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993-ban, az első Bolyai Nyári Akadémián ismertem meg
Burus Jánost, aki abban az időben a Hargita Megyei
Tanfelügyelőség magyar szakos tanfelügyelője volt. Én
akkor helyettesítő tanár voltam, és nem gondoltam, hogy
szinte negyed évszázad múlva, engem ér a megtiszteltetés,
hogy összegezhetem azt a több évtizedes közszolgálatot,
amely példaértékű lehet minden erdélyi értelmiségi számára.
Az elmúlt évtizedek alatt Burus János volt tanár, falufelelős,
művelődési szakirányító, művelődésszervező, a Pedagógusok
Háza igazgatója, megyei tanfelügyelő, iskolai múzeumalapító, főszerkesztő, névtanos (helynevek és családnevek gyűjtője, kutatója és közlője), néprajzos, és nem utolsósorban
KALOT-kutató. „Mindenkinek mindene lett” (Pál apostol
Kor. levél 9., 22.), mint ahogy általában minden közösségét
vállaló magyar értelmiségi. Művelődéstörténeti, néprajzi,
irodalmi, oktatási és helytörténeti témájú tanulmányokat közölt folyóiratokban, szaklapokban: a Hargitában, a
Hargita Népében, a Művelődésben, a NyIrK-ben, a Kútfőben,
a Keresztény Magvetőben, a Hétben, az Utunkban, a Csíki Lapokban, a Fórumban, Népismereti Dolgozatokban és néhány
román nyelvű lapban is. Feldolgozta szülőfaluja, a Segesvár
melletti Pipe helyneveit, és szakdolgozatot közölt Székelyvécke, Siklód, Rava, valamint a hajdani szász települések
helyneveiről is. Hosszú évek óta gyűjti, kutatja, „cetlizi” a
Solymosok, a Gagymente, Küsmöd-patak, az Alsó-Nyikó
mente falvainak névanyagát. Tíz évig volt szervezője, szellemi, lelki és időnként anyagi támogatója a Nagy-Homoród
menti Művelődési Hétnek és Képzőművészeti Tábornak.
A Hargita Megyei Művelődési Bizottság szakirányítójaként,
18 éven át, a Könyv embertől emberig kulturális program
keretében, több mint ezer író-olvasó találkozót szervezett.
A találkozóknak köszönhetően az erdélyi szellemi élet
minden jelentős képviselője megfordult megyénkben, ame-
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lyeknek kedvelt időszaka a február hónap volt. Kiemelkedő az
1985-ös esztendő februárja, amikor Burus János szervezésében
28 nap alatt 40 rendezvényre került sor Hargita megye különböző településein, meghívottai írók, tudományos kutatók, mezőgazdasági szakírók voltak.
Megalapította, majd hét évig szervezte, irányította és olykor anyagi
főtámogatója volt az 50–60 erdélyi diákot befogadó korondi Hazanéző Nemzetközi Magyar Irodalmi és Folklór Tábornak.
A csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában létrehozta a
Nagybükki Néprajzi Társaságot, melynek diákközössége csakhamar több száz tárgyat magába foglaló etnográfiai múzeumanyagot gyűjtött össze a tanintézetben. Alapítója és főszerkesztője
a Kútfő – Kis magyar néprajz diákoknak című helytörténeti
folyóiratnak.
„A Kútfő – írja a lap indulásakor Burus János – földrajzi név,
megtalálható otthon is, az én elmúló, haldokló, utolsókat rúgó
törékeny szülőfalumban, Pipén is (Kis-Küküllő mente, Maros
megye). Nincs éltető remény, biztonságérzet. Semmi esélye sincs a
túlélésre. Faluhalál. Vele együtt eltűnik ez a gyönyörű, nyomomba
szegődő név is, örök útitársam, örök lelki jussom.
Bevallom: nekem a Kútfő helynév erős érzelmi kötődést jelent.
Hűs, bővizű forrása »izzó forró nyárban« elfáradt gyermekként
sokszor oltotta szomjamat. »Falu(m)beli vének« csodákat meséltek
róla. Nagy szárazságok idején (1946) életet adott, életet mentett:
emberekét, »lelkes állatokét«. Hajnalok hajnalán, szekérre rakott
hordókkal, kádakkal indultak vízért az őseim a falutól öt kilométer távolságra lévő Kútfőre, »a csodaforráshoz«. Egymásra talált
akkor Ember és Természet. Szép összefonódás.
Istenem, hol vannak már a hajdani kútfők, a korán kelők, az útnak indulók, a régi utakat és ösvényeket ismerők?! Lábuk nyomát
rég elfújta a játszi szél.
Kicsiny lehetőségek között nagy erőfeszítéssel látott napvilágot a
Kútfő szép-nevű folyóiratunk. Néhány lelkes, bölcsőhelyét szerető,
értékeire figyelő tanár, diák írta, szerkesztette.
Iskolánk életében ez a szellemi »termés« bizonyára a legnagyobb
esemény, eredmény. Megszületését, »felnevelését« sok töprengés,
törődés, kemény szellemi munka kíséri.
Folyóiratunk Székelyföld-központú, tarka rovatú, sokszínű.
Erdélyben az első ilyen jellegű próbálkozás, „jámbor szándék”.
„Jó-szagú fenyők tövéből fakad”, Csík-országból, a Hargita aljáról.
Továbbra is bízunk abban, hogy visszhangra, értő és érző szívekre
talál és jó hírt, üzenetet hoz, sok szép dolgozatot (tanulmányt)
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»szül« az Olt, a Maros, Küküllők mentén, a Mezőségen, Csángóföldön, Partiumban. Ezek az írások gyarapítják, teszik széppé,
vonzóvá, tartalmassá a Kútfő további számait.
Kedves Olvasó, bátran meríthetsz belőle. Vize jóízű, friss, tiszta.
A Kútfő folyóirat rólunk, nekünk és hozzánk szól – azokhoz, akik
szeretik, értékelik a szépet. Így, »kaláka szellemben« (falvaink
életében mindennapos jelenség volt, főleg az emberi hajlék építésekor), együtt írjuk, szerkesztjük a lapot, a magunk, olvasóink,
érdeklődőink örömére.”
Intézményünk, a Székely Károly Szakközépiskola oktató-nevelő
munkájának egyik erőssége a Kútfő című helyismereti, helytörténeti, népismereti, néprajzi tematikájú folyóirat. Célkitűzése:
megismerni és ismertetni népi értékeinket; értékmegőrzés,
értékteremtés, értékközvetítés; népünkhöz való rendíthetetlen
hűség. A folyóiratban megjelent vegyes anyagú szak- és kisdolgozatok témaköre magába foglalta a szellemi és tárgyi néprajz,
iskola- és vallástörténet, vallási néprajz, népi örökség, népszokások, hagyományok, műemlékvédelem, környezetvédelem, művelődés- és művészettörténet, népi kismesterség, népi gyógyászat
területeit.
A Nagybükki Néprajzi Társaság műhelyében működő néprajzi
kör tagjai, a kis néprajzosok, helytörténészek – Burus János
tanár vezetésével – széles körű tevékenységet fejtettek ki a tudományos ülésszakokon, tematikus rendezvényeken, a szakemberekkel való találkozókon, a fotó- és festészeti kiállításokon, a
néprajzi és népművészeti tárlatokon, a történelmi események és
ünnepi évfordulók kapcsán. Száznál több bensőséges, tematikájában tartalmas rendezvénynek adott helyet a műhely.
A folyóirat szerkesztősége, munkaközössége mindvégig kapcsolatot tartott megyénk iskolai és művelődési intézményeivel, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének előadóival,
akik hathatós szakmai és erkölcsi támogatást adtak. Segítségükkel megyei szintű tapasztalatcserét, szakelőadásokat szervezett a
néprajzzal foglalkozó tanároknak.
A Kútfő című folyóirat VII. évfolyam és 15. szám megjelenését
érte meg, több száz oldalon hozta népünk szellemi és tárgyi
néprajzának értékeit.
Iskolán kívüli tevékenységei közül kiemelkedik az 1940 és 1944
között Csíksomlyón felállított egykori KALOT Népfőiskola
történelmi emlékeinek a kutatása, feltárása. Kutatója lett annak
a felnőttképző tanodának, melynek épületét Kós Károly tervezte,
és amelyben Szervátiusz Jenő tanította a fafaragást.
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A Csíksomlyói KALOT Népfőiskola meghatározó szerepet
játszott azok életében, akik akkor kijárták a faluvezető, a gazda- vagy a gazdasszonyképző tanfolyamait. A fafaragó iskola
Szervátiusz-tanítványai pedig később, a kommunista diktatúra
éveiben, számos magyar falu templomát díszítették szobor- vagy
éppen bútorzatfaragással, ékes belső famunkával.
Burus János aprólékos kutatómunkát végzett, beszélgetett a
népfőiskola egykori tanítványaival. Tankönyveket, füzeteket,
jegyzeteket, fényképeket gyűjtött tőlük. Utolérhetetlen részletességgel tárta fel az erdélyi népfőiskola egyedülálló intézményének történetét. 2013 őszén jelent meg Cseke Péter és Burus
János: Csíksomlyói Székely Népfőiskola című KALOT-könyve.
Burus János KALOT-kutató a könyvben így emlékezik a hajdani „KALOT-legényekre”, „KALÁKA-lányokra”, akik örök
nyomot hagytak benne: „A testben megrozzant, de hitben erős
egykori népfőiskolások feltárták előttem lelkük gazdagságát, amit
elsősorban a somlyói időnek köszönhetnek, és amit igyekeznek
utódaiknak is átadni. Mély átéléssel hallgattam őket, kapcsolatunk elszakíthatatlanná vált.” 2006-ban, az EMKE vezetősége e
szétágazó tevékenységéért Burus János tanárt Balázs Ferenc-díjban részesítette.
Kedves János! Mindezekért fogadd szeretettel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének idei Ezüstgyopár-díját négy
évtizedes alkotó, szervező, teremtő munkádért. Köszöntésedet
a te gondolatoddal zárom: „Istenem, hol vannak már a hajdani
kútfők, a korán kelők, az útnak indulók, a régi utakat és ösvényeket ismerők?! Lábuk nyomát rég elfújta a játszi szél...” Amihez
hozzácsatolom a Kányádi ars poeticát:
„Be kell hordanunk, hajtanunk mindent.
A szavakat is. Egyetlen szó,
Egy tájszó se maradjon kint.
Semmi sem fölösleges.”
(Noé bárkája felé)

tankó istván
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