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Az egykori Aluta, később Acta, majd 
Acta (Siculica) évkönyvek után a 2007-
ben megújult külsővel jelentkező Acta Si-
culica révén a Székely Nemzeti Múzeum 
tudományos évkönyvsorozata 1968-tól 
máig nyomon követhető.

Az évkönyv négy évvel ezelőtti tartal-
mi, formai és koncepcióbeli megújulása 
reális igényként jelentkezett intézményi 
szinten. A több mint 130 éves múltra visz-
szatekintő intézmény számára presztízs-
kérdésként tevődött fel, hogy a legna-
gyobb székelyföldi múzeumként egy rep-
rezentatív, a székelységet illetően átfogó 
szakmai periodikává emelje évkönyvét.

Az Acta Siculica elsősorban az intéz-
ményben zajló, a történelmi Székelyföld-
re irányuló tudományos kutatások ered-
ményeinek közzétételét teszi lehetővé. Az 
évkönyv belső tagolódása hagyományo-
san a Székely Nemzeti Múzeum tudo-
mányos osztályainak struktúráját követi. 
Az általánosabb muzeológia, a természet-
rajz, régészet, történelem és néprajz feje-
zeteinek szerzői között saját szakem-
bereink mellett a székelyföldi múzeumok 
és más, romániai és külföldi tudományos 
intézmények, szakmai fórumok Székely-
földdel foglalkozó kutatóit is megtalál-
hatjuk, s ebben az értelemben az Acta 
Siculica a legnagyobb, székelyföldi kuta-
tásokat évi rendszerességgel közreadó 
tudományos teljesítménnyé vált. 

A diszciplínák alapján tagolódó, feje-
zetekbe sorolt tanulmányok szerzőinek 
meghívását, a beérkezett dolgozatok el-
sődleges szakmai ellenőrzését, szerkesz-

tését szakos munkatársaink, esetenként 
külső kutatók végzik, akik kérdéseikkel, 
javaslataikkal, észrevételeikkel elősegítik 
a dolgozatok minél szakszerűbb véglege-
sítését. Ennek a struktúrának megfelelően 
a muzeológia fejezetet Boér Hunor és 
Kinda István, a természettudományt Kocs 
Irén és Barti Levente, a régészetet Bordi 
Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László 
és Sztáncsuj Sándor József, a történelmet 
Boér Hunor, Csáki Árpád és Demeter 
Lajos, a néprajzot Kinda István és Szőcs-
né Gazda Enikő szerkesztik. A munká-
latok összehangolását és koordinálását 
főszerkesztői minőségben Kinda István 
végzi.

Neves szakemberekből álló szer-
kesztőbizottságunknak köszönhetően az 
Acta Siculica évkönyvek rangos szakmai 
védnökség alatt állnak. 2008-tól a termé-
szettudományi fejezetért Sárkány-Kiss 
Endre (Kolozsvár), a régészetért Benkő 
Elek (Budapest) és László Attila (Iaşi), a 
történelemért Egyed Ákos (Kolozsvár) és 
Kósa László (Budapest), a néprajzért Po-
zsony Ferenc (Kolozsvár) felkért szer-
kesztőbizottsági tagokként kezeskednek. 
Tanácsaikkal a tanulmányok beváloga-
tását, a vitás esetek eldöntését és általában 
a szerkesztői munkát segítik. A néprajz fe-
jezetet Tánczos Vilmos (Kolozsvár) lek-
torálja, és keressük a lektorálás megoldá-
sát a többi diszciplína vonatkozásában is.

Az évkönyvsorozat tipográfiai megol-
dásai hosszas egyeztetések, viták során 
alakultak ki. A borító megtervezését Keö-
peczi Sebestyén József 1941-ben készített 

múzeumi címertervének felhasználásával 
Mednyánszky Emese és Méder Lóránt vé-
gezték. A nagyformátumú, impozáns kö-
tet kéthasábos tördelést enged meg, és na-
gyobb táblák publikálását teszi lehetővé.

A kiadványokat az igazgatói előszó 
vezeti be, amely egyben a múzeum hiva-
talos éves jelentése is. Ezt a szakmai feje-
zetek követik, majd a kötet végén a meg-
emlékezések kapnak helyet. Dolgozato-
kat publikálunk magyar, román, angol és 
német nyelven, fontosnak tartjuk viszont, 
hogy a törzsanyag magyar nyelven jelen-
jen meg. Minden közleményhez két, a 
dolgozattól eltérő nyelvű összegző kivo-
nat kapcsolódik. 

Az Acta Siculica köteteinek teljes 
anyagát a megjelenést követően a Székely 
Nemzeti Múzeum honlapján (www. 
sznm.ro) is közzétesszük, nyomtatott pél-
dányait számos hazai és külföldi könyv-
tárba, közgyűjteménybe eljuttatjuk.

Eddigi munkánk volumenét a követ-
kező számszerű adatok érzékeltetik: a 
2007-es évkönyv 785 oldalon 51 dolgoza-
tot tartalmazott, a 2008-as 704 oldalon 43-
at, a 2009-es 736 oldalon 45-öt, a 2010-es 
732 oldalon 40-et. A kötetek átlag leütés-
száma 3,5 millió. A kiadás költségeit in-
tézményünk fenntartója, Kovászna Me-
gye Tanácsa fedezi.

Jelentős előrelépés kiadói politikánk-
ban, hogy az Acta Siculica 2010-ben a 
bukaresti Felsőoktatási Tudományos 
Kutatás Nemzeti Tanácsa (CNCSIS) által 
jegyzett kiadvánnyá vált (CNCSIS-kód: 
982). Igyekszünk felnőni ahhoz a meg-
tisztelő elismeréshez, amely szerint év-
könyvünket egyetemi tanárok, szakem-
berek és kutatók az erdélyi magyar tudo-
mányos élet egyik legjelentősebb fóruma-
ként emlegetik.

Kinda István
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Hogy P. Buzogány Árpád hullámhosz-
szára tudjak hangolódni Vidám emberek a 
csend birodalmában címet viselő faluri-
portos könyve olvasásakor, fellapoztam a 
szerző hasonló témájú könyveit. 

A 2003-ban megjelent A falut di-
csőítem kötet alcíme népismereti írások-
nak nevezi a közölt anyagokat. A szerző 
azonosul az egyik adatközlő kijelenté-
sével: „Mind jókedvemből írtam…”. Ez 
az alaphang végigkíséri mind a négy kö-
tetet. A figyelemfelkeltés nem öncél. 
Tárgyszerű világossággal írja le a megis-
mertetni kívánt foglalkozásokat. Bevallja 
indíttatása okát is: „Tisztelettel, alázattal 
és megbecsüléssel forduljunk mindahhoz, 
ami népünk jobb, teljesebb megismerését 
segítheti”.

A Kihúzza a töviset az ember kezéből 
2005-ben jelent meg. Alcíme – Riportok, 
interjúk népi mesterekről és mesterségek-
ről – jelzi, hogy szerzőnk hűséges az 
előbb kinyilatkoztatott céljához, de műfa-
jilag szabadabb formát választ, mert a ri-
port műfaja nem köti a néprajzi dolgozat 
megszabott kereteihez. Megnevezi az ol-
vasóréteget is, akiknek szánja az írásait: 
„elsősorban a fiatalokra gondoltam, akik-
nek egyre kevesebb lehetőségük van átfo-
gó ismereteket szerezni bizonyos hagyo-
mányos, pár évtizeddel ezelőtt szélesebb 
körben űzött foglalkozásokról”. A szán-
dék is világos: „a kézműves tevékenysé-
gek, népi mesterségek szépségei, értékei 
felé irányíthatják fiataljainkat”. P. Buzo-
gány Árpád riportkönyve megszerkeszté-
sekor arra törekedett, hogy érdemükhöz 
mért elismeréssel és csodálattal adózzon 
Keresztúr fiúszék és Sóvidék „ügyes ke-
zű, találékony, szívós akaratú és kedélyes 
mesteremberei”-nek. Az olvasót „hangu-
latos beszélgetésekkel” akarja gyönyör-
ködtetni.

A 2007-ben kiadott Gyertek elé kalá-
kába! című kötet is a falujárás egyik feled-
hetetlen eredménye/emléke. A szerző fa-
luriportoknak nevezi az írásokat. Kertelés 
nélkül megmondja, hogy egy kistérség, 
Siménfalva község, az Alsó-Nyikó mente 
falvairól akar helyzetjelentést előterjesz-
teni. Alaposan felkészült a dologra. For-
rásmunkákat böngészett, kérdőívet állí-
tott össze. Célja: „A múlt ismeretében úgy 
beszélgetni a jelenről, na meg a közel-
múltról, hogy a jövő felé is kacsintgas-
sunk”, mely „nem éppen szívderítő a fo-
gyó lakosságú kis falvakban”. A bevezető 
gondolatokból azt is megtudjuk, hogy az 

Udvarhelyi Híradóban való közlésükkor 
a riportok veszítettek eredetiségükből: 
„én meg néha keserű, máskor varázslatos 
hangulatukat is igyekeztem betűkbe ön-
teni, bár a tördelés során – mindig a tények 
tiszteletét érvényesítve – éppen a líraibb 
hangulatú részekből kellett húznunk a ter-
jedelem miatt”. A 2005-ös árvíz rombo-
lása után sem szűnik az író ragaszkodása a 
hazai tájhoz. Szerzőnk lelkesen biztat a 
megjelenített falvak látogatására: „Látni 
kell ezeket a falvakat a tél szorításából 
szabadulva, tavaszi életmámorban, nyár 
eleji ragyogásban. Hogy magunkénak 
érezhessük.”

P. Buzogány Árpád negyedik faluri-
portos könyvének címe – Vidám emberek 
a csend birodalmában – elgondolkodtató. 
Nem lep meg a vidámság emlegetése, hi-
szen a szerző már megjelent könyveiben 
is hangsúlyozódik a jó hangulat felmuta-
tásának igyekezete. Derűlátóan indul egy 
olyan birodalomba, ahol a csend nem csu-
pán a megelégedettség, a békesség, a jó 
hangulat otthona? Csupán a címszöveg 
dallamossága vonzotta szerzőnket? A 
csend sugallhatja a szomorú véget, a lassú 
pusztulást is? Talán optimizmusának kö-
szönhetően társítja P. Buzogány Árpád a 
vidámságot a csenddel? Lássuk a ripor-
tokat!

Korábbi kötete egyik riportjában mint 
forrást emlegette szerzőnk Bözödi 
György Székely bánja c. történeti és szo-
ciográfiai munkáját. Más kor, más hely-
zet, más műfaj és más hozzáállás a Bözödi 

Györgyé! Miért emlegetem én is Bözödit? 
Nézzük csak, mit ír a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon (I. köt. Buk., 1981. 
280.): „a 30-as évek falujának, a világ-
gazdasági válság embertelenítő nyomo-
rának, a kisebbségi sorban tengődő er-
délyi falunak hiteles rajzát adta”.

Mi a közös Bözödi György és P. Bu-
zogány Árpád életében és írói tevékeny-
ségében? A szülőföld: Bözöd és Gagy a 
Székelyföldnek egymástól macskaug-
rásra található két faluja. A vidék: Kő-
rispatak, Bözödújfalu, és a többi Gagy 
menti, Nyikó menti stb. székely falu. A 
néprajz, a népismeret, a történelem és a 
székely nép élete és sorsa iránti ragasz-
kodás, valamint mindkettőjük felelősség-
tudata ezek iránt, ami alkotásaikban fo-
kozott erővel és szenvedéllyel jelenik 
meg. Ha szabad így emlegetnem, a mester 
és a tanítvány viszonya lenne a legmeg-
felelőbb besorolás P. Buzogány Árpád 
számára. Kitüntetés és egyben kötelezett-
ség is.

Most következnének a különbségek!
Bizonyára mementónak tartja P. Bu-

zogány Árpád azt a bélyeget, amellyel a 
székely romantika művelői Bözödit illet-
ték: „nyomor-romantiká”-val operál, 
hogy a közfigyelmet felkeltse. Ne vitas-
suk Bözödi igazát! Mikor és miért ria-
dóztatott Bözödi György? A Trianon utáni 
Nagy-Romániában, az 1929–1934-es 
évek világgazdasági válságának nyomo-
rát nyögő székely nép sorsára való odafi-
gyelés érdekében lármázott Bözödi. A kö-
zömbös szemlélők lelkiismeretét akarta 
felrázni. „Féltő szeretetből fakadó tárgyi-
lagossággal tárta az olvasó elé az erdélyi 
magyarság e sok romantikus legendával 
övezett csoportjának valóságos sorsát és 
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életét…, a szociográfia és a riportázs esz-
közeivel oly komornak rajzolta meg.” 

A bajlátott szülőföldre a gyógyírt más 
recept után készítette a Szülőföldem írója, 
Tamási Áron. Nem bagatellizálja a bajo-
kat, de nem is tussolja el. Derűsen, a legkí-
nosabb helyzetekből is talál kiutat. Van 
kilátás! Van jövő! „…a nép zökkenő nél-
kül és mily hajlékonyon alkalmazkodott 
az időhöz… Érzéke és egészsége emberi 
módon oldja meg a kérdéseket…” – biztat 
Tamási.

P. Buzogány Árpád földrajzilag, tár-
gyi ismereteiben Bözödihez, de lelkileg, 
hangulatában Tamásihoz áll közelebb, ha 
a Vidám emberek a csend birodalmában 
cím üzenetére figyelünk. A cím turista-
csalogató is lehet. Olyanok, amilyenek az 
állapotok 2010-ben, de érdemes eljönni 
Udvarhelyszékre, mert van itt látnivaló 
még a legeldugottabbnak hitt tanyán is, 
van néphagyomány, népalkotási remekek, 
vendégszeretet. Ha valaki segíteni akar, 
akkor a faluturizmus az a legtermészete-
sebb erőforrás, amelyből meríthetnek a 
vidékfejlesztő kistérségi vállalkozások. 
Ennek szalad elébe, készíti az utat a néhol 
járhatatlan utak miatt alig megközelíthető 
helységek megmentése érdekében ez a 
cím is.

Lapozzunk bele, olvassuk ezt a csábí-
tó köntösű könyvet. A fejezetek címei is-
mét a könyv főcímében rejtőzködő kettős-
séget sugallják. A sokszor lehangoló való-
ság és a megmentésre biztató riporteri 
szándék optimizmusa közti ellentétbe 
botlik az olvasó. Néhol írói fogásnak, stí-
luseszköznek tűnik. Íme néhány a címek-
ből: Téli hangulat abásfalvi zenészekkel. 
Ötven esztendővel visszább az időben?; 
Jóízű emberek és elvándorolt százak falu-
ja – Atyha; Sok állat, kevés gazda a nap-
sugaras Sándortelkén; A földművelés 
mellett étlen halhat a gazda Fancsalban; 
Kevés sükői gyermek eszi a híres cse-
resznyét stb.

A kiemelt riportcímek mögött komor 
valóság rejtőzik, de a szerző nem szereti a 
„vaklármát”, s ezért novellisztikus csatta-
nóval kanyarodik vissza a főcélnak kitű-
zött derűhöz. Az alaphangulatot megadó 
egyik fejezet alcíme – A téesz levetkőztette 
a népet – után egy ilyen szövegre leszünk 
figyelmesek: „Mindenki olyan magányos 
lett most, hogy visszaadták a földeket, 
csak néz ki a kapun, s vissza is húzza a fe-
jét, hogy ne kelljen a szomszéddal talál-
kozni. […] Nem tudunk kimozdulni a fa-
luból – ez is hatalmas hátrány. Régebb so-
kan ingáztak, most senki – 50 évvel visz-
szább vagyunk.” A finálé: „Gazdakör, 
majálisok, három napig tartó mulatságok, 
konfirmáló bál, karácsonyi kántálás – 
megannyi kedves témája az estébe hajló 
emlékezéseknek. Mi pedig fülünkben a 

Majlát-zenekar muzsikájával indulunk 
haza Abásfalváról.” 

Szerencsére nem mind ilyen vegyes 
hangulatúak a kötetben közölt riportok. 
Van ennél sokkal keserűbb ízű írás is: 
Újlak: huszonhét lakos közül egyetlen 
gyerek. „Az sincs, akivel játszhatna a falu 
egyetlen gyereke…” – dübörgő kövek a 
sír fenekére eresztett koporsón! Itt aztán 
kiélezett a kontraszt. Az egyik riport al-
címe – Gyönyörű, csendes hely – ordító 
ellentéte a következőnek: Az ünnepek is 
hétköznappá váltak. Mély gondba fullad-
nánk, de szerzőnk nem hagy elcsüggedni: 
„A kis falu csendje (amelyből már régóta 
kihalt a magyar szó – megj. B. D.) nem-
csak meditálásra késztet, hanem el is gon-
dolkodtat” egy költői kérdéssel: „Milyen 
lesz egy falu kakaskukorékolás, kutya-
ugatás, és különösen gyerekkacagás 
nélkül? De ne fessük az ördögöt a falra, er-
ről egyelőre nincs szó. Bizakodjunk, hogy 
az elszármazottak legalább nyugdíjas ko-
rukra hazajönnek a közelebbi-távolabbi 
városokból, és talán magukkal hozzák a 
szénaillatot, a madárfüttyöt kedvelő uno-
káikat is. Közülük kerülhetnek ki azok a 
fiatal gazdák, akik megfiatalítják az öre-
gedő Újlakot.”

Pozitív hangulatú riport a Székelyvar-
ság varázsa. Mindennapok és csodák ha-
tárvidékén, amelyben a pusztulás, a rom-
lás sötét szárnya nem érinti meg az olvasó 
lelkét. Az alapos megfigyelés, a néprajzi 
tárgyilagosság és a helyi adottságokban 
rejlő, jövőbe mutató pozitív változások 
lehetőségének kihasználásával az okosan 
élő székely rátermettség bemutatása derűt 
és bizakodást ébreszt az olvasóban. Ezzel 
már összhangban van a költőien megfo-
galmazott finálé: „Hogy a tüdőbe hasító 
levegő, a jókedvű emberek, a kristály-
tiszta vizek vagy valami más adja Varság 
varázsát, azt mindenki magának kell fel-
fedezze”.

Ezek a riportok első rendeltetésük al-
kalmával napilapban, az Udvarhelyi Hír-
adóban való közlésre készültek, amely-
ben az átlagolvasót célozta meg a szerző. 
A közérthetőség és világosság alapvető 
követelmény volt, viszont a lap művelő-
dési, irodalmi rovataiban jelentek meg, 
így az olvasmányosság igényének is meg 
kellett felelni. P. Buzogány Árpád olyan 
írói gyakorlatra tett szert, hogy termé-
szetes könnyedséggel tudta előadni vidéki 
kirándulásainak eseménydús élményeit. 
Nem tudta megtagadni szépírói mivoltát a 
történelmi forrásokból merített tudomá-
nyos pontosságú információi és a néprajzi 
kutatásai eredményeinek valósághű köz-
lései mellett sem. Az olvasói kedvet foko-
zó és a figyelmet ébresztő stílusalakzatok 
nem haladják meg a szükségesség hatá-
rait, ezért nem válnak sallangosokká az 

írások. A megszemélyesítések és az ellen-
tétezések lendületet adnak az elbeszélés-
nek: „Aki errefelé jár, talán meglepődik, 
miért szánkáztatják a televíziót a délelőtti 
csípős hidegben, de nem kell nyomkere-
sőnek lenni ahhoz, hogy kitalálhassuk: 
azért, mert nincsen buszjárat” (Abásfal-
va). A szokatlan hasonlat megeleveníti a 
különben egyhangú falusi utcarészletet: 
„A tekintélyt sugárzó nagy kőházakat bá-
multuk utca hosszat. Úgy terpeszkednek a 
téli napfényben, mint a csibéit maga alá 
gyűjtő kotló” (Abásfalva). Megragadja a 
mikrorealizmus idilli mozzanatait: „Ke-
mény kőépület, a kapuja zárva van, csak 
belesni lehet… I. L. kollégám egy vö-
rösbegyet lát meg a kőfal tövében – há-
borítatlanul uralja az évszázados ház kör-
nyékét” (Gyepes). Szerzőnk érzékeny az 
őszinte megnyilatkozásokra: „Mi plaszte-
linből vagyunk-e? Hogy egyszer így for-
málnak, máskor úgy? A pártosok a temp-
lomban a legelső sorban ülnek” (mondja 
V. E. tanítónő Homoródkeményfalván). A 
szokatlan megszemélyesítés teszi feled-
hetetlenné a portrét: „Éles szél pirosítja 
arcunkat, megdiderget. Úgy áll be a csend 
közénk, mint hívatlan, kellemetlen ven-
dég” (Homoródszentlászló). 

Minden optimizmusa és objektivitása 
mellett olykor kibuggyan szerzőnkből is a 
falut és népet féltő író őszinte vallomása: 
„Azokat a hosszú utakat látom magam 
előtt, amelyek egy kis faluból a másikig 
vezetnek, és amelyeket jártak az emberek, 
vásárba, adót fizetni, feketézni, mikor 
amiből megélhettek, és ezek az utak 
mondhatni egyik nyomorúságból a má-
sikba vezettek… Mennyire másként jár-
nak majd rajtuk azok az emberek, akiket 
az itteni föld szaga soha meg nem érintett, 
akiknek egyik falucska olyan, mint a 
másik, nem jelenti azt az egyetlen világot, 
amely egyedül a mienk!” (Jásfalva).

Ehhez hasonló szépírói fogásokkal te-
szi olvasmányossá az amúgy is vonzó és 
aktuális témát P. Buzogány Árpád. Így a 
riportkönyv számunkra a falu iránti ér-
deklődésünk táplálója lesz, a falvakban 
élők számára pedig segítőkész vendége-
ket hoz.

Boldog leszek, ha a folklorista, a gyer-
mekirodalom kiváló művelője, az avatott 
szépíró és költő, a számon tartott könyv-
szerkesztő, P. Buzogány Árpád egyre job-
ban kiteljesedő riporteri arcélének meg-
rajzolásához szerény írásommal én is hoz-
zájárulhatok.

* Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Har-
gita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont. Székelyudvarhely, 2010.
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1Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár  
adatai szerint a major szónak a következő 
jelentései vannak:
A. 1. saját kezelésben levő földesúri gaz-
daság, allódium; 2. saját kezelésben lévő 
külső városi/hóstáti gazdaság; 3. major-
beli épület/ház; 4. majorbeli, majorhoz 
tartozó; 5. majorgazda, majoros; 6. ma-
jorgazdaságban dolgozó; 7. juhászgazda, 
számadó juhász.
B. 1. őrnagy.
C. 1. idősb.

A székelyvarsági majorkodásról (ju-
hászat, pásztorkodás) írva, az 5., 6. és 7. 
jelentését is használom a szónak. 

Székelyvarságon a közelmúltig há-
rom formája élt a majorkodásnak:

A. magánmajorság: családi gazda-
ságban, birtokon, esetleg közbirtokon a 
saját tulajdonban lévő, viszonylag nagy-
számú (40–80) juhot őrző, a termékeket 
családja tagjaival feldolgozó és nagyjá-
ból fel is élő személy gazdasági tevé-
kenysége; 

B. cimboramajorság, majorkodás: a 
cimboraság által felfogadott, több gazda 

juhát őrző, a terméket feldolgozó, a gaz-
dákat abban részeltető juhász tevékeny-
sége; 

C. szeresmajorság (soros): több ju-
hosgazda társulása, melyben meghatáro-
zott, igen demokratikus rendben legel-
tetik állataikat, dolgozzák föl és osztják 
el a terméket.

A magánmajorság ma már nem mű-
ködik a faluban. A nagybátyám, Pál Ignác 
és az édesanyám, Tifán Erzsébet (szül. 
Pál) emlékeznek az 1945–1947 közötti 
küzdelmes időszakra, amikor a szárazság 
utáni szegénység miatt némely családok-
nál a savó is kitüntetett élelemnek szá-
mított. A Pál Ferenc családján kívül hosz-
szú ideig magánmajor volt a Nagy Imre, 
a Nagy József, a Pál Gáspár családja. A 
másik két forma élő.

A cimboraság intézménye ismert a 
Székelyföldön, így Varságon is. A cimbo-
raság a juhtartó gazdák önkéntes társu-
lása, szervezete és egyben vagyonközös-
sége is. Ezt a társtagok közös érdekelt-
sége tartja életben, mégpedig az, hogy 
gazdaságosabbá tegyék bizonyos anyagi 
javak (sajt, hús, gyapjú) megszerzésének 
módját. 

Varságon általában négy cimboraság 
létezett és létezik, hol több, hol kevesebb 
taggal és juhállománnyal, a tanyabok-
roknak, falurészeknek megfelelően. Élü-
kön a cimborabíró áll, akit a közösség bíz 
meg, kér fel e tisztség betöltésére. Álta-
lában köztiszteletnek örvendő, írástudó 
férfit választanak. Munkája nem jár fi-
zetséggel, csak erkölcsi megbecsültség-
gel. Feladata sokrétű: a pásztorfogadás 
kezdeményezése, lebonyolítása, a meg-
állapodások jegyzőkönyvbe foglalása, a 
juhok összeszedési, majd elhányási ide-
jének kijelölése, a számbaadás felügye-
lete, az ellenőrzések megejtése, a tagság 
érdekeinek képviselete, az esetleges vi-
tás kérdések megoldása. Szívesen tartják 
számon a valamikori cimborabírókat: 
Tőkés Ágostont, Kovács T. Józsefet, Ti-

Szülőfalum, Székelyvarság a Székelyföld egyik legérdekesebb hegyvidéki 
szórványtelepülése. A nehéz sorsú, munkaszerető, mindig mosolygó falu-
beliek, rokonok hagyományos foglalkozások őrzői. Mivel az eltünedező mes-
terségek sodrában a jelen állapot rögzítése is eredmény, ezért vállalkozok a 
majorkodás bemutatására beszélgetőtársaim elbeszélése alapján. 

Faludi Péter, Faludi Magdolna
és Tamás Imre
Tifán Magdolna felvétele 

Esztena
Balázs Ferenc felvétele

„Hé bé fejő, hé ki meddű!”
A majorkodás Székelyvarságon

Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk. Népi kultúra
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