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K

Kalotaszeg másfél száz 
évvel felfedezése után 

Péntek János

alotaszeg valószínűleg a magyar nyelv-
terület tudományosan leginkább feltárt 
nyelvi-néprajzi kistája, amit tudunk 
róla, az jórészt hiteles kutatásokon alap-
szik . Ez nem jelenti azt, hogy a nagykö-
zönség is így látja, abban bizonyára van 
romantika, mítosz és tájékozatlanság, 
és azt sem jelenti, hogy mindent tu-
dunk róla. Néha elképesztő tájékozat-
lanságokkal találkozom vele kapcsolat-
ban . Legnehezebb pedig azt látni, ami 
a legfontosabb: a történéseket, a folya-
matokat, a régieket és a jelenkoriakat . 

A magyar Erdéllyel kapcsolatos törté-
neti tudatunkban és még a kutatások-
ban is a régió viszonylag homogénként 
jelenik meg, többnyire úgy, hogy mint-
egy szégyellnivalóan homályban marad 
annak vármegyei része . A történészek 
is inkább a hősi Erdélyt láttatják, a sza-
badságukért harcoló székelyeket, vere-
ségeinket vagy ritka győzelmeinket, a 
magyar művelődés városi központjait és 
intézményeit . Ritkábban esik szó a vár-
megyei rész feudális rendjéről, amelyhez 
Kalotaszeg is tartozott . Itt a jobbágyok, 
akik nem tartoztak a nemzethez, nyelv-
től, vallástól függetlenül leltári tárgyak 
voltak egy-egy uradalom jegyzékében, 
ahová úrdolgával és úrbérrel tartoztak 
– amit erről tudunk, azt jórészt Szabó 
T . Attilának és Jakó Zsigmondnak kö-
szönhetjük . Egy ilyen világban a közös-
ségeknek alig van történelmük . Kalota-
szegen átment ugyan az országút, de ez 
az út a helybelieknek elsősorban a ha-
dakat hozta, a veszedelmeket, a pusz-
tulásokat, aztán a felügyelő, adóbehajtó 
hatóságokat, a katonáskodás kénysze-
rét . A helyi történelem a népmondákban 
maradt fenn, és az egyházi anyaköny-
vekben, levéltárakban . A népmondáink 
fellelhető teljes anyagát – több korábbi 
gyűjtést is összegezve – Magyar Zoltán 
adta ki 2004-ben egy vaskos kötetben 
(Kalotaszegi népmondák), az újabb kori 
helytörténeti írások gyűjteménye pedig 
Kalotaszegi krónikácskák címen jelent 

meg két évvel később Kovács Kuruc Já-
nos szerkesztésében . „Ha a távolabbi év-
századokra próbálunk visszatekinteni 
– írtam ez utóbbi ajánlásában –, már 
fényt alig látunk, inkább csak homályt 
és sötétséget . A helyi közösségek írás-
ban is megörökített tragédiáit: hadak 
vonulását és dúlását, tűzvészeket, járvá-
nyokat és éhínségeket.” Szülőfalum vo-
natkozásában ebben is szerencsések va-
gyunk, a hajdani iskolaigazgató, tanár 
és történész Sebestyén Kálmán kiváló, 
a jobbágyi múltat is tárgyaló helytörté-
neti monográfiát írt róla (Körösfői Ríszeg 
alatt, Akadémiai Kiadó, 2007) . 

Ebből a világból jelentős írók és tu-
dósok nem kerülhettek ki . Kalotaszeg 
legkorábbiként számon tartott szerény 
irodalmi emléke Nagyfalvi György pro-
testáns „deák” Bánffyhunyadon szerzett 
históriás éneke, a Chain és Ábel históriája, 
1557-ből. Négy évtized alatt a reformáci-
óval az írott magyar nyelv is eljutott Ka-
lotaszegre . Ami számomra kedves ebben 
a históriás énekben, az az, hogy a szerző 
a testvérgyilkosság jól ismert bibliai tör-
ténetét a helyi paraszti világba helyezi, 
és a korabeli helyi nyelvjárásban ének-
li meg. Ízelítőül mindössze két szakaszt 
idézek belőle: „Végre juh-pásztorrá Ábel 
lött vala, / Az juhokbul igaz dézmát ad 
vala, / Chain is búzábul dézmát ád vala, / 
Veréb-megött kalangyát felfelé rak vala . 
// (…) Borzas fővel regvel el-kiindula,/ El-
végezé, Ábelt hogy megrontaná,/ Az me-
zőre Chain Ábelt kihívá,/ Hogy ő öccsét 
igen megbotolnája .” Az ószövetségi múlt-
ra csak a változatos múlt idejű igealakok 
utalnak. Egyébként magunk előtt látjuk 
a szántóvető Káint és a juhpásztor Ábelt, 
akik megadják a dézsmát, egyikük igaz, 
másikuk csalárd módon, úgy, hogy „ve-
réb-megött kalangyát felfelé rak vala”, 
ami azt jelenti, hogy a kalangya tetejé-
re olyan dézsmába adandó kévéket rak, 
amelyekből a magokat már megették a 
verebek. Látjuk Káint borzas fővel reggel 
elindulni, hogy „megbotolnája” az öccsét . Bara Barnabás: Növényi formák (fa, 2010)
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Mélyről jött irodalom ez, mint Sylves-
ter János néhány évvel korábban, 1541-
ben megjelent, szintén nyelvjárásban 
készült bibliafordítása . Nyelvjárásban, 
mert még nincs is irodalmi változata a 
magyar nyelvnek. A másik korai szerző 
Kemény János fejedelem, aki nyelvében, 
önéletírásában szintén jól érzékelteti a 
kalotaszegi ízeket száz évvel később. De 
a jobbágyi állapotból nagyon keveseknek 
adatott meg, hogy eljussanak a maga-
sabb iskolákba, Gyulafehérvárra, Enyed-
re vagy Kolozsvárra . Ezt abból is érzékel-
ni lehet, hogy az itteni papok és tanítók 
szinte mind székelyföldiek voltak, és 
nemcsak a korai időszakban, hanem 
még a 20 . században is . Hogy csak a hoz-
zánk időben is legközelebb állókat említ-
sem, Kalotaszeg szintén székely aposto-
lát, Vasas Samut vagy a gyerőmonostori 
Bálint Árpádot .

Bánffyhunyad a történelemnek ebben 
a hosszú, sötétebb időszakában is köz-
pontja volt a felszegi és alszegi kisrégió-
nak. Nem művelődési, hanem vásáros 
központja volt a keddi hetivásárokkal és 
az ezeknél jóval fontosabb baromvásárok-
kal . A jobbágynép mozgása ugyanis erre 

korlátozódott, és a kisebb vagy nagyobb 
uradalmi központokra, ahová úrdolgára 
jártak . Ehhez a zárt világhoz kell viszo-
nyítanunk a 19 . század utolsó harmadát, 
amikor százötven évvel ezelőtt váratlanul 
és ismeretlenül reflektorfénybe került Ka-
lotaszeg . Ennek hátterében ott volt 1848 . 
június 18-a, a jobbágytörvény kihirdetése, 
a jobbágyfelszabadítás, az 1867-es kiegye-
zés, 1870-ben pedig a vonatközlekedés 
megindulása . Valóságossá vált Magyar-
ország és Erdély egyesülése . A budapesti 
vonat eljutott Kolozsvárra, Hunyadon is 
megállt, Sárvásáron is, Sztánán is, Ege-
resen is . Kalotaszeget magyarországiak, 
budapestiek fedezték fel, akiket férje ré-
vén Gyarmathy Zsigáné csábított ide .

Lassan javultak a közegészségügyi ál-
lapotok is ahhoz a nyomorúsághoz ké-
pest, amit 1859-ben Máthé János járási 
tisztiorvos írt le jelentésében a bánffyhu-
nyadi járás ötvenhat községéről – olvas-
ható a Hála József által 2006-ben kiadott 
Kalataszeg vázolata című antológiában. 
Ő a gümőkort (tébécét) és a golyvásságot 
emelte ki, mint népbetegségeket, de to-
vábbra sem maradtak el a főként a gyer-
mekeket gyakran tizedelő járványos 

betegségek sem . Ennek ellenére egyre 
kedvezőbb volt a népszaporulat. A gya-
rapodó helyi közösségek pedig életük új 
lehetőségeit keresték. A vasútépítés na-
gyon sok embernek adott munkát, né-
hány vasútközeli falunak később is ez 
jelentette a jövedelmező munkalehető-
séget . Az országút menti falvak korábbi 
jövedelemforrása, a fuvarozás megszűnt 
ugyan, de idénymunkaként a vonattal 
elérhetővé vált, ilyen volt például a ma-
gyarországi részesaratás .

A kiegyezés után és a millennium kö-
zeledtével az erősödő nemzettudat ke-
reste a maga forrásait . Erdély is így ke-
rült az érdeklődés középpontjába. Hogy 
elsőként miért éppen Kalotaszeg? Talán 

Balázs Imre: Faluvég (akvarell, 1999)

... az itteni papok és 
tanítók szinte mind 

székelyföldiek voltak, 
és nemcsak a korai 

időszakban, hanem még 
a 20. században is.
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éppen azért, mert erre senki nem szá-
mított, legkevésbé az erdélyi főurak. 
Arra tudniillik, hogy a sok évszázados 
jobbágymúlt ellenére itt éppen olyan 
értékek szunnyadnak, amelyekre nagy 
szüksége volt az akkori magyar világ-
nak . Ebben az addig jószerivel ismeret-
len régióban Gyarmathy Zsigáné volt 
az első kalauz, őt erősítette értő tudós-
ként Herrmann Antal . Jankó János pe-
dig, akit Herrmann csábított ide egészen 
fiatalon, a mi vidékünkről írta az első, 
forrásként ma is használható modern 
néprajzi monográfiát (Kalotaszeg magyar 
népe, 1892) . A budapesti értelmiségieket 
néhány évig a fürdőjével Jegenye csá-
bította ide, de a helyi szellemi központ 
kétségtelenül Bánffyhunyad volt . A leg-
fontosabb évszámok jól ismertek: 1885, 
amikor a budapesti országos kiállításra 
jutott el Gyarmathyné révén Kalotaszeg; 
1890, a tudósok je genyei nyári találko-
zásainak a kezdete és a Kalotaszeg című 
kulturális közéleti hetilap megjelené-
se Bánffyhunyadon (antológiáját Buzás 
Pál állította össze és jelentette meg 2012-
ben); 1898, az Ezredéves Országos Kiállítás, 
amelynek falujába már Jankó János vitte 
föl Kalotaszeget . Ennek a fénykornak öt 
évtizedes időkerete van, 1867-től 1918-ig, 
szűkebben számolva harminc éve: 1885-
től, a budapesti bemutatkozástól 1914 jú-
niusáig, amikor néhány héttel a háború 
kitörése előtt Ady Endre A Kalota part
ján című, számunkra különösen szívhez 
szóló versében örökítette meg a pünkösdi 
ünnep pompáját . Akkor már Gyarmathy-
né sem élt .

Három évtizeden át folyamatos volt 
a figyelem, az érdeklődés Kalotaszeg 
iránt. Csak a könnyű elérhetősége okoz-
ta volna, csak az, hogy mentorára, köz-
vetítőjére talált Gyarmathynéban? Ki-
nek volt evvel nagy szerencséje: csak 
Kalotaszeg népének vagy a magyar vi-
lágnak, a magyar szellemi életnek? 
Kalotaszeget fedezték-e föl, vagy saját 
autentikus értékeire is itt talált rá a ma-
gyarság? 

Éppen a kontraszt volt nagy . Mintegy 
az ismeretlenből, évszázadok jobbágyi 
örökségéből kerültek fölszínre egyidő-
ben a varrottasok, a nagyúri viseletben 
is használható lepedőhajtások, a festők 
ecsetjére kívánkozó viselet, a neves ze-
netudósaink figyelmét is felkeltő nép-
dalok, a leleményes eszközök és az épít-
kezés, a templomok, legfőképpen pedig 
a szívélyes, közvetlen, mindig és min-
denben iparkodó, küszködő emberek 
és az általuk beszélt nyelv . Az a mód, 
ahogy meg tudtak szólalni, ahogy kü-
lönösebb gátlás és jobbágyi alázat nél-
kül tudtak beszélni az urakkal is . Már 
az 1885-ös kiállítás alkalmával Herich 

Károly miniszteri osztálytanácsos, aki 
az iparművészetnek is szakértője volt, 
és akinek személyes érdemei voltak ab-
ban, hogy a kiállításon ott volt a kalota-
szegi szoba, újságcikkében az idilli jelzőt 
használja a vidékkel kapcsolatban . Ka-
lotaszeg akkor is csak a kiállítás szem-
lélőjének lehetett romantikusan idilli, 
a valóságos világ jóval prózaibb volt .

Prózai volt, és mégis alkalmas arra, 
hogy kiinduló pontja legyen a magyar 
népművészet felfedezésének. És legin-
kább ebben van Kalotaszeg kivételes je-
lentősége. Nem véletlenül kerülhetett 
nagyúri női viseletdarabokra a varrottas, 
és nem véletlenül kerültek jellegzetes dí-
szítő motívumok a szecesszió mintakin-
csébe . Akkoriban a szaktudósok körében 
is vita folyt arról, hogyan viszonyul egy-
máshoz a magas művészet, az úri és a 
népi művészet. Gyarmathyné is váltig azt 
bizonygatta, hogy a nép mindent az urak-
tól tanult el. Malonyai Dezső az ellenke-
ző véleményen volt: „Mindig a nép volt 
a művészetek anyja, teremtője, nevelő-
je Homérosztól kezdve minden művész-
nek; és a néphez tér vissza ismét minden 
művészet új anyagért, ha a néptől ka-
pott régit már agyon csépelte . Sokszor ta-
pasztalhatja, például a városi ember, ha 
megfigyelő képességet tud vinni magával 
a városból, hogy nyelve, az a tanult nyelv, 
milyen csinált papírvirág a nép nyelvé-
nek élő virágaihoz képest.” Számára erre 
az volt a legfőbb bizonyíték – és ennek 
anyagát gyönyörű könyvükben is felsora-
koztatja –, hogy a kalotaszegi ember leg-
apróbb, jelentéktelen használati tárgyait 
is gyönyörűen díszíti: a kapatisztítót, az 
orsónehezéket, a sulykot és egyebeket, 
gyakran egy életre szóló szerelmi aján-
dékként . És hozzá lehet ezekhez sorolni 
a karakterisztikus vállfűhímzéseket, a 
nagy írásos varrottasokat . 

A vasút jelentőségét már említettem. 
Egyik oldalról elérhetővé tette Kalota-
szeget, másik oldalról esélyeket, lehető-
ségeket nyújtott az itt élő embereknek, 
megélhetési lehetőséget is. Érdemes ösz-
szehasonlítani az interneten is elérhe-
tő a Malonyai-sorozat (A magyar nép 
művészete) első kötetének indítását, 

hangulatát a második kötetével. Az első 
kötet, amely a kalotaszegi nép művésze-
tét mutatja be, az itteni emberek bizako-
dásával indul, a második, amely a szé-
kelyföldi népművészetet, meglehetősen 
tragikus hangütéssel . A kalotaszegiek 
nagyon mélyről iparkodtak fölfelé, a szé-
kelyek meglehetősen magasról kerültek 
egyre mélyebbre, a székely mítoszból a 
kor valóságába. Ők a székely szabadsá-
guk szűkülését érezték, megélhetésük 
bizonytalanságát, kilátástalanságát . 
Mindenki erről panaszkodik az 1904-
ben hozzájuk is eljutó művészcsapatnak. 
Az ő helyzetükön a vasút azzal könnyí-
tett, hogy lehetővé tette a könnyebb el-
vándorlást Romániába, Németországba 
és a nyugati kikötőkön át Amerikába. 
Mentek is, százezer számra, ekkor ép-
pen csúcspontja volt a századeleji elván-
dorlásnak . A vármegyei, feudális rész 
nagyobbik fele pedig a mezőségi, a Ma-
lonyai-sorozatból teljesen kimaradt . Ar-
chaikus értékeinek „felfedezésére” a 20 . 
század második feléig kellett várni: Kal-
lós Zoltánra, Martin Györgyre, Nagy Ol-
gára, Horváth Istvánra . 

A kalotaszegiek, különösen a körös-
főiek azóta is tartó, másféle „mobilitá-
sa” indult el. A század legelejéről már 
ezt írja Malonyai: „van olyan »kereske-
dőasszony«, kivált Körösfőn, aki a Bala-
ton vidékére, sőt Pozsonyig, sőt német 
földre is eljár házalni kalotaszegi var-
rottassal, nem is szólva azokról, akik 
esztendőnkint kétszer megfordulnak 
a falu fehérnépének modernebb mun-
kájával Budapesten .” Elindult egy más 
jellegű folyamat is azzal, hogy a nép-
művészet tárgyai – a varrottasok, a fa-
ragások, a viselet darabjai – piaci áruvá 
váltak . Bánffyhunyad környéke részben 
evvel az akkori iparkodással volt képes 
elkerülni azt a csapdát, amelybe a Ná-
dasmente beleesett: az egykézést . Ez egy 
téves stigmája Kalotaszeg egészének . 
A felszegi és az alszegi rész soha nem 
egykézett, csak a Nádasmente, és ez rá-
nyomta a bélyegét ennek a kisrégiónak 
a népi kultúrájára is .

Ez is arra figyelmeztet, hogy azon 
a nagyobb régión belül, amelyet – bi-
zonytalan keleti határral – a néprajz és 
a köztudat Kalotaszegnek tekint, más 
tekintetben is tanácsos elhatárolnunk 
a szűkebb értelemben vett Kalotaszeget. 
Történetileg és tájnyelvileg Kalotaszeg 
valóban csak a Felszeg és az Alszeg . En-
nek településtörténeti háttere viszonylag 
jól ismert (pl . Balogh Balázs és Fülemile 
Ágnes kitűnő összefoglalásából: Társa
dalom, tájszerkezet, identitás Kalotasze
gen, 2004), és ezzel szorosan összefügg 
az is, hogy a Felszeg és az Alszeg nyelv-
járási tekintetben a Tisza–Körös-vidéki 

A kalotaszegiek nagyon 
mélyről iparkodtak 
fölfelé, a székelyek 

meglehetősen magasról 
kerültek egyre mélyebbre, 

a székely mítoszból a kor 
valóságába.
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nyelvjárás keleti szöglete . Azt a közhely-
szerű kijelentést pedig, hogy „Kalotaszeg 
addig tart, ameddig a muszuj ér”, én úgy 
értelmezem, hogy Kalotaszeg addig tart, 
ameddig a muszujt muszujnak nevezik, 
és ez pontosan a felszegi, alszegi terü-
let . A Nádas mentén a muszuj már ba
gazia, a kötény már ruha, mint minde-
nütt a Mezőségen, a beszédből – ahogy 
már Czucza János is rögzítette a Jankó 
János-monográfiában – eltűnik a két-
féle (nyílt és zárt) e megkülönböztetése, 
eltűnnek a jellegzetes kettőshangzók, 
rövidülnek a hosszú magánhangzók – 
mindez az átmenetiség jele a mezőségi 
nagyrégió irányában .

Noha száz évvel ezelőtt Trianonnal 
a kalotaszegi világ is megváltozott, volt 
már az önbizalomnak, az életrevaló-
ságnak annyi tartaléka, hogy a század 

további változásaihoz is képes volt al-
kalmazkodni . Sikerült elkerülni pél-
dául azt is, hogy a fiatalok szolga- vagy 
cselédsorba kényszerüljenek . Volt még 
egy romantikus, csalóka időszak, az a 
bizonyos négy év, amikor az országúton 
ismét a hadak masíroztak, és katonák 
halálhírét hozta naponta a posta . Ka-
lotaszeget megosztotta az országhatár, 
és közben – ismét nagy kontrasztként, 
mintha mindenről elfeledkezve – díszes 
romantikájában, idilli helyként jeleníti 
meg a Kalotaszegi madonna.

Több ízben írtam arról, hogy Trianon 
után – amikor Kalotaszeg már fel volt fe-
dezve, és Kós Károly megtelepedett Sztá-
nán – az erdélyi, a kolozsvári tudósok 
számára vált legfontosabb kutatási te-
reppé Kalotaszeg. Az előző század végé-
hez hasonlóan több új tudományterület, 

illetve fiatal tudós pályája indult el in-
nen . A névkutatással és a nyelvföldrajz-
zal foglalkozó Szabó T . Attila a legismer-
tebb példa erre, de megemlíthető Nagy 
Jenő is valkói kutatásaival. A kolozsvári-
ak terepmunkája a háború idején is, va-
lamint ezt követően megszakítás nélkül 
folytatódott: a nyelvészeké (Gálffy Mó-
zes, Márton Gyula, Szabó Zoltán, Vám-
szer Márta, B . Gergely Piroska, Lakó 
Elemér), a Gunda-tanítványoké a nép-
rajzban (Faragó József, dr . Kós Károly, 
Szentimrei Judit stb .), a tánc- és népze-
nekutatóké, a biológusoké stb .

Számomra is, már a következő nem-
zedékből, a szülőföld volt az első terep 
előbb a népművészet szókincsének ku-
tatásával, később Szabó T. E. Attilával az 
Ember és növényvilág című monográfiá-
ban a népi tudás egy jelentős területének 
leírásával . Ennek folytatása is van egy 
magyarországi kutatócsoportnak a ter-
mészeti környezet egészére irányuló ku-
tatásaiban. Ez már a legújabb időszak, az 
1990 utáni, amikor közössé válhatott az 
erdélyi terep magyarországi kollegáink-
kal . Bánffyhunyad környéke tehát tudo-
mányosan és szakszerűen jól feltárt ré-
gió. De korábban a figyelem inkább arra 
irányult, hogy mi van, azaz mit őrzött 
meg a hagyomány, és csak újabban – el-
sősorban Balogh Balázsnak és Fülemile 
Ágnesnek köszönhetően – arra, hogy mi 
történik a régió helyi közösségeivel .

A 20 . század második felében a leg-
nagyobb változás azzal következett be, 
hogy a kalotaszegieknek is meg kellett 
válniuk attól, ami családjaik számá-
ra a legnagyobb biztonságot jelentet-
te: a földjeiktől, a háziállataiktól. Száz 
évvel korábban a jobbágyfelszabadí-
tás a saját tulajdon biztonságát hoz-
ta el, gyökeret ereszthettek végre ott, 
ahol évszázadok óta éltek . Ez nem volt 
ugyan elég a megélhetéshez, a bizton-
ságot mégis ez jelentette . Ez a biztonság 
szűnt meg a kollektivizálással, amely a 
magántulajdon felszámolásával elvág-
ta a viszonylagos biztonság gyökereit . 
1990 után pedig, amikor a családok el-
vileg újra tulajdonosok lehettek volna, 
ennek már nem volt jelentősége a gyö-
keresen átalakult életformában . Ez a 

Szabó Vilmos: A magyarvalkói templom (pasztell, papír, 2002)

... a biztonság szűnt 
meg a kollektivizálással, 
amely a magántulajdon 
felszámolásával elvágta 

a viszonylagos biztonság 
gyökereit.
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nemzedék megélhetésében már nem 
kötődött a faluhoz, a földhöz, a parasz-
ti munkához. A laza kötődésben pedig 
fontosabbá vált az érzelmi kötődés, a 
távolról is megélhető kalotaszegi ma-
gyar identitás . És ennek is van ereje: a 
falunapokon lehet érezni, milyen erős a 
szülőföld vonzása, ezeken ugyanis néha 
többen vesznek részt a távoliak, mint a 
helybeliek közül .

A jövőről kellene szólni, és ez a legne-
hezebb . Csak arról lehet beszélni, hogy 
milyen irányúak a mostani történések, 
folyamatok . Ezek a folyamatok pedig 
ellentmondásosak . Annak nem igen 
látni a jelét, hogy a helyi közösségek 
újra hasznosítanák a föld és a termé-
szeti környezet értékeit (inkább a ko-
rábban művelt, hasznosított területek 
„kivadulását” lehet látni), de kétségte-
len jelei vannak más tekintetben a gaz-
dasági életképességnek . A turizmus-
ban például hasznosítható gazdasági 
erőforrásnak bizonyul a megőrzött ha-
gyomány, a vidék ismertsége, a köny-
nyű elérhetősége. A legtöbb falu közös-
ségétől már korábban sem volt idegen 
a piacgazdaság . Ennek is tulajdonítha-
tó, hogy megerősödtek a modernizáció 

olyan gócai, mint Kalotaszentkirály, 
Körösfő, Zsobok. Szaporodnak a falvak 
ünnepi rendezvényei, a fiatalok pro-
dukciói táncban és énekben, nagy rész-
vétel, változatos program élteti a Vas-
vári- és a Kós Károly-kultuszt, kohéziós 
erőnek bizonyult a régió futballbajnok-
sága, és rituális ünnepi találkozó hely-
lyé vált a Ríszeg-tető. 

2004-ben megjelent könyvüket Ba-
logh Balázs és Fülemile Ágnes an-
nak latolgatásával zárja, hogy milyen 

„A regionális identitásvesztés perspek-
tívája” . Ez a kisrégió mindig befogadó 
volt . Ebben az új világban kibocsátóvá 
is vált, és ez a mai világ változásának 
rendje. A jövőt elsősorban a mostani és 
az egymást követő nemzedékek hatá-
rozzák meg . Létszámban kétségtelen a 
folyamatos apadás, és ez veszélyezteti 
leginkább a jövőt. Az apadást az is fo-
kozza, hogy szórványosodik és asszimi-
lálódik a régió északi, északkeleti szé-
le . Bánffyhunyad és környéke mégsem 
tekinthető szórványnak. Apadó tömb, 
mivel kevés gyermek születik, és sokan 
elmennek . Ez megnöveli annak fontos-
ságát, hogy milyen szellemben nőnek 
föl, akik megszületnek, felkaroljuk-e 
a hátrányos helyzetű gyermekeket, és 
hogy milyen értékű lesz az iskolázott-
ságuk, a tudásuk . Ez is ellentmondá-
sos: a Felszegnek és az Alszegnek nyolc 
olyan települése van, ahol az elmúlt 
években szűnt meg a két-háromszáz 
éve létező helyi iskola, további helye-
ken a most még működő alsó tagozat is 
veszélyeztetett . Az egyetlen középiskola 
Bánffyhunyadon működik. Ez sem ön-
álló ugyan, de a jelek szerint az iskola 
érettségiző magyar tanulói versenyké-
pesek . Bánffyhunyadon és a még meg-
lévő néhány falusi általános iskolában 
jó a tanulók felkészítése . Ennek és a 
kalotaszegieket is befogadó kolozsvári 
iskoláknak is köszönhető, hogy egyre 
nő a diplomás (egyetemet végzett) fia-
talok száma .

A modernizációval és a mobilitással 
természetesen fellazult a helyi közös-
ségek hagyományos belső, rokonságra, 
szomszédságra épülő szoros kapcsolat-
rendszere . Ennek ellensúlyozására is 
fontos a kalotaszegi identitás erősíté-
se. Ebben pedig eddig is elsősorban ér-
telmiségiek vállaltak szerepet: helyileg 
(Bánffyhunyadon is) a tanárok, tanítók, 
papok és a civil szervezetek, valamint 
a közigazgatás velük együttműködő, 
őket támogató vezetői; távolabbról a Ko-
lozsváron élők, néhányan közülük kü-
lönös elkötelezettséggel . A „kalotaszegi-
ség” tudatát erősíti a Kalotaszeg című 
lap (1890, 1912 után 1990-től harmadik 
a sorban) és a Sztánai Füzetek kiad-
ványsorozat (gondozója, több más fon-
tos könyvnek is szerkesztője Buzás Pál 
tanár úr) . Magyarországi barátaink is 
szaporodnak, a kutató terepmunkások 
sem tűntek el. Ami az én megítélésem 
szerint mégis leginkább biztató, az az, 
hogy a fiatal diplomások közül is egyre 
többen vannak, akik egyéni boldogulá-
suk mellett kalotaszegi kötődésüket is 
kellő tudatossággal és büszkeséggel vál-
lalják, segítik szülőföldjüket. Leginkább 
rajtuk múlik, hogyan alakul a jövő.

Orosz Judit: Falu a bokorban (akrill, 2006)

A modernizációval 
és a mobilitással 

természetesen fellazult 
a helyi közösségek 

hagyományos 
belső, rokonságra, 

szomszédságra 
épülő szoros 

kapcsolatrendszere. 
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Buzás-Fekete Mária

Kalotaszegi Magyar Napok

alotaszeg Erdély és az egész magyar 
kultúra egyik legsajátosabb néprajzi 
tájegysége, gazdag hagyományainak, 
változatos népviseletének, jellegzetes 
épített örökségének köszönhetően vi-
lágszerte híres . Az iparosodás korsza-
kában, a múlt század elején hanyatlás-
nak indult népművészetét Gyarmathy 
Zsigáné Hory Etelka munkásságának 
köszönhetően sikerült megmenteni. 
Kalotaszeg nagyasszonyának hála a ka-
lotaszegi varrottasok világhírűvé tették 
a vidéket, és visszaadták a hagyomá-
nyos öltözékek, mesterségek presz  tí-
zsét . Gyarmathy Zsigáné munkássága 
százéves távlatból is emberfelettinek 
hat, ugyanakkor mára már nem elégsé-
ges ahhoz, hogy megtartó erőt jelentsen 
a fogyatkozó magyar közösségeknek . 

A Kalotaszegi Magyar Napok meg-
szervezésének legfontosabb célja meg-
teremteni a lehetőségét annak, hogy ez 
a népművészetében is kivételes térség 
Európa- és akár világszerte megjelenjen 
a kulturális térképeken . Emellett plat-
formot hivatott teremteni arra is, hogy 
minden település a saját erőforrása-
it felhasználva népszerűsítse a kalota-
szegi magyar kultúrát, új, szükségszerű 

kohéziós erőteret alakítva ki ezzel Kalo-
taszeg magyarlakta települései között . 
A továbbiakban a rendezvény történetét 
kívánom áttekinteni a kedves olvasók 
számára .

2013

Az első Kalotaszegi Magyar Napokat 
2013 . május 31 . és június 2 . között ren-
dezték meg Bánffyhunyadon az addig 
három nyarat megért Kolozsvári Ma-
gyar Napok és az első Kalotaszegi Legé-
nyes Néptáncverseny szervezői, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
és más civil szervezetek kezdeménye-
zése nyomán .

„Erősíteni szeretnénk Bánffyhunyad 
kalotaszegi fővárosstátuszát, és mint 
ilyent, hangsúlyosabban bekapcsolni a 
közép-erdélyi kulturális életbe” – mond-
ta Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács kolozsvári szerveze-
tének elnöke az eseménybeharangozó 
sajtótájékoztatón, amelyen megjelent 
a szervezők közül még Boros Loránd, 
Csigi Levente, Szabó Lilla, Sántha Leven-
te, Soós Sándor, Vincze János és Csüdöm 
Ferenc .

A teljesség igénye nélkül a követke-
ző programok várták az érdeklődőket: 
sport- és gyermekprogramok, kézmű-
vesvásár, néptánccsoportok fellépései 
(Kalotaszeg Néptáncegyüttes, Suhanc 
Néptánccsoport, Cibóka Néptánccso-
port, magyarkapusi néptánccsoport, 
mérai néptánccsoport, kalotaszentki-
rályi Felszeg Gyöngye néptánccsoport, 
ketesdi Bokréta Néptánccsoport és ka-
lotaszegi népzenészek), koncertek (Mo-
bilMánia, Loose Neckties Society, Antal 
Timi, Knock Out, Beatrice, Magyarbika-
li Gyermekzenekar, Kalapács József, Ru-
dán Joe & Akusztika, Atilla Fiai Társu-
lat, a flamencót játszó Homonnai Varga 
András), operettrészletek és magyar nó-
ták a Kolozsvári Állami Magyar Opera 
művészeinek előadásában, főzőverseny, 
a zsoboki alkotótábor festményeinek ki-
állítása, valamint Denis Galloway kalo-
taszegi fotókiállítása . Emellett voltak Települések felvonulása a Kalotaszegi Magyar Napokon 2018-ban
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még ifjúsági programok és vetélkedők, 
irodalmi beszélgetések (Fekete Károly-
lyal, Bréda Ferenccel, Weiss Raoullal), 
továbbá irodalmi felolvasás is Kará-
csonyi Zsolt, Papp Attila Zsolt, Szántai 
János, László Noémi, Lovász Kriszti-
na, Pethő Loránd és Szalma Réka köz-
reműködésével, és említsük meg Boros 
Loránd előadását is Széfeddin Sefket 
bejről.

Szervezők: Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács, Reconstructio Egyesület, Kalo-
taszeg Klub .

Partnerek: Erdélyi Magyar Néppárt, 
Magyar Polgári Párt bánffyhunyadi 
szervezete, Bánffyhunyadi Református 
Egyházközség, Dribli – Erdélyi Gyerek-
foci Klub, Erdélyi Kézmíves Céh, Erdélyi 
Néprajzi Múzeum, Proviva Közművelő-
dési Alapítvány .

2015

Egy év kimaradás után, 2015-ben új 
köntösben szervezték meg szeptember 
11 . és 13 . között a Kalotaszegi Magyar 
Napokat. A Vigyázó Egyesület főszer-
vezésében, illetve az Erdélyi Magyar 
Néppárt Kolozs megyei szervezetének, 
a Mezőségi Gazdák Egyesületének és 
a Kolozsi Kaláris Egyesületnek a társz-
szervezésében megtartott két és fél-
napos rendezvény a hűvös idő miatt 
nehézkesen indult, de a hétvégi felme-
legedés kicsalogatta a bánffyhunyadi-
akat és a környékbeli magyar falvak 
lakóit a Barcsay-kertbe . A kalotaszegi 
néptáncegyüttesek péntek esti gálájá-
val induló rendezvényen a szervezők 
a tájegységet igyekeztek a kalotaszegi-
eknek bemutatni: nemcsak a népzene 
és a néptánc helyi képviselőit hívták 
meg, hanem a zömében kalotaszegi-
ekből álló Knock Out és Yes zenekart is. 
A megnyitón üdvözlőbeszédet mondott 
a főszervező, Sándor Eszter, a Vigyázó 
Egyesület elnöke, Toró T . Tibor, az Erdé-
lyi Magyar Néppárt országos alelnöke, 
Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
Kolozs megyei elnöke, Csüdöm Ferenc 
házigazda, a néppárt helyi elnöke, Sán-
dor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács ügyvezető elnöke, Buzás-Fe-
kete Mária, az RMDSZ bánffyhunyadi 
elnöke, Skelecz György, Magyarország 
kolozsvári főkonzulátusának konzul-
ja és Moroşan Mircea, Bánffyhunyad 
polgármestere . Valamennyien kiemel-
ték a Kalotaszegi Magyar Napok sze-
repét annak a kulturális kincsnek 
a bemutatásában, amely e negyven fa-
luból álló régiót jellemzi . A néptáncot, 
népzenét, amatőr színjátszást, fotó-
kiállítást, gyermekfoglalkozásokat, 

kéz művesvásárt, focibajnokságot, me-
zőgazdasági kiállítást és előadásokat, 
közéleti és politikai kerekasztalokat, 
főzőversenyt, lovasíjász-bemutatót és 
jó hangulatú esti koncerteket felvonul-
tató két és fél napos rendezvény immár 
sikertörténetnek mondható . Akkor is 
igaz ez, ha a két évvel ezelőtti, nagy si-
kert arató Kalotaszegi Magyar Napok 
a mostaninál jóval nagyobb büdzsé-
vel és befutott magyarországi együtte-
sek koncertjeivel túl magasra állította 
a mércét, így az idei folytatás szeré-
nyebbre sikeredett .1

2017

Mivel már két év eltelt a legutóbbi Kalo-
taszegi Magyar Napok óta, úgy gondol-
tam, hogy fel kell venni ezt az elejtett 
szálat, és 2017 . július 19-én Antal Géza 
bíztatására meghívtam a bánffyhu-
nyadi református gyülekezeti terembe 
a kalotaszegi településekről a polgár-
mestereket, alpolgármestereket, lel-
készeket, tanácsosokat, az esperest, 
a parlamenti képviselőt, a megyei 
tanács alelnökét egy beszélgetésre, 
amelynek témája egy összkalotaszegi 
találkozó megszervezése volt . Huszon-
ketten gyűltünk össze tizenhat kalota-
szegi településről, és világosan, határo-
zottan kifejeztük a szándékunkat egy 
Kalotaszeget átfogó rendezvény szüksé-
gességére, ezért úgy döntöttünk, hogy 
2017 . szeptember 17-én megszervezzük 
a népviselet ünnepét, a Kalotaszegi 
Népviseleti Mustrát. A határidő közel-
sége miatt egynaposra terveztük a ren-
dezvényt . Továbbá azt is elhatároztuk, 

hogy a Kalotaszegi Magyar Napokat is 
életre keltjük, amelyet minden év júli-
usában fogunk megszervezni .

A Kalotaszegi Magyar Napok újrain-
dításának legfontosabb célja, hogy meg-
teremtse azt a keretet, amelyben ismét 
eljuthat a térség kultúrájának a híre a 
világ minden tájára . Számos példa bi-
zonyítja, hogy mára az értékmentés 
szerves része a megújulás és a közösség 
bevonása .

A magyar napok létrehozásához 
szükséges egy szervező csapat, amely-
nek elsődleges feladata, hogy a települé-
sek programjait egy füzérbe fogja, egy-
séges arculattal és kommunikációval 
erősítse a jelenlétüket, programfüzetet 
készítsen és megteremtse a logisztikai 
hátterét annak, hogy egy hétvégén Ka-
lotaszegen dobogjon a magyar kultúra 
szíve . Ehhez szükségesnek tartottuk egy 
egyesület bejegyzését, és egy állandó 
csapat felállítását, melynek rövid távú 
feladata a 2017-es népviseleti mustra 
megszervezése volt, valamint az, hogy 
elindítsuk a következő évi eseményhez 
szükséges koordinációs és forrásszerzé-
si munkát .

Így indult útnak 2017-ben a Népvi-
seleti Mustra, valamint a Kalotaszegi 

A 2017. évi Kalotaszegi Magyar Nap meghívója és műsora

A Kalotaszegi Magyar 
Napok újraindításának 

legfontosabb célja, hogy 
ismét eljuttassa a térség 

kultúráját a világ  
minden tájára. 
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Magyar Napok (újra) tizennégy falu 
részvételével . Településenként két-
két népviseletbe öltözött párt kértünk 
meg, hogy vigye a helységnévtáblát . 
A Kós Károly Kulturális Egyesület vál-
lalta fel a lebonyolítást az RMDSZ-szel 
közösen, a Bánffyhunyadi Református 
Egyház, a Bánffyhunyadi Helyi Tanács, 
a Kalotaszegi Esperesség és a Suhanc 
Néptánccsoport támogatásával . A Ko-
lozs megyei RMDSZ egész stábja teljes 
mellszélességgel támogatott és dolgo-
zott a sikerért, valamint biztosította 
az anyagi háttér nagy részét, a többit 
szponzorok állták. A műsorvezető Laczi 
Levente volt, a résztvevő települések pe-
dig: Bánffyhunyad, Zsobok, Magyar-
bikal, Kalotaszentkirály, Kőrösfő, Sár-
vásár, Nyárszó, Ketesd, Magyarvalkó, 
Kisbács, Kalotadámos, Jákótelke, Zen-
telke, Magyarókereke . 

A Ravasz-ház udvarán nyitó áhítattal 
kezdődött a program, majd a Bánffyhu-
nyadi Református Egyház Gyarmathy 
Zsigáné kórusa adott elő két dalt. Ezu-
tán Marosán Csaba Bomlott cimbalom 
című műsorát láthattuk, majd Bálint 
Tibor bujkakészítő mester előadását és 
bemutatóját élvezhettük .

A falvak nagyon komolyan vették a 
felkérést, és gyönyörű felvonulás kere-
kedett több száz, népviseletbe öltözött 
kalotaszegi részvételével . A reformá-
tus templom melletti kopjafaparkban 
megálltunk egy közös fotózásra, majd 
a művelődési ház színpadára felvonu-
ló kalotaszegiek és a közönség Márton 
Mónika zenetanárnő vezényletével, 
együttes népdalénekléssel érezhette át 
az összetartozás örömét . Ez olyan ren-
dezvény volt végre, amelyen mi voltunk 

a rendezők, a főszereplők, a közönség, 
és együtt ünnepeltük Kalotaszeget . Fel-
emelő érzés és nagy sikerélmény volt, 
bár a program hátralevő részét elmos-
ta a vihar . Az Erdély Magyar Televízió 
kisfilmjét több tízezren tekintették meg. 
Ígéretes kezdet volt tehát, amelyet foly-
tatni kellett .

2018

De hogyan? Bánffyhunyad testvérte-
lepülései szó szerint értelmezik ezt az 
elnevezést, és igazi testvérként segítsé-
güket, befolyásukat latba vetve, össze-
hoztak minket olyan emberekkel, akik 
gondolkodás nélkül kezet nyújtottak 
nekünk . Pályázatokat írtunk éjjel-nap-
pal, hogy meg tudjuk valósítani azt 
a nagyobb lélegzetű rendezvényt, amit 
most már hivatalosan is Kalotaszegi 
Magyar Napoknak nevezhettünk 2018 . 
július 14–15-én .

Kétnapos rendezvényünk szombaton 
délelőtt minifoci-bajnoksággal (kilenc 
csapat részvételével) kezdődött, melynek 
szervezője Péter István és a Kalotszent-
királyi Önkormányzat volt . A kalotasze-
gi íróasszony-találkozón, varrottas- és 

mintagyűjtemény-bemutatón jelen vol-
tak a legismertebb írásosminta-rajzolók, 
és azok, akiknek fontos a varrottas, az 
eseményt Péter Mónika Mária, Péter-Ja-
ni Csilla és Sara Meaker szervezte . Ha-
gyományos mesterségek bemutatója 
folyt eközben a falvak sátraiban, kosárfo-
nás, varrás, gyöngyfűzés, pártakészítés, 
panusafonás, fafaragás . Essig Kacsó Klá-
ra festőművész munkáiból akvarellkiál-
lítás nyílt Kalotaszeg színekben címmel, 
a művésznő szervezi egyébként hosszú 
évek óta a zsoboki festőtábort, több nem-
zedék fejlődött az irányítása alatt, műve-
iben pedig visszaadja Kalotaszeg színeit, 
érzelmeit és személyiségét .

A következő programok várták még 
az érdeklődőket: Szrága Katalin népies 
ihletésű ékszerbemutatója, a kolozsvá-
ri Keljfeljancsi Bábszínház előadásában 
a Vitéz László mesejáték, cserkészfog-
lalkozások, a 122 . Jósika Miklós Cser-
készcsapat bemutatója, Éger Enikő ok-
tató vezetésével dzsúdóbemutató, majd 
a Magyarbikali Gyerekzenekar koncert-
je Szabó Mihály lelkész vezetésével, aki 
a környék gyermekeit egybegyűjti, majd 
zenei oktatásban részesíti őket nagy si-
kerrel . Az irodalmi sátorban, melyben 
Lónay Artúr kalotaszegi pillanatképei-
ből készült kiállítást tekinthettük meg, 
három könyvet mutattak be: Szabó Zsolt 
Sztánai füzetek sorozatának legújabb kö-
tetét, Hover Zsolt Erdélyi trónharc című 
munkáját, valamint Vincze Minya Ist-
ván Kalotaszegi krónikácskák című mű-
vét. Ezután nagy érdeklődésnek örvendő 
kerekasztal-beszélgetésre hívtuk a részt-
vevőket. A Kalotaszeg ma című rendezvé-
nyen a jelenről és a jövőről beszélgettünk 
a nagyszámú hallgatóság és a meghí-
vott vendégeink részvételével . Többek 
között jelen voltak: dr . Balogh Balázs, a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Néprajztudományi Intézetének az igaz-
gatója, és Fülemile Ágnes, ugyancsak az 
intézet kutatója – nekik több könyvük is 
megjelent Kalotaszeggel kapcsolatban, 
és lassan már húsz éve járnak a vidék-
re kutatni és gyűjteni. Annyira ismerik 
ezt a vidéket, hogy akár tiszteletbeli ka-
lotaszegieknek is kinevezhetnénk őket. 
De jelen voltak még: Bethlendi András, 
kisebbségi ügyekkel foglalkozó ügyvéd, 
a Kalotaszeg NTE Egyesület alapító tagja; 
Boldizsár Zeyk Imre, aki már Kalotaszeg 
nagy öregének számít, munkájával kiér-
demelte ezt a címet; Péter Mónika Mária 
magyartanár, a kalotaszentkirályi Ady- 
emlékszoba megalkotója; Szép Gyula, 
a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója 
és a kalotaszentkirályi néptánctáborok 
megalapítója; a moderátor pedig Hege-
dűs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős 
ügyvezető alelnöke volt. Jó hangulatú, 

Katolaszegi bujkák a magyar napok kézműves vásárán

A falvak nagyon komolyan 
vették a felkérést, 

és gyönyörű felvonulás 
kerekedett több száz, 
népviseletbe öltözött 

kalotaszegi részvételével.
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kellemes koncerttel zárta a szombat es-
tét Miller Zoltán, színész, énekes, az Em-
berek zenekar frontembere .

Ebben az évben huszonkét falu képvi-
seltette magát a Népviseleti Mustrán, ti-
zenöt településnek volt sátra, amelyben 
bemutatták népművészeti alkotásaikat, 
ősi mesterségeiket, és népszerűsítették 
falujukat . A népviselet ünnepének ki-
kiáltott Kalotaszegi Magyar Napokon 
kb . ötszáz népviseletbe öltözött ember 
vonult végig a városon, megpihenve 
egy fotó erejéig a 800 éves református 
templom tövében, majd kétszer akko-
rára duzzadva, a tömeg felsétált a Bar-
csay-kertbe, ahol közös népdaléneklés-
sel és Ady Endre: A Kalota partján című 
versének flashmob előadásával elkezdő-
dött a vasárnapi műsor. Immár műsor-
vezetőként tért vissza hozzánk Maro-
sán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház színművésze. A vasárnapi mű-
sor többek között a következő progra-
mokból állt: néptáncelőadások (bánffy-
hunyadi Suhanc Néptánccsoport, 
Mákói Cifra Néptáncegyüttes, Körösfői 
Ríszegvirág Néptánccsoport, Magyar-
vistai Néptánccsoport, Gyalui Cunu-
na Apusenilor Néptánccsoport, Gyalui 
Tulipántos Néptánccsoport, Zsoboki 

Néptánccsoport, Mérai Cifra Néptánc-
együttes, Kalotaszentkirályi Felszeg 
Gyöngye Néptánccso port), kórustalál-
kozó (Bánffyhunyadi Gyarmathy Zsi-
gáné Egyházi Kórus, Magyarvistai 
Református Kórus és Népdalkör, Torda-
szentlászlói Női Kar), fiatal tehetségek 
bemutatkozása (Kolcsár Szandi Boglár-
ka és Pripon Olivér-Dávid), valamint a 
Kalotaszeg legénytársulat, a Kalotaszeg 
Néptáncegyüttes és a Tokos Zenekar, to-
vábbá a Piramis együttes szórakoztatta 
a közönséget, amelyre nagyjából 2300-
an voltak kíváncsiak . Mindkét napon 
nagy sikernek örvendett a gyereksarok, 
ahol négy óvónő tartott kézműves-fog-
lalkozásokat a legkisebbeknek .

Példaértékű és követendő tevékeny-
ségükért Sorsfordító nők az elmúlt 100 
évben oklevéllel és virágcsokorral kö-
szöntük meg az RMDSZ Nőszerveze-
te nevében hat kalotaszegi hölgynek 
– Kupa Melinda Mária, Kis Magdolna, 
Péter Mónika Mária, Gurzó Adél, Rácz 
Enikő, Tamás Barbara –, hogy munká-
jukkal hozzájárultak közösségünk épí-
téséhez, fejlődéséhez, gazdagításához.

Szervezők a Kós Károly Kulturális 
Egyesület és az RMDSZ Bánffyhunyadi 
szervezete .

Kiemelt partnerek a Bánffyhunyadi 
Református Egyházközsége, a Suhanc 
Néptánccsoport, valamint a Kalotasze-
gi Református Egyházmegye .

Támogatók: a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség Kolozs megyei szer-
vezete, a Communitas Alapítvány, Ko-
lozs Megye Tanácsa és Bánffyuhunyad 
Polgármesteri Hivatala, valamint a Ma-
gyarország Kormányának Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága a Bethlen Gábor 
Alapkezelő által.

2019

Tavaly harmadik alkalommal sikerült 
megszerveznünk a Kalotaszegi Magyar 
Napokat. Az előző két évi siker után 
nagy várakozás övezte az eseményt . 
Örömmel vettük tudomásul, hogy tá-
volabbi vidékekről és külföldről is vol-
tak érdeklődők. 2019. július 13–14-én, 
Bánffyhunyadon ismét együtt ünne-
peltük Kalotaszeget .

Kétnapos rendezvényünk szom-
baton délelőtt minifoci-bajnoksággal 
kezdődött, amelyen nyolc csapat vett 
részt, majd családi sportvetélkedők 
(futóverseny, kötélhúzás, jóga), a XXIV . 

Ünneplő kalotaszegiek a bánffyhunyadi Művelődési Ház lépcsőin
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Kalotaszegi Alkotótábor festményeinek 
és fotóinak kiállítása Zsobokon, Deme-
ter Katalin konzul könyvajándék-átadá-
sa, gyerekműsor és három témába vágó 
könyv bemutatója következett: Szabó 
Zsolt a Sztánai füzetek sorozat legújabb 
kötetét, Péntek Tímea Kalotaszeg szíve: 
Körösfő című művét, valamint Kacsirek 
Ottó András Átszivárgás című verseskö-
tetét ismerhettük meg, melynek bevéte-
lét a magyarbikali templom javítására 
ajánlotta föl . A nagy fa árnyékában című 
film vetítésével, dr. Péntek János mél-
tatásával és kiállítással tisztelegtünk 
dr. Kós Károly előtt születésének 100. 
évfordulója alkalmából. Magas szintű, 
érdekes és sok érdeklődőt vonzó kere-
kasztal-beszélgetést folytattunk Kalo
taszeg a nagyvilágban címmel, előadást 
tartott Fülemile Ágnes (az MTA Néprajz-
tudományi Intézetének kutatója), meg-
hívott szakértő vendégeink: dr. Péntek 
János, dr . Balogh Balázs, dr . Tötszegi 
Tekla, Szép Gyula, moderátor Hegedűs 
Csilla voltak .

A Magyarbikali Gyermekzenekar 
koncertje újból nagy siker volt Szabó Mi-
hály lelkész vezetésével, igazolva, hogy 
a fiatal nemzedékek zenei nevelése kö-
zösségformáló erő.

Szombat esti koncertsorozatunkat 
a 4 S Street gyergyószentmiklósi együt-
tes nyitotta meg, majd a Loose Neckties 
Society színészzenekar tartott nagyon 
jó hangulatú előadást. A szombat este 
a Zöld fa vendéglőben ért véget, ahol 
Dj Zozo szórakoztatta a fiatalságot.

A vasárnapi Népviseleti Mustrán 
idén huszonnégy kalotaszegi falu kép-
viseltette magát . A települések most is 

sátrakban mutathatták be népművésze-
ti alkotásaikat és ősi mesterségeiket.

A népviselet ünnepén újból, a Nép-
viseleti Mustra során közel ötszáz nép-
viseletbe öltözött ember vonult végig 
a városon megpihenve egy fotó erejéig a 
800 éves református templom tövében, 
majd a tömeg felsétált a Barcsay-kert-
be, ahol Ady Endre egyik versének kö-
zös szavalásával elkezdődött a vasár-
napi műsor. Nagy megtiszteltetés volt 
közösségünknek, hogy dr . Szilágyi Pé-
ter nemzetpolitikai miniszteri biztos úr 
megjelent körünkben, köszöntötte ren-
dezvényünket, és beszélgetett a kalota-
szegi emberekkel .

Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács 
alelnöke, Kalotaszeg nagy pártfogója, 
barátja idén is velünk ünnepelt. Deme-
ter Kata konzulasszony immár hagyo-
mányosan népviseletet öltve vonult a 
színpompás menet élén, és mindkét 
napon részt vett a műsorokon. Vincze 
Minya István, kalotaszegi reformá-
tus esperes köszöntötte és megáldotta 
együttlétünket .

A kalotaszegi települések néptánc-
együtteseinek előadásai következtek: 
a bánffyhunyadi Suhanc Néptánccso-
port, a magyarvistai Bokrétás Nép-
tánccsoport, a Magyarkiskapusi Nép-
tánccsoport, a körösfői Ríszegvirág 
Néptánccsoport, a gyalui Tulipántos 
Néptánccsoport, a kalotaszentkirályi 
Felszeg Gyöngye Néptánccsoport, a Zso-
boki Néptánccsoport . Kalotaszeg büsz-
keségei is bemutatkoztak: Hover Júlia, 
Gál Csordás Gergő, Kovács Attila, Laczi 
Lóránt, Horváth Lehel, Illána Dávid, 
Vincze Pistuka Hunor, Márton Ildikó 

Beáta, Budai Ilka Evelin . Ezúton is kö-
szönjük a fellépőknek a színvonalas 
előadásokat.

A legkisebbekre is odafigyeltünk, vé-
gig nagy sikernek örvendett a gyerek-
sarok, ahol hét óvónő foglalkozott a 
gyerekekkel, különböző kézműves-fog-
lalkozásokkal szórakoztatták őket.

Szervezők: a Bánffyhunyadi Műve-
lődési Egyesület, Bánffyhunyadi He-
lyi Tanács és az RMDSZ Bánffyhunyadi 
szervezete . Támogatók: a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga (Bethlen Gábor Alap által), a Kolozs 
Megyei Tanács, a Bánffyhunyadi Ta-
nács, a Communitas Alapítvány, a Ka-
lotaszegi Református Egyházmegye, 
a Bánffyhunyadi és a Váralmási Refor-
mátus Egyház, valamint a Kalotaszeget 
támogató nagylelkű szponzorok.

Természetesen minden anyagi és er-
kölcsi támogatás mellett szükség volt 
egy csapatra, a Bánffyhunyadi RMDSZ 
választmányára, a Kolozs megyei 
RMDSZ vezetőségére, kommunikációs 
szakembereire és a nagyszerű önkénte-
seinkre (fiatalokra és felnőttekre egya-
ránt) . Külön köszönet Lónay Artúrnak, 
aki minden évben gyönyörű fotókkal 
dokumentálja és egyben népszerűsíti 
rendezvényünket . Ugyanakkor szeret-
nénk megköszönni mindazon kalota-
szegi településeknek, amelyek a részvé-
telük mellett, a lehetőségeikhez mérten 
anyagaikkal, vagy bármi mással hozzá-
járultak az esemény megszervezéséhez, 
hiszen nélkülük nem jöhetett volna lét-
re a Kalotaszegi Magyar Napok .

Felmérve a visszhangot, levonva 
a következtetéseket, úgy látjuk, hogy el-
értük a célunkat, és jó úton haladunk . 
A jövőre nézve, mindenképpen szeret-
nénk folytatni és újra megszervezni 
ezt a regionális fesztivált, javítva hibá-
inkon, felhasználva a háromévnyi ta-
pasztalatokat, reménykedve, hogy ezu-
tán is támogatják ügyünket .

Jegyzet
1 Erdélyi Napló: https://erdelyinaplo .ro/
aktualis/riportok/kalotaszegi-napok-a-
regioepites-jegyeben

Gyönyörű felvonulás kerekedett több száz, népviseletbe öltözött kalotaszegi részvételével. Lónay 
Arthur felvételei

Felmérve 
a visszhangot, levonva 

a következtetéseket, 
úgy látjuk, hogy elértük 

a célunkat, és jó úton 
haladunk. 
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alotaszegről mindenkinek a népmű-
vészet, a néphagyományok, a népvise-
let és a turizmus jut eszébe . Ki gondol-
ná, hogy itt nemzetközi viszonylatban 
is elismert ökológiai tevékenységek zaj-
lanak? Táj egységünkön is lehet érezni 
a globális környezeti problémák hatása-
it, amelyek a közösség környezettudatos 
szemléletmódjának formálására ösztö-
nöznek minket . Ennek szellemében ezen 
írásban a jelenkor globális környezeti 
problémáit, a Kalotaszentkirály-Zentel-
kén létrejött ökológiai civil szerveződést, 
a közösség ökológiai nevelése érdekében 
zajló tevékenységeket mutatom be .

Röviden a globális 
környezeti problémákról
Az ember teremtése óta idéz elő vál-
tozásokat a földi környezetben. Az ősi 
civilizációk hosszú létét az tette lehe-
tővé, hogy az emberek alkalmazkod-
tak a stabil ökológiai körülményekhez . 
A 20. században a robbanásszerű népes-
ségnövekedés és a gyors technológiai 
fejlődés miatt a természeti erőforrások 
készleteinek rohamos csökkenése és a 
környezetszennyezés ugrásszerű nö-
vekedése következett be . A két legfon-
tosabb ok a robbanásszerű népesség-
növekedés és a tudományos-technikai 
fejlődés. A két ok között kölcsönös ösz-
szefüggés van, hiszen az emberek élet-
ben maradási esélyeit nagymértékben 
növelte az orvostudomány fejlődése, 
valamint az élelmiszertermelés ha-
tékonyabbá válása . A magasabb civi-
lizációs szinten élő növekvő népesség 
azonban a környezet számára megsok-
szorozódott terhet jelent . Ezt fokozza, 
hogy a gazdaságilag fejlett országok-
ban kialakult a fogyasztói társadalmi 
szemlélet, amely a szükséges fogyasz-
tás többszörösére ösztönzi az embere-
ket . Az eszméknek, a vallásoknak, és a 
politikai-társadalmi berendezkedésnek 

komoly hatása van arra, hogy egy adott 
korban milyen az emberek viszonya a 
természeti környezethez . Nehéz meg-
mondani, hogy jelenleg milyen mély az 
ökológiai krízis . Az azonban bizonyos, 
hogy a 21 . századi, állandó növekedést 
hirdető társadalmi-gazdasági szemlé-
let ökológiailag fenntarthatatlan .

A múlt század második felétől szak-
emberek megkondították a vészharangot 
környezetünk leromlása kapcsán . Ez bi-
zonyos mértékig magasabb szinteken is 
halló fülekre talált, hiszen nemzetközi 
egyezmények születtek (Stockholm, Rio 
de Janeiro, Washington, Ramsar, Kio-
tó, Johannesburg, Párizs stb .), de sajnos, 
csak megegyezés szinten, hiszen főleg 
a fejlett országok részéről nem történtek 
érdemi változások . Tovább halmozódik 
a hulladék, egyre nagyobb méreteket ölt 
a pazarlás, a levegőszennyezés, amely-
nek következményeit állandóan tapasz-
taljuk, a sarkokon és a magas hegységek-
ben olvadnak a jégtáblák és a gleccserek, 
növekszik a tengervízszint, élőlények 
halnak ki, szélsőséges időjárási viszo-
nyok tombolnak, nagyméretű éghajlati 
változások tanúi vagyunk . Megéljük, lát-
juk és tudjuk, hogy minden mindennel 
összefügg, ismerjük a kölcsönhatásokat, 
de érdemben nem teszünk ezek megfé-
kezésére, a megbontott, kibillent egyen-
súly helyrehozatalára .

Nemrég a médiában érdekes gondo-
latmenet hangzott el, amelyen érdemes 
elgondolkodni a kibontakozó világjár-
vány összefüggésében . A vírus egy olyan 
mikroorganizmus, amely a gazdaegyed-
ben élősködik. Egy normális vírus nem 
öli meg gazdáját, hisz akkor saját magát 
is elpusztítja . A mostani koronavírus az 
ember légzőszerveit, elsősorban a tüde-
jét gyengíti . Ha magunkat, embereket 
vírusnak tekintjük a Földön, környeze-
tünkben, ez a mi gazdánk, mi is a Föld 
tüdejét sorvasztjuk . Korlátlan mérték-
ben irtjuk az egyenlítői esőerdőket, az 
ázsiai dzsungeleket, a mérsékeltövi 
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erdőket, országunk összefüggő erdős 
területeit . A Föld tüdeje mostanra már 
nagyon beteg . Ezzel a hasonlattal élve, 
azt hiszem, normális vírusként kellene 
élni és tevékenykedni . A vírussal ellen-
tétben, amely ösztönösen élősködik, mi 
emberek tudatosan pusztítunk .

Civil szerveződés  
a környezetért
Az utóbbi évtizedek folyamán egyre 
több civil szervezet létesült, amelyek 
tagjai célként tűzték ki a környezetvé-
delmet, a környezetmegőrzést. A ko-
lozsvári székhelyű Erdélyi Öko Klub 
(Clubul Ecologic Transilvania) a ’90-es 
évek végén környezeti, turizmusfejlesz-
tési, közösségfejlesztési tevékenysége-
ket folytatott a bánffyhunyadi kistér-
ségben . Az akkori kalotaszentkirályi 
önkormányzati vezetők, pedagógusok, 
civilek komolyan bekapcsolódtak ezek-
be a tevékenységekbe . Földrajz-környe-
zettanszakos tanárként jómagam is az 
ügy mellé álltam . Közösségünkben is 
felmerült egy hasonló célokat megfo-
galmazó civil szervezet létrehozása .

Ezért 2003 februárjában 23 alapí-
tó taggal létrejött a Silvanus Ökológiai 
Egyesületet – SÖE (Asociația Ecologică 
Silvanus) . Alapító tagjaink többsége pe-
dagógus, tisztségviselő, mesteremberek. 

Azóta tagságunk száma megkétsze-
reződött. Az egyesületnek nincsenek 
alkalmazottai, mindenki önkéntes . 
Annyi munkát vállalunk, amit meg 
tudunk valósítani . Bár egy kis egyesü-
let vagyunk, de hisszük, hogy minden 
„csepp” számít .

Az egyesület alapító okiratában fo-
galmazta meg irányelveit . „Az egyesü-
let elsődleges célja a Kalotaszeg népraj-
zi tájegység, az Erdélyi-szigethegység és 
más földrajzi tájegységek fenntartható 
fejlődésének támogatása, a környezet-
védelem, a lakosság ökológiai nevelése, 
valamint a fiatalok kezdeményezéseinek 
és a civil szervezetek fejlődésének támo-
gatása . Szándékunk a hazai és külföl-
di kormányzati és civil szervezetekkel, 
intézményekkel, csoportokkal történő 
együttműködés. Támogatjuk a hasonló 
célirányultságú szervezeteket . A SÖE leg-
főbb célja az egészséges környezetben élő 

egészséges ember, aki biztosítja a társa-
dalom fenntartható fejlődését. Szerve-
ződése és működése során a SÖE a kez-
deményezés, a felelős beavatkozás és 
együttműködés, az önkéntesség, a barát-
ság, a kölcsönös tisztelet és támogatás, az 
átláthatóság, a méltányosság, a verseny-
képesség, a felelősség, az elvszerűség és 
a törvényesség elveire alapoz .” Továbbá 
az alapszabályzat értelmében ösztönzi 
a természetvédelmi területek védelmét 
és újak létrehozását, támogatja a falutu-
rizmus és a vidéki közösségek fejlődését, 
indítványozza a biogazdálkodást, a helyi 
termékek értékesítését . Mottónk: „Együtt 
egy egészséges környezetért” .

Környezeti nevelés 
az iskolákban
Pedagógusokként legfontosabbnak a kör -
nyezeti nevelést tekintettük, és kezdeti 
tevékenységeink is erre összpontosul-
tak. Azt hiszem, hogy a felelősségteljes 
és fenntartható életmód, a környezetre 
való odafigyelés képessége neveléssel 
alakítható ki a fiatalok körében. Azt a 
célt, hogy tevékenységeink összhangban 
legyenek környezetünkkel, és csökkent-
sük a környezetromboló hatásokat, csak 
úgy tudjuk elérni, ha a jövő nemzedékét 
tudatosan erre neveljük . Ennek ered-
ménye nem mérhető, hatása nem egyik 

A 28. Magyarországi Zöld Szervezetek Országos Találkozójának önkéntesei Kalotaszentkirály-Zentelkén 2018 áprilisában
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napról a másikra érezhető. Munkánk 
gyümölcse később mutatkozik meg, 
a jelenben csak bízunk abban, hogy ha-
tékonyan cselekszünk . 

Nem tartom magam „sötétzöldnek”, 
a világnak fejlődnie kell, de nem mind-
egy, milyen áron . Ez a szemlélet a ne-
velésünkben is megmutatkozik . Azért 
tevékenykedünk, dolgozunk, hogy va-
lamit alkossunk, hogy fejlődjünk, de 
mindezt történhet környezettudatosan 
is . Itt szó lehet takarékosságról, hulla-
dékgazdálkodásról, újrahasznosítás-
ról, erdőtelepítésről stb. Ahhoz, hogy 
környezettudatosan éljünk, elsősorban 
meg kell ismernünk környezetünket, 
annak elemeit és azok kölcsönhatása-
it, ugyanakkor az emberi tevékenysé-
gek ezekre gyakorolt hatásait . Környe-
zeti nevelésünk is erre összpontosít . 

2001-ben, még az egyesület megala-
kulása előtt, a kolozsváriakkal meg-
szerveztük az első Föld-napi rendezvé-
nyünket, majd ökotáborunkat, amelyek 
azóta is megszakítás nélkül szerepelnek 
éves programunkban . E tevékenységek 
a kalotaszegi iskolák diákjainak szól-
nak, hiszen részt vesznek a helyi iskola 
diákjai mellett, a bánffyhunyadi és kö-
rösfői tanulók is. 

Egyesületi munkánk során mindvé-
gig szem előtt tartottuk, hogy a környe-
zetvédelemben ugyanúgy, mint min-
den más területen, nagyon fontosak 
az emberi kapcsolatok . Ezért együtt-
működést kezdeményeztünk hazai és 
anyaországi civil szervezetekkel . Leg-
fontosabb partnerünk lett a miskolci 
Holocén Természetvédelmi Egyesület, 
amelynek elnöke, volt egyetemi kol-
légám, Kiss József . 2004 óta minden 

fontosabb tevékenységünket közösen 
szervezzük . 

A Föld-napi rendezvényünk és az öko-
táborunk jelenti tehát a legfontosabb éves 
tevékenységünket . Minden év elején esz-
szépályázatot vagy internetes vetélkedő-
sorozatot hirdetünk meg 5–8 . osztályos, 
valamint rajzpályázatot 1–4 . osztályos di-
ákoknak környezeti témákkal kapcsola-
tosan. Dolgozataikban a diákok egyénileg 
vagy csoportosan az élhető környezetről 
fejthetik ki saját elképzeléseiket . A lassan 
két évtizedes versenysorozatba évente 
egyre több diák kapcsolódik be . 

Minden év áprilisában megszervez-
zük a már említett Föld Világnapja ren-
dezvényt a kalotaszentkirályi Ady Endre 
Általános Iskolában . Fontosabb tevé-
kenységeink: szemétszedés, környezeti 
témájú fotókiállítások, tárgykiállítások, 
társasjátékok, fasor és világfa ültetése, 
nyíltórák . A rendezvényt a diákok jól 
megérdemelt díjazása zárja . A vetélke-
dősorozat, az esszépályázat nyertesei 
részt vehetnek egy ingyenes ökotábor-
ban minden év augusztus második he-
tében . A foglalkozásokat pedagógusok 
vezetik. Jóleső érzés, hogy volt táborozók 
önkéntesekként visszatérnek, és a tábor 
lebonyolításában segédkeznek .

Az egyhetes sátortáborban ismerke-
dés, csoportformálás, táborzászló festé-
se, ügyességi versenyek, kézműves te-
vékenységek zajlanak . Kirándulásokat 
szervezünk környékünk természetföld-
rajzi képződményeihez, a Kő-hegyre, 
a havasrekettyei vízeséshez, a Sárká-
nyok kertjébe, a Tordai hasadékhoz, 
a révi szurdokvölgybe és Zichy-cseppkő-
barlangba, a Mézgedi-barlangba, a Med-
ve-barlangba stb. Az utolsó esti tábortűz, 

valamint a másnapi díjazás, a táborbon-
tás és búcsú zárja táborunkat . A játékok, 
a közös étkezések és a tábortűz során 
a tanulók szociális érzékenysége, társa-
ikkal szembeni felelős magatartása fej-
lődik. A szolgálatosság, az ételkészítés, 
a beszélgetések mind maradandó él-
ményt jelentenek diákoknak, tanárok-
nak egyaránt. Az évek során a benevező 
iskolák köre bővült, hiszen ma már szi-
lágylompérti, bálványosváraljai, Miskolc 
környéki, kunadacsi, zsámboki diákok is 
együtt táboroznak a kalotaszegi diákok-
kal, így ötvennél is több a résztvevő. 

Állandó éves tevékenységeink mellett 
számos más programot is lebonyolítot-
tunk . 2006-ban a Holocén Természet-
védelmi Egyesület és a Dialóg Egyesü-
let partnereként Sorompók vagy hidak 
címmel, elsősorban diákok bevonásával 
egy egész éves tevékenységre került sor . 
E pályázat keretében versenyeket, vetél-
kedőket szerveztünk a helyi iskolában 
és Miskolcon, tanulmányi kirándulás 
keretében bejártuk Edelény környékét, 
egész évben minőségmérést végeztünk 
a Kalota-patak és Tölgy-pataka vize-
iben, komposztálókat helyeztünk el 
a helyi iskolakertben . 

2013 szeptemberében a Dialóg Egye-
sület önkénteseivel, valamint a helyi 
iskola diákjaival három kincskereső 
tanösvényt hoztunk létre a faluban és 
annak határában Szent Királyok útja, 
Kalotai kószálás és Diótörők útja elneve-
zéssel . Ezek által feltártuk falunk épített 
és természeti adottságait, örökségét .

Minden tanévzárón Silvanus-külön-
díjat (könyv, hátizsák, hálózsák, sátor) 
adunk át azoknak a diákoknak, akik 
abban a tanévben tevékenységeinkbe 
a legaktívabban kapcsolódtak be . 

Egyéb tevékenységek

Különböző környezeti konferenciákon, 
találkozókon is képviseltettük magun-
kat, mi is szerveztünk hasonlókat, ami-
nek köszönhetően személyes kapcsola-
taink és partnereink köre is bővült. Ma 
már együttműködünk a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetsége (MTVSZ), a haj-
dúböszörményi Zöld Kör, a győri Reflex 
Környezetvédelmi Egyesület és Éghajlat-
védelmi Szövetség önkénteseivel is . El-
mondható, hogy velük együttműködve 

A kalotaszentkirály-zentelki Ady Endre Általános Iskola tanulói erdőt telepítenek
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tevékenységeink témaköre bővült, szín-
vonala pedig jelentősen növekedett.

Több alakalommal is szerveztünk 
környezetvédelmi konferenciát Kalo-
taszentkirályon: 2009 és 2010-ben az 
erdélyi és magyarországi környezet- 
és természetvédelmi civil szervezetek 
szakmai találkozóját, 2013-ban a MTVSZ 
tagcsoport-konferenciáját és 2018 ápri-
lisában a 28 . magyarországi környezet- 
és természetvédelmi civil szervezetek 
országos találkozóját (Zöld OT) . Ez utób-
bi talán a legfontosabb, hiszen a Kár-
pát-medencéből több mint 100 zöld civil 
szervezet 500 főt meghaladó küldöttje 
vett részt a négynapos rendezvényün-
kön, amely első alkalommal zajlott az 
anyaország határain kívül . A rendez-
vény lebonyolításában falunk apra-
ja-nagyja tevékenykedett .

A lassan elmúlt két évtized alatt 
a helyi önkormányzattal, az iskolával 
és civil szervezetekkel együtt zöldöveze-
teket, parkokat hoztunk létre, erdősítet-
tünk, rendszeresen fákat ültetünk, hul-
ladékot gyűjtünk, többször szelektíven, 

hiszen volt külön elektromos hulladék- 
és gumigyűjtő akciónk is.

Egyesületünk célja a fenntartható 
fejlődés, valamint a turizmusfejlesz-
tés is . Ennek jegyében konferenciákat 
szerveztünk a helyi vendégfogadóknak, 
környezetkímélő tisztítószereket aján-
lottunk használatra .

Partnereinknek köszönhetően 2008 
óta tagjai vagyunk a Duna Fórumnak 
(DEF). Több alkalommal megszervez-
tük megyei szinten a Duna-napi rajz-
pályázatot . Ugyanakkor több európai 
országban (Ukrajna, Moldávia, Dánia, 
Portugália, Franciaország, Olaszország, 
Csehország) szervezett konferenciákon, 
tanulmányi utakon vettünk részt .

A Davincze Tours utazási iroda és 
a helyi Vendégfogadók Egyesületének 
tagjaival településünk környékén turis-
ta körútvonalat festettünk fel, amelynek 
kiindulópontja a helyi református temp-
lom. Érinti a Kő-hegy tavakat, felvezet 
a Kő-hegyre, végig a gerincen érinti a két 
legmagasabb csúcsot, a Hármas-kőszik-
lát (1050 m) és a Tomordokot (1150 m), 

a Tőtöre útján és az aszfaltozott erdei 
úton vezet vissza a kiindulóponthoz . 

Bízom benne, hogy a fent bemutatott 
majdnem két évtizedes tevékenységek 
hozzájárulnak falunk és a térség lako-
sainak szemléletformálásához, környe-
zettudatos életviteléhez . Ugyanakkor 
vonzóbbá vált településünk arculata, 
csökkentek környezeti problémái, egye-
sületünk pedig elismerést nyert hatá-
ron innen és túl . Ez a bizalom ösztönöz 
a folytatásra, a további közösségformáló 
cselekvésre .

Meggyőződésem, hogy az ember, ha 
akar, tehet környezetéért, felelősségtel-
jesen tud élni, viselkedni és tevékeny-
kedni . Ha a saját kis környezetében 
mindenki hasonlóan jár el, élhetőbb 
környezetet őrizhetünk meg a jövő 
nemzedékeknek . 

Egy bölcselet szerint „a Földet nem 
nagyapáinktól örököltük, hanem unoká-
inktól kaptuk kölcsön” . Ezt minden nem-
zedék figyelembe kell vennie, s ha ez így 
lesz, gazdánk, a természet, a környezet 
sokáig fogja éltetni az emberiséget .

Parkosítás a kalotaszentkirály-zentelki Ady Endre Általános Iskola udvarán. Péter György Árpád felvételei
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Bokréta Kulturális Egyesület Kalota-
szeg egyik jelentős művelődési és kul-
turális egyesülete, amely 2003 . február 
22-én alakult . Akkori és mostani célja is 
a hagyományok megőrzése, továbbadá-
sa, a népi mesterségek művelése, a ka-
lotaszegi népi mesterek tömörítése, tá-
mogatása .

Az alapítótagok közé sorolható Ko-
vács Pali Ferenc bútorfestő, Kudor Ist-
ván faragó, Balint Tibor bujkakészítő, 
Szilágyi Erzsébet hímző, Vincze-Jancsi 
Ferenc fafaragó, Gál-Potyó István fara-
gó, illetve felesége, Piroska, aki hímző, 
valamint a néhai Balázs Varga Dániel 
Levente és Pócs Márton .

A kezdetekor, utána pedig nagyon sok 
évig Kovács Pali Ferenc elnöki, Kudor 

István alelnöki és Bálint Tibor pénztá-
rosi feladatokat látott el .

Mára több taggal bővült az egyesü-
let . A tagok közé sorolhatjuk Kovács Já-
nos fafaragót és feleségét, Sinkó-Kallo 
Katalin hímzőt, Gál Katalin bútorfes-
tőt, Gudor Éva hímzőt, Schopp Erzsébet 
ékszerkészítőt, Fazakas Árpád fafara-
gót és feleségét, Vas Géza fotóst, Nagy 
Béla faragót, Osváth Lajos faragót, Lász-
ló Miklós faragót-fotóst, Kis Lukács Éva 
hímzőt, és végül, de nem utolsósorban 
Kis-Juhos Erzsébet hímzőt.

2017 tavaszán Mihály Kingát válasz-
tották meg a tagok elnöknek, ezzel fi-
atalos lendületet adva a szervezetnek . 
Kovács Pali Ferenc a tiszteletbeli el-
nök és tiszteletbeli tag címet kapta, így 

A

Bemutatkozik  
a Bokréta Kulturális Egyesület

Mihály Kinga

A Bokréta Kulturális 
Egyesület Kalotaszeg 

egyik jelentős művelődési 
és kulturális egyesülete, 

amely 2003. február 22-én 
alakult. 

Hagyomány és korszerűség. Telefontartók és énekeskönyvborítók, Kis Lukács Erzsébet munkái
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ismerték el a sokéves tevékenységét, az 
egyesület pedig áthelyezte székhelyét 
Mákófalváról Bánffyhunyadra .

A Bokrétában hagyománnyá vált a fa-
ragótáborok szervezése, amelyet Zso-
bokon rendeztek meg évente Gál-Potyó 
István vezetésével . Kovács Pali Ferenc 
irányításával Mákófalván bútorfestő, 
Szilágyi Erzsébet vezetésével Magyar-
nagykapuson varrottastáborok is zaj-
lottak . Fontos rendezvényünk a Régiók 
Találkozója, amelyet próbáltak a tagok 
évről évre megújítani, mind a helyszín, 
mind pedig a téma, a lebonyolítás tekin-
tetében . Mint minden összejövetelünk-
nek, ennek is célja a fiatalok bevonása 
a hagyományok világába . A szervezés-
hez szükséges anyagiakat önrészből is, 
de a Bethlen Gábor Alaphoz és Commu-
nitas Alapítványhoz benyújtott pályáza-
tok révén biztosítottuk .

2018-ban partnerszerződést kötöt-
tünk a Romániai Magyar Népművé-
szeti Szövetséggel, melynek elnöke 
Szatmári Ferenc, illetve 2019-ben az Er-
délyi Kézműves Céhhel, melynek elnö-
ke Molnár Attila. Együttműködésünk-
nek köszönhetően sikeresen pályázatot 
nyertünk a Csóori Sándor Alapnál, így 
2019 májusában helyet adtunk Mákó-
falván az első erdélyi termékzsűrizés-
nek a budapesti Hagyományok Háza 
szakembereinek bevonásával . Ennek 
keretében lehetőséget biztosítottunk 
zsűriztetésre fafaragás, hímzés, illetve 
bútorfestés szakágakban, de mivel be-
neveztek fazekastárgyakkal is, azokat 
is értékelték . Rendezvényünk sikeres-
nek bizonyult, hiszen Erdély különböző 

pontjairól, még Székelyföldről is érkez-
tek zsűrizésre benevezett tárgyak. Vé-
leményünk szerint még többen jelent-
keztek volna, ha nem esik egybe az 
esemény a pápa Csíksomlyóra tett lá-
togatásával, hiszn nagyon sok mester, 
hagyományőrző emiatt mondta vissza 
jelentkezését .

A 2020-as évben is nagyszabású ren-
dezvényekre készültünk, az úgyneve-
zett Szépmíves Műhely-Fesztivált sze-
rettük volna megrendezni Mákófalván 
június 13 . és 21 . között a Csoóri Sándor 
Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatá-
sával . A közben beállt vírusjárvány mi-
att a tevékenységeket az egészségügyi 
szabályok betartásával kisebb csopor-
tokban, hétközben és hétvégéken a nyár 
folyamán tartottuk/tartjuk meg . 

E rendezvénnyel is teret biztosítot-
tunk/biztosítunk az egyesület tagjainak 
a bemutatkozásra, és népszerűsíthetjük 
a kalotaszegi népi mesterségeket is .

A továbbiakban néhány Bokréta-tag 
vállalta, hogy bemutatkozik, saját sza-
vaival mondja el, mit jelent számára az 
egyesületi tagság és a népművészet.

Nagy Béla, fafaragó

1948-ban születtem Kolozsváron . A szom-
széd gyergyói származású székely aszta-
losmesternek köszönhetően már kisgyer-
mekkoromban kapcsolatba kerültem 
a fával és a különböző famegmunkáló 
kézi szerszámokkal . Bár nyugdíjazá-
somig gépészmérnöki képzettségemnek 
megfelelően géptervezőként dolgoztam, 

a fa és a fából készült míves alkotások 
iránti szeretetem sosem múlt el .

Az élet aztán úgy hozta, hogy 2005-
ben részt vehettem a nem sokkal ko-
rábban megalakult Kalotaszegi Bokréta 
Kulturális Egyesület által megrende-
zett mákófalvi fafaragó táborban . Et-
től kezdve tíz éven keresztül rendsze-
res résztvevője voltam a 2006-tól már 
Zsobokon megrendezett évi fafaragó 
táboroknak . A Gál Potyó István fafara-
gó mester által irányított táborokban 
megismerhettem Kalotaszeg népművé-
szeti motívumvilágát, elsajátíthattam 
a fafaragás mesterségét . 

Bár nem tartom magam hivatá-
sos népi kézműves fafaragónak, a tá-
borokban, illetve az otthon kialakított 
kis műhelyemben készült munkáim 
(plakettek, féldomborművek, bútorok, 
dísztárgyak stb .) mind tematikailag, 
mind technikailag magukon viselik 
a népi fafaragás jellegzetességeit. Fő-
ként kalotaszegi ihletésű alkotásaimat 
mutattuk be évente a különböző hely-
színeken (Mákófalva, Zsobok, Magyar-
valkó, Méra, Szamosújvár) megszer-
vezett Régiók Találkozóján, valamint 
a 2015-ös Kalotaszegi Kézművesek kiál-
lításán a kolozsvári Minerva Házban .

Mint a Bokréta Egyesület tagja, rend-
szeresen részt veszek az egyesület szer-
vezeti életében és rendezvényein, me-
lyekről alkalom adtán írásos, illetve 
képes beszámolók formájában tudósítok 
a nyomtatott sajtóban vagy a közösségi 
médiában .

2015-től kezdődően tagja vagyok 
a csíkszeredai székhelyű Romániai 
Magyar Népművészek Szövetségének 
is . A fafaragásnak köszönhetem, hogy 
2015-től rátérhettem a linó- és famet-
szetek készítésére is . Azóta ezzel a tech-
nikával készült grafikai alkotásaimmal 
több képzőművészeti csoportos tárlaton 
(Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Arad, Zilah) is bemutatkoztam .

Sinkó K. Katalin, hímző

Sinkó K. Katalin vagyok, Gyerőmonos-
toron élek, úgyszólván beleszülettem 
a kalotaszegi népművészetbe. Édes-
anyám amolyan régimódi asszony volt, 
így mindenféle kézimunkát ismert, 
a népi hímzéseket is gyakorolta. Idősebb 

Kis Lukács Erzsébet írásost tervez

Fontos rendezvényünk 
a Régiók Találkozója, 

amelyet évente 
megújítunk.
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korban inkább a nagyírásos varrottast 
készítette egészen haláláig . Mellette 
kezdtem én is érdeklődni az említett 
hímzés iránt, előbb csak a mintákat 
rajzolgattam, azután megtanultam 
varrni is, persze a vagdalásost, kereszt-
szemest, recét is . Kedvencem azonban 
nekem is a nagyírásos volt, ezért kezd-
tem el tudatosan gyűjteni, majd feldol-
gozni a mintákat, előbb csak itthon, 
majd a környező falvakban is.

1980-ban a Kriterion Kiadónál meg-
jelent a mintagyűjteményem, a Kalo
taszegi nagyírásos című album. Mivel 
életem során polgári foglalkozásom 
is volt, na meg család, gyerekek, erre 
a hobbimra nem jutott sok idő, bár azért 
készítettem pár nagyobb méretű mun-
kát . A monostori református templom-
ban található hat sajátkezű munkám, 
amellett pedig nyolc nagyobb méretű 
varrottast én terveztem, azaz írtam . 
Azonkívül kidíszítettem a hosszúme-
zői templomot, most pedig Kolozsvár 
Írisz-telepi templomában dolgozom .

Több mint tíz éve vagyok tagja a Bok-
rétának, ahol igazán értékmentő embe-
reket, művészeket ismertem meg. Sze-
retném, ha többen is tudnának rólunk, 
és csatlakozna több fiatal, akik tovább 
éltetnék páratlanul értékes hagyomá-
nyainkat, népi mesterségeinket .

Kis Lukács Erzsébet, hímző

Kis Lukács Erzsébet vagyok, Magyar-
kapuson élek, hagyományőrző vagyok. 
A hímzést, vagyis ahogy Kalotaszegen 
mondják, a varrást, viseletkészítést 
édesanyámtól, nagyanyámtól tanul-
tam meg . Mindketten készítettek a ka-
lotaszegi férfi- és női viseletet, a nagya-
nyám ezzel a varrással kereste meg a 
min dennapi kenyérrevalót . 

Gyerekkoromban már megtanultam 
a kézimunkálást, amit nagyon szeretek, 
folyamatosan készítem a kalotaszegi na-
gyírásos, vállfűmintás kézimunkákat és 
a viseletünket, amit gyönyörűségesnek 
tartok, mivel kézzel varrott, én pedig így 
őrzöm a hagyományainkat. Nemcsak 

varrom az írásos, vállfűs párnahúzatot, 
asztalterítőt, hanem rajzolással is foglal-
kozom . Szívesen megtanítok bárkit raj-
zolásra és varrásra, aki igényli .

Tagja vagyok a Romániai Magyar 
Népmüvészeti Szövettségnek, a Bokréta 
Kulturális Egyesületnek. 2010-től „Népi 
Iparművész” vagyok a hímzés szakág 
terén . 

Hagyományaink kiegészítése végett 
besegítek az Éva Klasszika üzletbe, amit 
a lányom a segítségemmel alapított .

Népművészeti körökben nagyon ott-
hon és jól érzem magam, minden mű-
vészt tisztelek, becsülök és nagyon ér-
tékelem a munkájukat, bármilyen 
kézműves szaktéren, mert csak így ma-
rad meg a hagyományunk és a nemze-
tünk, Kalotaszeg kincse és érteke .

Bálint Tibor, szabó

Bálint Tibor szabó és népviselet-készítő 
vagyok . Harminc éve dolgozom a Ko-
lozsvári Magyar Színház varrodájának 
jelmezkészítőként. Népviselet-készítés-
sel nagyjából harmincöt éve foglalko-
zom . Legszívesebben bujkát készítek .

A bujka olyan ruhadarab a kalotasze-
gi népviseletben, amit az emberek szí-
vesen viselnek, varázsa van, viselőjének 
pedig szép, egyenes tartást ad . A bujkát 
feleségemmel, Etelkával együtt készít-
jük sok-sok odaadással, szeretettel, tü-
relemmel és a magyar népviselet iránti 
teljes tisztelettel . 

Türében, ahol élek, a bujka vise-
lésének nagyon régi hagyománya 
van, munkánkkal ezt a hagyományt 

Kocsis Ferenc széki bútorrestaurátor szuszékelemeket gyógyít

A bujka olyan 
ruhadarab a kalotaszegi 

népviseletben, amit 
az emberek szívesen 

viselnek, varázsa van, 
viselőjének pedig szép, 

egyenes tartást ad.
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szeretnénk tovább éltetni . Munkáinkból 
egyéni kiállítást szerveztünk 2017-ben 
a Kolozsvári Magyar Napok keretében, 
a Minerva-házban, valamint 2020 ja-
nuárjában Pakson a Csengei Dénes Mű-
velődés központban, ami nagy sikernek 
örvendett . 

Hálás vagyok a sorsnak, hogy mun-
kámmal a magyar népművészet éltetője 
és értékmentője lehetek.

Gál Kati, bútorfestő

Gál Kati (Pandur) vagyok, Mákófal-
ván élek . Tagja vagyok a Bokréta Ha-
gyományőrző Egyesületnek, bútorfes-
tőssel és gyöngyözéssel foglalkozom. 
Nagyapám asztalos- és bútorfestői-
nas-iskolát végzett a makófalvi kán-
tornál, tőle örököltem a bútorfestés 
szeretetét . Csak hagyományos színe-
ket és mintákat használok .

A Kallós Zoltán Alapítvány kézmű-
ves táboraiban oktatóként veszek részt, 
iskolaidőben vándorfoglalkozáson is 
próbáljuk a gyerekeknek bemutatni és 

továbbadni a hagyományos kalotaszegi 
bútorfestést .

A JelesNapTár rendezvénysorozat 
keretén belül januárban Kolozsváron, 
a Györkös Mányi Albert Emlékházban 
tartottam foglalkozást, ahol Mákófal-
ván festett bútor ékesíti az egyik szo-
bát . Templomunk festett kazettáit Ko-
vács Pali Ferenc bútorfestővel terveztük, 
ezek is bizonyítják a mákófalvi bútor-
festés gazdag hagyományvilágát . Szán-
dékom az Egyesület munkáját segíteni, 
a hagyományt ápolni és továbbadni a 
fiatalok számára.

Végül, de nem utolsósorban, alelnö-
künk, Kudor István faragó 2018-as ösz-
szefoglaló cikkét szeretnénk idézni, 
amelyet a Kalotaszeg lapban jelente-
tett meg egyesületünkről. Az írást tel-
jes egészében közöljük, hiszen mint ala-
pító tag és kezdetektől alelnök, nagyon 
jól ismeri az egyesületet és annak cél-
kitűzéseit.

„Tudósítás a kalotaszegi 
hagyományőrző 
népművészet környékéről

Azzal kezdeném a tudósítást, hogy 
megújult a Bokréta Kulturális Egyesü-
let vezetése, immár hivatalosan is a 
bánffyhunyadi illetőségű Mihály Kinga 
lett az elnöke .

A Bokréta Kulturális Egyesület egy 
kalotaszegi kitekintésű csoportosulás, 
mely a Kalotaszegen élő alkotóknak 
biztosít teret és közösséget . Törekvései 
között szerepel a népi hagyományok 

őrzése, művelése és továbbítása tárgyi 
alkotások révén. Célja az egyesület fia-
talítása és újabb tagok bevonása a kö-
zös alkotómunkába, kiállítások szer-
vezésébe .

Az egyesület minden évben megren-
dezi a Régiók Találkozója elnevezésű ese-
ményt. A találkozót lehetőleg mindig 
más kalotaszegi településen szervez-
zük, ahova kiállítás keretében elvisz-
szük és megismertetjük alkotásainkat 
a helyi közösséggel, érdeklődőkkel. Te-
ret biztosítunk kalotaszegi, székelyföl-
di, Szi lágy megyei, Szatmár megyei stb . 
népi alkotóknak is, hogy a közös kiállí-
táson, beszámolókon, szakmai előadá-
sokon keresztül bemutassák munkái-
kat, tárgyaikat .

A Bokréta Kulturális Egyesület eze-
ken a találkozókon a szellemi népmű-
vészet fele is nyitottságot mutat . Meg-
hívott vendégművészek, szakemberek 
előadásai alkalmából kitekinthettünk 
az irodalom, a balladák, a népzene, 
a néptánc világába is .

Egyesületünk az elmúlt évek során 
több kiállításon is részt vett Kalotasze-
gen, Kolozsváron, Székelyföld több váro-
sában, Budapesten, egyénileg Németor-
szágban is .

2018 áprilisában Budapesten 
a Műcsarnokban megnyílt az évente 
megszervezésre kerülő Nemzeti Szalon. 
Ebben az évben Kéz/Mű/Remek címen az 
élő népművészet bemutatása lett a Sza-
lon témája . Idézet a Szalon katalógusa 
bevezetőjéből: »a Kéz/Mű/Remek nem-
zetünk megmaradását szolgáló műhely 
és tanító biztatás«.

A Kárpát-medence élő népművé-
szetét huszonegy teremben bemutató 
kiállítás keretében Kalotaszeg is kép-
viselteti magát egy teremben . Egye-
sületünk tagjai közül Bálint Tibor, Gál 
Potyó István, Gál Potyó Piroska, Kovács 
Pali Ferenc, Szi lágy Erzsébet, Kelemen 
Anna, Kudor Mária, Kudor István alko-
tásai is fémjelzik Kalotaszeg élő nép-
művészetét.

Örülünk ennek, és köszönettel tar-
tozunk Fülemile Ágnes főszervezőnek, 
Balogh Balázs, Tötszegi Tekla, Tötszegi 
András szervezőknek, az általunk is-
mertek közül, hogy értékelték, elvitték 
és kiállították munkáinkat a Nemzeti 
Szalonban .”

A civil szerveződés, a közösségért 
vállalt munka egyre kisebb társadal-
mi megbecsülésnek örvend . Köszönjük, 
hogy bemutatkozhatunk a Művelődés 
hasábjain . Örvendünk, hogy az anyaor-
szág támogatja elképzeléseinket, és Er-
délyben is partnerekre találunk céljaink 
eléréséért. Csak így tudjuk megőrizni és 
felmutatni saját értékeinket .

Írótanfolyam a legszorgalmasabb „íróasszonnyal”, Hover Zsolt református lelkésszel. Képek: Mihály 
Kinga

A Kárpát-medence 
élő népművészetét 

huszonegy teremben 
bemutató kiállítás 

keretében Kalotaszeg is 
képviselteti magát  

egy teremben.
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kalotaszegi varrottas több sikertörténe-
tet élt meg. Elsőként a 110 éve elhunyt 
Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka (1845–
1910) szerzett neki világhírt, de Kónya 
Gyuláné Schéfer Teréz (1885–1971) te-
vékenységének köszönhetően is újabb 
reneszánszát élte a hímzés e tájakon . 
A 20 . század második felében egész Er-
délyben, de a körösfői viszonteladóknak 
köszönhetően Kárpát-medence-szerte 
továbbélt a kalotaszegi varrottas nép-
szerűsége. Üzletekben lehetett vásá-
rolni az előrajzolt írásutáni mintákat, 
a hímzés alapjainak elsajátítása sze-
repelt az iskolai követelmények között, 
az anyák megtanították lányaikat var-
rni . A varrottasnak ez a reneszánsza az 

ezredfordulóig tartott, ekkor ugyanis 
látványosan visszaesett a kereslet, így a 
kalotaszegi varróasszonyok százai vál-
tak „munkanélkülivé”, és estek el a há-
ziipar nyújtotta jövedelemtől. 

E jelenség arra késztetett, hogy 
mélyrehatóbban megértsük a folyamat 
okát, így hímző társammal, Péter-Jani 
Csillával 2009-ben a vagdalásos kézi-
munkák terén feltáró kutatásba kezd-
tünk, amelynek eredményeként 2019 
novemberében napvilágot látott a Ha-
gyományok Háza gondozásában a Ka
lotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény 
című munkánk. Jelen írásomban e ku-
tatás tanulságairól és eredményeiről 
kívánok szólni .

A 2019-ben megjelent Kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény igyekszik átfogó képet nyújtani 
a kalotaszegi varrottasnak erről a formájáról, és több olyan mintát is közöl, amely már feledésbe 
merült.

A

Az egyedi varrottastól  
az olcsó tömegáruig
Egy feltáró kutatás tanulságai

Péter Mónika Mária

A varrottas reneszánsza 
az ezredfordulóig tartott, 

ekkor ugyanis látványosan 
visszaesett a kereslet, 

így a kalotaszegi 
varróasszonyok százai 

váltak „munkanélkülivé”...
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A kutatásról

Mi késztethet néprajzi témájú kutatás-
ra olyan személyeket, akik nem rendel-
keznek ilyen irányú szakképesítéssel? 
Egyrészt az általunk is ismert megunt, 
elnagyolt minták helyett kutatni kezd-
tünk „újabbak” után . Másrészt annak a 
tudata vezérelt, hogy ez az értékes min-
takincs el fog tűnni, ha nem gyűjtjük 
össze és nem örökítjük meg az utókor-
nak. Ezért felkerestük ismerőseinket, 
rokonainkat, megkérve őket, mutassák 
meg régi kézimunkáikat, lepedőiket, 
párnacsúpjaikat . Többen azt állították, 
hogy nekik olyan nincs, pedig a szek-
rények mélyén ott hevertek a több év-
tizede elhelyezett gyönyörű darabok. 
Örömünkre szolgált ugyanakkor, hogy 
sokan készséggel elővették kelengyéjük 
elfelejtett remekeit . Kalotaszeg refor-
mátus templomaiban lefotóztuk a belső 
falfelületek, padelők, karzatok, szószé-
kek díszítésére szolgáló kézimunkákat . 
(Nem is gondoltunk akkor, hogy napja-
inkra az uniós támogatásból felújított 

református templomokból kiszorul 
a varrottas, mondván, hogy a festett 
kazettáknak és a kőfaragásoknak kell 
érvényesülniük . Vajon nem teszi-e az is 
otthonossá, szeretetté a szentegyházat, 
hogy nagyanyáink, anyáink vagy saját 
kézimunkáink megtörik a fehér falak 
egyhangúságát?) De fotóztunk a kalo-
taszentkirályi tánctábor és a feketetói 
vásárok árusainál is, hiszen sokan el-
adják e ritka értékű darabokat. 

Mivel munkánk nem intézményes 
formában történt, kutatásunk nem 
terjedhetett ki Kalotaszeg minden te-
lepülésére. Gyűjtöttünk minden olyan 

mintát, amelyet igazolhatóan Kalota-
szegen varrtak. Elsősorban lakóhelyün-
kön, Kalotaszentkirály-Zentelkén kutat-
tunk . Sok anyagot találtunk a felszegi 
Magyarókerekén, Magyarvalkón, Ka-
lotadámoson, Csucsán, Bánffyhunya-
don, Sárvásáron, Körösfőn, Jákótelkén, 
az alszegi Magyarbikalon, Ketesden és 
Zsobokon is. Bekerült gyűjteményünkbe 
olyan minta is, amelyet Nagykapuson, 
Inaktelkén, Tordaszentlászlón vagy Má-
kófalván gyűjtöttünk.

Hiányos  
szakirodalmi bemutatás
A gyűjtés előre haladásával fontosnak 
láttuk munkánk módszertani átgon-
dolását is, de a rendelkezésünkre álló 
néprajzi szakirodalomban nem talál-
tunk egy követhető módszert. Ugyan-
akkor megállapítottuk, hogy születtek 
értékes munkák e témában, de a vag-
dalásos minták összefoglaló bemu-
tatásával, a technika, az öltésmódok, 

Mintarajz a gyűjteményből

A Kalotaszegen 
alkalmazott hímzésfajták 

közül a vagdalásost 
tartja a szakirodalom 

a legrégebbinek.
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Bánffyhunyad és vidéke

a mintaelemek és minták részletező, 
együttes és képekkel illusztrált bemu-
tatásával nem találkoztunk .

Kutatásunk során a minták felleltáro-
zása, megörökítése volt legfőbb célunk. 
Ezt követően csoportosítottuk és leírtuk 
az összegyűjtött mintákat, figyelve azok 
formai jellegzetességeire és kompozíci-
ós szabályszerűségeire is. Törekedtünk a 
készítő és a tulajdonos nevének, az elké-
szítés idejének meghatározására, ha le-
hetőség nyílt, a darab méreteire, anya-
gára vonatkozó adatokat is rögzítettünk . 
Mivel a lepedők, a párnacsúpok, az ingek 
készítői már nem élnek, a jelenlegi tulaj-
donosok a déd- vagy a szépunokák, így a 
készítő neve ritkán rögzíthető. Ezekben 
az esetekben a készítés idejét is elvétve 
tudják meghatározni, szerencsés eset, 
amikor ráhímezte nevét és/vagy a készí-
tés időpontját az adott személy. 

Elfelejtett múlt

Amikor a minták neve, az egyes min-
taelemek elnevezése felől érdeklőd-
tünk, még nagyobb volt a tanácstalan-
ság. Az idős személyek között is kevés 
az olyan, aki ismeri néhány minta, min-
taelem vagy öltésmód nevét . Többen a 
saját kézimunkáikon levő díszítményt se 
tudják megnevezni . Szomorú tény, hogy 
azok sem ismerik – vagy csak nagyon 
felületesen – a vagdalásos kézimunka 
szakszavait, akik ma is varrják . Ezért a 
rendelkezésünkre álló szakirodalom és 
az adatközlőink elmondása szerint ösz-
szeállítottuk azt a terminológiát, amely-
nek segítségével leírhatjuk a mintákat . 

Rögzítettük az öltésmódok, a mintaele-
mek és a minták nevét, többet közülük 
már csak a szakirodalomból felkutatva .

Megváltozott ízlés

A Kalotaszegen alkalmazott hímzésfaj-
ták közül a vagdalásost tartja a szakiro-
dalom a legrégebbinek . Eredetileg inge-
ket, bőgatyákat, pendelyeket díszítettek 
keskeny csíkokban vagdalásos minták-
kal. A 19. század második felétől született 
meg az igény az egyre nagyobb felületek 
díszítésére. Ekkor már lepedőkön, pár-
nacsúpokon, kendőkön is alkalmazták. 
A polgáriasodó 20 . században már kü-
lönböző lakásdíszek: falvédők, abroszok, 
tálcaterítők, díványpárnák díszítésére 
is használták . A háziipar megjelenése 
és az egyre szélesebb körű vásárlói igé-
nyek kielégítése viszont magával hozta 
a vagdalásos átalakulását, felhígulását . 
Változott az alkalmazott mintakincs, 
az öltésmódok, számos mintaelemet és 
mintát elfelejtettek, a meglevők is fel-
lazultak, de a kézimunkák színvilága is 
jelentősen megváltozott. 

Déd- és nagyanyáink varrottasai 
egyedi darabok, egyszeri alkotások, saját 
használatra készültek, nem a fogyasztói 
igény hozta létre őket. Az alkalmazott 
minták igényesen kidolgozottak, gazdag 
a motívumkincsük . A legrégebbi darabo-
kon, ingujjakon, lepedőkön geometrikus 
mintákat alkalmaztak, amelyek eseté-
ben a mintaelemek, a töltelékelemek és 
a minták is geometriai formákra em-
lékeztetnek . Kevés a vagdalt, de annál 
több a lapos öltéssel díszített felület . 

Mivel a régi minták kidolgozása alapos 
munkát igényelt, fokozatosan a nagy fe-
lületet díszítő, újszerű, nem geometrikus 
minták honosodtak meg, amelyek az ősi-
ek esztétikai értékével nem érnek fel .

A harsányabb ornamentikájú ké-
zimunkák fokozatosan szorították ki 
a szerényebb, de ízlésesebb geometrikus 
mintákat, hogy mára ez utóbbiak csak 
az idősek, a „beavatottak” vagy a szek-
rények értékeit képezzék . A vagdalásos 
ilyen jellegű alakulása egyrészt a váro-
si, polgári csipkék hatására történhetett, 
mivel e technikával bármilyen motí-
vum átvihető a vászonra. Másrészt Kó-
nya Gyuláné tevékenysége hatott a kalo-
taszegi asszonyok ízlésére, miután saját 
tervezésű mintái fokozatosan háttérbe 
szorították a hagyományos geometri-
kus alakzatokat a szabadrajzú kézimun-
kákra emlékeztető minták javára. E vál-
tozás mindmáig érezteti hatását, hiszen 
Kalotaszeg nőközössége nagyrészt a nö-
vényi motívumokat ismeri és alkalmaz-
za a lakástextíliákon, vagy néhány geo-
metrikus minta (pl . nyárszai) felhígított, 
egyszerűsített változatát varrják.

A ma hímzők többsége tehát kevés 
mintát ismer, azokat is elsietve, elnagy-
oltan alkalmazzák, mondván, hogy a ké-
zimunka nincs megfizetve. Számokban 
is szemléltetve a szegényedést: a Kalo-
taszegen általunk felkutatott 145 geo-
metrikus mintából, mai kézimunkákon 
körülbelül tízet láttunk . Az öltésfajták 
is leegyszerűsödtek, sokat közülük el-
felejtettek . A „szegényedésre” hadd áll-
jon itt két példa . Még a 20 . század ’20-as, 
’30-as éveiben készült munkákon is el-
engedhetetlen a paráma: egy akaszta
latnyi felületen lapos öltésekkel kialakí-
tott kis négyzetek sora . A ’40-es, ’50-es 
évektől kezdődően elhagyták a pará
mát, helyette a lényegesen egyszerűbb 
keresztszemet alkalmazták . Ugyanígy 
szegényedett a borsó, amelynek határo-
ló és keretező szerepe van. Hímzésekor 
két parámasor között vízszintesen ki-
húznak hat szálat, a megmaradó függő-
leges szálakat hatosával átcsavarják, így 
kerek nyílások keletkeznek; innen szár-
mazik a borsó elnevezés . Ez a formája 

Geometrikus mintával díszített lepedő

A harsányabb 
ornamentikájú 

kézimunkák 
fokozatosan szorították 

ki a szerényebb, 
de ízlésesebb  

geometrikus mintákat...
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általánosan ismert Kalotaszegen ren
des borsó néven . Az eladásra szánt kézi-
munkákon ennek egyszerűbb változatát 
alkalmazzák, a paráma elmarad, helyet-
te lyukanként egy-egy lapos öltés marad 
a lyuk melletti vászonban, a függőleges 
szálakat pedig nem csavarják át . 

A kézimunkák színvilága is megvál-
tozott . A kalotaszegi vagdalásos eredeti-
leg fehér színű volt. Minden esetben fe-
hér cérnával varrtak a szürkés, sárgás 
árnyalatú házilag szőtt kender és ele-
gyes vásznakra, később a gyapotvászon-
ra . Ezért fehéresnek is nevezték. Később, 
a 20. században már gyárilag előállított 
fehér vásznakat is használtak, amelyek-
re ugyancsak fehérrel hímeztek . A vagda-
lással díszített kötéses lepedők, ingujjak, 
párnacsúpok csak fehérek lehettek . Írat-
lan szabálynak tekintették a fehér vászon 
alkalmazását akkor is, amikor már más 
színű cérnákat is választottak. A nász-
nagykendőt, amelyet a lakodalmi nász-
nagyperecre kötöttek, színes cérnával 
varrták . Régen a legény násznagya piros-
sal varrt kendőt kapott, míg a lányé feke-
tével hímzettet, mivel jelezte, hogy gyá-
szolja lányságát . E hagyomány még ma 
is él, de zöld színnel varrják a lány nász-
nagyának kendőjét. A ravatalra varrt ké-
zimunkák is készülhettek színes cérná-
val: a 40 év alatti halottak nyújtóztatóját 

piros és fehér, míg a 40 évnél idősebbekét 
fekete, sötétkék és fehér színű cérnával 
varrt textíliákkal terítették le. Napjaink-
ban a ravatalozók megjelenésével átala-
kulnak a temetkezési szokások, így a te-
metés kellékeiként használt varrottasok 
is funkciójukat veszítik .

A 20. század ’60-as, ’70-es éveitől 
kezdve megjelent a kék, a zöld, a piros, 
a fekete cérna használata is elsősorban 
a modern lakás díszítésére használt tex-
tíliákon. A 20. század végétől már alkal-
maztak lila, barna, ciklámen, zöld és 
különböző szivárványosan árnyalt cér-
nákat is, amelyek idegenek az eredeti 
kalotaszegi kézimunkák színvilágától, és 
teljesen a vásárlói igényeket kívánják ki-
elégíteni . Napjainkban használnak sár-
ga, krémszínű, piros, kék, szürke és zöld 
színű gyári készítésű vásznakat is. 

A ma készülő kézimunkák minősé-
gükben és szépségükben sem érik fel 
a régieket: a laza, elnagyolt kidolgo-
zottság miatt a használat során köny-
nyen tönkremennek, de gyakran az al-
kalmazott nem geometrikus minták 
sem illenek a modern lakások forma-
világába, ezért mellőzik őket. A felhígu-
lás abból is fakadt, hogy a kalotaszegi 
asszonyoknak és leányoknak nem állt 
rendelkezésükre egy használható, igé-
nyesen összeállított gyűjtemény, amely 

hagyományos, eredeti, változatos min-
tákat kínált volna nekik .

A tömegáruként „gyártott” vagda-
lásos kézimunka iránti kereslet mára 
visszaesett . Ennek oka, hogy a mini-
malista modern lakásokban nincs he-
lye a népies ízlésű textíliának, ugyan-
akkor a vásárlói igények változásával is 
magyarázható, mindenesetre a fentebb 
említett okok miatt is visszaszorult az 
ilyenfajta kézimunka iránti kereslet . 

A gyűjteményről

Fent említett munkánkban 234 saját 
gyűjtésű vagdalásos mintát mutatunk 
be fotók és rajzok segítségével, remél-
ve, hogy gazdagítjuk a kalotaszegi népi 
hímzéssel kapcsolatos néprajzi ismere-
teket, és a kézimunka iránt érdeklődők 
is haszonnal forgathatják . Igyekszünk 
átfogó képet nyújtani a kalotaszegi var-
rottasnak erről a formájáról. A vászon-
ra vitt díszítményeket csoportosítjuk és 
leírjuk szerkezetük, mintaelemeik sze-
rint, de a vagdalásos története, a díszít-
mények időbeni alakulása is kiolvasha-
tó a bemutatásból . Több olyan mintát is 
közlünk, amelyek már feledésbe merül-
tek, így saját kezűleg varrt kézimunká-
inkon elevenítjük fel őket.

A mintákat nemcsak lefényképeztük, 
hanem le is rajzoltuk . Rajzainkon igye-
keztünk visszaadni a kézimunkák szép-
ségét . Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a 
tudományos bemutatás mellett a gazdag 
mintaanyag használható is legyen, hi-
szen igazán akkor éri el munkánk a célját, 
ha visszaadhatjuk annak a közösségnek, 
aki megteremtette, de amelyik a kevésbé 
értékes, gyári, kínai termékek javára tu-
datosan kiszorítja életteréből azt.

Bízunk abban, hogy gyűjteményünk 
jó példája lehet annak, miként kell az 
idejétmúltnak hitt értékeinket felbecsül-
ni . Reméljük, hogy Kalotaszeg varróasz-
szonyai körében is elindít egy ízlésválto-
zást, visszaadva ezáltal a varrottas régi 
értékét. Meggyőződésünk, hogy a vagda-
lásos minták – közülük is a geometriku-
san szerveződők – közelíthetők a modern 
ember ízlésvilágához, bármely modern 
lakás, belső tér, viselet vagy viseletkie-
gészítő igényes díszítőelemei lehetnek. 

Elnagyoltan varrt kisterítő

A mintákat nemcsak 
lefényképeztük, hanem 

le is rajzoltuk. Rajzainkon 
igyekeztünk visszaadni 

a kézimunkák szépségét.
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em kis teher hárul a szavak művelőjére, 
amikor saját háza tájékán kell felvállal-
nia a tollforgató szerepét, hiszen legtöbb-
ször hálátlan feladat prófétának lenni 
saját hazádban . Emberpróbáló kihívást 
jelent tehát úgy megírni valaminek a 
történetét, hogy az teljes mértékben hű 
legyen a valósághoz, az elfogultság hal-
vány jelét se érzékeltesse az olvasóval, 
valamint ne csonkítsa a történet sze-
replőinek méltóságát, és babérkoszorút 
se osztogasson nekik indokolatlanul . 
Mindezt pedig fokozza a tény, ha az il-
lető történetet már sokan elmesélték 
ugyanabból a „sikertörténeti” perspektí-
vából, óriási elvárásokat támasztva ezzel 
a befogadó közönségben . Mindezek elle-
nére, még ha sziszüphoszi feladatnak is 
tűnhet, jelen írás megpróbálja egy olyan 
perspektívából bemutatni a kalotaszent-
királyi falu- és kulturális turizmus tör-
ténetét, ami a pozitív aspektusok mellett 

a gyengeségekre és kihívásokra is rá-
világít .

A változás szele, 
avagy a kezdetek
Joggal feltételezhetjük, hogy Kalota-
szentkirály-Zentelkét, Felszeg gyöngy-
szemét nem szükséges különösebben 
bemutatni az olvasónak, hiszen rend-
szeresen jelennek meg a sajtóban olyan 
írások, amelyek a kalotaszegi község si-
kereiről, megvalósításairól számolnak 
be. A fejlődő infrastruktúra, a virágzó 
turizmus, a népi kultúra és a helyiek 
vendégszeretete jelentősen hozzájárul 
a falu hírnevéhez, a politikai és civil 
szférában pedig gyakran emlegetik kö-
vetendő példaként. Nem meglepő, hi-
szen Erdély-szerte kevés olyan telepü-
lést találni, ahol az önkormányzatnak 
hasonló iramban sikerült pozitív válto-
zást és fejlődést eredményeznie kitartó 
munkával és a közösség bevonásával .

Az Európai falu címet és egyéb elis-
meréseket elnyerő település sikerét az 
in frastrukturális fejlesztések mellett 
kétségkívül nagymértékben elősegítet-
te a turizmus beindítása és felvirágozta-
tása. Vincze Kecskés István, a Davincze 
Tours turisztikai iroda megalapítója, ko-
rábbi munkahelyének megszűnése mi-
att kezdett bele a családi vállalkozásba, 
s talán akkor nem is sejtette, hogy mi-
lyen bőséges termést hoz majd az aratás. 
Hiszen az elmúlt húsz évben keményen 
dolgozott azért, hogy megismertesse Ka-
lotaszentkirály értékeit az ideérkező tu-
ristákkal, saját maga pedig nem egyszer 
utazott el kiállításokra, hogy népsze-
rűsítse a falusi turizmust. Ennek ered-
ményeként pedig évről évre szépen nö-
vekedett az ideérkező csoportok száma, 
és egyre több családot sikerült bevonni a 
turizmus körforgásába . A vendégfogadás 
hagyománya ugyanakkor szorosan ösz-
szefügg a rendszerváltás után beindított 

N

Falu- és kulturális turizmus 
Kalotaszentkirály-Zentelkén

Kismihály Boglárka

A Felszeg Gyöngye Néptánccsoport apraja-nagyja a Szent István napi felvonuláson
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néptánc-mozgalommal, amelynek epi-
centruma éppen Kalotaszentkirály-Zen-
telke volt . Az akkori polgármester, Kis-
jancsi József és rokona, Szép Gyula, a 
Kolozsvári Magyar Opera jelenlegi igaz-
gatója közös gondolkodás eredménye-
ként döntött úgy, hogy a népzenét és 
néptáncot újra népszerűsíteni kell, így 
1991-ben megszervezték az első olyan tá-
bort, amely kifejezetten e kettő oktatá-
sát hivatott szolgálni . A rendezvénynek 
gyorsan híre röppent, így a több száz ide-
érkező táncos lábú vendégnek és oktató-
nak szállást kellett biztosítani a tábor 
hetére. Ebben jelentős szerepet vállalt az 
iskola, ám a helyi családokat is szüksé-
ges volt bevonni, így akinek lehetősége 

engedte, az befogadta az ideérkezőket 
a portájára . Eleinte a szénapadláson is 
elaludtak a táncosok, aki viszont tehet-
te, a házában szállásolta el őket. Mivel 
a táncosok közül sokan év közben is visz-
szatértek a faluba, igény lett a vendégfo-
gadás megszervezésére és intézménye-
sítésére . 

Úttörő kezdeményezések

Talán kevesen tudják, de a kalotaszent-
királyi faluturizmus kezdetét nem csu-
pán a ma is működő Davincze Tours 
utazási iroda megalakulására vezet-
hetjük vissza, hiszen már előtte többen 
is meglátták a lehetőséget a vendégfo-
gadásban. Bakó László képzőművész 
ausztriai utazásai során szembesült 
először a turizmus kínálta lehetőségek-
kel, hazatérve pedig többször is han-
goztatta a helyieknek, hogy megérné 
belevágni . Mindeközben az igény meg 
is mutatkozott Varga Alfonz és Pápai 
Ferenc személyében, akik egymástól 
függetlenül, de ugyanabban az évben 
ellátogattak a faluba egy olyan személy 
után kutatva, aki foglalkozna turista-
csoportok fogadásával és elszállásolásá-
val. A helyiek mindkettőjüket az akkori 
kultúrotthon igazgatójához, Kismihály 
Istvánhoz irányították, a beszélgetések 

pedig eredményesen sikerültek, hiszen 
még abban az évben (1992) megérkeztek 
az első csoportok: Pápai Ferenc vezeté-
sével Magyarországról, Varga Alfonz 
szervezésében pedig Erdély más vidé-
keiről. Kismihály István felkereste azo-
kat a családokat, amelyek rendelkeztek 
a vendégfogadáshoz szükséges feltéte-
lekkel, és hajlandóak voltak beszállni a 
kezdeményezésbe . A keresés nem ment 
zökkenőmentesen, hiszen sokan nem 
láttak fantáziát az ötletben, mégis sike-
rült nagyjából 10 családot meggyőzni. 
A vendégek elszállásolásának megszer-
vezése sem volt leányálom, hiszen nem 
egyszer előfordult, hogy bejelentkeztek 
egy bizonyos számban, közben pedig 
páran visszamondták, vagy kevesebben 
érkeztek. Sőt, néha a vendégfogadók is 
meggondolták magukat az utolsó pilla-
natban fejfájást okozva ezzel Istvánnak . 
Mivel járatlan úton kellett haladni, és 
még országos szinten sem működött 
a turizmus, kevés nyereség szárma-
zott ebből a tevékenységből. Kismihály 
Istvánt viszont nem is az anyagi tőke 
motiválta, hanem a kapcsolatépítés le-
hetősége. Abban bízott, hogy kitartása 
majd hosszú távon meghozza a kellő 
eredményt. Az első néptánctáborban 
is ő volt az, aki megszervezte a tánco-
sok és oktatók elszállásolását, sőt, még 
saját házába is befogadta őket, hogy 

A Csipkevarázs csapat a 2017-es Csipkebogyó Fesztiválon

... a kalotaszentkirályi 
faluturizmus kezdetét 

nem csupán a Davincze 
Tours utazási iroda 

megalakulására 
vezethetjük vissza, 

hiszen többen is 
meglátták a lehetőséget 

a vendégfogadásban.
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senki ne maradjon szállás nélkül . Kez-
dő angoltudásának köszönhetően fog-
lalkozni tudott a külföldi vendégekkel 
is, munkahelyéről pedig sokszor elen-
gedték, hogy kirándulni vihesse a cso-
portokat. Mindez ellenére az úttörő te-
vékenysége három év után kifulladt, 
mert a lelkesedése mellett hiányzott a 
vállalkozói szemléletmódja .

Davincze Tours – a falusi 
turizmus sikertörténete
Vincze Kecskés István a tanügyben 
kezdte pályafutását, majd négy évig egy 
Kft.-nél dolgozott, aminek a megszűné-
sével munkanélkülivé vált . Mivel nem 
akarta elhagyni szülőfaluját, úgy dön-
tött, hogy saját szerencséjének kovácsa 
lesz, így megfogant benne a turisztikai 
iroda beindításának ötlete . Mivel nem 
rendelkezett tapasztalattal, elszegődött 
„inasnak” a közeli Sebesváron működő 
turisztikai irodához, amelynek veze-
tője, Valer Banciu, a környék falusi tu-
rizmusát szerette volna beindítani . Ki-
tartó munkával elérték, hogy 1996-ban 
a megyében ők adták ki az első vendég-
fogadói engedélyeket, ami úttörő tevé-
kenységnek számított országos szin-
ten. A turisztikai iroda neve Romanța 
volt, és az első magyarországi csoportot 
1997-ben fogadták – idézte fel emlékeit 

Vincze Kecskés István . Elmondása sze-
rint az iroda működése a környező fal-
vakra terjedt ki (Csucsa, Kissebes, Se-
besvár, Kalotaszentkirály), a vendégek 
pedig főként Magyarországról érkeztek. 
Éppen ezért állandóan ingáznia kellett 
Sebesvár és Kalotaszentkirály között, 
ugyanis reggel bement munkába, dél-
után pedig haza kellett kísérnie a turis-
tacsoportokat . Mindeközben beiratko-
zott egy féléves turisztikai tanfolyamra, 
a diploma megszerzése után pedig az 
angol nyelvvizsgát is letette, így két és 
fél év közös munka után közölte Ban-
ciuval, hogy megnyitja saját turisztikai 
irodáját Kalotaszentkirályon . Termé-
szetesen nem ment zökkenőmentesen a 
távozás, ám értelmetlen volt az állandó 
ingázás, a kalotaszentkirályi székhelyű 

iroda gondolata pedig több szabadságot 
ígért . 1999-ben sikerült megszereznie 
a licencet a Davincze Tours beindítá-
sához, így ettől számíthatjuk hivatalo-
san a falusi turizmus kezdetét . Mind-
ehhez persze szükség volt Kismihály 
István úttörő próbálkozására, a helyi-
ek nyitottságára, a megfelelő szállás-
körülményekre, és nem utolsósorban 
a tánctáborra, ami évről évre egyre 
több turistát csalogatott a faluba . Emel-
lett viszont Vincze Kecskés Istvánnak 
rengeteg időt és energiát kellett bele-
fektetnie a faluturizmus népszerűsíté-
sébe, így anyagiakat nem sajnálva kellő 
gyakorisággal fordult meg a budapesti 
utazási kiállításokon, ahol fekete-fehér 
szórólapokkal, kalotaszegi varrottasok-
kal próbálta megragadni az anyaorszá-
giak figyelmét. Emellett nyugatra is 
szerettek volna terjeszkedni, elutaztak 
a berlini kiállításra, ám a bőséges kíná-
lattal nem tudták felvenni a versenyt . 
Ugyancsak az érdektelenséggel kellett 
szembesülniük Bukarestben, ahol min-
denki megcsodálta rajtuk a kalotaszegi 
népviseletet, ám annál kevesebben ér-
deklődtek a falusi turizmus iránt. Mivel 
hamar rájöttek, hogy a magyarországi 
vendégek fogják képezni a fő célcsopor-
tot, próbáltak kapcsolatokat kiépíte-
ni utazási irodákkal és magánszerve-
zőkkel. A folyamatot az is elősegítette, 
hogy akkoriban virágzott a korszaka 
az Erdélybe való szabad utazásnak, 
amelyet sok anyaországi kihasznált . 
A faluturizmus tehát kezdett beindul-
ni, sikerült beszervezni 10-15 családot, 
akik már rendelkeztek a szükséges 

„Aki nem jön el a bálba, törjön el az ágya lába.” Szüreti felvonulás Zentelkén 2014-ben

Gőzölög már a finom lekvár a Csipkevarázs csapatának üstjében

Elindult az építkezés, 
elkezdték szobákká 

átalakítani 
a padlástereket, hogy 

még több helyet 
biztosíthassanak 

a vendégek számára.
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feltételekkel, az ő sikerüket látva pedig 
egyre többen nyitottak a vendégfogadás 
felé . Elindult az építkezés, elkezdték 
szobákká átalakítani a padlástereket, 
hogy még több helyet biztosíthassanak 
a vendégek számára . A szállásfeltéte-
lek tehát adottak voltak, már csak te-
matikus programokat, kirándulásokat 
kellett kínálni az ideérkezők számá-
ra . Így kezdett összeállni a szilveszteri 
és húsvéti programterv, a faluban töl-
tött éjszakáknak megfelelően pedig ki-
rándulásokat is beütemeztek . Vincze 
Kecskés István szerint viszont a válto-
zatos program mellett a falusi turiz-
mus vonzóereje már a kezdetektől ab-
ban rejlett, hogy a vendégek személyes 
kapcsolatot alakíthattak ki a házigaz-
dákkal, belepillantva a mindennapi 
életükbe, nehézségeikbe, örömeikbe, 
mindeközben bőséges ellátásban ré-
szesültek, a csalhatatlan házias ízek-
ről nem is beszélve. 2005-ben újabb 
fejezett kezdődött a falusi turizmus 
életében, ugyanis magyar turisztikai 
tanfolyamon vehettek részt a helyi-
ek a nyíregyházi főiskola tanárainak 
jóvoltából . Az oktatás fél évet tartott, 
és 2006 februárjában a vendégfogadók 
már kézbe is vehették bizonyítványu-
kat. Mivel a szezon főként nyárra kor-
látozódott akkoriban, az egyik tanár-
ban felvetődött az ötlet, hogy ősszel is 
lehetne valamilyen tematikus prog-
ramot szervezni, innen jött a Csipke-
bogyó Fesztivál gondolata, amelynek 
2020-ban már a 15-dik kiadását rende-
zik meg . Kalotaszentkirályon jelenleg 

harminchét panzió házigazdája várja 
a turistákat, ebből harmincöt az uta-
zási iroda közvetítésével, kettő pedig 
egyéni vállalkozásként működik. Ami 
a statisztikai adatokat illeti, 2015 és 
2019 között a vendégéjszakák száma a 
következőképp alakult: 5018, 6604, 7011, 
8496 és 6020 . A vendégek 83,32 százalé-
ka Magyarországról érkezett, a felnőtt 
csoportok száma 59,68 százalékot, a di-
ákcsoportoké pedig 40,32 százalékot 
tett ki az elmúlt öt évben .

Kulturális ínyencségek, 
természeti kincsek
Kalotaszentkirály-Zentelke esetében 
nem csupán faluturizmusról beszélhe-
tünk, hiszen a gazdag népi kultúra épp 
annyit nyom a latba, mint a páratlan 
vendégszeretet . A kalotaszegi népzene és 
néptánc, a díszes, mégis letisztult nép-
viselet, a tisztaszoba, az értékes varrot-
tasok mind-mind gazdag kultúránkról 
tanúskodnak, elkápráztatva az ideérke-
zőket. Ezt alátámasztják a panziók ven-
dégkönyveibe felvésett gondolatok is, 
amelyeket Péter Mónika Mária magyar-
tanárnő gyűjtött egy csokorba. A Gólya-
fészek Vendégházban írás utáni hímzés-
sel, gondosan borított vendégkönyvből 
jegyezte le az alábbi vallomásokat: 
„ nem a fényért, a pompa látványáért 
jöttünk, hanem hogy ízelítőt kapjunk 
kincset érő hagyományaitokból. Ezt ki-
merítően megkaptuk.” „Másfél évtizede 
járunk Erdélybe, de mindig elrohantunk 
e táj mellett – igaztalanul . Mesésen szép 
természeti tájak, romantikus várromok, 
csodaszép falvak, egyedülálló népművé-
szeti hagyományok, és nagyon rokon-
szenves, segítőkész emberek révén bele-
szerettünk ebbe a tájba .”

A változatos programok közül megem-
líthetjük a népzene- és néptánctábort, 
amelynek idén lesz a harmincadik, ju-
bileumi kiadása, továbbá a szüreti bált, 
a Csipkebogyó Fesztivált, a községna-
pokat és a Szent Király Szövetség talál-
kozóját, amelynek szervezését Kalota-
szentkirály legutoljára 2018-ban vállalta 
fel . Az állandó programok repertoárja 

Kalotaszegi tisztaszoba a kalotaszentkirály-zentelki tájházban

Sok éves tervezés eredményeként jött létre a Tájház, amelyben a lakosok által felajánlott népi 
tárgyak is megtekinthetők
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sem szegényes, így akik kifejezetten Ka-
lotaszentkirályt választják célállomás-
ként, és nem csupán átutazó vendégek, 
azok akár több napot is eltölthetnek a 
faluban . A pár nap alatt megtekinthe-
tik a költőóriás tiszteletére kialakított 
Ady-emlékszobát, a hagyományosan 
berendezett tájházat, a kazettás meny-
nyezetű református templomot, kipró-
bálhatnak néhány népi mesterséget, 
lovas szekéren járhatják körbe a falut, 
megismerhetik a környező települések 
épített örökségét, a természetszeretők 
pedig megcsodálhatják a rekiceli víze-
sést (Menyasszony fátyla), sőt túrázhat-
nak a Kőhegyen, a Vlegyászán, vagy a Fe-
hér-köveknél . A panziók tulajdonosainak 
együttműködése révén 2002-ben meg-
alakult a Kalotaszentkirályi Vendégfo-
gadók Szövetsége, amely az érdekképvi-
selet mellett néhány éve magára vállalta 
a Csipkebogyó Fesztivál megszervezését . 
Az esemény egyik lelkes szervezője Péter 
Mónika Mária magyartanárnő, aki fá-
radtságot nem ismerve évek óta önkén-
tesen vállalja fel a szervezési feladatok 
oroszlánrészét . Mivel pár szóban nehéz 
lenne átadni a fesztivál hangulatát, íze-
lítőként íme egy részlet abból a riportból, 
amely 2017-ben született meg jelen írás 
szerzőjének tollából: 

„Szívélyes vendéglátás, kedves embe-
rek, ízlésesen díszített sátrak, népvise-
letbe öltözött asszonyok és férfiak, akik 
sürögnek-forognak az üst körül – ta-
lán minden ideérkező turistának ez a 
legelső benyomása, amikor becsöppen 
a Csipkebogyó-fesztivál forgatagába . 

Gyönyörködnek a kalotaszegi varrotta-
sokban, festett kancsókban, díszpárnák-
ban, amelyek a sátrak ütött-kopott falait 
eltakarva megteremtik a kalotaszegi tisz-
taszoba fenséges légkörét . Közben széles 
mosollyal fogadják el a felkínált finom 
falatokat, a csalhatatlan ötven százalé-
kos párlatokat, és igyekeznek minősé-
gi ellenőrként precízen végigjárni a sát-
rakat, hogy a legfinomabb lekvárokkal, 
szörpökkel, likőrökkel lepjék meg az ott-
hon maradottakat . Vajon elgondolkodnak 

legalább egy pillanat erejéig azon, hogy 
mennyi, sokszor hónapokkal ezelőtt el-
kezdett fáradságos munka van belefőzve 
a szépen felcímkézett üvegek tartalmá-
ba?” (Szabadság, 2017 . október 23 .)

A siker árnyoldalai – 
hogyan tovább?
A külvilág számára gyakran csak a si-
ker, a megvalósítás, az irigylésre méltó 
bőséges termés látható, ám a történet 
árnyoldala, a nehézségek, kihívások 
nem kerülnek felszínre . Nincs ez más-
képp a kalotaszentkirályi faluturizmus 
esetében sem, amelynek bemutatása 
mindig a sikersztori perspektívájából 
valósul meg. Ez a fajta attitűd viszont 
károkat okozhat hosszú távon, hiszen 
a negatív aspektusok elfedése azt a ha-
mis érzetet keltheti, hogy minden zök-
kenőmentesen működik, ám a valóság 
ennél sokkal árnyaltabb . Vincze Kecs-
kés Istvánnak nem egyszer kell szembe-
sülnie a vendégfogadók rivalizálásával, 
a konfliktusokkal, a nézeteltérésekkel, 
amelyek hátráltatják a közös munkát . 
A feszültség legtöbbször abból adódik, 
hogy a bejelentkezett vendégek néha 
olyan szolgáltatást igényelnek, ami 
csak egyes vendégfogadóknál adott, így 
előfordulhat, hogy náluk nagyobb lesz 
a turistaforgalom, mint a többieknél . 
Az ehhez hasonló esetekben nagyon ne-
héz megtalálni az egyensúlyt, hiszen 
egyrészt főként az ideérkezők igénye-
it kell kielégíteni, másrészt viszont a 
vendégfogadók érdekeiről sem szabad 

A Felszeg Gyöngye apróságainak fellépése az egy évtizeddel ezelőtti Csipkebogyó Fesztiválon

A kalotaszegi Népzene- és Néptánctáborban a legkisebbek játékosan sajátíthatják el az első 
tánclépéseket
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megfeledkezni, hogy aránylag minden-
ki egyenlően részesülhessen az anyagi 
javakban . Nagy csoportoknál általában 
a falunak ugyanazon a részén próbál-
ják elszállásolni a vendégeket, ez alap-
ján kb . négy csoportot el lehet helyezni 
egyszerre, a gond viszont abból adódik, 
amikor kisebb csoportok jelentkeznek 
be, tizenöt-húsz fős baráti társaságok, 
családok, akik egy helyen akarnak meg-
szállni . Továbbá a közösség gyakran 
idegenkedik a kezdeményezésektől, az 
olyan tevékenységektől, amelybe min-
denkinek bele kell tennie a maga részét 
ahhoz, hogy működhessen. Így volt ez 
hajdanán a Csipkebogyó Fesztivállal is, 
aminek a szervezése nagyon döcögősen 
indult be, ám amikor nyilvánvaló-
vá vált a benne rejlő potenciál, sokan 
fellelkesedtek, és kellő energiát kezd-
tek ráfordítani . Természetesen érde-
mes azt is megemlíteni, hogy a legtöbb 

vendégfogadónak a turizmus csak mel-
lék- vagy másodfoglalkozás, így érthető, 
hogy sokszor nincs kapacitásuk és ener-
giájuk részt venni minden kezdeménye-
zésben, közösségi tevékenységben .

A vendégek éves forgalmát illetően 
sem biztató a helyzet, hiszen évről évre 
csökken a csoportok száma, és egyre gya-
koribbak az átutazó vendégek . Például az 
elmúlt három-négy évben az éves forga-
lom több mint egyharmadát azok a di-
ákcsoportok tették ki, amelyek a magyar 

állam által támogatott Határtalanul 
Program jóvoltából érkeztek a faluba . 
Erre viszont nem lehet alapozni, ugyan-
is ha egy esetleges kormányváltás során 
megszűnik a program, jelentősen csök-
keni fog a turistaforgalom . Emellett az a 
nemzedék, amely a kommunizmusban 
nevelkedett, és vágyott Erdély megisme-
résére, lassan kezd kiöregedni, a fiatalok 
számára pedig annyira kinyílt a világ, 
hogy sokkal népszerűbb célállomásokat 
választanak utazás, nyaralás során .

Ami a turisztikai iroda szempontjá-
ból szintén aggodalomra ad okot, az nem 
más, mint a magánpanziók megjelené-
se, ugyanis egyre többen vágnak bele 
a turizmusba önálló vállalkozóként . Mi-
vel számos internetes felületen meg tud-
ják hirdetni könnyedén szolgáltatásukat, 
nincs szükségük többé az iroda közvetí-
tésére . Ami pedig még inkább fokozza 
a helyzet súlyát, az a munkaerőhiány, 
hiszen Kolozsvár óriási vonzóerővel bír a 
fiatalok körében, így legtöbben a város-
ban keresik boldogulásukat . Vincze Kecs-
kés István csalódottan számolt be arról, 
hogy több mint két éve kifüggesztették 
álláshirdetésüket, de senki még csak 
érdeklődés gyanánt sem kopogtatott be 
hozzájuk . Az összes negatív aspektust 
összeadva tehát elég borúlátó a jövőt il-
letően, és amiatt is aggódnia kell, hogy 
nem lesz kinek átadnia vállalkozását .

Utószó

Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy 
a kalotaszentkirályi falu- és kulturá-
lis turizmusra méltán tekint sikertör-
ténetként a közvélemény, ugyanis Er-
dély-szerte kevés olyan települést találni, 
ahol a rendszerváltást követően hasonló 
ütemben virágzott fel az idegenforga-
lom és az infrastruktúra . Az elmúlt két 
évtizedben megforduló több ezer turista 
nagyban hozzájárult a falu hírnevéhez 
és Kalotaszeg gazdag népi kultúrájának 
határokon átívelő megismertetéséhez. 
Természetesen mindez nem valósulha-
tott volna meg Vincze Kecskés István ki-
tartó munkája és a helyi vendégfogadók 
nyitottsága, kezdeményező képessége 
nélkül, hiszen a falusi turizmus felvi-
rágoztatásához mindenki hozzájárult 
a saját tehetségével, kreativitásával és 
kétkezi munkájával . Mindezek ellené-
re az érem másik oldaláról sem szabad 
megfeledkeznünk, a negatívumokról, a 
nehézségekről és kihívásokról, amelyek 
nagyban befolyásolhatják a turizmus 
alakulását . Éppen ezért megéri szembe-
nézni gyengeségeinkkel, hibáinkkal és 
mulasztásainkkal, mert csak így lehet 
elindulni a megoldás felé vezető úton.

Ady Endre emlékműve Kalotaszentkirály-Zentelkén. Képek: Péter Mónika Mária és Péter György 
Árpád
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dén huszonöt éve annak, hogy Zsobo-
kon megkezdte működését Kalotaszeg 
neves képzőművészeti alkotótábora. 
A kolozsvári illetőségű, egy ideig Zsobok 
környékén is dolgozó Essig Kacsó Klára 
festőművész helyi rajztanári tevékeny-
sége során merült fel a konkrét logisz-
tikai lehetősége egy alkotótábor szer-
vezésének a Bethesda Gyermekotthon 
vendégfogadásra alkalmas épületében . 
De ennél fontosabb volt a környezet-esz-
tétikai, valamint spirituális indíttatás: 
Zsobok, mint Kalotaszeg alszegi falucs-
kája látványvilágában (építészet, táj, 
népviselet) és a helyi közösség hagyo-
mánytartó emberi attitűdjében nagy-
szerű körülménynek ígérkezett e kép-
zőművészeti projekt számára. Kezdettől 
fogva adott volt az inspiráció tárgya: az 
élő népi kultúra tárgyi hagyatékának 
helyi gazdagsága, bár ez természetesen 
eleve meghatározta, némiképp szűkí-
tette is a képzőművészeti megközelí-
tésmódot. A figurativitást kedvelő, vagy 
valamely hagyományos alkotói módot 
gyakorló művészek számára kínált leg-
inkább vonzó témákat . 

Banner Zoltán művészeti kritikus, 
művészettörténész a tábor történeté-
nek elején vállalta a közreműködést 
a szervezővel, és a sajátosan Kós Ká-
roly-féle transzszilvanizmusra jel-
lemző kezdeményezések sorában ki-
emelkedő helyet vizionált e projekt 
számára . Képzőművészet Zsobokon. 
A kalotaszegi alkotótábor című művé-
szeti albumban megjelent elemző írá-
sában így fogalmaz1: „Kós Károly haza-
térését követően a magyar szecesszió 
eszméje (a középkori és a népi építé-
szet hagyományának a korszerűsíté-
se, újrahasznosítása) észrevétlenül, 
de szervesen áttűnik a transzilvanis-
ta gondolat irodalmába és képzőmű-
vészetébe. S az Ő, vagy az olyan apos-
tolok révén, mint például Gyarmathy 
Zsigáné, Kalotaszeg divatja még a két 
világháború között is tovább él a 

közművelődésben, s olykor még a pes-
ti »kulturális piacon« is megvillanak 
kincsei. De a II. világháború utáni 
kommunizmus évtizedeiben minden 
nemzeti identitásépítő értéket háttér-
be szorítanak, s csupán az értelmiség 
nosztalgiájának a részeként színesítik 
az erdélyi otthonok hangulatát az írá-
sos és szőttes textíliák, a potom áron 
felvásárolható bokálykancsók, vagy a 
Körösfőn gyártott sakkkészletek. Ami-
kor 1990 után az erdélyi táborok az-
zal váltak »nemzetközivé«, hogy végre 
szabaddá vált az átjárás a határokon, 
s a magyar turisták, köztük a művé-
szek meg sem álltak a Székelyföldig, 
Essig Klára ekkor kívánta újra divat-
ba hozni Kalotaszeget, mint ihlető for-
rást és a kapcsolatteremtés terepét . 
Az egyik legkisebb falu, Zsobok, azért 
vált alkalmassá terve megvalósításá-
hoz, mert szövetségesei, a Molnár-lel-
készpár: nagytiszteletű Irma asszony 
és János teológiai professzor úr áldásos 
tevékenysége nyomán létrejött Bethes-
da gyermekotthon s a hozzá kapcsoló-
dó létesítmények európai civilizációs 
körülményeket biztosítottak/biztosíta-
nak akár a kényesebb ízlésű »külföldi-
ek« számára is. (...) Az erdélyi magyar 
népi kultúra legalább félévezredes ha-
gyományának az alkonyati órájában 
»be kell hordanunk mindent« /Kányá-
di: Noé bárkája/, mert már most sem 
olyan semmi, mint amikor egy évszá-
zaddal ezelőtt Malonyai Dezső, Körös-
fői Kriesch Aladár, Torockai Wigand 
Ede, Nagy Sándor, Róth Miksa, Feren-
czy Noémi és főleg Kós Károly találta, 
látta és korszakmeghatározó stílus-
ként használta . Ami tehát még létezik 
a kalotaszegi magyar falu, parasztság, 
népművészet, erkölcs lelki formáiból, 
azt újra és újra fel kell, de legalábbis 
érdemes felleltározni, és minél több 
példányban (tehát minél több művé-
szi egyéniségen átszűrve) terjeszteni, 
láttatni” . 

I

A zsoboki  
képzőművészeti alkotótábor 

Szabó Attila
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Számos, különféle profilú alkotótábor 
működik Erdélyben a magyar közösség 
szervezésében, és mindenik valamilyen 
program mentén tervezi el hosszabb-rö-
videbb futását . Zsobokon is kialakult 
egy sajátos formája ennek . A fentebb 
említett kiadványban Essig Kacsó Klá-
ra társszerzőként fogalmazza ezt meg2, 
miszerint „a Zsobokon székelő Kalota-
szegi Képzőművészeti Alkotótábor célja 
megismerni és a készülő munkákban 
ihletforrásként felhasználni a tájegy-
ség gazdag néphagyományait, alkotó te-
hetséggel megáldott lakóinak szokásait, 
népviseletét, mindennapi életét . Célunk 
érdekében vándortáborrá is alakul-
tunk . Rendszeresen kiszállásokat szer-
veztünk Kalotaszeg 35 falujába, hogy 

minél jobban megismerjük és megörö-
kítsük a látottakat . Alkotásainkat be-
mutattuk a nagyközönségnek nemcsak 
Kalotaszegen, hanem hazai és határon-
túli kiállításokon is . Húsz év leforgása 
alatt 130 művész vett részt a táborban 
(85 erdélyi, 35 magyarországi, öt kár-
pátaljai, hat különböző országokból: Dá-
nia, Németország, Svájc, Szlovákia, Kár-
pátalja és Amerikai Egyesült Államok) . 
A művészek nagyrésze festőművész, de 
van köztük grafikus, kerámikus, szob-
rász, textiles, selyemre festő, fafara-
gó is . ( . . .) A tábor egyik jellegzetessége, 
hogy alkotás mellett Kalotaszeg alapo-
sabb megismerése is célja . Ennek érde-
kében különböző előadások megtartá-
sa végett meghívtuk neves népzene- és 

néprajzkutatóinkat, történészeinket, 
irodalmárainkat, írókat, költőket, akik 
előadásaik által ismertették a vidéket. 
Vendégünk volt a népzenekutató Kallós 
Zoltán, a néprajzos Pozsony Ferenc, Fa-
ragó József, Keszeg Vilmos, Szentimrei 
Judit, Nagy Olga, Furu Árpád és Sinkó 
Kalló Katalin. Előadást tartott Benkő 
Samu, Kovács András, Balogh Ferenc, 
Péntek János, Boldizsár Zeyk Imre, Fodor 
Sándor, Molnos Lajos, Lászlóffy Aladár, 
Csávossy György, Egyed Emese, Kónya 
Hamar Sándor, Búzás Pál, Szilágyi Ala-
dár, Szabó Zsolt, Dávid Gyula, Asztalos 
Lajos, Kántor Lajos, Jakobovits Miklós, 
Fekete Károly, dr. Molnár János, Dani 
Péter, Kötő József, Szép Gyula, Dáné Ti-
bor Kálmán. A tábor keretét képező nyi-
tó- és záróünnepségeket, a kiállítás-
megnyitókat mindig zenés műsorok 
színesítették. Ezeken neves előadómű-
vészek léptek fel, mint Vigh Ibolya, Hary 
Judit, Kirkósa Júlia, Molnár Mária, Ján-
ky Mária, Szilágyi Ferenc operaéneke-
sek, Ruha István érdemes hegedűmű-
vész, Szép Bálint hegedűművész, Botár 
Katalin, Oláh Boglárka, Brian Johnston, 
Kovács Sándor, Szép András zongoramű-
vészek, Oláh Mátyás gordonkaművész, 
Terebesi Beáta fuvolaművész, Konrád 
Csaba fagottos, Sebesi Karen Attila, Var-
ga Vilmos, Kiss Törék Ildikó színművé-
szek, Péntek Zsuzsa, Török Csingó Zsu-
zsa, Török Csingó Adorján, Gáspár Anna, 
Csorba Ibolya népdalénekesek, a Szi-
lágysomlyói Szederinda Citeraegyüt-
tes Gáspár Attila vezetésével, a Kalota-
szentkirályi Néptáncegyüttes, a Gyalui 
Tulipántos Néptáncegyüttes valamint a 
Zsoboki Néptáncegyüttes .” 

2015-ben a huszadik évforduló alkal-
mával a Szilágymegyei Művelődési és 
Művészeti Központ is belépett az addi-
gi támogatók sorába (Reményik Sándor 
Művészstúdió Alapítvány, Communitas 
Alapítvány, Bethlen Gábor Alap), segítsé-
gükkel megjelent az említett művészeti 
album is. A festők, keramikusok, szob-
rászok, fafaragók, garfikusok, textilesek 
mellett hét éve fut párhuzamosan egy 
fotós projekt is Zsobokon, ennek Essig 
József fotós a szervezője. A két csapat 

Juhász Erika: Kalotaszegi Madonna (olaj, karton,1997)
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munkája úgy keretezi a tábor tevékeny-
ségét, hogy ez néhány éve (a korábbi év 
anyagából válogatott) fotókiállítással 
indul és a friss képzőművészeti anyag 
kiállításával zárul falunapok keretében . 
Vándorkiállítások formájában a válo-
gatás eljut Kolozsvárra, Zilahra, voltak 
kiállítások Óradnán, Szovátán, Maros-
vásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszent-
györgyön, Bánffyhunyadon, Bonchidán, 
Pécsen, Debrecenben, Szegeden és Buda-
pesten is . 

Érdekes adottság volt, hogy egy ke-
vésbbé modernizálódott falukép – a 
százéves homlokzatok, több házban is 
fellelhető „kalotaszegi szoba” –, mellyel 
az idejáró alkotó óhatatlanul szembe-
sül, ugyanakkor az „érintetlen” termé-
szeti táj közelsége, a mezőgazdasági te-
vékenységtől még el nem szakadt helyi 

életforma – maga a funkcionális gazda-
sági udvar képe – vagy a vasárnapon, 
ünnepnapon népviseletben templomba 
menő lányok, asszonyok látványa, va-
lahogy visszadobja a szemlélőt az idő-
ben, egy olyan világot idéz meg, mely-
ben magyar népi mitológiánk jelképei 
mindennaposak . Az ilyen térben tanusí-
tott nyitottság a környezet vizualitásá-
ból/spiritualitásából származó alkotói 
impulzusokra, meghatározza a művé-
szi teljesítményt: szinte kikényszeríti a 
tipikus helyspecifikus motívumok figu-
rális szemléletű művészi használatát. 
Épp ezért alkotásokban sűrűn előfor-
duló formák a régi házak homlokzatai, 
udvarok, csűrök, gazdasági épületek, 
faragott kapuk, ház előtt varró vagy 
viseletbe öltözött asszonyok, lányok . 
A természeti adottságok is magukkal 

ragadják a szemlélőt, számos tájkép iga-
zolja ezt . 

Míg eleinte a hagyományos paraszti 
életmód és tárgyi világ egy különösen jól 
konzervált esete volt Zsobok, a huszonöt 
év alatt – inkább az utóbbi tíz évben – 
itt is sok minden megváltozott . Városról 
beköltözött új lakók felújított „régi” há-
zaival párhuzamosan szembeötlő a ha-
gyományos kultúra elmúlásának szo-
morú-expresszív látványa: a beomlott 
házak, kiürült, összedölt csűrök, elha-
gyott udvarok, bezárult ablakok világa 
ez, mely drámaiságában a műalkotá-
sokból is visszaköszön . Ugyanakkor az 
infrastruktúra jótéteményei, a techno-
lógiai forradalmak vívmányai és a leg-
újabb kori világpolgárság (legalább vir-
tuális) lehetősége nyomán az újabb 
nemzedékek már másképp élnek, gon-
dolkodnak, viselkednek mint elődeik – 
a „zsoboki csoda” szülői. A modernizá-
lódás jegyében mára már megváltozott 
a falukép, így tehát az inspirációs forrás 
is: az Alszeg utca és az Egerlő aszfalt-
ja egyre több autót bír el, az öregasszo-
nyok mobiltelefonon kommunikálnak 
az utcán stb. Mindez a korszerűsödés a 
művészi attitűdben is tettenérhető: mi, 
alkotók is mobiltelefonon fotózzuk a „té-
mát”, és majd az iskolai osztálytermek-
ben feldolgozzuk laptopokról, ha éppen 
nem adottak a hagyományos szabadban 
festést lehetővé tevő klimatikus viszo-
nyok . Elvégre nem is baj ez, sokan szin-
te már fejből ismerjük e hely toposzait, 
kulcsmotívumait, sajátosságait – ép-
penséggel alkothatunk „műteremben” 
is . Amúgy meg aki „archaikusabb” lát-
ványra vágyik, még mindig átugorhat a 
dombokon valamelyik szomszéd faluba, 
ahol inkább megrekedt az idő (Farnas, 
Sztána, Kispetri, Magyarbikal) .

A zsoboki alkotótábor huszonöt éve 
többek között egy olyan történet is, 
mely a többnemzedékes együtt alko-
tás révén a résztvevő képzőművészek 
számára a mester-tanítvány viszo-
nyok születését is lehetővé tette. Erdé-
lyi képzőművészetünk nagymesterei 
és feltörekvő, vagy éppen pályakez-
dő művészeink együttes táborozá-
sa a lehető legváltozatosabb képét 
adja a kortárs erdélyi művészetnek, 
az egymásra hatásoknak vagy éppen 
az utánozhatatlan művészi egyénisé-
geknek. Ők azok az alkotók, akik egy-
részt a második világháború után de-
bütálnak, másrészt a huszadik század 
hatvanas-hetvenes éveiben indulnak 
a pályán, és végül, akik az ezredfor-
dulón kezdik útjukat . Itt készült alko-
tásaik némelyike akár meghatározó 
is lehet majd az egykoron összeál-
ló életműveikben. Táborunk sokszáz 

Sz. Kovács Géza: Zsoboki asszonyok (pasztell, papír, 2003)
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alkotásból álló archívumát tanulmá-
nyozva kitűnik a huszadik század stí-
lusai közül jópár, pl . az immár klasz-
szikusnak számító expresszionizmus 
és posztimpresszionizmus, mely figu-
rális, mégis rendkívüli szuggesztivitá-
sú művek csoportját adja. Ugyanakkor 
sok esetben a szürrealisztikus látás-
mód érvényesül, sőt az absztrakcióra 
való törekvés is jelen van, akárcsak 
a plein-air-szerű realisztikus festés-
mód, nem ritka a vad (fauve), harsogó 
színhasználat sem . Nagyszámú alko-
tás tükrözi a szimbolizáló kifejezés-
módot, a dekorativitás iránti affinitás 
is nyilvánvaló . Technikailag gyakori a 
pasztell, az akrill, de számos olajkép 

és akvarell is született, tusrajzok, 
szénrajz is néhány . Emellett linó- és 
fametszetek, monotípiák. Fába, kőbe 
faragott és kerámiában megalkotott 
tárgyak, üveg- és textil technikával 
készített alkotások is bővítik a sort. 

Összegezve, elmondhatjuk a tábor 
művészeti hagyatékáról, hogy egyete-
messég és erdélyiség, hagyomány és 
mindenkori avangárd egymásnak fe-
szülő konfliktusából született alkotá-
sok együttese ez, melyet a huszonöt év 
alatt Banner Zoltán művészettörténész 
figyelme kísért végig és a huszadik év-
fordulón a zilahi művészeti múzeum 
dokumentáló munkája fogott közre 
egy album keretében . Banner aláhúzza 

elemző szövegében3, hogy „ez a megőr-
ző/leltározó funkció elsődleges fontos-
ságú, de nem elég . Mert már a kezdet 
kezdetén arra gondoltunk, azt remél-
tük, hogy a kalotaszegi vizuális és szel-
lemi élmény egyre mélyebbre hatol 
a lélek és a képzelet rétegeiben, s ha új 
stílusirányt már nem is indíthat (vége 
az egymást sűrűn követő huszadik szá-
zadi trendfordulók idejének!), de lega-
lább egy-egy erősebb művészszemélyi-
ség életművében formateremtő, tartós 
impulzusként érvényesülhet . A záró-
kiállítások és a gyűjtemény tanúsága 
szerint ennek a folyamatnak a példái 
között említhetők a sajnos korán tá-
vozó, élete utolsó éveiben a közösség 
művészeti vezetőjeként dolgozó Szabó 
Vilmos, a már szintén elhunyt Botár 
Edit, Veress Pál, Miklós János .” Kiemel-
hetnénk a sokszor visszatérő alkotók 
neveit is, akár a középgeneráció vagy 
a fiatalok köréből, vagy a pályájuk csú-
csán járókat, de inkább hagyjuk meg 
ezt a szerepet egy az idén megjelenő, a 
huszonöt éves történetet dokumentáló 
kiadványnak . 

Mint tudjuk, egy tábor működtetése 
nem csupán szervezés kérdése, hanem 
emellett finanszírozásé is, de mindene-
kelőtt egyfajta elhivatottságé. Ma mint-
ha nem igen működnének a hosszútávú 
projektek, következetesség és kitartás 
terén sokan hamar csődöt mondanak. 
Egyáltalán mi mérhetné le és mi ga-
rantálhatná egy hasonló kezdeménye-
zés sikerességét? Zsobokon ez nem volt 
kérdés, hanem máig vállalás dolga . Eb-
ben vettek részt a Zsoboki Református 
Egyház, a Bethesda Gyermekotthon, 
a Zsoboki Általános Iskola, a helyi lel-
kes közösség. Mindenek előtt pedig Es-
sig Klára és Essig József mint kezde-
ményezők, szervezők. Negyedszázad 
munkája után könnyen megesik, hogy 
megtorpan az ember és átadja a stafé-
tát . A zsoboki tábor története idén min-
denképp egy jelentős mérföldkőhöz ért, 
mely akkor lenne legemlékezetesebb és 
a tábor rangjához méltó, ha hatalmas 
művészeti anyagát jó kezekbe helyez-
hetné . Ennek tervét/terhét leginkább 
Zsobok vállalhatná fel (nem mellesleg 
a helyi turizmust is felserkentő céllal), 
mint erdélyi magyar kultúránk érték-
tároló szerepét .

Jegyzetek
1 Banner Zoltán, Essig Kacsó Klára, Kép
ző művészet Zsobokon. A kalotaszegi al ko
tótábor, Caie Silvane könyvkiadó, Zilah . 
2015 . 6-7 . o .
2 Uo . 11–12 . o
3 Uo . 7 . o .

Botár Edit: Harangláb (akvarell, 1998)
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E rdély nagy magyar nyelvtudósának neve 
fogalommá vált. Munkássága, életműve 
a nyelv sokoldalú vizsgálata mellett ki-
terjedt az irodalom- és tudománytörté-
netre, néprajzra, képzőművészetre, to-
vábbá a lapszerkesztésre, tanításra, de 
érintett több más művelődéstörténeti 
szakterületet is . Tekintélyes mennyi-
ségű, szaklapban, folyóiratban, könyv-
ben közzétett írásainak az összefoglalá-
sa nem egy könnyen megoldható feladat . 
Volt munkatársa, Balassa Iván 1996-ban 
a budapesti Püski Kiadónál könyvet je-
lentetett meg róla, melynek előszavá-
ban írja: „Azt hiszem, hogy az a legkeve-
sebb, amit megtehetek, hogy a magam 
szerény eszközeivel megírom életrajzát, 
rendkívül szerteágazó munkásságát 
megpróbálom bemutatni és helyenként 
értékelni… Most, amikor igyekeztem 
életművét rendszeresen áttekinteni, va-
lósággal beleszédültem annak mélységé-
be és nagyságába” .

A továbbiakban Szabó T . Attila (1906–
1987) életrajzi krónikája mellett meg-
kísérelem vázolni a tudós egynéhány, 

Kalotaszeggel kapcsolatos kutatási te-
rületét, tudományos közleményét, 
eredményét .

Szülei Fehéregyházán éltek, amikor 
1906-ban Attila megszületett, apja, Ká-
roly gazdatiszt volt, aki a Kolozsmonos-
tori Gazdasági Tanintézetben végzett . 
Mivel e Tanintézetben rajta kívül még 
két azonos nevű Szabó Károly évfolyam-
társa is diákoskodott, édesapja az eset-
leges tévedések, egyszersmind a Szabó 
nevűek népes táborán belüli félreérté-
sek elkerülése végett édesanyja családi 
nevének (Törpényi) kezdőbetűjét a Sza-
bóhoz illesztette . Így lett a név Szabó T ., 
amelyet fia, Attila is örökölt.

Örökségének tartotta a nyelvápolást 
otthon, családi körben, a választékos 
kifejezésmódot az érintkezésben, ezt 
az igényt már zsenge gyermekkorában 
magába szívta, és kihatott további szel-
lemi fejlődésére, későbbi munkásságá-
ra, egész életére .

Szabó T. Attila Désen kezdte iskolai 
tanulmányait, majd Kolozsváron foly-
tatta és fejezte be a Református Kollé-
giumban, ahol sikeres érettségi vizsgát 
tett 1924-ben . Még ez évben beiratkozott 
a Protestáns Teológiai Intézetbe, ahol a 
hittudomány mellett nyelveket tanult, 
a görögön és a latinon kívül angol nyelv-
tudását is tökéletesítette . Közben külföldi 
tanulmányútra indult, Skóciában hall-
gatott teológiai előadásokat. Az oklevél 
megszerzése után (1928) azonban tudás-
szomja további tanulmányokra sarkall-
ta, bekerült a kolozsvári tudomány-
egyetemre, ahol magyar–angol tanári 
oklevelet szerzett (1932), végül a debrece-
ni egyetemen doktorált (1934). Főiskolai 
évei alatt nagytudású professzorok ok-
tatták, akik felismerve képességeit, tá-
mogatták; közülük a teológián Tavaszy 
Sándor és Makkai Sándor, az egyetemen 
pedig György Lajos és Kristóf György ne-
vét emelném ki . E professzorok irányítá-
sával láttak napvilágot Szabó T. Attila fi-
atalkori írásai, rövidebb közleményei .

Szabó T. Attila  
kalotaszegi kutatásai

Buzás Pál

Benk András: Zsobok (tus, papír, 2006)

... édesanyja családi 
nevének (Törpényi) 

kezdőbetűjét a Szabóhoz 
illesztette. Így lett a név 

Szabó T., amelyet fia,  
Attila is örökölt.
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Tanári állást vállalt előbb a nagye-
nyedi Bethlen Kollégium Tanítóképző-
jében, utóbb a zilahi Református Wesse-
lényi Kollégiumban . Mindkét városban 
a tanítás mellett tudományos kuta-
tótevékenységet folytatott, a helybeli 
könyvtárak, levéltárak dokumentumait 
tanulmányozta és közölte . Ugyanakkor 
kapcsolatot tartott volt egyetemi pro-
fesszoraival, mély barátság, munka-
társi viszony alakult ki közte és a már 
korábban megismert Kelemen Lajos, va-
lamint Csűry Bálint között.

1936-ban visszatért Kolozsvárra, az Er-
délyi Múzeum Egyesület levéltárosa lett . 
Családot alapított, a gondos család apa 
gyermekeit is a tudományos-kutató pá-
lya felé irányította. 1940-től kinevezték a 
kolozsvári egyetem tanárának, a Magyar 
Nyelvtudományi Intézet igazgatójának . 
Feladatai sűrűsödtek, több más intézet, 
folyóirat munkatársa lett, szakfolyóira-
tokat szerkesztett . A hittudomány, iro-
dalomtörténet, történelemtudomány, 
bölcselet, társadalomkutatás, néprajz 

és képzőművészeti műbírálat művelése 
mellett mindinkább a nyelvtudomány 
és -történet kérdéseire összpontosított . 
Erdélyi kisebbségi helyzetünkben sík-
ra szállt a magyar nyelv tisztaságának 
megóvása érdekében. A nyelvművelés te-
rén kikristályosodott vizsgálódási ered-
ményeit öt csoportban összegezte: nyelvi 
sajátságok és vétségek, az idegen szavak, 
hibás szavak és kifejezések, mondattani 
észrevételek, a magyar kiejtés . Jó szerve-
zőként munkatársaival és tanítványai-
val nyelvjáráskutatásokat végzett mond-
hatni Erdély egész területén, megindult 
a nyelvjárási atlaszok elkészítése, töb-
bek között Kalotaszeg helynévadatainak 
a feljegyzése .

Cikkeiben, tanulmányaiban, köny-
veiben számolt be eredményeiről a 
nagyközönségnek, hovatovább elismert 
szaktekintéllyé vált .

Az eredmények mellett Szabó T . életút-
ja sem volt mentes a munkáját akadályo-
zó és visszavető tényezőktől, melyek kö-
zül kettőt említenék meg. A korábbi (1936) 

éppen Kalotaszeghez fűződik, amikor is 
munkatársaival népnyelvi gyűjtést foly-
tatott Bábonyban . A román hatóságok a 
gyűjtött anyagot lefoglalták, őt és mun-
katársait katonai ügyészség elé idézték . 
Utóbb az „államellenes tevékenység” vád-
ja alól felmentették, de a gyűjtés veszen-
dőbe ment. A másik, későbbi megdöbben-
tő esemény 1951-ben érte, ekkor egyetemi 
állásából indok nélkül menesztették, 
ahova csak két év múlva térhetett visz-
sza. Ez idő alatt ő és családja megélhetési 
gondokkal küszködött .

A kényszerű megtorpanást követően, 
a történeteken felülemelkedve, tanári 
és kutatói munkáját tovább folytatta . 
Az utánpótlást biztosítandó tanítványai 
közül az arra érdemeseket kinevelte és 
bevonta a tudományos magyar nyelvé-
szeti kutatásokba, miközben kitekin-
tett a magyarországi magyar, valamint 
a hazai román és szász nyelvészek ered-
ményeire is. Megjegyzendő, hogy hosszú 
ideig nem kapott kiutazási engedélyt 
Magyarországra . Kiteljesítette azt a már 
korábban is vallott felfogását, mely sze-
rint a magyar nyelv folyamatosan képes 
az állandó és szüntelen megújulásra . 
„Örök nyelvújítás! Egyet jelent ez nyel-
vünknek a múlt időtlen távolából indu-
ló, az arasznyi jelenben és jövő végtelen-
ségében folytatódó élni akarásával .”

Szabó T . Attila közleményeinek bib-
liográfiáját felesége, Sz. Csáti Éva állítot-
ta össze, ezt közölte további adatokkal 
kiegészítve Balassa Iván a már emlí-
tett könyvében . Ebben a könyvészetben 
méltányos helyet foglal el a kalotasze-
gi kutatásokról szóló anyag, melyről 
a teljesség igénye nélkül a következők-
ben beszámolunk . Szabó T .-t már a kez-
deti kirándulásai, terepszemléje, majd 
kérdőíves gyűjtése – Kós Károly példá-
ja nyomán – Bábonyba vezérelte . A már 
említett elszenvedett igazságtalanságok 
ellenére sorra jelentek meg a faluval kap-
csolatos írásai: Társadalmi és falukutató 
munkát végző diák – táborozás a Kolozs 
megyei Bábonyban (1937), A bábonyi népi 
építkezés néhány emléke (1938), A bábonyi 
népnyelv igealakjai (1939), Bábony törté
nete és települése (1939), Az ízés állapo
ta a bábonyi népnyelvben (1943) . A tudós 
más falvakat is bevont kutatási körébe: 
A középkori Saul, Sál név és egyebek (1943), 

Kákonyi Csilla: Kalotaszegi ház (pasztell, papír, 1998)
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Kopjafás zászlós temetkezés a kalotaszegi 
Zsobokon (1946), majd vizsgálódásait fo-
kozatosan kiterjesztette egész Kalotaszeg 
területére: A kalotaszegi nagybirtokok 
jobbágyságának szolgáltatása és adózása 
(1940), A kalotaszegi női öltözködés (1941), 
Kalotaszeg és vidéke (12 nyelvtérképlap, 
1947), Két kalotaszegi osztozó levél a XVI. 
Századból (1967), Kalotaszeg tájszólásáról 
(1968) . Külön szólnék az 1942-ben megje-
lentetett Kalotaszeg helynevei: I. Adatok 
című vaskos kötetről, melyből kikeres-
tem két, 1864-ből származó szemléltető 
példát: „Köz tudomásból annyit tudnak, 

hogy Kurutzok is telepedtek vot Inak-
telkén mert máig is meg van egy helyt 
a Kurutz juk a mely olyan hogy ha az em-
ber belé megyen el veszti magát benne” 
(Inaktelke), „Néhány csoportos falvak-
kal együtt e’ környék neveztetik Almás 
vidékének, minthogy Nagy Almás a’ leg-
nagyobb helység a körülte eső falvak kö-
zött, de neveztetik alszegnek is, a’ meny-
nyiben B . Hunyadot véve központnak, a’ 
havas felőli rész fel, az erre leeső pedig 
alszegnek mondatik” (Váralmás) .

A nagy tudós tájegységünk népi mes-
terségeit is tanulmányozta: A kalotaszegi 

házépítés történetéhez (1940), Kalotaszegi 
mester és foglalkozásnevek a XVIIXIX. 
századból (1940), Kalotaszeg régi fazekas
ságának történetéhez (1945) . Nemcsak 
saját, hanem mások tudományos ku-
tatásait is figyelemmel kísérte, köny-
vismertetőkben népszerűsítette e tá-
jegységünket bemutató kiadványokat: 
A kalotaszegi népi öltözet (Nagy Jenő, 
1959), Magyargyerőmonostori népkölté
szet (Almási István – Olosz Katalin, 1969), 
Népélet és néphagyomány (dr . Kós Károly, 
1972), A hagyományok és az elődök nyo
mában (Faragó József – Nagy Jenő – Vám-
szer Géza: Kalotaszegi népviselet, 1977) .

Az olvasóközönség fokozott érdek-
lődésére való tekintettel a Kriterion 
Könyvkiadó 1970-ben indította el a Sza-
bó T . Attila eddigi munkásságát nagy-
részt felölelő könyvsorozatát. A hat kö-
tet: Anyanyelvünk életéből (1970), A szó és 
az ember (1971), Nyelv és múlt (1972), Nép 
és nyelv (1980), Nyelv és irodalom (1981), 
Tallózás a múltban (1985) magába fog-
lalja az eleddig elszórtan, intézmények, 
társaságok, kiadók által megjelentetett, 
folyóiratok stb . hasábjain napvilágot 
látott válogatott tanulmányait, cikke-
it, így értelemszerűen a Kalotaszeghez 
kapcsolódókat is . 

A hat kötetet mintegy kiegészíti 
a budapesti Európa kiadónál megjelent 
Nyelv és település című kötet (válogatott 
tanulmányok, cikkek, 1988) .

A főművének, az erdélyi művelődés-
történet kézikönyvének tekintett Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tár előmunkálatai, 
a levéltári búvárkodások, kijegyzések, 
majd a felgyűlő hatalmas anyag egy-
séges szempontok szerinti rendezése 
a megjelentetés előtt már több évti-
zeddel megkezdődött. A forrásértékű új 
szótártípus az erdélyi köz- és irodalmi, 
városi és népnyelv mintegy négy és fél-
százados fellelhető szótörténeti adalé-
kainak az áttekintése nyomán jött létre . 
A nyitó I . kötet 1975-ben jelent meg, a IV . 
kötet (1984) volt a Kriterion Könyvkiadó 
2500. könyve. Az időközben 1987-ben 
elhalálozott tudós gyűjtő-szerkesztő 
munkáját volt tanítványai, munkatár-
sai folytatták .

Sokan méltatták, értékelték Erdély 
nagy magyar nyelvtudósának érdeme-
it, lenyűgöző életművét. Tudományos 
munkásságát több alkalommal hazai 
és magyarországi díjakkal, emlékér-
mékkel tüntették ki, sok intézet tisztele-
ti tagjai sorába iktatta, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjává választotta . 
Az utánpótlás kinevelésével, munkatár-
saival létrehozta a szervezett, rendsze-
res tudományos kutatást, melyet Balas-
sa Iván Kolozsvári Magyar Nyelvészeti 
Iskolaként említ .

Koncz Münich Judit: Tánc (linómetszet, 2013)
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aládi nevén Fejér Pál, 1826 . július 14-én 
született Büdön, a mai Tiszavasvári-
ban . Apja, Fejér Pál görögkatolikus lel-
kész volt, édesanyjának leánykori neve 
Méhay Erzsébet . A család 1827-ben Haj-
dúböszörménybe költözött, a kis Pál itt 
végezte el elemi iskoláit kitűnő ered-
ménnyel . 1836-ban Nyírvasváriba köl-
töztek, a fiatal Pál 1837-ben kezdte meg 
tanulmányait a nagykárolyi Piarista 
Gimnáziumban, ahol eminens tanuló, 
osztályelső volt. 1843-ban Pestre ment 
egyetemre, ahol történelmet és termé-
szettudományt tanult . Megtanult né-
metül és franciául . Bölcsészhallgató ko-
rában tanári állást vállalt Teleki Blanka 
grófnő leánynevelő intézetében. Ekkor 
készíttették el rajongó leány tanítvá-
nyai a portréját a kor neves festőjével, 
Barabás Miklóssal. Jó szervező volt, be-
kapcsolódott a diákkörök munkájába . 
1844-ben az Egyetemi Magyar Társulat, 
1845-ben az Irodalmi Kör tagja, az egye-
temi ifjúság vezetője volt. Újságot szer-
kesztett, verseket, történelmi dolgozato-
kat írt. 1847-ben Zrínyi Miklós költőről 
írt terjedelmes tanulmányával elnyerte 
a Kisfaludy Társaság pályadíját . Ekkor 
változtatta meg nevét Fejérről Vasvári-
ra (Nyírvasváriról) ugyanis kora neves 
történésze, Fejér György családneve mi-
att félreértés, áthallás nélkül nem ad-
hat közre történelmi szakmunkákat .

1848 . március 15-én Landerer nyom-
dájában barátjával, Petőfi Sándorral, 
Irinyi Józseffel, Jókai Mórral, Bulyovsz-
ki Gyulával megfogalmazták a tizen-
két pontos kiáltványt. Délután első szó-
nok volt a Nemzeti Múzeumnál, azután 
részt vett Táncsics Mihály kiszabadí-
tásában . Másnap tagja lett a Közcsen-
di Bizottmánynak . Március 19-én már 
az Országgyűlés színhelyén, Pozsony-
ban, Pestváros küldöttségének ifjú és 
népszerű tagja volt. A kormány Pestre 
érkezésekor, április 14-én ő mondta az 
üdvözlő beszédet. Később Kossuth Lajos 
pénzügyminisztériumában titkár, majd 

futár, országjáró katonatoborzó volt, éj-
szakánként hadtudományi műveket ta-
nulmányozott, az egyetemen előadáso-
kat tartott, fél év után képzett stratéga, 
honvéd hadnagy lett .

Kossuth Lajos 1849 . január 16-i nyílt 
rendeletével engedélyezte Vasvárinak 
szabadcsapat toborzását . Rövidesen Rá-
kóczi Szabadcsapat néven több mint 500 
embert toborzott, akiknek az Országos 
Honvédelmi Bizottmány parancsa ér-
telmében Erdélybe, Kalotaszegre kellett 
vonulniuk a magyarság körében ször-
nyű pusztítást végző román felkelők 
megfékezésére . Csapatzászlójukat 1849 . 
április 27-én Nagyvárad főterén többez-
res tömeg előtt szentelték fel, a zászló-
anya Teleki Blanka grófnő volt, akihez 
Vasvárit gyengédebb szálak fűzték. 

Csapatával Vasvári Pál 1849 . május 
5-én súlyos csapást mért a Gyalui-ha-
vasokban megbúvó román tűzfészkek-
re . 1849 . július 2-án Bem tábornok pa-
rancsára részt vettek abban az átfogó 
hadműveletben, amelynek az erdélyi 
Sziget-hegységbe szorult több mint 40 
ezer román határőr és sorkatona lefegy-
verezése és megadásra bírása volt a cél-
ja, a hadművelet azonban sikertelenül 
végződött. 1849. július 6-án a román túl-
erővel a Gyalui-havasokban lévő fântâ-
nelei (ma Vasvári-havas) határrészben 
vívott véres küzdelemben a Rákóczi 
Szabadcsapat több mint 400 tagja, vala-
mint parancsnokuk, Vasvári Pál őrnagy 
is meghalt .

Mi történt a havason?

Ahhoz hogy jobban megértsük a Vas-
vári Pál vezette Rákóczi szabadcsapat 
harci tevékenységét Kalotaszegen, idéz-
zük fel a pár hónappal korábban történt 
eseményeket is. 1848 őszén, kihasznál-
va az erdélyi magyar seregek gyengesé-
gét az Erdélyi-szigethegységben táboro-
zó román felkelők állandó rettegésben 

Cs

Kalotaszegi adalékok  
1848–49-hez
Vasvári Pál emléke

Péntek László

Vasvári Pál (1826–1849)
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tartották a kalotaszegi magyar falva-
kat, ezek közül többet kifosztottak, fel-
gyújtottak, a menekülni nem tudó la-
kosait legyilkolták, mint például 1848 . 
november 6 . és 8 . között Kalotaszentki-
rályt, Zentelkét. (Erről a szomorú ese-
ményről számol be idős Kilyén Ferenc 
lelkipásztor a magyarvalkói reformá-
tus anyakönyv 44 . oldalán) .

Bem József tábornok azonban nem 
feledkezett meg a védelem nélkül ma-
radt kalotaszegi magyar falvak védel-
méről. A hadra fogható férfiak a fiatal 
magyar hadseregben szolgáltak, ezért 
már 1849 . január 3-án a magyar csa-
patok támadást intéztek a havasi tűz-
fészkek ellen. Bánffyhunyad felől Geley 
András főhadnagy egy ezerfős csapattal 
indított támadást Kalota ellen, állásai-
kat a románok négy-öt órás harc után 
kénytelenek voltak feladni, és a hava-
sok belseje felé visszavonulni . Február 
1-jén Gyalu felől két 600 fős csapat in-
dított újabb támadást a felfegyverzett 
mócok ellen, elfoglalva Havasnagyfalut, 
ahol Idrei Roșu móc vezér állt a csapatok 
élén. Ezzel egy időben a Gyalui-havasok 
lábánál és Bánffyhunyad térségében 
egy megerősített védelmi vonallal zár-
ták le a lázongó havast . Látván a helyzet 

súlyosságát, Avram Iancu is a vidéken 
termett, és irányította a hadművelete-
ket . 1849 . február 24-i, a Nagyszebenben 
székelő Commitéhez írt levelében erősí-
tést és fegyvereket kért, valamint több 
információt a magyar csapatmozgások-
ról . A lázongó románok fegyverzetének 
utánpótlására, a kiképzésük irányítá-
sára, egy Ivanovics nevezetű osztrák 
tisztet küldtek ki. Ennek köszönhető-
en a megerősített román állások elleni 
újabb támadások mind kevesebb siker-
rel jártak . A február 26-i, Havasnagyfa-
lu elleni támadásban, a közel hatórás 
küzdelemben hat román és tizenhá-
rom magyar vesztette életét, de a Ka-
lota elleni újabb támadást is visszaver-
ték a románok . Így köszöntött a tavasz 
Kalotaszegre . A havasi románok tábora 
megerősödve várta a kedvező pillanatot 
a leszámolásra . Azonban a helyzet más-
ként alakult . Az Országos Honvédelmi 
Bizottmány parancsára erősítés érke-
zett az addigi nehéz harcokban kifáradt 
honvéderők számára.

Vasvári Pál 1849 . május 2-án érkezett 
az általa szervezett Rákóczi szabadcsa-
pattal Bánffyhunyadra. Rövid pihenő 
után  május 5-én súlyos csapást mértek 
a Gyalui-havasokban megbúvó lázadó 

román erőkre, a harcok során Lepis-
te és Alsógyurkuca több háza a lángok 
martaléka lett . Ezután Vasváriék vára-
kozó állásba vonultak, a századokat In-
cselen, Magyarvalkón, Kalotaújfalun, 
Meregyón, valamint Magyargyerőmo-
nostoron helyezte el, itt várva a további 
fejleményeket .

A Bem József tábornok által veze-
tett sikeres hadjáratnak köszönhetően 
1849 tavaszára Erdély nagy része felsza-
badult . A császári seregek kimenetele 
után csak Gyulafehérvár és Déva vára, 
valamint az Avram Iancu parancsnok-
sága alatt álló, több mint 40 ezer román 
puskás és lándzsás, sor- és határőr-ka-
tonaság maradt hódolatlan, akik az Er-
délyi-szigethegységbe húzódtak vissza, 
onnan zaklatták és támadták a hava-
salji magyar településeket . A lázadó 

Emlékezés a negyvennyolcas hősökre Körösfőn. Péntek László felvétele

Bem József tábornok  
nem feledkezett meg 

a védelem nélkül maradt 
kalotaszegi magyar  

falvak védelméről. 
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román erők lefegyverzésére Bem elhatá-
rozta egy erős honvédcsapat bevetését, 
miszerint három oldalról bekerítik őket, 
s vagy megadják magukat, vagy pedig 
Bihar felé menekülnek, ahol azonban a 
jól felfegyverzett népfölkelőkkel találják 
magukat szembe. Bem a hadművelet 
megszervezését hadsegédére, Zarzincz-
ky ezredesre bízta, akinek parancsa ér-
telmében Déva felől báró Kemény Far-
kas ezredes 3 ezer, Fehérvár felől Beke 
József alezredes 2 ezer emberrel kezdje 
meg a románok bekerítését. Gyalu felől 
Szépszögi József őrnagy, a 123-ik tarta-
lék zászlóalj zömével, Kalotaszeg irá-
nyából pedig Vasvári Pál őrnagy 2 ezer 
emberrel támogassa a hadműveletet. 
A Vasvári Pál parancsnoksága alatt álló 
dandár a következő csapatokból állt: 
a 49 . tartalék zászlóalj két százada Buz-
gó László főhadnagy vezetésével, az 50. 
tartalék zászlóalj két százada Pivány 
Ignácz őrnagy irányításával – ezek szé-
kely századok voltak –, két udvarhely-
széki vadászszázad, amely fiatal újon-
cokból állott, egy 25 főből álló bihari 
lovas nemzetőr-szakasz Draveczky La-
jos százados irányításával, egy 47 főből 
álló bécsi légiós szakasz Andrée had-
nagy vezetésével, egy 200 főből álló ro-
mán útász század, valamint a Rákóczi 
szabadcsapat négy százada . 

A terv szerint a Vasvári vezette dan-
dár július 4-én a havasnagyfalui fenn-
síkon táborba szállt, itt várta a Gyalu 
felől érkező Szépszögi őrnagy csapa-
tait. De Bem, aki éppen ez időben uta-
zott Nagyváradra, hogy Kossuthtal 

találkozzék, értesülvén az orosz csa-
patok betörési szándékáról, a hadjára-
tot visszaparancsolta . Beke, Kemény és 
Szépszögi meg is kapták a visszahívó 

parancsot, Vasváriékhoz azonban so-
sem jutott el a levél . Egyes feltételezé-
sek szerint a románok elfogták a futárt, 
mások szerint a távolság miatt Vasvári-
ék egy nappal hamarabb indultak, ezért 
nem vehették kézbe a parancsot, de azt 
is feltételezik, hogy Zarzinczky ezredes 
egyszerűen megfeledkezett róluk, vagy 
talán árulás történt . Tény, hogy Vas-
váriékat július 5-én reggelre már kö-
rülfogták a román felkelők, 6-án pedig 
a honvédek kénytelenek voltak kitörni, 
és ugyanazon az úton, amelyen feljöt-
tek, visszavonulni . A kitörés irányítá-
sát Vasvári a tapasztalt Buzgó László fő-
hadnagyra bízta . A dandár kétharmada 
megmenekült, azonban a Rákóczi csa-
pat több mint 400 tagja, valamint majd-
nem teljes vezérkara, élükön Vasvári Pál 
őrnaggyal itt lelte halálát. Avram Iancu 
nem volt jelen a bekerítési hadművelet-
nél, ezzel Chorchiș Nicolae tribunt, Ia-
cob Olteanu kapitányt, valamint a ha-
vasnagyfalui népvezért, Indrei Roșut 
bízta meg .

A csatára és Vasvári elestének helyére 
vonatkozólag a harcban részt vett tisz-
tek eskü alatt tettek vallomást . Pilhoffer 
István, aki a 49 . honvédzászlóalj máso-
dik századában harcolt, és meg is sebe-
sült Vasvári mellett, a Meleg-Szamos 

Gyermekek a körösfői házi múzeumban. Péntek László felvétele

A Gyarmathy házaspár (archív)
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jobb partján lévő Havasnagyfaluba ve-
zető útszorost jelölte meg helyszínként. 
Eősi Gojdich Iván, Buzgó László hadse-
géde 7-800 méterre tette a Meleg-Sza-
mos jobb partjától azt a szikla szorost, 
amelyből Vasváriék még kiszabadul-
tak . Pivány Ignác, az 50 . tartalék zász-
lóalj (darócos székelyek) parancsnoka 
szerint Vasvári súlyos sebet kapott, és 
csak csodával határos módon sikerült 
megmenekülnie . Vallomása egybeesik 
két tiszt társának állításával, misze-
rint a kis tisztás, ahol látta Vasvárit el-
esni, a Meleg-Szamos jobb partjától 300 
m-re fekszik a szűk hegyszoros bejára-
ta előtt.

Említett tisztek vallomásai alapján 
próbáljuk meg összeállítani a történte-
ket. 1849. július 6-án délelőtt 11 órakor 
a Havasnagyfaluhoz közeli táborhely-
ről indult a dandár. A visszavonulást 
hátvédként a Pivány Ignác őrnagy ál-
tal vezetett két századnyi darócos szé-
kely biztosította. A fântâneli hegytetőig 
szép rendben vonultak vissza a külön-
böző alakulatok, innen az egyre mélyü-
lő útban állandó csatározások közepette 
érkeztek a La Grinzi nevű határrészhez, 
ahonnan rátérnek a törökök útjának ne-
vezett, északi irányba kanyargó, útnak 
alig nevezhető szűk ösvényre. A román 
felkelők a dandár nagy részét engedték 
visszavonulni, így a Buzgó és a Vasvári 
vezette csapatok ki tudtak törni nagyobb 
veszteség nélkül a gyűrűből, ámde a Pi-
vány Ignác őrnagy két székely századát 
hatalmas erővel támadta a lándzsás, 
fejszés, puskás felkelő sereg. Szűnni 
nem akaró harcok közepette érkeztek 
ahhoz a szűk hegyszoroshoz, amelynek 
meredek tetejéről szikla- és gerendal-
avinát zúdítottak a románok a székely 
századokra. Draveczky futárai vitték 
a hírt a kiszabadult csapatoknak, hogy a 
székelyek nagy bajban vannak . Vasvári 
a Rákóczi csapat mindhárom századát 
visszavezényelte a székelyek segítségé-
re . Gyilkos és kegyetlen közelharc bon-
takozott ki, a veszteség pedig óriási volt 
mindkét fél részéről. Az összekeveredett 
tömeg nehezen evickélt ki a hegyszoros-
ból a Meleg-Szamos jobb partjától 300 lé-
pésre lévő kis tisztáshoz, ahol a fordu-
lásnál az egyik magyar ágyú felborult . 
Az ágyú és a csapatzászló védelmére 
Vasvári minden erőt ide összpontosított. 
Még nem ért az ágyúhoz, amikor találat 
érte, de még nyeregben tudott maradni, 
pár lépésre az ágyú tól lovát is kilőtték 
alóla . Pivány még egy emberfeletti kí-
sérletet tett az ágyú mellett térdelő és 
a zászlórúdba kapaszkodó Vasvári meg-
mentésére, akinek feje mellére hanyat-
lott, zubbonya az oldalán csupa vér volt . 
Délután 5 óra körül járt az idő. Vasvári 

még élt, amikor az egyik móc, a topán-
falvi Todea Gavril föléje hajolt, vizsgálta, 
életben van-e még? A haldokló minden 
erejét összeszedte, még érthetően ezt 
kérte: „Vigyetek Iancuhoz! Vigyetek Ian-
cuhoz!” De a halálosan megsebesült Vas-
vári szép kék szeme lassan elhomályo-
sodott, a száján kicsorduló vért, amely 
végigpatakzott szőke haján, elnyelte a 
dús havasi legelő.

Vasvári Pál emléke 
Kalotaszegen
„A csatatér színhelyére jöttem három 
hónapos betegeskedésem után, hogyha 
halnom kell, együtt haljak meg beteg 
hazámmal, vagy ha a hon felgyógyul, 
engem is gyógyítson meg az öröm, 
melyet ekkor élvezendek . Itt járok a 
nagyszerű látvány piaczán: vizsgálom 
a haza embereit és gondolkodom… Itt 
létem olyan, mint Pliniusé az Aeth-
na-kitörés rémjeleneténél…” – vetette 
papírra Vasvári Pál. Pár nappal később 
halott volt .

Vasvári emlékét a forradalom és sza-
badságharc után az erdélyi részeken 
Hory Farkas lelkész, elhunyta után pe-
dig lánya, a költői lelkületű Gyarmathy 
Zsigáné született Hory Etelka, kitűnő 
tollú író, néprajzkutató tartotta fenn, 
ugyanis Vasvári kalotaszegi tartózko-
dása idején barátságba került a ma-
gyargyerőmonostori református lel-
kipásztor-költővel, Hory Farkassal és 
családjával. Gyarmathy Zsigáné idő-
ről-időre egy költői lelkületű cikkben 
emlékezett meg Vasváriról, szerepel-
teti például a Monostori Katinka című 
regényében is . 1886-ban a kolozsvá-
ri március 15-i ünnepélyen Az ifjú hős 
című írását olvasta fel férje, Gyarmathy 
Zsigmond .

Az 1800-as évek végén három nagy-
szabású ünnepséget szerveztek a felté-
telezett csata színhelyén, az elsőt 1892. 
július 18-án, amikor magas rangú köz-
életi személyiségek, intézményvezetők 
érkeztek Kalotaszegről, Kolozsvárról, 
Nagyváradról, Zilahról és más, távo-
labbi településekről. Erről az esemény-
ről a Kolozsváron megjelenő 1848–1849 
Történelmi Lapok 1892 . augusztus 1-i 
száma részletesen beszámolt . A sike-
res eseményen felbuzdulva 1892 . au-
gusztus 15-én, Kolozsváron megalakult 
a Vasvári Kör, amelynek elnökévé Sza-
bó Sámuel tanárt, ’48-as honvédtisztet 
választották meg . A kör céljai között 
szerepelt a Vasvárira vonatkozó törté-
nelmi adalékok és emlékek összegyűj-
tése – amely vallomásokról az 1848–
1849 Történelmi Lapok rendszeresen 

Koszorúzás a bélesi tónál

Vasvári emlékét az 
erdélyi részeken Hory 

Farkas lelkész, majd 
lánya, a költői lelkületű 

Gyarmathy Zsigáné 
született Hory Etelka 

tartotta fenn.
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beszámolt –, a Vasvári-ereklyék össze-
gyűjtése, valamint egy Vasvári-emlék-
jel felállítása a csatatéren . A második, 
nagyszabású, kirándulással összekö-
tött ünnepség 1893 . július 9-én volt, er-
ről az 1848–1849 Történelmi Lapok 1893 . 
augusztus 15-i számában Szabó Sá-
muel, a Vasvári Kör elnöke számolt 
be, aki az ünnepségen hazafias érzés-
től átfűtött köszöntőt, ünnepi beszédet 
mondott . A harmadik hivatalos kirán-
dulást Vasvári halállának 50 . évfordu-
lóján, 1899-ben a kolozsvári Országos 
Történelmi Ereklye-Múzeum szervezte, 
amelynek munkatársai 1892-93-tól sok 
utánajárással összegyűjtötték Vasvári 
még élő katonái vallomásait, és akik 
közül többen részt is vettek az 1899 . évi 
ünnepségen . Az esemény fénypont-
jaként felavatták a nemzeti színek-
re festett oszlopú aranyozott keresz-
tet, amelyet Ráduly Simon kolozsvári 
római katolikus pap szentelt meg . Az 

emlékünnepség hatására, annak foly-
tatásaként Vasvári Kápolnát építettek a 
csatatér színhelyén, amely 1903 őszére 
készült el, és amelynek feliratát Hegye-
si Márton nagyváradi ügyvéd, Vasvá-
ri-kutató és Szabó Sámuel készítették . 
A felirat így szólt:

„Vasvári Pálnak
Az 1848-49-iki szabadságharc egyik 

legnemesebb áldozatának, és mintegy 
400, vele együtt ezen a hegyoldalon 1849 . 
július 6-án elvérzett bajtársa dicső em-
lékének .

El ne feledd a mezőt, hol ők elhullá-
nak, a hűk 

És a legvégsők a haza jobbjaiból.
Vajha ama szíveket a haláltól vissza-

vehetnők
Teljes erőben úgy mint dobogá-

nak előbb.
Még egyszer vérharczaidat megvívni, 

Szabadság!”
Jósikatelep 1904 . július 6 .

A felirat ma a tiszavasvári Vasvári Pál 
múzeumban látható .

Az 1600 korona értékű oltárképet a 
cseh származású, Erdélyben letelepe-
dett Melka Vince, Rudolf trónörökös fes-
tője festette, a madonna arcképét állító-
lag Teleki Blanka grófnőről mintázta.

Ugyanekkor megdöbbenéssel vet-
ték tudomásul, hogy a hegyi romá-
nok közül valakik a Vasvári emlékére 
felállított keresztet megcsonkították, 
meggya lázták . 

Rövid idő múlva, az 1900-as évek 
elején, gazdát cserélt a Fântânele alatt 
lévő Jósikafalva. Az egész községet a 
Vasvári kápolnával és 30 ezer hold er-
dőséggel megvásárolta Urmánczy Já-
nos nagybirtokos, aki fűrésztelepet 
hozott létre a Meleg-Szamos völgyében . 
Urmánczy 1912-ben, a fűrésztelep fölé 
emelkedő hegytetőre, festői környe-
zetben egy gyönyörű, 36 szobás kas-
télyt épített. Kastélya elé egy új, kőből 
készült kápolnát építetett, ide szállí-
tották át a régi fa kápolnából az oltár-
képet, az oltárt és a kápolna feliratát, 
a Vasvári-táblát, amelyet 1914 . július 
12-én szentelt fel gróf Majláth Gusztáv 
gyulafehérvári püspök . Az Urmánczy 
kastély 1918 végén esett áldozatul a ha-
vasiak dühének, felgyújtották, porig 
rombolták, az előtte lévő Vasvári kápol-
nát kifosztották, és román templommá 
alakították . 1974 végén, amikor a béle-
si vízerőmű duzzasztógátját megépítet-
ték és a völgyet elárasztották, Jósika-
falvát a hegytetőre költöztették – mai 
neve Béles, románul Beliș –, a házakat 
lerombolták, csak a templom lerombo-
lására nem kaptak buldózerest a mé-
lyen vallásos románság közül, a kápol-
na ma is ott mállad a bélesi tó alatt, 
csak nagy szárazságkor emelkedik ki 
a víz tükre fölé .

Miskolci barátommal, Rakaczky Já-
nossal és feleségével, Marikával 1978-
ban jártunk egy családi kirándulás al-
kalmával Havasnagyfalunál, az Avram 
Iancu emlékkeresztnél. Tőlük értesül-
tem, hogy valahol e vidéken esett el Vas-
vári Pál, aki akárcsak kedves barátom, 
görögkatolikus vallású volt. Ezt követően 
1986-ban volt szerencsém megismerked-
ni az immár csak néhai Deritei György 
magyargyerőmonostori református lel-
kipásztorral, akitől már sokkal többet 
megtudtam a végzetes csata részleteiről 
és Vasvári elestének feltételezett helyé-
ről. 1989 után, mint az újraindított Ka
lotaszeg című lap külső munkatársa, 
birtokába jutottam néhány, Vasvárival 
foglalkozó korabeli újságcikknek és érté-
kes dokumentumnak. A lap főszerkesz-
tőjének, Vasas Samu tanár úrnak a ja-
vaslatára 1994 tavaszán egy kis baráti 
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csapat zarándokolt föl Havasnagyfalu-
hoz, és a birtokunkban lévő dokumen-
tumok alapján megpróbáltuk azonosíta-
ni Vasvári elestének helyét, amelyet egy 
magunkkal vitt fakereszttel jelöltünk 
meg . (Mint utólag kiderült, tévesen) .

1995 tavaszán a körösfői RMDSZ vá-
lasztmánya kérte, június végére pedig 
meg is kapta a helyi tanács engedélyét 
egy Vasvári-kopjafa felállítására a re-
formátus templomdomb alatti köztérre . 
Miután az emlékjelt már állt, a kezde-
ményezők ellen perek indultak, ellenük 
több millió lejes pénzbírságot róttak ki, 
és kötelezték őket a fejfa eltávolítására, 
az ügyben a határokon is átgyűrűző ro-
mán–magyar sajtópolémia is kialakult, 
az évekig tartó pereket viszont a körös-
főiek rendre megnyerték, így a Vasvá-
ri-emlékjel ma is áll, és évente több ez-
ren róják le tiszteletüket a ’48-as tiszt 
emléke előtt.

1996-ban Magyarvalkón is kopja-
fát avattak Vasvári Pál emlékére a 

református templom cintermében . 
Ugyanebben az évben 24 taggal meg-
alakult a körösfői Rákóczi Kultúregy-
let, ettől kezdve minden évben utóbbi 
szervezi a Vasvári Pál Napokat Kalota-
szegen, Vasvári Pál-díjjal jutalmazva 
azokat a szervezeteket, intézményeket 
és magánszemélyeket, amelyek/akik a 
legtöbbet tettek Vasvári Pál emlékének, 
szellemiségének ápolásáért Kalotasze-
gen. Megalakult a Körösfői Rákóczi Bal-
ladacsoport, amely később a Körösfői 
Rákóczi Hagyományőrző Néptánccso-
port nevet vette fel, és állandó fellépője 
a Vasvári-napoknak . 1999-ben az össze-
gyűlt források alapján egy kis történel-
mi elbeszélést jelentettem meg az ifjú-
ság számára Akiket Kalotaszeg nem feled 
címmel, majd rá két évre egy vasko-
sabb kötetet Bölcsőtől a csatatérig cím-
mel, amely eredeti cikkeket tartalmaz 
magyar, román és osztrák nézőpont-
ból a fântânelei csatára vonatkozóan. 
Ekkor indítottuk el a könyvbemutatók, 

valamint történelmi előadások soroza-
tát erdélyi, anyaországi, felvidéki váro-
sok, települések művelődési házaiban, 
iskoláiban, nem utolsó sorban a kalo-
taszegi magyar falvakban, ismertetve 
Vasvári Pál életét és halállának körül-
ményeit . 2004-ben a Vasvári Pál-napok 
alkalmával nyilvánosan megígértem, 
ősszel pedig létrehoztam Körösfőn, a sa-
ját ingatlanomban egy kis Vasvári-em-
lékkiállítást, amely az eltelt több mint 
25 év óta töretlen népszerűségnek ör-
vend, és ahol a több évtizede összegyűlt 
emlékeket nemcsak turisták és diákok, 
hanem történészek és kutatók is tanul-
mányozzák . (A kiállítás ingyenesen lá-
togatható .)

Körösfőn minden évben megrendez-
zük a Vasvári Pál Emléknapokat, ame-
lyek egyházi szertartással és koszorú-
zással egybekötött megemlékezéssel 
kezdődnek a bélesi vízerőmű tavánál, 
majd délután díjátadó és koszorúzá-
si ünnepséggel folytatódnak Körösfőn. 
Ekkor fogadjuk ünnepélyesen a Vasvári 
Pál biciklis teljesítmény- és emléktúra 
résztvevőit is, mint például az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület Kolozsvár 1891 . bringá-
sait, akik már több mint húsz éve szer-
vezik az emléktúrát, és amelyeken több 
alkalommal részt vettek a nyírvasvári 
Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület, 
valamint a Budapest 18 . kerületi Város-
gazda Utánpótlás Akadémia sportolói is . 
Az ünnepség keretében színvonalas tör-
ténelmi előadások, kulturális és sport-
műsorok, történelmi diákvetélkedők, 
szórakoztató és táncelőadások zajlanak, 
amelyeket késő este tábortűz zár.

Rendezvényeit a körösfői Rákóczi 
Kultúregylet összehangolja és egyezte-
ti olyan, a Vasvári emlékét ápoló test-
vérszervezetekkel, mint a Vasvári Pál 
Társaság (Tiszavasvári), a Vasváriak 
Vasváriért Közéleti Egyesület (Nyírvas-
vári), valamint a Budapest 18 . Kerületi 
Vasvári Pál Polgári Egyesület, hogy köl-
csönösen részt tudjanak venni egymás 
eseményein . Az említett helységek hiva-
talosan is testvértelepülési kapcsolatot 
ápolnak Körösfővel.
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Emlékezők az 1900-as évek elején a Vasvári-emlékhelyen. Balról jobbra elöl Kuszkó István, 
a Történelmi Lapok szerkesztője, Boros József '48-as honvéd hadnagy Margittáról, Szabó Samu 
tanár, a Vasvári Kör elnöke és Hegyesi Márton a Vasvári Kör tagja. A hátsó sorban Székely János '48-as 
honvéd Nagyváradról és Mányai Imre '48-as honvéd Marosvásárhelyről




