
kert már aludni készül, de az udvaron 
lévő fákon felkúszó borostyán zöldje 
nem fakul. Velünk együtt a kutya is 
besurran a nyitott ajtón, s mire meg-

kérdezném, szabad-e bejönnie, máris elfoglalja 
helyét kényelmes, tiszta vackában. Igen, ő is csa-
ládtag, mondja Tünde és hellyel kínál az ízlése-
sen berendezett konyhában, amely egybenyílik a 
nappalival. Akárhová nézünk, mindenhol színes 
gyapjútekercsek: tegnap érkeztek postán, s ezért 
vannak szanaszét, mentegetőzik Tünde. 

– Huszonöt éve kerültünk Almásra, s az idő 
folyamán megtanultam a helyi asszonyoktól szőni. 
Mindig is érdekelt a kézimunkázás, gyerekkorom 
óta szeretek kötni, varrni, s míg a gyermekek kicsik 
voltak, nekik is készítettem mindenfélét: ruhát, 
pampót, játékot, különféle ajándékokat. Aztán 
időközben nekifogtam szőnyeget is szőni, először 
könnyen mosható rongyszőnyeget, nagyon prakti-
kus volt, ha például kiborult a vízfesték… Érzelmi 
oldala is volt ezeknek a szőnyegeknek, hisz minden 
csíkról tudtam, hogy kinek a pizsamájából, rövid-
nadrágjából való az anyag. Aztán elkezdtem gyap-
jút is vásárolni és abból dolgozni – meséli Tünde.

Színt vinni a szürke hétköznapokba
Az elején ő festette a gyapjút is, mert csak a ter-

mészetes színeket lehetett megvenni: fehéret, szür-
két és sötétbarnát. Nemrég nagy örömére rátalált 
egy Kolozsvár melletti cégre, amely színes gyapjút 
árul. Most rendelt tőlük először, és próbálgatja, 
kísérletezik, megye-e a színük, hogyan lehet velük 
dolgozni. Erős, ellenálló fonalnak látszik. Szőni is 
hozzáfog hamarosan, de most egyelőre pampókat, 
babákat készít.

A faluban vannak még idősebb asszonyok, 
akik tudnak szőni, de már kevesen foglalkoz-
nak ezzel. A nappaliban nagy helyet foglaló, 
több mint százéves szövőszéket egy idős roko-
nuktól kapta, akinek tán a nagyanyjáé volt. Az 
amúgy jó állapotú faerődítmény illesztései már 
nem olyanok, mint amilyennek lenniük kéne. 
Vasakkal erősítették meg, hogy tovább éljen 
a szerkezet, ezért szét sem lehet szedni, egész 
évben foglalja a helyet a szobában. Régen csak 
télen szőttek, ekkor volt rá idő, karácsony után 
felszerelték a szövőszéket és tavaszig , míg a 
kinti munkák elkezdődtek, használták.

Tünde sikeresen megpályázta a Rika–
Homoród LEADER Egyesület kistérségi régiós 
pályázatát, amely vidéki vállalkozókat támogat, 
így hamarosan vásárolhat egy szövőszéket, egy 
hímzőgépet és egy bőrvarró gépet.

– Nagyon sok szövőszéket megnéztünk az 
interneten és találtunk egyet Hollandiában, 
ami minden szempontból megfelel. Az északi 
országokban még most is szőnek kézzel, gene-
rációról generációra száll ez a tudás. Nálunk 
sajnos nem érdeklődnek a fiatalok, engem pél-
dául senki nem keresett meg az elmúlt évtize-
dekben, hogy szeretné megtanulni ezt a szak-
mát. Mindezek ellenére tervezem, hogy mű-
helyt nyitok, itt a szomszéd utcában van egy 
régi ház, amit szeretnénk felújítani és néhány 
szövőkeretet felállítok, hogy akit érdekel, be-
mutathassam a szövés tudományát. Nem feltét-
lenül kell óriási szőnyegeket készíteni, kisebb 

méretű darabokat is lehet alkotni akár pár óra 
alatt – véli Tünde.

Babaarcot csak jókedvűen 
lehet készíteni
Második éve indult újra Almáson a gyerekek-

nek szervezett kézművestábor, Tünde szeretné, ha 
a jövőben gyerekeket is taníthatna. Szíve csücske a 
babák készítése is, amelyek teljesen más techniká-
val – horgolással – készülnek.

– Könnyen elkészítem a babák ruháját, inkább 
az arc kialakítása igényel nagyobb odafigyelést, 
fantáziát, kézügyességet. Amikor babaarcot ké-
szítek, jókedvűnek és nyugodtnak kell lennem, 
mert másképp gonosz és szomorú arc lesz a vég-
eredmény. A megrendelőim most szakállas és sisa-
kos hegyimentő és barlangimentő babákat kértek. 
Amúgy mindenféle színű – fekete, sárga, indiai 
stb. – babákat készítek.

Tünde papucsokat, azaz pam pókat is készít, 
amelyek egyedi technikával készülnek, az alkotó 
horgolás után megnemezeli.

A természetes anyagok ideje leáldozóban, 
sajnos egyre kevesebb a gyapjúfeldolgozó a kör-
nyékünkön, pedig nem is olyan régen még volt 
Székelykeresztúron, Homoródszentmártonban, 
Szent keresztbányán. Jelenleg egyetlen feldolgozó 
működik időszakosan Udvarhelyen.

Tünde kézművestermékeit többnyire otthon-
ról viszik el, egy éve viszont vásárokban is találkoz-
hatunk vele.

– Az alkotás folyamata sem könnyű, kigondo-
lom reggel, hogy mi mindent fogok aznap csinálni, 
és persze, felét sem tudom teljesíteni. Azt minden-
ki tudja, aki otthon dolgozik, hogy nagyon nehéz 
beosztani az időt. Récék rendezése, fahordás, tűz-
rakás, ebédkészítés stb. jöhet közbe – mondja.

Tagja a közösségi oldalon a Női vállalkozók 
Erdélyben nevű csoportnak, igazán hasznos egye-
sületnek tartja, hiszen a sokszínű társaság minden 
tagja segítőkész. Itt mindenki megtalálja kérdésére 
a választ. 

– Ha jobban beosztanám az időmet, akkor 
lehetne ebből élni, de egyelőre hobbiszinten fog-
lalkozom ezzel. Huszonöt éven keresztül a gyere-
keimmel voltam elfoglalva, s most, hogy elmentek 
itthonról, több időm van. Nagyon várom az új 
szövőszékem, hisz azzal sokkal könnyebben fog 
menni a munka – mondja a jövőben bizakodva 
Tündérligeti Tünde.
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Boldog babák és készítőjük  Fotó: Nagyálmos IldIkó

Homoródalmás talán egyik legszebb utcájában egy fekete-cser tacskó 
fogad Tündérligeti Tündéék nyitott kapujában. Az ablakpárkányon formás 
kavicsok, különböző formát öltő természetes faszobrocskák mind-mind 
a ház asszonyának szépérzékéről árulkodnak. Nagyálmos Ildikó riportja.

A kézimunka öröme

Folytatás a 10. oldalról
A legnagyobb esemény volt az első püspökszentelés, 1990 tavaszán, április 27-

én Jakubinyi Györgyöt szentelték püspökké, utána jött a búcsú, annak a megszer-
vezése, megtervezése, mindent újból kellett csinálni, de mind a város vezetősége, 
mind a tanári kar mellénk állt, és ez nekünk nagy kegyelem volt. Előbb megépítet-
tük kinn az udvaron az oltárt, és akkor fogadtuk a keresztaljákat, ahogy jöttek régi 
szokás szerint. Bejöttek a kórház, a régi megyeháza előtt, és előre. Ahogy jöttek a 
keresztalják, a Szent János-kápolna előtt a kő szószékből én fogadtam. Úgy elfárad-
tam, hogy délben, amikor megszabadultam, nem az ebédhez mentem, hanem az 
ágyhoz, lefeküdni. Az első búcsú nagy élmény volt. Persze papságot, gyóntatókat 
megszervezni, nagy dolog volt. 1992-ben már nem fért a nép a templom előtti 
téren. Ezért elhatároztuk, hogy kivisszük a szentmisét innen, minden el volt ter-
vezve, de Bálint Lajos püspök nem akart beleegyezni. A püspök ellen nem csele-
kedtünk, tiszteletben tartottuk, és ezért ’92-ben még elgyötörtük, ahogy lehetett, 
de ’93-ban már ő is belátta, hogy itt cselekedni kell. A szentmise után lejövet azt 
mondja: tudod-e, jó volt, ez jól sikerült. Ezek nagy élmények, az első búcsú meg-
szervezése, a szertartások, a körmenetek, a gyóntatók, a rendezők, a tanárok segít-
sége... Ez évről évre fejlődött, annyira, hogy amikor betegségem miatt 2008-ban én 
kimaradtam, már mindent tudtak. Akkor Tímár Asztrik volt a templomfőnök, ő 
már tudta a dolgokat. Én többet nem szerepeltem.

– Fiatalkorában József atya megtanult orgonálni, behatóbban foglalkozott a zené-
vel olyannyira, hogy egyházi műveket is komponált. Hogyan születtek ezek a művek?

– Tizenöt évig kántori állást töltöttem be, csak utána kellett lelkipásztori dol-
gokkal foglalkozni. Volt bennem egy olyan bátorság, már diákkoromban és kato-
nakoromban is írtam éneket és verset. A blogomban leírtam, hogy Lourdes-ban 
voltunk, és ott énekelték, Ave, ave, ave Maria. A zászlókat feltartották, énekeltek, 
nagy, tízezres tömeget láttunk ott. Akkor azt mondtam János atyának, ha haza-
megyünk, én is írok egyet. 1979 telén írtam a Köszöntünk, Somlyó, szép csillaga 
éneket, és tíz évig le volt téve. 90 után, amikor Alberttal kezdtük kiadni a búcsús 
programokat, akkor beletettük ezt is. A kántor is kezdte énekelni az énekkarával, 
és lett belőle egy közismert ének.

– A technika világa is közel áll Önhöz, hiszen már egészen fiatalon, a dési évek 
alatt rendtársával, Tarzíciusz atyával olyan rádiót raktak össze, amely befogta a 
Szabad Európa Rádiót. A technika végigkísérte egész életében, lépést tartott a korral: 
használja az internetet, honlapot szerkesztett, blogot ír, jelen van a Facebookon.

– Désen, amikor fiatal papok voltunk, Tarzíciusz atyával elbontottunk egy 
akkori román gyártmányú rádiót. Középhullám és hosszú hullám volt rajta, de 
nekünk kellett volna a rövid hullám. Szereztünk be tekercseket hozzá, és kezdtük 
tekergetni. Olvastuk, hogy hogy kell. És amikor egyszer annyira jutottunk, hogy 
beindítottuk, hát Amerika hangja megszólalt. A számítógép aztán ’95-ben jött, 
akkor kezdtem írni, s mihelyt kezdtem írni, kezdtem közölni. Egy gimnáziumi 
tanár segítségével írtam cikkeket, akkori aktuális problémákról. Szeredának volt 
egy honlapja, és annak egy oldalát kisajátítottuk. Mikor négy-öt cikkem volt, azt 
mondja a tanár, hogy ebből lehetne saját honlapot szerkeszteni. És megszerkesztet-
tem az első honlapot Somlyóról. Írogattam a kegyszoborról, búcsújárásról... Aztán 
Borsodi László mellém állt, és segített kiadni a Csíksomlyói mozaik című könyvet. 
Azóta a blog megsemmisült. Újraindítottam markjozsefofm.ro. cím alatt, de már 
csak a kegyszoborról, búcsújárásról, a legszükségesebb dolgokról írok.

– Miért tartja fontosnak, hogy interneten is közöljön?

– Azért, mert a világban már az érdeklődés nem annyira a könyvek felé, hanem 
inkább az elektronikus híradás felé fordult. A levelezések általában ezen folynak, 
és ott van a Facebook. Az állandóan tudósít, de kinek milyen az érdeklődési köre, 
olyan a barátsága. 340 barátom van. De nekem elég. Most már az érdeklődés erre 
fordul, és az egyház is azt mondja, missziózzatok ott, ahol érdeklődnek. Ez a misz-
sziózásnak egy formája.

– Több mint 90 év élettapasztalattal és 50 év somlyói tapasztalattal milyen üze-
netet fogalmazna meg József atya az olvasóknak? 

– A polgári élet mellett és boldogság mellett nagyon fontos a vallásos élet. Az 
Isten parancsa, akarata szerinti élet, az egyházzal való kapcsolattartás. És fontos be-
tartani az isteni törvényeket, mert akkor nem tévedünk el a földön sem, de még a 
mennybe is bejutunk! Mert ahogy Jézus mondja, aki hisz, üdvözül. Nem mondja, 
hogy aki nem vétkezik, üdvözül! Ő tudta jól, hogy vétkeznek az emberek. De aki 
hisz, s a hit szerint él, tehát gyakorolja a jót is, de a bűnbánatot is, az üdvözül. A Jó-
isten irgalmas, az emberi hibákat megbocsátja. Tehát ha gyakoroljuk a hitet, üdvö-
zülhetünk. Egyénileg bírál el a jó Isten mindenkit, hogy ki milyen természetű volt, 
milyen kultúrát örökölt, milyen tudása volt, milyen szorgalma volt, és még a gyarló-
kat is megbocsátja, mert vannak olyan emberek, akik nem tehetnek róla, hogy nem 
elég jók. Nagyon fontos a hit megvallása, gyakorlása, Isten akarata szerinti élet. 

Isten segített, Szűzanyám velem volt, mióta itt vagyok, a Szűzanya valósággal 
emelt engem itt Somlyón. Én ezt érzem, ezt tapasztaltam. Ezért volt a sok énekírás, 
egyebeket is írtam, kántorkönyvet is adtam ki, tanítottam kántorokat legalább 
húsz évig. Működés volt, s Isten irgalma és kegyelme.


