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Miért fontos nekünk Bukovina?

Mi, akik már itthon 
Magyarországon születtünk 
csak sejtjük, hogy a 
sejtelmesen suttogott 
szókapcsolat:

"OTTHON... 
BUKOVINÁBA'..."

mit jelent anyáinknak, 

apáinknak.



Elmélkedés a bukovinai székelység-tudatunkról

Mi, akik itthon születtünk, ha arra felé vet a szerencsénk, nem kerüljük el  
ıseink volt otthonát. Erıt meríteni megyünk oda…

de bármilyen szép széles is Andrásfalva utcája, 
bármennyire is ép még a nagyapám udvarán lévı kút 
fehérre meszelt kávája
(mert csak ezek  a kútkávák élik túl az újraépítést),

azért kétely ébredhet sokunkban, hogy mi is volt 
szüleinknek olyan szép benne?

...talán a korhadó kicsike faházacska,



Elmélkedés a bukovinai székelység-tudatunkról

• ahol a gerendán egész télen ott lógott a sós-
füstölt hering, melyhez  - hogy ízesebb 
legyen a málé - elég volt csak hozzáütögetni;

• …s ahol anyoka tette az asztalra s 
cérnával porciózta málét,  ritkábban a  
túróspuliszkát, s mikor mit..., s a sok 
gyermeknek az egészen jóllakásig ritkán 
jutott az ételbıl... 

• …talán a Szucsáva-porondja, ahol a 
leányok a legénykékkel találkozgattak...

• …talán a lunkák a a falu határában a 
munkavégzés élményeit, és gyakrabban a 
keserveit idézhetik



Elmélkedés a bukovinai székelység-tudatunkról

• …talán a szülıföldünk 
temetıjének még megmaradt 
néhány keresztje a nevekkel, 
akik rokonaink,  s így ıseink 
voltak…

Gondolkodjunk el mi is 
ezen!

Találgathatunk, hogy miért a 
nagy ragaszkodás…...

Ki tudná biztosan megmondani?!



Rádöbbenünk az igazságra: 
bár mi csak a szüleink 

megszépült emlékeibıl ismerjük 

mindezt, azért nekünk is szép, 

mert szüleink, nagyszüleink ott 

voltak otthon, mert ott születtek és 

ott voltak fiatalok, s akármilyen 

nagy volt is a nyomoruk, - de nem 

is igen tudhatták, hogy másmilyen 

életük is lehetne!

…- ık ott örültek annak, hogy abban 

a közösségben élnek és 

szeretnek.., és...!

Szerettek ott élni, akárhogy is éltek.



Hogy éltek? 
... egyszerő a válasz:"úgy, ahogy..."!

- AMI AZT IS JELENTHETI, HOGY 
SZEGÉNYESEN, KESERVESEN, 

DE MÉGIS BOLDOGAN...
- ...ÉS TALÁN INNEN ERED A 
SÓVÁRGÓ VÁGYAKOZÁS, 

… s a mi kötıdésünk?

S ha itthon vagyunk, akkor eszünkkel tudjuk,  hogy a mi 
kötıdésünk másmilyen az ı otthonukhoz, 

ellenben mégis ez éleszti a hovatartozásunkat életben 
tartó lángocskát.

Akár tudatosan, akár ösztönösen visszaidézzük 
a mi mai világunkban az otthoni-otthon 
hangulatát - az egyszerő mindennapi 

használati eszközökkel, a díszesebb ruvás-ládával 
és a festékessel, a mesékkel, a   dalokkal, a 
táncokkal,  a hiedelmeikkel, a szokásaikkal, vagyis 
az életmódjukkal -, úgy érezzük, hogy fontosak 

ezek számunkra.



Hagyományırzésünk

Ez annyira fontos sokunknak, hogy 
akár naponta végrehajtott kellemes 
kötelességet is jelent annak segítése, 
támogatása, hogy a fiatalok 
hagyományırzı együttesek 
munkájába kapcsolódva ismerjék meg                              
a HAGYOMÁNYAINKAT,

- s még ha színpadi produkcióként, szerepként 
alkalmanként gyakorolják is -,

de legyen egyénileg kialakult 
“ANDRÁSFALVA-ÉLMÉNYÜK”,

vagyis egy csepp bukovinai székely tudatuk.



Sebestyén  Ádám
(1921 – 1996)

A bukovinai Andrásfalva szülötte. 
Földmőves és kántor, majd 

késıbb egy pénzintézet 
alkalmazottja, szabadidejében 
pedig                                                           
önkéntes néprajzi győjtı.

Egy ember a sok közül, akinek 
feladata - mint mindenki 
másnak -, hogy a népes  
családjáról gondoskodjék, s 
ezen felül különös küldetése, 
hogy könyveivel ébren                        
tartsa a bukovinai székely 
hagyományok megırzésének 
gondolatát.



…egész életében tanul
• Mivel magyar iskolába nem járt 

-csak 7 román elemi osztályról 
szól a bizonyítványa - elıször 
is az olvasmányain keresztül 
meg kellett tanulnia magyarul 
kifejezni a gondolatait. 

• Egész életében tanul, 
jegyzeteket és néprajzi 
vonatkozású
magnófelvételeket készít, hogy 
egy-egy általa fontosnak tartott 
témában dolgozatokat 
írhasson, amelyek az 
évenkénti néprajzi győjtı
pályázatokon elıkelı díjakat 
nyernek, s amelyekbıl késıbb 
kiadott könyvek lesznek.



A bukovinai székelyek krónikása

A könyvek elkészültének idıszakában 
nehéz volt mecénást találni a 
kiadatáshoz, ezért 

folyamatosan keresi 
és kapcsolatot tart azokkal az 
emberekkel, akik jó értelemben 

"lobbiznak" 
azért, hogy kiadásra kerüljenek a 
könyvei.

Az életmővére értékére jellemzı a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének 
minısítése, amely szerint 

"Hatalmas teljesítmény 
Sebestyén Ádám 

munkája".



Munkásságának elismerése

Munkásságát fémjelzik
• az újságok tudósításai   
• több rádiós riport
• TV-portréfilm
• nyomtatásban megjelent                                     

könyvek
• a kéziratban maradt 

pályázatokon díjat nyert                                                   
dolgozatok

• és néhány kitüntetést is 
kapott



SebestySebestySebestyééénnn ÁÁÁdddááám km km kööönyveinyveinyvei
1. A bukovinai székelyek élete és 

története Madéfalvától napjainkig                              

2. Népdalcsokor - Andrásfalvi népdalok 

3. Gazdálkodás a bukovinai Andrásfalván

4. Bukovinai székely népmesék I.

5. Bukovinai székely népmesék II.

6. Bukovinai székely népmesék III. 

7. Bukovinai székely népmesék IV.

8. A bukovinai székelység tegnap és ma. 

9. Kakasdi stációk
10. Népi gyógyászat a bukovinai székely 

falvakban (kézirat)
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