
Hazamegyek a falumba 

Talán megbocsájtaná nagy költőnk, 
hogy kölcsönvettem ismert versének 
címét. Jó félévszázada indultam utamra 
szülőfalumból, a Hargita lábánál fekvő 
Kápolnásfaluból, s találkozásaim földi-
jeimmel az idők múlásával sajnos egyre 
ritkábbak lettek. 
 Minden újra fogékony, legkedvesebb 
barátom ötlete nyomán, hirtelen elhatá-
rozásból indultunk útnak no, nem a  
„ szeptemberi bágyadt búcsúzónál”, 
hanem a kora őszi ajándék–nyári hőség-
ben. 

 Székelyudvarhely után már a 
Cekend – tetőn feltűntek a falu házai 
a távoli homályban, s hírtelen ugya-
naz az izgalom kerített hatalmába, 
mint amit oly sokszor éreztem, vala-
hányszor egyetemistaként, később 
családommal érkeztem Kolozsvárról 
haza. 
Egy kényelmes, korszerű helyi pan-
zióban foglaltunk szállást a világhá-
lón, s örömmel nyugtáztuk, hogy  a 
fiatal, helybeli tulajdonos család jó 
ízléssel, hozzáértéssel alakította ki a 

szállodának is beillő tágas létesít-
ményt.  
  Váratlanul toppantunk be rokonok-
hoz, barátokhoz. Egykori osztálytár-
sam, jó barátnőm családjában örö-
mömre a Svájcban élő, rég nem látott 
keresztlányommal és férjével talál-
koztunk.  
Szép, új szokás a faluban a kortárs 
találkozó: az egyazon évben születet-
tek tízévenként, kerek évfordulók 
alkalmával összegyűlnek, ilyenkor a 
külföldön élők is hazajönnek, hogy 
együtt ünnepeljenek. Keresztlányom 
egyik úti célja szintén ez volt.  
   Apai féltestvérem háza felé kényel-
mes járdán lépkedünk, s ámulunk a 
főutca kiváló minőségű burkolatán, a 
hibátlanul lerakott kövezeten, vége a 
sár, a latyak kerülgetésének. Öcsémék 
lakodalomba készülődnek, a szom-
szédlány megy férjhez, mi kicsit gyö-
nyörködünk  a kis unokában, az alig  

A falu  úgy döntött, hogy a megszo-
kott aszfalt helyett tartósabb  

burkolattal  

A művelődési otthont Sütő  
Andrásról, az iskolát Kriza Já-

nosról nevezték el. Benedek Elek  
kútját nemrég avatták. 

Barátnőm és keresztlányom között 

Izolda az  
apjával 
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tipegő, bájos  Izoldában. Sok új, eddig 
ismeretlen keresztnevet adnak gyerme-
keiknek a fiatal szülők, színesedik a 
névállomány, csak remélni merem, 
hogy a hagyományos Máriák, Erzsébe-
tek, Annák nem szorulnak háttérbe a 
Barbarák, Dzseniferek, Tamarák mel-
lett. 
  Az ifjú háziasszonnyal és a Németor-
szágból hazalátogató unokahúgommal 
nem találkozunk, ők a menyasszonyt 
kísérték el a sminkeshez, szépülni az 
esküvő előtt. Ez is újdonság errefelé, a 
mi időkben vajh, kinek lett volna lehe-
tősége erre. De így van jól, az okos 
telefon, a tűsarok, a divatos ruha mellé 
ez dukál. Beszélgetünk a gazdaságról, 
a mezei munkákról, jól esik hallani, 
hogy egyre több gépet használnak a 
köves, hegyvidéki földeken, nem ritka 
a traktor, a kaszáló, kapáló gép, sőt a 
szénát is gépesítve röpítik fel a magas 
hiukba. Gyermekkorunkban milyen 
nehéz munka volt „felhányni” a szénát 

munkalehetőség, a jobb megélhetés 
reményében, s ha megtalálják a szá-
mításaikat, talán végleg maradnak, 
pedig nem lehet könnyű helytállniuk, 
keményen kell dolgozniuk. Mások 
hazahozzák azt, amit a világ fejlettebb 
részén tanultak, átveszik tőlük az itt-
honiak, s terjed az új, a korszerű a 
lakásban, öltözködésben, kényelem-
ben. 
  Okos, nagyvárosi barátom vélemé-
nye a látottakról hízelgő és irányadó 
számomra. – Mintha nem is falun, 
hanem egy kisvárosban jártunk volna,  
– válaszolta kérdésemre.   
Elutazásunkkor még egyszer eszembe 
jutottak a költő szavai:  
„Vagyok tékozló és eretnek,/ De ott 
engem szánnak, szeretnek. / Engem 
az én falum vár.” 
Gondolatban mindig otthon járok. 
 

     József Magda 

a padlásra, legalább három ember 
kellett hozzá. 
 
Másik öcsémmel, anyai féltestvérem-
mel együtt nőttünk fel, szép, új ház-
ban laknak. Ők is traktorral, gépekkel 
dolgoznak, bár már nyugdíjasok. 
Unokaöcsém informatika szakot vég-
zett Marosvásárhelyen, mellékesen 
kisebb taxi–vállalatot létesített a falu-
ban, most éppen a román tengerparton 
nyaral barátnőjével, miután bejárták 
fél Európát. 
Ötven évvel ezelőtt fél kezemen meg-
számolhattam, hányan tanultunk to-
vább felsőfokú intézményekben, ma 
természetes, hogy egyetemet végez-
nek a tehetséges, szorgalmas, némi 
anyagi háttérrel rendelkező fiatalok. 
 Más, nyitottabb világban nőnek fel, 
szocializálódnak a mai székelyföldi 
fiatalok. Innen is, mint általában az 
erdélyi falvakból, városokból, sokan 
elvándorolnak szerencsét próbálni a 

A Mária panzió udvara, háttérben a Hargitával 

A régi temető öreg fejfái 

Testvéreméknél 

A temető kapuja 

Faragott, új székely kapu 
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