondjuk, rossz ez a világ, istenem, miért hagytál el 
engem. És nem vesszük észre, hogy nem Isten hagyott el minket, 
hanem mi távolodtunk el tőle. Lelki egyensúlyunk felbomlik, ez-
zel fizikai testünk harmonikus működése is megrokkan, szétesik. 
Egyre nehezebbnek érezzük terhünket, szabadulni szeretnénk tő-
le, de azt nem tudjuk, hogyan. Valami furcsa módon megtanuljuk 
gyűjteni a bajokat, de azt már nem tudjuk, hogyan tehetnénk le 
terheinket. Olyan ez, mint amikor sikerül egy nagy követ a vál-
lamra emelni, de már nehéznek találva azt, tudom, hogy  le kéne 
dobjam, s azon kezdek gondolkodni, hogy a lábamra eshet, ha 
lehajolok megroppanhat a derekam, ezért inkább tovább tartom 
a vállamon és a teher súlya alatt egyre inkább meggörnyedek. 
Csontjaim eltorzulnak és azt várom, hogy amit magamra vettem, 
más szedje le rólam. Csontjaink elváltozása nagy fájdalmakat von 
maga után. Elkezdődik a hát és a láb, majd az izületi fájdalmak 
kialakulása. És talán kényelemszeretetből, talán tudatlanságból, 
hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy igen, ezt a kor hozza 
magával. Beletörődünk saját nyomorúságunkba, és azt hisszük, 

hogy ezt már csak a „koporsó hozza majd hely-
re”. Pedig ez nem így van. Életünk bármely 
időszakában tudunk  változtatni a berögzött 
szokásainkon, sohasem késő, csak felismerés 
és akarat szükséges hozzá. Azt szokták mon-
dani, jobb későn, mint soha. Ehhez csak a gon-
dolkodásmódunkat kell megváltoztatnunk, 
hogy néha a felkínálkozó jót is észrevegyük. 
Istentől szabad akaratot kaptunk, „Az ember 
jónak és rossznak tudója, de válaszd az életet”. 
Jézus szerint amit gondolatban elkövettél, az 
annyit jelent, mintha megtetted volna. Ebből 
is láthatjuk, hogy Isten teremtőnek alkotta az 
embert, mert amit mi gondolatban megterem-
tünk, az többnyire bekövetkezik. Negatív gon-
dolatokkal negatív helyzeteket idézünk elő 
magunknak, amiért természetszerűen mindig 
mást hibáztatunk. És elfelejtjük, hogy minden-
nek az ellenkezőjét is megtehetnénk, s akkor a 
szenvedéseink feloldódhatnának és újra örülni 
tudnánk az életünknek. Jézus azt is mondta, 

hogy „Nem tisztán kelletek nekem, hanem megtisztulva.” Való-
ban, csak „megtisztulva” tudunk különbséget tenni a jó és rossz 
között. Ha már megtapasztaltuk a rosszat, jobban tudunk örülni 
a jónak, és ebben a kettőségben ismerjük fel azt, hogy kik is va-
gyunk valójában.  A különböző helyzetekben látjuk csak meg, 
hogy mikor, merre fogunk hajlani. A lehetőségeink adottak, s aki 
úgy gondolja, hogy mégis az életet választja, az máris kezdheti 
átformálni a gondolatait. Gondolkodásunk átalakítása, megtisz-
títása, egy új életformának a megélését biztosítja számunkra. Új 
élet, új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az új dolgok megélése 
a fejlődést jelenti, mivel az egész világ mozgásban van. A régi dol-
gokhoz való ragaszkodásunk blokkolja a fejlődési lehetőségein-
ket. Ha nyitottak vagyunk mindenre, nem lesz időnk unatkozni. 
Minden lépésünket, tettünket tudatosítsuk hát, figyeljünk jobban 
önmagunkra. Például arra, hogy milyen érzés mély lélegzetet ven-
ni és átélni, miként áramlik be a levegő mellkasunkba, hogyan 
járja át sejtjeinket és egész testünket frissítő hatása. Vagy figyel-
jük meg izmaink mozgását, például egy hosszabb séta közben, 
amiben rövid időn belül majd gyönyörűségünket leljük. Ha eddig 
nem láttuk meg, ezután észrevesszük  a tavaszi fényben nyíló vi-
rágokat és szép lassan megértjük a természet minden varázsát és 
szépségét. S amikor érezzük, hogy szívünk is vágyakozik az éltető 
napsugár után, falaink lebomlanak, öntudatlan jajkiáltásaink fel-
oldódnak, szívünk megnyílik, előítéleteink megszűnnek és már 
nem fog érdekelni, hogy ki hogyan vélekedik rólunk. Minden, 
ami nem az életet szolgálja, lényegtelenné válik számunkra, és 
kisgyerek módjára tudunk újból örülni létünknek. És, ha életünk 
utolsó pillanatában elkövetkezik a számonkérés ideje, s azt kérde-
zik tőlünk, „mit tettél az életeddel?”, akkor majd boldogan mond-
hatjuk el, hogy szeretetünkkel felébresztettük az alvó világot. S  
megértjük a teremtés lényegét, ami nem más, mint maga a nagy-
betűs ÉLET.  Tehát, ha  képesek vagyunk megteremteni a belső 
békénket, akkor a vágyaink is beteljesülnek, mert saját vágyain-
kat sehol máshol nem találhatjuk meg, csakis önmagunkban. 

2007. április 29.
 Nagy Zoltán

LétünkrőL és a beLső békérőL
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 Az idei tanévtől a Minisztérium kísérleti jelleggel bevezet
te az egységes dolgozatokat magyarból, románból és matematikából. 
Ezek helyettesítik majd a nyolcadikosok mostani képességvizsgáját. A 
tételeket a dolgozatírás napján húzzák ki, és eljuttatják a tanfelügyelő
ségeken keresztül az iskolákhoz. Itt sokszorosítják és 12 órától már az 
érintett tanulók is ismerik a tételeket. 50 perc áll rendelkezésükre, hogy 
számot adjanak tudásukról. A dolgozatok javítása javítóközpontokban 
történik. Elsőként matematikából írtak.  Megyeszinten elég gyengék az 
eredmények, a tanulók közel fele (45,49%) nem kapta meg az átmenő 
jegyet. Iskolánk tanulói ennél sokkal jobbak voltak. Csupán öt tanuló 
nem ért el átmenő jegyet. Szintén öt tanuló írt 55,99 között, haton 
írtak 66,99 között, hárman 77,99 között, egy tanuló 88,99 között és 
ketten 9 fölött. A naplóba fölfele kerekített jegyek kerülnek be, és a mé
dia 25%át jelenti. A magyar dolgozatok talán még jobban sikerültek. 
Megyeszinten a tanulók 47,7%a teljesített, nálunk 76,19%.. Ugyancsak 
öten nem kaptak átmenő osztályzatot, haton írtak 55,99 között, né
gyen 66,99 között, szintén négyen 77,99 között és ketten 88,99 kö
zött. Kilences és tízes dolgozat nem volt. 

Farkas Aladár

(az előző lapszámban megjelent napló folytatása)
Szerda, 1977. július 6. Hamar telik az idő. Ez a nap már a harmadik. 

Észre sem vesszük az idő múlását, annyira jól érezzük magunkat. Fel
kelünk. Az ég most sem tiszta. Késlekedő felhők borítják az eget. Az 
eső ugyan nem esik, csak éppen csepereg. Reggeli torna, reggeli… És 
azután? Ja igen, ma megyünk Bánfihunyadra. A sátrak vizesek, a szol
gálatos két pionír a sátrakat szárítgatja, míg mi a városban vagyunk. A 
Szent Mihály templom meglátogatása után, megvásároltuk a jegyeket. 
Nagy csomagokkal megrakodva indulunk lefelé a Hájóról. Autóbuszra 
ülünk és kimegyünk a pályaudvarra. Vonattal utaztunk Hunyadra. Sát
raink annyira vizesek voltak, hogy nem lehetett felhúzni őket, ezért a he
lyi líceum internátusában aludtunk. Miután elszállásoltak, elindultunk 
városnéző körútra. Megtekintettük Avram Iancu szobrát, valamint a he
lyi református templomot. Közben vásároltunk estére, mivel nem volt 
meleg vacsora. Kilenc órára bent voltunk a bentlakásban, ahol néhány 
kellemes órát töltöttünk. Néhányan a bentlakókkal közösen tévét né
zett. Egy romantikus holland film volt. Mások pingpongoztak, nekik 
is kellemesen telt az idő. Lefekvés előtt hideg fürdőt vettünk, amitől 
nagyon felfrissültünk. Igazi, kellemes esténk volt. Lefeküdtünk, és azzal 
a kellemes gondolattal aludtunk el, hogy milyen kedvesek is az itteni 
emberek. Gondolatban jó éjszakát kívántunk nekik. (folytatjuk…) 

Molnár Katalin krónikás 

Jóbarát expedíció, 
Padiş-1977

A borszéki Iskolaközpont a Szé
kelyföldi Zöld Szív Ifjúsági Mozgalom
mal közösen a Fák és madarak Napja 
alkalmából turisztikai találkozót szerve
zett a gyergyói medence iskolái számára. 
105 évvel ezelőtt az európai államok Pá
rizsban szerződést kötöttek a mezőgazda
ságiban hasznos madarak védelme érde
kében. Magyarországon Chernel István 
ornitológus szervezte meg először a ma
darak és fák napját, azzal a céllal, hogy a 
tanulókkal megismertessék a hasznos ma

darakat és védelmük jelentőségét. A mi 
találkozónk célja, hogy hosszú kihagyás 
után, újraélesszük a turizmust a gyerekek 
körében. Rendezvényünkön, részt vettek 
a gyergyói medence majdnem mindenik 
települése. A megnyitón Eigel Tibor tan
felügyelő, pátosszal beszélt a gyerekeknek 
Borszék szépségéről, és az itt rejlő óriási 
lehetőségekről. Versenyszámok: tájékozó
dási verseny térkép alapján, főzőverseny, 
rajzverseny. A szép májusi idő lehetővé 
tette a találkozó zökkenőmentes lebo

nyolítását. Mindenki jól érezte magát. Az 
összesített eredmények alapján a legjobb
nak a ditrói Siklódy Lőrinc Általános Is
kola tanulói bizonyultak, őket követték 
a remetei tanulók. De jól teljesítettek a 
csomafalvi, szárhegyi, tekerőpataki, varsá
gi, meg a borszéki gyerekek is.

A tájékozódási versenyen, térkép 
alapján nem kevesebb, mint 16 ellenőrző 
pontot kellett megtalálniuk. A 17 induló 
csapat közül a legügyesebbek a ditrói, 
meg a csomafalvi gyerekek voltak. A főző
versenyre 20 csapat nevezett be. Minden 
csapat saját recept alapján készítette el az 
estebédjét. A zsűrinek rendkívül nehéz 
dolga volt, mert finomabbnál finomabb 
étkek készültek. Volt gombás kolbászos 
rizse, pityókás tokány, spagetti, rizibizi 
kolbásszal, borsófőzelék, bableves, székely
gulyás, bab gulyás füstölt csülökkel, rán
tott krumpli, gulyás, bográcsos, paszuly 
főzelék füstölt oldalassal. Holt verseny 
alakult ki úgy az első, mind a második he
lyezésnél. A legízletesebb ételeket a ditrói, 
remetei és szárhegyi gyerekek készítették. 
A rajzverseny győztesei: 1. Remete, 2.3. 
Csomafalva. Minden résztvevő oklevelet, 
emlékjelvényt, meg borszéki képeslapot 
kapott, a helyezést elérő csapatok, pedig 
oklevelet és könyvjutalmat kaptak. No 
meg egy meleg ebédet, amit az iskola biz
tosított. Mindenki elégedetten távozott. 
Igazi szezonnyitó rendezvény volt. 

Farkas Aladár

Zimmethausen Turisztikai Találkozó

Egységes dolgozatok



�. oldal Források XI./5. szám

Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

 Borvízforrás Borszéken már a 1�. században ismert gyógyvize, 
több mint �0 bővizű borvízforrása van. A fürdő a falutól � km-
re 900 m magasan található. Az itteni borvizet szekereken 
messze vidékekre is elhordták a helybeli székelyek. Fürdőháza 
1��5-ben épült, borvizét már 1��0-ben palackozták, 1�9�-ban 
vegyelemezték. Szénsavtartalma magas, a tizenöt forrás mindegyike 
más más összetételű. A rohamosan fejlődő település 19��-ban 
kapott városi rangot. 1910-ben 1��� lakosából 1�0� magyar, 1�� 
román, 1�5 zsidó és 10 német. A trianoni békeszerződésig Csík 
vármegye Gyergyótölgyesi járásához tartozott. �00�-ben ���� 
lakosából ���0 magyar, �0� román és 1� cigány volt.

A Borszéki-medencében aránylag későn telepedett meg 
állandó lakosság, a vidék elszigeteltsége, a nagy kiterjedésű erdők, 
az éghajlat zordsága nem kecsegtette a telepedni vágyókat. Egyes 
házak, szállások, fürdőházak voltak ugyan a 1�. század első felében, 
sőt valószínűleg már ezt megelőzően is, ezeknek lakói azonban 
nagyrészt fürdővendégek lehettek, akik Borszéket a nyári időben 
keresték fel.

Bethlen Farkas „Históriája” tesz először említést a borszéki 
borvízről, amelyet a Gyulafehérvári udvarban gyógyítási céllal 
fürdésre használt Báthory Zsigmond. E terület, mint Gyergyóditró 
és Gyergyószárhegy községek közbirtoka a 1�. Századtól „Borszék 
mezeje” néven vált ismerté (Orbán Balázs is e néven említi), és 
legeltetésre használták. Az állandó település létrejötte az Üveggyár 
létesítésével hozható kapcsolatba (1�0�), de az anyaközségektől 
igazgatásilag csak 1�9�-ban szakad el végérvényesen. Ez tűnik 
ki a Lázár grófok 1��5-ben kelt perokmányiból is. Állandó 
település jellege azonban csak jóval később, a 19. század közepén 
alakulhatott ki. A betelepülés eredetileg két irányból történt: 
egyrészt a Gyergyói-medence felől, ugyanis Borszék, Ditró és 
Szárhegy tulajdonát képezte (mint közbirtokossági terület), és így 
lakói zömmel innen származtak. A 19. század második felében az 
ittlévő nagyobb számú székely és kisebb számú román lakosság 
mellé, a régi családi nevek bizonysága szerint más nemzetiségű 
lakosság is települt. Borszéken ugyanis az alábbi régi családnevekkel 
találkozunk: Cservenka, Eigel, Fokt, Kameniczky, Kolbert, Kramer, 
Krisztián, Paller, Patka, Pépel, Schiller, Straff, Thalmayer, Vild stb. 
Az üveggyárhoz és a szénbányába számos szakmunkás vándorolt 
be Csehországból, Sziléziából, Lengyelországból, Steiermarkból 
és Bajorországból. Itt üvegfúvóként és szénbányászokként 
tevékenykettek, és az idők folyamán teljesen elmagyarosodtak. Ma 
már csak a családi nevük őrzik idegen eredetüket. A helybeli és 
később betelepült lakosság kezdetben nem keveredett, elzárkózott, 
mert „harisnyás” székelyek Felső-Borszéket, a nadrágos „zipzerek” 
– ahogy az üvegfúvókat, szénbányászokat nevezték – Alsó-
Borszéket lakták. Ez az egészségtelen elkülönülés, elzárkózás 
azonban az összekeveredés, beházasodás folytán fokozatosan 
megszűnt, amelyhez a megegyező vallás (római katolikus) 
döntően besegített. Borszék a 19. század végéig nem volt önálló 
közigazgatási egység. Ditróhoz tartozott, önállóságát csak 
1�9�-ban nyerte el. Anyakönyvi vitelét 1�9�-tól vezetik. A 
több mint �00 éves „Borszéki történet” a település fejlődésének 
sikertörténete is amely nagyban a nagyszerű borvízforrásokkal és 
azok hasznosításával áll szoros kapcsolatban.

Mellőzve a legendákat (pl. szelistyei pásztorok, illetve Bánffy 
Dénes vadászata) Bethlen Farkas gróf 1���-ben megjelentetett 
„Históriájában” említést tesz Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 
olasz orvosának, Bucellának utasításáról (159�. augusztus), 
hogy „hozattassék zárt hordókban a Lobogó forrás vize, hogy 
abban naponta a nagyságos fejedelem megmártassék és ezáltal 
megszabadultatik nyavalyájától…”. A fentieket báró Jósika Miklós 

is megerősíti a „Jósika István” családja című munkájában.
Johannes Fridvalszki az 1���-ben megjelentetett „Mineralogia 

magni principatus Transilvaniae” szakmunkájában többek között 
így ír: „Borszék a reményvesztett betegek menedéke.” De már 
1�00-ban a szárhegyi gróf Lázár Miklós Borszék mezejét és az 
odavezető utakat tárgyalja családi históriájában. 1���-ben több 
épület létezik, köztük a Határőrség háza, amit két évre rá követ a 
Tisztikar Üdülőháza is. Anton Kurz-nak, a Brassóban 1���-ben 
kiadott német nyelvű „Borszék Erdély csodálatos üdülője” című 
írásában Bánffy Dénest, Erdély gubernátorát és Bukow császári 
tábornokot említi, akik 1���-ban idelátogattak és gyógykezeltették 
magukat.

Heinrich Johann Kranz 1���-ben a korabeli Habsburg 
birodalom ásványvizeit veszi boncolás alá, és Borszék vizét 
kitűnő minőségűnek találja. E mérlegelés mozgásba hozza a 
korabeli orvosokat és beindul a borszéki víznek a népszerűsítése 
és gyógyászati hatásának érvényesítése. Kezdetét veszi a telep 
kialakulása. Kezdetben szász és örmény befektetések jelennek 
meg, a múlt század második harmadában pedig tömegesen 
emelkednek ki az üdülést szolgáló faházak. A tulajdonképpeni 
fürdőtelep a múlt század második harmadában kapja meg a még 
ma is létező arculatát. Ebben a munkában oroszlánrésze van a bécsi 
Zimmethausen Antal geológusnak, akit az utókor úgy emleget, 
mint Borszék fürdő megalapítója. A forrásokat vegyelemezteti 
Szebenben, Pest-Budán és Bécsben. Ez már elegendő volt a víz 
kereskedelmi forgalmazásához. Ditró-Szárhegy közbirtokosságától 
bérbe veszi a fürdőtelepet és beindítja értékeinek kiaknázását. 
Kereskedelmi szerződéseket köt orosz, olasz, görög, török és 
moldován cégekkel, ahová kezdetben agyagkorsókban szállít, 
majd pedig 1�0�-ban megalakul a manufakturális üveggyár, 
amely 191�-ig fedezte a szükséges palackmennyiséget. Üvegeseit 
Sziléziából, Lengyelhonból, Bajorországból és a Szepességből 
toborozta. A beindult szénbánya terméke, a lignit, fedezte a 
huták tüzelő anyagának mennyiségét. A gyógyvizek különböző 
kiállításokon dicsérő oklevéllel, ezüst vagy éppen aranyéremmel 
dicsekedhettek.

Neves személyiségek is látogattak ide: Blaha Lujza, Mihai 
Eminescu, Vasile Alecsandri.

A �0. század minden megpróbáltatásai különösen a két 
világháború és az impériumváltás a töretlenül fejlődő immáron 
világhírű fürdőt kedvezőtlenül érintették, amelyre ráadásként 
a szocializmus építésének hazug gazdaságpolitikája már csak 
kegyelemdöfést adott. Borszék, az egykoron Karlovy Vary-val, 
Badennel, Tátrafüreddel egyenrangú fürdőhely ma már csak 
árnyéka önmagának. A gyönyörű sétányok, a bájos fürdőpavilonok, 
de főleg a gyógykezelő központ teljes mértékben leromlottak és 
a sajátos fürdőhelyi „színes világ” csak az emlékezetben maradt 
fenn.     (wikipedia.org)

borszék „az régi időkben”


