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Sáros úton

Csíkszentdomokos központjában 
a Telek sarkánál, az Alsó- vagy 
Kicsi-Garados alatt a cigányte-
lepnél rátérünk a Sáros útra. A 
Garados alatt élő cigánysággal 
kapcsolatban sok kedves anek-
dota született. Aktualitása révén 
ezúttal egykori munkatársunk, a 
csíkszentdomokosi Tímár Endre 

által elmesélt történetet osztjuk 
meg olvasóinkkal. Gazsi nyak-
tájéki szúrt sebbel került a csík-
szeredai megyei kórházba, ahol 
a sebészeten egyik falubelijével 
került egy kórterembe. Te Gazsi 
– szólt az öreg –, az a bicska nem 
vágott. Béni bácsi, a szetter, a ma-
gas nyakú szetter... mentette meg 
az életemet. Nyugat-Európában, 
Londonban, Párizsban, Amszter-
dámban, Berlinben... lehet sza-
badalmaztatni a szettert, főleg a 
magas nyakú szettert.

Napjaink aszfaltozott Sáros útja, 
„mely hajdan posványos hely lé-
vén igen sáros út volt, s innen vet-
te eredetét”, Gerécesen keresztül 
a Gyergyó-mendencébe vezet, de 
mi a Pritske vagy Piricske dombja 
alatt balra térünk, Lokútjára ka-
nyarodunk. Lokszádánál a tornác-
ról az idegenek járását fi gyelő Ka-
lamár Imrétől kérünk eligazítást 
a környék helynévanyagában és 
látnivalóiban.

A magas vasúti töltés fölött 
emelkednek az Örmény-sorok, oda 
igyekszünk, ahonnan szép kilátás 
nyílik a Csíkszentdomokos keleti 
határát koszorúzó, hó- és felhő-
födte Nagy-Hagymás, Egyeskő, 
Öcsém, Terkő és Naskalat mész-
kőszirtjeire. De előbb át kell men-
nünk a vasúti töltés alatti boltíves 
átjárón. A Csíkot Gyergyóval össze-
kötő vasút tervét 115 éve, 1904-ben 
fogadták el, és 1907-ben már át is 

adták a forgalomnak. Érdekessége 
a Garados-Gréces lejtőin kanyargó 
vonalnak az alatta kiépített sok-
sok átjáró, amely kijárást biztosí-
tott a gazdálkodó damokosiaknak 
keskeny földjeikhez, kaszálóikhoz, 
átjárást a legelőre járó csordáknak, 
s nem utolsósorban vadcsapásként 
is szolgál. A romániai autópályákat 
tervezők is példát vehetnének a 
garadosi vasúti pálya átereszrend-
szeréről, akkor nem lenne annyi 
medve- és vaddisznótetem a gyors-
forgalmi útjainkon. A faragott, 
helyi fehér mészkőből összerakott 
boltív az olasz kőfaragók tudását 
dicséri.

Az eke nyomán 
született műalkotás

Az óriások lépcsőin, a teraszos 
földművelés mezsgyéin, „muzs-
dáin” kapaszkodunk fel a boróka- 
és mogyoróbokrok borította Ör-
ménysorokra. Nem bántuk meg. 
Északon a Fekerez ezüstbe öltözött 
csúcsa kandikált ki a Gréces rőt 
színe mögül. Keleten a gyümölcs-
faágak keretezte Nagy-Hagymás 
vonulatán pihenő szürkés-fehér 
hófelhők tették varázslatossá a 
felcsíki tájat. Mögöttünk a Füle-
bükke, Inczeteteje, Inczevölgye 
lejtőin a 19. század derekán elin-
dított ugarrendszer „földgrafi kái” 
teszik széppé a tájat. Nem is tud-
ták a damokosi székelyek, hogy az 

eke nyomán milyen szép műalko-
tás születik a tájban. Kemény per-
formansz volt. 

Nyugodt szemlélődésünket a 
gerinc mögül feltűnő két hatalmas 
pásztorkutya szakította meg. Ege-
résző útitársunkat, Rebi kutyát, a 
magyar vizslát szúrták ki. Okossá-
ga és gyors futása mentette meg 
aranybarna színű irháját. Az ese-
ten elgondolkodva fény derült arra 
is, hogy a nyájakat kísérő, területe-
iket védő kutyafalkák is ludasak le-
hetnek abban, hogy a túlszaporo-
dott medveállomány a hegyekből 
beköltözött a falvakba, városokba. 
A gyenge egyedeknek nincs helyük 
a havason. Migrálnak.

A várakozás eszméje

A Csíkszentdomokos fölött emel-
kedő hegyen állva megérint az 
adventi hangulat. Igazak Székely 
László Csíki áhítat című könyvé-

ben advent kapcsán megjelent so-
rai: „A várakozás eszméje a csíki 
nép életstílusában, adottságai ban 
gyökerezik. Foglalkozásuknál fog-
va is állandó várakozásban él nek: 
várják a tavaszt, várják a föld áldá-
sát. Advent inkarnációs eszméje a 
titokzatos erdőségek közepette ősi 
imáikban (Angyalok csendítenek), 
látomásaikban él tovább. Képzele-
tükkel, szívükkel igénylik a meg-
váltást, s amit intuícióval megsej-
tenek, azt kifaragják a Jézus-faragó 
emberek, akik nemcsak az írók 
fantáziájában, hanem a valóság-
ban is élnek.” Végezetül egy kóste-
leki ősi adventi ima sorai: Hajnal, 
hajnal, piros hajnal,/ Ébredj, em-
ber, mély álmodból,/ Megszaba-
dulsz rabságodból./ Nyújts kezet, 
Mária,/ Vezess bé mennyekbe,/ Az 
örök dicsőségbe. Ámen.
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zött jártunk

A várakozás eszméje a 
csíki nép életstílusában, 
adottságaiban 
gyökerezik. 
Foglalkozásuknál fogva 
is állandó várakozásban 
élnek: várják a tavaszt, 
várják a föld áldását.
(Székely László: 
Csíki áhítat)
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A faragott, helyi fehér mészkőből összerakott 
boltív az olasz kőfaragók tudását dicséri




