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málták. Mózes a szobájába invitál, 
ott is a régi ajtóba kialakított köny-
vespolcához hív, olvasni kellene 
neki. Az emeletes ágy felső szintjére 
egyelőre a cserepes virágok vannak 
menekítve, a padlódeszka színes, a 
szegőlécet horgonykötéllel helyette-
sítették. Praktikus megoldások rak-
lapokból, a rusztikus és a modern, 
a múlt és a jelen ízléses ötvözete. 
Találós kérdést is kapunk, miből 
készült a fürdőszobában a mennye-
zeti lámpa? Büszkén kapjuk meg a 
megoldást Hunortól, a keresett sze-
kéralkatrész neve fergettyű. A füg-
gönyöket Beáta varrta még azzal a 
varrógéppel, amelyet a nagymamá-
ja használt és ma a nappali egyik 
ékessége. Megvan az már száz éves 
is, de működőképes. A nappali má-
sik dísze a mennyezetből lógó fából 
készült bölcső. Közben anya elvo-
nul Jankával, Mózes pedig egy ver-

K
özvetlen szomszédsá-
gukban a tájház épüle-
tének felújítása zajlik, 
az út túloldalán az is-
kola és a templom áll, 
végigkíséri minden-

napjaikat a harang zúgása, megadva 
a nap ritmusát. A ház első írásos emlí-
tése 1892-ből maradt fenn, szívük-lel-
kük benne van a felújításában.

Meglátni és megszeretni

Az első érdeklődő telefonhívástól 
legalább hat év telt el addig, amíg 
Kádár Beáta megvásárolhatta álmai 
házát. Amíg egyetemistaként Kéz-
divásárhely és Csíkszereda között 
ingázott, minden egyes alakalom-
mal elhaladt az autóbusz a régi ház 
előtt. „Bea is fi atal volt, a házért is 
sokat kértek” – foglalja össze tömö-
ren azt a néhány évet Beáta férje, 
Sebestyén Hunor, ami a „meglátni és 
megszeretni” pillanattól a vásárlásig 
eltelt. „Nyolc-kilenc éven keresztül 
nézegettem a házat. Itt mentem el a 
busszal mindig és csodáltam, hogy 
milyen szép. Aztán láttam a táblát, 
hogy eladó, de akkor nagyon sokat 
kértek érte, nekem meg kevés pén-
zem volt. Egyszer csak annyi pénzt 
kértek, hogy annyi már nekem is 
volt, s megvettem. Lett egy házam 
Kászonújfaluban” – egészíti ki férjét 
az éppen hazaérkező Beáta. Kézdi-
vásárhelyen, a családorvosnál volt a 
hat hónapos Jankával. S igen, többek 
között ezért is furcsállották sokan, 
amikor a két családalapítás előtt álló 
fi atal feladta a városi környezetet és 
falura költözött. Mi lesz, ha a gyer-
mekkel orvoshoz kell menni? – sze-
gezték nekik sokszor a kérdést, de 
a fi atal szülők számára nem jelent 
problémát, ha az autóval fél órányi 
járásra lévő Kézdivásárhelyre kell 
utazniuk. Ma már – mondják mind-
ketten – ez sem időben, sem kilomé-
terben nem jelenthet problémát.

Gazdabolt és garzonlakás

Na de térjünk vissza a házhoz, amely 
kapcsán, ha már megvolt, Beának 
támadt is egy ötlete. „Tudtam, hogy 
a házzal is kellene kezdeni valamit, 
és arra gondoltam, nyithatnánk egy 
gazdaboltot benne. Az emeleten 
megnyitottuk a boltot, miközben 
egy kis szobában laktunk mi ketten. 
Úgy is emlegettük, hogy a garzonban 
lakunk. Aztán lett annyi pénzünk, 
hogy leköltözött a bolt a földszintre, 
s Hunor elkezdte újítani a házat. Én 
olyan „ne csinálj semmit, csak légy 
itt” típusú segítséget nyújtottam. Itt 
majdnem mindent Hunor csinált. 
Dolgozott az alappal, ásott, jöttek a 
vásárlók, kiszolgálta őket, jött vissza 
dolgozni. Én pedig közben a doktori 
dolgozatomat írtam” – kezd bele a 
mesélésbe Beáta. Hunor nevetve fűzi 
hozzá, emlékezetes volt az a pillanat 
is, amikor eldöntötték, hogy együtt 
nyitnak gazdaboltot. Nürnbergben 
egy német juhászkutya világbaj-
nokságon hozták meg ezt a közös 
döntést, amelyet később egy szintén 
máig emlegetett leánykérés is kö-
vetett. Ezt Pécsen a tévétoronyban 
képzelte el Hunor, de a helyszínen 
kiderült, nem látogatható a torony. 
„Végül csak sikerült feljutni, s Bea is 
szerencsére igent mondott” – kacag 
nagyot.

Fergettyű a fürdőszobában

Mózes nincs még két éves, ott ti-
peg körülöttünk, ha megkérdezzük 
hány éves, előszeretettel vágja rá a 
maga sajátos nyelvén, hogy négy. 
Édesapja nyakába kérezkedik, ami-
kor felkerekedünk, hogy szemügy-
re vegyük a házat belülről is. Az a 
bizonyos gazdabolt ma már a föld-
szinten van, a család az emeleten 
lakik. Itt majdnem minden Hunor 
munkájának gyümölcse: konyha, 
nappali, fürdőszoba, gyerekszoba, 

majd a tavasszal meglett a karan-
ténszoba is. Ez annyit jelent, hogy 
a kijárási tilalom alatt Hunor egy 
hálószobát készített a tetőtérben. 
Majd minden lépésre egy-egy ötle-
tes megoldásra, érdekességre buk-
kanunk. A felújításnál nagyon ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy az épület 
megmaradjon eredeti formájában, 
alakították, újították, ízlésesen for-
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A ház első 
írásos emlí-
tése 1892-ből 
maradt fenn, 
szívük-lelkük 
benne van a 
felújításában.

#Kászonokban

CSAHOLÁSTÓL HANGO

Végigkövettem a több mint száz éves ház felújításá-
nak főbb mozzanatait, később arról is tudtam, hogyan 
népesült be az otthon: először érkezett Mózes, aztán 
megjött Janka, az udvaron pedig Fridának is lettek 
társai. Beáta Kézdivásárhelyen, Hunor a Gyimesekben 
született, de együtt találtak otthonra a Kászonokban, 
ahol kutyatenyésztéssel, -képzéssel is foglalkoznak.

A több mint százhúsz éves ház Kászonújfaluban

Az otthon ékessége 
a mennyezetből lógó 
fából készült bölcső




