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Budapesttől légvonalban hétszáz, or-
szágúton nyolcszázhúsz kilométerre, 
a történelmi Magyarország határán, a 
Tatros völgyében fekszik Gyimesbükk. 
A 17. század közepétől betelepülő három 
nagyobb település: Gyimesközéplok, 
Gyimesfelsőlok és Gyimesbükk fűzér-
szerűen követi a völgyet átszelő Tatros 
folyót, mely a Rákóczi vár tövében hagy-
ja el Erdélyt, és lép át Moldvába. Az itt 
élők számára a megélhetést a havasi ál-

lattartás, a pásztorkodás, a kereskedelem 
és a háziipar jelentette és jelenti ma is. 
A gyimesi csángók sokáig nem rendel-
keztek a föld tulajdonjogával, haszon-
bérbe vették, zsellérként dolgoztak a csí-
kiak földjén. A történelmi ellentét, a gaz-
dasági különbség és a földrajzi elzártság 
okozta, hogy a gyimesiek a székelyektől 
eltérő kultúrát hoztak létre.

Bíró Gábor
A gyimesbükki Rákóczi vár
– Zarándokhely a végeken

A három gyimesvölgyi község az egy-
kori Csík vármegyéhez, majd Hargita 
megyéhez tartozott, míg Gyimesbükköt 
1950-ben Bákó megyéhez csatolták anél-
kül, hogy bárkit is megkérdeztek volna 
az akkori lakosság hetven százalékát ki-
tevő magyaroktól. A helyiek által kis Tri-
anonként emlegetett hatalmi döntés cél-
ja a románosítás felgyorsítása volt, szét-
választani a csángó magyarokat, akik há-
rom évtized alatt erős társadalmi, kul-

turális és felekezeti kö-
zösséggé forrtak össze. 
1963-ban megszűntették 
a magyar nyelvű oktatást 
is Gyimesbükkön.

A gyimesi csángók két 
nagy kultúra – a római 
katolikus vallás és az or-
todoxia  - határán élnek. 
Végvári népcsoport, me-
lyet az ide-oda csatolá-
sokkal elbizonytalaní-
tottak, megfélemlítettek, 
kettős identitás alakult ki 
bennük. Nagy lelkierő-
vel és elkötelezettséggel 
kell rendelkeznie annak a 

szolgáló értelmiséginek, aki megpróbálja 
összefogni, talpra állítani ezt a népcsopor-
tot. A tanítói családból származó, maga is 
tanári diplomával rendelkező, hetven esz-
tendeje itt élő Deáky András ilyen végvá-
ri harcos. Minden tette tudatos cselekedet, 
szolgálni a magyarságot, a szülőföldet, 
szemben az árral. Magyar órákat tartott 
a diktatúra idején az Erdélytől elszakított 
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gyimesi községben, a rendszerváltozást 
követően pedig, legyőzve az akadályokat 
visszaállította a magyar nyelvű oktatást, 
úttörő lett a Deáky Panzió lét-
rehozásában, a gyimesi turiz-
mus szervezésében. Ösztönzé-
sére évről évre új dolgok szü-
lettek: emlékművek, keresz-
tek, emléktáblák. Régi álma a 
Rákóczi vár rekonstrukciója. 
A Gyimesbükki Rákóczi vár 
Gyimesbükk és Palánka kö-
zött, a Tatros völgyében, a tör-
ténelmi magyar országhatár-
nál áll.

Korábbi alapokon feltehetően Bethlen 
Gábor építette 1626 körül. Fő szerepe a 
völgyben futó kereskedelmi út és a határ 
ellenőrzése, a forgalmazott áru vámolá-
sa volt, védelmi szempontból nem volt je-
lentős, az osztrákok Blockhausnak, őrto-
ronynak nevezték. A 18. század elején II. 
Rákóczi Ferenc megerősítette, ekkor kap-
ta mai nevét. 1897-ben Magyarország és 
Románia között új vasútvonal épült, ek-
kor vámhivatali épületek és határkapuk 
kerültek köréje. A vár tövében épült a Ma-
gyar Állami Királyi Vasutak legkeletibb 
őrháza. A trianoni békeszerződés után a 
határátkelőhely megszűnt, csak a második 
bécsi döntés után került vissza a magyar 
határ, a világháború 1945 végéig. 

– Hét éve küszködöm ezért. Hat év 
után, mikor lemondtam arról, hogy vala-
ha is lesz valami, tavaly Pünkösdkor meg-
kaptuk az építkezési engedélyt, csakhogy 
jött a hosszadalmas közbeszerzési folya-
mat, végül egy helyi vállalkozót, Fekete 
Pál Pétert sikerült meggyőzni, hogy vál-
lalja el. Mellénk állt a polgármesteri hi-
vatal is, Görbe Vilmos polgármesterrel az 
élen. Idén júliusban nekifogtunk a munká-
latoknak, a hegygerinc oldalába vágtunk 

egy széles utat, az építkezési anyagok fel-
szállítására – mondja Deáky. 

A vár rekonstrukcióját a csíkszere-
dai Esztány Győző építész-
mérnök és csapata végzi, aki 
köz- és lakóépületek tervezé-
se mellett a pusztuló csűrök 
újrahasznosításával is foglal-
kozik.

 – A rekonstrukcióban so-
kat segítettek Bilibok Ágoston 
és Bíró Gábor gyűjteményei 
– vallja Esztány. – Az erede-
ti állapotot bemutató régi ké-
peslapokat, a bécsi katonai le-

véltárból kikért tervrajzokat kaptam tőlük. 
A várból csak az alapok maradtak, de így 
is visszaállítjuk az eredeti Monarchia-ko-
ri állapotába. Kétrétegű visszafalazást al-
kalmazunk, a belső réteg téglából, a kül-
ső kőből állna, természetesen az eredeti 
technológiát, építőanyagokat használjuk. 
A földszinten kiállító terem lesz, lőréssze-
rű ablakokkal, az emeleten kávézót rende-
zünk be. A vár tetejét előbb üveggel sze-
rettük volna befedni, végül minőségi fém-
lemez mellett döntöttünk. Visszafaragjuk 
a kilencvenhat régi lépcsőt is. Előzetes 
számításaink szerint az újjáépítés kétszáz-
ezer euróba kerül.

– Miért van szükség egy rom restaurálá-
sára, mikor annyi mindenre nem jut pénz 
a Gyimesekben?

– Elsősorban azért – mondja Deáky 
András –, mert példa értékű lehet a vi-
lág magyarsága számára, hogy ilyen ne-
héz körülmények és ellenkezések köze-
pette is tudunk a Gyimesekben eredmé-
nyeket elérni.

Másodsorban jelzés lehet a románság 
felé, hogy nézzétek, ezek a magyarok 
még a romjaikat sem hagyják, utolsó perc-
ben mentik, amit lehet, mert meg akarnak 

Deáky András
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maradni szülőföldjükön annak, amik az 
őseik voltak. Itt mi vagyunk itthon, és óv-
juk emlékeinket az utókornak. A nemzet 
nemcsak nyelvében, hanem szimbólumai-
ban is él: a felújítandó Rákóczi vár a Ma-
gyar Királyi Állami Vasutak helyreállított 
30-as őrháza, a történelmi Magyarország 
szimbóluma itt a Gyimesekben.

– Mikorra tervezik a felavatását?
– Ha Isten is megsegít, 2018 Pünkösd 

vasárnapjára. Természetesen felaján-
lásokkal, a világ magyarságának ösz-
szefogásával valósul meg az újjáépítés, 

folyószámlát nyitottunk, de csak itt, két 
hónap alatt három millió forintot gyűjtöt-
tem össze a helybéliektől. Az elmúlt tíz 
esztendőben nagyon sok szép dolgot meg-
valósítottunk, de ez nem egyetlen em-
ber munkája. Sok tisztességes, becsületes 
csángó magyar ember felsorakozott a há-
tam mögött, benne van a szívük, lelkük, 
pénzecskéjük is. A Rákóczi vár rekonst-
rukciója eddigi munkánk megkoronázásá-
ra lenne – össznemzeti zarándokhely a vi-
lág magyarsága számára. 

Deáky András

Dzsotján Dávid: Szeptemberi magazi-
nunkat egy rövid választás előtti körkép-
pel kezdjük. Stúdiónk vendége Paulik An-
tal, a NEKH főosztályvezetője, aki rövi-
den reagál majd a látottakra. A 2001-es 
KSH felmérések és az idei július 15-ig re-
gisztrált adatok több helyen is ellentmon-
dóak. Az örmény kisebbségnél például 
2001-ben 836-an vallották, hogy kötőd-
nek a nemzetiségi kulturális értékekhez és 
hagyományokhoz. Ehhez képest ebben az 
évben 2365-en regisztráltatták magukat.

Arménia Népe Kulturális Egyesület ré-
széről Avanesian Alex: - Ez irdatlan nagy 

Szongoth Gábor
Rondó

Vita: Ki tartozik az örmény közösséghez?
2006. szeptember 28-án a Rondó adásában több kisebbségnek volt alkalma véle-
ményt nyilvánítani a regisztrációról és a közeli választásokról. A hazai örménysé-
get a médiában magas posztot betöltő Avanesian Alex, az Armenia Népe Kulturális 
Egyesület vezetője képviselte, aki azonnal leütötte Dzsotján Dávid műsorvezető ál-
tal feladott magas labdát.

Csak emlékeztetőül!
  

szám, hiszen az örmények létszáma, még 
ha a betelepüléseket is vesszük a XX. szá-
zad elején a török népirtás elől menekü-
lők és Magyarországra betelepülők, illet-
ve átvonultak tekintetében, ez stagnáló lét-
szám volt mindig. Ha megnézzük az egy-
házi adatokat, a születések számát, a század 
eleji könyveket, ahol szokás volt, hogy va-
lamely felekezethez tartozók befizették az 
egyházi adót, akkor mindig megállapítható, 
hogy a magyarországi örmények létszáma 
3-500 fő körül kell mozogjon, ennyi van a 
listánkon közel száz éve, s ehhez csatlakoz-
nak természetesen a szimpatizánsok.


