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 Gyimesbükk (románul Ghimeş-Fă-
get) a történelmi Magyarország egyik 
legkeletibb települése volt, s a trianoni 
békeszerződésig Csík vármegye szép-
vízi járásához tartozott. 1951-ben csa-
tolták Bákó megyéhez. Buha pataka 
vagy Agyagos pataka, Bartosok pataka, 
Bálványos pataka, Rakotyástelep, Tar-
havas pataka, Gyimes, Áldomás pataka 
és Petki pataka települések tartoznak 
hozzá. A falu Csíkszeredától 32 km-re 
északkeletre, a Tatros felső szakaszán, a 
Gyimesi-szoros alsó kijáratánál fek-
szik. A Tatros folyó és a vasútvonal itt 
hagyja el Erdélyt és lép át Moldvába. 
Az épületet és a mellette lévő, XVII. 
században épült ún. Rákóczi-vár rom-
jait évről évre turisták ezrei keresik fel, 
akárcsak a hajdani Magyar Királyi Ál-
lamvasutak legkeletibb, 1897-ben épí-
tett, 30. számú vasúti őrházát, amelyet 
nemrég (2008 pünkösdjére) újítottak 
fel. A település másik nevezetessége a 
vasútállomása, amelynek épületét Pfaff 
Ferenc építész tervezte. Az állomás-
épület méreteit (102 méter hosszú és 13 
méter széles) és eleganciáját tekintve a 
szegedi és a fiumei állomásokkal vetek-
szik. A település látnivalói közé tarto-
zik az Antalné Tankó Mária néprajz-
kutató által létrehozott gyimesbükki 
néprajzi gyűjtemény is.

Antalné Tankó Mária Gyimesbük-
kön született, 1957-ben végezte el a bá-
kói magyar nyelvű tanítóképzőt, és 
1957–1996 között szülőfalujában taní-
tott magyar és román nyelven. Jelenleg 
nyugdíjasként él és tevékenykedik 
ugyanitt, néprajzi kutatással, gyűjtéssel 
foglalkozik a „magyarság legkeletibb 
végvárában”, a Gyimes völgyében.

Sok éven át gyűjtötte a gyimesi népi 
gyógyászat adatait. 114 adatközlőtől 
980 receptet és gyógymódot gyűjtött 
egy csokorba (Gyimesvölgyi népi gyó-
gyászat, Európai Folklór Intézet, 
2002). Ételreceptjeinek első kötete, a 
Csángó szakácskönyv 1998-ban jelent 
meg a sepsiszentgyörgyi Európai Idő 
kiadásában. A Gyimesi írott tojások cí-
mű könyve (az EME gondozásában) 
1999-ben, a Gyimesvölgyi csángó ma-
gyarok hiedelmei gyűjtése pedig 2004-
ben jelent meg a budapesti Generál-
Press kiadónál. 

Látva azt, hogy a gyimesi ember ha-
gyományos eszköztárát, viseletdarab-
jait, mindazon „régiségeket”, amelyek-

ből az elődök élete megismerhető, a ré-
giséggyűjtők potom áron felvásárolják, 
megszületett Antalné Tankó Máriában 
az elhatározás, hogy valamit tenni kell 
annak érdekében, „hogy valami itthon 
is maradjon”, hogy a következő nemze-
dék itt helyben ismerhesse meg elődei 
életét.

Az elmúlt 30 esztendő során család-
jával együtt szüntelenül gyűjtötte a kü-
lönböző tárgyakat. Így jött létre a csalá-
di otthonban az a magántulajdonban lé-
vő néprajzi gyűjtemény („Gyimesi Táj-
ház”), amely jelenleg 1700 tárgyat 
számlál, és két szobában van elhelyez-
ve. Tevékenységéért 1999-ben az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesület 
Bányai János-díjjal tüntette ki. 

„Letűnt korok tárgyi világát próbál-
tam összegyűjteni, ezeket tárom a láto-
gatók elé” – írja a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközponthoz el-
juttatott tájékoztatójában Antalné Tan-
kó Mária. „A nagyháznak nevezett gyi-
mesi szobában festett bútorok, ágyne-
műk, szőttesek, férfi és női viseletdara-
bok, szentképek, imakönyv-gyűjte-
mény, régi fényképes album (megköze-
lítőleg 300 darab régi fényképpel) talál-
ható. A saját lakásomban, egy másik 
nagy teremben, ahol 1995-ig egy kis 
kocsma működött, a fonás-szövés esz-
közei, a tejfeldolgozáshoz szükséges 
eszközök, kovácsmesterek által készí-
tett vastárgyak, nagy üveggyűjtemény, 
fa-, fém- és cserépedények vannak ösz-
szegyűjtve. Ezeket a tárgyakat laká-
somban, az állandó kiállítás keretében, 
napszaktól függetlenül bárki megte-
kintheti.” Nem csupán a gyimesbükki 
csángóktól gyűjtötte a használati tár-
gyakat, hanem a Gyimesbükkön élő 
polgári rétegtől is. Mivel az idők folya-
mán éltek itt kereskedők, zsidók és más 
„úri rétegek”, az általuk használt 
tárgyak is a néprajzi gyűjteménybe 
kerültek.

1990 előtt is tudtak a gyűjtemény-
ről, látogatók is jöttek, de kevesebben, 
mint manapság. Nem is merte  
népszerűsíteni a kiállítást, mert attól 
félt, hogy elviszik az összegyűjtött tár-
gyakat valamelyik központi múzeum-
ba, és többé nem kapja vissza. 

1990 után azonban nagyon megnőtt 
a látogatók száma. Pedig hosszú éveken 
át még tábla sem volt, ami hirdette vol-
na a néprajzi múzeum létezését, de így 

nagyon 

is sokan felkeresték. A 90-es évek ele-
jén évente 1500 és 2000 között volt a 
látogatók száma, de manapság éven-
kénti számuk a 3500-at is meghaladja. 
Eddig kb. 40.000-en látogatták meg a 
kiállítást. Többségük az anyaországból 
és a környékről jött, de amint a három 
vendégkönyv is tükrözi, jöttek látoga-
tók a világ minden tájáról: Amerika 
több államából, Svédországból, Nor-
végiából, Ausztráliából, Angliából, Ja-
pánból, Svájcból, Kanadából, Vietnam-
ból, Franciaországból és a Kárpát-me-
dence országaiból.

A néprajzi gyűjtemény a családi ház 
két szobájában van elhelyezve. A folya-
matos és lelkes gyűjtőmunka következ-
tében a kiállított tárgyak száma évek 
hosszú során át egyre sokasodott, ma 
már csak nagyon zsúfoltan helyezhető 
el, illetve állítható ki. Ennek következ-
tében a kiállítás, amint azt a látogatók is 
jelezték, nem eléggé áttekinthető. Sok 
időt vesz igénybe a tárgyak megtekin-
tése. Ezért a működtető szeretné a he-
lyiséget bővíteni még két szobával, 
amelyek felújításra szorulnak. Antal 
Tankó Máriának más tervei is vannak. 
Szeretne egy szövőszobát is kialakíta-
ni, ahol a csángós inghez a vászon ké-
szülne. Mivel a csángós ingnek külön-
leges a szabása, hímzése, összeállítása, 
ezért készítése szaktudást igényel. En-
nek azonban ma már csak néhány asz-
szony van a birtokában. Átörökítését is 
meg kellene oldani. A szövőszoba ezt a 
célt is szolgálná, mert itt a fiatalasszo-
nyok, lányok, akik szívesen szőnének, 
fonnának, megtanulhatnák az ingkészí-
tésnek minden csínját-bínját. Ugyanak-
kor az Antal múzeumot szeretné egy 
régi mészárosműhellyel kibővíteni. Hi-
szen 1920–1940 között az épület egy 
részében hentesbolt és mészárszék 
működött. Ennek egykori felszerelését 
és berendezését megvásárolta a család. 
Ez a mészárszék egyedi volna Erdély-
ben. Mindezek megvalósítása érdeké-
ben jött létre az Antal Mária Helyi Kul-
turális Értékek Megőrzésének Egyesü-
lete. A jó szándék tehát megvan, s ha 
mindehhez sikerül az anyagiakat is elő-
teremteni, akkor a gyimesbükki népraj-
zi gyűjtemény látogatói még teljesebb 
képet nyerhetnek majd a gyimesi csán-
gók és a Gyimes völgye hajdani min-
dennapjairól.

Mihály János

A gyimesbükki néprajzi gyűjteményről
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Anekdoták az Erdélyi Lapok hasábjairól
A székely és tarisnyája

Bizony egy kicsit régecskén történt, 
de megtörtént. Hő nyári délben, 1 és 2 
óra között Brassóban, egy gazdag 
szász polgár háza árnyékában a más-
napi vásárra jött jámbor székely költé 
el száraz kenyérből álló ebédjét. A 
nyitott ablakból izletes étkek ingerlő 
szaga párolgott kifelé.
– Bizony Isten – dörmögé a székely – 
megér ez a szag egy márjást, olyan jól 
esik mellette a kenyér...
Meghallja ezt odaben a circumspectus 
házigazda, kijő, s a székelytől a már-
jást követeli.
Emberünk csak tréfának vélte a dol-
got, s jót nevetett rajta, de a szász nem 
tágított, s jó darab idei huzalkodás 
után elvette a tarisnyát – míg a márjást 
megfizeti.
A székely sérelmét a Stadthahnhoz 
(rendőrfőnökhöz) vitte, de sikertele-
nül. Folyamodott a városi tanácshoz, 
onnat is elutasították.
Meggondolkozott a mi székelyünk, – 
hazament, útravalót rakott, s more 
patrio egyenesen Bécsbe indult.
I. Ferencnél audienciát nyer, s pana-
szát előterjesztvén, igazságért esede-
zik. A felség rögtön rendeletet ad az 
erdélyi Főkormányszékhez az ügy el-
látása, s kellő elégtétel szolgáltatása 
végett. Ennek következtében a Főkor-
mányszék a tényállás felvételére Thu-
ry titkár elnöklete alatt három biztost 
nevezett ki.
De az urak a jó diurnum mellett addig 
csürték-csavarták a dolgot, míg a szé-
kely szükségesnek látta ismét Bécsbe 
menni.
Megbosszankodott erre a király, s a 
Guberniumhoz intézett leiratában a 
kérdéses pernek három hét alatt való 
lejáratását keményen megparancsol-
ta. Mire az ítélet csakugyan megtör-
tént.
A székely tarisnyát, s költség, fáradt-
ság fejében 2000 forintot kapott.
Thury titkár és vizsgálótársai pedig – 
mint kik hanyagságukkal a processus 

lassu folyásának okai voltak – per-
költségben elmarasztaltatván, hivatali 
fizetésöket azután egész életökben 
egy harmada hián kapták.
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Gróf Teleki Sándor († 1760 tájt)

Az első Teleki Mihály legkisebb fia, s 
gr. Teleki Sámuel cancellár apja.
Tordai főispán lévén, egy országgyű-
lés alkalmával küldöttséget neveznek 
ki, mely akkori királyi személyes, fő-
hadi parancsnok herceg Lobkovicz-
hoz menjen, s e küldöttség élén gr. 
Telekit küldik.
Amint a küldöttség megjelenik, a her-
ceg a gróf követlő hangja által sértve 
érezve magát, veszi három szegű ka-
lapját s fejébe teszi.
Gr. Teleki látva ezt, veszi nyúsztos 
süvegét, szinte felvágja.
– Mit csinál gróf? – szól herceg Lob-
kovicz.
– Amit ön, uram!
– De én most a király vagyok – 
folytatá a tábornok.
– Én pedig az ország, viszonzá önér-
zettel a gróf.
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Szegény Zetelaka

Zetelaka derék székely falu, mely 
több kiváltságokkal volt felruházva.
Történik Mária Thrésia uralkodónk 
alatt, hogy egy székely ember, ki esze 
után udvari tanácsosságra és sok 
pénzre vergődött, bizonyos szolgála-
tokat tesz a kormánynak, s e mellett a 
harcosok kiállítására ezer tallért aján-
la fel.
Ezen hazafias áldozat Mária Thrésiá-

nak annyira megtetszett, hogy felha-
talmazá tanácsosát, hogy valami jutal-
mat kérjen. Jól van. Berendi Jánosnak 
eszébe jut, hogy Udvarhely városa 
mellett egy rétet Zetelaka kertjének 
neveznek, leül s ezt a kis kertet magá-
nak kérte adományoztatni.
A fejdelemné az adományozást jó lé-
lekkel aláírja, s Berendi tanácsos 
Bécsből leindul, hogy magát statuál-
tassa. Azonban a fennlévő urak az 
adománylevélbe belepillantanak, s 
mit látnak, azt, hogy Zetelaka kertje 
úgy van szomszédolva az írásban, 
hogy az egész Zetelaka határostól bele 
volt ejtve. Futnak Mária Thrésiához s 
felvilágosíták, hogy az adományozott 
kert igaz, hogy van a világon, de az 
adománylevélbeli kert egy egész szép 
székely falut fog jobbágyságba ejteni.
Mária Thrésia is fogja a tollat s gyors-
szárnyakon futárt indít Berendi után, 
mely azon fejedelmi parancsot hozta 
neki, hogy ahol a futár beéri, ott helyt 
maradjon további rendeletig.
Berendi megállt, vár-vár a további 
rendelésre, de a bizon maig se jött; ott 
várt Kadácson, a hortobágyi pusztán 
két hosszú évet, megmozdúlnia tiltva 
volt. Eleget folyamodott, de végre is 
azon helyen megőrült és meghalt.
Ily bajban forgott egy század előtt sze-
gény Zetelaka, s így fizetett furfang-
jáért Berendi János.
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