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faragott sírjelek egy része stilizált tu-
lipánban, fejben végződik. A széles 
tölgyfából ácsolt keresztek sokasága 
is a régmúlt idők temetőinek hangu-
latát idézi. Itt is, akárcsak a többi szé-
kelyföldi temetőben a hagyományos 
sírjelek egyre csak fogynak, fogynak. 
S helyükre messzi országokból szár-
mazó, fényezett, csillogó kövek ke-
rülnek.

Felsővolál utolsó házainál balra té-
rünk. A Torja patakán átívelő pallón 
a Szemmosó kút irányába indulunk. 
Porzik a hó lábunk nyomán. Igazi téli 
séta. Előttünk a Torja és Jajdon patak 
között emelkedő gerinc egyik havas  
csúcsán áll Torja vára, Mike Imola 
óriásokkal építtetett fellegvára. Jókai 
Mór társaságában ezt majd egy későb-
bi utunk során keressük fel.

Ragyog a forrás

A völgy jobb oldalán, fi atal fenyőer-
dőben található a Szemmosó kút for-
rása: világoskék színben ragyog, akár 
egy szem. A hóborította környezet 
kiemeli a kéntejes forrást. A kénhid-
rogénes kalcium-magnézium-hidro-
génkarbonátos típusú gyógy vízben 
fehéres színű kéntej úszik. A forrást 
övező bokrok vékony ágain sápadt 
színű rongydarabok, „foncsikák” 
vannak felbogozva, amelyekkel a 
forrást felkeresők szemeiket boro-
gatták. A hagyomány szerint a színes 
rongyokat a fákra aggatók mondják: 
„azokkal a betegség is maradjon 
ott.” A rongyokat nem szabad elvin-
ni, mert akkor a betegséget is magad-
dal viszed, magyarázzák a helyiek. 
Mi is megmossuk szemeinket, hogy 
a 2019-es esztendőben jobb legyen a 
látásunk, jobban tudjunk eligazodni 
forrongó világunkban, a nagypoliti-
kában s a helyi kicsiben is.

A gyenge hóhullásban, Áprily Lajos 
Hóhullásban című versének utolsó 
sorai jönnek szembe: „ Porka havak...
Hogy suhantál ifj ú, könnyű szívvel/
hó-szelekben a hegyoldalt szalagozó 
sível./Porka havak... Messze kísért 
hó-dala a múltnak./Fehéredő fejedre 
is porka havak hulltak?/Lassan lép 
már fürge lábad, óvakodva, félve:/
egyet lépsz és bezuhansz az örök-ál-
mu télbe...”
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Istentiszteletre hív a harang
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Lőrés a vártemplom falán. 
Keretbe zárt kilátás

A feltorjai vártemplom tornya

Egyre ritkábbak a hagyományos 
sírjelek Torján is




