
ezen belül a Csíki-medence növényvilágát hozza be a lakó
telep falai közé.

A tájkert alapját a  terep kialakítása adja. A domborzat 
megformálásakor több szempontból indultunk ki. A területet, 
bár jelenleg szinte teljesen vízszintes, észak felől hegyláncra 
emlékeztető földsánccal vettük körül. E földsánc, amellett, 
hogy m egfelelő zártságot és bensőséges teret teremt a kert 
számára, lehetővé teszi a garázsok földbe süllyesztését. Ne
vezhetjük ezt akár a Kárpátok vonulatának is. A parkon belül 
a teret kisebb nagyobb föld főim ákkal tagoltuk tovább, 
amelynek mindegyikéhez más és más gondolat és funkció 
társul. A kertet a  földsáncon kívül palánkkerítés zárjaié. Ma 
már mindenütt gyakorlattá vált a közkenek bekerítése -  
megóvásuk érdekében.

A parkba öt ponton lehet bejutni. A Tűz kapu pengeszerű 
kőfala szorosként hatol át a hegyen, a sziklaszirten alhavasi 
növénytársulással. A Nagy kapu és a Kis kapu a keiítésen üt 
rést. A Szív utca park felé eső része sétányszerűen van kiala
kítva. Innen a Kaputorony felől járhatunk be. A faépítmény
hez a Gyilokjárón át kapcsolódik a Kicsi torony. Itt kezdődik 
a kalandozásra kialakított játszókéit. A sétány másik végén 
van az utolsó bejárat. Játékcsűrként egy épület helyéi jelöl
tük ki, amely játszóházként, közösségi házként működhet.

A tájkertet átjárja a víz. Nyugat felől a Forrás-sziklából 
zúg le , s patakot alkotva kanyarog végig a területen. Végül 
a tóba folyik, amely télen korcsolyázó helyként szolgálhat. A 
tó közepén sziget, kis filagóriával. Itt lehet télen forró teát 
inni. A Tó partján a Játékcsűr felé ülőlépcsők futnak a vízig.

A kert közepén fekszik a Nagyrét gyepe, amelyet séta- 
utak és ligetek tagolnak. A rétből emelkedik ki a Dobogó-kő 
kilátóhegye, ahová kacskaringós ösvény vezet. Az Ország
szíve kő mellett Égigérő fa áll. Törzsének létra van támasztva. 
Szurdokszerű út választja el a „Botanikus hegytől”, amelyet 
gyűjteményes kertként lehet kialakítani, bemutatva a Csíki- 
medence növényvilágát,

A Tűzkapu felé eső  részen kősánccal elhatárolt színteret 
alakítottunk ki, ahol szabadtéri rendezvények, koncertek 
tarthatók. A nézőtér lépcsői a hegyoldalba futnak. A hegy 
gyepes oldalán szelíd mogyoróskert.

A Kaputoronytól a „Csiílagösvény” játszóterek során 
vezet át,

A kert növényesítésekor a honos, Csíki-medencére jel
lemző növényeket kell elsősorban alkalmazni a régi kultúr
növények mellett. Ez a tágabb környezet, a táj alkotó elemei
nek megismerését segíti éppúgy, mint a felhasznált anya
gok, a term éskő, kavicsok, fa, kéreg, vessző, agyag, s 
valamennyi, hagyományosan használt természetes anyag.

A tájkert létrejöttéhez több év kell, de sosem  lesz kész. 
A táj, a ken nincs meg emberi gondoskodás nélkül; ez élteti 
és  formálja. E folyamat alkalmat ad arra, hogy emberek talál
kozzanak, együttműköd jenek, s ennek mentén közösségek 
erősödjenek, vagy szülessenek,

A példa talán máshol is hasonló kezdeményezést vált ki. 
Hiszen csak egyszer kell átéljük, hogy a minket körülvevő 
környezet állapota a mi belső világunkkal van kapcsolatban. 
Noha még a munka elején vagyunk, eddig is sok társra lel
tünk. Köszönjük az eddigi támogatásokat (Biokör Kit, Ökotárs 
Alapítvány). S reméljük hogy e kezdem ényezéshez még 
sokan kapcsolódnak.

BESZÉLGETÉS JÁNOSI CSABÁVAL
Л CSÍKI TERMÉSZETJÁRÓ ÉS TERMÉSZETVÉDÖ 

EGYESÜLET VEZETŐJÉVEL

Szűcs G ábor: Kik és m ikor alapították A Csíki Termé- 
szetjáró és Természetvédő Egyesületet (CsTTE)?

Já n o s i C saba: A CsTTE 1990 februárjában alakult, de 
ennek volt egy előzménye. Csíkszeredára, az egész Hargita 
megyére, a Csíki m edencére kiterjedően egy természetjáró 
mozgalom létezett a Jö jjö n  velünk”, amely minden héten 
túrát szervezett. Bejárták szűkebb hazánkat, a Székelyföldet, 
és Erdély távolabbi pontjaira is vezettek túrák. Volt ennek 
politikai színezete is. Odakint lehetett szidni a rendszert, vagy 
olyan dolgokról beszélni, amiről négy fal között nem. Ezt a 
Securitate nem nézte jó szemmel.

Amint megtörtént a rendszerváltás, akkor Ugyanezek az 
em berek Beder Tibor, Kristó András, Sólyom László, Zsig- 
mond Enikő, Pomlyanek Béla elhatározták, hogy egyesületet 
kellene alapítani. Egy másik előzm ény is volt, az Erdélyi 
Káipát Egyesület, amelyiknek volt a  két világháború között 
egy Csíki osztálya. így innen kapott egy olyan lökést, hogy a 
régmúlt is bejött. Ha nem. is azon a néven, hanem a CsTTE- 
ként benne volt a nevében a természetjárás, de á természet- 
védelem is.

Szűcs G ábor: Mi az Egyesület tevékenysége, feladata?
Ján os i Csaba.- Az Egyesület feladatának tekintette, hogy 

a Csíki m edencének és környezetének a természeti, építé
szeti, műemléki, történelmi értékeit számba vegye, hosszú 
távon mindezt feltérképezze és közzé tegye. Ugyanezekről 
a területekről turistatérképeket készítsen és a hegyekben 
lévő turistautakat karbantartsa, újrafesse vagy újakat hozzon 
létre. A Föld Napján vagy más fontos alkalmakkor különböző 
akciókat szervezzen.

Az első években ’90-92  között, amíg Kristó András volt 
az Egyesület elnöke, főleg a természetjáráson volt a fő hang
súly. De voltak olyan túrák is ahol természetvédelmi területe
ket látogattak meg. 1992-ben engem  választottak meg az 
Egyesület elnökének. Folytak a természetjárások, kirándu
lások, télen a diavetítések, előadások. Meghívtunk termé
szetjárókat, országjárókat, világjárókat, akik diapozítí-veket 
mutattak be  vagy előadásokat tartottak. Minden kedden 
találkoztunk.

Szűcs G ábor: Mennyien vagytok?
Já n o s i C saba  - 1990-ben, a hőskorban 100 fő felett volt 

a taglétszám, utána nagyon sokan, főleg a pedagógusok 
lemorzsolódtak. Lassan 30-40-en maradtunk. Sokaknak már 
nem volt fontos a kirándulás és bejött az anyagi javak utáni 
hajsza. Ugyanazok az em berek m ár más tevékenységi 
területen kezdtek el dolgozni, más egyesületeket vagy 
alapítványokat hoztak létre. Már érződik a kapitalizmus, Az 
elmúlt rendszerben nagyon sok szabadidő volt, nem lehe
tett mást csinálni. Most az idő szűkül. Sokkal kevesebben 
maradtunk, kevesebben járnak el a rendezvényekre.

1993-94-ben még nem tudtam, mit is lehetne tenni. 
Lehetett már pályázni, de m ég nem  tudtuk, hogy az mit is 
jelent. Itt még nem  voltak alapítványok, még az ezirányú
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magyarországi kapcsolatok is kezdeti fázisban voltak.
1994-bcn a KAM (Csíkszeredái Kommunikációs Antropo

lógiai Munkacsoport) indította el -  és közösen írruk meg -  az 
első pályázatot, de ekkor már a FÖK-ből (Független Ökoló
giai Központ) Nyvelt Erik csápjai eleitek ide. Marosvásár
helyen volt környezetvédelmi csoport, Hajdú Zoliék és 
Székelyudvarhelyen volt Szabó Jóska és Madarász. Tehát 
1994-ben megírtuk a pályázatot a KAM-osokkal a FÖK-be, 
A C sík i-m eden ce k ö rn y ez e tsz en n y ez ő g ó ca i  címen. Ez volt 
az első pályázat.

A pályázat megírásakor két csoport alakult ki. Az egyik a ■ 
Jöjjön  v elü n k  régi tagjaiból állt, a másikban pedig a bevont 
emberek, mezőgazdasági mérnökök, vegyészmérnökök, 
biológusok voltak. Együtt bejártuk a Csíki-medencét, a pá
lyázatot elkészítettük, és az m egjelent a C síki Z öld  F ü zetek  
első számában.

Szűcs G ábor: Kikhez jutottak el ezek a füzetek?
Já n o s i C saba : Elsősorban iskolákban terjesztjük, de 

elküldjük Magyarországra a társszervezetekhez, a Széchényi 
Könyvtárba, és a helyi múzeumba. Amikor összeállítottunk 
2-3 számot, szétküldtük a könyvtárakba.

Szűcs Gábor.- A FÖK-től nyert támogatás után mi követ
kezett?

Já n o s i C saba , Az Egyesületet e  munka révén megis
merték a magyarországi környezetvédelmi alapítványok. 
Nagyon sok környezetvédő tréningre hívrakmeg bennünket. 
Egészséges kapcsolat alakult ki közöttünk. Lassan megtanul
tuk mit és hogy is kell csinálni. A FŐK révén ismertük meg a 
Dörögdi-rnedence kistérségi fejlesztési stratégiáját, amit a 
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda készített. Ebből jött az ötlet, 
hogy' a Csíki-medence egyik legszebb tájegységét, a Csomád- 
Büdös hegységet is be lehetne vonni egy régiófejlesztésbe. 
Ekkor lejött a Gaia televízió és 1995-ben elkészített a Cso
rnádról egy filmet, amit bemutatott a Duna televízió.

Előszó úgy gondoltuk, szervezünk egy nemzeti parkot, 
majd a dörögdi példát jobban megismerve úgy láttuk, jobb 
lenne a régiófejlesztésbe belefogni.

Szűcs G ábor: Mitől válik egy hegység régióvá, és ho
gyan képzelhető el ebben a fordított m edencében -  ahol a 
medence közepe a legmagasabb pont -  a települések régió
ként való fejlesztése?

Ján os i C saba: A KAM-osok azt mondták, ez nem régió, 
nem medence, nem földrajzi egység, nem olyan mint a Dö- 
rögdi-medence, amelynek ülnek a falvak a peremén; de mi 
azzal érveltünk, hogy itt a hegy köti össze a falvakat, a régiót.
A Csornád-Büdös hegység régi kultikus hely. Itt van a Szent 
Anna-tó, aminek a nevét középkori kénbányászok adhatták 
(Torján). A bányászat révén kapcsán jött létre a torjai Büdös 
barlang, a Gyilkos, a Timsős vagy a Madár-temető. Valószínű, 
hogy bányászok létesítettek kegyhelyet a Szent Anna-tónál. 
Két kápolna is állt ott. A pogányokig nyúlik vissza a történet,
-  népmondákban, helynevekben olvasva, Tehát minden 
megvan, hogy eköré a kultikus hely köré telepítsük a régiót. 
Az öt település (Lázárfalva, Tusnád, Tusnádfürdő, Sepsibükk- 
szád, Torja) határa itt találkozik.

A néprajzi, hitvilági, történelmi események mellett meg 
kell jegyezni, hogy a Szent Anna-tó híres búcsújára hely volt, 
de a múlt században a nagy veszekedések miatt a püspök 
betiltotta. De úgy látszik, hogy a helynek ördöge van, mert

a 70-80-as években, amikor a hely egyetemisták nyári találko
zóhelye volt, magyar zászlós fiatalok felvonulása után a tábo
rozást a szeku megszüntette a tó partján -  ami csak termé
szetvédelmi szempontból volt előnyös.

A vidékre jellemzők az utóvulkáni működések. Tudni 
kell, hogy 20-30 ezer évvel ezelőtt a Csornád-hegység még 
működő vulkán volt. Ekkor születhetett a Szent Anna-tó egy 
utolsó robbanás eredményeként. Ennek köszönhető az a 
kétszáz ásványvízforrás is, ami a kráter peremén ered. Ezek 
köré települtek a ma már romokban heverő régi. hangulatos 
fürdők -  a lázárfalvi Fortyogó, a Nádasfürdó, vagy a Beszédes 
mező. A Csiszár fürdőben és egész sor borvíz-fiirdőben reu
matikus bántalmakat, szem-, szív-, érrendszeri és bőrbetegsé
geket gyógyítottak. Itt vannak még a büdös gödrök is, a reu
matikus bántalmakra. Ezenkívül nagyon sok tőzegláp található 
a környéken. Egész sereg jégkorszaki maradvány növényt 
mentett át az utókornak a Tusnádi Nyírkeit, a Benesiáp, a 
Varsavész, a Nádas fürdő, a Középpatak lápja és a Bálványos 
várnál, a Büdös mögött a Buffogó lápja. Annyira komplex ez 
a terület, hogy innen jött az ötlet, ezt érdemes megvédeni. A 
falvakban pedig az építészeti em lékek a parasztházak, a 
székelykapuk fából vagy Tusnádon és Biikkszádon a kőből 
épített kapuk.

Ebbe beletartozik a tájvédelem is. Komplex fejlesztésre 
gondoltunk. A gerinc a természetvédelem, arra építjük a 
mezőgazdaság, az ipar, a turisztika fejlesztését, vagy bármi 
mást. Nemcsak maga a hegy van szem előtt, hanem a hegylá
bak is.

Szűcs G ábor: Miért gondolod, hogy itt átfogóan lehet 
megvédeni a természeti értékeket? Hogy érted azt, hogy a 
védelem módja a természeti értékekre épülő fejlesztés?

Ján os i C saba: Vannak helyek, amelyeket könnyű körül
határolni, mint a Mohos, de közöttük nincs éles határ. Úgy 
éreztük, hogy hiába védjük az egyiket, ha az a másik rovására 
megy. Hiába szép a Szent Anna-tó és környéke, ha a körülötte 
lévő települések rondák, nem tudnak turistákat fogadni. Nem 
áll meg az átutazó, mert szem etes a parkoló vagy a patak, 
romosak a házak, gondozatlanok a kertek. Alihoz, hogy el
jussunk a Szent Anna-tóhoz, nem egyenesen az erdőn me
gyünk át. Ha Lázárfalváról vagy Torjáról indulunk, akkor 
átmegyünk egy mezőgazdasági területen, érintünk egy 
szántót, búzaföldet, pityókaföldet, legelőt; ezért kell, 
harmonikusan találkozzanak a tájegységek, ne legyenek éles 
kontrasztok az emberi település és a táj között.

Szűcs G ábor: Milyen változások következtek be a tájban 
az elmúlt évtizedekben?

Já n o s i C saba : A települések is átalakultak, de maga a 
Csornád hegység, a települések közötti terület szenvedett a 
legtöbbet az elmúlt évtizedekben. Ott volt a legtöbb átalakí
tás. Vegyük például az Oltót. Ástak egy új ágat a szép füzes, 
lapos területen, ahol a szépen m eanderező patak minden 
tavasszal kiöntött. A 70-80-as években ezt teljesen lecsapol
ták, a régi Olt-medret eltömítették. A gazdag növény és 
állatvilágot kipusztították. A nagyobb gyárak és üzemek 
szennyvize, teljesen megölte az élővilágot, s a víz már für
désre sem alkalmas. Annyira bűzlik a szerves anyagoktól, 
hogy a közelébe se lehet menni.

A szabályozás nem kerülte el a Tusnádi szorost se. Az 
évszázados füzeket teljesen kiirtották, a déli részen megépült
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egy törpe vízerőmű, pár Kilowattot termel, de ehhez beton
m edencébe foglalták az Oltat, megszüntettek egy szép 
breccsás-andezitbe vájt természetes kaput, eltüntettek egy 
nagyhozamú termálvíz-forrást és építettek egy ronda transz- 
íormátorházat, Az Olt „rendezése” nem volt elég, hanem 
talajjavító vállalatokat is létrehozott a kommunista rendszer. 
Legelő-talajjavítósok is voltak közöttük. Ezek a hegylábi, 
erdőszéli legelők talaját teljesen átdolgozták. Valóságos gén
bankot pusztítottak el. Többezer éves virágos réteket szán
tottak fel, átrostálták a földet, a köveket kiszedték, a vizes 
területeket lecsapolták. Azután bevetették angol perjével 
vagy bükkönnyel és így sem leges, a tájhoz nem kötődő, 
teljesen steril területet hoztak létre. Ezzel teljesen kiirtották 
a bokros mogyorós részeket, és tönkretették a tájat

Szűcs G ábor. Mindezek után, hogy akarjatok a termé
szetvédelmi elképzeléseiteket érvényre juttatni?

Ján os i C saba: Itt is, mint nyugatabbra, vagy Magyaror
szágon, létezett természetvédelmi törvény. Tavaly a parla
ment megszavazta a környezetvédelmi törvényt is. Van egy 
román szólás, hogy a törvény annak való, aki olvassa. Romá
niában rengeteg jó törvény van, de senki sem tartja be Őket.

A természetvédelmi területeknek feldolgozott anyaga 
nem volt. A tulajdonváltással így nem kaptak védelmet ezek 
a területek és újra magánkézbe kerültek. Az új tulajdonosok 
sokszor dacból felégették az értékes területeket. Azt szeret
nénk, hogy a helyi tanácsok hozzanak védelmi célú határoza
tokat, m en a kormányhatározatokat úgysem tartja be senki. 
Legfeljebb büntetni lehet velük, de ez nem  oldja meg a ter
mészet védelmét. Jobb , ha a település maga védi az arra 
érdemes területeket.

Szűcs G ábor: Ezzel azt is mondod, hogy az em berek 
gondolkodásmódja formálja a Lájat7

Jánosi Csaba: Sajnos, ma az emberek gondolkodásmódja 
sokkal durvább. Rombolási mánia van. Adódhat ez abból is, 
hogy nem ismerik a tájat vagy az értékeket, de lehet, hogy 
az elmúlt 40 év vezetett ide, mert ezt nemcsak falun, hanem 
a városban is észleled. Látod, hogy a házát agyoncicomázza, 
már a plafont is belambériázza, de nem érdekli, milyen a 
lépcsőhaz, vagy hogy az ablakán benő a gyom. Nem érdekli, 
ha a lakók közül valaki fát ültet. Míg az ülteti, szégyenletében 
nem jön ki, vagy ha kijön, szabadkozik, jaj, most nincs ideje, 
így van a falvakban is. Nincs meg az a szeretet az emberek
ben, mert a földeket s mindent elvettek. Itt ahol komoly 
falutörvények voltak, ahol a régi emberek valósággal simo
gatták a földet, s a á ja t . Vasárnap mindenki megseperte a 
kapu elejit. Ünnepkor reggel, vagy napközben is.

Attól kezdve, hogy már nem az övé volt a föld, már nem 
olyan volt a hozzáállása. A régi időkben a pásztor botja végén 
volt egy fecskefarkú lemez, és nemcsak a juh legeltetés volt 
a feladata, hanem a legelő karbantartása is. A szamárcsipkét 
ki kellett vágja; ezt a mai pásztor nem teszi. Ezért néznek ki 
így a legelők. Régen az íratlan törvények jobban működtek, 
mint ma az írottak.

Szűcs G ábor: Ez csak a tulajdonnal függ össze?
Ján osi C saba: A tulajdonnal is, de valahogy a faluközös

ségekkel is. Az új rendszerváltással megint nem a közösségi 
élet folytatódik, hanem az egyénieskedés. Ez a vadkapitaliz
mus. Az Egyesület egyik törekvése, hogy újra kiépüljenek a 
faluközösségek. Nemcsak a tájat védjük, hanem a táj embere

it is. Ha egy egészséges turizmus kialakul, akkor ne más zse
bébe vándoroljon a bevétel, hanem a településekhez jusson. 
A régi faluközösségeket is össze kell hangolni, és a térség 
települései is valahogy össze kell jöjjenek, Jegyen egy közös 
célunk.

Szűcs G ábor: A természet védeteme és az emberi kö
zösségek újraélesztése összetartozó dolgok?

Ján os i C saba: Összefüggenek, mert hiába védi az egyik 
falu, ha a másik rongálja.

Szűcs G ábor: Van-e szerinted összefüggés aközött, hogy 
szétestek a faluközösségek és hogy a táj használata megvál
tozott?

Já n o s i C saba : Amikor megszűnt a magántulajdon, a 
közösségek is szétestek. Akkor indult pusztulásnak a táj 
szétesése is. Az Olt szabályozása ellen is felléptek volna az 
emberek, ha van ott magántulajdon vagy megvan még a 
faluközösség. Például régen Tusnádon nem engedték, hogy 
ott legyen a keményítőgyár. Akkor volt összetartozás. Bízom 
benne, hogy a magánbirtokkal együtt kialakul újra. Ahogy a 
bogár szeme mozaikszem. minden egyes kicsi mozaik külön 
lát, mégis egy kép alakul ki. Ha én is védem, a szomszéd is 
védi, a harmadik is védi, mert egymás mellett van a földünk, 
akkor egybefogódik, s közben rájövünk valamire. De, hogy 
fog mindez újra kialakulni; még nem tudom. Még most na
gyon nehéz, de ebben bízom. Ma már sokkal több lehetőség 
van arra, hogy ne folyjon olyan káoszban minden.

Szűcs G ábor: Mi az ami téged a Csornád régió fejlesz
tésére késztet?

Ján osi C saba: A szülőföld szeretete. Oda valósi vagyok, 
olt születtem. Úgy érzem, hogy ezért a tájért valamit ten
nem kell. Nem vagyok válallkozó beállítottságú, amit tanul
tam, azt próbálom inkább átadni.

Jánosi Csaba és Szűcs Gábor з csomádi Jiegyen

M illeren  te n áriu m i faso rü lte tés
a Dörögdi medencében

A Dörögdi-medencében 1996. október 19--énmíliecentená- 
riumi fasort, 1100 hársfát ültettünk el a Ka poles és Talián- 
dörögd közötti út két oldalán. A Független Ökológiai Központ 
(FŐK) már a nyáron fa-részvényeket árusított a medencében, 
hogy résztvevőket toborozzon és pénzt gyűjtsön az alkalom
ra. Л fasorültetésen 130-an vettek részt az öt faluból és az 
ország különböző tájairól.

A fasorültetést a FŐK, az IUCN, a Tapolcai Közúti Igaz
gatóság, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 
és a Pagony Iroda támogatta.
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