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Elődeink évszázados tudását 
őrzi a Hargita megyei Bögöz tele-
pülésén található Kincses porta, 
amelyet sóház és a méhek által 
kibocsátott rezgést felhasználó 
apiterápiás helyiség tesz külön-
legesebbé a látogatók számára. 
A házról, a benne működő szol-
gáltatásokról Ilyés Emőke tulaj-
donos beszélt a Krónikának.

» OLÁH ESZTER

L etűnt korok gondosan megőr-
zött kincseivel találkozhatnak 
azok, akik a Hargita megyei 

Bögöz településére látogatnak 
megszemlélni a százharminc éves 
Kincses portát, amelyet legifj abb 
tulajdonosa, Ilyés Emőke különös 
gonddal és végtelen odaadással 
őrizget az utókor számára. A meg-
annyi régiséget és kézműves termé-
ket rejtő portán olyan egészségtu-
risztikai szolgáltatások is igénybe 
vehetők, mint a sóház vagy az 
apiterápiás helyiség, azaz a méhek 
által kibocsátott rezgést hasznosító 
terápiás eljárás.

A százharminc éves ház az idők 
során többször is gazdát cserélt: 
kezdetben az állami vasút tulaj-
donában állt, majd a helyi lelkész 
és felesége vette át, majd a jómó-
dú gazdálkodó Veress család, míg 
végül a jelenlegi tulajdonosához, 
Ilyés Emőkéhez került. A gazdál-
kodásból élő Veress család annak 
idején a négyhektáros gyümölcsös 
mellett állatokat tartott, és az elő-
állított termékeket nemcsak a kör-
nyéken, de még Magyarországon 
is értékesítette. A tejcsarnokként, 
vajgyárként, papilakként és gaz-
dasági portaként is működő épü-
letegyüttest Ilyés Emőke két évvel 
ezelőtt azzal a céllal vásárolta meg 
a gazdacsaládnál szolgálók örökö-
seitől, hogy megőrizze annak au-
tentikus formáját. „Nagyon ritka, 
hogy a falusi környezetben egy 
polgári porta megmaradjon. Már 
gyerekkoromban is elvarázsolt 
a ház, aminek az udvarán sokat 
játszottunk annak ellenére, hogy 
az ott lakó öregúr nem szerette” – 
idézte fel.

Megannyi kincset rejt 
az évszázados porta
Ottjártunkkor megtekinthettük a 
vajkészítés folyamatát, amelyet 
egy 91 éves bögözi asszony és a 
házigazda mutattak be a faluban 
táborozó fotós csapatnak és la-
punknak. Az elkészült vajakat a 
hagyományokhoz híven bögözi 
gyöngyvirágos vajpecséttel je-
lölték meg, a pecséten gyakran a 
készítő család neve is fel volt tün-
tetve, hogy messzi vidéken is isme-
retes legyen, honnan is származik 
az adott termék. A polgári épület 
felső része a jómódú családokhoz 
hasonlóan három helyiségből, a 
fogadószobából, a hálóból és a 
konyhából áll, a szokásosnál jóval 
magasabb beltérrel. Ragaszkod-

va az eredeti formájához, a házi-
gazdának sikerült a hálószobát is 
megőriznie annak egykori bútor-
zatával. A többi helyiségben idők 
során összegyűjtött régiségekkel 
találkozhatunk, hiszen a porta 
felszerelése folyamatosan bővül 
hajdanán használt eszközökkel. 
„Életet szerettem volna lehelni a 
helybe, ahol lépten-nyomon va-
lamilyen kincset fedeztem fel, így 
adta magát az új elnevezés is, a 
Kincses porta” – osztotta meg a 
tulajdonos.

Elmondta, esetében a régiség-
gyűjtés az iskolai évekig vezethető 
vissza, ugyanis egykori magyarta-
nárnője jutalomrendszert talált ki 
a diákok számára a régiséggyűj-
tés megszerettetése érdekében. 
„A tanárnőnek erős kisugárzása 
volt, amellyel igyekezett meg-
szerettetni velünk a régiségeket. 
Mondanom sem kell, színtízes vol-
tam magyarból. Ahogy elkezdtem 
járni a padlásokat, és felkerestem 
nagymamám barátnőit, nagyon 
szép tárgyakra találtam. Emlék-
szem, az első leadott tárgy egy 
régi vajköpülő volt. Később aztán 
édesanyámmal a népviseleteket 
is gyűjteni kezdtük” – emlékezett 
vissza a kezdetekre. A gyűjtőszen-
vedély gyümölcseként ma Bögöz-
ben egy állandó népviseleti kiál-
lítás tekinthető meg az idők során 
összegyűjtött, főként udvarhely-
széki hagyományos textíliákból. 
Érdekességként elmondta, hogy 
az Udvarhelytől tíz kilométerre 
fekvő település öltözködéskultú-
rájára hatással volt a városi divat, 
a helyi népviseletet viszonylag ha-
mar felváltotta a polgári viselet.

Kézműveseket 
összetartó közösségi tér
Bár kezdettől fogva tisztában volt 
azzal, hogy a befektetés anyagi 
szempontból nem a legjövedelme-
zőbb, és nem fog biztos megélhe-
tési forrást biztosítani számára,-
mégis úgy döntött, hogy a porta 

köré építi jövőjét. Mint mondta, 
leginkább attól tartott, ha más 
kezébe kerül, a felújítás során az 
egész ház elveszíti régi varázsát. 
Az egykor gazdasági épületként 
működő építmény hátsó részében 
még mindig megtekinthető a sütő-
ház, a valamikori tejcsarnok meg 
vajgyár, illetve az állatok élelme-
zésére használt helyiség, amelyek 
mára új funkciót kaptak. A tejcsar-
nok – ahol még mindig megte-
kinthetőek a korabeli vajpecsétek 
és a megmunkáláshoz szükséges 
eszközök – egy szövőszékkel és 
hímzőasztallal bővült, ezenkívül 
kézzel készült textíliák széles vá-
lasztéka is látható. A mellette lévő 
termet egyfajta kézműves termé-
kek boltjaként is említhetnénk, 
hiszen itt bemutatják a falu lakói 
által előállított ínyencségeket és 
népművészeti tárgyakat. Találunk 
itt gyógynövényből készült teake-
verékeket, különleges fűszeres 
sókat, lekvárokat, szörpöket, de 
megvásárolhatók a szőttes szőnye-
gek és a különböző hímzett tár-
gyak is.

„A portára jellemző jó hangulat 
szerencsére megmaradt. Számom-
ra fontos, hogy a kézművességgel 
foglalkozó emberek itt tömörülje-
nek, és megmutassuk, milyen ér-
tékeket is őrzünk a környéken. A 
Kincses porta egyfajta közösségi 
térként is működik” – fogalmazott 
a porta tulajdonosa.

Modern ötletek letűnt 
korokat idéző térben
Bár a megőrzött örökséget körbe-
járni önmagában is jó délutáni 
program, a házigazda azonban 
fontosnak látta olyan kiegészítő 
szolgáltatásokat is kínálni az oda 
látogatóknak, amelyek jól illesz-
kednek a környezethez, így só-
házat és apiterápiás helyiséget is 
működtet. Utóbbi a méhek által 
kibocsátott biorezgést haszno-
sítja, ami nyugtató hatással van 
az idegrendszerre, csökkentve a 

SÓHÁZAT, APITERÁPIÁS HELYISÉGET IS MŰKÖDTETNEK A 130 ÉVES HARGITA MEGYEI KINCSES PORTÁN

Egészségturisztikai szolgáltatások Bögözben

Régi korokat idéz a szobák berendezése a bögözi Kincses portán
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stresszt, és gyorsítja a különbö-
ző betegségekből való felépülési 
folyamatot, a házigazda szerint 
akár az agyvérzés utáni rehabi-
litációban is segíthet. A Biobee 
méhészettel közösen megálmo-
dott házikó – amelynek beépített 
ágyai alatt tavasztól őszig nyolc 
méhcsalád döngicsél – idén ké-
szült el, jövőre pedig várja a fel-
frissülni vágyó vendégeket.

Hasonlóan terápiás hatással 
bír a tyúkpajtából átalakított 
sóház is, amelynek falaiba épít-
ve több mint 2500 kg parajdi só 
segíti a légzőszervek tisztulását.

Emellett a porta egész év-
ben különböző tevékenységek-
kel várja az oda látogatókat. 
Többször szerveztek már ke-
nyérsütést, szappankészítést, 
gyerekeknek tartott kézműves te-
vékenységeket, de tervezik a bér-
kemence-program elindítását is. 
A házigazdának állandó segítői 
is vannak, Geréb Enikő hímzé-
seivel és gyógynövényes készít-
ményeivel, Bartos Ildikó pedig 
szőttes tárgyaival járul hozzá a 
kínálathoz. Ötletekből az egy-
re bővülő Kincses portán nincs 
hiány, jelenleg egy egész isko-
lamúzeumra való anyag várja a 
csűrépületben, hogy a megfele-
lő térbe kerüljön, ahol majd az 
évszázados padokat, a katedrát 
és a didaktikai eszközöket a mai 
generáció gyermekei is kipróbál-
hatják. A szorgos léptekkel épü-
lő-szépülő, megannyi kincset 
tartogató porta pedig jövő év ta-
vaszától hivatalosan is megnyit-
ja kapuit a látogatók előtt.

» A gyűj-
tőszenvedély 
gyümölcseként 
ma Bögözben egy 
állandó népvi-
seleti kiállítás 
tekinthető meg az 
idők során össze-
gyűjtött, főként 
udvarhelyszéki 
hagyományos 
textíliákból.

A vajkészítés folyamatát ismerteti Ilyés Emőke házigazda




