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ásfél évszázadnál hosszabb ideje ter-
melődik a Torda és az Aranyos vidékére 
vonatkozó tudás. Az alábbiakban több, 
1990 utáni jelenkutatás eredményeinek 
összegzésével ezt a tudást csoportosít-
juk néhány szempont köré. 

Az 1876-os közigazgatási újjászerve-
zés a többi székely székkel együtt meg-
szüntette Aranyosszéket is, a telepü-
léseket vármegyei keretbe illesztette.  
A falvak és a városok, a vármegye és a 
szék lakossága évszázadokon keresztül  
különböző jellegű (gazdasági, kereske-
delmi, családi) kapcsolatban állt, keve-
redett egymással.  A trianoni döntés-
sel kezdődő fordulatok következtében a 
köztudatban Aranyosszék határai ösz-
szemosódtak a hajdani vármegyei te-
rülettel, s mára a régió leválni látszik a 
történeti Székelyföldről. A népi hatalom 
éveinek rendelkezései (a kollektivizálás 
és az államosítás) alapjaiban átformál-
ták a Torda környékének életformáját, 
mentalitását 

A vidék

Aranyos-vidék az Aranyos folyó men-
tén elterülő tájegység. Lakosságának 
eredete és a vidék földrajzi sajátosságai 
alapján négy kistájra tagolódik. Ezek a 
következők: 1. Torda és környéke (Kop-
pánd, Szind, Komjátszeg, Tordatúr, Aj-
ton), 2. Aranyosszék (22 hajdani székely 
falu), 3. a Torockó-patak völgyében el-
terülő Torockószentgyörgy és Torockó 
vidéke, valamint 4. Alsó-Aranyosmente 
(Aranyosgyéres, Aranyosegerbegy, Ara-
nyoslóna, Aranyosgerend, Gerendke-
resztúr, Sósszentmárton, Hadrév, Det-
rehemtelep, Alsó- és Felsődetrehem). 
A központi kistáj, Aranyosszék a székely 
székek (Sepsiszék, Kézdiszék, Orbai-
szék, Csíkszék, Udvarhelyszék, Maros-
szék) egyike. Délkeleten Marosszékkel, 
keleten és északon a Mezőséggel, nyu-
gaton a Mócvidékkel, délen Nagyenyed 
vidékével érintkezik 

Aranyos-vidéket az országot közé-
pen átmetsző DN 1 nemzetközi műút 
Tordatúron, Koppándon, Tordán, Fel-
vincen érinti, s megközelíthetővé te-
szi Kercsedet. Erről az útról Bogát 
érintésével a tordai kaszárnya mellett 
elágazó megyei út vezet el Harasztos-
ra. Tordán a DN 1-es műútról ágazik 
el a DN 15-ös útvonal, amely Radnóton 
keresztül Marosvásárhelyre vezet. Ez 
az útvonal Aranyospolyánt, Aranyos-
gyérest, Lónát, Aranyosgerendet szeli 
át, s megközelíthetővé teszi Gerendke-
resztúrt. Aranyosgyéresen az ortodox 
templomtól keleti irányba megyei út 
vezet Mócson keresztül Kolozsvárra, 
illetve, elágazva, Marosludasra. Ez a 
műút átvágja Aranyosegerbegyet és 
érinti Detrehemtelep határát  Tordá-
ról az Aranyos völgye fele ágazik le a 
DN 75-ös, Topánfalvára és Abrudbá-
nyára vezető útvonal, amely áthalad 
Alsó- és Felsőszentmihályon, Mész-
kő határán, Sinfalván, Várfalva ha-
tárán, Torockót pedig 8 km-re köze-
líti meg. Sinfalva után erről az útról 
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az arculatát vesztő régió
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válik le az a megyei út, amely Várfal-
va, Aranyosrákos, Kövend és Bágyon 
érintésével rátér a DN 1-es útra. Ez 
az út teszi elérhetővé Csegezt és Mo-
hácsot. 2004 és 2010 között épült meg 
az A3-as autópálya Gyalu és Aranyos-
gyéres közötti 52 kilométeres szaka-
sza. Az autópálya Bukarestből indul, 
átszeli a Déli-Kárpádtok hegységeit, 
az Erdélyi-fennsíkot, s Borsnál vezet 
át Magyarországra. A tájegységet a 
Bukarest–Nagyvárad közötti 300-as 
vasútvonal négy településen érinti: 

Székely földváron, Székelykocsárdon, 
Harasztoson és Aranyosgyéresen. 

A lakosság

A régió lakosságának összetétele az el-
múlt másfél évszázad alatt több alka-
lommal gyökeresen változott. Az ipa-
rosítás és a kollektivizálás mind a 
városokban, mind a falvakban jelen-
tős mennyiségű lakosságot honosított 
meg, a munkaerő elvándorlása az ősla-
kosságot jelentősen elsorvasztotta.

Aranyosszék1 Összesen Román Magyar Más

1850 15855 (100%) 6182 (38,99%) 8676 (54,72%) 997 (6,28%)

1920 19648 (100%) 7495 (38,14%) 11658 (59,33%) 495 (2,51%)

1941 22642 (100%) 10666 (47,10%) 10997 (48,56%) 979 (4,32%)

1992 20216 (100%) 12501 (61,83%) 6836 (33,81%) 879 (4,34%)

2002 19927 (100%) 13587 (68,18%) 6057 (30,39%) 283 (1,42%)

Aranyos-vidék2 Összesen Román Magyar Más

1850 19767 (100%) 6835 (34,57%) 11217 (56,74%) 1715 (8,67%)

1920 30675 (100%) 12314 (40,14%) 16744 (54,58%) 1617 (5,27%)

1941 51280 (100%) 34982 (68,21%) 13178 (25,69%) 3120 (6,08%)

1992 104554 (100%) 86021 (82,27%) 14359 (13,73%) 4174 (3,99 %)

2002 94798 (100%) 81200 (85,65%) 11742 (12,38%) 1856 (1,95%)

1 Az alábbi adatok a következő falvak lakosságának összesített számát tartalmazzák: Alsó- és 
Felsőszentmihály, Aranyosmohács, Aranyospolyán, Aranyosrákos, Bágyon, Csegez, Felvinc, 
Harasztos, Kercsed,  Kövend, Mészkő, Sinfalva, Székelyföldvár, Székelyhidas, Székelykocsárd, 
Várfalva. Az adatok forrása: http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm (Felhasználás 
időpontja: 2015. március 2.)
2 Az alábbi adatok a következő települések lakosságának összesített számát tartalmazzák: 
Torda, Aranyosgyéres, Alsódetrehem, Aranyosegerbegy, Aranyosgerend, Detrehemtelep, Fel-
sődetrehem, Gyéresszentkirály, Komjátszeg, Koppánd, Szind, Tordatúr, Torockó, Torockó-
szentgyörgy.

1850-től kezdve mind Aranyosszék, 
mind a körülötte fekvő többi kisrégió 
lakosságának száma növekvő tenden-
ciát mutat 1941-ig. A rurális jellegű Ara-
nyosszék lakosságának száma 1992-re 
a városra költözés miatt enyhén vissza-
esik, a két város és a környező falvak 
lakosságának száma pedig ugyanebben 
az időszakban közel kétszeresére emel-
kedik. 1992 és 2002 között mind Ara-
nyosszék, mind a városok és környékük 
lakosságot veszítenek  

Aranyosszéken a román etnikum 
1850 és 1920 között konstans arányban 
van jelen, az összlakosság közel egy-
harmadát teszi ki  1920 után az arány 
fokozatosan növekszik, 2002-re több 
mint kétharmados jelenlétre tesz szert. 
A magyar etnikum a trianoni döntést 
követően veszíti el dominanciáját, s 
2002-ig fokozatosan egyharmad alá esik 
a jelenléte. A visszaesést nem csupán 
a százalékos, hanem az abszolút érté-
kek is jelzik. 1941 után az aranyosszéki 

magyarság nemhogy gyarapodást nem 
mutat, már reprodukálni sem tudja 
magát, megállíthatatlanul elindul a 
számbeli fogyatkozás felé. 

Aranyos-vidék többi területén a ro-
mán etnikum nagyobb prosperitást ér 
el. A bécsi döntést követően többség-
re tesz szert, 2002-ig az aránya 85%-ra 
növekszik. Ebben a régióban a magyar 
etnikum 1920-tól fokozatos számbe-
li fogyatkozásra állítódik be. 1992-ben 
számbeli jelenléte nagyobb ugyan, 
mint 1941-ben, 2002-re azonban az 
1850-es értékre esik vissza, a többségi 
nemzetiség mellett 14%-ban van jelen.  

2002-ben Aranyos-vidék vizsgált te-
lepülésein 17 799 magyar személy élt. 
Hova tűntek az aranyos-vidéki magya-
rok? Mielőtt elhamarkodott, a statiszti-
kai adatok sugallta kemény következte-
tést fogalmaznák meg, sietünk néhány 
megjegyzést tenni. 

Az aranyos-vidéki magyarok a szü-
lőföldjükhöz való kötődésük miatt 

helyben maradtak, vállalva ennek le-
hetőségeit és következményét (vegyes-
házsság, nyelv- és felekezetválasztás). 

A magyar lakosok foglalkozási, val-
lási és nyelvi opcióik miatt erdélyi és 
romániai demográfiai közegbe épültek 
be (Romániában, Székelyföldön, Erdély-
ben, Aranyosszéken). 

A vidék magyar ajkú lakói nyelvi, et-
nikai identitásuk megőrzése (és meg-
élhetésük miatt) Magyarországra köl-
töztek, ahol a demográfiai mutatókban 
pozitív eredményként jelennek meg.

A vidék magyar lakói szakmai iden-
titásuk gyakorlása végett szétszóródtak 
a nagyvilágban. 

Kulturális örökség

Az aranyosgyéresi születésű pap, tanár, 
irodalomtörténész, Rass Károly 1928-
ban írta Torda közművelődési életével 
kapcsolatban: „Torda nem Athén, Wei-
mar, Florenc, sőt még Debrecen, Keszt-
hely vagy Kassa sem. A történelemben 
fáklyák égnek ormain, a földrajzban is 
fénypontok jelölik sóbányáit s páratlan 
természeti szépségét: a hasadékot. Még 
a gasztrológiában is beszélnek a tordai 
pogácsáról és a tordai pecsenyéről, de 
az irodalomban nem tudnak róla.” Írá-
sa bevezető gondolata szerint a város 
készítette elő a bölcsőjét, tanította meg 
a nyelv, a szellem, a vallás tiszteletét, 
vagy átmenetileg életkörülményeket 
nyújtott számos olyan személyiségnek, 
aki jelentősen hozzájárult az erdélyi, a 
magyar és az európai művelődés gaz-
dagításához  Rass Károly gondolatát a 
következőképpen lehet lecsupaszítani: 
Torda művészeket, tudósokat tarisz-
nyált fel a maga szellemiségével, ám 

Aranyosszéki sírkő
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megtartani nem tudta őket. Torda szü-
lötteinek, a Tordán átmenetileg tartóz-
kodott személyiségeknek többször úttö-
rő szerepe volt az erdélyi, a magyar és 
az európai művelődés történetében.

Orbán Balázs szintén megkísérelte 
a tordaiak elé követendő példaként ál-
lítani azokat, akik „a nemzeti művelt-
ség és színészet terén” emlékezetessé 
tették nevüket. Felsorolásában szere-
pel – sokak között – a Tordai, a Pápay 
család több képviselője, akik a politikai 
életben vállaltak szerepet, a naplóíró 
Szaniszló Zsigmond, a sósfürdők isme-
rője, Hankó József, a vármegye flóráját 
összefoglaló Ercsey József, a várostörté-
nész Csipkés Elek, az újtordai pap-köl-
tő, Gyöngyössi János, a Kossuthhoz az 
emigrációban is hű Kemény Farkas, a 
regényíró Jósika Miklós, az erdélyi tör-
ténelemtudományt megalapozó Kőváry 
(Kővári) László. Mikó Imre „Tordától To-
rockóig” metafora alá vonta a zsoltáríró 
Bogáthi Fazakas Miklóst, az eposzköltő 
Aranyosrákosi Székely Sándort, a fa-
luapostol Balázs Ferencet, a sportéletet 
meghonosító Borbély Györgyöt, a szí-
nigazgató Felvinczy Györgyöt és Brassai 
Sámuelt, valamint az 1960-as évektől 
kibontakozó erdélyi irodalom több, már 
akkor az ígéretnél több alkotóját (Szé-
kely Jánost, Lászlóffy Aladárt és Csabát, 
Anavi Ádámot).  Mára már nyilvánva-
ló, hogy nem csupán Tordától Torockó-
ig érdemes a múltra nyitott szemmel 
utazni, hanem Tordatúrtól Gerend-
keresztúrig is, az unitárius püspök, 
költő Józan Miklós és a szintén költő 
Finta Gerő, valamint a költő és Erdélyi 

Helikon-szerkesztő Kovács László szü-
lőfaluja között is. 

Az irodalomtörténet számára a re-
gényt megalkotó Jósika Miklós és az 
első eposzokat megíró Aranyosrákosi 
Székely Sándor révén emlékezetes Tor-
da városa  Az erdélyi statisztikatudo-
mány megalapítója a város szülötte, a 
történész Kőváry László volt. Az erdélyi 
színjátszás első kezdeményezője volt 
Felvinczy György, a kolozsvári színját-
szók közé Tordáról elsőkként állt be Fe-
jér Róza, János, Sándor és István. Haj-
du István Étienne Hajdu néven újította 
meg az európai szobrászat formavilá-
gát, Gross Arnold színes rézkarcokon 
örökítette meg a világból elillant har-
móniát, békét, szépséget. Maradandó 
életművet alkotott a festő Nagy Albert, 
a szobrász Tőrös Gábor. Ki elment, ki 
maradt, de mindenképpen a vidékhez 
kötődött a műépítész Kagerbauer An-
tal, a Zsolnay-kerámia mintatervező-
je, Apáti Apt Sándor, a festő Basa Jenő, 
Darkó László és Tompa Mihály, az ipar-
művész Nagy Enikő és Nagy Annamá-
ria, valamint a szobrász Suba László, 
az operaénekes Albert Annamária, a 
bábszínész Sigmond Júlia. A városban 
született a fedeles híd megépítője, Kö-
vecsi János. Köteles Sámuel lelkészi és 
filozófusi pályára lépett, Hegedűs Sá-
muel teológus a nagyenyedi kollégi-
umban Kőrösi Csoma Sándor terveinek 
támogatója volt. Az aranyosgerendi Ke-
mény József Erdély múltját dokumen-
tálta, Szabó Sámuel, Kanyaró Ferenc, 
Kiss Mihály a népköltészeti hagyomá-
nyok gyűjtésébe kezdett, Viski Károly 

a néprajztudomány első tudós nem-
zedékének volt a tagja. Kádár József 
Szolnok-Doboka megye múltját kutat-
ta, Téglás István a római kor emlékeit 
gyűjtötte össze. A 20. században innen 
ment el a tudományt szolgálni Tulogdy 
János földrajztudós, Borbély Samu ma-
tematikus, Kemény Katalin és Murádin 
Jenő művészettörténész, Csűrös-Káp-
talan Margit botanikus, Nagy Miklós 
mezőgazdasági szakíró, Bogdánfy Ödön 
hidrológus, Méhes József orvos-tudós, 
Csetri Elek történész, Bajusz István ré-
gész-történész, Keszy-Harmath Sándor 
demográfus, Murádin László nyelvész, 
Demény Piroska muzikológus. Az iro-
dalom és a könyvkiadás szolgálatába 
szegődött Gyallay Pap Domokos, Létay 
Lajos, Székely János, Sigmond István, 
Lászlóffy Aladár, Vásárhelyi Géza, Bá-
gyoni Szabó István, akárcsak Gyallay 
Pap Zsigmond, Huszár Irma, Simonffy 
Katalin, akik sajtó szolgálatába szegőd-
tek. S a névsorolás korántsem merült 
ki. A régiónak folyamatosan megvoltak 
a „szolgálatos” tudósai, tehetséges szü-
löttei megtalálták helyüket az erdélyi, 
a magyar közéletben. A 20. század első 
felében születettek egy része családjá-
val együtt a trianoni, majd a bécsi dön-
tés következtében távozott a menekü-
lők hullámával (Gyallay Pap Domokos 
és Zsigmond, Viski Károly, Kemény Ka-
talin, Méhes József, Albert Annamária, 
Gross Arnold, Székely János). Balázs Fe-
renc családjától elszakadva telepedett 
meg az aranyosszéki Mészkőn. A bécsi 
döntést követően Tordán és vidékén a 
magyar nyelvű közélet a templomok-
ba és az iskolákba szorult vissza, ezért 
kevesen átmenetileg találták meg itt az 
alkotáshoz szükséges körülményeket 
(Imreh Lajos, Vásárhelyi Géza, Mester 
Zsolt, Bágyoni Szabó István, Cserés Fe-
renc, Sipos László, Nagy Annamária). 
A vidék szülöttei többnyire az európai 
(Étienne Hajdu), a magyarországi és 
romániai magyar kultúrközpontokba 
épültek be (Nagy Albert, Kováts Dezső 
színműíró, Anavi Ádám költő, Nagy 
Miklós mezőgazdasági szakíró, Létay 
Lajos szerkesztő, Csetri Elek történész, 
Keszy-Harmath Sándor demográfus, 
Murádin László nyelvész, Wagner Ist-
ván kertészmérnök, Huszár Irma, Si-
monffy Katalin és Rostás-Péter István 
médiaszerkesztő, Lászlóffy Aladár és 
Csaba költő, Páll Árpád, Ábrahám Já-
nos, Szenyei Sándor, Sigmond István 
író, Horváth József, Ábrahám Sándor, 
Köblös Antal szakíró, Bajusz István ré-
gész, Zsigmond Győző néprajzkutató). 

Természetesen, a szülőföld nem sajá-
títhatja ki magáénak szülötteit. De épp-
úgy nem felejtheti el őket, mint ahogy Kövendi ház, 2014
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életművük értékeléséből nem hagyható 
ki a vidék útnak indító szerepe. 

Torda és Aranyos-vidék polgáraihoz 
is szólva a következő gondolatot java-
soljuk átgondolásra, Rass Károly meg-
állapítását újraértelmezve. Nem az a 
baj, illetve nem baj az, hogy Torda és 
Aranyos-vidék szülöttei szétszóródtak 
az országban, a Monarchiában, Euró-
pában és a nagyvilágban. Voltak kö-
zöttük olyanok, akik magukkal vitték 
a szülőváros, a szülőföld szellemiségét, 
s közülük – életművük megalkotása, 
munkásságuk során – többen hálá-
san érezték a szülőváros biztatását és 
a teljesítményük, sikereik miatti el-
ismerését és büszkeségét.  Sokuknak 
szükséges is volt a mostoha körülmé-
nyek miatt a szülőföldről való távozás, 
hogy megtalálhassák a kibontakozás 
feltételeit. Ha szabad elfogadható ret-
orikai fordulattal élni, az ő esetükben 
Torda városa nem szegényebb, hanem 
az ajándékozás öröme, élménye révén 
gazdagabb lett. Tekintsük úgy, hogy ál-
taluk Torda és környéke nemcsak fel-
mutatta, hanem fel is kínálta a nagyvi-
lágnak azt, amit szülötteitől ő is kapott, 
s amit a város is elismert és tisztelt  

A baj – mert azért az is van ebben a 
helyzetben – máshol keresendő. Abban, 
ha az elköltözötteket nem hozzuk haza, 
hogy mint virtuális közösségben itthon 
legyenek velünk.  Ha nem tartjuk szá-
mon őket, ha nem vagyunk büszkék rá-
juk, ha nem tanulunk tőlük. Az az igazi 
veszteség, ha azokat, akiket a nagyvi-
lág számon tart, a tordaiak nem tartják 
meg emlékezetünkben. Az elköltözők – 
a helyiek és mások tudatában – csakis 
ebben az esetben változhatnak át hon-
talanná  

Mi a teendő? A hagyományalapítás, 
-kitalálás korát éljük. Remélhetőleg a 
gazdag választási lehetőség az egyes 
településeknek ösztönzést nyújt saját 
szülötteik felfedezésére, kulturális ren-
dezvények tartalmi felépítésére, emlék-
jelállításra, különböző településekkel 
való kapcsolatépítésre.

Turisztikai potenciál

1989 után a vidékre irányuló turizmus 
kizárólagosan a Tordai-hasadékra és 
Torockóra irányult. 1992-ben nyílt meg 
a nagyközönség előtt a bányászattör-
téneti kuriózumnak számító tordai 
sóbánya, amely 2010-ben új, idegen ar-
culatot kapott, s elveszítette ugyan a 
bánya hiteles kinézését, a felújítás kö-
vetkeztében azonban népszerűségre és 
látogatottságra tett szert  A turisztikai 
útvonal leegyszerűsödése kiiktatta az 

érdeklődés köréből az 1940 előtti tu-
risztikai célpontokat. Kolozsvár felől 
közeledve legelőször a Túri-hasadék 
tárul az utazó szeme elé, két bejárat-
tal, Tordatúr és Koppánd felől. A legko-
rábbi sókitermelés nyomán keletkezett 
sóstavak egy része a Bányafürdőben, 
másik része az a Dörgőben tekinthető 
meg. A dombok közötti édesvizű tavak 
másutt is vonzó látványt nyújtanak 
(Szind, Mészkő, Bágyon, Kercsed). Torda 
lakossága egynapos kirándulások so-
rán előszeretettel látogatta a Nalánci és 
a Királyerdőt. Aranyosrákos határában 
az Ördögpataka, az Ördögorra vonzza a 
sátorozókat. Az Aranyos a forrásvidé-
kétől kezdve Sinfalva határáig bárhol 
kellemes látványt tartogat  Várfalva 
határában ilyen a Leánykő sziklája; a 
gát nyári időben a fürdőzőknek nyújt 
élményt 

A Tordai-hasadék önmagában gaz-
dag látnivalót kínál. A Vágottkő, a Ke-
reszt és a csillag mind más-más rá-
látást nyújt a Hesdát völgyére. Balika 
barlangja csupán egyik a sziklába mé-
lyedő üregeknek. A Hasadék sziklái kö-
zött és erdeiben mintegy ezer növényfaj 
él, közülük több ritka vagy egyedi elő-
fordulású. A Hasadékot átvágó patakot 
a sziklák közötti tóvá alakuló Csukásig 
érdemes követni, amely a vidék fiatal-
jainak kedvelt fürdőhelye. 

A város urbanisztikai felelősének 
köszönhetően a város műemlékeinek 
mindenike háromnyelvű felirattal van 
ellátva, története mindenki számára 
hozzáférhető. Ugyanígy érdemes sorra 
látogatni a vidék templomait. Egyik ré-
szük építészeti műemlék, másik részük 
élményt nyújtó festett kazettákkal dí-
szített (Mészkő, Kövend, Aranyosrákos). 

A múlt emlékét őrzi a Keresztesmező, 
az erdélyi hadak táboroztatási helye, 
Mihai Viteazul halálának helyszíne, az 
1944-es tordai csata helyszíne, a kop-
pándi udvarház, a tordai castrum és a 
fiscus ház, a megye- és a városház, Vár-
falva határában a tordai vár dombja, 
a torockószentgyörgyi vár, a tordai és 
a felvinci vigadó, az aranyoslónai és a 
várfalvi Jósika kastély, az aranyosge-
rendi Kemény–Bánffy kastély, az ara-
nyosgyéresi Bethlen-kastély és -kúria, a 
Paget-kastély. A tordai múzeumban is-
mét látogathatóvá vált Körösfői Kriesch  
Aladár festménye. Kövenden, Kercse-
den, Rákoson megőrződtek a házak 
előtti faragott kiskapuk. Aranyosszék 
falvainak temetőiben a hidasi kőből 
készült síremlékek építészeti emlékek. 
A mészkői temetőben Balázs Ferenc, a 
gerendkeresztúri temetőben Kemény 
József síremléke várja a tisztelgőket. 
Remélhetőleg, nem hiába. A vidékre 
irányuló turizmus kínálatát árnyal-
tabbá kell tenni. Az 1990-es években 
alulírott kezdeményezte azt a honisme-
reti vetélkedőt, aminek keretében az is-
kolás korosztály tagjai rendre bejárták 
a különböző településeket. Ezt követve 
iskolai, egyházi, intézményi keretben 
a helyi társadalmat is ösztönözni kell 
élettere élményszerű felfedezésére. 

Gazdálkodás – hagyományok 
és lehetőségek
Az aranyosszéki földművelés aránya-
iról az 1870-es évből vannak pontos 
adataink. Ebben az évben a szék földte-
rülete a következőképpen oszlott meg: 
szántó: 42,9%, rét és kert: 18,5 %, legelő: 
15,1%, erdő: 16,8%. A falvak – sőt, Torda 
és Aranyosgyéres – lakossága általáno-
san földműveléssel foglalkozott. 1910-
ben Aranyos-vidék lakosságának 80%-a 
földművelésből élt meg. A növényter-
mesztés számára Aranyosszék földje 
nagyon előnyös. Az Aranyos árterülete 
gazdagon termő talajjal rendelkezik. 
A gazdák szerint a sík vidék szellős, ami 
szintén kedvező a növénytermesztés 
számára  A vetemény nemcsak meg-
terem ebben a talajban, hanem sajátos 
zamattal is rendelkezik (a murok édes, 
a vöröshagyma mérsékelten csípős). 
A régió egyes falvai más-más termény-
ről híresültek el: Kercsedet a kukorica, 
Kövendet a krumpli, a paszuly, Alsó- és 
Felsőszentmihályt a retek, Csegezt és 
Bágyont a murok, Várfalvát a hagyma, 
Sinfalvát a paradicsom, Torockót és To-
rockószentgyörgyöt a mák, Aranyospo-
lyánt és Aranyosegerbegyet a káposz-
ta, Aranyosgerendet a fűszerpaprika 

Kapu előtti kispiac, Sinfalva
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Aranyos-mente

tette híressé  Az áru piacra szállítását 
az utóbbi évtizedekben szekér helyett 
teherszállító kocsival oldják meg. Így 
lehetővé vált olyan városok megközelí-
tése, mint a közeli Torda, Aranyosgyé-
res, Topánfalva, Abrudbánya, Aranyos-
bánya, Nagyenyed, Marosújvár, Tövis, 
Kudzsir, valamint a távolibb Temes-
vár, Arad, Déva, Nagyszeben, Medgyes, 
Brassó, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, 
Petrozsény, Resica, Bukarest. Az 1990-es 
évek közepéig a Mócvidék településeire 
a keskenyvágányú vasúton szállítot-
ták a terményeket a felső-aranyosszéki 
falvakból. A gazdák ma murkot, petre-
zselymet, zellert, hagymát, krumplit, 
salátát, karfiolt, spenótot, retket, para-
dicsomot, uborkát, paprikát, fokhagy-
mát, káposztát, karalábét, céklát, borsót 
értékesítenek a piacon. Mindenik falu 
változatos növénykultúrával rendelke-
zett. Több falu (Aranyospolyán, Aranyo-
segerbegy, Alsó- és Felsőszentmihály) 
a virágkertészetet szép eredményekkel 
honosította meg. A földművelés kollek-
tivizálását követően megszűnt a rozs, 
a kender és a gyapot termesztése, he-
lyettük a falvak határában megjelent a 
szója, a dohány. 2014-ben 7 településen 
elvégzett értékfelmérés azt jelezte, hogy 
a közös gazdálkodásra való áttérés leg-
erősebben a gyümölcs- és virágkerté-
szetet, valamint az állattenyésztést vi-
selte meg. Több falu (Kercsed, Csegez, 
Mészkő) teljesen, több falu pedig rész-
legesen lemondott a családi gazdálko-
dásról.

A régió társadalmában hagyomá-
nyosnak számító foglalkozást űzött a 
kőműves, a téglavető, az ács, az aszta-
los, a bádogos, a kádár, a tímár, a takács, 

a csizmadia, a cipész, a szíjgyártó, a kö-
télgyártó (kötélverő), a szűcs, a takács, 
a szabó, a kalapos, a fésüs, a szitás, a 
kefekötő, a kaskötő (kosárkötő), a kere-
kes, a köszörűs, az esztergályos, a kály-
hás, a  mészáros, a hentes, a molnár, 
a pék, a pogácsás, a pecsenyesütő, a 
szakács, a cukrász, a halász, a szódás, 
a műszerész, az órás, a kocsis, a szeke-
res, a fiákeres, a fuvaros, a taligás, a 
szobafestő, a lámpagyújtó, a kémény-
seprő, a kereskedő, a fogadós (vendég-
lős), a kocsmáros, a fodrász, a kertész, a 
fürdős, a kövező, a kőfaragó, a zenész, a 
sintér. A helyi nyersanyagforrásra épült 
az aranymosás, a tordai és a várfal-
vi fazekasság, a tordai sóbányászat, a 
torockói vasbányászat, a torockószent-
györgyi szénégetés, a csegezi kőfaragás, 
a mészkői alabástrombányászat. A 20. 
században szórványosan továbbélt a 
háziipar a szövés, a káka-, panusa- és 
vesszőfonás, a fafaragás, sírkőfaragás, 
a szappanfőzés formájában. 

A 19. század második felétől rendre 
kiépült a munkaerőt új megélhetései 
lehetőségek felé terelő ipar. Aranyos-
gyéresen 1908-ban kezdte meg műkö-
dését a téglagyár, 1921-ben Diamant 
Izsó kezdeményezésére a Sodronyipa-
ri Művek. Tordán 1890-től működött a 
mész-, 1902-től a gipsz-, 1891-től a cel-
lulóz-, 1912-től a szóda- (vegyi üzem), 
1814-től a sör-, 1914-től a cement-, 1921-
től az üveg-, 1925-től a kátránypapír-, 
1935-től a porcelángyár. Az államosítás 
felduzzasztotta a gyárak munkaerő ál-
lományát, új gazdasági ágként jelent 
meg az építőanyag-ipar. A városok (Ara-
nyosgyéres és Torda) felszippantották a 
falvaknak a mezőgazdaságtól elforduló 

lakosságát, a líceumi szakoktatás és az 
inasképzés szakmunkaerőt állított elő. 
Ezt a nagyszámú lakosságot sodorta 
válságba, majd külföldi vendégmunká-
ra a gyárak 1989 utáni megszüntetése 
vagy minimális kapacitásra való átál-
lítása. Helyükben mindössze néhány 
kis teljesítményű vállalkozás született 
meg  

Teendők? 

Az Aranyos-vidékre vonatkozó tudás az 
elmúlt másfél évszázad alatt többször 
szorult aktualizálásra, a lakosság szá-
mának és összetételének módosulása, 
az életforma, a gazdálkodás változá-
sa, a közigazgatás, az oktatás, a mű-
velődési élet reformja miatt. A tudás 
termelődésével párhuzamosan újra és 
újra szükségessé vált a tudást közvetí-
tő intézmények (oktatás, mozgalmak, 
rendezvények, múzeumok, sajtó és 
könyvkiadás, turizmus) újraszervezé-
se. Alulírott a közelmúltban jelentet-
te meg az Aranyos-vidék. Honismereti 
könyv című monográfiát, amely 500 lap 
terjedelemben, 4 fejezetben, 260 illuszt-
rációval az érdeklődők, főként a vidék 
fiataljai számára összefoglalja a régió 
múltjára, területi tagolódására, lakos-
ságára, szellemi és gazdasági életére, 
hagyományaira vonatkozó információ-
kat. A szülők és az oktatás tisztje eldön-
teni, milyen mértékben fognak ennek 
segítségével megfelelő regionális iden-
titástudatot kialakítani a fiatalokban.  

A foglalkozási kultúra átszerveződé-
se következtében válik szükségessé a 
hagyományok sorsának átgondolása  
A régió tájházzal, múzeummal és em-
lékszobával nem rendelkezik. A tordai 
történelmi múzeum szinte kizárólago-
san a román kultúrát, a torockói nép-
rajzi múzeum csupán a helyi tárgyi 
kultúrát jeleníti meg. Sajnálatos mó-
don az 1990-es évek során nyomtala-
nul megsemmisült a Kövenden Apáczai 
Antal által létesített gyűjtemény. A mú-
zeumalapítás mellett szükség lenne a 
megszűnt és hagyományos foglalkozá-
sok kézműves táborokban való bemu-
tatására, háziipari foglalkozások (szö-
vés, vesszőfonás) tanfolyam keretében 
való visszatanítására. Több foglalkozás 
megélhetést jelentene néhány szakem-
ber számára (kő-, alabástromfaragó, 
kapufaragó, kádár, kötélverő, zenész). 
1990 után a városok gyors igyekezet-
tel számolták fel az ipart, Torda ipari 
negyede romhalmazzá alakult. A kö-
vetkező évek döntik el, hogy az ipar 
százéves történtének maradnak-e még 
tárgyi emlékei 

A tordai sörgyár régi képeslapon
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2014-ben elkezdett Aranyosszék-jelen-
kutatás azzal a céllal indult útjára, hogy 
felkutassa, összegyűjtse és népszerűsítse 
azokat a helyi sajátosságokat és értéke-
ket, amelyek ezen a vidéken megtalálha-
tóak, és amelyek egyben identitásalkotó 
elemei ennek a tájegységnek, az itteni 
embereknek. Kíváncsiak voltunk arra, 
hogy miben ragadható meg Aranyosszék 
sajátossága, melyek azok a hagyomá-
nyos elemek, amelyek tárgyi és szellemi 
kultúrájára jellemzőek.  

Utoljára, a mostanihoz hasonló je-
lenkutatásra, 1992-ben került sor, ami-
kor Keszeg Vilmos irányításával több 
néprajzszakos egyetemi hallgatóval a 
következő települések lettek felkeresve: 
Várfalva, Aranyosrákos, Kercsed, Bá-
gyon, Kövend, Hidas, Csegez. Az ekkor 
elvégzett kutatás eredményeit Keszeg 
Vilmos összegezte. [Keszeg Vilmos: Ara-
nyosszéki jelenkutatás. Székelyföld. 
2000 (4. évf.). 6. sz. 107-142.]

A mostani kutatás, több mint tíz év 
elteltével, újabb alkalomnak bizonyult 
az itteni értékeknek a feltérképezésé-
hez, az elmúlt időszak kulturális érté-
keinek időbeli változásainak a vizsgá-
latához  Az eredeti terv olyan kutatási 
témákat érintene, mint gasztronómia, 
foglalkozások, lakáskultúra, viselet, 
szokások, szövegek. Azonban a témák 
komplexitására való tekintettel, a jelen-
legi kutatás csak a következő témakö-
röket érintette: gazdálkodás, lakáskul-
túra, foglalkozások és gasztronómia. 

A kutatás az egykori Aranyosszék 
felső járásához tartozó, többnyire ma-
gyar többségű településeire terjedt ki: 
Aranyosszentmihály, Sinfalva, Mész-
kő, Várfalva, Csegez, Aranyosrákos, Kö-
vend, Bágyon, Kercsed. A kutatás szak-
mai irányítását Keszeg Vilmos egyetemi 
tanár végezte. Az elvégzett munkában 
néprajzkutatók, tanárok, lelkészek, kö-
zépiskolás diákok, egyetemi hallgatók 
és helyi fiatalok is részt vettek. 

Azzal a sok személlyel folytatott be-
szélgetés, az a sok információ-halmaz, 

az a több órányi interjú és film-anyag, 
az a több száz fénykép és az a sok le-
jegyzett adat, ami a kutatás során ösz-
szegyűlt, mind-mind arra enged kö-
vetkeztetni, és azt a kezdeti felvetett 
hipotézist hivatott igazolni, miszerint 
Aranyosszék igen gazdag identitás-jel-
legű kulturális értékkel bír, és amely 
örökségre a vidék méltán lehet büszke 
bármilyen helyzetben. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi-
lyen hagyományos mesterségek létez-
tek az egykori aranyosszéki települése-
ken, és ezek közül kik azok, akik ezeket 
még ismerik és gyakorolják. Olyan ha-
gyományos mesterségek kerültek em-
lítésre, mint: kerekes, kosárfonó, fa-
faragó, mészáros, kovács, kocsmáros, 
asztalos, kőfaragó, ács, csizmadia, ci-
pész, bányász, méhész, aranyász, szíj-
gyártó, borbély, zenész, versíró, szűcs, 
férfi-, női szabó, kőműves, kötélvető, 
fazekas, dobos, kolompos, szénégető, 
tűzoltó, pásztor, molnár, hámkészítő, 
virágkötő, sírkő-készítő, stb. 

A hagyományos paraszti társada-
lom (a 20. századi intenzív iparosításig 
és a kollektív gazdálkodásig) többnyi-
re önfenntartó és önellátó életformá-
ra rendezkedett be. Ebből kifolyólag, a 
főbb mesterségek (mint például ács, 
asztalos, kovács, kőműves, szabó, ci-
pész, pásztor) minden településen 
megtalálhatóak voltak. A helyi mes-
terségbéli sajátosságok viszont inkább 
a helyi környezeti adottságokból kifo-
lyólag alakultak ki. Eszerint alakultak 
ki olyan helyi mesterségek, mint az 
aranyász (Aranyosszentmihály, Sinfal-
va), kőfaragó, kőbányász (Mészkő, Szé-
kelyhidas, Csegez, Torockó), fazekas, 
kolomp-készítő, szénégető (Várfalva). 
A kutatás idején olyan mesterségek vol-
tak fellelhetőek, mint: kosárfonó, kere-
kes, virágkötő, bútorasztalos (Aranyos-
szentmihály, Sinfalva), gyógynövényes 
(Kövend), kolomp-készítő, szénégető 
(Várfalva), szabó, sírkő-készítő (Ara-
nyosrákos). 

Aranyosszék mai értékeinek 
a felmérése

A

Fodor Attila

Fedeles kiskapu 1764-ből. Aranyosrákos, 2014. 
Furu Árpád felvétele
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Építészeti szempontból is nagy vál-
tozatosság jellemzi ezt a vidéket. Talán 
legértékesebb és legimpozánsabb épü-
letei a szakrális épületek (a templomok, 
a kápolnák). Egyrészt középkori szár-
mazásuknál fogva válnak értékesekké, 
másrészt a bennük található népművé-
szeti alkotások [hímzett (írásos) textí-
liák, faragott vagy festett bútorok, régi 
kegytárgyak] miatt. Ilyen szempontból 
leglátványosabbnak tekinthető a mész-
kői, a kövendi és a kercsedi (festett fa-
kazettás mennyezetű) templom. 

A lakóházak, a gazdasági épületek, 
a művelődési otthonok, a malmok, a 
fedeles kiskapuk ugyancsak igen ér-
tékes tárgyi emlékei ennek a vidék-
nek. Az egy-egy telken fellelhető épü-
letek többnyire egyénileg, családilag 
vagy kaláka útján készültek. Viszont 
gyakran fogadtak helyi mestereket is 
(ácsokat, kőműveseket, asztalosokat, 
kovácsokat) az építkezésekhez. Az alap-
anyagokat egyénileg állították elő és 
szerezték be. Így például a követ Csegez-
ből, Székelyhidasról vagy Várfalváról 
hozták. Később a házak építéséhez saját 
készítésű téglát használtak vagy eset-
leg a vándorcigányokat fogadták meg 
a téglavetésre. A házak építéséhez való 
farönköket saját erdejükből termelték 
ki. A házak fedéséhez szükséges szal-
mát ugyancsak a saját gazdaságukból 
tudták előállítani, a zsindelyt főképp 
a havasi románoktól. A házak tapasz-
tásához és vályogolásához szükséges 
agyagot is egyénileg termelték ki a 
falu határában levő agyag-lelőhelyek-
ről. A hagyományos lakóház három 

helyiségből állt: utca felőli tisztaszoba, 
közbül szabad tetejű pitvar, hátul la-
kószoba, ami alvásra és a mindennapi 
élet helyszínéül szolgált. 

Az aranyosszéki identitást leginkább 
a gazdálkodás határozza meg és befo-
lyásolja. A vidéket a gazdálkodás egyik 
ágazata, a zöldségtermesztés jellemzi. 
Viszont kialakult minden településen 
egy-egy sajátosság a zöldségtermeszté-
sen belül is.  A termesztett termények 
közötti eltérések mindig összefüggés-
ben állnak a földrajzi és talajviszonyok-
kal. Eszerint a lankásabb területeken 
salátát, retket, virágot (Aranyosszent-
mihály, Sinfalva), a magasabb fekvé-
sű, dombosabb területeken murkot, 
petrezselymet, krumplit, uborkát, pa-
radicsomot, paprikát, hagymát (Vár-
falva, Aranyosrákos, Kövend, Bágyon), 
a hegyesebb vidék egyrészt a szőlőter-
mesztésnek, gyümölcstermesztésnek 
kedvezett, másrészt, a talaj gyengébb 
minősége miatt, inkább a kevésbé igé-
nyes növények (krumpli, kukorica, do-
hány, kender) (Kercsed, Csegez, Mész-
kő) termesztettek. Habár minden 
településről jártak piacra, vásárokba, 
mégis kialakult egyféle rend aszerint, 
hogy melyik településről milyen váro-
sokba jártak a helyiek. Fontosabb vásá-
rokként nevezték meg a helyiek Topán-
falvát, Tordát, Kolozsvárt, Nagyszebent, 
Medgyest, Tövist, Szászsebest, Nagye-
nyedet, Bukarestet, Brassót, Abrudbá-
nyát, Járát. 

A világháborúval és a kollektív gaz-
dálkodással újabb növények is bekerül-
tek a vidék termesztett növényei közé, 

mint például a dohány, a kender, a rozs, 
a cukorrépa. De ekkor jelentek meg a 
különböző hibrid magok, amelyek erő-
teljesen kiszorították az egykori hagyo-
mányos helyi származású növényeket. 
Sok faluban arról panaszolnak, hogy a 
hibrid magok megjelenésével háttér-
be szorultak, elvesztek a régi, hagyo-
mányos aranyos-vidéki terményeknek 
a magjai. Már nem tudják azt a para-
dicsomot vagy hagymát termeszteni, 
amire azt mondják, hogy az aranyos-
széki  

A gazdálkodásnak egy archaikusabb 
formája is felismerhető a vidéken: a 
gyűjtögetés. A helyiek gombát, réti 
sóskát, marti lapút, komlót, gyógynö-
vényeket, szedret, somot, vackort és 
más, pálinkának is beváló gyümöl-
csöket is gyűjtöttek. Ezekből nemcsak 
pálinka vagy bor készült, hanem lek-
vár, kompót, szörp, vagy éppen az éte-
lekhez lettek felhasználva  Ami érde-
kes a gomba esetében, hogy viszonylag 
kevés gombafélét említettek. Elmon-
dásuk szerint ma már egyre keveseb-
ben gyűjtenek gombát, mivel félnek a 
gombamérgezéstől. A gombaismeret, 
ez a tudás egy-két személyre korláto-
zódik településenként, és többnyire a 
cigány családok azok, akik ezzel fog-
lalkoznak, és ugyancsak ők azok, akik 
a falvakban értékesíteni szokták a be-
gyűjtött gombát. 

Az állattartás esetében fontos há-
ziállatnak nevezték a tehenet, a lovat, 
az ökröt, de tenyésztettek juhot, kecs-
két, disznót, libát, kacsát, tyúkot (még 
gyöngytyúkot) is. Ami érdekes, hogy 

Kolompkészítés. Várfalva, 2014.   
Zsoldos Botond felvétele

Régi típusú jármos csűr. Kövend, 2009. Furu Árpád fényképe
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mindenhol mangalica disznót tenyész-
tettek az ősök, nem a mai disznófajo-
kat. Az állatokat csordában tartották, 
ami minden faluban volt. 

A gyümölcstermesztés során olyan 
ősi, hagyományos, ma már kihaló-
félben levő fajtákat említettek, mint: 
(alma) Jeges, Jonathán, Batul, Pónyik, 
Sóvári, Arany Pármen, Citrom, Török 
Bálint, (körte) Torzsátlan, Laci, Áron, 
Cukor, Pergamen, Titkon érő; (szilva) 
Kökény szilva, Besztercei, Húsos, Ring-
ló, Lószemű; (szőlő) Izabella, Nova, Kon-
kor, Kifton, Rizling, Muskotály, Náj-
burger. Italt készítettek még vackorból, 
kökényből, trébelyből (pálinka), he-
csedli, fekete ribizli (bor). Általános je-
lenség, hogy kevés oltott szőlőt művel-
tek, mivel ez több odafigyelést igényelt 
volna, és inkább a zöldségtermesztés 
tette ki munkaidejük nagy részét. El-
mondható tehát, hogy nem minőségi 
szőlőtermesztésre szakosodtak a helyi-
ek, hanem inkább mennyiségre. Piacra 
nem vitték sem a szőlőt, sem a bort, ki-
mondottan házi fogyasztásra termesz-
tettek. A megdolgozott szőlőterület kicsi 
volt, alig 2-3 hektár. 

A helyi gasztronómia, a gazdálko-
dáshoz hasonlóan a helyi identitás 
egyik meghatározója. A termesztett 
növények közül főképp a zöldségfélék 
kerülnek gyakran felhasználásra. Ér-
dekesek voltak az étkezési szokások, 
amelyek időszakonként nagyon eltér-
tek egymástól. Különbséget tehetünk, 
hogy mennyit étkeztek, és hogyan ét-
keztek télen és nyáron, évszakonként, 
illetve ünnepnapokon. Nyáron több-
ször étkeztek, naponta négyszer-öt-
ször, télen csak háromszor. Nyáron, 

mivel nagyon korán keltek, reggel 
nem is étkeztek, legfennebb csak pár 
falást faltak, és kimentek a határra. 
Kint a határon reggeliztek, hideg ételt 
fogyasztottak. Ebédre, hogyha hosz-
szú volt a napi munka, akkor nem is 
mentek haza, hanem ebédet a házi asz-
szony vagy egy gyermek vitt ki  Aztán 
uzsonnát fogyasztottak, és csak késő 
este vacsorát, ami említés szerint főtt 
étel volt. Télen háromszor étkeztek, 
mivel rövid napok voltak. Télen az éte-
lek alapanyaga különösebben a disznó-
hús volt. A disznóvágás már karácsony 
előtt megtörtént. A hús besütése a he-
lyiek szerint új keletű szokás, és csak 
a kollektív idején kezdték el besütni a 
húst. Korábban a húst a pitvar padlá-
sán levő sátoros kéményben füstölték, 
és sokáig ott is tárolták. Onnan aztán 
a kamrába került tárolásra. Ünnepi 
ételnek mindenhol a töltött káposztát 
és a húslevest nevezték meg. Régi süte-
ménynek számít a csöröge, a pánkó, a 
kalács, a kürtős kalács, a rétes. 

A gyűjtés során a következő sajá-
tos ételféléket említették: komló leves, 
„bihalylé” „bangó lé” „kakas tej” (aszalt 
gyümölcs puliszkával), szabó gallér, sa-
vanyú mártás, édes málé, martilapus 
töltelék, szőlőleveles töltelék, bordán 
tekert, „lopta pecsenye” (fasírt), öntött 
saláta, szilvaízes puliszka, eperlevél, 
vadas mártás 

Az elkezdett érték-felmérés eddi-
gi része mindenképp szükségszerű 
és hasznos volt. Fontos következteté-
seket tudtunk levonni az összegyűlt 
adatokból. Ezek összesítése még jelen-
leg is zajlik. Fontos lenne ugyanakkor 
valamilyen formában (kiadványban) 

visszajuttatni az összegzéseket a vidék 
lakóinak, és szembesíteni őket azokkal 
az értékekkel, amelyeket birtokolnak. 
Talán nem érdektelen ilyen szempont-
ból egy példára felhívni a figyelmet. 
Az aranyos-vidékiek egyik büszkesége 
a jó minőségű hagyma, az úgynevezett 
„vízi hagyma”. Erdély-szerte három vi-
dék, három település vetekszik ennek 
a terménynek a minőségi előállítá-
sában. Az egyik Szilágyperecsen (Szi-
lágyság), akik annyira jutottak, any-
nyira nagy becsben tartják a hagymát, 
hogy 2007-ben még szobrot is állítot-
tak ennek a településük központjában. 
A másik híres hagymatermő település 
Kibéd (Székelyföld). A harmadik Vár-
falva (Aranyosszék). Ezek a települések 
jelképezik akarva-akaratlanul az erdé-
lyi hagymatermő kultúrának a színvo-
nalát, a javát.  Ami még érdekes a he-
lyi termékekhez kapcsolódóan, az az, 
hogy a várfalvi hagyma, mint levédett 
termék még nem létezik  De viszont ér-
dekes, amiről nemrég szereztünk tu-
domást, hogy az aranyos-vidéki hagy-
mából 2014 óta lekvárt is készítenek. Ez 
már védett termékként van bejegyezve. 
Ezt Tordán készítik, és itt lehet is ebből 
vásárolni  

A helyi termékek felértékelődése, a 
bennük rejlő identitásnak a felisme-
rése, márkásítás révén védettséget, de 
ugyanakkor presztízst is jelentenek/je-
lentenének a helyi őstermelők számá-
ra. Célunk az elvégzett kutatással, hogy 
ez a felismerés mielőbb megtörténjen 
az itteniek mentalitásában, és hogy az 
évszázadokon át őrzött tárgyi és szelle-
mi örökségükre a továbbiakban is mél-
tán legyenek büszkék.

Kosárkészítő. Aranyosszentmihály, 2014. Fodor Brigitta felvétele

Bútor- és hangszerkészítő. Sinfalva, 2014.
Keszeg Vilmos fényképe
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vekkel ezelőtt, 2006 nagyszombatján 
a mészkői határban fekvő szőkemáli 
szőlősök mellett vezető szekérúton he-
tedmagammal sétálok a „kicsi házhoz”. 
Az út a Debreczeni László által tervezett 
mészkői paplakról indul. Magunk mö-
gött hagyjuk a kis unitárius templo-
mot, melynek tornya megdőlve köszön 
vissza a hátrafele tekintőre. A falu fölé 
magasló temetőben pihenőt tartunk 
Balázs Ferenc sírjánál. A néhai mészkői 
lelkész, író, népfőiskola- és szövetkezet-
alapító itt alussza a rög alatt csendes 
álmát. Faragott kopjafája keveset árul 
el abból az életműből, melyet hátra-
hagyott: Balázs Ferenc pap, csak ennyi 
van feltüntetve rajta. S alatta számokba 
vésve az a kevéske esztendő (1901–1937), 
melyet erőtlen földi porhüvelyében töl-
tött el lángoló, nyughatatlan prófétai 
lelke. Meghatódva, csendesen állunk 
meg néhány percre. Fontos ez, hiszen 
Enikő, Balázs Ferenc lánya a társam, 
aki három éves koráig itt élt a falu-
ban, de édesapja tragikus halála után 
édes anyjával annak szülőhazájába, az 
Egyesült Államokba költözött, s most 
lányával és unokáival tért vissza emlé-
kezni, kapcsolatot ápolni Mészkőre.

Továbbindulunk a szőlősök mellett. 
Az ösvénnyé szűkülő utat szegélyező 
bokrok virágainak színáradata néhol 
megtörik, és felcsillan a domb alatt ka-
nyargó Aranyos. Mellettünk jobbkézt 
15–20 árnyi elkerített területeken egy-
más mellett sorakoznak a megmunkált 
vagy parlagon hagyott szőlősök. A ta-
vasz illata élettel tölti meg tüdőnket… 
A szőlők végénél hirtelen éles kanyart 
vesz az út. Megállunk. Az elénk táruló 
látvány tudatja: megérkeztünk. A kicsi 
ház, melyet Balázs Ferenc építtetett, 
már nincs meg, a második világégés 
idején felgyújtották. Csak a helyiek tu-
datában él elevenen. A hely azonban 
méltó a megemlékezésre, nemcsak 
„történelmi” jelentőségéért, hanem 
azért a kilátásért is, melyben a megáll-
ni hajlandó vándort részesíti. Innen jó 
rálátás nyílik az „unitárius patkó” fal-
vaira 

Dél-keletre fekszik Alsófelsőszent-
mihály, az ortodox templom aranyozott 

kupolája a területfoglalók hivalkodásá-
val csillan meg a napfényben. A refor-
mátus és unitárius toronypárt keresni 
kell. A Mészkőre való rálátást takarja a 
domb, azonban alattunk nyugati irány-
ban a meredek domboldal alján az Ara-
nyos által körülölelve terül el a mész-
kői unitárius eklézsia szántója, a Kopta. 
Az Aranyos túlsó partján a legközelebb 
fekszik Sinfalva. Kissé távolabb nyu-
gatra még jól látható Tordavár egykori 
helye, mely az Aranyos szorosának be-
járatát őrizte a magaslaton, s az alat-
ta elterülő Várfalva. Innen visszafelé 
kanyarodik a patkó: a Várfalvával ösz-
szenőtt Aranyosrákost toronyirányt le-
het megkülönböztetni. Kövend büszkén 
terpeszkedik el a jó termőföldek között. 
Bágyon hollétéről már csak templom-
torony domb mögül kiemelkedő süvege 
árulkodik a gyulafehérvári út irányá-
ban.

65 éve innen a dombról, a kicsi ház 
elől álmodta Balázs Ferenc a vidéket át-
fogó terveit. A Vidékfejlesztési Szövet-
kezet központját a sinfalvi katolikus 
templom mögött elterülő magaslaton 
képzelte el. Itt lett volna a szíve, csomó-
pontja annak a gazdasági, oktatási és 
művelődési hálózatnak, mely átfogta 
volna, és minden szempontból önfenn-
tartóvá tette volna a vidéket. Ahogyan 
magyarázom az egykori terveket ven-
dégeimnek, úgy érezem, hogy az álom, 
mely közös tervekben és cselekedetek-
ben kovácsolta volna egybe Felső-Ara-
nyosszék lakóit, már visszavonhatat-
lanul a múlté. Ahogy tekintetem még 
egyszer meghordozom a patkó egyik 
végétől a másikig, falvakat vélek látni, 
s nem egy ezernyi szállal összehangolt, 
egybefűzött, egy ritmusra lüktető vi-
déket. Falvakat, amelyek élik a maguk 
életét: dalkör, színjátszás, nemzeti ün-
nepeink megszentelése, néptánc-cso-
portok, hagyományőrző tevékenységek 
rendszeresen vagy kevésbé megterve-
zetten működnek, itt is, ott is, de mint-
ha a közöttük vezető utak csapnivaló 
állapota is arra predestinálna, hogy ne 
nagyon keressék egymással a kapcso-
latot, bár vitathatatlanul van néhány 
kiemelkedő kezdeményezés, s egységre 

Együtt Isten völgyében

É

Bálint Róbert Zoltán

A mozgalom jelvénye

„Az irány ki van jelölve: Isten völgye.
Hányan tudják, hogy arra tartunk? 

Arra tartunk-e?
Fölmegyek a kicsi házba s megálmodom.” 

(Balázs Ferenc: A rög alatt)
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törekvő meglátás. A maguk kicsi földjén 
egyedül szorgoskodnak a családok is, 
kik saját portájukon belül igyekeznek 
boldogulni, nem értve a társas szerve-
ződés lényegét. Nem csoda, hogy 2006-
ban az Aranyoskert köré szerveződő 
szövetkezeti mozgalom a jó kezdet után 
hamar hanyatlásnak indult 

Ez Aranyosszék jövője? Lesz-e így 
jövő? S milyen lesz?

Hét év múlva. Egy híradás

„Az egyház célja nem önmagának vál-
tozatlan fönntartása, hanem ápolása a 
folyton élő, folyton fejlődő emberek, foly-
ton élő, folyton fejlődő hitének, keresése 
az isteni élet útjának, a rajta való botor-
káló, bizonytalan járás.” 

(Balázs Ferenc: A rög alatt)

Istentisztelettel kezdődő közösségi ta-
lálkozónak adott otthont 2013. február 
17-én délután az újonnan épült mészkői 
Balázs Ferenc Szeretetotthon. A hívoga-
tó harangkondulásra nemcsak Mészkő 
portáiról indultak el az emberek, ha-
nem Aranyosszék unitárius falvaiból 
is. A zsúfolásig megtelt teremben vala-
mi egészen különleges hangulat ural-
kodott. Talán az újdonság varázsa volt 
ez? Vagy a kíváncsiságé? Esetleg annak 
felismerése, hogy minden találkozás-
ban áldás rejlik? 

Az erővel és ritmussal felcsendü-
lő egyházi énekek bizonyságát adták 
annak, hogy a jelenlevők közös tudást 
hordoznak magukban. Dimény József 

alsófelső szentmihályi lelkész imája 
hangolt az elcsendesülésre. Fekete Béla 
bágyoni lelkész az ApCsel 3,1–10 alap-
ján szólt a gyülekezethez. Egy gyógyí-
tási történetet hallhattunk, amikor 
Jakab és János egy sánta emberen se-
gítenek. A két apostol az új hittel felvér-
tezve megy a régi templomba. Cseleke-
detüknek más/mások látják hasznát. 
A talpra állás, illetve talpra állítás min-
den kornak nagy kihívása és feladata  
Talpra állni hit nélkül és segítség nél-
kül sokszor lehetetlen. A bibliai történet 
tükrében csak egymáson segítve tu-
dunk talpra állani, megtartó szellemi 
közösséget megvalósítani. Egymásra 
vagyunk utalva, aranyos- menti unitá-
rius magyarokként magyarságunkat, 
hitünket, illetve aranyosszéki önazo-
nosságunkat csak együtt tudjuk megél-
ni – fogalmazott a szónok. 

Az áldás után magam köszöntöttem 
a Bágyonból, Kövendről, Aranyosrákos-
ról, Várfalváról, Alsófelsőszentmihály-
ról és Mészkő ről összegyűlt 70 hívet. 
Elmondtam, hogy néhány aranyosszé-
ki lelkésztársammal együtt heti rend-
szerességgel alkalmat szakítunk arra, 
hogy a reggeli kávé mellett személyes és 
szakmai jellegű dolgainkat megosszuk 
egymással  Bár a gondokra nem min-
dig sikerül orvoslást találni, az együtt, 
beszélgetve eltöltött idő jótékony hatása 
szakmai és személyes életünkre vitat-
hatatlan. Egy ilyen alkalommal fogal-
mazódott meg: jó lenne gyülekezeteink 
tagjai számára is ilyen találkozásokat 
szervezni, amelyeken az együvé tar-
tozás tudata hasonló erőt adhatna az 

unitárius és nemzeti identitás megtar-
tásához. A mészkői az első kívánt lenni 
ezen találkozások sorában.

Istentisztelet után a jelenlevők dr. 
Kovács Sándor teológiai tanár élvezetes 
egyháztörténeti előadását hallgatták 
meg, majd elfogyaszthatták a mészkői 
nőszövetség tagjai által felkínált teát és 
süteményt.

Jó lenne, ha az együtt töltött est után 
az egykori mészkői lelkész, Balázs Fe-
renc szavait magunkénak érezhetnénk, 
aki a faluban szervezett vallásos esték 
után így írt: „Kicsi lámpáikat gyújtogat-
ták, hogy haza találjanak; de a lelkük 
már égett; a kivonuló sokaság csillogó 
folyam volt, amely boldogan és hálásan 
ölelt körül, ömlött el mellettem.” Talán 
mindnyájunkban tudatosult, hogy va-
lami fontosnak voltunk a résztvevői. 
Hogy mi magunk vagyunk, lehetünk 
azok a „folyton élő, folyton fejlődő” em-
berek, akik „folyton élő, folyton fejlődő” 
hitünk keresésére, botorkáló, bizony-
talan járással elindultunk, s akik hit-
tel szeretnénk tenni valamit, erőnkhöz 
mérten, Isten völgyéért.

Isten segítségével találkozzunk újra, 
március 24-én, virágvasárnap délután 
Bágyonban – olvashatjuk az Unitárius 
Közlöny 2013/3 lapszámában Dimény 
Csilla Júlia tudósítását.

Kibontakozó álom

Íme, így vette kezdetét egy mozgalom, 
amely azóta másodjára járja körbe az 
Aranyos mentét. Már nem tudjuk fel-
idézni, hogy hol és mikor, melyik szer-
da reggeli beszélgetés alkalmával érett 
meg a pillanat, amikor a bennünk levő 
érzéseket szavakká formáltuk, s arra 
sem, hogy ki mondta ki először, hogy 
gyülekezeteink tagjai számára is meg 
kellene szervezni a találkozót. Eredeti-
leg csak három egyházközségre szán-
dékoztunk kiterjeszteni a programot: 
az alsófelsőszentmihályi, a bágyoni és 
a mészkői gyülekezetekre. Végül azon-
ban a történelmi Aranyosszékben kezd-
tünk el gondolkodni, s hívtuk a többi 
falu lakóit: csatlakozzanak hozzánk. 

Hamar megtaláltuk a megfelelő ne-
vet: Együtt Isten völgyében; s a név ál-
tal takart célt is: vallási, kulturális és 
közösségi alkalom/élmény nyújtása az 
aranyosszéki gyülekezetek tagjai szá-
mára  Amolyan vándorrendezvényt 
képzeltünk el, amelyet havi egy alka-
lommal vasárnap délután szervezünk 
meg, mindig más helyszínen. A részt-
vevők zömét mindig a helyi gyülekezet 
nyújtja, de minden aranyosmenti falu-
ból érkeznek majd érdeklődők. Minden 

Az aranyosrákosi unitárius templomban
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esemény három részből áll: 1. Isten-
tisztelttel kezdődik, amelyen az imát 
és prédikációt mindig vendéglelkészek 
mondják. 2. Előadással folytatódik va-
lamilyen vallási, kulturális, hely- és 
magyarságtörténeti témában. Erre ne-
ves, valamely szakterületen jártas előa-
dókat hívunk meg. 3. Istentisztelet után 
a gyülekezet a templomból átvonul egy 
erre a célra alkalmas közösségi épület-
be, és részt vesz a szeretetvendégségen, 
ahol tésztát, teát, kávét szolgálnak fel a 
helyi gyülekezet nőszövetségének tag-
jai. Ez az a közösségépítő rész, ahol az 
egybegyűltek kötetlenül beszélgethet-
nek, régi ismeretségeket eleveníthet-
nek fel, s akár új szövetségeket erősít-
hetnek meg  

Mészkő után 2013-ban még Bágyon-
ban, Alsófelsőszentmihályon, Sinfal-
ván és Kövenden volt ilyen találkozó. 
Minden alkalomra sikerült meghívni 
érdekes témákat feszegető előadókat. 
Dr. Kovács Sándor unitárius egyház-
történeti előadása után Gyerő Dávid 
kolozsi lelkész, akkor még az Unitá-
riusok és Univerzalisták Nemzetközi 
Tanácsának titkára, azóta elnöke tar-
tott előadást Bágyonban Unitáriusok a 
nagyvilágban. Különbözőségek közössé-
ge címmel. Színes és érdekes előadást 
hallhattunk a világ különböző tájain 
élő unitáriusokról, s jól esett hallani, 
hogy a távolban élő hittestvéreink mily 
nagy csodálattal néznek fel ránk, Erdé-
lyiekre. Alsófelsőszentmihályon dr. Czi-
re Szabolcs teológiai tanár Mit keres a 
kígyó az unitárius címerben? című előa-
dása az unitárius címer jelképvilágába 
vezetett be. A nyári időszakot ki kellett 
hagynunk, figyelembe véve a vidék 

mezőgazdasági ritmusát. Ősszel Sin-
falván folytattuk, ahol Solymosi Zsolt, 
a János Zsigmond Unitárius Kollégium 
aligazgató-vallástanára előadásában 
az unitárius világszemlélet tudatosí-
tásáról beszélt, bevonva a jelenlevőket 
is beszélgetésbe. Végül november 17-
én égető kérdéseket felvető témában 
hallgattunk előadást Kövenden, ahol 
Kovács Zoltán Csongor biológus–geo-
lógus a veres pataki aranykitermelés 
veszélyeire hívta fel a figyelmet. A leg-
nagyobb érdeklődést kiváltó alkalmak 
egyike volt ez. S hatását bizonyítja az a 
150 aranyosszéki ember, akik mások-
kal együtt december 15-én részt vettek 
a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör 
által szervezett Verespataki adventen, 
tiltakozásukat fejezve ki ciántechnoló-
giás nemesfém-kitermelés ellen 

Az újévet ünnepléssel kezdtük. 2014. 
január 25-én a bágyoni művelődési ott-
honba mintegy 90 aranyosmenti sze-
mély gyűlt össze az évnyitó gálára. 
A gála áhítattal kezdődött, majd az el-
múlt időszakra való visszatekintéssel 
és a jövőbenézéssel folytatódott. 2013-
ban mintegy 600 személy vett részt az 
alkalmakon. A jövő terveinek ismerte-
tése során az előadók elmondták, hogy 
– a megfogalmazott igényre válaszolva 
– bővíteni szeretnék a résztvevő gyü-
lekezetek számát, átlépve Aranyos-
szék határait. Így az év első felében az 
aranyosrákosi mellett a tordai gyüle-
kezet ad majd otthont a találkozónak. 
Változást jelent, hogy míg az istentisz-
teleti rész témagazdái továbbra is az 

egyházközségek lesznek, a rendezvény 
művelődési része 2014-től a Balázs Fe-
renc Népfőiskola társszervezésében fog 
megvalósulni. Az est azonban nem ért 
véget. Minden hasonló rendezvény célja 
a közösségi élmény nyújtása is, amely 
ezúttal kosaras táncmulatság formá-
jában valósult meg. A jó hangulatot 
színvonalas zene biztosította. Nem ma-
radhatott el az ilyenkor szokásos tom-
bola sem: a borok, pezsgők és torták 
mellett főként unitárius egyházi kiad-
ványokat és szépirodalmi alkotásokat 
vihettek haza a szerencsés nyertesek  
Jó volt együtt ünnepelni, együtt lenni 
újra azokkal, akik egy éven át lehetőség 
szerint alkalomról alkalomra hűséges 
résztvevői voltak az Együtt Isten völgyé-
ben találkozónak.

Négy ilyen találkozónk volt 2014-ben. 
Február 16-án Tordán Ferenczi Enikő 
kórházlelkész, mentálhigiénés szak-
ember Hit és egészség címmel tartott 
előadást. Április 6-án az aranyosráko-
si templomban Pál János lelkész-tör-
ténész Helyzetkép a dél-erdélyi unitári-
us egyházközségekről 1940–1944 között 
című előadásában arról az áldatlan 
helyzetről beszélt mely a 1848–49 után 
talán a legnagyobb csapást jelentet-
te Aranyosszék magyarsága számára, 
s melynek hatását ma is érezzük. Ez-
zel az alkalommal ért véget az Együtt 
Isten völgyében első évada, amelynek 
keretében hét helyszínen tartottunk 
istentiszteletet, előadásokat és éltünk 
a helyi közösség vendégszeretetével. El-
mentünk mindenkihez, aki hívott, aki 

A mészkői találkozó meghívója

Lakatos Sándor vallástanár előadása Mészkőn
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be akart kapcsolódni, s aki érezte, hogy 
fontos az együvé tartozás.

Kezdd el, újra kezdd…

Mintegy 120 személlyel indult 2014. ok-
tóber 19-én az Együtt Isten völgyében új 
évada. A mészkői templomban szerve-
zett találkozón Kolozsról, Tordáról, Bá-
gyonból, Kercsedből, Aranyosrákosról, 
Várfalváról, Kövendről, Sinfalváról, Al-
sófelsőszentmihályról érkezett vendé-
gek vettek részt a helyi gyülekezet tag-
jai mellett.

Az istentiszteleten Székely Miklós 
kövendi lelkész mondott imát. Vass 
Károly, az aranyosrákosi gyülekezet új 
lelkésze prédikált. Fekete Béla bágyo-
ni lelkész köszöntője után a Balázs Fe-
renc Népfőiskola meghívott előadója, 
Lakatos Sándor Család-történet című 
előadása hangzott el. A székelykereszt-
úri Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
lelkész-vallástanára saját családfája is-
mertetésén keresztül nemcsak az ere-
detkeresés hogyanját mutatta be (hol, 
hogyan keressünk, mire figyeljünk), 
hanem ízelítőt nyújtott abból is, hogy 
egy-egy nyers adat, szám, anyakönyvi 
bejegyzés nyomán miként elevenedik 
meg egy élet története; egy régi, kopott 
családi fénykép mennyi mindent elárul 
a családtagok egymáshoz való viszo-
nyáról, társadalmi státusáról; régmúlt 
idők emberi történetei hogyan hatnak 
a mában is a leszármazottak életén ke-
resztül. A lebilincselő előadás minden-
képpen új megvilágításba helyezte a 
külső szemlélődő számára száraznak, 
netán unalmasnak tűnő családfaku-
tatást, s bizonyára a hallgatóság tagjai 

közül többen indíttatást nyertek saját 
gyökereik felkutatására.

November 30-án, Bágyonban már 
nemcsak az „unitárius patkó” települé-
seiről, hanem Kercsedről és Harasztos-
ról is érkeztek résztvevők. Istentisztelet 
után Vetési László református lelkész, 
szórványügyi előadó tartott vetített ké-
pes előadást, bemutatva a különböző 
erdélyi nemzetiségek és vallások egy-
más mellett éléséből fakadó érdekessé-
geket. Megtudtuk például, hogy miért 
van két orgona és úrasztala a fiatfalvi, 
reformátusok és unitáriusok által kö-
zösen épített és birtokolt templomban, 
hogyan került Lenin, Nadia Comăneci 
vagy éppen Florin Piersic alakja temp-
lomi falfestményekre, vagy kiről ál-
modozott a székelyderzsi vártemplom 

freskóinak piktora, miközben bibliai té-
mákat örökített meg.

Az évet rendhagyó módon zártuk. 
December 14-én a megszokott időpont-
ban mintegy félszáz fiatal gyűlt össze 
az Aranyos-mentéről a szentmihályi 
templomban tartott ifjúsági istentisz-
teletre. Albert Nagy Ákos mesterképzős 
teológiai hallgató Jézus szavaival hív-
ta őket álomkereső utazásra, s hogy az 
utazás ne legyen egyhangú, Palkó Za-
lán Koppány és Kovács Zsombor dal-
tutajon ringatták a fiatalokat a túlsó és 
innenső part között. Az előadás rendjén 
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
tevékenységeiről tekintettek meg be-
mutatót a fiatalok. 

Az idei januári évnyitó gála után, 
amelynek ezúttal is Bágyon adott ott-
hont, Alsófelsőszentmihályon talál-
koztunk február 22-én. Ez alkalommal 
a Balázs Ferenc Népfőiskola által szol-
gáltatott műsor több részben valósult 
meg. Dr. Keszeg Vilmos néprajzkutató, 
egyetemi tanár Kié az Aranyos-vidéki 
hagyomány? Elődeinké? Miénk? Utó-
dainké? című előadásában egy elmé-
leti felvezető után a 2014 első felében 
Aranyosszéken megvalósult értékfel-
mérés eredményeit, következtetéseit 
mutatta be általánosan, és települé-
sekre lebontva. A Földművelésügyi Mi-
nisztérium és Hungarikum Bizottság 
által támogatott átfogó kutatásban, 
amelyet Felső-Aranyosszék magyar te-
lepülésein (Kövend, Bágyon, Várfalva, 
Aranyosrákos, Csegez, Kercsed, Alós-
felsőszentmihály, Mészkő és Sinfalva) 
végeztek, és amelyben közreműködtek 
a magyarországi Kézenfogva Testvé-
reinkkel Sárrétudvari Alapítvány, az 
Aranyosszéken tevékenykedő ÉDEN 75 

Vetési László előadást tart Bágyonban

Szeretetvendégség Tordán
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Egyesület, a Balázs Ferenc Népfőisko-
la, valamint a helyi unitárius és refor-
mátus egyházközségek is. A szeretet-
vendégség keretében a Fodor házaspár 
Attila és Brigitta néprajzkutatók által 
válogatott fényképkiállítás volt meg-
tekinthető a felfedezett és kategorizált 
értékekről. A fényképkiállítás – ame-
lyet egyre bővítünk – követi majd az 
Együtt Isten völgyében rendezvényeit, 
és minden helyszínen megtekinthető 
lesz. A kiállítást a lakiteleki Népfőisko-
la Alapítvány támogatta 

Hányan tudják, hogy arra 
tartunk? Arra tartunk-e?
Bő két évvel a kezdés után összegezni 
kíván az ember. Tíz alkalom, úgy annyi 
közös istentisztelet és előadás a val-
lás és a művelődés szolgálatában. Tíz 
szeretetvendégség és két évnyitó gála 
a kapcsolatteremtés és -ápolás céljá-
ból. Átléptük a történelmi Aranyosszék 
határát, s Torda felé is kitekintettünk. 
Átléptük az unitárius patkó korláta-
it is, amikor a kercsedi és a harasztosi 
református gyülekezetek résztvevői is 
bekapcsolódtak. Írhatnám azt is, hogy 
másfélezer ember volt jelen mindösz-
szesen ez idő alatt. Ez igaz is. Azonban 
valójában mintegy száz személy az a 
mag, akik szinte állandó rendszeres-
séggel részt vesznek a találkozókon. És 
éppen ez a legfontosabb, mert jelzi, nem 
a múló, egyszeri élmény, hanem a lé-
leknek, szellemnek kínált tartalom, a 
hovatartozásvágy kifejeződésének teret 

adó lehetőség az, ami vonzerővel bír. 
A második évadtól kezdve tisztává vált, 
hogy már az adott alkalmak „emberbá-
zisát” sem a helyi gyülekezet tagjai ad-
ják – bár a jelenlevők száma semmivel 
sem csökkent –, hanem az az 50–70–100 
ember, akik hónapról hónapra telepü-
lésről településre vándorolnak. Sok? 
Kevés? Lehetne több is? Lehetne több is. 
Igen, ha lemondanánk a múlt dicsősé-
gében való fürdőzés csalóka ábrándjá-
ról, s a jelen még megmutatkozó lehető-
ségeit több hittel lovagolnánk meg.

E találkozásoknak van egy másik 
hozadéka is. Egyes falvak közösségei 
között megnyíltak a kapuk. S nemcsak 
az Együtt Isten völgyében alkalmain, 
hanem más rendezvényeken is – bálok, 
ünnepségek – együtt vannak, támo-
gatják egymást, barátkoznak. Számon 
tartják egymást az aranyosszékiek.

Nem történt különösebb csoda. Ba-
lázs Ferenc álmától még messze állunk, 
s azzal sem büszkélkedhetünk, hogy 
egy ritmusra lüktet bár Aranyosszék 
magyar–székely településeinek a szíve. 
De valami mégiscsak elindult  Úgy ér-
zem, kezd körvonalazódni az, amit úgy 
fogalmazhatnék meg: aranyosszéki ön-
tudat  

Az irány ki van jelölve: 
Isten völgye
Idén Bágyonban ünnepelte március 15-
ét Aranyosszék magyarsága  A temp-
lomban több mint 600 ember zengte 
a zsoltárt  Fekete Béla lelkész egyházi 

beszéde után Popper Dávid Magyar rap-
szódiáját Oláh Boglárka és Oláh Má-
tyás adták elő zongorán és csellón. Ezt 
a bágyoni elemi iskolás diákok ünnepi 
előadása követte. A Köntös Kinga taní-
tónő által tanított műsor, a gyerme-
kek lelkesedése a magasztosságig fo-
kozta a hangulatot. A Várfalva község 
férfiiból verbuvált dalárda kórusművei 
méltóképpen rezonáltak az istentiszte-
letet lezáró himnusszal. Majd elindult 
az ünnepi menet a falu felső központ-
jához, hogy leleplezzék az 1848–49-es 
szabadságharc idején a császári paran-
csot megtagadó és a forradalom mel-
lé álló bágyoni 32 huszár és az egykori 
huszárszázad emlékére állított kopja-
fa-szobrot. A lovas-huszárok vezették 
a menetet, utánuk a Történelmi Vitézi 
Rend tagjai és a Tordai Honvéd Hagyo-
mányőrző Bizottság képviselete, majd 
a mintegy három kilométeres távon 
végig Kossuth-nótákat éneklő várfal-
vi vegyes dalárda vonult fel. Őket az 
egyházi és közéleti személyiségek, va-
lamint az ünneplő gyülekezet követte. 
A templomba el nem jutók az utcaajtók-
ban állva követték figyelemmel a me-
netet. Az emlékjel helyszínén is közel 
százötven ember várakozott már a fel-
vonulókra. Suba László szobrászművész 
alkotásának leleplezése előtt egyházi és 
közéletei személyiségek tartottak ün-
nepi beszédet.

Magasztos ünnep volt. A helyi egy-
házközségnek, a várfalvi polgármesteri 
hivatalnak a községi RMDSZ szervezés-
ben történt szerepvállalása és nagysze-
rű helytállása elvitathatatlan. Másfél 
hónapon át dolgoztak, terveztek, in-
tézkedtek  Feladatvállalásuk nagysá-
ga azonban leginkább abban állt, hogy 
megérezték, az alkalom nemcsak a 
falu, a község, hanem Aranyos vidék 
magyarságának ünnepe lehet. És így 
is lett 

Képzeletben felmegyek a kicsi ház-
hoz. Leülök a földhányásra. Látom 
Aranyosszéket. A 75-ös országút a 
várfalvi letérő után aszfalton folyta-
tódik. Ma, az elmúlt évek munkála-
tainak köszönhetően műutak kötik 
össze Várfalva község falvait is, s kap-
csolják a gyorsuló élet forgatagába. 
Innen, Mészkőről is legtöbb negyedó-
ra alatt lehet eljutni a patkó bármely 
falujába. Jobban és gyorsabban lehet 
haladni, mint valaha. Talán az embe-
rek közötti jobb és szorosabb együtt-
működésnek is előmozdítóivá válnak 
ezek az utak. Isten márciusi napja ra-
gyogással tölti be a vidéket. Szemem 
szívembe issza a fényt, s valahogy úgy 
érzem, hogy jó irányban haladunk. 
A cél: Isten völgye.

Ötvös Makó Károly prímás zenével is kedveskedik a tordai szeretetvendégségen
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z én sorsom már csak ez:
Lenni kevesek megértettje,
Többeknek kovász,
Sokak testében tövis.
Jövőnek magját hordozom,
Nem a jelennek véres testét.

Az elemi iskolák kötött paranccsal dol-
goznak. Az új utakon járó nevelőnek 
korlátoznia kell képzeletét. A felnőttek 
oktatását törvény nem szabályozza. 
Ott szabadon megnyilvánulhat a teljes 
gondolat. Talán ezért, talán más okok 
következtében, a mészkői kísérletezé-
sek közül egy sem vált akkora jelentő-
ségűvé, egynek a híre sem terjedt szét 
olyan nevezetességgel, mint a „népfőis-
koláé”.

Annak neveztem, hogy az legyen be-
lőle, az első tél heti egy összejövetelét. 
A második és harmadik télen már há-
romra, sőt esetenként négyre szapo-
rodott az előadások száma, amelyeket 
november hó közepétől március hó kö-
zepéig tartottunk hetenként. Még így 
is: hivalkodásnak tűnik föl az elneve-
zés. Hol állott és hol áll Mészkő a dánok 
pompás épületekkel, tanítók seregével 
ellátott népfőiskoláitól? Még az előa-
dások rendszerességében sem voltunk 
hiba nélküliek. A színdarabozáshoz 
szokott ifjúság a nép főiskolás két telet 
többé-kevésbé átkoplalta, s a harmadik 
tél elején elemi erővel tört ki tömegösz-
szefogók utáni kívánsága. Le gyen férfi 
dalárda hetenként kétszer, és tanul-
junk színdarabokat! Lesújtottan ültem 
a helyemen az iskolában. Hát úgy lát-
szik, az ifjúság lelkének csak a felületét 
érintette két tél kitartó munkája. Eldob-
ja magától az alkalmat, mert nem érzi 
szükségét a tanulásnak. Hiszen igaz, az 
ének és a színjátszás is művelés. De kü-
lönbség van a kettő között. Más ekével 
más földet szánt az egyik, mint a má-
sik. Az egyik mámorossá tesz, egészsé-
ges, észrevétlen örömöt szerez. A má-
sik józan törekvés, kitartó munka, kis 
örömű, fárad ságos út. Az egyik a lélek 
mély erőinek ösztönös kibontása. Nem 
tudás, nem akarat: csupa érzés. A má-
sik: gyenge próbába a fejledező érte-
lemnek; belátás, fegyelem, érdekes, de 

haszon nélküli tudás. Mind a kettőre 
szükség van. Talán helytelen is volt a 
két sikeres tél politikája, amely minden 
estét a tanulásnak foglalt le. Ez bosz-
szulta meg magát. Most egy esztendő-
re az ifjúság a másik végletbe hullott 
vissza. Daczó Imre, igaz, fölállott nagy 
későre, amikor már magamat teljesen 
megvertnek éreztem, hogy szót emel-
jen a népfőiskolái előadások érdekében. 
Egy estét visszakapott a Tanulás. De 
minden erő, minden érdeklődés annyi-
ra arra a másik síkra lendült át, hogy 
ennek az egy estének nem vehettem 
hasznát. Hadd billenjen helyre akkor 
hát az egyensúly teljesen. Pihenjünk 
ezen a télen! Hagyjuk a dolgokat kissé 
a maguk mentére! Nem lehet siettetni 
a haladást egy bizonyos mértéken túl. 
Olyan az, mint a csökönyös ló: megy 
szépen, ha hagyják, de megáll, ha nó-
gatni kezdik 

Az ifjúság ezen a télen sem pihent. 
Pompás művészettel két népszínmű-
vet adott elő, az egyikkel Tordára is el 
kellett mennünk. Babér járt érte; a kö-
zönség megértő öröme, két helyi lap el-
ismerő bírálata. De tanulni csak egyet-
lenegyszer gyűltünk össze az új papiak 
lakható szobájában. Az iskolában nem 
volt hely számunkra. Ott a Vén bakan-
csost próbálták a műkedvelők, meg a 
fiát, a huszárt.

Nem lehet és nem szabad egy falut 
megfosztani legmélyebbről jövő kifeje-
zési eszközeitől.

A szólamokban való éneklés és a 
színjátszás a népköltéssel meg a cso-
portos táncolással rokon 

A falusi ember hamarabb hányja el 
az életét, mint dalait és figuráit. Az ifjú-
ság nevelése csak úgy teljes, ha az oko-
sabb életre való készülés mellett az ifjú 
magát kiénekelheti, kitáncolhatja, ki-
játszhatja. Szükséglet ez, amelynek ki-
elégületlensége betegséget okoz. S még 
annál is több. Minden hiányossága és 
hátránya ellenére roppant nevelői ere-
je van e két tevékenységnek. Nem csak 
a társadalmi vonatkozásokra gondo-
lok most. Az életnek előírt formákba 
való öntése, mint amilyen a szólamok 
eléneklése és a szerepek eljátszása, 

Jövőnek magja

A

Balázs Ferenc

Balázs Ferenc (1901–1937)
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Aranyos-mente

rászoktatja az embert arra a legszüksé-
gesebb, legfontosabb dologra: ficánkoló, 
szertegyepelő, rendszertelenül előtörő 
erőit egy cél megvalósítása érdekében 
egybe fogni, egységbe terelni. Mit ér az 
élettel teljes, élettől duzzadó gyermek 
vagy ifjú, ha megnyilatkozásai néha 
egymás hatásait le rontják, mert ellen-
tétes lökésűek? Elnéztem egy délután, 
amint az iskolás gyermekek játszottak 
a templom háta mögötti domb oldalon. 
Luci, az állandó vendég, a mészkőivé fo-
gadott leány-teo lógus volt a sánta gólya. 
A gyermekek körbe fogózkodtak: vala-
mit énekelni kellett, s a lábakat me-
nés közben furcsán ki-kirúgni. Tetszett 
a dolog; folyt a játszás vidám kedvvel. 
De egypár fiú nem állhatta meg, társai 
kezét hol hátra rángatta, hol pedig láb-
bal próbálta elakasztani az előtte me-
nőt. Tele volt erővel, a kezde ményezés 
tehetségével, ötletességgel, életkedvvel. 
De nem volt képes azokat hámba fogni, 
egységbe hozni. Ezek a fiúk lettek volna 
a legjobb sánta-gólya játszók, ha a bel-
ső összhangok, az önként folyó fegyel-
mezést meg tudták volna teremteni. Így 
semmik voltak, bajszerzők voltak, erői-
ket elvesztegették 

Akkor, azon a délutánon fölfedeztem 
magamnak a nevelés egyik legfonto-
sabb célját: képessé tenni a gyerme-
ket arra, hogy belső egység, összhang 
s önfegyelem megteremtésével min-
den erejét céljai megvalósítására szen-
telhesse. Gálfi Feri jobban emlékszik 
az elmon dott történetre, mint a vele 
egyidős társai, de semmiért sem tud-
ná magát rávenni arra, hogy például 
leüljön, és egy negyedóráig csak ezzel 
foglalkozzék, hogy azt leírni próbálja. 
Százfelé rángatja száz féle érdeklődé-
se, uralkodni azokon nem tud. Minden 
gyermek ese tében külön kell fölfedezni 
az utat, amely őt a belső fegyelem ki-
alakításához vezeti. Egyik gyermeket a 
lóval való bánás, a másikat a házi kert, 
a harmadikat a labdarúgás, a negye-
diket a szép könyvek olvasása érdek-
li jobban: ezeken a mezőkön kell őket 
egyre nehezebb és lekötőbb feladatok 
elé állítani  A megszerzett képesség az-
tán az élet minden terén megmutatja 
az erejét.

Ki tudja, hány ifjú nevelését, a bel-
ső összefüggések, a kitartás, a szorga-
lom, az odaadás kifejlődését segíti elő 
a dalárdázás, a színdarabozás? Lám, 
a mészkői ifjúság, ha szükség van rá, 
pom pásan tudja magát fegyelmezni. 
Néha fogcsikorgatva tűri el a kihívó 
sértést; de a vérét csitítja. Tudja, hogy 
a virtus veszedelmes fegyver. Máskor 
szorgalmasan gyűjti a pénzét, hogy 
magának futballcipőt vehessen.

Ahhoz azonban mégsem férhet szó, 
hogy értelmi és szellemi téren a neve-
lés nagy lépését a népfőiskolával tettük 
meg 

A kövendi köri ifjúsági napon ugyan-
az a Luci – akkor még kezdő mészkői 
– elbámult a köréje csoportosuló mész-
kői ifjak bátorságán, fesztelenségén, ki-
fejezőkészségén és érdeklődési körén. 
Úgy elbeszélgettem velük, mintha nem 
is falusi legények, de iskolákat vég-
zett városi ifjak lettek volna! Nem tör-
tént velük egyéb, minthogy megindult 
bennük, a népfőiskolázás megindította 
bennük a belső élet, a gondolkozás ke-
rekeit. A szénarendektől, barázdáktól, 
kukoricasoroktól és aranyló búzaka-
langyától beszélni még nem tanult meg 
senki, csak érezni és énekelni. A be-
széd, a gondolatok szabad kinyilvánítá-
sa, zsilipemelés a lecsukott szájak gát-
ja mögött felgyűlt néma, mozdulatlan 
gondolattenger számára  A tenger meg-
indul, élővé válik, kavarog, iramodik, 
változik. Beszélj az átlagos falu átlagos 
ifjával: meghallgat, bólint, egy erőtlen 
igennel megtisztel, hallgat; ki tudja, mi 
ébred föl benne, kis fodrozás a lezárt ta-
von, lesimul hamar. A népfőiskolás vá-
laszol, kérdez, megállapít, szembeszáll, 
kinyilvánít; eleven kapcsolattal fogóz-
kodik egybe veled. Tudása is több van.

De nem ez a lényeges 
Vizsgákat sohasem rendeztünk, és 

így nem tudom, de nem is hiszem, 
hogy az előadásokon hallott anyagból 
sok megmaradt volna az ifjak emlé-
kezetében. Belőlem is kifutott jó része 
a húszesztendei tanulásnak. Latinul 
nem tudok, görögül, zsidóul elfelej-
tettem, a logaritmus-számítás nem 
kenyerem már (sohasem is volt) s a 
Zord Idők tartalmi kivonatára nem 
emlékezem. De a népfőiskolás bizo-
nyára megtanulta a világból feléje jövő 
tapasz talatokat feldolgozni, jelenté-
süket magáévá tenni. Az előadások 
nem előadások, hanem megbeszélések 
voltak, amelyeken nem is mindig az 
előadó vitte a szót. Végtelenül fontos: 
meghallgatni tudni. Különös, hogy el-
lenem általános a kifogás, nem hall-
gatok másokra, nyakas vagyok, min-
dig a magam feje után indulok. Pedig 
én tudom, én az elém kerülő idegent, 
barátot őszinte érdeklődéssel hagyom 
előömölni, akarom őt megérteni. Meg-
érteni és követni azonban nem ugyan-
azt jelenti, s itt már szó férhet ahhoz, 
hogy a magam útjának irányát túl-
ságos határozottsággal vágtam bele 
életem földjébe. Mégis tudom, merev 
nem vagyok, emberek és körülmények 
hatnak reám. Föl tudnám az ujjaimon 
számlálni, kik léptek bele az életembe, 

kiknek hatására merre hajlott el az 
életem útja. Igaz, a jegyzéken püspö-
kök, tanárok, köteles feljebb valók nem 
szerepelnek. De igen egy író, egy bo-
lond, egy forra dalmár és egy rajongó. 
Különös társaság! A feleségem óva int: 
ezt meg ne írd; nevetségessé teszed 
magad. De ha így volt?! Teológusságom 
első éveiben valami határozatlan vi-
lágpolgárság érzete tartott megszállva, 
amely egy szocialista világállamban 
látta a fejlődés kicsúcsosodását. Szabó 
Dezső szemével észrevettem az embe-
riség tarka szőnyegét, a más színű és 
más alakú fajok cso dálatos keverékét. 
Általa lettem székely  Bicsérdi a világ-
gal hozott szerves egységbe. Most bele-
tartozom a mindenség életébe, mint a 
kövek és a gyíkok. A testemet törvényei 
szerint építem. Ha az isteni cél szerint 
fejlődő világ az embert gyümölcsöző-
vé tette, annak jelentősége kell hogy 
legyen. Kropotkin arról győzött meg, 
hogy csak az emberek önként vállalt 
együttműködései maradandók; világ-
állam és világtörvény nem segíthet ott, 
ahol az akarat hiányzik. Marié Stopes 
a nemi ösztön egészségét teremtette 
meg bennem. Ki mondja, hogy én so-
hasem hallgattam másokra?

Ha ezeken a népfőiskolai előadá-
sokon egyebet nem tettem volna: ki-
beszéltem volna az órát, az előtte vá-
rakozó félórát, az utána következő 
háromnegyed órát, öntöttem volna a 
legbecse sebb tudást, életbölcsességem 
fűszeres mártásával ízesítve: csak az 
elfelejteni való adatok tömegével öltem 
volna az ifjakat. Egyik igen értelmes, 
gondolkozó lelkésztársamat a legválo-
gatottabb ra vaszsággal kellett némává 
tennünk különböző alkalmakkor, mert 
érzékenységét sem akartuk bántani, 
viszont azt sem engedhettük meg, hogy 
a résztvevő ifjak elől minden elmond-
hatót elmondjon.

A hétfő este a gyakorlati tudásé volt. 
Az ifjú Gálfi Miklós, képesített ácsmes-
ter a harminc éven innen, az átlagos 
tizenöt-húsz főnyi csoporttal felújította 
a számtan és mértan elemi művelete-
it. Földet mérni is tanított. A másik és 
idősebb vezető iparos szintén képesített 
ácsmester Kereki András (régi írások-
ban a családnév Becskereki) a rákövet-
kező télen a mindenki számára szük-
séges elemi jogi ismereteket nyújtotta, 
egy kis levélírási gyakorlattal keverve  
A gazdasági tanácsadónk egypár gaz-
dasági előadást tartott.

A szerda este a magyar irodalomé 
volt. Zsigmond Ferenc, felekezeti isko-
lánk tanítója olvasta egymás után a 
magyar irodalom remekeit. Hogy Jókai 
Új földesurát és Mikszáth egyes kisebb 
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dolgait a fiúkból és leányokból álló hall-
gatóság élvezettel hallgatta, azon nem 
csodálkoztunk. De, hogy Az ember tra-
gédiáját, amelynek felolvasása több hé-
ten át tartott, akkora gyönyörűséggel 
és meg értéssel hallgassák, arra senki 
sem számított. Arra sem, hogy a rákö-
vetkező télen az esemény megismét-
lését kívánják. Igaz, a tanítónk nagy-
szerű felolvasó, s a szükséges helyeket 
magyaráza tokkal kísérte 

Pénteken este: történelem. Az első té-
len Erdély történelmével foglalkoztam, 
a másodikon a Wells Világtörténelmé-
nek első fe jezeteit vettük át. Izgató volt 
ez utóbbival kapcsolatban a fejlődés el-
méletének ismertetése. A mészkői ezt 
könnyebben megérti, mint a síkföldi, 
s nem egyébért, minthogy hegyei re-
pedéseiben, több méteres mélységek-
ben gyakran talált már mamutfogakat, 
ami a föld felső rétegeinek az eltelt év-
ezredekhez való viszonyát pom pásan 
szemlélteti  Az 1932-es tavaszi árvíz pe-
dig hatalmas part részletet mosott el 
egy helyen, s íme, mélyen a föld alatt, 
az új part vonalánál régi cölöperősíté-
sek, partbélések nyomai tűntek elő. Va-
jon hány száz év alatt lepte el azokat a 
cölöpöket a hegyről leszaladó vizek hoz-
ta termőföld? Az ásatások jelentőségét 
egy szerre megértették az ifjak. Minél 
mélyebbre ásunk, annál régebbi idők-
ből származó élet nyomaira bukkanha-
tunk; s íme azok ala csonyabb rendűek; 
a fejlődést bizonyítják.

A feladat annyira izgatta a tanítókat 
is, hogy amikor egyik télen a konfir-
máló ifjaknak s az elemi iskola felsőbb 
osztályos érdeklődő gyermekeinek úgy-
nevezett „középiskolai tanfolyamot” 
rendeztünk, ő vállalta magára a min-
denség történetének ismer tetését. Én 
akkor utazásaim alapján egyes külföl-
di országokról beszéltem a gyermekek-
nek 

Próbáltuk a népfőiskolán az önkép-
zőkört is bevezetni, de kevés sikerrel. 
Mindent elrontott egypár oda nem illő 
ifjú jelenléte, akik megnevették a fel-
olvasott kezdetleges verseket, s a csi-
ga a szarvait behúzta. Az önképzőkör 
egyedül a konfirmáló ifjakkal sikerült. 
Két télen keresztül jártak föl hozzám 
az ifjak; összeme legedtünk erősen; a 
konfirmálás megeste után sírva vet-
tünk búcsút a rendes találkozásoktól. 
Ahogy a tanulást befejeztük, már szür-
külőbe hajlott az este, megkezdődött a 
mesemondás. Az elnök összeírta a je-
lentkezőket; most elindult a mesefo-
lyam. Egyik-másik verseket, imákat ol-
vasott föl. – Jaj, már egészen sötét van! 
– ébredtünk magunkra egyszer. Ked-
ves, felejthetetlen órák; a most felnövő 
ifjak életével így fontam és így fonom 
egybe az enyémet.

A népfőiskola sokat jelentett és sokat 
jelent Mészkő életében. Igaz, tömegeket 
– már amennyire egy négyszáz lelket 
számláló magyar községben tömegek-
ről lehet beszélni – sohasem mozdított 

meg. Az ifjúság minden tagját nem 
érintette  Kevesen vannak a választot-
tak: az önmagukat jobb életre válasz-
tók. De ez nem is lehet másként. Az em-
berek már így születnek. Megmozdítani 
őket tömegekben csak a gyűlölet vagy a 
babona tudja.

Az én népfőiskolám nem akarja is-
merni sem a gyűlöletet, sem a babonát.

Be könnyű volna itt is, és be köny-
nyű máshol fölkorbácsolni az embe-
rek vérét. Magyarságot fújni beléjük, 
hogy gyűlöljék a mást, és babonásan 
higgyék: a magyar a föld legelső népe. 
A dánt is ez mozgatta meg a múlt év-
században. A dán népfőiskolák az ifjú-
ság tömegeire hatnak, mert fajimádók 
a lélek gyökeréig. Hát én nem lehet-
nék körülrajongott vezetője az erdélyi 
magyar ságnak, ha a faji önhittség el-
avultságának hízelegni tudnék, s bár 
egy cseppje fölfedezhető lenne bennem 
a hódító faj elleni meg vetésnek és gyű-
löletnek? De rossz magyar vagyok, mert 
úton-útfélen, előadótermekben, temp-
lomokban, népes gyülekezetek előtt: 
a hibákat együtt látom meg az eré-
nyekkel, s mindennek megbe csülését  
hirdetem 

Nem, az én sorsom már csak ez: 
lenni kevesek megértettje, többeknek 
kovász, sokak testében tövis. Jövőnek 
magját hordozom, nem a jelennek vé-
res testét. Egy pillanatig hittem, hogy 
lehetek zászló, hívó jel, amelyet min-
denki meghall. Csodálatos tél volt az, 
amelyiken harminc embernek Mész-
kőn eszperántót tanítottam. Csak egy-
szer beszéltem egy nemzetközi nyelv 
elterjesztésének szükségességéről. 
A külön nyelvek teszik az embereket 
ellensé gekké. Ha mindnyájan megér-
tenők egymást! Beszélgetni tudnánk 
mindenkivel, levelezni távoli orszá-
gok lakóival. – Kitől lehetne eszperán-
tóul tanulni? – kérdezte ifjabb Jobbágy 
Miklós. Így kez dődött meg az eszpe-
rantó tanfolyam Mészkőn. Nem én 
akartam, sohasem hittem a sikerében. 
De örömmel vezettem, mert benne és 
általa a minden embert egybefoglaló 
szeretet tanult járni. Ez volt az egye-
düli alkalom, amikor a kellő, a meg-
valósítandó va lóságot, a tágas és mély 
emberszeretetet egy egész falu egész 
ifjúsága magáévá tette, s én lelkes tö-
megeket itattam vele. Talán mégis, 
több ember lelke néz az új élet új szelle-
mének befogadására, mint azt én most 
hinni tudom, hinni merem. Mindegy 
ez. Így is jó, úgy is jó. A mag megfakad, 
kicsírázik. Ma egy ember, holnap tíz, 
holnapután talán tízezer. Zengeni fog 
a világ, kiteljesedik az isteni élet.

Áldott munka, áldott remények.

A mészkői kicsi ház
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Innen a hegytetőről, a kicsi házból
Látom Aranyosszéket megnőve,
Megszépülve,
Kiépülve,
Minden jóval megáldva.
Almok szalmája, de csépelem.

Sohasem szerettem a terveimről beszél-
ni, még kevésbé ezekről cikkeket írni. 
Nincs annál könnyebb dolog, elrendezni 
a világot papíron, s előlegezni magunk-
nak a megváltás gyönyörűségét. Még is, 
néha kikívánkozott belőlem a belülről 
boldogító látomás. Leg inkább a kicsi ház 
előtt a földön heveredve, megértő bará-
tok társaságában. Azt a kicsi házat sok 
tekintetben azért építettük a feleségem 
dániai keresményéből, hogy Mészkőre 
csalogassuk az álmodni szeretőket, a 
szeretőket, a nagyot akarókat. A mész-
kői szőlőhegy legmagasabb és legtávo-
labb eső szélén fekszik, onnan a falut 
elrejti egy kiszögellő dombhát, előtte te-
rül ki az egész Aranyosszék, távol jobbra 
az Érchegység csúcsai, közelebb a Szé-
kelykő és alatta az áldott síkság a ka-
nyargó Aranyossal, Várfalvától le Tordá-
ig és még tovább, a Keresztesmezőn túl 
Székelykocsárd felé. Amikor legelőször 
arra tévedtem, a temetőn túl kezdődik 
az út, gyümölcsösök és szőlők között 
kifelé a hegy fokáig, éppen olyan volt 
a meglepődésem az egyszerre kitáru-
ló vidék lenyűgöző, megtágító és mégis 
csendes szépsége láttán, amilyen volt 
minden későbbi vendégünké. Senki sem 
hitte el, hogy a kilátás Mészkőről olyan 
tökéletes eshessék. Ide házat kell építe-
ni, kicsi, szalmafödeles kunyhót, őrizze 
a vidéket. Ide járunk ki az emberek kö-
zül. Távol tőlük, szükséges távolságban 
és felettük. Így még mindig azzal a hiba 
nélküli, homályosság nélküli szeretet-
tel lehet szeretni őket, velük egybekap-
csolódó életünket, Istennek ezt az egész 
áldott, nyüzsgő, bűnnel és boldogsággal 
megvert völgyét, mint amilyennel négy 
évvel ezelőtt ideköltöztünk.

Sokat jelentett ez a kicsi ház nekünk. 
Az építése is öröm volt. A miénk; legyen 
olyan, amilyennek mi akarjuk; itt nem 
rendelkezik a keblitanács, a közgyű-
lés, az utca, a dombtetei sugdolózások. 

Magas szalmafedele kétoldalt csúppal, 
vesszőből font kéménnyel. Vályogolva, 
sikárolva, fehérre meszelve, az alapja 
kékes palavízzel befestve. A kövendi ci-
gányok betöltötték a vidéket hírével. Ki 
volt kötve, hogy a fala dombos-völgyes 
legyen! Behunytam a szememet, és úgy 
csaptam a sárt! Hát olyant még senki 
sem látott, kis falusi kunyhó akkora 
ablakokkal, hogy mint a gépko csivezető 
szemüvege, a házal három oldalán ölel-
ték körül. Az is jól nézett ki. Alatta köz-
vetlenül, százötven méter mélységben 
a hurkalyuki földek; a malmon túl az 
atyafiak már megpillanthatták, ami-
kor kapával, gyomláló késsel munkába 
igyekeztek. Egész nap az árnyékában 
dolgoztak. Aki csak az országúton, a ki-
csi vasúton arra utazott, mind láthatta. 
Esténként, ha lámpát gyújtottunk ben-
ne, Kövenden is tudták, hogy a mészkői 
papnak vendégei vannak 

Amikor az idő eltelik, papságnak, 
életnek, emberekkel való bajlódásnak 
közepe felé jutunk, az ilyen kicsi házak 
mentik meg jó kedvünket, prófétasá-
gunkat, hitünket.

Nem csalódtam az emberekben, mert 
mindig elhittem, hogy olyanok. Maguk-
nak, hitük szerint, mindig jók. De most 
még csak az egyéniség erői vannak ben-
nük kifejlődőben. Azok pedig kétfelé néz-
nek. Ami igyekezés befelé, az törtetés, 
rossz akarat kifelé. Ami jóság, igazság 
befelé, az önzés, csalárdság, szűkkeb-
lűség. Emberszólás kifelé. Ezt meg kell 
érteni, s az embert szeretni kell, mert 
nem rossz, csak olyan. De más ezt így 
belátni, az András bácsik és János bá-
csik életéi így belülről nézve megítélni, 
és más épen tartani a gyermeki frisses-
séggel és mohósággal szétáradni kívánó 
emberszeretetet. Meglassúdik, elhide-
gül a szív, addig tá madják az emberek 
meg nem értései. Irigység, kedvetlenség, 
sem mibe vevés. Szabó Dezső eposzi sze-
retete kivirágzásba indult első roppant 
műveiben. Aztán beléje szúrnak, döf-
nek, ütnek. Már nem megy. Kétségbees-
ve vallja be; megered az eső, de hamar 
eláll. Ha én is még Amerikában vagy 
első mészkői esztendőm alatt tudtam 
volna írni, akármit, regényt vagy verset, 

Isten völgye

S

Balázs Ferenc

Balázs Ferenc linómetszete a mészkői temp-
lomról Debreczeni László rajza alapján
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a fajtámról, a felekezetemről! Első fel-
jegyzéseim, falusi naplóm három év-
vel ezelőttről származik. Ugyanakkor 
küldözgette a feleségem a le veleit Ame-
rikába az életünkről, a Jula nénikről, 
a szalmafedeles tündérházakról. Azo-
kat ki akarták adni összegyűjtve, mert 
a hi bákat is szeretettel tudta elfedezni. 
Most más a leveleink, az írásaink hang-
ja. Lehiggadt. Mérsékelt. Lefojtott. Min-
ket is annyit szúrtak, döftek, ütöttek. 
Alulról, felülről. Megszóltak, beidéztek, 
vádoltak, ítélkeztek. Ez az ember most 
köszönt levett kalappal, ez nem bán-
ta volna, ha a második telet is vakolat-
lan házban húzzuk ki. Ez meg a kepefát 
máig sem hozta be; presbiter. Az min-
den sátoros ünnepen eljön a templomba, 
s hangosan ásít az imádkozásom alatt  
Ez vezető ember egyházunkban; a palás-
tomat letépné a vállamról. Ez szemben 
teszi a szépet, de hátam mögött moszk-
vai papnak nevez. Ó, és talán én is ilyen 
vagyok, ilyennek látszom. Aki elítél, an-
nak bizonnyal igazsága van. Ő tudja. Be 
nehéz, be sok művészetet kíván az élet. 
Szeressük egymást, em berek. Egy kicsit 
félrevonulok, elbúvok egy kicsi házban; 
látlak, Aranyosszék, titeket is, mészkő-
iek; de nem hallom, mit mondotok, ez 
a jó. Innen a magasból felette állok az 
emberi gonoszságnak, én pedig jó va-
gyok, ahogy ti is jók vagytok magatok-
nak. András bácsi villával a hátán ballag 
a szekere után. Örvend, mert jól sike-
rült a kukoricája. Dolgozik, fárad, küzd 
mindenki. Verejtékkel öntözik a kenye-
ret. Megérdemelnők a jobb jövendőt. Be 
magunkra vagyunk hagyatva! Azonban 
sorsunk kovácsai mi vagyunk 

Innen a hegytetőről, a kicsi házból lá-
tom Aranyosszéket meg nőve, megszépül-
ve, kiépülve, minden jóval megáldva.

Álmok szalmája, de csépelem.
Ott a hegyen ülő templomon túl, az 

a sinfalvi katolikus templom, ott van 
a vidék szíve. Három falu találkozik, s 
mindegyik falu mögött még egy falu. 
Oda telepet képzelek, tíz-húsz holdas 
tagon, körös-körül magas fákkal, hogy 
már távolról látszodjék, itt a hasznoson 
túl is történik valami. A telep egy végé-
ben állanak a vidéki alkalmazott szak-
emberek lakásai. Kis közös ligetre nyí-
lik valamennyi; napos, magas fedelű, 
Debreceni- vagy Kós Károly  tervezte há-
zak. Ez a kertészé, ez az állatorvosé. Ab-
ban lakik a mérnök; ott az iparművész 
és építész. Itt az orvos, amott a jogi ta-
nácsadó. Az értékesítő szövetkezet veze-
tői is elférnek. Ezek a szakemberek fize-
tésüket Felső-Aranyosszék tíz falujának 
ezeröt száz gazdájától kapják. Öt lejbe 
kerül mindegyikük minden gaz dának. 
A havonként szükséges negyven-ötven 

lejt egy értékesítő szövetkezet vonja le 
minden gazdától a neki tejért, tojásért, 
búzáért, hagymáért, kenderszőttesért 
járó összegből. Senki meg nem érzi. De 
mekkora könnyebbség, hogyha maga, 
ha állatja beteg, a segítés minden továb-
bi díj fizetése nélkül rendelkezésére áll! 
A felesége szőtteseit, fia számára házat, 
magának sok apróságot megtervez az 
iparművész. Perektől megóvja a jogász. 
A mérnök pedig vezeti azokat a telep má-
sik végén elhelyezett szövetkezeti ipari 
üzemeket, amelyekben részibe feldol-
gozhatja elesett állatja bőrét: kenderét, 
lenét, gyapjúját megfésültetheti-megfo-
nathatja; bútorait elkészít tetheti; répá-
jából nyerscukrot főzhet; új cipőt, csiz-
mát, ujjast, nagykabátot csináltathat 
magának; tejét feldolgozzák vajjá, sajt-
tá, fésűvé és gombokká; lucernájából 
lisztet őrölnek, csöves tenge rijéből da-
rát s még ki tudja, mi minden más nem 
készül azokban az apró műhelyekben, 
tégla, cserép, mész, amelyekben a vidék 
földnélküli Jánosai teremtik meg ma-
guknak és családjuknak a kenyeret. El-
födik a nagy fák a telepnek ezt a sarkát, 
valami felhő is eléje ereszkedett; csak az 
üvegházak s a magtermelő gyümölcs-
facsemete-ágyások látszanak, amelyek 
között ott jár-kél, in téz, igazít a kertész.

Az embernek szüksége van nyers-
anyagokra és képességre, hogy a nyers-
anyagokból felhasználható termékeket 
készítsen. Nyers anyag termeléséhez 
föld kell. A feldolgozás sokféle üzemben 
tör ténik. A legegyszerűbb és legáltalá-
nosabb műhely a konyha, ahol a házi-
asszony a burgonyából levest készít, s a 
kenderszöszt meg fonja, megszövi. Van-
nak azonban olyan eljárások, amelyek 
meg haladják egy családi háztartás be-
rendezését, s amelyekre ha valaki még-
is fölkészül, nemcsak a maga, de sok 

más család hasonló szükségét el tudja 
látni. Szükségképp alakult ki a társa-
dalomban az iparos csoport. Ha azon-
ban egy adott vidék ipari szükségletei 
túl sok egyén kívánja ellátni, ami igen 
gyakran megtörténik a mostani rende-
zetlen körülmények között, mindjárt 
zavarok ke letkeznek. Mennyivel oko-
sabban járt el az a falu, amelynek be-
rendezett kovácsműhelye van, s abba 
oda szerez egy vagy két mestert, éppen 
annyit, sem többet, sem kevesebbet, 
mint amennyi a falu összes lovait meg 
tudja patkolni, szekereit, ekéit megi-
gazítja! Miért ne lehetne ezt a rend-
szert bevezetni minden iparágnál? S ha 
most már vannak olyan mesterségek, 
amelyek űzéséhez nagyobb berendezés 
szükséges, olyannyira, hogy azzal az 
egész vidék szük ségletét el lehet látni 
– fonógyár, tímárság, tejüzem és a töb-
bi –, akkor azt az üzemet természetsze-
rűleg már nem a család, nem a község, 
hanem az egész vidék szövetkezetbe tö-
mörült lakossága fogja fölállítani.

Mi történjék azonban a nyersanya-
gokkal – vas, fa, só, petróleum -, ame-
lyek a vidéken ki nem termelhetők, vagy 
azon ipari ter mékekkel – finomított cu-
kor, papír, gipsz, cement –, amelynek 
elkészítéséhez olyan berendezés szük-
séges, hogy azt egy vidék sem meg nem 
bírja, sem meg nem kívánja?

Azokért a család, a falu vagy a vidék 
olyan termékeket ajánl és ad cseré-
be – a csere közvetítője az illető ország 
pénzegysége –, amilyenekből ő fölösle-
get tud termelni, amelyekre más vidé-
keknek szüksége van. Az árucsere te-
hát el nem kerülhető. A teljes önellátás 
megvalósíthatatlan. De itt is a vidék 
lehetőleg egységesen jár el értékesí-
tő szövetkezetei útján. Az egyes család 
mindent meg tud kapni a fogyasztá-
si szövetkezetekben, amire csak szük-
sége van, s a bevásárláshoz a pénzt az 
értékesítő szö vetkezetekből kapja, ame-
lyekbe árufölöslegét beadta. Esetleg 
pénzt kezébe sem fog, mert a beadott 
mázsa hagymáért, búzáért, almáért, 
folyószámlája terhére rendre hord haza 
petróleumot, sőt, vasesz közöket; s még 
az adóját is a szövetkezet fizeti ki. A fö-
lösleget pénzben kapja kézhez. Azzal 
utazhatik, láthat világot. Innen a kicsi 
házból nézve, most a lenyugodni készü-
lő nap fényesre festi az Aranyos kanya-
rodásait, mindez olyan egyszerűnek, 
olyan ter mészetesnek tűnik föl.

Ma minden szövetkezet egy célt szol-
gál: az összefogás eszkö zeivel pénzt jut-
tatni, minél több pénzt az egyes embe-
rek kezébe. Új Aranyosszék szakít ezzel 
a rendszerrel. Most a családoknak sok 
pénzre van szükségük, mert még a 

Balázs Ferenc kislányával, Enikővel
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finomlisztet is pénzért vásárolják. Új 
Aranyosszék szövetkezeti műhelyeket 
állít föl, a gazdák saját maguk által ter-
melt nyersanyagaikból ruhákat, cipő-
ket készíttethetnek maguknak. Gyapjú, 
len, kender és selyem megfelel minden 
ruha- és fehérnemű-szükségletnek; bőr 
is kikerül minden háztartásból; mézet 
és nyerscukrot nem nehéz előállítani. 
Az orvost meg a többi szakembereket 
aránylag kevés megerőltetéssel tartja 
el az ezerötszáz család. A varázslatos 
dolog megtörtént: az embereknek keve-
sebb pénzre van szükségük. Ezt a keve-
sebb pénzt kell a vidék értékesítő szö-
vetkezeteinek előteremteni.

Még ha nem is sikerül minden család 
megélhetését teljes mér tékben biztossá 
tenni, kétségtelen, hogy nagymérték-
ben könnyebbül a ruházati, élelmezési 
cikkek és a szükséges szakértő vezetők 
közvetlen előállítása és alkalmazása 
következtében.

Minden falu központja lesz a szövet-
kezeti ház  Benne a vidék fogyasztá-
si, hitel- és értékesítőszövetkezeteinek 
a fiókjai s azok a termelő műhelyek, 
amelyekből minden faluban kell jutnia 
egynek. Körhelyiségek, könyvtár és ol-
vasószobák s egy nagy terem előa dások 
számára egészítik ki az épületet. A vidék 
központi telepén fognak lakni a szak-
értő vezetők, s nyernek elhelyezést az 
egy fokkal tágasabb hatáskörű ipari és 

mezőgazdasági üzemek. És ott lesz a 
népfőiskola. Külön alkalmazott taná-
rokra nincsen szükség. A nevelés fela-
datát úgy is százszor jobban ellátja az 
az ember, aki ténylegesen részt vesz az 
életben, vegyül az emberekkel, mint-
egy a folyton haladó, változó élet ütőe-
rén tartja a kezét. Nincs ret tenetesebb 
a tanártípusnál, aki belemerevedett a 
maga neveléstudományába, mindent 
abból a szempontból ítél meg, vagy vé-
gez, hogy azzal milyen nevelői hatást ér-
het el. Az ilyen tanáros emberek képesek 
a legkevésbé befolyásolni az ifjúságot. 
Ellenben a mérnök, az orvos vagy a tár-
sadalom akármely más küzdő tagja su-
gároz magából valami tényleges értéket; 
hiszen nyilvánvaló, hogy a példa a leg-
jobb tanítómester. Ezek az emberek ma-
gukba rétegezték és raktározták a sokfé-
le élettel való szembenállás eseteit. Aki 
velük tölt egy napot, egy telet, átömleszti 
magába hősiességüket, kez deményezési 
tehetségüket, a lemondás és újrakezdés 
művészetéi, a kis dolgokban való elme-
rülés tudományát. A vidék többre vágyó 
ifjúságát ezek a férfiak és asszonyok 
fogják fölébreszteni, élettel, lélekkel el-
tölteni. Nem tudás nyújtását tartják első 
köteles ségüknek, hanem a tudás és ha-
ladás vágyának fölébresztését s az ön-
művelés, a nyújtott alkalmak kihaszná-
lása módszerének elsa játítását. Azok az 
ifjak, akik e népfőiskolában egy vagy két 
telet eltöltenek, mások lesznek minden 
tekintetben, mint a többiek: rajtuk fog 
nyugodni a falu vezetésének a terhe 

Még más előnye is van e megoldás-
nak, amely a vidék alkalmazott szakér-
tőit teszi a népfőiskola tanítóivá. Az ifjak 
ugyanazokkal a vezetőkkel maradtak 
érintkezésben későbbi életükben is, 
mint akik az igazi élet szikráit lelkűkben 
fölgyújtották. Tőlük átvettek elképzelé-
seket, álmokat, s íme, az ifjak hazamen-
nek a falvaikba, s ugyanazok a vezetők 
jönnek, hogy javasoljanak, terveket ke-
resztülvigyenek. Mennyivel több remé-
nye van az Isten völgyének! Nő a biztos 
alap évről évre, amire építeni lehet.

A falvakat közelebb hozza egymáshoz 
a villamos körvasút, amelynek erőfor-
rását a megrendszabályozott Aranyos 
szolgáltatja. Téli estéken összegyűl a 
vidék a nagy központi előadóteremben, 
színi- és mozielőadások élvezésére. 
Lesznek ünnepélyek és kirán dulások. 
Innen a kicsi házból látom, amint a fel-
pántlikázott hosszú szekérsor kiindul 
Várfalvárói, hogy a falvakat hatalmas 
ünnepi felvonulásban körüljárja. De 
már lenyugodott a nap. Halvány pára 
borítja a völgyet. Kicsit hűvösebb a le-
vegő is; jó lesz bemenni a faluba, a nagy 
házba, az emberek közé, a mába.

Két megoldásra váró kényes kérdé-
se van ennek az egész el képzelésnek  
Az egyik kül-, a másik belpolitikai. Mi-
képpen biz tosítható az árucseréhez szük-
séges pénz a külvilágtól, ez az első kérdés.

Felelem erre: ahogyan ma biztosít-
ja a vidék a petróleumra, adóra, se-
lyemharisnyára valót. Nem én képze-
lem el, mert megvan ez a külső világ, 
s ennek kell az, amit mi termelünk. Ha 
Aranyosszék lázassá válik, s megvaló-
sítja az álmot, a világ többi része még 
józan, köznapi, boltokkal és bankokkal 
és piacról élő középosz tállyal. Onnan 
megkapjuk könnyen azt a kevesebbet, 
amire szük ségünk van, ha ma a többet 
is valahogy kicsikarjuk. S ha a mellet-
tünk elterülő vidékre is átragad a szent 
bolondság, az is megszervezi magát, s a 
rajta túl levő és Erdélynek, a világnak 
minden vidéke? Amit egy vidék meg 
nem tehet, az könnyű tíz vidék vagy 
száz vidék szövetségének. Lesznek ak-
kor vasgyáraink: cement-, cukor-, pa-
pír-, gép- és száz másféle üzemeink; 
magunkba szívjuk a várost, az orszá-
got. Csak már ott tartanánk! Egy ilyen 
alulról terjedő ember-szervezettség 
nem papiroson, de a tényleges valóság-
ban fogja rendre megoldani összes fo-
gas kérdéseit, amelyek ma a legképzet-
tebb közgazdászt is zavarba hozhatják.

És a belpolitikai kérdés: mi lesz a 
földtulajdonnal?

A Hurkalyuki Társaság utat mutat.
A Vidékfejlesztő Szövetkezet földet 

szerez, s azt nem a legtöbbet ígérőnek, 
a sokhoz többet szerezni akarónak, ha-
nem a földben szűkölködőnek adja ki 
földadóért. Nem vásárol több birtokot, 
csak annyit, hogy minden földre igényt 
tartónak jusson. S az átlagosnál na-
gyobb birtokot nem részesíti előnyben. 
Értékesítő szövetkezetei nem vesznek át 
termékeket korlátlanul. Fölösleges földei 
termékeit a gazda csak nagy bajjal fog-
ja tudni értékesíteni. Szekereznie kell 
messze vidékekre, kitennie magát a vá-
sár koc kázatainak. S amit ma minden 
gazda természetesnek talál, azt akkor 
tehernek és veszedelemnek fogja tartani 
mindenki. De meg aztán művelőt sem 
igen fog kapni a nagybirtokos a földjei-
re. A szövetkezet által ellenzett telepíté-
sek sok nehézséggel fognak járni. Feles-
leges földjeitől így mindenki kénytelen 
lesz megszabadulni. Azokat a Vidékfej-
lesztő megvásárolja, s további földbirtok 
egyen lősítésére fogja felhasználni.

... Álmok szalmája, de csépelem.
Az irány ki van jelölve: Isten völgye. 

Hányan tudják, hogy arra tartunk?
Arra tartunk-e?
Fölmegyek a kicsi házba és megál-

modom 
Balázs Ferenc fejfája Mészkőn (Képek a kolozs-
vári Szabédi-emlékház gyűjteményéből)
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ranyosszék, a székely székek legnyuga-
tibb egysége építészeti szempontból is 
különleges terület. Habár a 19-20. szá-
zad fordulójától jelentős szerzők foglal-
koztak néprajzával, népművészetével 
(Orbán 1868-73., Jankó 1893.), és a kö-
zelmúltban is számos kutató figyelmét 
vonta magára a vidék [Keszeg–Szabó 
(szerk.) 2006.] megállapíthatjuk, hogy 
népi építészetének igen csekély figyel-
met szenteltek. Legteljesebb, bár két-
ségtelenül tömör összefoglalót Torda, 
Aranyosszék és Torockó magyar (székely) 
népe című 1893-ben megjelent munká-
jában Jankó János tárta elénk. A népi 
építészet kutatói Aranyosszék 20. szá-
zadi alakulását nem vizsgálták, a vidék 
sajátos, különálló építészeti kistáj jelle-
gét nem ismerték fel   

Jóllehet a 20. század második felé-
ben egyes erdélyi tájegységeken végzett 
kutatások mélységét az ezredforduló 
Aranyosszékén minden bizonnyal már 

nem lehet elérni, még mindig állnak 
olyan jelentős értékek, melyek kellő kö-
rültekintéssel és figyelmes vizsgálattal 
elvezethetnek az aranyosszéki népi épí-
tészet sajátos jellegének megértéséhez. 
Hagyományos lakóháznál jóval na-
gyobb számban maradtak fenn mellék-
épületek, tekintélyes díszített csűrök, 
faragott kapuk, bár napjainkban ezek 
jövője is kérdéses. Alábbi szakmai meg-
állapításainknak elsősorban a 2008-
2009-ben végzett, a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) által is támogatott helyszíni 
kutatásaink teremtettek szilárd alapot  
Terepmunkánk eredményeit sikerrel 
egészíti ki Fodor Attila néprajzkutató 
aranyosszéki fedeles utcaajtókra vonat-
kozó gyűjtése, valamint Téglás István 
fényképhagyatéka 

Az Aranyos alsó folyása mentén, az 
Aranyos, a Maros és az Erdélyi Sziget-
hegység keleti láncai közt található 
Aranyosszék 18–19  századi építészeti 
fejlődése minden tekintetben árnyal-
tabb képet nyújt, mint a társadalmi 
jogállásában egységes földesúri függő-
ségben élő Torockó jobbágy-bányász, 
vagy akár Kalotaszeg, az Erdélyi Me-
zőség vagy Kis-Küküllő mente job-
bágy-zsellér társadalmának építészete. 
Aranyosszék társadalmi összetétele ki-
egyensúlyozottabb, jelentős volt a sza-
bad jogállású – belsőleg szintén pri-
morokra, lófőkre és gyalogokra tagolt 
székely szabadok súlya. A libertinus 
székelyek mellett természetesen éltek 
birtokos (elsősorban kis-) nemesek és 
velük függőségben levő jobbágyok és 
zsellérek is (Csetri Elek 2006. 46-48., 
Roth A. L.–Roth E. 2006. 81–103.). Ara-
nyosszék falvainak etnikai összetétele 
is változott, már a 17. században foko-
zatosan elrománosodtak korábban még 
székely falvak, és korszakunkban a ro-
mán etnikum térhódítása egyre hang-
súlyosabbá vált (Keszeg 2006  81–103  
66–81.). Ebből fakadóan az 1848 utáni 
társadalmi átalakulás különböző tulaj-
donviszonyokkal és ezáltal különböző 

Adalékok Aranyosszék népi  
építészetének kutatásához

A

Furu Árpád

Gabonás és csűr Kövenden



a művelődés melléklete • 2015 • 23

Aranyos-mente

gazdasági potenciállal rendelkező réte-
gek egymás mellett élését eredményez-
te: az ekkor már javarészt saját földjén 
gazdálkodó szabad parasztság igen kü-
lönböző méretű birtoktesteken gazdál-
kodott (Egyed 1981. 191–219.) 

E társadalmi rétegződés a gazdasá-
gok és az ezeken álló épületek kialakí-
tására is jelentős hatással volt, ahogy 
természetesen fontos tényezőnek te-
kinthető az aranyosszéki gazdálkodás 
jellege is. Az Aranyos és a Maros által 
határolt, erdős dombok által körülvett 
sík terület termékenysége a gabonater-
melés mellett biztosította a zöldségter-
mesztést, mely a nagyobb városok kö-
zelsége miatt egyre szélesebb piaccal 
rendelkezett. Ezeken kívül jelentős volt 
a gyümölcs-, és főleg az alsó-aranyos-
széki járásban nagy népszerűségnek 
örvendő szőlőgazdálkodás is. A növény-
termesztés melletti nagyállattartás a 
19. század derekától fokozatosan vesz-
tett jelentőségéből. 

A változatos társadalmi-gazdasági 
háttér eredményeként Aranyosszék ja-
varészt halmazos maggal rendelkező, 
szalagtelkesen növekedő falvaiban igen 
változatos méretű és ezáltal szélességű 
beltelkeket találunk. Ennek megfelelő-
en két alapvetően különböző telekhasz-
nálati mód vált általánossá. A széles 
telkeken gyakori volt a fordított vagy 
más néven baromudvaros elrendezés 
(Jankó 1893. 93–94.) – azaz az utca felő-
li részen külön elkerített területet biz-
tosítottak a szilaj tartású szarvasmar-
hák számára, ahol pajták, ólak álltak. 
Az ilyen udvarok mélyén, a lakóház 

mögött általában ott állt a cséplésre 
használt nagyméretű jármos csűr, va-
lamint a más tájegységekhez képest 
szintén jelentősen tágasabb alápincé-
zett gabonás. Mellettük kukoricakas, 
és a lakóház közelében sütőház is lehe-
tett. A keskenyebb udvarokon a lakóház 
mögött, ezzel egy sorban, vagy lehető-
ség szerint keresztbe fordítva, egy paj-
tás-odoros, azaz istállót, takarmánytá-
roló részt és a kettő közt csűrközét, azaz 
cséplőterületet tartalmazó tekintélyes 
méretű csűr állt. Természetesen a kes-
kenyebb udvarokon is volt kisebb gabo-
nás, sütőház, kas és különböző ólak.

A rendelkezésre álló kevés építészeti 
jellegű adat a 18. századra nem teszi le-
hetővé a biztos következtetések levoná-
sát, ám kétségtelen, hogy a 19. század 
első felétől Aranyosszéken már egy-
mással párhuzamosan két épülettípus 
is fejlődött, mely nagy valószínűséggel 
megfelelt a gazdagabb szabad, illetve 
szegényebb, függőségben élő társadal-
mi rétegek életmódjának. Ezek mellett, 
a gazdagabb kis- és középnemesség 
már ekkor az erdélyi mintáknak meg-
felelő kiugró tornácos, kéttraktusos, 
magas tetőszerkezetű, a széles telkek 
közepén álló kúriákban lakott, ám e 
harmadik típus vizsgálata szétfeszítené 
jelen írás terjedelmi kereteit   A gazda-
gabb aranyossszéki házakban igényes 
kialakítású, viszonylag nagyméretű, 
boronafalas, oldalszobás épületek léte 
már a 18. században bizonyított. A 19. 
század derekától kimutatható az íves 
záródású, bárdolt vagy faragott oszlo-
pos oldal- vagy tört tornácok jelenléte. 

A szerényebb háztípust lineáris felépí-
tésű, házból, pitvarból és kamraként 
használatos harmadik helyiségből álló 
alaprajzi kialakítás és kevésbé igényes 
szerkezeti megoldások, azaz borona he-
lyett sövénykitöltésű vázszerkezet, dí-
szítések helyett pedig egyszerű, meszelt 
tapasztás jellemezte. Míg a kúriák fe-
désére zsindelyt használtak, a legtöbb 
aranyosszéki házat magas zsuppolt 
szalmatető fedte (Téglás István fény-
képhagyatéka, 1909.)   

Alaprajzát tekintve az aranyosszé-
ki ház elsősorban a földrajzi helyzet-
nek is megfelelő közép-erdélyi fejlődési 
modellekhez kapcsolható, de megtalá-
lunk bizonyos kelet-erdélyi jegyeket is, 
amelyeknek kialakulása Székelyföldön 
is kuriális példákra vezethető vissza 
(Bátky 1907. 50–70.). Ilyen a gazdagabb 
házakat jellemző kéttraktusos, székely 
házakhoz hasonló, oldalházas felépítés 
is. Bár az oldalkamrák előfordulásá-
ra szórványosan Közép-Erdély más te-
rületein is találunk példát, elsősorban 
gazdag paraszti vagy kuriális ottho-
nokban, az oldalkamra falának részle-
gesen nyitott volta Aranyosszéken kívül 
széles körben csupán Csíkszékre jel-
lemző megoldás. A tört és lopott tornác 
gyakori előfordulása szintén a kelet-er-
délyi ereszes háztípussal mutat távoli 
rokonságot  

A tüzelők funkciója és házon belüli 
helyzete egyértelműen a közép-erdélyi 
pitvaros házban tapasztaltakkal egye-
zik, azaz a pitvarban sütőkemencét, a 
szobában fűtőt találunk, habár a táj-
egység korai kemencéi sokban hason-
lítanak a székelyföldi példányokhoz 
(Viski 1931. 24-25.) A 19. század végén, 
20. század elején elterjedő lapos tetejű, 
kéménycsonkos kemence már korsze-
rűbb, a szabad kémények füstelszívó 
hatásfokát növelő megoldás, melyre 
más tájegységekben kevés analógiát is-
merünk. A fűtők, a magasabb padka ál-
tal inkább a közép-erdélyi cserepesek-
hez közelíthetők. 

A tájegység sajátos jegyeinek kiala-
kulása a 19. század első évtizedeiben 
vette kezdetét, majd 1850 után felerősö-
dött. A század húszas, harmincas évei-
ben épültek már az említett íves záró-
dású tornácos házak, amelyek létéről a 
környező tájegységekben nem tudunk. 
Ha van is íves záródású tornác (Székely-
föld, Kalotaszeg), ezek előfordulása nem 
annyira szabályszerű, mint Aranyos-
széken, és ami lényegesebb, a szerke-
zeti, formai megfogalmazás különböző. 
Máshol nem készült kettős felső záróge-
renda, és nem alakult ki az ezek, illet-
ve a szorosan illesztett könyökfák által 
biztosított tömör hatás. A félköröshöz 

Tornácos lakóház Kercseden 
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közel álló ívek és ezek többszörös ismét-
lése ennek a megoldásnak szintén sajá-
tos formát kölcsönöz. 

Szintén 19. századi fejlődés eredmé-
nyének tekinthető a szabad kémény 
helyi változatának elterjedése. Míg 
a környező tájegységekben, nyugati 
irányban a Mócvidéken, Torockón, a tá-
volabbi Kalotaszegen, kelet felé a Mező-
ségen és Marosszék nyugati szélein se-
hol sem volt gyakori a szabad kémény 
(a füstöt a födémen keresztül a tető-
térbe vagy a pitvarba vezették, illetve 
a pitvar sütőkemencéje fölött cserényt 
helyeztek el), Aranyosszéken még a sze-
rényebb házakon is megtaláljuk őket. 

Aranyosszék két nagy kiterjedésű 
övezet, a szinte kizárólagosan borona-
falazatokkal építkező hegyvidék és a 
vegyes, sövénykitöltésű vázszerkezetes 
közép-erdélyi dombvidék találkozá-
sánál fekszik, ezért a 19  század dere-
kán itt kőlábazatra épített, boronafalas 
vagy sövénykitöltésű, favázas házakat 
is emeltek. E két vagy háromhelyiséges 
épületeket nem ritkán alápincézték és 
tört, lopott vagy oldaltornáccal egészí-
tették ki. Magas, kontyolt tetőszerke-
zetüket taposott vagy zsuppolt szalma 
héjazattal fedték. A 19. század utolsó 
évtizedeiben, előbb a fában gazdagabb 
vidékek szomszédságában, erre a szer-
kezetre és alaprajzi felépítésre magas, 
majd egyre alacsonyabb tetőszögű, 
kontyolt zsindelytető került. A 19. szá-
zad fordulóján, városi hatásra, fokoza-
tosan elterjedt a vízvetős, csonkakon-
tyos tetőforma előbb szalma, zsindely, 
és később cserépfedéssel, majd ezzel 
párhuzamosan lassan megújult a fal-
szerkezet, a keresztvéges rönkboronák 

helyett áttértek a bárdolt, csapolt bo-
ronaházakra, majd a zsilipes szerke-
zetekre, míg a sövénykitöltést háttér-
be szorította a tégla használata. (Jankó 
1893. 93–108.) 

A tájegység építészete a 20. század 
első évtizedeiben jelentősen megújult. 
Az alaprajzi fejlődés egyik sajátos helyi 
állomása az volt, ahogy a gabonásokat 
a ház mögé, ennek tengelyébe építet-
ték. Kezdetben még külön épület volt, 
majd egy tető alá került a lakóházzal 
úgy, hogy a ház és a gabonás között egy 
három oldalról zárt, ám az udvar felé 
nyitott szín jött létre. Továbbfejlődött a 
jól meghatározható, összességében erős 
helyi jelleget adó homlokzatdíszítés 

vakolat- és elsősorban faornamentiká-
ja. Igaz, hogy a minták nagy része kül-
ső, elsősorban városi forrásokból (Tor-
da) táplálkozott, de a csoportosításuk, 
ilyen formában látható együttes jelen-
létük más vidékeken nem tapasztalha-
tó.

Sajátos folyamatot követett a csű-
rök fejlődése is. A széles, nagy telke-
ken álló jármos cséplőcsűrök kései 
utódai a nagyméretű, csarnokszerű 
takarmánytárolók. Ahol ilyenek nem 
épültek, az istállós csűrök takarmány-
tároló részét oldalirányban többszörö-
sére megnyújtották, így hosszú, de nem 
annyira magas épületek keletkeztek. 
Az ilyen csűrökön egymás mellett akár 
két hatalmas kapu is állhat. A csűrka-
puk felső záródásának díszítése, ennek 
hullámvonalszerű, szinte barokkos ele-
meket idéző kialakítása máshol nem 
fellelhető, helyi sajátosság.

Végül meg kell említenünk a szintén 
sajátos fedett utcaajtókat. Jóllehet fa-
ragásuk, díszítésviláguk nem annyira 
változatos, mint a kalotaszegi vagy a 
székelyföldi kapuké, a minta és a szer-
kezet együttes jelenléte erős helyi jel-
legről tanúskodik. Karakteresek a 20. 
század első felében elterjedt süllyesz-
tett szamárhátíves (tulipános) záródá-
sú kapuk, a kovácsolt fém kapcsok és a 
csigavonalszerűen ívelt vaskonzolok is. 

Megállapítható tehát, hogy már a 19. 
század derekán Aranyosszéken olyan 
helyileg sajátos jellemzők alakultak 
ki, amelyek elegendők a népi építészeti 
szempontból is önálló tájegységi jelleg 
meghatározásához. A 20. század első 
évtizedeiben bekövetkezett fejlődés, 
mely udvarhasználati, melléképület, 

Felsőszentmihályi porta

Várfalvi tornác
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lakóház vonatkozásában pedig alapraj-
zi, szerkezeti és díszítésbeli jegyekben 
egyaránt megvalósult, hozzájárult a tá-
jegység önálló karakterének megerősö-
déséhez  

Hozzátehetjük, hogy a Kárpát-me-
dence területén mindenhol tapasztal-
ható integrálódási folyamatok, melyek a 
20. század első felétől éreztették hatásu-
kat, Aranyosszéken megkésve, a század 
derekán és ezt követően jelennek meg. 
Kezdetben ezek nem bontották meg a 
falu utcaképi, beépítési és telekhaszná-
lati rendszerét, a tömegarányok is meg-
maradtak. A vidéken ekkor elterjed egy 
sajátos tetőforma, a tört vonalú man-
zárdtető, mely – bár nem igazán tekint-
hető népi építészeti értéknek – továbbra 
is összefogja, jellemzi e tájegységet.  

Felmerül a kérdés, hogy a vidék ka-
pott, közvetített vagy saját jellemzői 
által átadott-e hatásokat a szomszé-
dos tájegységeknek. Úgy érezzük, hogy 
az aranyosszéki építészeti folyamato-
kat elsősorban a városok vagy polgá-
rosodó nagyközségek befolyásolták. 
Hatásokat közvetített Aranyosszék felé 
Torda, Aranyosgyéres, Nagyenyed és a 
polgárosodó Torockó. Szintén jelentős 
építészeti hatást gyakorolt a nemesi, 
közép- és kisbirtokos réteg építkezése 
is. Aranyosszék elsősorban a szomszé-
dos jobbágyfalvakra és a Mócvidékre 
gyakorolt hatást, erre következtethe-
tünk az Aranyosszolcsván is megjelenő 
íves tornáckialakítás és a néhány ara-
nyosszéki forma távolabbi felbukkaná-
sának láttán. Szórványosan aranyos-
széki jegyeket találunk a szomszédos 
vármegyei területeken keleti irányban 
is, az Aranyoslóna, Aranyosgerend Vaj-
daszeg tengely mentén  Aranyosszék 
környezetére hatott fazekassága révén 
is, ismert, hogy Torockón is használ-
tak várfalvi kályhacsempéket (Szőcsné 
Gazda 2010. 147-148.). Egyértelmű a ha-
sonlóság az aranyosszéki és a torockói 

kapuk viszonylatában is. Aranyos-
széken ugyanazok a formák korábban 
jelennek meg, illetve a formakincs gaz-
dagabb, tehát valószínűbb, hogy Toroc-
kó vette át az itteni mintákat.

Népi építészeti szempontokat figye-
lembe véve, egy önálló tájegység ka-
rakteres jellegét, a viszonylagos vagy 
kizárólagos sajátos jellemzők száma, 
valamint az építészet sarkalatos (lakó-
házra, a főbb melléképületekre, a telek-
használatra vonatkozó) jellemzői meg-
újulásainak ritmusa jelzi. Aranyosszék 
esetében elmondható, hogy a tájegységi 
jelleg elegendő számú sajátos jellemző-
vel meghatározhatóan a 19. század de-
rekán már kialakult, és a 19–20. század 
fordulóján jelentős megújulási folyama-
ton ment át. Azt  is megállapíthatjuk, 
hogy a tájegységre jellemző sajátos je-
gyek Aranyosszék északnyugati felében, 
javarészt a Felső Járásban erősebbek, a 
Felvinc körüli Alsó Járás falvai építé-
szeti szempontból már Erdélyi-Hegyalja 

modernizáció által áthatott építészeti 
fejlődéséhez állnak közelebb.
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zámtalan szavunkat az 1989 után ki-
robbant újdemokráciában ismét meg 
kellett tanuljuk. Hisz valamikor hasz-
nálták szüleink, nagyszüleink, elő-
deink, de mi, a nagy változás idején a 
középnemzedékhez tartozók nem is-
mertük. Nem is ismerhettük, mert a 
kommunista hatalom tiltotta, nem 
annyira a szóhasználatot, mint inkább 
a szavak értelmét, amelyek a vörös dik-
tatúra előtti időszakban ugyancsak kö-
zösségi értékeket képviseltek. Ilyen sza-
vunk volt például a cserkészet  Apám 
cserkész volt valamikor a két világégés 
között, a gyermekeim már ismét cser-
készek lehettek ebben a huszonöt éve 
ránk köszöntött új világban, csak én 
voltam délceg vörös nyakkendős pio-
nírja a munkásdemokráciának. S a 
cserkész és a pionír között igaziból csak 
az én korosztályom tudja, érti és érté-
keli a különbséget. De újra kellett ta-
nuljuk a népfőiskola kifejezésünket is. 
És ezzel együtt 1989 után át kellett érté-
keljük, új mederbe kellett tereljük erre, 
mifelénk a felnőttképzés folyamatát is. 
Hisz mi, akik részt vettünk valamikor 

a felnőttképzés kommunista rendsze-
rében, akkor szabadegyetemet szer-
veztünk, előadókkal és hallgatókkal, a 
helyi pártszervek által számtalan cen-
zúrázás után jóváhagyott tematikák-
ban, s nagyon kellett ügyelnünk arra, 
hogy ezek a rendezvények csak infor-
mációátadó jelleggel bírjanak, nehogy 
közösségformálók is legyenek. Mert 
szellemi közösségek kialakulásától 
ugyancsak félt az akkori kommunis-
ta hatalom. Vagyis pont attól rettegett, 
ami a népfőiskola lényege: a felnőtt-
képzés közösségformáló erejétől. A va-
lóban demokratikus népműveléstől. 
Ezért tiltotta be néhány évvel a má-
sodik világháború után berendezkedő 
munkáshatalom a népfőiskola intéz-
ményét mindazokban az országokban, 
ahol sikerült megvetnie a lábát. S ma-
radt, mint nálunk is, a felügyelhető(bb) 
szabadegyetem intézménye. Tévedés 
ne essék, nem akarok én pálcát törni 
a szabadegyetem felett, hisz abban az 
időben nagyon jelentős értékteremtő és 
értékmentő feladatot töltött be, persze 
mindez attól is függött, hogy milyen 
hozzáállással igazgatták. Ezalatt pedig 
Európa demokratikus országaiban a 
népfőiskola biztosította az olcsó és ha-
tékony felnőttképzést, vagyis az egyén 
gyors és rugalmas alkalmazkodását a 
változó világ gazdasági társadalmi ki-
hívásaihoz  

A népfőiskola a 19. század közepén 
Dániában jelent meg, mint modern 
parasztiskola. Módszertani kidolgozó-
ja Nikolai Frederik Severin Grundtvig 
(1783–1872) evangélikus püspök volt. 
Persze, szerte Európában működtek 
már akkor parasztiskolák, vagyis az ag-
ráriumban dolgozók számára taninté-
zetek. Csakhogy míg a földrésznek eme 
tanodáiban a korszerű mezőgazdasági 
munkálatok módszereire okították a 
paraszt-ifjakat, addig a dán népfőisko-
la hangsúlyosan a résztvevők általá-
nos műveltségének az emelésére töre-
kedett, a tanítók nem tankönyvekből, 
hanem csakis a beszéd erejével oktat-
tak, közösségformáló módszerekkel, s 
az intézmény bentlakásos rendszerben 
működött. A népfőiskola ideológiájának 

A népfőiskola völgye

S

Dáné Tibor Kálmán

Dvorácsek Ágoston előadása Nagyenyeden
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egyik alapgondolata az volt, hogy a pa-
rasztifjúság körében az általános mű-
veltség emelése, az egyén öntudatának 
az erősítése a legfontosabb, mert ezek 
aztán maguk után hozzák majd a szak-
ma iránti igényesség kialakulását is  
A grundtvigi népfőiskola intézménye 
aztán túllépte az agrárium köreit, és a 
19  század végére a társadalmi igények-
nek megfelelően már az élet különbö-
ző oktatási területeire szerveztek ilyen 
típusú felnőtt képző iskolákat. Ezek az 
intézmények előbb Skandináviában 
terjedtek el, s fokozatosan a 20. század 
elejére megjelentek Európa más orszá-
gaiban is.

Erdélyben az Aranyos völgye ringat-
ta a népfőiskola bölcsőjét a múlt század 
harmincas éveinek az első felében. Ek-
kor hozott létre és működtetett néhány 
évig népfőiskolát Balázs Ferenc unitá-
rius lelkész Mészkőn, a Tordai-hasa-
dék bejáratánál fekvő magyar román 
vegyes lakosságú faluban. Korai halála 
meghiúsította a több falura kiterjedő 
nagy vidékfejlesztési tervét, Isten völ-
gyének a létrehozását az Aranyos men-
tén, ahol a népfőiskolának központi 
szerep jutott volna. 1934-ben Erdő János 
unitárius lelkész, későbbi püspök Ba-
lázs Ferenc mészkői népfőiskolájának 
sikerein fellelkesedve, a László Dezső 
szerkesztette Erdélyi fiatalokban A nép-
főiskola jelentősége népünk életében cím-
mel tanulmányt közölt, amelyben fel-
hívja a figyelmet ennek a felnőtt képző 
intézménynek a jelentőségére és fontos-
ságára a kisebbségi létben. Sőt, ugyan-
ebben az írásában Erdő a hazai saját-
ságos körülmények között a kisebbségi 
falvakban szervezhető népfőiskola mo-
delljét is kidolgozta. Népfőiskolák 1940–
44-ig a Magyarországhoz visszacsatolt 
Észak-Erdélyben időszakosan megszer-
vezett tanfolyam jelleggel, a reformá-
tus egyház keretében az IKE (Ifjúsági 
Keresztyén Egylet) szervezésében kezd-
tek el működni, valamint hosszabb 
időszakot felölelő, bentlakásos iskola-
rendszerben Csíksomlyón, a Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegyletek Országos 
Titkársága (KALOT) égisze alatt. Köz-
vetlenül a második világháború utáni 
években az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület (EMKE) próbálkozott 
népfőiskola hálózat kidolgozásával, 
programot is hirdetett a Balogh Edgár 
szerkesztette Világosságban. Ám 1947-
ben a ránk boruló vörös diktatúra meg-
szüntette az EMKE-t, s ezzel együtt a 
népfőiskola intézménye is kihullott a 
minden ideológiát cenzúrázó munkás-
demokrácia rostáján.

A hely szelleme azonban soha-
sem nyugszik. Időnként feltámad és 

munkálkodni kezd. Így történhetett 
meg, hogy 1989 után az Aranyos men-
tén jelentős népfőiskolai tevékenység 
bontakozott ki. Igaz, nem a dánok által 
működtetett klasszikus, bentlakásos 
népfőiskolák, vagy akár a Balázs Ferenc 
megálmodta ilyen típusú intézmények 
jöttek létre, hanem időszakos felnőtt 
képző tevékenységek, amelyek népfőis-
kola néven kerültek be a köztudatba.

Az aranyosgyéresi 
téli népfőiskola
A népfőiskola az idén a 25. évadját zár-
ta. Tehát tekintélyes múltja van. Az első 
előadássorozatot 1991-ben tartották. 
Igaz, voltak előzmények – emlékezik 
Péter Károly aranyosgyéresi nyugalma-
zott tanító, aki tíz éven keresztül volt 
ennek az intézménynek a lelkes irányí-
tója. Tudniillik nem sokkal az 1989-es 
események előtt egy író–olvasó talál-
kozó alkalmával járt a városban Balogh 
Edgár és Herédi Gusztáv, ők vetették fel 
akkor annak a gondolatát, hogy az ot-
tani szórvány-magyar közösség részére 
szabadegyetemet kéne szervezni. Tet-
tekre csak 1991-ben került sor, de a hely 
szelleme, mint említettem, már azt 
követelte, hogy az évi rendszeresség-
gel jelentkező programsorozatot nép-
főiskolának nevezzék el. Több mint tíz 
éven keresztül Péter Károly, mint városi 
RMDSZ- elnök és Sógor Gyula reformá-
tus esperes szervezték a népfőiskolát, 
a helyszín pedig az aranyosgyéresi re-
formátus templom volt, a január végén 

megtartott imahét utáni héten  Aztán 
a népfőiskola átköltözött a Tiver szál-
ló konferenciatermébe, s Péter Károly 
után az évek során Bene András, Bükkei 
Gergely, Szász Endre és Némethi András 
jelenlegi RMDSZ-elnök és megyei taná-
csos voltak a programsorozatok szer-
vezői. Az idén új korszak nyílt a nép-
főiskola életében, hisz az előadásokat 
a közösség által nemrég birtokba vett 
Magyar Házban tartották.

A népfőiskola előadásait a kezde-
tektől tematizálták – tudjuk meg Pé-
ter Károlynak az első tíz évről szóló, 
2000-ben tartott részletes beszámoló-
jából. Ugyanebben az évben elsőként 
Péter Károly kapta meg az EMKE Or-
szágos Elnöksége által alapított Balázs 
Ferenc-díjat népfőiskola-tevékenysé-
géért. Az évente jelentkező, egy hétig 
tartó népfőiskola előadássorozatai fő-
leg a történelem, az egészségnevelés, 
a mezőgazdaság és az irodalom témák 
köré csoportosultak, a pénteki nap pe-
dig a politikáé volt. Ilyenkor az érdek-
védő szövetségünknek a megyei és az 
országos politikusai jöttek el Kolozsvár-
ról vagy Bukarestből, és beszélgettek el 
az aranyosgyéresi magyar közösség-
gel. A rendezvénysorozatot a szombati 
napon batyus bál zárta. A népfőiskola 
előadói általában kolozsvári szakembe-
rek voltak, de az évek folyamán Maros-
vásárhelyről, Nagyenyedről, Alvincről 
is érkeztek, és természetesen, főleg 
helytörténeti tematikákban, aranyos-
gyéresi előadók is voltak. Péter Károly 
a 2000-ben megtartott tíz éves, jubile-
umi népfőiskolai összejövetelen arról 

Beder Tibor dedikál
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is beszámolt, hogy fent említett négy 
tematika kiválasztása milyen elkép-
zelésekkel történt. A népfőiskola törté-
nelmi estjeinek a célja, írja beszámoló-
jában: „népünk múltjának és az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb világtörténe-
ti eseményeknek a megismertetése”, 
amelyen keresztül lesz „a történelem a 
nevelés egyik eszköze, ami az összetar-
tozás érzését ápolja, a múlt megbecsü-
lésére szoktat, nagyjaink életpéldájával 
eszményképeket ad, a jövőbe vetett hi-
tet és bizalmat növeli és a jövendőért 
való áldozatosságra nevel.” Az egész-
ségügyi estek célja: „hogy ismertessük 
meg általában népünk egészségügyi 
viszonyait és az ebből fakadó legszük-
ségesebb feladatokat, a legfontosabb 
egészségügyi törvényeket és azok ren-
delkezései betartásának fontosságát a 
közegészségügy szempontjából. Ezen 
előadásokkal meg szeretnénk láttatni, 
hogy az egészség a feltétele a munka-
bírás folyamatosságának, a család és a 
nép iránti kötelességek teljesítésének. 
A testi erő és egészség nem magántu-
lajdon, hanem közérték és így ezek 
megőrzésére és fejlesztésére az élet-
hivatás betöltésének a szempontjából 
kell törekedni. Meg kell értetnünk az 
egészségügyi előadások révén az embe-
rekkel, hogy az egészség és az erő Isten 
adománya, ami eszköz a munkára és 
a szolgálatra.” Az irodalmi estek nem-
csak megemlékezések voltak a ma-
gyar költészet és széppróza nagyjairól, 
vagy előadások a különböző irodalmi 
irányzatokról, hanem gyakran író–ol-
vasó találkozók is. Péter Károly a már 

említett jubileumi beszámolójában így 
ír ezeknek a népfőiskolai találkozóknak 
a fontosságáról: „Életfelfogásunk, érzés 
és gondolatvilágunk, jellemünk egyik 
fő alakítója a szépirodalom. Felvető-
dik a kérdés, hogy miért? Azért, mert 
a szépirodalom nagyon sok értékes ne-
velői alkalmat nyújt, csak öntudatosan 
kell meglátnunk és kiválasztanunk 
azokat. Ezeket a nevelői célokat a tíz 
éven át beütemezett irodalmi estek úgy 
szolgálták, hogy az itt elhangzottakkal 
a meghívottak élménnyé tudták tenni 
számunkra alkotásaikat. Ezek az előa-
dások lelkünk tartalmát gazdagították 
és ugyanakkor a legnemesebb szórako-
zást is nyújtották számunkra.”

A mezőgazdasági esteken a meghí-
vott szakemberek a gyakorlati mezei és 
kerti tevékenységektől, az állattartá-
son át, a törvénykezésekig és pályázá-
si lehetőségekig tartottak előadásokat. 
„A mezőgazdasági előadásokkal – írja 
Péter Károly az imént említett beszá-
molójában – fiataljainkat a mezei mun-
ka szeretetére és megbecsülésére sze-
retnénk szoktatni.” 

Az elmúlt negyed évszázadban 
számtalan kiváló szakember fordult 
meg előadóként az aranyosgyéresei 
népfőiskolai estéken. A teljesség igénye 
nélkül soroljuk: Ajtai Ferenc földrajz 
szakos tanár, Albert Imre gazdamér-
nök, Bakos Katalin háziorvos, Bara-
zsuly Emil agrármérnök, Boér Ferenc 
színész, Bódis András mezőgazdasági 
szakmérnök, Cs. Gyimesi Éva egyetemi 
tanár, Csetri Elek történész, akadémi-
kus, Dávid Gyula irodalomtörténész, 

Egyed Ákos történész, akadémikus, 
Farkas Zoltán agrármérnök, Feke-
te Vince költő, Ferenczi István régész, 
Herédi Gusztáv író, Jablonovszki Ele-
mér, a kolozsvári botanikus kert nyu-
galmazott főkertésze, Katona Éva 
színművész, Király László költő, Löwy 
Károly gyermekorvos, Magyari Nándor 
László egyetemi tanár, Molnár Géza 
orvos, Molnos Lajos költő, Nagy Lajos 
orvos, Palkó Attila történelemtanár, 
Pillich László, a Heltai Gáspár Könyv-
tár Alapítvány igazgatója, Rácz Sándor 
agrármérnök, Sebesi Karen Attila az 
EMKE ügyvezető elnöke, Sipos Gábor 
történész, Szántai János orvos, Vitá-
lyos Ildikó színművész, Alföldi László, 
Magyarország kolozsvári főkonzulja. 
Érdemes megemlíteni, hogy Jakab Gá-
bor pápai káplán, szentszéki tanácsos, 
Kolozsvár-Kerekdombi plébános két 
alkalommal is tartott előadást az ara-
nyosgyéresi népfőiskolán. Mindkét al-
kalommal Márton Áron püspökről be-
szélt, az előadásoknak nagy sikere és 
visszhangja volt, s az első népfőiskolai 
estnek éppen az aranyosgyéresi refor-
mátus templom adott otthont. Terje-
delmi okokból nincsen lehetőségünk 
a huszonöt év teljes programját bemu-
tatni évekre lebontva (bár a tekinté-
lyes negyed évszázad megérdemelne 
egy részletes kultúrszociológiai tanul-
mányt az aranyosgyéresi téli népfőis-
koláról), de ismertetjük az elmúlt öt év 
programját. 2011-ben: Hadi események 
Gyéres és Egerbegy között a II. világ-
háborúban, előadó Péter Ferenc (Eger-
begy), A költő üzenete – 120 éve szü-
letett Reményik Sánor, előadó Dávid 
Gyula irodalomtörténész (Kolozsvár), 
Az egészséges táplálkozás alapelvei, 
előadó Ábrám Zoltán orvos, egyetemi 
tanár, (Marosvásárhely), Az egészség-
ügyi törvényről – hasznos tudnivalók a 
módosítások tükrében, előadó Hegedüs 
Lajos orvos, kormánybiztos (Kolozs-
vár). 2012-ben: EU-pályázatok, előadó 
Simon Zoltán (Detrehemtelep), Vízke-
reszttől húshagyó keddig, előadó Po-
zsony Ferenc egyetemi tanár (Kolozs-
vár), A cukorbetegségről, előadó Bakos 
Katalin háziorvos (Kolozsvár), Trianon 
– mítosz és valóság, előadó Tóth Szi-
lárd adjunktus (Kolozsvár). 2013-ban: 
A magyar ember szent itala, a bor, 
előadó Pap Péter (Nagyenyed), Amit a 
szívbetegségekről tudni kell, előadó 
Agárdy László mentőorvos (Kolozsvár), 
Erdély Mátyás király korában, előadó 
Lupescu Radu egyetemi oktató (Kolozs-
vár), „Aszúra fog érni minden szép ge-
rezded…” – Emlékezzünk Móricz Zsig-
mondra, előadó Málnási Ferenc tanár 
(Kolozsvár). 2014-ben: Gyümölcsfák Keszeg Vilmos előadása Tordán a Ion Raţiu Demokrácia Központban 2014-ben
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tápanyagellátása és védelme, előadó 
Orbán Sándor agrármérnök (Kolozs-
vár), Aranyosvidék reformátussága a 
II. világháború alatt – magyar–román 
viszony, atrocitások, előadó Nagy Alpár 
történész (Kolozsvár), Gyógynövények 
a kiskertben és a természetben, előadó 
T. Veress Éva egyetemi docens (Kolozs-
vár), 140 éve született Bánffy Miklós, 
előadó Dávid Gyula irodalomtörténész 
(Kolozsvár). 2015-ben: Virágok a bio-
kertben, előadó T. Veress Éva egyete-
mi docens (Kolozsvár), Nagyenyed az 
erdélyi történelemben, előadó Györfi 
Dénes nyugalmazott tanár, könyvtá-
ros (Nagyenyed), Kortárs magyar iro-
dalom Erdélyben, előadó: Karácsonyi 
Zsolt költő, a Helikon főszerkesztője, az 
Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke 
(Kolozsvár), Életfunkciók, betegségek a 
tüdőgyógyászat szempontjából, előadó 
Széman Péter tüdőgyógyász főorvos, az 
EMKE elnöke (Kolozsvár, Szilágysom-
lyó), valamint Bemutatkozik a megú-
jult Művelődés folyóirat, előadó Dáné 
Tibor Kálmán főszerkesztő (Kolozsvár).

A téli népfőiskola szervezője az 
RMDSZ Aranyosgyéresi Szervezete, 
partnere, támogatója viszont az elmúlt 
évek folyamán nagyon sok intézmény 
volt: az EMKE Országos Elnöksége, a Ro-
mániai Magyar Népfőiskolai Társaság, 
Közép-Erdélyi Magyar Művelődési In-
tézet, az RMDSZ Kolozs megyei szerve-
zete. A megyei sajtóorgánumok is (Sza-
badság napilap, Kolozsvári Rádió stb.) 
rendszeresen hírt adtak a népfőiskolai 
esték programjairól.

Népfőiskolák Tordán

Több mint tíz évvel ezelőtt, 2003 októ-
berében a Tordai Petőfi Társaság Ifjú-
sági Népfőiskola a helytállásról címmel 
népfőiskolai esteket indított, amely 
heti rendszerességgel jelentkezett 2004. 
február végéig. A tanfolyam kezdemé-
nyezői a társaság elnöke, Nagy Albert, 
valamint ügyvezető elnöke Dumitriu 
Anna voltak. A program célja többrétű 
volt: „a) Az iskola padjaiból kinőtt ifjak 
ismereteinek a gazdagítása, társadal-
mi környezetük megismerése szüksé-
gességének tudatosítása, b) Az önmeg-
valósítás szükségletei sokféleségének 
feltárása és a többségi-kisebbségi vi-
szonyok korlátozó feltételei közötti fej-
lesztése. c) A résztvevők gondolatainak 
és meggyőződésüknek megfelelő szin-
ten történő kifejezése, lehetőséget adva 
az anyanyelv közéleti használatára. d) 
Cél a térség történelmének, kulturális 
hagyományainak feltárása, a jelenlegi 
társadalmi, demográfiai és gazdasági 
folyamatok alapvető elemeinek tudato-
sítása, a bizonyos szemszögből kiemelt 
témák alaposabb, illetve más nézőpon-
tú vizsgálata. e) Olyan érdeklődést keltő 
cselekvési programra törekedés, amely 
fokozza a megfontolt ítéletalkotást és 
a kritikai szellemet és ugyanakkor f) 
gazdagítja az ismeret szerzés módoza-
tait elősegítve  az ifjúság beilleszkedé-
si, helyben maradási problémáinak a 
megoldását.” A népfőiskola program-
jából megtudhatjuk, hogy összesen 18 
találkozó volt, s alkalmanként 3-4 órá-
sok voltak a foglalkozások  A tanfolyam 

jellegű program három nagy témakört 
ölelt fel: I. Alapfokú képzés, amelyen: 
1. a népfőiskolák céljáról és Balázs Fe-
renc népnevelő munkásságáról, 2. az 
önkéntes és a nonprofit szervezetek 
tevékenységéről, 3. a civil szervezetek 
forrásteremtő lehetőségeiről, (például 
pályázatírás), 4. a nemzeti kisebbségi 
ifjúsági jogok alkotmányos vonatkozá-
sairól beszéltek. II. Általános művelt-
séghez kötődő előadások, amelyeken 
népismeretről, egészséges életmódról, 
környezetvédelemről, tudományos ér-
dekességekről és nem utolsó sorban 
az egyre jobban feltörekvő kulturális 
turizmusról tartottak előadásokat. III. 
Közéleti megnyilvánulási lehetőségek 
feltárása és biztosítása, amelyen a fi-
atalok képzőművészeti és tudományos 
alkotásokat, alkotói folyamatokat is-
merhettek meg, valamint saját mű-
veiket mutatták be, de foglalkoztak a 
szórványban mindig időszerű témá-
val, az anyanyelvhasználat kérdéseivel 
is. Az októbertől február végéig tartott 
téli ifjúsági népfőiskola tanfolyamon 
52 programon vehettek részt a hallga-
tók. Hadd említsünk meg néhányat: 
Népfőiskola mint kulturális élmény 
és közösségformáló erő (előadó Nagy 
Albert, a Petőfi Társaság elnöke), Tor-
da a tolerancia bölcsője (Rostás-Péter 
István szerkesztő, kolozsvári rádió), 
Vers- és próza mondás (Boér Ferenc 
színművész), Érdekességek a tudomány 
világából (A TUDEK-2003 enyedi diák-
konferenciára készülő diákok előadá-
sai), Szórványban is lehet tudományos 
munka (Durugy Erika diákkör-vezető 
tanár), Amit Amerikának köszönhe-
tünk, tengeren túli növényeink, (Jablo-
novszki Elemér, a kolozsvári botanikus 
kert nyugalmazott főkertésze), A tordai 
képzőművészek ünnepi kiállításának 
megnyitója (Suba László képzőművész, 
tárlatszervező), Népfőiskola Dániától 
Mészkőig – Balázs Ferenc a népnevelő 
(Dáné Tibor Kálmán, az EMKE ügyveze-
tő elnöke), A szórványok mint a magyar 
értékek megőrzői (Gazda József nyugal-
mazott tanár, történész, író), Az euró-
pai és a román alkotmány kisebbségi 
vonatkozásai (Eckstein-Kovács Péter 
ügyvéd, szenátor), Az idősek gondozá-
sa személyi és társadalmi kötelezettség 
(Sógor Gyula lelkész, a bágyoni öregott-
hon gondnoka), Deák Ferenc és Erdély 
(Egyed Ákos történész, akadémikus, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke), 
Az aranyosszéki falvak szórvány-ma-
gyar lakóinak életéből (Durugy Pál ta-
nár), Az erdélyi földgáz felfedezésének 
története (Wanek Ferenc geológus), Far-
sangi népszokások (a sepsiszentgyör-
gyi Mikes Kelemen Kollégium négy Nagy Albert református esperes előadása a bibliakiállításon
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diákjának előadásai), Feri bácsi unokái 
tánccsoport előadása (tordai V-VIII. osz-
tályos tanulók előadása).

A következő évadtól, azaz 2004 őszé-
től a tordai Petőfi Társaság Aranyosszé-
ki Népfőiskola néven folytatta a felnőtt 
képző tevékenységét, szintén Nagy Al-
bert elnök és Dumitriu Anna ügyvezető 
elnök irányításával. A heti rendszeres-
séggel jelentkező előadások általában 
októbertől február végéig tartottak az 
ótordai református egyházközség gyü-
lekezeti termében. A Petőfi Társaság 
irányelvei, amelyek mentén az összejö-
vetelek tartották, a következők voltak:

„1. Szükségesnek tartjuk a magyar-
ságtudat megőrzését, fejlesztését, a 
nemzeti önazonosság megerősítését: 
a) történelmi örökségünk – nemzeti 
történelmünk, irodalmunk, zenei kul-
túránk, műemlékeink, népi hagyomá-
nyaink – megismerését, megőrzését, 
ápolását, b) a magyarságtudat szelle-
mének ápolását a családokban, az ok-
tatásban, az egyházi intézményekben, 
a vállalkozói szférában, c) az anyanyelv 
tudatos megőrzését és használatát.

2. Szükségesnek tartjuk a magyarság 
állandó képzését népfőiskolák, telehá-
zak, magyar házak létesítésével, tanfo-
lyamok, táborok, előadások szervezésé-
vel, az ifjúság bevonásával.”

Most a teljesség igénye nélkül talló-
zunk néhány programot az Aranyosszé-
ki Népfőiskola 2004–2012-ig lebonyolí-
tott előadásaiból: Lenni vagy nem lenni 
az erdélyi szórványban (előadó Fejér 
András történelemtanár), Régi tordai 
mesterségek (Suba László keramikus 
képzőművész), Harc az ótordai reformá-
tus templom kelyhének visszaszerzésé-
ért (Szedilek Lenke jogtanácsos), Áprily 
Lajos-versek az idő múlásáról (Kelemen 
Csongor II. éves színművész hallgató), 
Isten völgye mai szemmel – Szentmi-
hály, Mészkő, Sinfalva, Várfalva, Bá-
gyon, Torda, (Bíró Halmágyi Boglárka 
biológia tanár), Szakmai újítások a ma-
gyar népi kultúra kutatásban – Keszeg 
Vilmos munkáiról (Pozsony Ferenc 
egyetemi tanár), Aranyosszék populá-
ris irodalma (Keszeg Vilmos egyetemi 
tanár), Ünnepek a középkori Magyar-
országon (Lupescu Radu történész), 
A nemzeti történelem szerves része a 
helytörténet (Keszeg Vilmos egyetemi 
tanár), Tudomány vagy boszorkány-
ság (Bíró Erika, a Balázs Ferenc Diákkör 
tagja), Aranyosszék népzenéje és népze-
ne gyűjtése (Pávai István népzeneszak-
értő, Budapest), Biblia kiállítás – A Bib-
lia és a bibliafordítások (Nagy Albert 
lelkész, a Petőfi Társaság elnöke), A Tor-
dai Honvéd Hagyományőrző Bizott-
ság 2008. évi tevékenységéről (Pataky 

József, a bizottság elnöke), Az európai 
és a magyarországi reneszánsz Mátyás 
király idejében (Józan Erzsébet történe-
lemtanár), A világ 8000 méteres csúcsa-
in – Tibeti életképek 2009 április- má-
jus időszakból (Erőss Zsolt hegymászó), 
Kálvin, a nagy református (Buzogány 
Dezső teológia tanár), Városi élet a kö-
zépkor végén – tisztességtelen foglalko-
zások a koraújkorban (Derzsi Júlia tör-
ténész, Nagyszeben), Mi a grafológia? 
– az ágyúöntő Gábor Áron  személyiség-
jegyeinek grafológiai tanulmányozása 
(Bokor Ágnes mérnök-tanár, grafológus, 
Kökös), Hadi események Aranyosgyéres 
és Egerbegy között a II. világháborúban 
– A Tordai csata egerbegyi vonatkozásai 
(Pataky József, Péter Ferenc háborús ve-
teránok), Élménybeszámoló egy dél-af-
rikai utazásról (Nagy Albert), Mako-
vecz Imre organikus építészete (Müller 
Csaba építész, Kolozsvár), Orgonakon-
cert (Erich Turk, a kolozsvári Gheorghe 
Dima Konzervatórium tanára), Gyön-
gyössi János, a tordai tiszteletes és köl-
tő (Keszeg Anna egyetemi adjunktus), 
Székely János élete és munkássága 
(Markó Béla költő, Bukarest).

A népfőiskolai tevékenység 2014-ben 
megváltozott formában és keretek kö-
zött működött Tordán. Ladányi Emese 
szervező így számol be erről az egyéves 
tevékenységről: „2013 novemberében, 
a tordai magyar közösség véleményét 
és tanácsait meghallgatva körvonala-
zódni kezdett a népfőiskolához hasonló 
kulturális aktivitások listája. A rend-
szeres találkozások szükségét érezte a 
tordai magyar közösség, hisz több éven 
át az Aranyosszéki Népfőiskola meg-
teremtette a keretet és az előzményt. 

A heti egy alkalommal sorra kerülő be-
szélgetéseknek, bemutatóknak és előa-
dásoknak a Torda főterén lévő La Pa-
pion kulturális kávézó adott otthont. 
A Magyar est keretén belül az előadók 
történelemről, irodalomról, zenéről, 
kirándulásokról tartottak színes előa-
dásokat, amelyek végén a hallgatóság 
rendszerint véleményt fejtett ki az el-
hangzottakról, illetve kérdéseket fo-
galmazott meg. Szemmel láthatóan 
a magyar közösség (kicsik és nagyok 
egyaránt) örültek a találkozások lehe-
tőségének. Az adventtől húsvétig tartott 
előadások végét egy orgonakoncert tet-
te emlékezetesebbé, amelyre az ótordai 
református templomban került sor.”

Az idén, 2015-ben a Tordai Unitárius 
Nőszövetség vette át a népfőiskola sta-
fétát, január és februári hónapokban 
egy hat részből álló történelmi előa-
dássorozatot tartva. Íme, a program: 
Hol vannak a magyarok? (Duy Erika II. 
éves doktorandusz), Magyar Kódexek 
(Rüsz-Fogarasi Enikő egyetemi tanár), 
Mátyás Korvinái (Lupescu Makó Má-
ria adjunktus), A nándorfehérvári csata 
(Ladó Árpád Gellért történész, mester-
képzős hallgató), A magyarok eredete 
és a honfoglalás (György Árpád Botond 
III. éves történész-hallgató), A tordai 
gazdasági élet a múlt század fordulóján 
(Hunyadi Attila egyetemi adjunktus).

Az elmúlt huszonöt évben néhány 
esztendeig Aranyosgerenden is szer-
veztek téli népfőiskolát. Vagyis a genius 
loci, a hely szelleme él és munkálkodik 
az Aranyos mentén. A népfőiskolai te-
vékenységek is azt igazolják, hogy az Is-
ten völgye az élni és megmaradni aka-
ró magyar közösségek völgye lett.

Étienne Hajdú István megemlékezés
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mai rohanó világban már-már feledés-
be merülnek a régi szokások, a hagyo-
mányok, a népzene, a néptánc, a népi 
gyermekjátékok, illetve a különböző 
kézműves tevékenységek.

Bálint Mátyásnak, a várfalvi álta-
lános iskola volt magyar szakos taná-
rának célkitűzése volt a helyi közösség 
összetartása. Fontosnak tartotta a he-
lyi szokások felelevenítését, az erdé-
lyi kultúra őrzését, és azt, hogy diák-
jai megismerkedjenek a népzenével, 
a néptánccal. Ezért 1997-ben az iskola 
7. és 8. osztályos diákjaival elindított 
egy csoportot, amelynek neve Aranyos-
szék Hagyományőrző Néptánccsoport. 
A néptánc felkeltette a fiatalok érdeklő-
dését, és egyre többen jelentkeztek. Bá-
lint Mátyás szatmári táncokat tanított 
a fiataloknak. Már ebben az évben több 
fellépésük volt Kolozsváron, Tordán és a 
környező falvakban.

A község akkori polgármestere, Ka-
nyaró Pál kezdetektől fogva támogatta 
a csoport megalakulását, később maga 
vette át ennek vezetését 

A csoport oktatását Iszlai Kamill 
Zsolt folytatta. Az ő segítségével a fia-
talok széki, illetve magrarpalatkai tán-
cokat sajátítottak el. Első határon túli 
fellépése a tánccsoportnak Magyaror-
szágon volt, Aszódon, majd később a Já-
szok Világtalálkozóján.

Két újabb csoport 1999-ben indult be, 
tagjai a község falvaiból I–IV. osztályos 
gyermekek voltak. Ezzel a csoporttal 
Dóka Sándor és Magyari Andrea, majd 
később ifj. Kanyaró Pál és Demetrovics 
Enikő foglalkozott. Ők aranyosrákosi, 
magyarlapádi, magyarpalatkai tánco-
kat és dél-dunántúli leánykörtáncokat 
tanítottak. A csoportnak elsőrendű célja 
a helyi táncok felelevenítése, illetve el-
sajátítása volt. Nagy hírnévre tett szert 
a csoport, számos meghívást fogadtunk 
el mind itthoni, mind határon túli ün-
nepségekre, rendezvényekre. E fellépé-
sek közül megemlíteném a körössza-
kálli néptáncversenyt, ahol csoportunk 
különdíjban részesült. 2009-ben jelen-
tős fellépésünk volt Kaposváron, ahol a 
Duna Televízió élő adásban közvetített. 
Mindezek mellett, bejártuk a Székely-
földet, Aranyosszék környékét, illetve 
minden évben eleget tettünk a község 
testvértelepülései meghívásának.

A számos színpadi előadások, pró-
bák, táborok nemcsak oda vezettek, 
hogy megszeressük a hagyományos 
népművészetet, hanem nagyon erős 
közösséggé is kovácsolták a csopor-
tot. A csoport hitt abban, hogy így nem 
merülnek feledésbe a régi szokások. 
Minden évben a néptánccsoport meg-
szervezte a hagyományos szüreti bált, 
amikor hintókkal és szekerekkel, ló-
háton hívogattunk a község falvaiban, 
este pedig bemutattuk az Aranyosszék 
Néptánccsoport és a meghívott nép-
tánccsoportok műsorát. 

A hagyományőrző néptánccsoport 
zenekara 2001-ben alakult, tagjai: Öt-
vös Makó Károly prímás, tanítványa 
Pálfi Jenő, Rostás János brácsás és Haj-
dár Lajos bőgős. Később csatlakozott 
a csapathoz Kanyaró Pál polgármes-
ter is, aki megtanult brácsázni, és ze-
nészként is ugyanúgy megállta helyét, 
mint polgármesterként, szívből húzta a 

Aranyosszéki néptánc-tábor

A

Pethő Kinga

Várfalviak a 2007. évi Aranyosszéki Néptánctáborban. Matók Dóri felvétele
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talpalávalót. Nemcsak Kanyaró Pálnak, 
hanem egész családjának is szívügye 
lett a néptánccsoport 

Kanyaró Pál 2003-ban megszervez-
te az I. Aranyosszéki Néptánc-tábort. 
A táborban környékbeliek és határon 
túli fiatalok vettek részt. A falu számá-
ra fontos eseménynek bizonyult a tá-
bor, hiszen a kezdetekben a fiatalok a 
falubeli családoknál voltak elszállásol-
va. Ezáltal megerősödött a testvértele-
pülések közötti kapcsolat, hiszen azóta 
minden évben visszatérnek a fiatalok a 
táborba. A táborban a  kolozsvári Zur-
boló néptánc-együttes tagjai oktattak, 
a talpalávalót pedig Gombár Loránd és 
zenekara, illetve a Ötvös Makó Károly 
és zenekara húzta. 

Évente két tábort szervezünk 2007 
óta, egyet a felnőttek, egyet pedig a 
gyermekek számára  A néptánccsoport 
10. és 15. születésnapját a néptánc-tábo-
rok keretén belül ünnepelte meg, szere-
tettel tértek vissza a régi táncosok és az 
oktatók is.

A táborban nem csak a népzenére és 
a néptáncra próbálunk figyelni, hanem 
a már-már feledésbe merült népi gye-
rekjátékok fontosságára és kézműves 
tevékenységekre is  A népi gyermek-
játékok látszólagos egyszerűségük el-
lenére rendkívül fontosak. Elsősorban 
megadják a közös játék örömét, közös-
séggé kovácsolják az egyes csoportokat, 
másodsorban pedig fejlesztik a gyer-
mekek ritmus- és mozgáskoordináci-
ós képességeit, amelyek elengedhetet-
lenek az iskolai írás, olvasás és tiszta 
beszéd kialakulásának folyamatában. 
Az Aranyosszéki Néptánc-táborban, 
mint előbb is említettem, fontos szere-
pet kapnak a kézműves tevékenységek 

is, mint a rongyszőnyegszövés, a kosár-
fonás, a gyöngyfűzés, a bútorfestés, az 
agyagozás. De a hangsúly az aranyos-
széki élő zenén és táncon van, amely 
egyedülálló lehetőséget ad a gyermekek 
számára a népművészettel való testkö-
zeli kapcsolatra. Minden évben a szer-
dai napot lazításképpen kirándulással 
töltjük.

A tánccsoport tevékenységének tá-
mogatására 2009-ben megalakult a 
Vár Egyesület. Célja az anyagi erőfor-
rások előteremetése a szellemi érték 
megtartása és gyarapítása érdekében. 
A civil szervezet saját erőforrásokat és 

pályázati támogatásokból befolyó ösz-
szegeket fordít a tánccsoport és a tánc-
táborok finanszírozására.

Új csoportok alakultak 2010-ben. Eze-
ket az előző csoport tagjai, ifj. Kanyaró 
Pál, Nagy Zsolt, Domokos Judit és Pethő 
Kinga kezdték el oktatni  Jelenleg a két 
csoport egy csoporttá kovácsolódott, 
közel 30, 8–15 éves gyermek jár rend-
szeresen próbákra, teljes odaadással 
folytatva és őrizve községünk hagyo-
mányait. Gyermekjátékokkal kezdték, 
majd aranyosrákosi, gerendkeresztúri, 
magyarlapádi, magyarpalatkai és ka-
lotaszegi táncokat tanultak 

Jövőbeli terveink között szerepel egy 
újabb csoport megalapítása, ezen kívül 
szeretnénk, ha a jelenlegi csoport to-
vább tanulna, több vidék táncát is elsa-
játítaná.

 Mint minden évben, idén is meg-
szervezzük az immár XIII. Aranyosszé-
ki Néptánc-tábort július 12. és 19. között, 
valamint a IX. Aranyosszéki Gyermek 
Néptánc-tábort augusztus 2. és 9. között.

Remélem, hogy lesz folytatása mind-
annak, amit eddig sikerült megvalósí-
tani, és a várfalvi Csűrben még sok nép-
tánc-tábort sikerül még megszerveznie 
a Vár Egyesületnek és az Aranyosszék 
Néptánccsoportnak. Hiszek abban, 
hogy a néptánccsoportnak van jövője, 
lesz, aki őrizze és továbbítsa az új nem-
zedékeknek a néptáncot, a népzenét, a 
népi gyermekjátékokat, a kézműves te-
vékenységeket és mindazon szokásokat 
és hagyományokat, amelyeket Kanyaró 
Pálnak sikerült újra felelevenítenie.

Bács Dóra, Bartha Bea és Nagy Zsolt várfalvi táncosok Farmoson 2010-ben. A szerző felvételei

A 2010-ben alakult várfalvi csoport az anyaországi testvértelepülésen, Farmoson
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öbb mint 200 ember várta február 14-én 
a tordaszentmihályi vendéglőben, hogy 
felcsendüljön négy szólamon a Már mi-
nálunk babám… kezdetű népdal. Szü-
lők és gyermekek, ifjak és idősek azért 
gyűltek össze Szentmihályról, Tordáról 
és a környező falvakból, hogy a farsan-
gi időszakban kórusműveket hallgassa-
nak, megnézzék a Rügyek néptánccso-
port kis, középső és nagy tagozatának 
fellépését, hogy szórakozzanak a kórus-
tagok és a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
rövid tréfás jelenetein és nem utolsó 
sorban, jót mulassanak a bálon, ame-
lyen a talpalávalót kerelőszentpáli ze-
nészek húzták. A rendezvény sikerét mi 
sem bizonyítja jobban, hogy hajnali öt 
órakor sokaknak még nem akaródzott 
a hazamenés  

Ilyen hangulatban telt a 10. alkalom-
mal rendezett farsangi bál, amelyet a 
Szentmihály Vegyes Dalkör szervezett. 
A dalkör negyedszázad óta vállalja fel a 
kultúraszervezést a községben. 

A történet az 1990-es fordulat után 
kezdődött, amikor a falu életében is 
szabadabb lett a gondolat, amit tett kö-
vetett. Irodalmi rendezvények, a népi 
hagyományokat felelevenítő műkedve-
lő csoport előadásai követték egymást. 

Közben júniusban megtartották az első 
kórustalálkozót Tordaszentlászlón, 
amelynek híre bejárta az egész Ara-
nyosszéket  

A fenti események élesztették lángra 
azt a szikrát, amelynek parazsát még 
sokan őrizték a lelkük mélyén. Bíró Hal-
mágyi Sámuel református lelkipásztor 
buzdítására a Vadvirág műkedvelő cso-
port köré tömörülni kezdtek a dalolni 
vágyók. 1990. július 23-ára lett kitűzve 
az első próba. Köble István nyugalma-
zott kántor-tanító is jelen volt, s egy 
kis bíztatásra elvállalta a kar vezetését. 
Azon az estén tanulták az első kánont 
(Ne aggodalmaskodjál). Azóta, ha ne-
hézségeket gördít is az élet a kórus elé, 
mindig kerül valaki, aki énekelni kez-
di: „ne aggodalmaskodjál”, s a gondok 
valamilyen formában megoldódnak.

Közben híre ment, hogy szeptem-
berben a szomszédos Várfalván kórus-
találkozó lesz. „Az 58 tagú kórus heti 
háromszori próbán tanulta a fellépés-
hez szükséges énekeket, egyháziakat 
és világiakat egyaránt” – olvashatjuk 
a Kórusnaplóból, amely gazdag anyag-
gyűjteménye a dalkörnek. Megszeret-
ték az együtt éneklést. A várfalvi kó-
rustalálkozó 1990. szeptember 9-én 
volt, Horváth Ildikó kórustag a karnagy 
munkásságát, egy csokor virág mel-
lett a következő Kodály Zoltán idézettel 
köszönte meg: „Nem sokat ér, ha ma-
gunkban dalolunk, szebb, ha ketten 
összedalolnak, aztán mind többen, szá-
zan, ezren, míg megszólal a nagy Har-
mónia, amiben mind együtt lehetünk.” 

Kórusmozgalom a múltban

Az éneklésnek fontos szerepe és ha-
gyománya volt a szentmihályi magyar 
közösség életében. Az előttünk járó 
nemzedékek lelkesedéssel, nagy-nagy 
kitartással tartották magasra a dal-
éneklés zászlaját, s vitték előre, alkal-
mas és alkalmatlan időben. Ajkukon 
és lelkükben zengett a dal, mert szeret-
tek énekelni, mert az éneklés az életü-
ket is megkönnyítette. Tették ezt refor-
mátus dalkörként, vegyes karként és 

A daloló Aranyos-mente

T

Dimény József

A szentmihályi férfikar 1931-ben

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja mások énekét is szépnek”

(Babits Mihály)
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férfikarként egyaránt. Kezdetben egy-
házi szertartásokon szolgáltak, majd 
ahogy a mozgalom erősödött, kórusta-
lálkozókon, dalárdaversenyeken, iro-
dalmi rendezvényeken, népi és hagyo-
mányőrző találkozókon vettek részt. 
Az évek folyamán a szereplések száma 
egyre szaporodott, egy-egy szép szava-
lattal is gazdagítva egyházi jellegű fel-
lépéseiket. Bár az idők megváltoztak, a 
dalra, a közös éneklésre változatlanul 
nagy szükség van ma is. 

Tekintsük át a szentmihályi dal-
ének lés történetét a kezdetektől napja-
inkig  

A kezdet (1888–1890)

A történet 126 évvel ezelőtt kezdődött. 
1888. november 25-én kelt az a 2. szá-
mú jegyzőkönyv, amelyből megtudjuk, 
hogy: „közgyűlést tartott a két Szent-
mihályfalvi dalkör, amikor is jelen vol-
tak elnök és karnagy Tiszt. Dali Ádám 
úr és ref. rektor Mihályfalvi Sámuel, 
Bajka József, Fülöp Elek, Korondi Gábor, 
Bajka Miklós, Kis Ferencz, Nagy Lajos, 
Dézsi Dénes rendes tagok.” A negyedik 
határozat így fogalmaz: „Határozta a 
gyűlés, hogy jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazzon azon kegyes egyéneknek, 
kik a dalkört még csirájában pártol-
ni kezdették és szíveskedtek a dalkör 
pénztárát bizonyos összegekkel gya-
rapítani.” Továbbá megtudjuk, hogy 
„Ezen tisztes egyének között első he-
lyen áll tiszteletes Dali Ádámné úrasz-
szony, ki kegyeskedett a dalkör pénz-
tárát 1 forinttal gyarapítani és ezen 
kívül számtalanszor kimutatta a dal-
kör iránti jó akaratát, szívességét és 
ügybuzgalmát. Tekintetes Bajka Sán-
dor úr ki szintén a dalkör pénztárába 
ajándékozott 2 forintot. Bajka Mózesné 
asszony, ki a dalkör iránti buzgósága 
jeléül pénztárunkat 1 forinttal szíves-
kedett megajándékozni. Mindhárman 
fogadják a dalkör szíves köszönetét és 
háláját.”

Ez a jegyzőkönyv ragadja meg a kez-
detet, amely a még meglévő egyoldalas 
Alapszabállyal együtt az akkori dalkör 
komolyságára és vezetőinek jó szerve-
zőképességére utal. Az 1890. december 
17-i jegyzőkönyvben fennmaradt az a 
határozat, mely „felhatalmazza az el-
nök urat, hogy nézzen utána egy jó és 
olcsó harmóniumnak a dalkör részé-
re”. A ránk maradt jegyzőkönyvből még 
megtudtuk, hogy évente megtartották 
a tisztújító közgyűlést, pontosan vezet-
ték és kamatoztatták a közös pénzüket, 
hogy egyenlő kötelezettségekkel ren-
delkeztek a működő és gyakorló tagok, 

akiknek száma egyre gyarapodott  
1890. március 15-én ünnepélyt tartot-
tak, amit este táncvigalom követett, 
ahol a tordai zenészbanda 6 forintért és 
vacsoráért szórakoztatta a jelenlevőket.

Külön bizottságot hoztak létre, 
amelynek feladata a pártoló tagok hoz-
zájárulásának a megköszönése volt. 
A kötelező tagdíjon felül fizetőknek 
jegyzőkönyvileg köszönték meg a hoz-
zájárulást. Megfigyelhettük a fenti be-
jegyzésekből, hogy a dalkör, mint kö-
zösség, már akkor is a külső támogatók 
segítségével működött, akik iránt na-
gyon figyelmesek voltak az akkori ve-
zetők. 

A Szentmihályi Dalkör 
(1929–1934)

A következő 40 évnyi idő tevékenységé-
ről nem maradt fenn adat, így e hosz-
szú szünet utáni első jegyzőkönyvi 
bejegyzés 1929. december 31-i keltezés-
sel maradt fenn. Egy teljes Alapsza-
bály áll rendelkezésünkre, amely a két 
szentmihályi dalkör munkáját alapoz-
ta meg. Néhány gondolatot szeretnék 
idézni az Alapszabályból: „A dalkör cél-
ja: A magyar dal művelése és a kultú-
ra szolgálatába állítása; a templomi 
áhítat énekkel való emelése és temet-
kezéseken való közreműködés; anyagi 
megerősödése esetén közművelődési 
intézmények támogatása.” A 12 pontban 
megfogalmazott alapszabály aláírói: 
Pap Andor karnagy, Bikfalvi József jegy-
ző, Székely József alelnök, Józsa András 
pénztárnok 

Az 1930. január 3-án tartott köz-
gyűlésen kimondták a régi dalkör fel-
oszlatását és vagyonának két egyenlő 
részre való osztását, amelyet a két fele-
kezeti iskolának adtak. A jegyzőkönyv 
utal egy felsőszentmihályi dalkörre 
is, amely magára nem tud működni. 
Az elnök, Pap Andor rámutatott, hogy 
„egy község életében mily nélkülözhe-
tetlen tényező egy dalegyesület, külö-
nösen a mai viszonyok között, amikor 
a magyar dalnak nemcsak kultúra-, 
de nemzetfenntartó missziója is van. 
Felkéri azokat, akik szavait igazán 
megértették, s lelkükből még nem 
halt ki a dalolási kedv, hogy egy új, a 
református egyházközség kebelében 
megalakítandó egyletbe tömörüljenek 
a magyar dalkultúra és egyházi ének 
szolgálatára.”

 Megválasztják az új tisztikart: elnök 
és karnagy Pap Andor református lel-
kész, alelnök Székely József, jegyző Bik-
falvi József, pénztárnok Józsa Balázs.

Már ezen a közgyűlésen a régi kar 
tagjai közül kilencen kinyilatkoztat-
ták az új karba való belépésüket, a Fel-
sőszentmihályi Magyar Dalkör tagjai 
közül 14-en. Összeállították a dalkör 
névsorát a tagok születési évének fel-
tüntetésével.

1931. augusztus 23-án a dalkör 29 
tagja és karnagya egyensapkát rendelt 
Józsa Máté tordai szabómesternél, aki 
vállalta, hogy szeptember elsejéig el-
készíti a kávébarna selyembársonyból, 
lakk ernyővel, pánttal, aranyzsinórral 
és fém lanttal felszerelt sapkát, dara-
bonként 120 lejért. A sapka idejében 
elkészült, mert a brassói dalárdaver-
senyen már azzal jelent meg a dalkör. 

Az alsófelsőszentmihályi vegyeskar a várfalvi kórustalálkozón 1990-ben
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Nem tudjuk, hogy mit énekeltek, de 
fennmaradt a családok tudatában, 
hogy első díjjal tértek haza. Akkor ke-
rült szalag a kórustáblára.

Az 1931. december 28-án felvett jegy-
zőkönyvből megtudjuk, hogy „az új év 
első estéjére 8 órai kezdettel díjavató 
ünnepéllyel kapcsolatosan teaestélyt 
rendeznek, éspedig olyan formán, 
hogy az egyes műsorszámok teázás 
közben, hosszabb szünetekben adat-
nak elő.”

Közben változás történt a tisztikar-
ban is. A jegyző Bajka Gyula lett, alel-
nököknek Székely Józsefet és Bágyoni 
Miklóst választották. Az 1932. január 
6-án tartott közgyűlésen új tisztikart 
választanak. Újak kerültek azok helyé-
re, akik nem fogadták el továbbra is a 
megbízatást. Alelnökök: Józsa Kálmán 
és Szabó Gábor; ellenőr: Kiss Miklós, a 
közös választmányi tag pedig Dézsi Dé-
nes lett 

A pénztári készlet megvizsgálása 
után az elnök értesítette a kart, hogy 
„a Felsőszentmihályi Tűzoltó Egyesü-
let meghívta a dalkört a húshagyóked-
den Bágyonban tartandó estélyén való 
közreműködésre, anyagi részesedést 
ajánlva fel, a tiszta bevételből minden 
hatodik száz lejt vagy annak töredékét.” 
A kar elfogadta az ajánlatot.

Ebben az évben újabb változás követ-
kezett be a dalárda életében. Az elnök 
Gálfi András unitárius lelkész lett, Pap 
Andor református lelkész a karnagyi te-
endőket végezte.

Az 1932. december 27-i rendkívüli 
közgyűlésen Gálfi András elnök a jelen-
levők tudomására hozta, hogy a gyűlés 
célja a dalárdazászló feliratának és cí-
merének a megállapítása  Pap Andor 

karnagy indítványozta, hogy a meg-
nevezés Szentmihályi Dalkör legyen. 
A zászló Hollósi László kolozsvári terve-
ző és kivitelező munkája. A zászlórúdon 
levő plaketteknek különböző értékük 
volt. A helyi református templomban 
található zászlórúdon ma is megtekint-
hetők a plakettek, bár a 244 plakettből 
kilenc hiányzik. A meglevő 215 darabon 
az adományozók neve olvasható, akik 
között szerepel dr. Varga Béla unitári-
us püspök, Vásárhelyi János reformá-
tus püspök, gróf Bethlen Ödön, dr. Wolf 
Gyula, nt. Bartha Lajos neve is. A zász-
lókészítést a környékbeli dalárdák is 
támogatták, amelyek közül megemlít-
jük az aranyosgyéresi férfikart, a tordai 
református férfikart, az aranyospolyá-
ni magyar dalkört, az aranyospolyáni 
református dalkört, az aranyosgyéresi 
református dalkört, a nagyenyedi ipar-
iskola önképzőkörét, a tordai munkás 
dalárdát, a tordai református dalkört, 
valamint a szentmihályi református 
nőszövetséget, a szentmihályi unitári-
us nőszövetséget, az ótordai református 
leányszövetséget.

A jegyzőkönyvekből megtudhatjuk, 
hogy 1933. február 4-ére meghívást 
kaptak az aranyosgyéresi református 
dalkörtől díjavató ünnepélyükre. Két 
darabbal készültek ez alkalomra. 1934. 
július elsejére, a Bánffyhunyadon tar-
tandó kerületi versenyre is benevezett 
a kórus. A karnagy javaslatára Dézsi 
Elemért egyhangúlag alkarnagynak 
választják meg.

Sajnos, itt megszakadt a szál, többen 
úgy emlékeznek, hogy 1934-ben volt a 
zászlószentelés. Mindent összegezve 
láthatjuk, hogy a daléneklés gazdag 
szakaszába nyertünk bepillantást.

A férfikar

Az 1940-es évek vége felé, amikor az 
élet kezdett normalizálódni, új tagok-
kal, új formában szerveződött elődei-
nek nyomdokán a férfikar Deák Lajos 
református lelkész vezetésével. Főleg 
temetési szertartásokon énekeltek  
Deák Lajos nyugdíjba vonulása után is 
foglalkozott a férfikarral. Elévülhetet-
len érdemei máig élnek a dalárdisták 
emlékezetében. A férfikar működése 
megőrizte folytonosságát. Az 1980-as 
évek második felében történtek pró-
bálkozások a férfikar számbeli növelé-
sére. Ez a kórus egyházi rendezvénye-
ken lépett fel Bíró Halmágyi Sámuel 
református lelkész vezetésével. A férfi-
kar mai is működik temetési dalárda 
formájában. 

Az első vegyes kar

A szentmihályi első vegyes kar 1947-
ben alakult Köble István református 
kántor-tanító vezetésével. A kórusszer-
vezésben nagy segítséget nyújtott ifj. 
Borsos Tamás, az akkori magyar ifjak 
szervezetének titkára. A kórus 1948 
márciusában részt vett a tordai szín-
házban megrendezett kórusversenyen. 
A fiatal kórusnak sikerült a második 
helyen végeznie. Ma is büszkék, hogy 
a tordai vegyes kórus után, amelynek 
karnagya Nagy Jenő volt, ők következ-
tek a rangsorban. A harmadik helyezett 
a sinfalvi vegyes kórus lett Forró László 
tanító vezetésével.

Köble István karvezető katonai szol-
gálata idején Erdős Mihály unitárius 
kántor „országos karnagy” vette át a 
kórus irányítását. Az új karnagy hoz-
záértő vezetése alatt a kórustagok szá-
ma megszaporodott, de egy idő után a 
hatóságok megtiltották Erdős Mihály-
nak, hogy az ifjúsággal foglalkozzon. 
Ezután csak a férfikarral dolgozott 
tovább. Ezt a munkát késő öregségéig 
folytatta 

A tiszavirág életű kórus

Az 1960-as évek vége felé alakult egy 
vegyes kar, román és magyar dalol-
ni vágyókból Boanda Mariana zeneta-
nárnő irányításával. Főleg népdalfel-
dolgozásokat tanultak  Részt vettek az 
aranyospolyáni kórustalálkozón. Saj-
nos, ez a vegyes kar rövid ideig maradt 
fenn, csak egy télen át működött, mivel 
a tanárnőt Kolozsvárra helyezték át, és 
nem volt, aki folytassa a munkát.

A 2008. évi kórustalálkozón. Kiss Gyula felvétele
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Ez a néhány emlék igazolja, hogy 
az Aranyos-mentén mindig szívesen 
énekeltek, és az egymás közötti kap-
csolattartás az együtt éneklésben is 
megnyilvánult. A szentmihályiak, 
amint nyomon követhettük, mindig 
szeretettel énekeltek. Ezért Kodály Zol-
tán gondolatával zárom ezt a fejezetet: 
„Az ének szebbé teszi az életet, az ének-
lő a másokét is.”

A dal 1989 után

A vegyes kar újjáalakulásig 43 év telt. 
Mi sem igazolja jobban a kórus létrejöt-
tének szükségét, mint az, hogy már ab-
ban az évben öt itthoni fellépésük volt. 
Ezek közül a legkiemelkedőbb a decem-
ber 16-i, amikor Kányádi Sándor volt a 
díszvendég, aki az alábbi bejegyzést tet-
te kórusnaplóba: „Nagyon örülök, hogy 
hallhattam zengő hangjukat. Tovább 
sok sikert kívánok. Jó találkozást! Sze-
retettel, Kányádi Sándor.”

Az első közgyűlés 1990. december 
4-én volt. Ezen megválasztották a ve-
zetőséget és nevet adtak a kórusnak. 
A vezetőség tagjai, elnök: Kiss Gyula, al-
elnök: Ferencz Géza, pénztáros: Szent-
györgyi Géza, titkár: Kereki Ildikó. A je-
lenlevők egyöntetűen megválasztották 
korelnöknek Bálint Andrást és tisztelet-
beli elnöknek Deák Lajost. Ekkor vette 
fel a kórus a Szentmihályi Vegyes Dal-
kör nevet.

Huszonöt év alatt a kórus 331 alka-
lommal lépett fel. A tanult művek na-
gyobb részét az egyházi rendezvények 

során adták elő. Minden évben énekelt 
a kórus a helyi templomokban hiterősí-
tő héten. Amikor lehetett, az egész heti 
szolgálatot vállalták  Az egyházi énekek 
között egy-egy odaillő szavalat is el-
hangzott  

A következő évtől, 1991-től kezdő-
dően fogadták az ide látogató kóruso-
kat, amelyek műsora mindig léleképí-
tő volt. A kórusokkal való kapcsolat 
azt is jelenti, hogy nemcsak fogadták 
őket, hanem az általuk szervezett ta-
lálkozókon a szentmihályiak is énekel-
tek.  Néhány ezek közül: az aranyos-
egerbegyi református egyházközség 
templomi vegyes kara (1991), a Kolozs-
vári Református Kollégium énekkara 
(1992), a Tolna-Mözsi (Magyarország) 
református egyházközség küldöttsége 
(1992), a szászrégeni református gyüle-
kezet kórusa (1992), az aranyosgyéresi 
református kórus (1995), a Kecskeméti 
Református Kollégium énekkara (Ma-
gyarország, 1998), a Pelsőczi Magyar 
Vegyeskar (Felvidék, 1998), a Dunake-
szi Harmonia Sacra Énekkar (Magyar-
ország, 2000) és 2001-től testvérkó-
rusunk, a Sárrétudvari Parasztkórus 
(Magyarország), amely később felvet-
te a Zagyva László Vegyes Kar nevet. 
A testvérkórussal azóta is nagyon szo-
ros a kapcsolat, évente részt vesznek 
egymás rendezvényein, ennek az ösz-
szefonódásnak a következménye, hogy 
a két falu testvér-települési megállapo-
dást kötött.

További kapcsolatok: Zágoni Mikes 
Kelemen Vegyes Kar (2004), Nagye-
nyedi Református Vegyes Kar (2007), 

Mátrai Visszhangok Vegyes Kar (Ma-
gyarország, 2008), Csókai Rákóczi Fe-
renc Férfikar (Vajdaság, 2008), a györgy-
falvi református egyházközség kórusa 
(2009), szászrégeni reformárus egyház-
község Szivárvány Vegyes Kara (2011), 
a székely  udvarhelyi Székely Dalegy-
let Férfikórusa (2012), a búzásbesenyői 
Gaudete Vegyes Kar (2014).

Egyre több felkérés érkezett 2004-től, 
a kórusnaplóban évente 15–20 fellépés-
ről lehet olvasni.  A gyakori kórustalál-
kozók révén mélyültek el a dalosok köz-
ti baráti kapcsolatok, amelyek gyakran 
a közös fellépésekben nyilvánultak 
meg  

A szentmihályiak kezdettől elfo-
gadtak egy-egy nagyobb rendezvény-
re való felkérést is. Ezek között meg-
említhetjük a Mészkőn tartott Balázs 
Ferenc-emlékünnepélyeket (1991 és 
1997), zászlóavató ünnepélyeket Tordán 
(1994). Fellépett továbbá a kórus Kolozs-
váron a kerekdombi református gyü-
lekezetben (1996), a Marosvásárhelyen 
megtartott Református Világtalálko-
zón (2000), kopjafás emlékoszlop ava-
táson Tordán (2000), orgonaavatáson 
az szentmihályi unitárius templomban 
(2005), Tordatúron (2007), Bágyonban 
(2009), Szinden (2011), Várfalván (2012), 
Verespatakon (2013). Minden kiszállás-
kor ismerkedtek a helység nevezetessé-
geivel, múzeumot, kiállítást látogattak. 
A minden évben ismétlődő alkalmak: 
hiterősítő imahetek a református és az 
unitárius templomokban, éneklés bú-
csúkor a római katolikus templomban, 
március 15-én és falunapokon, az espe-
resi vizsgálószék fogadásakor az unitá-
rius templomban. Részvétel az Adjunk 
hálát mindnyájan unitárius kórusta-
lálkozókon 2004-ben Székelykereszt-
úron, 2006-ban Sepsiszentgyörgyön, 
2007-ben Küküllődombón, 2009-ben 
Kolozsváron  

Kiemelkedő eseményeken való rész-
vétel: 2006. május 21. – tüntetés a tordai 
magyar iskoláért, 2007. június 28. – a 
Favorit televízió felvétele, a 2008. szep-
tember 28., az őszi hálaadási istentisz-
teletkor való éneklés, amelyet a Duna 
Televízió közvetített, 2010. május 29. – a 
Petőfi szobor avatása, 2013. augusztus 
17. – az I. Tordai-hasadéki unitárius ta-
lálkozó, 2013. december 15. – Verespata-
ki advent 

Kultúraterjesztés 

Egy másik fejezete a kórusmunkánk-
nak a helyben szervezett különböző 
rendezvényeken való részvétel. A kó-
rus szerepelt a nőszövetségek által 

Egyházzenei hangverseny 2013-ban. Nagy Blanka felvétele
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szervezett találkozókon, teadélutáno-
kon, szüreti bálon, falunapon, nemzeti 
ünnepen közös vagy saját rendezésben. 
A dalkör megerősödésével 2000-ben 
megszervezték az első helyi kórusta-
lálkozót a dalkör fennállásának 10. év-
fordulója alkalmából. 2001. július 21-én 
tartották meg az I. Népdal kórustalál-
kozót, amelynek a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma, a Seprődi Já-
nos Kórusszövetség, a helyi RMDSZ és 
a Romániai Magyar Dalosszövetség vol-
tak fő támogatói.

Nagy érdeklődést váltott ki a 180 éve 
született Petőfi címmel tartott emlék-
ünnepélyünk 2003. március 15-én. 
A rendezvény mottója volt: „Tied va-
gyok, tied, hazám! / E szív, e lélek, / Kit 
szeretnék, ha tégedet / Nem szeretné-
lek?” (Honfidal)

Szükségessé vált a kórus jogi bejegy-
zése  A pénzalap megteremtésének cél-
jával szerveztük meg az első farsangi 
bált 2004. február 14-én. Műsora nem 
volt mindennapos. Az énekszámok közé 
monológok és jelenetek kerültek, majd 
megtartották az első Díjazzuk ma-
gunkat! kórusértékelőt. Ezen a bálon 
csak a vezetőséget díjazták: I. Karnagy 
– Babérleveles mesterpálca; II. Elnök – 
Látóvá tett erős fonál; III. Titkár – Lúd-
toll – penna díj.

A második farsangi bált 2005. febru-
ár 26-án tartottuk. A kórus énekszáma-
it Szabó Zsombor és Köble István „ka-
rolták fel”. Szavalat és vidám jelenetek 
következtek, valamint a kórusértékelő. 
Díjak: Aranytallér nagy fokozata a kar-
nagyoknak, és a „kis fokozat” a dalo-
soknak 

A harmadik farsangi bálon, 2006. 
február 18-án is sikerült jó és vidám 
műsort előadni, amelynek a csattanó-
ja ismét az értékelő volt. Ebből az alka-
lomból anyagi és erkölcsi támogatóikat 
díjazták.

Az V. Aranyosmenti Népdal Kórusta-
lálkozó, egyben a Szentmihályi Vegyes 
Dalkör fennállásának 15 éves ünnepsé-
ge 2005. május 28-án volt. A rendezvény 
az unitárius templomban kezdődött is-
tentisztelettel. A jelen levő kórusok egy-
egy számmal járultak hozzá az egyházi 
hangverseny sikeréhez. A kórustalálko-
zóról az elismerés hangján szólt Benkő 
Judit Emese rádióműsora, Rostás-Péter 
István cikke a Szabadságban, valamint 
Jakabffy Tamás írása az Unitárius Köz-
lönyben.

Közben váratlanul elhunyt Kiss Gyu-
la kóruselnök. A kórustagság egyhangú-
lag Dimény József unitárius lelkészt vá-
lasztotta az elnöki feladatok betöltésére. 
Alelnökök lettek: Gadó Attila és Nagy 
Béla. Pénztáros 2006-tól Nyákó Ilona, 

titkár Kereki Ildikó, segédje néhány éve 
Nagy Etelka. A pályázatok lebonyolítá-
sában nagy segítség Kereki Katalin. 

A szentmihályi daléneklés 120  évfor-
dulóján 2008. április 26-án kopját avat-
tunk, amelyet a mindenkori dalosok 
emlékére emeltek a református temp-
lomkertben. 

A karácsonyi koncertsorozat 2011  
december 27-én indult, és három éven 
keresztül tartott. A mindenkori műsort 
Szabó Zsombor karnagy állította össze, 
a fellépés közös volt az ótordai reformá-
tus egyházközség kórusával.

Egyházzenei hangversenyt szervez-
tünk 2012. szeptember 15-én. Bejegyzés 
a kórusnaplóból: „A kórusunk életében 
új esemény volt az egyházzenei hang-
verseny megrendezése  A rendezvé-
nyünkön olyan egyházi énekek hang-
zottak el, amelyeket a kórusok, főleg 
egyházi rendezvényeken szólaltattak 
meg. Így érvényesül az a mondás, hogy 
aki énekel, az kétszeresen imádkozik.” 
2014-ben újabb egyházzenei hangver-
senyt szerveztünk. Minden kórus gaz-
dag műsorral lépett fel. Igen nagy meg-
tiszteltetés volt az elismerés, amelyet 
Székely Árpád zenetanár-karvezető, 
Guttman Mihály zenetanár-karvezető, 
Csíki Ágnes, Gáll Ferenc és Nagy Ferenc 
zenetanárok jegyeztek be a kórusnapló-
ba. Ezek közül a falu szülöttjét idézem: 
„Boldog vagyok, büszke vagyok a szü-
lőfalumra és a közösségre, kívánom, 
hogy még soká szóljon a dal, a magyar 
dal. Székely Árpád”. 

A 25 év alatt közel 100 oklevelet és 
emléktárgyat gyűjtött össze a kórus.

A dalkör és irányítása

1990-től 2005-ig Köble István karnagy 
vezette a kórust. 2004. május 3-ától 
Szabó Zsombor karnagy segítette a fel-
készüléseket. A dalkörnek majdnem 
egy évig két karnagya volt. Köble István 
időnként ma is segíti a kórust. Szabó 
Zsombor munkája nyomán a kórus mi-
nőségi fejődésen ment át, ma szerény-
telenség nélkül elmondhatjuk, hogy Er-
dély egyik legjobb amatőr vegyes kara.

A kórus 1994–2008-ig használta a régi 
Szentmihályi Dalkör zászlaját, amelyet 
azóta is tisztelettel őriznek a reformá-
tus templomban. 2008-ban, a szentmi-
hályi dalos mozgalom 120. évforduló-
ján készítette el Szakács Éva kolozsvári 
művész az új kóruszászlót, amelynek 
rúdját a sárrétudvari Kézenfogva Test-
véreinkkel Alapítvány adományozta 

  

Összegzés

A szentmihályi magyar közösség és 
Aranyossszék magyar kulturális életé-
ben nagyon fontos szerepet tölt be a kó-
rus. Egyfelől a heti rendszeres próbák, 
az éneklésben az egymáshoz való igazo-
dás lehetőséget teremt, hogy középkorú 
és idős emberek megtalálják a helyüket 
a közösségben. Másfelől fontos a helyi 
és a vidéken szervezett magyar közös-
ségi rendezvényeken való megjelenés 
és a szolgálat. Közösségi vezetőként azt 
tapasztalom, hogy nagy segítség tudni: 
bármilyen rendezvényen szolgálatával 
a dalkör színesebbé és színvonalasabbá 
teszi az összejövetelt. A karnagy szak-
mai igényessége, a pontos és szakszerű 
felkészülések biztosítják a kórus életké-
pességét, a fellépések sikere vonzza a fi-
atalabb nemzedék tagjait is, így mindig 
van utánpótlás. 

Terveink szerint idén szeptember 
19-én tartjuk meg a 25 éves a Szent-
mihályi Vegyes Dalkör elnevezésű kó-
rustalálkozót, amelyre négy kórus – a 
sárrétudvari Zagyva László Vegyes Kar, 
a búzásbesenyői Gaudete Vegyes Kar, 
a magyarfenesi Guttmann Mihály Ve-
gyes Kar, a marosvásárhelyi Evangéliu-
mi Vegyes Kar – kapott meghívást  

Befejezésül hadd idézzem Kodály Zol-
tán szavait: „Kultúrát nem lehet örököl-
ni. Az elődök kultúrája egykettőre elpá-
rolog, ha minden nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi magának.”

(A kórus írásos emlékei és a Kereki Il-
dikó kórustitkár által összeállított 120 év 
a daléneklés szolgálatában című kiad-
vány alapján.)

A szentmihályi kóruszászló Kükülődombón.  
Dimény József fényképe
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orda a középkorban és a fejedelemség 
idején Erdély legfontosabb magyar vá-
rosainak egyike volt. A Gyulafehérvárt 
Kolozsvárral összekötő főút mentén e 
városokkal vetekedett jelentősége. Tor-
da egykori fontosságát mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy az évszázadok 
folyamán 127 országgyűlést tartottak 
itt. Itt hozzák meg először Európában 
az 1568. évi országgyűlésen a vallássza-
badságot kimondó híres határozatot. 
Ennek a határozatnak nyomán jön lét-
re Dávid Ferenc vezetésével az unitárius 
egyház. (Gaal György)

Egyházunknak a hitélet gondo-
zása mellett mindig is a társadalmi 
élet művelése, szellemi fejlesztése va-
lamint a kultúra ápolása volt a kül-
detése. Egyházunk minden időben a 
közösségi élet kovásza, a haladás-, a 

fejlődés ösztönzője kívánt lenni. Eb-
ben a munkában a történelem fo-
lyamán mindig élen jártunk. Ezért 
tartottuk az iskolát legalább olyan 
fontosnak, mint a templomot, mert 
hittünk az ember jóra teremtettségé-
ben, nevelhetőségében és abban, hogy 
képes a lelki-szellemi növekedésre, a 
fejlődésre és a tökéletesebbé válásra. 
A jézusi életelv, miszerint: „Ti azért le-
gyetek tökéletesek, mint ahogy meny-
nyei Atyátok tökéletes” (Mt 5, 48) jelzi 
számunkra azt az eszményi-, erkölcsi 
magasságot, amely felé törekednünk 
kell. E törekvésünknek ékes bizonyí-
téka a reformáció idején létrehozott 
Tordai Unitárius Gimnázium, amely 
„évszázadokon keresztül az egyetlen 
magasabb fokú iskola volt egész Tor-
da-Aranyos megyében. Minden Tordai 
és Torda környéki tanulni vágyó ifjút 
tárt kapu és atyai gondoskodás várt 
felekezetre vagy nemzetiségre való 
tekintet nélkül. A legteljesebb demok-
rácia, emberiesség uralkodott falai 
között. Ezért az egész nép – minden 
felekezet-a magáénak tartotta  Úgy 
tekintett rá, mint megtartó szellemi 
kis fellegvárára, háromszáz éven át 
Torda-Aranyos vármegye népe szel-
lemi fölemelése, szellemi vezetői ki-
nevelése érdekében felbecsülhetetlen 
szolgálatot végzett. Az egész Unitárius 
Egyház és az egyetemes kultúra is él-
vezte áldásos tevékenységét.” (Imreh 
Lajos). Orbán Balázs találóan határoz-
ta meg szerepét ekképpen: a gimnázi-
um „szellemi világítótornya nemcsak 
Torda városának, hanem nagy kiter-
jedésű vidékének is”. (Torda város és 
környéke, Bp. 1986. II. köt. 45.)

A tordai unitáriusok történelmük so-
rán elkötelezett támogatói voltak a mű-
velődési életnek, a kultúrának. Hadd 
említsem meg néhányuk nevét: Bogáti 
Fazekas Miklós és Thordai János (a zsol-
tárok könyvének első magyar verses 

Tordai unitáriusok  
a köz művelődésért

T

Józsa István Lajos
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„A kiművelt emberfők sokasága 
a nemzet igazi hatalma.” 

(Széchenyi István)
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fordítói), Szaniszló Zsigmond naplóíró, 
Aranyosrákosi Székely Sándor a ma-
gyar eposzírás úttörője, Kőváry László 
történetíró, Kanyaró Ferenc tanár és 
mások 

Torda művelődési életét szolgálta és 
szolgálja ma is az 1872-ben alakult, ma 
143 éves Tordai Magyar Dalkör, amely-
nek karnagya több évtizeden át Nagy 
Jenő unitárius zenetanár volt. 

Az 1989. decemberi romániai rend-
szerváltást követően Torda művelődési 
életében új lehetőségek nyíltak. A tör-
ténelmi egyházak visszakapták az őket 
megillető helyet a kulturális és művelő-
dési élet szervezésében.

 Az anyanyelvi kommunikáció igen 
lényeges tényezője valamely kisebbségi 
nyelvi közösség, nemzetiség megma-
radásának. Nyelv nélkül nemzet sincs, 
ezért helytálló ma is Széchenyi István 
kijelentése: „Nyelvében él a nemzet.” 
Magyar iskola nélkül nem lehet tovább-
adni a magyar szót, anyanyelvet, kul-
túrát és hagyományt. 

A közművelődés alapintézményei és 
a kulturális értékek közvetítői a ma-
gyar iskola, a magyar színház, a mű-
velődési ház, a könyvtár, a magyar 
könyvkiadás, a sajtó, a rádió, a televí-
zió, amelyek mind szellemi életünk 
alakító tényezői. Ezek közül a tordaiak 
számára leginkább a magyar iskola hi-
ányzott. Az iskola emberéletet is köve-
telő hosszú és kitartó munka eredmé-
nyeként 2008-ban jött létre.

A művelődési igények kielégítésé-
ben jelentős szerepet játszik unitárius 

egyházközségünk Nőszövetsége. Min-
den esztendőben honismereti ki-
rándulást szervez kb. félszáz tordai 
személy számára felekezeti hovátar-
tozástól függetlenül. Továbbá ösztön-
zi és elősegíti az alkotó tevékenységek 
kibontakozását. Létrehozta pályáza-
ti pénzből a Kreatív Kört az Alkotás 
öröme – Kreatív hétköznapok című 
projekt megvalósításához, valamint 

gondoskodik a közösségi művelődés 
és társas élet kereteinek megteremté-
séről. Gondoskodik a szabadidő hasz-
nos felhasználásáról, előadókat hív 
meg, főleg a téli időszakban. Legutóbb 
magyarságtörténet témakörben szer-
vezett hat előadást a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Történelmi Inté-
zetének tanárai és hallgatói meghí-
vásával 

Hatékonyan együttműködünk olyan 
kulturális, illetve civil egyesületek-
kel, mint például a Tordai Honvéd Ha-
gyományőrző Bizottság, amely az 1944. 
szeptemberi tordai csatában elesett 
honvédek nyughelyét kutatja és állít 
emlékjelet számukra, valamint a má-
sodik világháború civil/polgári áldo-
zatainak is, miként az elmúlt eszten-
dőben, amikor az ún. Malenkij robotra 
(egy kis munkára) elhurcolt és szovjet 
fogságban meghalt 216 polgári személy-
nek állított névsort tartalmazó gránit 
emlékművet az ótordai központi ma-
gyar temetőben.

Egyházközségünk részt vállal a 
többi történelmi egyházzal, a tordai 
RMDSZ-el és a Jósika Miklós Elméle-
ti Líceummal a nemzeti ünnepeink 
megünneplésében, a tordai Magyar 
nap megtartásában, a közösséget ösz-
szefogó hagyományos rendezvények, 
bálok megszervezésében és minden 
olyan művelődési tevékenységben, ami 
erősíti a magyar közösséget megmara-
dásában és fejlődésében.

A Kreatív Kör tagjai alkotás közben

Húsvéti tojásfestés Józsa Emese tiszteletes asszony vezetésével 2014-ben. Józsa István Lajos felvételei
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