
R
égmúlt idők han-
gulata fogad az 
ebédlőben, ahová 
leülünk beszél-
getni, miközben 
Tímea teával kí-

nál. Burjántea – jegyzi meg moso-
lyogva, de mondania sem kell, ott 
lebeg körülöttünk a nyári mezők 
illata.

A hazatérés

„Furcsa volt, amikor ide visszajöt-
tünk, mert Domokoson, ahol lak-
tunk, egy lépésre volt a gyógyszer-
tári munkahely. Már közel húsz 
éve meghaltak a nagyszüleim, egy 
darabig itt maradt az unokatest-
vérem, aki a malmot működtette, 
csak sajnos ebben az új világban 
már nem őröltetnek, ebből már 
nem lehet megélni. Egy darabig 
úgy tartottuk fenn a birtokot, hogy 
idejöttünk szombaton, sütöttünk 
egy kicsi szalonnát, megnéztük, 
mindenünk megvan-e, kicsit tet-
tünk-vettünk, s észrevettünk, 
hogy ez is eltűnt, az is eltűnt. 
Édesanyám nagyon nehéz döntést 
kellett hozzon, és kimondta, hogy 
ez így nem működik. Az én uram 

volt olyan bátor tizenkét évvel 
ezelőtt, hogy feltegye a kérdést, 
mi lenne, ha ide egy fogadót nyit-
nánk” – meséli Gáll Tímea.

Persze az első felvetést ellenke-
zés fogadta, de lassan mindenki 
belátta, a malom, a birtok csak így 
menthető meg. És belekezdtek a 
nagy munkába, elindultak a felújí-

tások, felépült az első parasztház, 
jöttek a vendégek, gyűlt kicsiden-
ként a pénz, így felépülhetett a 
második parasztház is, élettel telt 
meg az udvar. De a Gáll házaspár-
nak még meg kellett hoznia egy 
fontos döntés. „Ha a gyógyszer-
tárban voltam, akkor az járt a fe-
jemben, hogy ha hazajövök, van-e 

annyi tojásom vagy húsom, hogy 
a vendégeknek főzni tudjak. Ha 
itthon voltam, úgy főztem a ma-
lomházban, hogy mindig kitettem 
a gyógyszerek prospektusát, hogy 
tanuljam az új gyógyszerek ható-
anyagait. Beláttam, egyet kell csi-
nálni, s azt jól. Na így ragadtunk 
itt végleg” – mondja Tímea, aki 
így aztán elbúcsúzott a patika vi-
lágától, férje, Levente pedig a tor-
natanári hivatását adta fel a közös 
álomért. Az udvaron most már há-
rom zsindelyes parasztház áll, de 
mivel a malomházat „kinőtték”, 
az egykori istállót is átalakították 
vendégfogadónak.

A birtok lelke

Mosolyogva meséli a ház asszo-
nya, hogy édesanyja, aki gyógy-
szerész volt, mindig azt mondta 
gyermekeinek, a szakmát tovább 
kell vinniük. Zsigmond nagyma-
mája, a molnárné őt mint a legna-
gyobb unokát vette maga mellé, 
hogy tanuljon, mondván, ebből 
meg lehet élni, mert búza lesz, az 
emberek mindig fognak őröltetni. 
A domokosi Boros nagymamája, 
a kocsmárosné pedig tudta, enni, 
inni mindig fognak az emberek, 
abban a világban is helyt kell áll-
ni. „Aztán az élet idesodort, sze-

rintem most már mind a három 
vagyok kicsit” – jegyzi meg moso-
lyogva.

Örök a fogadóban a nagyszü-
lők, dédszülők emléke, itt min-

denhez kötődik valami, története 
van a megpercent szélű lábas-
nak, emlékeket elevenít fel az 
edények csörömpölése. A mol-
nárné nagymama már közel húsz 
éve meghalt, Boros nagymamától 
alig két hónapja búcsúzott el a 
család. A költözéskor őt is vitte 
magával a házaspár Madarasra, 
hogy „legyen a birtok lelke”. „Ő 
volt az én kritikusom, és 94 éves 
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• péntek

Örök életű a fogadóban 
a nagyszülők, 
dédszülők emléke, itt 
mindenhez kötődik egy 
emlék, története van 
a megpercent szélű 
lábasnak, emlékeket 
elevenít fel az edények 
csörömpölése.

Amint a csíkmadarasi 
templomtorony a hátunk 
mögé kerül és letérünk 
a főútról, kicsit mintha 
megállna az idő. A köd 
már felszállt, ragyog a 
nap, zúzmarás körülöt-
tünk a mező, csodaszép 
a téli táj. Mélységes 
csend fogad a Zsigmond 
Malom Fogadó udva-
rán, aztán amikor a ház 
asszonyának keresésére 
indulunk és belépünk a 
konyhába, élettel telik 
meg minden. Gáll Tímeá-
hoz indultam, és egy régi 
világba csöppentem.

A kovász éltető

„A mi életünkben is eljött az az idő, 
amikor rájöttünk, ide vissza kell térni, 
mert ez az igazi élet.”

#Gáll Tímea




