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Április nem alkuszik. 

Tartja magát, bolon-

dozik. Megvárat. De a 

természet a maga út-

ját járja. Zöldül az ár-

tér. Nyílik a kockás 

kotuliliom. Itt a tavasz, 

még akkor is, ha havaz.

E havi természetjáró utun-
kon, vízbevető hétfőn a vi-
zes élőhelyeket vizsgál-

tuk, s a csíkszentsimoni réten, 
a gólyák földjén csatangoltunk. 
Aki még nem tudja, annak le-
írjuk, hogy Erdélyben, s talán 
az egész országban legtöbb fe-
hér gólya Csíkszentsimonban 
fészkel. A fészkek száma eléri, 
s talán meg is haladja a negy-
venet. A családos gólyák mel-
lett még ott vannak a fiatal, csa-
patba verődő egyedek is. Deme-
ter László biológus szerint „az 
erdőnhálók”. Mert a fiatal, csa-
ládalapítás előtt álló fehér gó-
lyák, meleg fészek híján a köze-
li erdők fáin hálnak. A fenyőboj-
ton állva gyertyaként világíta-
nak az éjszakában.

Foglalt villanyoszlopok

A főútról a Malom utcán 
ereszkedtünk le az Olt árteré-
re. Meglepő, hogy az utcában 

minden villanyoszlop foglalt. 
Ide-oda repdes a gólyanépség. 
Légi úton érkezik az építőanyag. 
Csíkszentsimon légtere ilyen-

kor zsúfoltabb, mint London 
Heathrow repülőterének.

Az utca végén a névadó mal-
mot hiába keressük. Csak a ré-
gi Olt holtága és a malomárok 
dacol a vízszabályozókkal. Egy-
kor „nevezetes” malom volt. Er-

ről mesél a Pesty Frigyes hely-
névanyaga: „e falu nyugati oldala 
mellett vonul el szép csendesen 
az úgynevezett Olt-folyó vize, 
és mossa az itten szokásban lé-
vő jeles boronafákból épült csű-
röket s más épületeket anélkül, 
hogy azokban kárt tenne. Van 
ezen a folyón egy igen nevezetes 
négykövű malom, gróf Betlehem 
Domokos tulajdona, ezen malom 
csak azért is megérdemli az em-
lítést, mivel télen, nyáron, őszön, 
tavaszon egyaránt lehet őrölni, 
fagy vízdagály, szárazság, va-
gyis apadás kevés hátrányt okoz 
a használhatásban.”

Szemét a folyóparton

Szép csendesen áll most a te-
rasz alatt az öreg Olt. Felszí-
nén öreg füzek és a boronafá-

ból épült csűrök képe tükröző-
dik. De nem sokáig, mert az idő 
melegedésével a zöld békalen-
cse bevonja a holtág mozdulat-
lan felszínét. Taplocatő felől két 
ásónyommal élő vízzé lehetne 
tenni. A régi malomárkot fel-
újítva táplálni lehetne, s akkor 
talán az öreg csuka is vissza-
költözne, de minek, konkuren-
cia a halastónak? Nem lehet. 
De szemetelni a partján, azt le-
het. A telkekről kifolyó szemét 
s „ganyé” ott díszeleg a partján. 
Szomorú, hogy a székely embe-
rek ennyire semmibe veszik az 
életet biztosító víz tisztaságát. 
Nem tudják, mit cselekszenek – 
mondja a költő.

Közeleg Szent György napja

Kedvesebb kép fogad az ár-
téren, ahol az egykori Olt-mar-
ta mélyedésekben már sárgál-
lik a mocsárcsi vagy gólyahír. 
Arasznyival magasabb szára-
zulatokon több ezer kockás lili-
om, rokolyára emlékeztető virá-
ga pompázik, hirdeti a tavaszt. 
A barkába öltözött fűzfaágon a 
sárga tollazatú citromsármány 
dalol. A közelgő Szent György 
napot idézi a faluból kivezető 
úton andalogva haladó gyászo-
ló juhsereg. A határkeresztnél 
balra térnek, a Gödör felé ve-
szik az irányt. Amíg a sereg to-
vább áll, fennhangon olvassuk 
a határjáró ember kőbe vésett 
imáját: „Ember erre visz utad/ 
Köszöntsd égi megváltódat/ Óh 
fogadd el hő imánkat/ Áldjad, 
védjed határunkat./Jégtől, víz-
től, szélvihartól, s minket óvjál 
minden bajtól. Ámen/”

Csíkszentsimon nemcsak gó-
lyáiról nevezetes, hanem arté-
zi vizeiről is. Határában lemé-
lyített fúrásokból felszínre tö-
rő édesvíz táplálja több alcsíki 
település gazdaságát, és több 
ipari létesítménynek biztosít 
nyersanyagot. Itt ha nem is bor-

rá, de sörré változik. Ha túlzás-
ba viszik a kitermelést, akkor 
az édesvíz borvízzé változik. 
Borréten egy ilyen kútnál oltjuk 
szomjunkat. A szépen felújított 
borvízforrást sokan látogatják. 
Gyógyhatását dicsérik.

Borréti borvízforrás nyomában

Békászó fiatal gólyákat ke-
rülgetve, a csatornává züllesz-
tett Olt gátján a feledésbe me-
rült Borréti borvízforrás nyo-
mába eredünk. A vakondtú-
rásban felszínre került vö-
rös limonit vezet el a beteme-
tett forráshoz. Csíkszentsimon 
helynévanyagában így emle-
gették egykor: „Borréte, kaszá-
ló hely, valamint az előbbiek-
hez hasonlóan úgy ez is süly-
lyedős hely, de mindazonáltal 
egy kisded dombocskáján van 
egy savanyú vizes kút (nálunk 
borvíz), erről a borvízről tehát 
az egész rétet nevezik Borréti-
nek.” A forrás „sírhantján” áll-
va felidézzük Sík Sándor 1941 
júliusában írt Borvízforrás cí-
mű versét: „Borvízforrás csö-

rög lábaimnál,/A déli szél fe-
nyőbojtot himbál./Körülöttem a 
dús csíki hegyek/Hullámozzák 
felém az Isten képét./Uram, én 
Uram, ennyi szépért/Méltó vá-
laszt, hol vegyek?...Folyjatok 
áldott kútfejek,/ Kérlek szépen, 
régi virágok,/Az embereknek 
megbocsátanátok:/Nem tudják 
mit cselekszenek!” Valóban, 

aki egy öl szénáért betemette 
a Borréti borvízforrást, az nem 
tudja, mit cselekedett.

Kapusra ereszkedő sötét fel-
legek megálljt parancsolnak. A 
dombon álló csatószegi temp-
lom alatt hazalopakodunk... 
Holnap van a Föld Napja. Gon-
doljuk meg, mit cselekszünk.

JÁNOSI CSABA

Réten, réten, sej a csíkszentsimoni réten...

Csatangolás a gólyák földjén

Gólyasor a Malom utcában. Talán az egész országban legtöbb fehér gólya Csíkszentsimonban fészkel

A régi Olt holtága és a malomárok dacol a vízszabályozókkal

A dombon álló csatószegi templom alatt hazalopakodunk...Artézi kút Csíkszentsimonban

Csíkszentsimon 
nemcsak gólyáiról 
nevezetes, hanem 
artézi vizeiről is.
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