
tett és nőtt fel, édesanyja Balázs Éva 
színművész, édesapja Csíky Csaba 
zeneszerző, karmester, zenetanár. 
„Hol voltak állataid, hol éltél állatok 
mellett?” – kérdezek vissza. A szülei 
hétvégi házában, Kálnokon töltötték 
a nyarakat – tudom meg –, ahol a 
szomszédoknak állataik voltak. Így 
lovak, tehenek, kutyák, tyúkok, li-
bák, kecskék, juhok közt teltek ezek 
a nyarak, mezőre, erdőre, esztenára 
lehetett járni.

„Az volt a természetes, hogy megta-
nultam lovagolni, szőrén ültem meg 
a lovat, úgy jártam ki az esztenára. 
Ha az erdőben eltévedtem, tudtam, 
melyik patak merre folyik, hol kell 
menni, milyen ösvény vezet vissza a 
faluba” – meséli, hozzátéve, hogy a 
szénanátháját is így sikerült legyőz-
nie, hogy nem tudott és nem is akart 
elszakadni az állatoktól, attól az 
életmódtól, ami velük járt. Kálnokon 
segített begyűjteni a szénát a szom-
szédoknak, amikor eldagadt az arca. 
Azonnal bevitték a szentgyörgyi sür-
gősségire, ahol megállapították, hogy 
ez allergia, majd gyógyszeres kezelés-
sel próbálták orvosolni a betegséget. 
„Utáltam, hogy a gyógyszertől foly-
ton álmos voltam, hogy az egyetlen 
esküvőt, amibe elvittek, átaludtam. 
Elhatároztam, hogy nem szedek több 
gyógyszert, és egyszerűen nem ve-
szek tudomást a szénanáthámról, 
nem érdekel. Folyt a könnyem, folyt 
az orrom, eldagadt az arcom, de to-
vábbra is tapostam a szénát, az álla-
tok között forgolódtam, addig, amíg 
egyszer abbamaradt” – idézi fel, ho-
gyan sikerült legyőzni korunk egyik 
„népszerű” betegségét. 

Nem féltették a szülei, hogy valami 
baja esik, eltéved, leesik a lóról? – ér-
deklődöm, amire az a válasz, hogy 
nem. Egyszer azonban történt valami: 
a szentgyörgyi társulat tagjai kivonul-
tak Kálnokra családostul, kicsik és na-

gyok. Csengele pedig az erdőbe, majd 
az esztenára vezette a gyerekeket, 
és az idő úgy eltelt, hogy sötétedésre 
nem értek haza. A szülők megijedtek, 
elindultak a gyereksereg keresésére, 
akik természetesen gond nélkül elő-
kerültek. Édesapja persze nem örült 
a történteknek, de akkor sem Csen-
gelét féltette, hanem a többi gyereket. 
„Tudta, hogy én úgy ismerem az erdőt, 
hogy onnan sötétben is hazajövök” – 
idézi fel a gyerekkori történetet.

O
tt, ahol már úgy 
látjátok, hogy lejöt-
tetek a térképről, 
jobbra fordultok, 
és ott van a ház, 
az első az utcában, 

ott megtaláltok – magyarázza Csíky 
Csengele, amikor arról egyeztetünk, 
hová is menjünk, hogy találkozhas-
sunk vele, és megcsodálhassuk ko-
mondorokkal, kárpáti borzderesek-
kel, tyúkokkal, kacsákkal, libákkal 
teljes életét. Mielőtt a kapun belép-
nénk, a két hatalmas komondort meg 
kell fogni. Még senkit nem bántottak 
eddig – biztat Csengele, de rögtön 
hozzáteszi, mivel kiskölykei vannak, 
a szuka különösen haragszik, ha 
csak az ól irányába is tart valaki.

Szénanáthával az állatok, 
növények között

Hogy jött az ötlet, hogy egyáltalán 
falura költözzenek, állatot tartsanak, 
gazdálkodásra adják a fejüket? – kér-
dezem Csíky Csengelét, akit sokáig a 
székelyudvarhelyi, majd a csíkszere-
dai színpadról ismerhettünk, de mos-
tanság leginkább civil harcosként 
emlegetik sokan, a négygyerekes 
családanya ugyanis a Magyar Szülők 
Egyesületének elnökeként harcol hol 
a vásárhelyi katolikus iskoláért, hol a 
korszerűbb tananyagért, egyszóval a 
gyerekeinkért.

A teraszon kávéval kínál, és sa-
ját maga készítette tejszínt csurgat 
a kávénkba, közben pedig szívesen 
mesél. „Én mindig is ezt szerettem 
volna. Így nőttünk fel, én is és a fér-
jem is, állatok közelében, természet-
közelben” – mondja a világ legter-
mészetesebb magyarázatát, én meg 
csodálkozom, hiszen városi lányként 
ismerem:  Sepsiszentgyörgyön szüle-
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Csengele elha-
tározta, amíg 
nem lesznek 
saját tyúk által 
tojt tojásaik, 
inkább nem 
eszik tojást.

Sokáig színésznő volt, most már saját ottho-
ni gazdaságában ténykedik leginkább Csíky 
Csengele. A Marosvásárhelyhez közeli Tófal-
vára költözött, négygyermekes családanya 
tudatosan választotta férjével együtt az 
„értelmiségi farmeréletet”, amelybe két fejés 
közt belefér a négy gyermek nevelése, de a 
közösségi munka is: a Magyar Szülők Szö-
vetségének elnökeként nem csak saját, más 
gyerekek jövőjéért is sokszor „harcba száll”.

ÉRTELMISÉGI FA
#Csíky Csengele 

Fejéssel kezdődik és végződik a nap
Csíky Csengele a tehenei között. 
Régi álma valósult meg a színésznőnek




