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Miközben korszakunk a másság hangoztatásától hangos, a különbözést 
szankcionálja” – írja Vida Gábor a marosvásárhelyi képzőművész, Birtalan 
Kölök Zsolt halálára írt nekrológjában (https://latoblog.blog.hu/2021/01/30/
vida_gabor_kolok#more16409060). Én azonban úgy emlékszem, korábbi 
korszakok is ilyenek voltak. A szüleim meg a nagyszüleim arra biztattak, 

legyek költő, de folyton olyan példákat emlegettek, amelyek belefértek az „illedelmes költő” 
képébe – főleg a tanárokat, Áprilyt és Babitsot. Az 1989 előtti tablókon is a nagy szavak versei 
kaptak helyet, „Kísérje két szülője szemmel: / a szellem és a szerelem.” Észre sem vettem, 
hogy a szemmel és a szellem szinte tükörképei egymásnak, és ha észreveszem, bizonyára 
legyintenek: nem az a fontos.

Pedig ha az ember megnézi Arató Tibor fényképét, melyen Pákozdy Ferenc, Gereblyés 
László, Illyés Gyula, Szántó Tibor, József Attila és Székely Béla vannak a Csillebércen 1931. 
április 12-én, és mindegyik férfiú a jobb lábát emeli a gép elé széles jókedvében, hát bizonyára 
mást gondol a költőkről, mint hogy a szent komolyság megszállottjai lennének. És arra 
jut, hogy a „szellem” nemcsak az, amelyiknek a fenomenológiáját Hegel megírta, hanem 
aza spiritusz is, az a kobold, amelyik képes másként nézni a világra.

Milyen jellemző, hogy ez a költő, aki így ünnepel, és akinek a születésnapját a Magyar 
Költészet Napjának nevezték ki, folyamatosan megosztotta az olvasókat és a világot. Horger 
Antalról mindenki tud, a Szabad-ötletek jegyzékének kiadása körül irdatlan botrány 
kerekedett, most egy minden bizonnyal hamisított kézirat körül folyik a vita. 

De nem csak ilyen látványos ügyekben zajlott a megosztottság. Itt van például 
a „szegénység”. Én még úgy tanultam, József Attila proletárköltő, egyik legfontosabb 
verse a Favágó („Ej, döntsd a tőkét, ne siránkozz…”). Hosszú évekkel később néztem meg 
a YouTube-on, ahogy Zelk Zoltán arról beszél, József Attila csakugyan szegény volt, de soha 
nem hatalmasodott el rajta a szegénység. „Nem voltunk szegények, csupán szegénységben 
éltünk” – Esterházy mondata nagyon eltalálja, amit mondani szeretnék.

Ez a proletárköltő azonban mindenképpen ostobaság. „Talán dünnyögj egy új mesét, 
/ fasiszta kommunizmusét” (Világosítsd föl) – beszél így egy rendes proletárköltő? Nem, 
a rendes proletárköltő nem beszél így, mert ő hisz. József Attila viszont a költészetben hitt, 
amiben a doktriner költők nem hihetnek.

Mi a költészet? Jó lenne tudni. Az biztos, hogy József Attila mintha közvetlen kapcsolatban 
lett volna azzal a világrésszel, ahol a költői képek készülnek. „Jöjj, testvérkém, atyánk, 
a bujdosó nap / a távol falujába ballagott. // Fönn már kigyujtják üvegét a holdnak, / 
a hamvas, égi templomablakot.” (Rög a röghöz); „…elfárad bennem a fájdalom, / elalszik, 
mint a gyermek s én is véle.” (Majd megöregszel). Kismillió ilyent lehet idézni. Mintha 
messengerezne, s a másik végén maga a Költészet klikkelgetne.

Az az érdekes, hogy különféle próbálkozásokat követően jutott el egy-egy olyan 
sorhoz, mint például a „kékítőt old az ég vizében”. Ezt állítólag Nagy Lajos választotta ki 
a számtalanból. A költészet ott van valahol, és vagy közvetíteni tudjuk, vagy nem. Neki 
a gyorshívásai között szerepelt.

A költő problematikus, hiszen nem lehet „normális”. Sokan jól tudják kezelni ezt a 
problémahalmazt – József Attila nemigen tudta. Szintén Zelk meséli, hogy képes volt Zuglóból 
a Jókai térre elgyalogolni éjszaka, hogy Németh Andor meghallgassa egy versét, vagy hogy 
félóránként felkeltette az esernyőgyárban dolgozó és hajnalban kelő Szántó Juditot, hogy 
az asszony megmondja, jó-e, amit írt. Ezek az anekdoták mulatságosak, de inkább nekünk, 
mint azoknak, akik megélték őket. Olyan nyughatatlanságról árulkodnak, amelyet nehéz 
lehetett elviselni. Bonyolult természetének mások bonyolult természetével való találkozása 
számlájára írom az elmaradt Baumgarten-díjat vagy azt, hogy végül Illyést küldték 
a Szovjetunióba.

A magyar költészet napján képzeljük el egy pillanatra, hogy csakugyan sokfélék vagyunk, 
és legalább egy napig ne szankcionáljuk azt, aki más.

Messengerezni a költészettel

„



4 • www.muvelodes.net

Március 8-án elhunyt Almási István (1934. december 8., Kolozsvár – 2021. már-
cius 8., Kolozsvár) népzenekutató. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, 
majd ugyanott a Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán 1956-ban zenetanári 
oklevelet szerzett. A kolozsvári folklórintézet munkatársaként dolgozott, szak-
cikkei a Művelődés, a Korunk, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 
a Revista de Etnografie și Folclor lapjain jelentek meg. 

Gyűjtőként Aranyosszék, az Érmellék, Homoródmente, a Kis-Küküllő men-
te, a Láposmente, a Maros köze, a Nyárádmente és a Szilágyság több mint száz 
helységében közel 5000 népi dallamot rögzített. 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen és a Nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetemen népzenét oktatott. Tagja volt a Magyar Művészeti Akadémia Nép-
művészeti, Néprajzi Tagozatának, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület-
nek, a Magyar Kodály Társaságnak, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság-
nak. Több kötet szerzője volt, munkásságáért több díjat kapott, egyebek mellett 
a Kodály Zoltán-emlékdíjat, a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-em-
lékérmét, a Kriza János Néprajzi Társaság Életmű-díját és a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem díszdoktora címét vehette át.

Alábbi írásával Almási István emléke előtt tiszteleg a Művelődés szer-
kesztősége.

Almási István:  
Áprily Lajos népdalélményei
nvallomása szerint a költő természetlá-
tását, sőt egész életútjának irányát Pa-
rajdon (Udvarhely megyében) szerzett 
gyermekkori élményei határozták meg  
Ezek világos nyomokat hagytak versei-
ben, különösen azokban, amelyekben 
a sóvidéki községhez és környékéhez 

fűződő emlékképek jelennek meg, mint 
például a pisztrángban bővelkedő 
Kis-Küküllő, a „vadvirágszagú, titokza-
tos, néma” temető, a házukkal szem-
beni kovácsműhely, a „többtitkú” erdő 
és a fölötte magasodó, Rapsonné várá-
nak nevezett szikla. Életművének ava-
tott méltatója, Győri János a varázslatos 
szépségű táj és Petőfi Sándor költemé-
nyei mellett a Parajdon hallott dalokat 
és meséket tartotta olyan ihletforrások-
nak, amelyek Áprily alkotóösztönét már 
kisfiú korában fölébresztették. A Rap-
sonné váráról szóló népmonda valóság-
gal megigézte fogékony lelkét  Fecskék, 
őzek, farkasok című, élemedett fővel írt 
könyvében a költő így gondolt vissza e 
monda hatására: „Ma is tisztán érzem: 
képzeletem legelső sugallatait Rapson-
né erdejének és várának köszönhetem ”1

Milyen dalokat hallhatott Áprily Pa-
rajdon a 19  század utolsó évtizedében? 
Erre vonatkozólag megbízható (bár 
aligha kimerítő) felvilágosítást ad az a 
kéziratban maradt népdalgyűjtemény, 
amelyet 1904-ben ő maga állított össze. 
Abban az évben ugyanis parajdi nyara-
lása során alkalma nyílt válaszolni arra 
a pályázati felhívásra, amelyet taná-
ra, Seprődi János tett közzé a Kolozsvá-
ri Református Kollégium értesítőjében. 

Almási István emlékére

A felsősófalvi kilátó

Ö
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in memoriam

Ez a buzdító felszólítás eszébe juttat-
hatta Áprilynak a parajdi játszótár-
saktól, szomszédoktól és ismerősöktől 
pár évvel korábban hallott népdalokat, 
s valószínűleg ilyen előzetes élmények 
fölelevenedése késztette a pályázaton 
való részvételre  A rendkívül szerény, 
tartózkodó természetű diák – aki a to-
vábbiak folyamán, mint ismeretes, első 
verseit álnéven, kilétének szigorú titok-
ban tartásával adta közre – népdalgyűj-
tését névtelenül, a „Székelyföld mindig 
zöld” jelige mögé rejtőzve küldte be, pe-
dig a bírálóbizottság tagjai nagyra be-
csült tanárai voltak, a tehetségére ha-
mar fölfigyelő Kovács Dezső és Seprődi 
János. Az 1904–1905-ös tanévről szóló 
kollégiumi értesítő mindenesetre már 
arról számolt be, hogy „a 383. sz. alatt 
beérkezett munka szerzője, Jékely Lajos 
VIII  o  tanuló dicséretet nyert” 2 A kitű-
zött harminc koronás jutalmat föltehe-
tőleg azért nem ítélték oda neki, mert 
nem jegyezte le a szöveghez tartozó 
dallamokat, nem csoportosította anya-
gát műfajok szerint, és talán azért sem, 
mert gyűjtését mennyiségileg nem tar-
tották kielégítőnek.

Vita Zsigmond Áprily Lajos, az em-
ber és a költő című, 1972-ben megjelent 
könyvében a kollégiumi értesítőre hi-
vatkozva említette ezt a pályamunkát, 
de nem tudván a hollétéről, úgy vélte, 

hogy elveszett 3 A kézirat azonban sze-
rencsére megőrződött Seprődi János ha-
gyatékában Kiss Árpádné Seprődi Anna 
gondossága folytán  Címe: Népkölté-
si termékek a székelyföldi „Sóvidék’’-ről. 
A 17x20,3 cm formátumú, 44 oldalas fü-
zetbe foglalt népköltészeti anyagot rö-
vid tájékoztató vezeti be. Ebben a gyűj-
tő vázlatosan ismerteti a Sóvidéket, 
jellemzi az ott élő embereket, kiemeli 
a katonadalok sajátosságait, és meg-
nevezi azt a barátját, akitől az énekek 
többségét tanulta. A gyűjteményt né-
hány Nagyváradon tanult népdal, illet-
ve ballada zárja 

A kézirat a szerző számozása szerint 
hatvankét sóvidéki alkotást tartalmaz  
Az első két szám alatt azonban tulaj-
donképpen négy dal szerepel, s ezt maga 
Áprily is észrevehette, ugyanis csillag-
gal elválasztotta egymástól a tartal-
milag külön-külön összefüggő szöveg-
részeket, ezenfelül pedig az első számú 

adalék esetében azt is föltüntette, hogy 
a csillag előtti, illetőleg utáni verssza-
kokat más-más énekestől jegyezte le. 
A szóban forgó két-két önálló dalt való-
színűleg azért tekintette összetartozó-
nak, mert azonos lehetett a dal lamuk  
Hogy a dalszövegeket éneklés alapján 
írta le, tanúsítják a helyükön levő indu-
latszók és réják (hej, ihajja, iccu te stb ), 
melyek egyszerű szövegdiktáláskor ál-
talában elmaradnak, de még inkább, ha 
ritkábban is, az egyértelmű utalások. 
(Például: „Ugyanaz a dallama, mint az 
előbbinek. A dallamban mindegyik sor 
ismétlődik.”) A bevezető is figyelmeztet 
néhány darab dallamának hasonlósá-
gára. Jóllehet Áprily zenei képzettsége 
nem érte el azt a fokot, amelyen lehe-
tővé vált volna számára a dallamok le-
jegyzése (kisebb korában csak rövid 
ideig tanult hegedülni), hozzáállása az 
énekszóval előadott dalok gyűjtéséhez 
voltaképpen korai kifejeződése volt a 
zene iránti kivételes érzékenységének is, 
mely később verseiben oly mértékben 
nyilvánult meg, hogy az irodalomtörté-
nészek költészete legfontosabb jellegze-
tességei között tartják számon 

Gyűjteményének zöme szerelmi és 
katonadal, kisebb része pedig ballada, 
keserves, tréfás dal, csúfoló és vándor-
dal. A műfajok ilyen megoszlásának – 
s kiváltképp a katonadalok jelentékeny 

Gyűjteményének zöme 
szerelmi és katonadal, 

kisebb része pedig 
ballada, keserves, tréfás, 

csúfoló és vándordal.

Alsósófalva látképe nyáron. Molnár Szabolcs felvételei. Forrás: terjhazavandor.ro
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arányának – az a magyarázata, hogy 
Áprily a népköltészeti adalékokat ki-
zárólag fiataloktól, főként legényektől 
gyűjtötte. Bevezetőjében Fábyán Marcit 
említette meg, mint akitől különösen 
sok dalt kapott  Mellette énekesei közé 
tartozott az életrajzából szintúgy ismert 
Rácz Rózsika, a parajdi kovács lánya, 
gyermekkori kedves pajtása, továbbá 
Ambrus Győri, Kénesi Sami, Simófi Ká-
roly, Székely Ferenc és Ungvári Károly. 
Utóbbiak nevéhez a „székely legény” jel-
zőt illesztette, mintegy hangsúlyozva, 
hogy hagyományos környezetben élő 
személyekről van szó, szemben Gőcze 
Béla nevű adatközlőjével, akit „diák” 
minősítéssel különböztetett meg a töb-
bitől. Kétségkívül Seprődi János taná-
csát követte, amikor legtöbb dalosa ne-
vét föltüntette  Néhány adat esetében 
viszont nem nevezte meg az énekest, 
legfeljebb ilyenképpen célzott rá a lap 
szélén: „egy alsósófalvi székely legény”, 
vagy „kibédi nóta, egy havadtői legény 
énekelte”. Az egyik katonadal – fölte-
hetőleg az adatközlő lakhelye szerint 
– „szovátai nóta”. A „Nagyvárad vidéki” 
dalok és balladák énekese: „Ágnes, cse-
lédlány Mezőkeresztesről” (családneve 
nincs megadva) 

A lejegyzések minden tekintetben 
nagyfokú gondosságról és igényességről 
tanúskodnak. Igyekezett érzékeltetni a 
nyelvjárási sajátosságokat is  Vigyá-
zott a szövegek néprajzi hitelességére, 
és nem javított rajtuk akkor sem, ha az 
énekesek csak töredékesen tudták, vagy 
ha itt-ott hibáztak 

Minthogy a költő Parajdon leginkább 
annak a társadalmi rétegnek a tagjaival 
volt baráti viszonyban, amely a népha-
gyományok hűséges őrzőjének bizonyult, 

gyűjteményében – úgyszólván magá-
tól értetődően - mindössze négy irodal-
mi eredetű dalszöveg található, a többi a 
legszorosabb értelemben vett folk lór te-
rületéről való. Adalékai ennélfogva tu-
dományos szempontból fölöttébb érté-
kesek, hiszen betekintést nyújtanak az 
1900 körüli évek fiatalságának dalkin-
csébe, és kiegészítik azt az ismeretanya-
got, amelyet Mailand Oszkár, a kitűnő 
néprajzkutató tárt föl nem sokkal Áprily 
pályamunkájának elkészülte előtt. Tud-
niillik Mailand 1901–1903-ban nagyará-
nyú gyűjtéseket végzett a Székelyföldön, 
valamint a Kis-Küküllő–Maros közén, s 
ezek során több ízben járt a Sóvidéken is. 
Itt főleg Szováta és Parajd népköltészetét 
tanulmányozta. Őt is foglalkoztatta Rap-
sonné várának mondája. Miként 1905-
ben kiadott Székelyföldi gyűjtés című 
kötetében írta: „Parajdon nem mulasz-
tottam el a Rapsonnéra vonatkozó ha-
gyományok kutatását. (...) A bűvös hata-
lom, mellyel a nép képzelete Rapsonné 
várát most is körülveszi, máig sem vesz-
tette el hatását ”4 Művében egyébként 129 
népdal és két ballada képviseli a Sóvidé-
ket  E népdalok közül tizennégynek van 
változata Áprily gyűjteményében. Fölté-
telezhető azonban, hogy a költő élő for-
mában hallotta azokat a dalokat is (vagy 
legalább egy részét azoknak), amelyeket 
egyedül Mailand jegyzett le 

A népköltési alkotások zenei alko-
tóeleméről sajnos Mailand is kényte-
len volt lemondani  Ilyenformán eset-
leg más tájakról származó párhuzamok 
alapján lehet sejteni, hogy Áprily a saját, 
és talán a Mailand anyagában levő da-
lokat meg balladákat milyen dallamok-
kal ismerhette meg. Egykorú – meny-
nyiségileg szerény, de így is jelentős 

– népzenegyűjtést a Sóvidéken Vikár 
Béla folytatott: Szovátán nyolc, Paraj-
don pedig kilenc dallamot rögzített 
fonográfhengerre  Vikár adatai jelent-
hetnek közelebbi, ámbár szintén csak 
közvetett támpontokat az Áprilyt ért 
népzenei hatások kiderítéséhez. Költő 
esetében a zenei benyomások koránt-
sem lehetnek mellékesek 

Irodalomtudósok feladata elemezni, 
hogy milyen ösztönzéseket merített Áp-
rily Lajos a népköltészeti élményekből. 
Jellegzetesen 20. századi, városi köl-
tő lévén, aki úgy tudta ötvözni a görög 
klasszikusok, Csokonai, Petőfi, Arany, 
Reviczky, Vajda János, a szimbolisták, 
valamint az impresszionisták hatását, 
hogy hangjának sajátosan egyéni vo-
násait megtartotta, természetesen nem 
alkotott a népdalok modorában  Ennek 
ellenére például az izometrikus nyolc 
szótagos sorok, a páros rím és az alli-
teráció kedvelése alighanem elsősor-
ban régi stílusú népdalok ismeretére 
vall. S ez mindenképpen hozzátartozott 
szellemi fölszereléséhez  

Megjelent: Almási István: „Most jöt-
tem Erdélyből…”. Írások népzenéről és 
népdalkutatásról, MMA Kiadó Non-
profit Kft., 2019, 43–47. oldal.

Jegyzetek
1 Áprily 1965: 81.
2 Török István, dr  szerk : A Kolozsvári Ev. 
Ref. Kollégium Értesítője az 1904–1905-ös 
évről. Kolozsvár. 1905. 108.
3 Vita 1972: 24 
4 Mailand 1905: XV–XVI.
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A parajdi Sószoros

A nyolc szótagos 
sorok, a páros rím és 

az alliteráció kedvelése 
alighanem elsősorban 

régi stílusú népdalok 
ismeretére vall Áprily 
Lajos költészetében.
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közösség

2010. március 12-én, Sárospatakon a Makovecz Imre tervezte A Művelődés Háza 
és Könyvtára belső folyosóján ünnepélyes keretek között népes közönség előtt 
hullt le a lepel arról az emléktábláról, amely hirdeti, hogy az épület nemcsak a 
helybéli közösség kulturális intézménye, hanem az EMKE Észak-Magyarorszá-
gi Képviseleti Pontja is. 2020-ban a világjárvány miatt nem sikerült a tízéves 
jubileumon ünnepélyes rendezvény keretében emlékezni, ezért a sárospataki 
intézmény egy évfordulós kötet kiadását tervezi, amelyben az EMKE és Sáros-
patak több évtizeden átívelő kulturális kapcsolatairól jelennek meg írások. Az 
alábbiakban közöljük Bordás István sárospataki művelődésszervezőnek a kö-
tetbe szánt, rövidített emlékező írását. Bordás István, aki az EMKE tiszteletbeli 
tagja, a Bodrog-parti város és az EMKE közötti három évtizedes kulturális ese-
ményfolyamnak nemcsak aktív részese, hanem hídépítője is.

olozsvár belvárosában van egy utca, 
amit az itt lakó magyarok Petőfi utcá-
nak hívnak. Amúgy a hivatalos román 
elnevezés Avram Iancu  Ha valaki kicsit 
is ismeri az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc erdélyi történetét, ennél 
nagyobb paradoxont el sem tud képzel-
ni  A magyar szabadságharc jelképes 
nemzeti költőjéről elnevezett utcát egy 
olyan személy nevére átírni, aki éppen 
a szabadságharc ellen fogott fegyvert, 
magyar szemszögből nehezen felfogha-
tó történelmi ellentmondás  Persze ne 
legyenek illúzióink, a Kárpát-meden-
ce vérzivataros évszázadai tele vannak 
ilyen felfoghatatlan ellentétekkel  Nem-
csak Kolozsváron, hanem máshol is  

Egy magyarországi magyar nehe-
zen tudja elképzelni annak a kolozsvári 
nemzettársának az érzéseit, aki a Petőfi 
utcán lakik, de a borítékra, amit postán 
kíván elküldeni, a feladó címeként Av-
ram Iancu nevét kell felírnia. Sokak-
nak, akik az anyaországból látogat-
nak Kolozsvárra, a román szemszögből 
nemzeti hősként tisztelt mócot ábrázo-
ló szoborról ez fel sem rémlik 

Innen, a határokon belüli Magyaror-
szágról sokféleképpen lehet szemlélni 
a trianoni döntéssel elszakított terüle-
teket és az ott élő magyarságot. Vannak 
„hivatalos” verziók és persze van sokfé-
le személyes hozzáállás is  Nem vitás, 
hogy a közgondolkodás és a hivatalos 
politika sokszor eltérő megközelítéseket 

tartalmazhat  Lássuk be, hogy a politi-
kai verziók mind telis-tele vannak az 
aktuális érdekrendszerek előítéletei-
vel. Jobbik esetben a magyar állam és 
az utódállamok közötti érdekharcának, 
vagy érdekegyeztetésének előterében 
jelennek meg. Rosszabb esetben – és ez 
sajnos gyakori – az az itthoni aktuálpo-
litika kiszolgálása, annak alárendelése-
ként működik. Így volt ez a két világhá-
ború közötti revíziós törekvések lázában. 
Nem volt másképpen azonban a kom-
munizmus alatti „elhallgatás évtizedei-
ben”, ahol mindent a szovjet birodalom 
központi eszméjének üvegén át kellett 
szemlélni. Sajnos, lássuk be, az elmúlt 
harminc év többé-kevésbé demokrati-
kus rendszerének vizsgálata sem hoz 
olyan eredményt, amely azt mutatná, 
hogy a hazai politika önnön érdeke-
in túllépve képes szemlélni a határon 
túli magyarok szükségleteit. Úgy vélem, 
hogy mindezzel nem mondok újat sen-
kinek, aki egy kicsit is érdeklődik az el-
múlt évszázad politika története, vagy a 
jelenkorunk közéleti eseményei iránt  

Számomra ennél sokkal izgalmasabb 
kérdés az, hogy a hétköznapi ember ho-
gyan tekint a határon túli, közelebbről 
az erdélyi magyar közösségekre  Mi vál-
tozott az elmúlt három évtizedben, ha 
változott valami egyáltalán  A hétköz-
nap emberével e kérdésről beszélget-
ve néha az az érzésem, hogy nem sok 
minden  Legfontosabb megállapítás az 

K

Az Észak-Magyarországi 
EMKE-képviselet első évtizede

Bordás István

Kalotaszegi bemutatkozó Sárospatakon 2010 
márciusában. Kép: A Művelődés Háza és 
Könyvtára, Sárospatak
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lehet, hogy honfitársaim nagy része 
rendkívül keveset tud az erdélyi ma-
gyar közösségek történelméről, kul-
túrájáról, jelenlegi állapotáról, vagy a 
napi élethelyzeteiről. Főleg pedig arról 
tud keveset, hogy mi minden változott 
Erdély-szerte az elmúlt harminc évben. 
Ha számba veszem az eltelt évek ezzel 
kapcsolatos beszélgetéseiben elhangzot-
takat, az erről alkotott kép nem túl szív-
derítő. Olyan, amely az információk, 
a tudás hiányára utalnak, és telis-te-
le vannak téveszmékkel, jó vagy rossz 
előítéletekkel. A skála rendkívül széles. 
A könnyes, pátoszos, érzelgős „egy nem-
zet vagyunk” gondolattól kezdve, a bor-
gőzösen hőbörgős revíziós gondolatokig 
terjednek az egyik skálán  De megjele-
nik a teljes érdektelenség is, lerománoz-
va határon túli nemzettársainkat. Ter-
mészetesen vannak reális ismereteken 
alapuló megközelítések is. Sajnos, ez 
utóbbiak a ritkábbak. Sokak számára 
Erdély még mindig Székelyfölddel azo-
nos  A történelmi és a mai politikai ér-
telemben vett Erdély közötti különbség 
kevesek számára világos  A szórvány 
fogalmát sokan leegyszerűsítik: olyan 
települések összességeként gondolnak 
rá, ahol egyszerűen csak kevesebb ma-
gyar él. A történelmileg szórványban élő 
dél-erdélyi magyarok helyzetének kü-
lönbsége a pár évtizede szórványsorsra 
jutott magyar közösségek állapota kö-
zötti lényeges különbségek nem világo-
sak sokunk számára  Ennek fényében 
nehezen érthetők olyan kérdések, mint 
a székely autonómia, a kisebbségi ma-
gyar oktatás vagy a magyar közösségek 
kulturális helyzete, tevékenysége, telje-
sítményei  Tisztában vagyok azzal, hogy 
a közgondolkodást erősen áthatja a napi 
politikai kommunikáció szükségszerű 
egyszerűsítése, ugyanakkor meg vagyok 
győződve arról, hogy az ismeretek hiá-
nya és az érzelmekkel túlfűtött nemzeti 
„hőzöngés” rövid és hosszú távon csakis 
árthat mind a magyarországi ilyen irá-
nyú közgondolkodásnak, mind pedig a 
határon túli magyar közösségek józan 
stratégiaalkotásának  Példaként csu-
pán annyit említek, sokszoros tapaszta-
latom: a székely autonómiát „kiáltó” itt-
honi honfitársaimnak fogalmuk sincs 
arról, hogy mi érdekében ágálnak  

A türelmetlen olvasó már bizonyosan 
felteszi azt a kérdést, hogy mi köze min-
dennek a tízéves sárospataki EMKE kép-
viselethez  Bátran állíthatom, nagyon is 
sok  E kis kötet lapjain sok helyen lehet 
majd olvasni, hogy mikor milyen esemé-
nyek, történések valósultak meg a ma-
gyar-magyar kulturális kapcsolatok e 
kis szeletében az elmúlt három évtized-
ben, de leginkább az EMKE-képviselet 

2010-es avatása óta  Kollégáim és bará-
taim számba veszik ezeket az esemé-
nyeket éppúgy, mint a kapcsolatok ki-
alakulásának sokszor szívmelengető 
történetét  Arról azonban kevés szó esik, 
hogy mivégre történt mindez  E kapcso-
latok, programok szervezői – vagyis mi 
– miért vállaltuk ezt a munkát. Hisz itt 
nem állami szervezetek előre megadott 
feladatairól és bőséges finanszírozásá-
ról volt, van szó  Minden egyes program 
a mi ötletünk, a mi szabad elhatározá-
sunkból született  Pénzügyi támogatás 
pályázatokból került, ha került egyálta-
lán. Az esetek jelentős részében külön 
díjazás nem is járt ezért a munkáért  
Elegáns lenne azt írni, hogy az EMKE 
képviseleti pont megalapítása kimun-
kált küldetéssel és szakmai programmal 
történt  Ha ragaszkodunk a szikár té-
nyekhez, ez nem így volt  De önmagam-
nak ellentmondva: mégis volt valami 
stratégiai elképzelés, hiszen az elindítók 
tudták, érezték mit kell tenniük. Ha úgy 
tetszik, a küldetés a fejünkben az érték-
rendünkben jelent meg, a programot pe-
dig az élet írta. Leegyszerűsítve: kultúrát 
viszünk át a határon. Magyar kultúrát 
innen, Észak-Magyarországról Erdélybe  
Magyar kultúrát Erdélyből Észak-Ma-
gyarországra, és néha kilépve a régióból, 
az ország más részeibe is  Megmutatni 
magunkat és megismerni titeket. Szem-
besülni a magyar kultúra sokszínűségé-
vel, értékével  Mi, akik részt veszünk eb-
ben, pontosan jól tudjuk, hogy a kultúra 
oly sok mindent integrál magába, hogy 
ez a legkiválóbb hordozója és forrása má-
sok megismerésének  

Az elmúlt tíz évben ötvennél több 
eseményen több ezer ember vett részt  
Az együttműködő partnerek száma 
meghaladja a százat  A felhasznált 
pénzügyi forrásokat számolgatni azért 
nincs értelme, mert a ténylegesen elköl-
tött forintok és lejek értékét jóval meg-
haladóan, más erőforrásokat is bevon-
tunk a megvalósításba  A rendelkezésre 
álló épületek és technika használata  
Az ilyen-olyan szervezetek nevében el-
számolt sok-sok kilométernyi utazá-
si költség, a több ezer órányi élő mun-
ka jóval nagyobb értékként esik latba 
a számvetéskor  És természetesen talán 

a legfontosabb a kialakult szakmai-em-
beri kapcsolatok, a bizalom értéke, 
amely sohasem számszerűsíthető. 

Klasszikus hálózatépítés volt ez, 
amelynek csomópontjaiban egy-egy 
előadás, kiállítás, fesztiválrészvétel ta-
lálható  Hálózat, amely Vajdahunyad-
tól Nagybányáig, Nagyváradtól Sepsi-
szentgyörgyig terjed  Mindez a magyar 
kultúra éltetése, újraépítése, bemuta-
tása érdekében  Magasztosan pedig át-
vitt értelemben annak érdekében, hogy 
megismerjük egymást  Azért, hogy mi, 
kultúraközvetítők minél hitelesebb 
nemzeti képet mutassunk azon magyar 
közösségeknek, amiket szolgálunk  Va-
lódi képet az ittenieknek Erdélyről, és 
az itt élő kultúrát az ottaniaknak. Re-
ményeink szerint mindez egyaránt sze-
repet játszik az egyéni tudás építésében 
éppen úgy, mint a közös tudatában. Ér-
téket ad, segít tájékozódni, megismer-
ni mindazt, amit nemzettársaink ér-
téknek tartanak  Gondolhatnánk, hogy 
elvileg ez könnyű, hisz mindannyian 
magyarok vagyunk, de a korábbi pél-
dákból láthatjuk, hogy ez nem is any-
nyira egyszerű. Hisz kimaradt közös 
történetünkből sok-sok év. Újra közös 
történeteket kell építeni egyénileg kü-
lön-külön, és persze a közösségeknek is  
Az elmúlt tíz év nem számokban kife-
jezhető legfőbb hozadéka talán az, hogy 
van már közös története a sárospataki 
Művelődés Házának és az  EMKE-nek, 
vagy a sárospataki Képtárnak és a 
Nagybányai Teleki Magyar Háznak  
A sort persze lehetne még folytatni 

Hálás vagyok a sorsnak, hogy most 
már vannak közös történeteim nekem 
is számos erdélyi kollégával, baráttal  
Olyanok, amelyek meghatározzák nem 
csupán az erdélyi magyar kultúráról 
való gondolkodásomat, hanem az egész 
magyarságról vallott nézeteimet is. Sej-
tem már, hogy miért más magyarnak 
lenni Nagybányán vagy Kolozsváron, 
mint nekem itt Sárospatakon. Ez pe-
dig szélesebb megvilágításba helyez sok 
mindent, amit gondolok nemzetről, ha-
záról és az eziránt érzett felelősségről. 

Tisztában vagyok azzal, hogy mind-
az, ami az elmúlt tíz évben zajlott az 
EMKE Észak-Magyarországi Képvisele-
te keretei között, csupán csepp a tenger-
ben  Abban a tengerben, ami azt a mun-
kát jelképezi, amely végén újra értéken 
alapuló egységes magyar kultúra jelenik 
meg a Kárpát-medencében  Azt a mun-
kát, amelynek eredményeképpen egy 
magyar polgár el tudja képzelni egy ko-
lozsvári honfitársa azon érzéseit, amik 
a boríték címzése közben jár a fejében  

Nem sok e csepp tudom, de vállal-
ható 

...honfitársaim nagy 
része rendkívül keveset 

tud az erdélyi magyar 
közösségek történelméről, 

kultúrájáról, a napi 
élethelyzeteiről.
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emlék-lapok

Fülöp László

Köröstarcsai Veér György 
örökölt ingóságai 1697-ben

zvegy széki Teleki Mihályné Veér Ju-
dit 1697  április 18-án fölkereste losonci 
Bánffy Pált1 Kolozsvárott a házában az-
zal a kéréssel, hogy tanúk jelenlétében 
osszák föl a két unokaöccse, György és 
Boldizsár ingóságait, amelyeket az el-
hunyt szüleiktől, illetve az anyai nagy-
atyjuktól, Bessenyei Mihálytól örököl-
tek  A Történeti Tárban2 átírásban közölt 
okiratból nem derül ki az, hogy mindezt 
mivel indokolta  Csupán három dolgot 
feltételezünk  Az egyik az, hogy a kö-
zelmúltban halhatott meg a két fiatal 
özvegy édesanyja. A másik, hogy Judit 
volt az a legközelebbi és idősebb rokon, 
aki ebben az ügyben intézkedhetett  
A harmadik pedig az, hogy a két fiú 
még nem érte el a nagykorúságot. Erre 
két helyen is találunk célzást, idézem: 
„neveletlen árvaságoknak gyengeségére 
való tekintetből”, illetve „kik már idejek-
nek nevekedésével naponként jobban is 
erősödnek”. 

A leltárt az ingóságok megtekintése 
és átnézése után a következő felkért ta-
núk jelenlétében készítették el: Hatházi 
Balku Pál, Kolozsvár város vicekapitá-
nya, Kabos Mihály Kolozs vármegye ül-
nöke (assesor), Szentjóbi György városi 
nemes, valamint Újhelyi Ferenc, Dobo-
ka vármegye és Kolozsvár törvényes és 
hites nótáriusa  Ez utóbbi készítette el 
a roppant logikusan fölépített, pontos 
lajstromot, amelyet a végén a négy sze-
mély a saját aláírásával és pecsétjével 
hitelesített 

Mielőtt bemutatnám ezt a leltárt, 
szeretnék röviden szólni a Veér család 
történetéről, múltjáról, valamint a ge-
nealógiájukból arról a kis 17  századi 
szeletről, azokról az okiratban említett 
személyekről, akik okvetlenül szüksé-
gesek a továbbiak megértéséhez 

A Veér család3 az évszázadok folya-
mán több nevet is használt a róluk 
fennmaradt okmányok szerint. Első is-
mert ősük Muronyi Jakab, aki a birto-
káról, Murony pusztáról vette a nevét  

András nevű fia kezdetben az Oroszi (de 
Uroz), majd később a 15. század végén 
már a Vér4 családnevet használta, tehát 
a vezetéknév ekkor állandósult  Apró 
történelmi érdekesség, hogy ez az And-
rás lehetett Szilágyi Erzsébet „király-
anyának” a hű udvarnoka.

A család kezdetben Békés megyében 
élt és volt birtokos  A 16  századig az 
egyes okiratok alapján nem sikerült fo-
lyamatos családfát összeállítani, de ne-
vekkel, évszámokkal és birtokhelyekkel 
igazolható a jelenlétük  Ezek közül em-
lítünk néhányat a Hungaricana doku-
mentumai közül 

Györgynek és Andrásnak Tarcsán 
(Köröstarcsa) és Szarvas egy részén vol-
tak 1472-ben birtokai, amelyeket Má-
tyás királytól kaptak adományul  And-
rásnak Tarcsán már háza volt 1478-ban, 
1500-ban pedig udvarháza is, ugyanitt 
öt adózó és több egyéb portája. Ettől az 
időtől fogva vették föl a köröstarcsai ne-
mesi előnevüket, amely a családjukban 
a 16  században önállósult  E két Veér, 
illetve később özvegyeik birtokai vol-
tak még: Edeles (1482), Csapegyháza és 
Pusztakondoros (1498), Szentjánostelke 
(1493) stb. A famíliából még előfordul-
nak a 15. században a következő birto-
kosok, akiknek a keresztneve: András 
fia János, Mihály, Krisztina és Judit. 
A nemességük mellé címert – egyesek 
szerint viszont már csak címermeg-
újítást – 1509-ben kaptak II. Ulászló ki-
rálytól 

Az eddig Békés megyei család Mihály 
nevű tagja a 16. század végén birtoka-
it elhagyva átköltözött Erdélybe  Nagy 
Iván a lábjegyzetben idézett kötetében 
ettől a Mihálytól vezette le a Veér csa-
lád nemzedékrendi tábláját  Mégpedig 
megfelelő adatok híján sok pontatlan-
sággal és kisebb regényes történetek-
kel, amelyekből egyet a későbbiekben 
idézni is fogunk  Mihály unokái voltak: 
Judit, György, Krisztina és Anna. (E két 
utóbbiról nincs említés az általam 

A Veér család 
az évszázadok folyamán 

több nevet is használt 
a róluk fennmaradt 
okmányok szerint.

Ö
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bemutatott dokumentumban, ezért ró-
luk részletesen nem szólunk ) 

Judit volt az, aki az örökölt ingósá-
gok megosztását kezdeményezte  Éle-
téről elég sokat tudunk, főként a má-
sodik férje kapcsán maradtak fönn 
személyével kapcsolatban feljegyzések  
Judit (*1641 – †1707, február 14-én temet-
ték Gernyeszeg5 helységben) első férje 
Toldy Miklós volt, aki 1657-ben Rákóczi 
lengyel hadjáratában esett el, gyerme-
kük nem született. A fiatal, még csak 
huszonegy éves Judit második férje 
gróf széki Teleki Mihály (*1634 – †1690), 
Erdély főgenerálisa, később Apafi feje-
delem főtanácsosa lett. 1662-ben kö-
töttek házasságot, miután Teleki első 
neje, Pekry Zsófia hat hónapi házasság 
után elhunyt  Teleki 1690  augusztus 
21-én, a Thököly ellen vívott zernyesti 

csatában halt hősi halált, Gernyesze-
gen temették el (mint később a nejét, 
Juditot is). Feleségére és utódaira tete-
mes jószágot és kincset hagyott hátra  
Míg az első házasságából gyermek nem 
született (születhetett), addig e máso-
dikból a 18 évi együttlétük alatt 13 (!)  
Mind megérték a felnőtt kort, s utó-
daik által ők lettek a híres Teleki csa-
ládnév fenntartói6. Telekiné Veér Judit 
híres volt mind gondos gyermekneve-
léséről, mind jótékonykodásáról. Így 
például 1698-ban (a férje emlékére) az 
ő adományából építették föl Marosvá-
sárhelyt a református temető ravatalo-
zóját, amelynek mestergerendáján még 
ma is olvasható az akkor ráírt szöveg, 
az évszám és a neve 

Judit (IV.) György nevű testvérét 
(születésének és halálának időpontja 

is ismeretlen) 1658-ban az Arad vár-
megyei Deszna várának kapitányává 
nevezték ki, azonban ezt a tisztségét 
nem tudta betölteni, mivel azt köz-
ben a törökök elfoglalták  1660-ban vi-
szont már Kolozsvár alkapitánya volt  
Első felesége várszai és némai Vajda 
Kata volt, akiről nem maradtak fönn 
adatok, mivel a Kolozs megyei család 
a 17  században kihalt  Második neje 
Bessenyei Anna volt (az ő apja az első 
bekezdésben említett Bessenyei Mi-
hály). Nagy Iván szerint ebből a házas-
ságból két gyermek született: Kata és 
a címben említett György  Az általunk 
tárgyalt dokumentumban Kata nem 
szerepel, talán azért, mert a szokásos 
leánynegyeddel a család kiházasíttat-
ta  Viszont pontatlan a Nagy-féle kötet-
ben az anya keresztneve, ugyanis nála 
Mária; és hiányzik az itt tárgyalandó 
okmányban szereplő Boldizsár, György 
fiútestvére, akivel osztozkodnak. 
(Ugyanígy hibás a Wikipédián az anya 
neve, mivel ott Bornemisszának írták 
le7 ) Azt nem tudjuk, hogy III  György, 
Judit és IV. György apja mikor hunyt 
el  Azt viszont olvashatjuk Nagy Iván 
könyvében, a 118  oldalon, hogy a szép 
özvegy Bessenyei Máriát (azaz Annát) 
a szintén megözvegyült I. Apafi Mi-
hály fejedelem feleségül kívánta ven-
ni  Ha mindez igaz, akkor utólag kissé 
groteszknek tűnik ez a helyzet, ugyan-
is a fejedelem már 1690-ben, 58 évesen 
elhalálozott 

A továbbiakban nem idézzük a csa-
ládfát, mivel a nevezettek utódai ol-
vashatók a már idézett Nagy Iván-féle 
kötetben és az interneten, illetve nem 
szükségesek a téma további bemuta-
tásához  

Mint korábban említettem, a nótá-
rius nagyon pontos, mindenre odafi-
gyelő, kiválóan fogalmazó, sőt néhány 
helyen kimondottan tréfás hangvé-
telű személy volt. Hátrahagyott ok-
iratában betartotta a szövegszerkesz-
tési szabályokat, kerülte a fölösleges 
latin kifejezéseket, és törekedett a le-
hető legpontosabb megfogalmazásra. 
Viszont nekünk, a mai olvasónak na-
gyon szokatlan a rengeteg, akkor hasz-
nálatos, mára már kiavult kifejezést, 

Hátrahagyott okiratában 
kerülte a fölösleges 
latin kifejezéseket, 

és törekedett a lehető 
legpontosabb 

megfogalmazásra.

A köröstarcsai református templom egy 1908-ból származó képes levelezőlapon
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emlék-lapok

megnevezést, mértékegységet, ruha-
anyagot, azok díszítését stb  megér-
teni, és ebben az ismertetőben a mai 
olvasóknak tömören megmagyaráz-
ni  Ezen leírt tárgyak között bizonyára 
már akkor is sok olyan volt, amit akkor 
sem használtak, csupán örökölték elő-
deiktől, azonban azokat családi hagyo-
mányból, de inkább kegyeletből meg-
őrizték. Ilyen például az ezüstös nyelű 
tollas buzogány vagy strucctoll 

Következzék ezek után a jegyzőkönyv 
tartalmának az ismertetése  Az íródeák 
hét nagy csoportba osztotta a listába 
felvett tárgyakat  Ezt a sorrendet követ-
jük a továbbiakban, azonban az abban 
leírtak közül csak a legfontosabbakat 
vagy a legérdekesebbeket emelem ki ál-
talában egyes számban, hisz lényegte-
len az, hogy azokból hány jutott a két 
testvér közül Györgynek  (Meg kell je-
gyeznem, hogy Boldizsárnak ugyaneny-
nyi értékű holmi jutott.) A pénzen kívül 
mindezeket a holmikat gondosan elkü-
lönítették több nagy fekete vagy fejér 
vasas ládákba, illetve egy bőrös hintó-
ládába, hogy azok könnyen kezelhetők 
és szállíthatók legyenek 

Úgy tűnik, hogy a pénzt volt a leg-
egyszerűbb elosztani a két testvér kö-
zött  Györgynek jutott 132 arany, három 

darab kettősarany és három egyéb 
aranypénz  Ritkaságszámba ment az 
50-es értékű, amelynek felét egyesek-
ben fizette ki Boldizsárnak. Ezen kívül 
79 tallér (nagyobb méretű ezüstérme) 
és 56, úgynevezett „ó pénz”, amely már 
nem volt forgalomban lévő fizetőesz-
köz, csupán az aranyak súlya jelentett 
értéket  Összesen tehát 163 arany ju-
tott neki a más, itt fölsorolt pénznemek 
mellett  

Egy fekete ládában voltak az éksze-
rek és az egyéb ezüstholmik  Azokat a 
tárgyakat, amelyek nemesfémből ké-
szültek, ha lehetséges volt, akkor le is 
mérték, és a súlyukat latban (kb. 1,75 
dkg) adták meg  Az ékszerek mind 
aranyból voltak, rajtuk rubint, gyé-
mánt ékkövek, boglárok, gyöngyök; 
láncok, gyűrűk, medálok, fülbevalók, 
dolmányra való gombok (50 darab), 
kapcsok; egy arany kígyócska, klári-
sok (nyakdísz, gyöngysor; az egyik 67 
szemből állt). Egy ezüst aranyozott öv, 
amely 99 „pogány” pénzből készült, va-
lamint egy boglárokkal és rubintocs-
kákkal kirakott párta  A használati 
tárgyak között is voltak ezüstből ké-
szült holmik, így: kanalak, sarkantyú, 
egy „lúdtojást evő kalánka”, valamint 
egy nehéz, ezüstből készült, terebélyes 

mosdómedence hozzávaló korsóval  
A nótárius tréfásan megjegyzi, hogy 
„mivel az emlitett mosdóedényeknek 
kétfelé szakasztása kár nélkűl nem le-
hetett volna”, ezért György uram azo-
kat magához vette, és az értéküknek a 
felét más tárgyakkal kiegyenlítette 

A harmadik csoportba tartoztak 
a „köntösök, béllések, és egyéb visel-
ni való egyetmásokbúl” álló láda tár-
gyai  Ebben (és majd az ötödik, fehér 
ládában szintén) értékes női ruhane-
műk is találhatók, amelyek feltehető-
en az édesanyjukról maradtak rájuk  
A ruhaneműk selyem- és aranycsip-
kével, arany- és ezüstfonállal voltak 
díszítve, a kabátfélék külsejére és a 
bélésükre értékes prémek rávarrva: 
nyest, nyuszt, rókanyak, rókatorok és 
rókaláb. Csak palástból hét különböző 

Képeslap a köröstarcsai sétakerttel

A pénzen kívül a holmikat 
gondosan elkülönítették 

több nagy fekete 
vagy fehér vasas 

ládákba, illetve egy bőrös 
hintóládába.
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darab is volt, természetesen mind más 
anyagból készült, és a színei is eltér-
tek  A többi tárgyat csupán fölsorolom, 
néha elé teszem az érdekesebb, meg-
különböztető jelzőt: zöld virágos bár-
sonyszoknya, karmazsin színű (kékes 
árnyalatú sötétvörös) szoknya, tafota 
előkötő (könnyebb selyemszövet), kaf-
tán (bokáig érő, bő férfikabát, a keleti 
népek viselete), vörös cafrag (cafrang8), 
övek, nyolc pár vitézkötés aranyból, 
süveg, bélelt szárú sárga csizmák, kap-
cák, sárga papucs. Valószínűleg csak 
véletlenül kerültek ebbe a ládába: új 
szőnyegek, egy paplan és egy hin-
tóvánkos 

A fegyverekből és a lószerszámok-
ból feltűnően keveset olvashatunk an-
nak ellenére, hogy a család tagjai mind 
harcviselt katonaemberek voltak  Eset-
leg eleve mindegyiküknek megvolt 
a maga saját, kedvelt és megszokott 
fegyverzete, amellyel – a kor szokása 
szerint – el is temették őket? A választ 
erre nem tudhatjuk. Az itt szereplő vas-
ládából György csak a következőket 
kapta: két kardvas, egy ezüst- és egy 
aranyozott tőr, egy pár pisztoly, vala-
mint kötőfékek, fékagy orrcsattal és 
szügyellővel, zablák, egy parasztfék 
és a már említett buzogány 

Egy nagy fehér ládában voltak a 
legváltozatosabb ruhaneműk, „fejér 
ruhák”, ágyneműfélék, s azok alap-
anyagai  Három darabban összesen 61 
sing9 nyers, fehérített és négynyüstös 
vászon, akkori elnevezéssel: dikta (ez 
utóbbi értékét az adta, hogy különleges 
és bonyolult, finom szövéssel készült). 
A már kész ruhadarabok mind kü-
lönlegesen díszítettek voltak: recével, 
csipkével varrottak, cérnából kötöt-
tek (horgolt), skófiummal (ezüst vagy 

aranyszállal) átszőttek, „írás után var-
rottak”, azaz hímzettek  A legértéke-
sebbeket és a különlegességeket Krak-
kóból szerezték be, például a kamukát 
(damasztszövet) és az említett négy-
nyüstös vásznat is  A láda tartalma a 
leírt anyagokon kívül a következő volt: 
kendők, gallérok, felső ing és kis ing 
(valószínűleg blúzok voltak, hisz skófi-
ummal varrták ki őket), ingvállak, elő-
kötők (csipkével díszített kötények), fő-
kötők, fehér gyapotstrimfi (strimfli, 
azaz harisnya), bojtok. Selyem- és vá-
szonlepedők, abroszok, 27 asztalken-
dő (ruhaszalvéta), keszkenők, selyem-
mel varrott és hímzett vánkoshéjak; 
egy bársony lengyel süveg, valamint 
kalapra való strucctoll  Ebbe a ládába 
is került néhány idegennek mondha-
tó darab: egy fekete rámájú tükör, egy 
festett török guzsaly és egy „iskatulyá-
ban” rézszegek 

A konyhában használatos darabo-
kat, eszközöket a jegyző két csoportra 
osztotta aszerint, hogy anyaguk miből 
készült  Ugyan a számuk ezt nem in-
dokolta, hanem talán inkább az, hogy 
más-más volt az értékük  

Egy „fazokban 12 egyben járó ón tá-
lak”, azaz egymáshoz tartozók, egyfor-
mák voltak  Négy óntányér, öt nagyobb 
és két kisebb óntál  Arra nem tesznek 
megjegyzést, hogy ezek csak egyszerű 
vagy díszített, esetleg címerrel ellátott 
darabok voltak-e 

A következők: egy ónozott réz hű-
tőalkalmatosság, valamint az ebbe való 
két egyforma réz kondér  Egy kisebb és 
egy nagyobb réz „tepsia” és egy nyeles 
vas tepsi (serpenyő). Egy „kisded” fü-
les tábori rézkondér, egy „rézsikárló”, 
azaz edénytisztító eszköz, illetve egy 
réz mosdótekenőcske, amelyet felte-
hetően mosogatásra használtak. Végül 
egy vasból készült pincetok négy ónpa-
lackkal  A pincetok10 abban az időben 
nagyon gyakori, hasznos és praktikus 
darab volt. Ez egy fiókokra osztott ládi-
ka, amelyben palackokban bort szállí-
tottak, vagy vitték magukkal utazásaik 
esetén  Ugyanis vizet nem mertek inni, 
a szomjukat borral oltották  A maguk-
kal vitt pincetok pedig megóvta a pa-
lackokat a bor kidőlésétől. Nem véletlen 
az, hogy ez utóbbiakat a bőrős útiládá-
ban tartották 

Tömören, a lényeget kiemelve a fel-
vett lajstromból, ezek a tárgyak jutottak 
a két fivér közül Veér Györgynek. Test-
vére, Boldizsár ugyanekkora értékben 
kapta a fennmaradt ingóságok másik 
felét  

A felvett leltárban természetesen 
nem találkozunk ingatlanokkal (kas-
tély, udvarház, szőlők, szántók, erdők 

stb ), az egyes falvakban található bir-
tokaikkal, nem olvashatunk lábas jó-
szágokról  Ezeket az általunk nem is-
mert vagy elkallódott végrendeletek 
tartalmazhatták  Ha pedig ilyenek vá-
ratlan halál esetén mégsem készültek 
volna, akkor az abban az időben szoká-
sos örökösödési szabályok szerint oszt-
hatták szét az utódok, rokonok és az 
örökösök között 

Újhelyi Ferenc, a hites nótárius na-
gyon elégedett lehetett a két testvér 
osztozkodási magatartásával és hozzá-
állásával, ahogy írja: „minden egymás 
ellen való háborgások és idegenkedé-
sek nélkül” ment végbe ez az esemény  
Mondata bizonyára nem udvariassá-
gi szólam volt, hiszen nem lett volna 
kötelessége egy hivatalos okmányba 
ilyen magánjellegű megnyilatkozást 
beleszőni. Ezek után nem is csodál-
kozhatunk azon, hogy milyen jókí-
vánságokkal köszönt el a befejezésben 
György től és Boldizsártól. „Tarcsa meg 
isten tovább is kglmeket maga félel-
mében és egymás szeretetiben, hogy 
az igaz, s tökéletes atyafiui szeretetnek 
lehessenek mindenek előtt dicséretes 
példái, és abból következhető dicsőssé-
ges jóknak, magok örömével érezhes-
sék hasznát ”

Jegyzetek
1 Judit lánytestvérének, Krisztinának 
a férje Bánffy Zsigmond volt  Tehát a meg-
keresés valamilyen atyafisági kapcsolat 
révén történhetett  Bánffy Zsigmond és a 
fent nevezett Pál családi kapcsolatát nem 
sikerült pontosítani 
2 Komáromi András: Vér György ingósá-
gai leltára 1697  Történelmi Tár  Budapest  
1885. p. 401–408.
3 Nagy Iván: Magyarország családai czí-
merekkel és nemzedékrendi táblákkal. XII. 
Pest. 1865. p. 115–118.
4 Kázmér Miklós: Régi magyar családne-
vek szótára  Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság. Budapest. 1993. p. 1134– 1135. Az itt 
olvasható adatok: 1472 Andreas Weer (Bé-
kés megye), 1664 Ver Gyeorgy (Kolozsvár)  
A név jelentése: származás révén rokon  
Tehát rokoni, családi kapcsolatra utaló 
családnév 
5 Gernyeszeg (románul: Gorneşti) 1587-ben 
már a Teleki család birtoka  Várát 1686-
ban Teleki Mihály építtette át kastéllyá 
6 Nagy I.: i. m. XI. Pest. 1865. p. 82.
7 https://hu wikipedia org/wiki/Teleki_ 
Mihály_(főgenerális)
8 A cafrang szónak a magyarban több je-
lentése is van: lótakaró, nyeregtakaró; ló-
szerszámon vagy ruhán lógó dísz, bojt stb 
9 Régi hosszmérték: három arasz, körül-
belül 62,2 cm 
10 Utódját ma is használják a kereskede-
lemben, keménypapírból készült, italok 
szállítására alkalmas, rekeszes doboz 

A Veér (Weer) család címere. Képek: Wikipédia
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galéria

Takács Gábor

Balogh András festői világa
„A szépség mindenütt ott van,  

nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg” 
(Auguste Rodin) 

apjaink embere egyfajta hiányérzet és 
egyensúlyvesztés fenyegető katakliz-
máját éli  Rohanó világunkban meg-
bomlik és elemeire tagolódik egy tartós-
nak vélt biológiai egyensúly. Az ember 
elemi életérzései, mint a szeretet, ma-
gány, elszigeteltség, szorongás mé-
lyebb, összetettebb tartalmat nyernek  
A modern ember ezeknek az érzéseknek 
próbál hangot adni, ki-ki a maga mód-
ján: szavakban, hangokban, képekben  
Nem véletlen az, hogy a mérnök az iro-
dalomban, az orvos a költészetben vagy 
a festészetben találja meg azt a lelki 
egyensúlyt, amire valamennyien vá-
gyunk  Kepes György írja A világ új képe 
című könyvében: „Az ember megszelí-
dítette a világot, és fokozatosan saját 
emberi léptékébe foglalta. Az erdők és 
hegyek félelmetes állatszörnyektől és 
démonoktól benépesített helyek voltak, 
melyeket a bölcs ember messze elke-
rült. Később ismerős, barátságos világ 
részévé váltak, sőt békés menedékké a 

megpróbáltatások között”  Ám az iroda-
lom, költészet, festészet nemcsak me-
nedéket nyújt, hanem lehetőséget ad 
az önkifejezésre, önmegvalósításra is  
Pótcselekvés esetében az önkifejezés ily 
módon való megvalósítása különösen 
az orvosok körében nagyon elterjedt  
Példaértékű erre Balogh András festé-
szete, aki orvosi hivatása mellett a fes-
tészettel kötelezte el magát  Festésze-
tében a szülőföld iránt érzett szeretete, 
a bánáti táj, majd a későbbiekben Ko-
lozsvár és környéke elevenednek meg  
Minden festményéről a természet iránti 
szeretet sugárzik  Gyermekkorának em-
lékei, a Partos Pusztai békét, nyugalmat 
sugárzó sík táj végig kíséri egész életét  
Ez a szeretet készteti alkotásra, ennek 
jegyében születnek képei az akvarell, 
a pasztell, vagy olaj műfajában.

Balogh András egy Temes megyei 
csöndes kis faluban, Partoson született 
1922  október 14-én, a Berzeva partján, a 
szerb határ közelében, Balogh András és 
Csontos Veronika fiaként. A kis település 
mindössze néhány házat számlál alig 
ezer lakossal  Elemi iskoláit itt végezte, 
majd Temesvárra került, és Piarista Lí-
ceumba járt 1939 és 1943 között  Ebben 
az iskolában a piarista rend szellemé-
ben nevelték a diákokat  A piarista rend 
a római katolikus egyházon belül mű-
ködik, jelmondata a Pietas et Litterae, 
azaz Lelkiség és Műveltség  A piaristák 
papok és közösségben élő szerzetesek 
is  Életüket a gyermekek nevelésének 
és oktatásának szentelik  A négyszáz 
éves piarista rend a szegények mellet-
ti elkötelezettséget tartja hivatásának  
A rend alapítója Kalazanci Szent József. 
Valójában innen kerülnek ki a papnö-
vendékek, de a diákokat nem kötelezik 
arra, hogy a papi hivatást válasszák  Itt 
érettségizett Balogh András 1943 máju-
sában, amikor is a 91 sikeres kandidá-
tus közül a 19  lett a Piarista Líceumban 

N
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Temesváron. Értesítőjéből kiderül, hogy 
már ekkor felfigyeltek kitűnő rajzkész-
ségére. 1929-ben, amikor húga alig két 
hónapos volt, édesapjuk kiment Kana-
dába, hogy családját anyagilag jobban 
segíthesse. A tőle rendszeresen kapott 
pénzekből földet vásároltak, melyek ér-
tékesítéséből később édesanyja támo-
gatta a Temesváron líceumba került 
fiát. A két gyermeket édesanyja nevelte, 
így a gyermekek nagyon kötődtek édes-
anyjukhoz, és természetesen egymás-
hoz. Az apa a családot a későbbiekben 
sem tudta kivinni, és hazajönni sem 
tudott a betegségei, valamint a máso-
dik világháború miatt. Ez a kivándor-
lás sok nehézséget okozott kezdetben a 
pályáján. Az érettségi után 1945-ban a 
háború árnyékában átkelt a szerb ha-
táron, felkerült Budapestre, majd át-
jött Kolozsvárra, ahol beiratkozott a 
Ferenc József Tudományegyetem Jogi 
és Államtudományi Karára, de hama-
rosan rájött, hogy nem ez lesz élete hi-
vatása, így később beiratkozott a Bolyai 
Tudományegyetem Orvostudományi 
Karára Marosvásárhelyen  Itt 1949-ben 

megszerezte az orvosi diplomát a higi-
énia szakon  Bevett gyakorlat szerint 
a legjobb végzős diákot visszatartot-
ták tanársegédként. Ő is részesült eb-
ben a megtiszteltetésben, de néhány 
hónap után megszűnt tevékenysége az 
egyetemen. 1950 áprilisa és 1951 októ-
bere között katonaorvosként szolgált 
Medgidián, a távoli  Mi váltotta ki ezt 
a nagy változást? Talán meglátták az új 
öltönyben, amit édesapja küldött aján-
dékba Kanadából az érettségi alkalmá-
val, és kitudódott nyugati rokonsága? 
Úgy, tűnik igen! Erős akarattal, kitar-
tással, sikeres vizsgák után Kolozsvárra 
került a katonakórházba, ahol megsze-
rezte a belgyógyász és pneumofitzioló-
giai szakosítást  Innen ment nyugdíj-
ba 1986-ban  Nyugdíjas éveit szeretett 
családja körében töltötte, minden idejét 
unokáinak és a festészetnek szentelve 
2001-ben bekövetkezett haláláig 

Az íráskészségéről és érzékeny lelki-
világáról tanúskodik az az ötven levél, 
amit 1952 és 1954 között címzett szíve 
választottjának, Móc Anikónak  A kór-
ház igazgatósága ellenezte a házasságot, 

mivel választottja gazdag családból 
származott, így nem felelt meg a kor el-
várásainak  Kitartó, egyenes egyénisége 
itt is megnyilvánult, mert 1954. novem-
ber 14-én feleségül vette Móc Anikót, aki-
től egy lánya született: Petronella – ma 
főorvos Kolozsváron a Prof. Dr. Ion Chiri-
cuță Onkológiai Intézetben a Sugárterá-
pia Osztályon  

A festészethez szükséges alapisme-
reteket a Népművészeti Iskolában sajá-
tította el, majd a későbbiekben autodi-
dakta módon folytatta  Eleinte rajzolt, 
majd az akvarell, pasztell, olaj festészet 
terén szerzett jártasságot  Mindene-
kelőtt a grafika területén gyarapította 
ismereteit, tudatában volt annak, hogy 
minden festmény alapja a jó rajz. „A vo-
nal rendkívül sok lehetőséget rejt ma-
gában – írja Nagy Pál a Képzőművészet 
Iskolája című könyvében. A szénrajzban 
sok lehetőség van. Voltaképpen átme-
netet képez a rajz és a festészet között  
Festészete hazai talajból táplálkozik  
Az ember kevés képén van jelen, de 
minden az emberre vall  A képek szín-
világa, életöröme egyfajta időtlen nyu-
galmat áraszt  A sajátosan felfokozott 
színekben erő van, ugyanakkor rendkí-
vül sok finomság. Tájábrázolásain fes-
tői nyelve szabad, kötetlen. A sokszínű 
táj alázatos közeledésre készteti  A tisz-
ta színek, dekoratívabb formák grafikus 
vonalvezetést eredményeznek. „Min-
den szín megvan a tubusban, csak ki 
kell venni belőle, úgy, ahogy van, csak 
rá kell tenni a vászonra  De oda, aho-
va való. De úgy, hogy ott maradhas-
son” – írja Rippl Rónai József. Művészi 
térszemléletének alapja a rálátás  Ké-
pei híven tükrözik természetjárásaiból 
származó élményeit  Képei nagy részén 
érzékelteti a sík táj költőiségét.  

Érdekes kísérletnek lehetünk tanúi, 
amikor kazalba szedett kukoricakóró-
inak három változatát tekintjük meg  
Nem érdektelen az, hogy milyen sor-
rendben készültek ezek a képek, hi-
szen rajtuk nyomon követhető alkotó-
juk mesterségbeli fejlődése. Egyértelmű, 
hogy elsőként a tusrajz készült el, ahol 
egy sötét vonalhálóval szemlélteti a 
kazalba szedett kukoricakórók töme-
gét, a pasztellnél már sokkal rajzosabb, 

A kazalba rakott 
kukoricakóró egy jól 

meghatározott munka 
eredménye, egyfajta 

jelkép, az elvégzett munka 
szimbóluma.
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kidolgozottabb a képsík, a színek is sok-
kal finomabbak, végül pedig az olajkép-
nél egy már szublimált, merészebb és 
biztosabb vonalvezetéssel találkozunk, 
ami már sokkal kifejezőbb. Már ezen a 
három képen nyomon követhető a mes-
terségbeli fejlődés. Az olajképen látszik, 
hogy a festéket nagyvonalúan spaklival 
tette fel, a színek élesen elhatárolódnak 
egymástól  Valójában itt is folthatásokra 
épít, ahogyan képei nagy részén  A szí-
neket egymástól jól elhatárolódott szín-
síkokba teszi fel a vászonra  A kazalba 
rakott kukoricakóró egy jól meghatáro-
zott munka eredménye, egyfajta jelkép, 
az elvégzett munka szimbóluma 

A fűzfák motívumát több változatban 
is megfestette az akvarell és az olaj mű-
fajában  A Bánáti tél című akvarellfest-
ményén valahol a tél végén vagyunk, 
amikor az olvadó hó szürkés-fehér szí-
ne mellett a levegőt betöltő nedvességet, 
nyirkosságot is érezni. Előtérben a ma-
gasba törő, égbekiáltó csupasz fák ágai a 
pusztában, háttérben pedig kirajzolód-
nak a bokrok. Először tusrajzba készítet-
te el 1979-ben, majd rá tíz évre akvarell-
ben is  Az olajban fogalmazott képsíkon 
is már a tél végét érzékelteti. Az előtérben 
lévő fák itt sötét tónusúak, csupasz ága-
ikkal égbekiáltó szörnyetegeket sugal-
maznak  Érzékelni az olvadó hóból kép-
ződött tócsákat, amelyekbe tükröződnek 
a közeli bokrok rajzolatai  Az itt-ott felvil-
lanó sárga foltok adnak a képnek egy kis 
melegséget  Csendélet kék vázával című 
festményét másodszor festette meg  
Az első változat elveszett, és nem került 
meg egy Romániai Orvosok Téli Szalonja 

kiállítás alkalmával a Szépművészeti 
Múzeumban. Egy alkotó mindig nehezen 
válik meg egy munkájától, akár eladja, 
akár elajándékozza őket. Megfesti má-
sodjára is, de ez már nem lett olyan sike-
res, a színek kissé sötétebbre sikerültek, 
ami nem lehet véletlen, hiszen egyfaj-
ta szomorúsággal festette az elkönyvelt 
veszteség miatt  Az elveszett kép színei 
valahogy világosabbak voltak  Bánáti táj 
című képén a lankás partosi Pusztai táj 
kel életre, finom színekkel, aprólékosan 
kidolgozott égbottal, a fátyolfelhőkön át-
ütő kékes-szürke színnel. A mosó asszo-
nyok című képén ismert motívumot dol-
goz fel, egyéni módon  Háttérben az alig 
kezdődő ősz színeiben pompázó fákkal, 
mocsaras parttal, szénabuglyákkal, elő-
térben a pataknál mosó asszonyok fehér 
fejkendővel, fehér ruhával, ami kiemeli 
a két alakot a síkból  

Az évek során gyakran szerepelt fest-
ményeivel a Romániai Orvosok Téli Sza-
lonja címet viselő éves értékfelmérő ki-
állításain a Szépművészeti Múzeum 
termeiben  Az Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Intézet (IMF) rektorátusa, valamint 
a Szindikátus által kiadott, a Románi-
ai Szocialista Köztársaság Orvosainak 
Téli Szalonja címet viselő kiadványban 
1977-től már képviseli magát egy fest-
ménnyel  A Korunk Galéria 1982-ben 
rendezett egy csoportos kiállítást a kép-
zőművészetet gyakorló orvosok mun-
káiból, ahol – Petronella nevű lányával 
együtt – kiállítóként volt jelen. A Ko-
runk Galéria története 1973 és 1986 kö-
zött című kiadványban egymás mellett 
olvashatjuk nevüket  Ezután már több 

alkalommal szerepelt együtt apa és le-
ánya a Téli Szalon éves értékfelmérő 
kiállításain. Ezt követően az 1980-ban 
rendezett Téli Szalonon részt vett Őszi 
tájkép című festményével (olaj, vászon-
ra). 1986-ban a szokásos Téli Szalonon is 
megjelent, ahol Az elmúlt tél című olaj-
festménnyel, lánya pedig három sikeres 
szénrajzzal képviseltette magát: Port-
ré I., Portré II. és Parasztember  Leánya a 
későbbiekben több alkalommal is részt 
vett a Téli Szalon rendezvényein. Már itt 
is érezni Balogh András elhivatottságát 
a téli táj ábrázolásában. Számos olaj- és 
akvarellképe születik, amelyekben a téli 
táj szépségeinek adózik  A téli tájképek-
ben az időtlen csend, az örökkévalóság 
után való vágy sejtetik ars poétikáját   

1988-ban négy festményét állították 
ki a Téli Szalonon, melyeknek címei: 
Ősz, Tél, Virágok és Tájkép (olaj, karton-
ra)  1989-ben ismét leányával közösen 
látogattak el a Téli Szalonra, három 
festménnyel: Ősz, Tél, Ősz a hegyekben  
Balogh Adrás 1993-ban három olajkép-
pel szerepelt a Téli Szalonon: Ősz, Tél, 
Bánáti táj (olaj, kartonra)  1994-ben öt 
festményét tekinthették meg az érdek-
lődők: Ősz, Csendélet, A delta, Hegyi táj 
és Tájkép (olaj, kartonra)  

Balogh András érzelemteli, őszin-
te, gondosan megmunkált akvarell,- 
pasztell- és olajképei valós díszei leá-
nya otthonának  Mert e képek nagy 
része leánya tulajdonában áll, aki 
maga is a grafika bűvöletében él. Ott-
hona falait apja képei díszítik és teszik 
barátságossá, ereklyeként őrzi ezeket 
az alkotásokat 

Írásunkat Balogh András munkáival illusztráltuk



16 • www.muvelodes.net

Székely Ferenc közismert 
vagy csupán szűkebb 

környezetében népszerű 
személyiségeket keres 

fel, hogy mikrofonvégre 
kaphassa őket. 

jabb kötettel* jelentkezett Székely Ferenc 
a jeles erdélyi személyiségek életútját 
megörökítő sorozatában. A Születésna-
pi beszélgetések alcímű könyvet tavaly 
jelentette meg a százhalombattai Üveg-
hegy Kiadó 

Az évfordulók kapcsán emlékezünk, 
tanulságokat vonunk le, illetve összeg-
zünk, netán az új terveket ismertetjük. 

Új vagy nagyon megváltozott körülmé-
nyek között a tanulságok megfogal-
mazása előremutató tett is egyben. 
Általában történelmi évfordulókkal 
kapcsolatosan kerül sor erre  Az embe-
ri élet években mért kerek számai nem 
csupán az érintett személy számára le-
hetnek fontosak vagy hasznosak ilyen 
szempontból 

P. Buzogány Árpád

Fehér torony, Erdély jelképe

Ú
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könyvesház

Az idősebb olvasók bizonyára jól 
emlékeznek arra, hogy a nyolcvanas 
években a meggyérített számú erdé-
lyi magyar folyóiratokban a művész-
portrék talán a legüdítőbben ható 
olvasnivalók voltak  Mert életük min-
dennapjaiba engedtek bepillantani az 
interjúalanyok, beszéltek sikereikről 
és kudarcaikról, és ez a műfaj eléggé 
elkülönült a termelési riportoktól  Rég-
óta a képernyők előtt ülők kedvencévé 
vált a sok beszélgetős műsor, ezek is 
hasonló okok miatt népszerűek. Szé-
kely Ferenc évek óta figyel arra, ki há-
nyadik évet tölt, közismert vagy csu-
pán szűkebb környezetében népszerű 
személyiségeket keres fel, hogy mikro-
fonvégre kaphassa őket. 

A közel kétszáz oldalas kiadvány 
a kerek életévek kapcsán a 95 éves Ban-
di Árpád pedagógus, Bolyai-kutató, 
a 90 éves Jakab Sámuel földrajzi sza-
kíró, a 80 éves Kákonyi Csilla festőmű-
vész, Tóth Béla rádiós szerkesztő, a 75 
éves Márkus Béla irodalomtörténész, 
Székedi Ferenc újságíró, szerkesztő, 

Tomcsányi Mária újságíró, a 70 éves 
Nászta Katalin színművész, költő, 
a 65 éves Erdei János, újságíró, illetve 
Haáz Sándor zenetanár, karnagy mun-
kásságát emeli ki 

Bandi Árpád pedagógus a neves Bo-
lyai család női felmenőit kutatta fel 
több településen, és emlékjeleket ál-
líttatott több családtagnak. Erdei Já-
nos harmincadik éve tudósítója a Ma-
rosvásárhelyi Rádiónak, a szocialista 
rendszer szorításai miatt telepedett 
Amerikába, amely szerinte mindent 
megadott neki. Haáz Sándor a Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia (bece-
nevén: Fili) létrehozója és vezetője, aki 
úgy tartja, szeretet, szigorúság és hu-
mor nélkül nem lehet eredményes a ze-
nepedagógia  A mára jól ismert Fili köré 
több minden szerveződik, sőt, egy fog-
orvosi rendelő felszerelése is általuk ke-
rült Szentegyházára.

Jakab Sámuel szülőfaluja, Szászná-
das történelme mellett az erdélyi talaj-
kutatásról is beszámol. Megszívlelendő, 
amit a termőföldről mond a következő 

nemzedékeknek: ne feledkezzenek meg 
arról, hogy azon nem csupán állnak, 
hanem azon is élnek  A Kákonyi Csilla 
festőművésszel készített beszélgetésből 
arra is választ kapunk, miért Távolban 
egy fehér torony a kötet címe  Az alkotó-
munka belső, intim dolog – fogalmazza 
meg, a művészetnek léleklátó szerepe 
van most, amikor a társadalom súlyos 
válságba került  Márkus Béla Erdély és 
az itt élő tollforgatók jó ismerője, iroda-
lomtörténészként és szerkesztőként is 
szolgálta alkotóink ismertebbé tételét  
Nászta Katalin a színház szerelmese-
ként nőtt fel, és a „csodálatos érában” 
telepedett az anyaországba, Zalaeger-
szegre, hite miatt bontott vele szerző-
dést a színház, szabadúszóvá lett, több 
kötetes szerző.

Székedi Ferenc fordítóként került 
a Hargita megyei laphoz Csíkszeredá-
ban, újságíró lett, később a Csíki TV 
főszerkesztője, közben szoros kapcso-
latba került a képzőművészeti élettel. 
Az általa megélt társadalmi változá-
sokkal kapcsolatos megfogalmazása 
szerint „meg kell legyünk győződve 
róla, hogy ami a miénk, azt senki nem 
tudja elvenni tőlünk, és ez nem néhány 
feliraton múlik; a továbbélés és túlélés 
képessége jóval mélyebben bennünk 
van, és ez tartott meg mindenféle zűr-
zavaros történelmi időben”. Tomcsá-
nyi Mária vidékről került a fővárosba, 
a rádióhoz, majd az állami televízió 
magyar nyelvű adásához, munkája 
során kapcsolatba került az irodalmi, 
művészeti és a tudományos élet jeles 
magyar képviselőivel. Tóth Béla a Ma-
rosvásárhelyi Rádió indulásától jó ide-
ig ott dolgozott, tőle tudjuk, hogy 1958. 
március 2-án a „Megszólal a Székely-
föld!” mondattal indult az első műsor. 
És hogy a szerkesztő még 80 évesen is 
mindig hord magánál mikrofont…

Sorsok, életutak, tervek és remé-
nyek, illetve munka és eredmény, talán 
így lehetne jellemezni a beszélgetések-
ből kibontakozó életpályákat. Tudatos-
ság és erős akarat jellemzi általában 
ezeknek a korosztályoknak a legjobbja-
it, nincs másként a Székely Ferenc által 
kiválasztott személyek esetében sem  
Pedig tíz személy nem lehet az idősö-
dő nemzedékek képviselője. Vagy még-
is? Ezért is tanulságos olvasmány az új 
könyv, azt sugallja: nekünk is tennünk 
kell a dolgunkat, elismerésektől és dí-
jaktól függetlenül, apró vagy hegynyi 
akadályok ellenére is  

* Székely Ferenc: Távolban egy fe-
hér torony. Születésnapi beszélgeté-
sek. Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 
2020.
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alendáriumi értelemben már tavaszi, de 
amúgy felettébb fura, télies reggelen in-
dultunk mi, a moldvai delegáció, a nép-
táncegyesület (Romániai Magyar Nép-
tánc Egyesület) közgyűlésére a minap. 
A napra pontosan érkező, Mátyás-napi 
jégtörés után szépen mosolygó derűbe 
ugyanis váratlanul belehavaztak az égi 
magasok  Az illetékeseket ez hagyomá-
nyosan ismét meglepte, hóekének aznap 
nyomát sem láttuk. A kis piros Dacia úgy 
ficánkolt a Kalondán, mint a szuperver-
dák a manapság divatos autós-üldözős 
filmekben. De aztán a marosszéki sza-
kaszon már nem volt ennyire kalandos 
a helyzet, szóval az adrenalindús kezdés 
után végül csudamód időben megérkez-
tünk Szászrégenbe, ahol a közgyűlésnek 

otthont adó Bíborka Néptáncegyüttes 
székháza már annyira menő hely, hogy 
a navigációs programok is jegyzik, így 
azt megtalálni egyáltalán nem volt ne-
héz  És amikor már a közelébe értünk, 
már az úton elkezdődött a „táncházta-
lálkozó”. Kedves kolléganőm, aki először 
vett részt ilyen eseményen, némiképp el 
is csodálkozott, és szóvá is tette, hogy 
itt alighanem nemcsak mindenki ismer 
mindenkit, de annál kicsivel többről le-
het szó: itt alighanem mindenki barátja 
mindenkinek  És valóban…

Kis kávézós-süteményezős bemelegí-
tő után szépen körbeültünk, gyors lét-
számellenőrzés során kiderült, hogy a 
közgyűlés határozatképes, és Virág End-
re egyesületi elnök vezetésével elkezdő-
dött a meghirdetett napirendi pontok 
megbeszélése. Első körben a legutóbbi 
közgyűlés óta jelentkező új tagjelöltek 
mutatkoztak be röviden, aztán szavazott 
a közgyűlés. Minden jelentkezés ellen-
vetés nélkül fogadtatott el, ilyenformán 
idén a tagság soraiba lépett az erdőcsiná-
di Árvácska Néptánccsoport, a Székely-
káli Néptánccsoport, a mezőmadarasi 
Árvalányhaj Néptáncegyüttes, a tizenhat 
moldvai csángómagyar hagyományőrző 
együttest képviselő Moldvai Csángóma-
gyarok Szövetsége, a marosvásárhelyi 
Borsika Néptáncegyüttes és a Napsugár 
Néptáncegyüttest fenntartó Marosszék 
Kulturális Egyesület, a balánbányai Ne-
xus Alapítvány által fenntartott Zivatar 
Néptánc csoport, a Csíkszenttamásért 
Egyesület által fenntartott csíkszent-
tamási Csonkatorony Néptáncegyüttes 
és a Szatmár megyei Szamoshát Nép-
táncegyüttes, amelynek fenntartója a 
Szatmár Megyei Hagyományos Kultúrát 
Megőrző és Támogató Központ.

Ezután a tavalyi év szakmai és pénz-
ügyi tevékenységének beszámolója 

Kádár Elemér

Néptáncos márciuskák  
a táncoló hóhullásban
A Romániai Magyar Néptánc Egyesület 2021. évi közgyűlése

K

A Szarkaláb Néptáncegyüttes. Képek: a Romániai Magyar Néptánc Egyesület Facebook-oldala
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következett, aprólékosan ismertetve az 
eredeti terveket – amelyeket aztán túl-
nyomórészt felülírt a világjárvány –, és 
azt is, hogy mit sikerült ezekből meg-
valósítani, mi volt az, amit újra kellett 
gondolni, mi az, ami elindult ugyan, de 
még hátra van a megvalósulás egy része 
(például a Néptánctudástár)  Értelem-
szerűen elhangoztak kérdések, ezekre 
rendre pontos válaszokat adtak az ille-
tékesek, végül a közgyűlés a beszámolót 
elfogadta 

Alapvetően megállapítható, hogy 
a járvány miatti leállás, a számos el-
maradt rendezvény és a mindennapok 
nehézségei ellenére sikerült kihozni a 
legjobbat, például a zenészeknek vég-
re volt idejük – mi több, szükségük volt 

– minden megrendelésre, ami otthon-
ról kielégíthető, így a Erdélyi Magyar 
népzenészek Egyesülete, a Néptánc-
egyesület és az Erdélyi Hagyományok 
Háza közös projektjeként létrejött egy 
17 néprajzi tájegység táncainak oktatá-
sához létrehozott, hatalmas népzenei 
hangzóanyag, ami minden bizonnyal 
új lendületet ad az erdélyi amatőr nép-
táncoktatásnak, amint arra újra lehe-
tőség nyílik – vagyis a hatóságok végre 
engedélyt adnak majd – a rendes pró-
batermi munkára  Addig is kiváló nép-
zenei anyagokat hallgathatunk otthon, 
munkahelyen, vagy igazából bárhol  
Kis-magyarországi ismerőseim máris 
irigykednek, hogy bezzeg az erdélyiek 
megint milyen ügyesek, és hogy hason-
ló kezdeményezés náluk is elkelne  

Ezt követően került sor a 2021-es év 
költségvetéstervének ismertetésére 
és annak vitájára, amely az adott jár-
ványügyi helyzetben érthető módon 
nem volt egyszerű, nagyon sok kérdés-
re ugyanis egyszerűen nem lehet előre 
kellőképpen pontos választ adni, az új-
ratervezés kényszere minden bizonnyal 
egész évben ott lebeg majd a fenntartó 
egyesületek, együttesek feje felett 

Tervezni, készülni azonban kell, le-
hetőleg többféle helyzetre kigondolt 

első, második, esetleg harmadik verzi-
óval is… Elhangzott és elnyerte a több-
ség támogatását pár fontos elv, ami 
minden bizonnyal hivatkozási alap 
lesz a jövőben mindaddig, amíg ezekről 
nem határoz másképpen a közgyűlés: 
szólótáncversenyeket, főleg gyerme-
kek esetében nem támogatunk. Ettől 
természetesen, aki akarja, a belső pá-
lyázaton – ez is a beszélgetés tárgyát 
képezte – elnyert támogatást fordít-
hatja erre. Sőt, egyesületünk tagjainak 
nem is ajánljuk szólótáncversenyek 
szervezését, többéves tapasztalatunk 
ugyanis, hogy ezek a rendezvények 
bár alapos kiképzést jelentenek azon 
keveseknek, akik ezekre külön mun-
kaórákban felkészülnek (a szervezők 
többnyire ezzel indokolják az ilyen ver-
senyek szervezését), de az együttese-
ket, szélesebb tömegeket ez nem érin-
ti, s inkább feszültséget eredményez 
a különböző műhelyek között, mint-
sem összefogást. („Nem kell nekünk 
minden magyarországi mintát lekö-
vetni!”)  Erdélyben még mindig sok-
kal hasznosabb találkozókat, a közös-
ségi érzést, a közös alkotást, az abban 
való megerősödést szolgáló eseménye-
ket szervezni és megvalósítani, mint-
sem versenyeket, amelyekről látjuk, 

…a néptáncegyesület 
tagsága tisztelgett 
a korábbi elnökök:  

Lőrincz Lajos,  
András Mihály és 

Deák Gyula Levente 
munkássága előtt.

Az Ördögtérgye Néptáncegyüttes
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hogy ahol vannak, ott is főleg széthú-
zást, ellentéteket és békétlenséget szí-
tanak. Követendő példa azonban a hi-
vatásos néptáncegyüttesek találkozója, 
amelynek immár több mint egy évtized 
alatt összegyűlt, időnként igencsak pa-
rázs viták útján kialakult elvek és ta-
pasztalatok adták meg a megnyugta-
tó, mindenki által elfogadott, sajátosan 
erdélyi formáját  A leginkább verseny-
szerű rendezvényünk, a Néptáncanto-
lógia is csak addig verseny, ameddig a 
beküldött videókat egymástól függetle-
nül véleményezik az egyesület által fel-
kért szakemberek, és kialakul az a tíz 
együttest számláló keret, amely aztán 
összegyűl az éppen soros helyszínen, 
és ott egy találkozó keretében színpad-
ra lép, de ott már nem versenyez  Idén 
a tizennegyedik kiadást készítettük elő, 
és a járványhelyzet okozta különleges 
körülmények miatt szükséges volt né-
miképp módosítani a kiírást a korábbi 
és a majdani alkalmakhoz képest, hogy 
idén egyszeri alkalommal a szokásos-
nál kevesebb megkötést tartalmazzon, 
ellenkező esetben a rendszeresen pró-
bálni nem tudó, újat alkotni nem tudó 
csoportok nem vehetnének ezen részt  
Vita itt is volt, de végül mindenki szá-
mára elfogadható kiírás született 

Felmerült közben egy kezdeménye-
zés, amely az első alkalom után – saj-
nálatos módon – az érdeklődés hiánya 
miatt nem folytatódott: az erdélyi legé-
nyestalálkozók ötlete  Ennek kapcsán 

megtárgyaltuk azt is, hogy szüksé-
ges és időszerű volna a tagságon belü-
li kommunikációt hatékonyabbá tenni, 
ugyanis a kezdeményező András Ló-
ránd felszólalása után többen is szóvá 
tették, hogy nekik az első alkalomról 
nem is volt tudomásuk, pedig az ötletet 
rokonszenvesnek tartják, és szerintük 
indokolt lenne a folytatás 

A délelőtt folyamán online bejelent-
kezett dr. Kiskamoni Szalay Zoltán, 
aki ismertette az immár négykötetes 
Csak tiszta forrásból című oktatási se-
gédanyagot  Kisebb vita bontakozott ki 
a jelenlévők között a szerző honoráriu-
mát illetően, de aztán ebben a kérdés-
ben is egyöntetű döntés született.

Az immár negyedik éve folyamato-
san bővülő, Könczei Árpád által kezde-
ményezett és vezetett Néptánctudás-
tár programról is szó esett, ugyanis ez 
a projekt is megszenvedte a világjár-
vány okozta leállást, és több oktató, il-
letve tánckar is ugrásra készen vár-
ja, hogy a betervezett felvételkészítés 

végre zöld utat kapjon. Időközben pedig 
további táncanyagokra és oktatókra te-
hetnek javaslatokat az egyesület tagjai, 
mint ahogy ezúttal elhangzott egy fel-
hívásban  És ismét kiderült, hogy a bel-
ső információáramlás nem teljesen 
zökkenőmentes, és hogy nyitott kapuk 
döngetésében nagyon erősek vagyunk: 
többen is nehezményezték olyan tán-
canyagok és oktatók hiányát a kíná-
latból, amelyek és akik már szerepel-
nek a korábban felvett és a világhálón 
mindenki számára hozzáférhetővé vált 
anyagban 

Megszavazta a közgyűlés a tagsági 
díj összegének korrekcióját is, ugyan-
is azt euróban állapították meg évek-
kel ezelőtt, azonban a begyűjtése lejben 
történt, az akkori árfolyam szerint  Ezt 
kellett most a jelenlegi árfolyamnak 
megfelelően aktualizálni.

Miután a dolgok több szálon s ösz-
szefonódtak, s a tagság rendre rákér-
dezett olyan dolgokra, amelyek az ere-
deti napirend szerint csak délután 
kerültek volna sorra, az elnökség jóvá-
hagyta, hogy a költségvetés vitájában 
ezeket a témákat vitassuk meg, így a 
legényesversenyek, a néptánctudástár, 
a szakanyagtár, a táncoktatást előse-
gítő hangzóanyag kérdésköre is ebben 
a csomagban került terítékre 

Az ebédszünet előtti utolsó napirendi 
pont az emelkedett, ünnepélyes hang-
vételé volt: a néptáncegyesület tagsá-
ga tisztelgett a korábbi elnökök: Lőrincz 

Az Ekete-pekete 
program az óvodákban 

és kisiskolákban dolgozó 
pedagógusoknak segít, 
hogy a népi kultúrához 

közelebb kerüljenek.

Maszkban, de tettre készen. A Romániai Magyar Néptánc Egyesület közgyűlése résztvevői nagyon várják a járvány végét



LXXIV. évfolyam 2021. április • 21

vadrózsák

Lajos, András Mihály és Deák Gyula Le-
vente munkássága előtt. Míg Lajos bácsi 
már nincs közöttünk, azért a jelenlévők 
nagyobb része személyesen ismerte és 
tisztelte őt, az őt követő két másik elnök 
személyesen volt jelen a közgyűlésen, 
ahol közösségépítő, értékteremtő mun-
kájukért díszoklevelet és az egyesület 
logójával díszített kerámiát vehettek át 
a jelenlegi elnökség tagjaitól 

Hasonlóképpen járt a taps és az elis-
merés Fazakas János táncmester bará-
tunknak is, aki a tavalyi évben elsőként 
kapta meg az EMKE Kallós Zoltán nép-
rajzkutatóról elnevezett díját, amelyre 
a néptáncegyesület terjesztette őt fel, 
s az ezzel járó pénzjutalmat is bizto-
sította 

Ezután következett az ebédszünet, 
amely közben az asztaloknál azért to-
vább folyt a pezsgő szakmázás, a nép-
táncőrültek világa már csak ilyen.

A közgyűlés délutáni fő témája az ok-
tatás volt  Ennek a területnek ugyanis 
van pár régóta működő formája, ame-
lyet azonban érdemes mindig újragon-
dolni, az igényekhez és a lehetőségek-
hez igazítani  Látjuk ugyanis, hogy a 
különböző (hivatásos, vagy élvonalbeli 
amatőr) együttesekben táncoló tánco-
sok által végzett amatőr együttesveze-
tés, táncoktatás ma már nem elégséges 
arra, hogy a hivatásos táncegyüttesek-
nek biztosítsa a megfelelően képzett 
utánpótlást vagy a kellőképpen értő 
közönséget. Bár az amatőr műhelyek-
ben esetenként egészen kiváló szakmai 
munka folyik, mégis egyre több olyan 
gyermek, fiatal nő fel, aki tanulmá-
nyai során soha egy bekezdés erejéig 
sem, vagy csak alig találkozott az au-
tentikus népi kultúrával, s az már köz-
hely, hogy amit nem ismer az ember, 
azt nem is tudja szeretni  Az egyesület 
szakemberei (Benedek Árpád, Feketela-
ki Tibor, Könczei Csongor, Székely Me-
linda és mások) az elmúlt évek során 
többlépcsős képzési stratégiát dolgoz-
tak ki, amely többé-kevésbé következe-
tesen igyekszik szakmai továbbképzést 
biztosítani az együttesvezetőknek, pe-
dagógusoknak  Egyik legismertebb és 
legnépszerűbb ezek közül az Ekete-pe-
kete program, amely az óvodákban és 
kisiskolákban dolgozó pedagógusok-
nak nyújt segítséget abban, hogy a népi 
kultúrához (népzenei, néptáncos, népi 
kézműves és néprajzi alapismeretek) 
közelebb kerüljenek, abban némi jár-
tasságot szerezzenek, hogy az iskolák-
ban, a maguk mindennapi szolgálati 
helyén tudják a falusi nagyszülők által 
biztosított természetes hagyományozó-
dás hiányában saját néphagyománya-
iktól teljesen elszakadt tanítványaikat 

beavatni, megnyerni, visszaszerez-
ni a magyar népi kultúrának. Ennek 
a programnak egy továbbgondolt, to-
vábbfejlesztett formája a kompetencia-
alapú, képességfejlesztésre koncentráló 
pedagógusképzés, amely abból a felis-
merésből nőtte ki magát, hogy a mo-
dern pedagógiában kulcsfontosságú 
élménypedagógiai és művészetpedagó-
giai módszerek a mi hagyományos népi 
gyermekjáték-, népzene- és néptáncok-
tatásunkon keresztül kiválóan alkal-
mazhatók. Így tulajdonképpen a saját 
néphagyományunk révén tudjuk bizto-
sítani a legmodernebb képességfejlesz-
tést a gyermekeinknek, amennyiben 
erre kiképezzük a pedagógusainkat  
Ehhez azonban hosszabb távon nélkü-
lözhetetlen lesz az, hogy az ehhez szük-
séges képzést pedagógusaink még diák-
ként, egy több évig tartó alapos képzés 
keretein belül kapják meg – azonban 
addig is fontos lenne, hogy az iskolá-
inkban legalább opcionális tantárgy-
ként jelenjen meg a népi gyermekjáté-
kok és a néptánc oktatása  Ehhez pedig 
máris képezik szakembereink a megfe-
lelő tanerőt a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen, ahol már máso-
dik félévüket töltik az első évfolyam di-
ákjai, akik alapfokon táncművészek, a 
mesterfok után pedig táncpedagógusok 
lesznek  Viszont nekik a dolgok jelenlegi 
állása szerint nem lesz a végzettségük-
nek megfelelő munkájuk, kivéve, ha 
nem születnek meg olyan szülői közös-
ségek, amelyek a mi szakembereinkkel 
vállvetve – a maguk lakóhelyén, az is-
kolák vezetőségeivel és a tanfelügyelő-
séggel – elfogadtatják a népi játékot és 
néptáncot mint (legalább opcionális) 
tantárgyat  Ahhoz, hogy legyenek ilyen 
szülői közösségek, először is be kell vi-
gyük a köztudatba ezt a Magyarorszá-
gon már ismert, tudományosan bizo-
nyított tényt: „Népi játékainkat és a 
néptáncot nem kezelhetjük mellékes, 
elavult örökségként  Benne olyan kime-
ríthetetlenül gazdag képességfejleszté-
si lehetőségek rejlenek, melyeket ön-
magában a művészet egyetlen ága sem 
tud pótolni ” (Antal László: Néptáncpe-
dagógia)

Az erről szóló hosszú, de rendkí-
vül tartalmas szakmai beszélgetést 
dr. Kön czei Csongor docens (Táncmű-
vészet szakirány, Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem, Kolozsvár) és 
drd  Benedek Árpád egyetemi tanár-
segéd vezette le, akik egyszersmind 
beszámoltak az oktatási projektek je-
lenlegi állásáról és a jövőre vonatkozó 
tervekről is.

És mert addig is, amíg táncpedagó-
gusaink és a pedagógusaink megkapják 

a megfelelő képzést, a szakmai szerve-
zetek meg a tanügyiekkel közösen meg-
teremtik a megfelelő kereteket és kö-
rülményeket, folyamatosan zajlanak a 
már évekkel ezelőtt elkezdett tovább-
képzések, amelyekhez mindig kapcso-
lódnak újabbak, rendkívül kreatívak 
és hasznosak, mint pl  Dobai Katalin és 
Stefán Pence kollégáink Színfalak mö-
gött projektje, amelynek során hasz-
nos és népszerű képzéseket tartanak 
amatőr együttesek vezetőinek és tán-
cosainak arról, hogy a tánc szeretetén 
és alapos ismeretén túl mire kell még 
kiemelten odafigyelnie egy amatőr tán-
cosnak ahhoz, hogy a munkája elhozza 
számára azt a sikert, amire vágyik 

A konkrétan szakmai tennivalókon 
túl körvonalazódott pár további feladat: 
egyik legfontosabb a belső kommuni-
káció javítása az egyesület tagjai között 
(meglepő, hogy ez a probléma egyálta-
lán fennáll egy egymással ennyire szo-
ros kapcsolatban álló közösségen belül), 
és az eddiginél sokkal erősebb jelenlét 
a sajtóban, közbeszédben, hiszen enél-
kül a tömeges támogatottság – ami pe-
dig nagyratörő terveinkhez nélkülözhe-
tetlen – nem megvalósítható.

Összességében elmondható, hogy 
egy hosszú, fárasztó, de rendkívül ter-
mékeny napot zártunk este Szászrégen-
ben  Nagyon jólesett végre találkozni 
a távoli szegleteken lakó, és a teljesen 
ellehetetlenült helyzetben is komoly 
értékeket alkotó kollégákkal, akikkel 
a kapcsolattartás nagyrészt a világhá-
lóra szorult vissza idestova egy eszten-
deje. Jó látni, érezni, hogy mindenkit 
vet fel a tettvágy, s ugrásra készen, ten-
gernyi jó tervvel várjuk már a zöld jel-
zést, amiről hisszük, immár hamaro-
san jönni fog 

Addig is azonban, táncolunk otthon, 
erdőn-mezőn, buszmegállóban… Csak 
úgy, régiesen, összekapaszkodás nél-
kül, vagy még inkább erősen összeka-
paszkodó összenézéssel. Böjt van. Hús-
vét után táncolunk majd istenigazából, 
összefogódzva is  Biztosan teltháza-
sak lesznek majd a táncházaink és az 
előadótermek is. Hamarosan!

…mindenkit vet fel 
a tettvágy, s ugrásra 
készen, tengernyi jó 

tervvel várjuk már a zöld 
jelzést, amiről hisszük, 

immár hamarosan  
jönni fog.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hét-
köznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lé-
nyege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, 
akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az ér-
deklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, 
és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jel-
lemvonásukról tettek tanúbizonyságot.

A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai 
magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában lapunk a 
kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adalékokat is tartalmazó 
dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát teszi közzé.

„A népművészeti ismeretek lényege az, hogy keressük  
és megtaláljuk a tárgyak lelkét, azokat a momentumokat, 

amelyek függetlenek időtől és helytől,  
mert örök emberi tényezők.” 

(Kovács Károly: Népművészet)

Kápolnásfalu,  
a havasalji település
ápolnásfalu a régi Udvarhely vármegye 
keleti részén, a mai Hargita megyében 
fekvő község. A Központi-Hargita hegy-
ség délnyugati előterében, 875 méteres 
tengerszint feletti magasságban, az olá-
hfalvi Lázon, egy nagy fennsíkon, a Csí-
ki medencét Székelyudvarhellyel össze-
kötő országúttól északkeletre terül el. 
Csíkszeredától 30, Székelyudvarhelytől 
22 kilométer távolságra fekszik  1968-ig 
természeti-közigazgatási szempontból 
– Udvarhely megye, majd 1950 után az 
azonos nevű járás részeként – Széke-
lyudvarhellyel tartott kapcsolatot, az 
1968-as megyésítés óta közigazgatásilag 
a megyeközpont Csíkszeredához tarto-
zik, de a falu lakossága ma is szíveseb-
ben intézi ügyes-bajos dolgait a székely 
anyavárosban  1968-ig közigazgatási-
lag Homoródfürdő is Kápolnásfaluhoz 
tartozott 

A község magas fekvésű hegyi tele-
pülés, néhol 900 m-es tengerszint felet-
ti magasságban  Utcái nem meredekek, 
csak néhol enyhén lejtősek, egy mé-
lyebb fekvésű része van a község északi 

részén, az úgynevezett Lok. Ezt a fa-
lurészt a Kis-Homoród patak szeli át, 
amelynek gyorsfolyású vize régen fű-
részmalmokat hajtott  A község belte-
rületén folyik keresztül a Csonka-patak 
(Rákos-Homoród pataknak is nevezik)  
Régebb a „Pletyka-patak” nevet azért 
kapta, mert az itt ruhát tisztálló asszo-
nyok híreket cseréltek, megbeszélték 
a falubeli eseményeket  Mindkét patak 
a Hargita oldalából ered, és a Homoró-
don keresztül az Oltba ömlik  A község 
területe ásványvízforrásokban gazdag, 
a helyiek ma is szívesen használják 
a Felszegi borvízforrás vizét 

A község vízellátása jó, a legtöbb gaz-
daság udvarán kút található, ám az 
1980-as évek közepén a Csonkakőszik-
la alóli forrásból bevezették a faluba 
a vezetékes vizet, így a kutak haszná-
lata egyre ritkább. A korszerű szenny-
vízcsatorna-hálózat kiépülőben van, 
a falu központjában már jól működik, 
a falu utcáiban a régi hálózat felújítá-
sa zajlik 

A község időjárása régebb hűvös 
volt, korán lehavazott, tavasszal későn, 
gyakran csak májusban ment el a hó  
A tél hosszú és hideg, a nyár rövid és 

Tanító-varrónénik a Hargitán
Both Petra, Both Renáta,  

Deák Csaba, György Kamilla
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hűvös szokott lenni. Ezt a népi mondás 
így tartja: „Kilenc hónap mind hideg, 
a másik három sem meleg” 

A globális felmelegedés következté-
ben az időjárás sokkal enyhébb lett, az 
utóbbi években gyenge, enyhe telek és 
meleg nyarak váltják egymást 

A település keletkezése, 
története
Kápolnásfalu keletkezésének története 
szorosan összefügg a két kilométer tá-
volságra fekvő Szentegyházasfalu (ma 
Szentegyháza város része) történetével, 
mivel századokon át egyházi és közigaz-
gatási tekintetben a két helység közös 
vezetés alatt állt 

Keletkezésének pontos idejét nem is-
merjük. Valószínű, hogy területe már a 
12–13. századokban lakott volt. A telepü-
lés neve hiteles, írott forrásokban elő-
ször a 16  században bukkan fel 

1566. július 11. után keletkezett ud-
varhelyszéki nemes, lófő és fejedelmi 
adózó jobbágyporták összeírásában Jn-
netseoolaffalu (Székelyudvarhelyhez 
közelebb lévő) néven említik, 24 job-
bágyportával 

1567-ben a Telegdi Mihály kapitány 
által összeállított udvarhelyszéki lófők 
jegyzékében Jnnetsewolahfalu egy ló-
fővel (Chygan Máté) szerepel. Ebben az 
évben, a 25 dénáros adó kivetésekor ké-
szült összeírásban 28 portával szerepel, 
Masijkolahfalw néven 

Az 50 dénáros adót fizető székely 
főemberek összeírásában, 1576-ban 
is Jnnekseóolahfalwa néven említik, 

megkülönböztetve a Tulsoolafalu-tól 
vagyis Szentegyházasfalutól.

Később, a Hargita havasán épült ká-
polnájáról Kápolnásoláhfalunak kezd-
ték nevezni. Egy 1589. június 23-án 
kelt peres iratban „kápolnási-oláhfa-
luik”-ról írnak  Az 1602-ben, a Giorgio 
Basta által császári hűségre esketett 
udvarhelyszéki székelyek összeírásá-
ban is már Kápolnásoláhfalu (Kapol-
nas-Olafalú) néven szerepel, és ekkor 
két lófő, egy darabont, 14 szabad székely 
és egy jobbágy család lakta  1614-ben a 
településen három lófő, négy gyalog és 
34 szabadost jegyeztek fel  A szabado-
sok (felszabadított jobbágyok) Bethlen 
Gábor fejedelem kiváltságosai voltak  
100 év múlva összesen 80 lófő és szabad 
székely család és négy zsellércsalád élt 
a faluban 

Az Oszmán Birodalom uralma alatt, 
a 150 éves török hódoltság idején a helyi 
hagyományok, feljegyzések szerint fek-
vésénél fogva a portyázó hadak több-
ször feldúlták a falut, s elpusztították 
lakosságát  Ezt bizonyítja egy Istvánfy 
nevezetű plébános 1724-ből származó 
Monográfiája (a gyulafehérvári érsek-
ség levéltárában), amelyben a szerző 
arról ír, hogy Bocskay István (1605 és 

1606 között Erdély fejedelme) telepítette 
vissza a lakosságot, főleg Csíkból, Gyer-
gyóból és Háromszékről hozott csalá-
dokkal  A fejedelem célja az volt, hogy 
a lakatlan, zord területen biztosítsa az 
átkelést az erdőben meghúzódó és on-
nan támadó tolvajok miatt 

A Hargita-hegység Kereszthegynek 
nevezett csúcsán 1622-ben Szent Péter 
és Pál tiszteletére kápolnát állítottak, 
amelynek alapját Orbán Balázs meg-
találta  1643  augusztus 29- én VIII  Or-
bán pápa a település védőszentjeinek 
tiszteletére búcsút engedélyezett. A vi-
harok és a zord idő miatt ez a kápolna 
egy évszázad alatt nagyon megrongá-
lódott, a lakosság számára a nagy tá-
volság miatt nehéz és fáradságos volt a 
látogatása, így 1710-ben új kápolnát épí-
tettek, immár a faluban. XII. Kelemen 
pápa 1721  május 13-án kelt levelében 
engedélyezte a búcsú „áttételét” a falu-
ba, ugyancsak Szent Péter és Pál tisz-
teletére 

Idővel a kápolna kicsinek bizonyult 
és 1797-ben a helyén templom épült  
A falu lakossága a régi kápolna iránti 
tiszteletből 1844-45-ben a község teme-
tőjében kis kápolnát épített a Szentke-
reszt felmagasztalására 

A szájhagyomány szerint a vidék első 
telepese (feltételezhetően a második te-
lepítéskor) egy Oláh vagy Fejér Máté 
(Orbán Balázsnál egy Oláh János) nevű 
pásztorember volt fiaival, Oláh András-
sal és Oláh Dániellel. Egyik fia Kápol-
násfalu határában a Gyepűnek nevezett 
dűlőben telepedett le, majd fogadót nyi-
tott a falu felső részén, ahová a Csíksze-
reda és Udvarhely között áthaladó sze-
kerek éjjeli pihenésre beálltak, és együtt 
indultak tovább, hogy a Tolvajos-tetőn 
szerencsésen átjussanak. Az idők során 
szabad székelyek telepedtek a faluba, de 
az Oláh elnevezés mindkét falun rajta-
maradt. Szakemberek körében is tisztá-
zatlan a két Oláhfalu nevének eredete, 
nehéz eldönteni, hogy az egykori őste-
lepesek etnikumára utal (ez az elterjed-
tebb magyarázat), vagy személynévből 
származik  Az viszont bizonyos, hogy 
amikor írott forrásokban megjelenik a 
település, már igazi székelyek lakták  
A 17  században keletkezett összeírás 
is ezt bizonyítja, mert abban a Tamás, 
György, Imre, Máté, Jánosi, Bíró, Jakó-
czi, Jakab, Elekes, Lőrinc, Miklós, Péter, 
Both, András, Tófalvi, Daniel, Benedek, 
Gothárd családnevek szerepelnek 

A környék lakói, de még a régi Udvar-
helyszék településein is Kápolnásfalut 
még ma is Kicsioláhfaluként, vagy Ki-
csifaluként emlegetik, megkülönböz-
tetve Nagyoláhfalutól, vagyis Szentegy-
házasfalutól 

Both Teréz (jobbról a második), mellette férje, leánya, fia, valamint a férje szülei. A székelyruhát, amit 
a képen visel, 1938-ban varrta, amikor Nagyszebenben szolgált. Kép: a Both család gyűjteményéből

Később, a Hargita 
havasán épült 

kápolnájáról a települést 
Kápolnásoláhfalunak 

kezdték nevezni.
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A két Oláhfalu története századokon 
át összefonódott egymással  1838-ig egy 
plébániát, az 1876-os megyésítésig egy 
községet alkottak  Közbirtokosságilag 
Kápolnásfalu 1863-tól vált önállóvá, 1877 
és 1930 között pedig Szentegyházasfalu-
val közös jegyzősége volt. Földrajzi el-
helyezkedésüknek és adottságaiknak, 
gazdag erdőiknek, valamint a Csíksze-
reda és Székelyudvarhely közötti átha-
ladást segítő védelmi szerepüknek kö-
szönhetően egyedülálló kiváltságokkal 
rendelkeztek 

A település pallosjoggal bírt  Az itt el-
fogott bűnözőkön helyben ítélkeztek, és 
az ítéletet a helyi hagyományok szerint a 
falu melletti dombon végre is hajtották  
Ezt a helyet ma is Akasztófának hívják 

Ezeket a kiváltságokat Erdély feje-
delmei adományozták az itt élőknek, 

és később a Habsburg-ház uralkodói is 
jóváhagyták. Az első, tulajdonképpen 
nem is kiváltságlevél, hanem fejedelmi 
rendelet, amelyet Báthori István fejede-
lem 1572. augusztus 17-én adott ki, azzal 
a céllal, hogy bizonyos visszaéléseket 
megfékezzenek a hargitai nagy vadon-
ban. A kimondott első kiváltságlevél 
1575. október 21-én kelt, s ebben Báthori 
István fejedelem elrendelte, hogy „mivel 
az Oláhfalvi lakosok az roppant hava-
sok közt, olly vad és terméktelen hellyt 
laknak, senki ezen lakosokat jussaik-
ban ne háboritsa és semmivel terhelni 
ne merészelje”. E kedvezményeket 1577. 
február 4-én Báthori Kristóf még kibő-
vítette, s az oláhfalviakat minden dézs-
ma s egyéb fizetendő terhek viselésétől 
mentesítette. 1589. október 23-án Bátho-
ri Zsigmond ezeket a privilégiumokat 

megerősítette, és elrendelte Sygler Já-
nos udvarhelyi várnagynak, hogy az 
oláhfalviak erdeinek mások általi pusz-
títását akadályozza meg  Báthori Gábor 
fejedelem 1609. július 21-én újból meg-
erősítette a kiváltságokat, és ezen kívül 
az oláhfalviakat minden közönséges 
és hadi szolgálat alól felmentette, hogy 
„a tolvajokat és vadakat kiirtva a hava-
son átvivő utat biztosítsák, s az ott uta-
zóknak szállást adjanak”. Az adófizetés-
től is mentesítette, „azzal a feltétellel, 
hogy ő maguk és utódaik minden év-
ben, saját költségükön és munkájukkal 
ezer szál deszkát a hozzájuk legközelebb 
eső Kőhalom szász székbe” a fejedelem 
számára szállítani tartoznak  1614  má-
jus 8-án Bethlen Gábor által kibocsájtott 
adománylevélben a privilégiumok to-
vább bővültek, annak fejében, hogy az 
oláhfalviak évenként (június hónapban) 
Gyulafehérvárra 2000 szál hibamentes 
deszkát szállítanak saját költségükön, 
marháikkal és szekereikkel  Ezen kívül 
a fejedelem számára, határukon belül 
egy jó fűrészmalmot kellett felépíteniük 
és működtetniük, amelyhez „évenként 
100 tönköt” (fatörzset) voltak kötelesek 
adni  Kápolnásfaluban már korábban 
is működtek fűrészmalmok (a falunak 
44 vízi fűrésze volt), ezt bizonyítja egy 
1591. július 20-án kelt peres irat, amely 
Tamás János fűrészmalmát említi. 
Ugyanebben az évben Lőrincz György 
és András Balázs a „fűrészbeli” részü-
kért pereskedtek. Az 1618-ban megerősí-
tett kiváltságok azt is kimondták, hogy 
senki nem juthat jobbágysorsra, mert 
„ha valaki polgártársait beadósítva, job-
bággyá akarná tenni, vagy menekülő-
ket (refugiusokat) ily minőségben befo-
gadna, annak javait a község foglalja el, 
s a faluból számüzessék ”

A megszerzett kiváltságos jogokat 
1631-ben I. Rákóczi György is megerő-
sítette  Az 1678  november 17-i, Gyu-
lafehérváron tartott országgyűlés 
a fejedelmi kiváltságlevelek mellett 
a törvényhozásba is becikkelyezte a két 
Oláhfalu előjogait.

A Habsburg-házból való uralkodók 
közül I  Lipót, majd Károly császár is 

Tömlöcös asztal a kápolnásfalui tájházban …a Csíkszereda 
és Székelyudvarhely 

közötti áthaladást segítő 
védelmi szerepüknek 

köszönhetően egyedülálló 
kiváltságokkal 
rendelkeztek.
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megerősítette Oláhfalu privilégiumait, 
de egy 1711-ben kiadott kormányszéki 
rendelet a szék adójába is bevonta  1742-
ben újból visszanyerték önkormányza-
ti jogukat, ám az 1790–91-es országgyű-
lésen kétségbe vonták országgyűlési 
képviseletüket  1794-ben a nagyszebe-
ni országgyűlésen Udvarhelyszék köve-
tei újból felszólaltak Oláhfalu képvise-
leti joga ellen, de a december 3-ai ülés 
5. számú határozatával megerősítet-
ték az oláhfalviakat, hogy mint annak 
előtte, úgy most is helyük és szavaza-
tuk van az országgyűlésen.

1801-ben I  Ferenc királytól, a már lé-
tező kiváltságokhoz, három országos 
sokadalomra (Gergely pápa, Szent Péter 
és Pál, valamint Szent András napjára) 
szóló vásárjogot is kaptak az oláhfal-
viak  Ugyancsak I  Ferenc adományoz-
ta 1803-ban Oláhfalu pecsétjét, amelyet 
Orbán Balázs így ír le: „Magyarország, 
Erdély-, Horvát-, Tótországok és Dalma-
cia címereitől keretelt pajzs, mely két 
részre van osztva. Felső osztályában 
három arany csillag közt szablyát tar-
tó kar, alsó osztályában egy hegy két el-
lentétes oldalára helyezett két templom, 
ezen körirattal: »Sigillum privilegiatae 
communitatis Oláhfalviensis« ”

A privilégiumok odaítélésével az er-
délyi fejedelmeknek, valamint az or-
szággyűlésnek is az volt a célja, hogy 
minél több ember települjön a hegyes, 
terméketlen, vadon vidékre, biztonsá-
gosabbá téve a vadrengetegen átveze-
tő utat, majd később a fejedelmeknek, 
deszkában való adózás hasznáért 

A két Oláhfalu kiváltságai 1876-ig 
többé-kevésbé érvényben maradtak, de 
az országgyűlés némileg meg is szorí-
totta azokat: „A két Oláhfalunak privi-
legiumoki nea parte abrogáltatott, és 
hogy a szék törvényével éljenek, impo-
náltatik” 

Bár a két község közös egyházi és 
közigazgatási vezetés alatt állott, már 
Apafi Mihály fejedelem idején Kápol-
násfalu külön követet küldött az or-
szággyűlésbe. Ez a kiváltsága 1919-ig 
meg is maradt 

Amikor a települések már eléggé 
megerősödtek, lakosaiknak száma nö-
vekedett, akkor az országgyűlés meg-
vont egyes előjogokat, megszüntette, 
mint önálló törvényhatóságot, és be-
kebelezte Udvarhely vármegyébe, an-
nak széki törvényei alá helyezve a két 
Oláhfalut 

A település fekvése, felosztása

Kápolnásfalu szokásos zárt, hegyi hal-
maztelepülés  A község négy kerületre, 
úgynevezett tízre van felosztva: Altíz 
vagy Alszeg, Tófalvi tíz vagy Tófalva (Tó-
falának is mondják), Középtíz vagy Kö-
zépszeg és Feltíz vagy Felszeg  Az utcái 
elég szűkek, a lakóházakat teljesen az 
utca szélére építették, kerítés és gyalog-
járó nélkül  Aszerint, hogy az épületek 
egymáshoz viszonyítva hogyan vannak 
elhelyezve, az udvarok két típusa van je-
len a faluban: a csoportos udvar, ahol a 
csűr és az istálló szemben áll a kapuval, 

párhuzamosan az utcával, külön a lakó-
háztól, vagy a soros udvar, ahol a lakó-
ház, az istálló, a csűr és más gazdasági 
épület egymás után építve található a 
telek egyik részén 

Az épületek kőalapra, fából készül-
tek. Újabban téglából is építkeznek, 
szintén kőalapra, amely magasabb, 
mint a régi házak esetén. A múlt század 
elejéig a házakat zsindellyel fedték be, 
az 1920-as évektől kezdve fokozatosan 
áttértek a cserépfedésre 

Az 1950-es évekig minden háznak 
székely kapuja volt: galambdúcos, fe-
deles kötött kapu, vagy gyalogszékely 
kapu, kis székely kapu 

A település lakossága

A különböző korokból származó össze-
írások alapján a két testvértelepülésről 
egy viszonylag homogén társadalmi 
szerkezet képét kapjuk  Ebben a társa-
dalomban a jobbágyok és a zsellérek 
részaránya jelentéktelen  A földrajzi kö-
rülmények alkalmatlanná tették ezt 
a tájékot a hűbérbirtok kialakulására. 
Kápolnásfalu lakói évszázadokon ke-
resztül nem ingyen kaptak privilégi-
umokat, azokért jól megdolgoztak: vé-
delmezték az átutazókat, hadakoztak a 
vadak és a tolvajok ellen, és keményen 
küzdöttek a megélhetésért  Az évszáza-
dok alatt ide telepedett vagy ide telepí-
tett székelyek alkalmazkodtak a zord 
időjáráshoz és a kemény munkához, és 
a település gyors növekedésnek indult 

A földművelés és az állattartás mel-
lett főképpen fakitermeléssel és -fel-
dolgozással foglalkoztak  Gróf Teleki 
József 1799-ben Kápolnásoláhfaluról 
így írt: „Lakosai deszkával való keres-
kedésből és a szövésből élnek. A nagy 
Havasoktól a legszebb fenyőfákat bő-
ven kapják, ezekből fűrész malmaikon 
deszkát, zsendelyt készítenek és Seges-
várt, Marosvásárhelyt és Fehérvárt el-
adják. A pénzből, amit innen visznek, 
gabonát, törökbúzát vásárolnak, mert 

A földrajzi körülmények 
alkalmatlanná tették ezt 

a tájékot a hűbérbirtok 
kialakulására. 

Kápolnásfalu lakói 
évszázadokon át 

megdolgoztak 
a kiváltságokért.

A tájháznak otthont adó háromosztatú parasztházat 1897. november 29-én telekkönyvezték Orbán 
Pál névre, utolsó lakója 1994-ig Orbán Ferenc volt
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egyéb zabnál terméketlen földeken nem 
terem ”

Az egyes népösszeírások szerint 1868-
ban már 1540 lakos, 1910-ben 1877 lakos 
szerepelt a jegyzékekben  Az 1941-es 
népszámlálás szerint 2556 volt a lakos-
ság száma, ebből 1011 férfi, 1030 nő és 
525 gyermek. Az ebben az évben készült, 
Tamás Mihály igazgató kántor-tanító 
által összeállított Monográfia szerint 
az akkor élt emberek „általában közép-
termetűek, de vannak köztük szép szál 
emberek is, kik elég erősek, mert a fa-
kitermelésnél nagy terheket emelnek 
már fiatal korukban. Szívós természe-
tűek. Betegség miatt csak nagyritkán 
feküsznek  Akkor is felöltözve, min-
den percben készen arra, hogy felkelje-
nek ” Az akkor élt embereket sokat dol-
gozókként említi, talán az asszonyok 
még inkább kivették részüket a mun-
kából, mert a mezei munka és a házi-
munka mellett szövés-fonással is fog-
lalkoztak 

A falu lakossága 1992-ben 2119 fő 
volt, ebből 2114 magyarnak, öt román-
nak vallotta magát  A 2000-es években 
csökkent a lakosság száma, sokan vál-
laltak külföldön munkát, de tapasztal-
ható egy hazatelepedési folyamat is 

A falu lakói évszázadok óta a széke-
lyek  A 17  században feljegyzett család-
nevek közül a Tamás, a György, a Máté, 
a Bíró, az Elekes, a Lőrinc, a Péter, a Both, 
a Tófalvi, a Daniel, a Benedek nevek ma 
is megtalálhatóak  Ezeken kívül a Csi-
ki, a Balázs, a Gergely, a Gedő, a Márton, 
a Kele nevek is gyakoriak  A faluban a 
leggyakoribb családnév a Both, amely 
több mint 400 éves múltra tekint vissza. 
Először 1597-ben jelenik meg Both Péter 
árváinak öröksége kapcsán  1614-ben 
II  Both Péter hadköteles székely neve 
szerepel, majd az 1627  évi összeírásban 
Both Péter és Both János privilégiumos 
szerepelnek. A család egykor vezető sze-
repet játszott a két Oláhfalu életében, 
és „vitézlő és nemzetes” címet viseltek. 
A falu lakói évszázadokon át hűen őriz-
ték katolikus hitüket 

A 20  század elején, amint a legtöbb 
székely településről, úgy Kápolnásfalu-
ból is inaskodni, mesterséget tanulni, 
szolgálni mentek el a fiatalok, mivel a 
kevés, rossz minőségű föld nem tudta 
eltartani a népes családokat  A feljegy-
zésekből tudjuk, hogy 1941-ben 67-en 
éltek huzamosabb ideje távol a falutól, 
„ezek közül 40 leány még a visszacsa-
tolás előtti időkből, akiknek visszajöve-
tele érdekében a szükséges lépéseket az 
elöljáróság már megtette”. Ebből is lát-
szik, hogy csak dolgozni, tanulni men-
tek el a falusi fiatalok, a hozományhoz 
szükséges pénz megszerzése után, vagy 

az inasévek kiteltével szinte mind visz-
szatértek szülőfalujukba.

Kápolnásfaluban semmilyen iparte-
lep nem volt, az 1950-es évekig a házi-
ipar elég fejlett volt  Valamilyen fameg-
munkálási mesterséghez szinte minden 
férfi értett, ház- és istállóépítéshez, 
zsindelykészítéshez nem kellett idegen-
ből mesterembert hozni. Kádat, csebret, 
dézsát, orsót, szövőszéket, sulykot, faka-
nalat, teknőt, kaput mind helyben készí-
tettek. A bútorokat is maguk készítették, 
saját használatra  Az 1700-as években 
bárdolt, vésett bútorok készültek: gya-
logszék, majd később háttámlával el-
látva fonószék, asztal, tömlöcös asztal 
(rejtett, titkos része van), támla nélküli 
padka, tálas edénytartó polccal és alul 
élelmiszertartó ajtós résszel, ágy, vala-
mint a kelengyés láda  Mindezek festet-
lenek voltak, gyakran szépen mintázva, 
jellegzetes faragással, amit késsel, bics-
kával készítettek. Később divatba jöttek 
a festett bútorok, ezek többnyire fenyő-
fából készültek  Az 1800-as években ké-
szült bútorokon különböző virágmotí-
vumok, szár- és levélminták (növényes 
díszítőmotívumok) láthatók sötét zöld, 
sötétkék, vörösesbarna alapszínen  
A festéshez házilag elkészített gyantá-
ros festéket használtak  A 20  század kö-
zepére már nagyon sok régi bútordarab 
eltűnt, helyüket asztalosműhelyben ké-
szült, majd később az iparilag gyártott, 
boltban vásárolt bútorok vették át.

Hajdanán a család ruházatát, vala-
mint a háztartási textíliát a nők készí-
tették házilag  Ezek alapanyaga a ken-
der és a juhgyapjú volt, ezek is a háztól 
kerültek ki, nem vásárolták. Főként a 
tél volt a fonás, a szövés ideje, ekkor ké-
szült a fehér férfiharisnya, a fekete láj-
bi és férfikabát, a tarisznya, a cserge, a 
pokróc, az átalvető. A férjhez menő lá-
nyoknak a család nőtagjai készítették 
el a kelengyét, a különböző díszítőmin-
tával készült szőttest. Az 1950-es évek 
végére a bolti textília szinte teljesen ki-
szorította a háziszőttesből készült ruhá-
zatot. Az 1960–70-es években a nőknek 
szervezett kézimunka-összejöveteleken 
felelevenítették a mintakincset, és újra 

elkészültek a szebbnél szebb hímes te-
rítők, valamint a piros bogos székely-
ruha anyaga  A kutatómunkának kö-
szönhetően 2000-ben elkészült az első, 
hímes szőttesből készült női székelyru-
ha, amely egy, az 1938-ban szőtt és varrt 
székelyruha hű mása. Napjainkban a 
kislányoknak, lányoknak piros bogos 
anyagból, az asszonyoknak régi hímes-
ből készül a székelyruha.

Az ősszékelyek általában senkivel 
nem keveredtek, a legények ritkán hoz-
tak feleséget más településről. Idővel ez 
megváltozott, többen nősültek/nősül-
nek idegenből.

Az 1941  évi magyar polgári közigaz-
gatás, ezzel együtt a jegyzőség megala-
kulása, valamint az 1948  évi román 
kommunista államosítás után sok 
minden gyökeresen megváltozott a köz-
ségben. Az 1950-es évekig a lakosság fő 
foglalkozása a fakitermelés volt, de az 
iparosodás megjelenésével és fejlődésé-
vel egyidejűleg a falu férfilakosságának 
nagy hányada a szentkeresztbányai 
vasüzembe, a hargitafürdői kaolinbá-
nyába vagy Székelyudvarhely valame-
lyik gyárába ment dolgozni  Mivel a föld 
gyenge minőségű, termőrétege vékony, 
s nagy gépi megművelésre alkalmat-
lan volt, a kollektivizálás elkerülte a fa-
lut. A meglévő birtokot a régi szokás-
rend szerint megörökölték a fiatalok, 
és az állami munka mellett mindenki 
fenntartotta a gazdaságát. Az 1970–80-
as években az asszonyok egy kisebb ré-
sze a környező városok kisipari szövet-
kezeteiben, könnyűipari üzemeiben, 
egyesek még a szentkeresztbányai vas-
gyárban is kezdtek dolgozni  A munká-
ba járás mellett továbbra is végezték az 
otthoni gazdasági teendőket, és a szö-
vést sem hagyták el  Miként a gazdasá-
gi munkát vagy a fakitermelést a fiak 
az apáiktól tanulták, úgy a szövés-fo-
nás csínját-bínját az anyák, nagyanyák 
tanították meg a lányaiknak  (Az 1980-
as évek végén szinte nem volt olyan 14 
év alatti leánygyermek, aki ne tudott 
volna szőni!)

Az 1989-es rendszerváltás után sor-
ra zártak be a környék gyárai, üzemei, 
bányái, így a férfiak elveszítették álla-
mi állásaikat. Sok férfi ekkor nagyobb 
mértékben kezdett el a mezőgazdaság-
ban és az állattenyésztésben dolgozni  
Az erdők visszaszerzése megindította 
az olykor ésszerűtlen és törvénytelen 
fakitermelést, és megépült néhány fa-
feldolgozó üzem rönkvágó szalagfű-
résszel  Mivel a családok pontos és ál-
landó pénzforrás nélkül maradtak, az 
asszonyok nagy többsége az újonnan 
indult könnyűipari gyárakban kezdett 
dolgozni, és a férfiak maradtak otthon 

A 20. század elején, 
amint a legtöbb 

székely településről, 
úgy Kápolnásfaluból is 

inaskodni, mesterséget 
tanulni, szolgálni mentek 

el a fiatalok.
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hétköznapi hőseink

a gazdaságban  Az asszonyok megvál-
tozott szerepével a háztartásokban lévő 
szövőszékek a padlásra, a csűrbe kerül-
tek, s ezzel egy ősi mesterség, a szövés 
anyáról leányra öröklése megszűnt.

Egyház, iskola, közművelődés

A 18  század végéig a két falu egy egyházi 
igazgatás alatt állott, ekkorra azonban 
Kápolnásfalu annyira megerősödött, 
hogy az önállósodás útjára léphetett. 
1797 és 1800 között a lebontott kápolna 
helyébe egy impozáns, nagy templomot 
építettek  Leányegyházként 1834-ben 
Kovács Miklós erdélyi püspök engedé-
lyezte a külön kántor tartását, majd 
1838  január elsejével a falut anyaegy-
házi rangra emelte. Az újonnan alakult 
egyházközségben Varga Sándor plébá-
nos szolgált 32 éven át 

Az egyházközséghez tartozó Homo-
ródfürdőn 1763 és 1765 között Lázár Já-
nos erzsébetvárosi örmény katolikus 
építetett hálából, gyógyulása emlékére  
A kápolnát Keresztelő Szent János tisz-
teletére szentelték fel 

A falu lakossága ma is katolikus, 
más vallású kevés van, ők házasság út-
ján kerültek a településre 

Az iskola története szorosan össze-
függ az egyházközség történetével  Is-
kolaalapításra vonatkozó pontos ada-
tokkal nem rendelkezünk, de az régi 
egyházi iratokból tudjuk, hogy 1758-
ban két tanerővel működött az iskola. 
Ekkor még a gyülekezet Szentegyházas-
falu egyházközséghez tartozott, így az 

iskolai teendőket is az onnan kiküldött 
kántortanító látta el, vagy pedig az Ud-
varhelyről érkezett ferencrendi papok. 
A római katolikus iskola 1768-ban két 
tanerős volt. Az 1838-as önállósuláskor 
szolgáló Varga Sándor plébános feljegy-
zései szerint idejövetelekor már műkö-
dött itt iskola, de az oktatás nem volt 
kielégítő, lemaradás és tudatlanság 
uralkodott. Varga Sándor újjászervezte 
az oktatást, rendezte az iskola fenntar-
tásának anyagi alapjait és 1839-ben egy 
kántortanítóval és egy segédtanítóval 
már jól működött az iskola.

Az 1872/73-as tanévben külön ta-
nultak a leányok és külön a fiúk. 1874-
ben megalakult az első Iskola Tanács. 
Az 1876/77-es iskolai évtől kezdve a ta-
nulók számszerű nyilvántartása már 
az iskolában történt  Ebben a tanévben 
102 fiú és 112 leány volt iskolaköteles.

1906-ban négy, 1934-ben pedig már 
öt tanerővel működött az iskola. 1936-
ban a román állam állami iskolát épí-
tetett, négy tanerővel, és meg is maradt 
1940-ig, a második bécsi döntésig  1941-
ben, mint magyar királyi állami népis-
kolánál először két, majd négy tanerő 
tanított. Ebben az időben Tamás Mi-
hály igazgató kántor-tanító feljegyzé-
se szerint „a felekezeti és állami isko-
la a legnagyobb egyetértésben közösen 
működik”.

1976-ban a régi iskolaépület helyett 
újat kezdtek építeni, itt 1978-ban kez-
dődött el az oktatás. 2011–2012-ben az 
iskolaépületet teljesen felújították, el-
látták központi fűtéssel, korszerű fel-
szereléssel 

Az iskola 1991-ben felvette a Vadró-
zsák gyűjtője, Kriza János nevét, vállal-
va a népművészet és a néphagyomány 
őrzését és továbbadását.

Az 1920-as években a falunak volt egy 
művelődési háza, egybeépítve a község-
házával. 1965-ben új művelődési ház 
épült 500 férőhelyes nagyteremmel, 
klubbal. Ebben az épületben működik a 
község könyvtára is 

A község lakói a kemény mezei mun-
ka mellett érdeklődtek a művelődés 
iránt is  Több folyóirat járt a faluba, 
a már említett Monográfiában Tamás 
Mihály tanító a következőket jegyezte 
fel: Magyar Nép, Nemzeti Újság, Erdélyi 
Gazda, Magyar Lapok, Erdélyi Tudósító, 
Hargita, Új Magyarország, Új nemze-
dék, Függetlenség, Vasárnapi Harang-
szó, Szív 

A községben gyakran tartottak mű-
kedvelő előadásokat, amelyeket a ta-
nítók rendeztek. Ezeken az előadásokon 
a falu fiataljai és fiatal házasai szere-
peltek, és főként népszínműveket mu-
tattak be. A bevételt a faluban működő 
jótékony egyesületek valamelyikének 
ajánlották fel (Vöröskereszt, Oltáregy-
let, Szent Kereszt Hadsereg).

A falu művelődési életét a minden-
kori tanítók éltették  A felekezeti is-
kolák bezárása után is folytatódtak a 
szereplések, idővel a népszínműveket 
klasszikus és kortárs írók színdarabjai 
váltották fel  Az 1989-es fordulat után a 
kultúrházi szerepléseknél a rövidebb je-
lenetek bemutatására lett igény 

A háborús évek és az államosítás 
után, amikor már minden gyermek 
járt iskolába, a fiatal szülők is szük-
ségét érezték új ismeretek megszerzé-
sének. A férfiak a Gazdakör előadása-
ira, beszélgetéseire jártak ismeretek, 
tapasztalatok cserélésére, a nők pedig 
olvasókörre, beszélgetős előadásokra 
jártak. Amint a színjátszást, úgy az ol-
vasókört, a kézimunkakört is lelkes pe-
dagógusok vezették, nekik is köszön-
hető, hogy ma sok mindent tudhatunk 
a falu múltjáról.

Kápolnásfaluban történelmi emlék-
hely vagy rom nincs, de emlékművet 

Mivel a föld gyenge 
minőségű, termőrétege 

vékony, s nagy gépi 
megművelésre 

alkalmatlan, 
a kollektivizálás  

elkerülte a falut.

1870-ben készült kelengyés láda a tájházban
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időről-időre emeltek a helyiek. A temp-
lommal szemben két emlékmű őrzi az 
első és a második világháborúban ele-
sett hősök emlékét.

A templom bejáratánál van egy régi 
kőkereszt, amelyet 1910. június 10-én 
állítottak a községből Amerikába ki-
vándoroltak  Ugyancsak a templom-
kertben található egy 19  században ál-
lított fakereszt, amelyről feljegyezték, 
hogy 1853-ban alszegi Lőrincz Andrásné 
újrafedette és megfestette „András fia 
emlékére, ki Olasz honban, mint kato-
na halt el” 

Az iskola előtti kertben két emlékmű 
áll: egy millenniumi kopjafa, amelyet 
2000-ben, és egy faragott harangláb is-
kolaharanggal, amelyet 2001 őszén állí-
tott az iskola munkaközössége 

A polgármesteri hivatal előtt áll egy 
1848-as emlékmű, amelyet egy régi, 
ugyancsak ’48-as kereszt helyére állí-
tott a község 

A 20  század második felében össze-
gyűjtött néprajzi anyag méltó helyre 
kerüléséért 2005-ben a Kriza János Is-
kola Alapítvány egy, a községtől kapott 
régi parasztházat felújított, és tájház-
ként közkinccsé tette  A tájháznak ott-
hont adó parasztházat 1897  november 
29-én telekkönyvezték Orbán Pál névre  
Az örökség apáról fiúra szállt, utolsó la-
kója 1994-ig Orbán Ferenc volt  A ház ha-
gyományos háromosztatú parasztház 
– lakóház, tisztaszoba, kamra és pit var 
van benne –, falai tapasztottak. A há-
zat a Balázs Irén tanítónő által össze-
gyűjtött néprajzi tárgyakkal rendezték 

be  Találunk itt vetett ágyat, festet és 
faragott kelengyés ládákat, festett pa-
dokat, tálasokat, bölcsőket, szövéshez 
és fonáshoz szükséges eszközöket, cse-
répedényeket, fából készült szerszá-
mokat és mezőgazdaságban használt 
eszközöket  A tárgyak nagy része az 
1800-as évekből származik, de a gyűj-
teményben az 1700-as években készült 
faragott hozományos láda, sótartó és 
tömlöcös asztal is található 

A falu történetét, lakóinak múltbe-
li életét nem ismerhetné a mai kápol-
nási ember Balázs Irén tanítónő lelkes, 
kitartó, gondos gyűjtőmunkája nélkül. 
Ugyanakkor a falu szellemi, kulturális 
életében is maradandót alkotott  Mint 
tanítót, mint népnevelőt nagyra értéke-
lik a faluban 

Balázs Irén

Lőrincz Irén 1927. április 1-én született 
Kápolnásfaluban  Az elemi iskola hét 
osztályát szülőfalujában végezte, s már 
kisiskolásként, a sokat olvasott, a falu 
történetéről, a falu szokásairól mesélő 
édesapjától megtanulta a szülőföld sze-
retetét és tiszteletét  1941 és 1948 között 
a székelyudvarhelyi Református Taní-
tóképző tanulója volt, és a sikeres taní-
tónői képesítés megszerzése után, 1948 
őszén Márton Áron püspök úrtól kine-
vezést kapott a kápolnásfalui római ka-
tolikus iskola alsó tagozatába. Sajnos, az 
iskolát még abban az évben államosítot-
ták, de a tanító néni maradt, és férjhez 
ment Balázs István, ugyancsak kápol-
násfalui tisztviselőhöz.

Tanítói pályája kezdetétől tevékeny 
résztvevője volt nemcsak az iskola, ha-
nem a falu kulturális életének is  1948 
és 1956 között a fiatalok szereplésének 
szervezője, a színdarabok rendezője 
volt. 1959 szeptemberében az akkori ha-
talom indoklás nélkül eltiltotta a taní-
tástól, majd ugyancsak indoklás nélkül 
1961 májusában újra elkezdhetett taní-
tani  Tanítói munkáját jól felkészült, 
következetes, szigorú pedagógusként 
megszakítás nélkül 1982-ig, nyugdíjba 
vonulásáig végezte, mindvégig a hiva-
tástudat, az elkötelezettség, a becsüle-
tesség jellemezte. A szülőkkel jó kapcso-
latot ápolt, célja az volt, hogy egyetlen 
gyermek se maradjon írástudatlan  
Mind kollégái, mind a szülők szigorú, 
de igazságos pedagógusnak tartották 

Pontos munkavégzése, bátor és ha-
tározott fellépése következtében ve-
zető, felelős munkaköröket bíztak rá: 
volt igazgatóhelyettes, kultúrigazga-
tó, tanács elnök és a nőszövetség elnö-
ke. Éveken keresztül szervezte a Nők 

órája elnevezésű foglalkozásokat, ahol 
az asszonyoknak, a leányoknak megta-
nította (újratanította) a már-már fele-
désbe menő szőttesek mintavilágát, és 
figyelmüket a hagyományőrzés felé for-
dította 

Kitartó és következetes munkájának, 
valamint a jó szervező tevékenységének 
köszönhetően elérte, hogy az 1960–70-
es években minden iskolás leánynak 
volt piros bogos szőttes székelyruhája, 
a fiúknak pedig fehér posztó székelyha-
risnyája székelyinggel és feketeposztó 
lájbival 

Korán felismerte, hogy őseinek hasz-
nálati tárgyai, a paraszti élet munka-
eszközei, a régi bútorok, a szőttesek és 
a népi ruhadarabok kiszorulnak a csa-
ládok életéből és enyészetté válnak. 
Fáradságos kutatómunkába kezdett, 
házról-házra, padlásról-padlásra jár-
va elkérte, nagyon gyakran saját pén-
zén megvásárolta az értékes darabokat, 
s azokat saját otthonában, majd a mű-
velődési otthon egyik szobájában he-
lyezte el. A gyűjtőmunkával egy időben 
a falu történetének leírását is elkezdte, 
de házkutatás során az akkori rendőr-
ség (a milícia) ezt az anyagot elkoboz-
ta  Aktív tanítói munkájának befejezése 
után tovább folytatta a gyűjtőmunkát, 
és bővítgette az iskolába áthelyezett 
gyűjteményt. Újrakezdte régen dédel-
getett terve megvalósítását is, Kápol-
násfalu monográfiájának megírását, és 
könyve 1996-ban meg is jelent 

Ügyszeretetének és népe iránti szol-
gálatának megkoronázásaként a falu 
2005-ben felavatta azt a tájházat, 
amelynek berendezését az Irénke tanító 
néni által összegyűjtött néprajzi anyag 
szolgáltatta  A tanító néni felbecsülhe-
tetlen gyűjtőmunkája nélkül elkalló-
dott volna a sok értékes népművészeti 
tárgy, így kevesebbet tudnánk települé-
sünk múltjáról, egyszóval szegényebb 
lenne Kápolnásfalu 

Kápolnásfaluban Irénke tanító néni 
munkáját nagyra értékelik azok, akik-
nek fontos szülőföldjük tisztelete, őse-
ik életének, szokásainak megismerése  
90 évesen is foglalkoztatja a tájház sor-
sa, s gyűjtőmunkáját is folytatja. Volt 
tanítványai, a kézimunka körre járó 

A hagyományos 
háromosztatú 

parasztházat a Balázs 
Irén tanítónő által 

összegyűjtött néprajzi 
tárgyakkal rendezték be.

Balázs Irén
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asszonyok, volt kollégái szeretettel be-
szélnek róla. Íme, néhány emlékezés:

György Enikő (51 éves, 1972 és 1976 
között volt a tanítványa): „Szigorúnak 
tűnt, de jó lelkű volt. Nagyon szeret-
tem. Gyermekként úgy gondoltuk, hogy 
a mienk a legjobb tanító néni  Nagy 
hangsúlyt fektetett a matematikára, a 
románra, a magyarra  Teadélutánokat, 
kirándulásokat, szerepléseket, nőna-
pi megemlékezéseket szervezett  Akkor 
úgy véltük, hogy nagyon szigorú volt, 
de most úgy gondolom, hogy nagyon 
jó, hogy szigorúan bánt velünk. Amikor 
rosszak voltunk, a csipkebokor vessző-
jével mindenkinek tenyerest adott, ezt 
soha nem felejtjük el ”

Ozsváth Mária (55 éves, 1968–1972): 
„Nagyon kedves, aranyos, barátságos 
volt a gyermekekkel, szerettük, én na-
gyon szerettem. Szigorú volt, de szerette 
a gyermekeket, akit ő tanított, megta-
nult írni-olvasni, számolni  A magyar 
nyelvre és a matematikára fektetett 
hangsúlyt. A szünetekben mindig köré-
je gyűltünk, mint a csirkék a kotló köré, 
mindenkivel kedves volt, nem tett kü-
lönbséget a gyermekek között. Székely 
táncokat, színdarabokat tanított, kézi-
munka órákat tartott, a fiúkat megta-
nította a fafaragásra, a lányokat mind-
féle varrásra. Nagy hangsúlyt fektetett 
a gyengébb képességű gyermekekre, 
órák után vagy óra közben is külön fog-
lalkozott velük. Tanítási idő után ott 
maradtak a gyengébb képességű gyer-
mekek, és segített nekik  A mai tanítók 
az ő példáját kellene, hogy kövessék.”

Elekes Erzsébet (58 éves, 1966–1968): 
„Nyílt, egyenes jellem, jellemezte az 
őszinteség, az igazságosság. Azért sze-
rettem, mert nem tett különbséget 
a gyengébb, az elesettebb, és a jó ké-
pességű, jobb helyzetben levő gyerme-
kek között. Az utána következő tanító-
ban is őt kerestem, számomra példakép 
volt  Meghatározó volt, hogy megta-
nított írni, olvasni, számolni  Már ak-
kor nagyon érdeklődött a régi tárgyak 
iránt, összegyűjtötte, hogy megmarad-
jon az utókor számára. Az ő kezdemé-
nyezésére, az ő gyűjtéseivel kezdődött 
el a falumúzeum létrehozása. Óriá-
si türelemmel foglalkozott a gyengébb 
előmenetelű gyermekekkel, különös fi-
gyelmet szentelt rájuk  Mindig szeretet-
tel gondolok rá, mivel én is a falu szü-
löttje vagyok, és pedagógus is, mindig 
közeli kapcsolat volt és van köztünk  
Nála nagyon fontos volt, hogy őszinték 
legyünk egymáshoz  Tekintve, hogy én 
is a tanügyben dolgozom, hasonló mód-
szereket alkalmazok, s nem teszek kü-
lönbséget a gyermekek között  Nagyon 
igazságosnak találtam, ahogyan taní-
tott, ahogyan kezelte a gyermekeket ” 
(Az interjúkat Deák Csaba készítette)

Both Rákhel

Kápolnásfalu kulturális életét a 20  szá-
zad második felében jelentősen alakí-
totta, irányította Both Rákhel tanító-
nő. Lőrinczi Rákhel 1934. március 15-én 
született Küsmődön. Gyermekkori nagy 

élményként élte meg az 1940. őszi válto-
zást, ekkor kezdte az első osztályt. Hat 
elemit a szülőfalujában járt, majd az 
etédi akkori Református Egységes Gim-
náziumban fejezte be általános iskolai 
tanulmányait. 1949-től a székelyudvar-
helyi Pedagógiai Leányiskola tanulója 
volt, ahol 1953-ban szerzett tanítói ké-
pesítést  Nagy vágya, hogy matemati-
kát tanuljon az egyetemen, édesanyja 
1951-ben bekövetkezett halálával szer-
tefoszlott. Tanítói pályáját 1953-ban a 
Bánságban kezdte, Búziásfürdő (romá-
nul: Buziaș), Szapáryfalva (románul: 
Țipari) és Nagybodófalva (románul: Bodo) 
iskoláiban tanított  A gyermeklétszám 
rohamos csökkenése miatt áthelyezé-
sét kérte szülőföldjére, így került 1956. 
február 8-án Kápolnásfaluba  Itt kötött 
házasságot a kápolnásfalui Both József 
fizika-kémia szakos tanárral, akivel két 
gyermeküket, Emőkét (sz. 1958-ban) és 
Leventét (sz  1961-ben) szeretetben be-
csületre, tiszteletre nevelték 

Az első hat évben felső tagozaton ta-
nított magyar nyelvet és irodalmat  
Fontosnak tartotta a magyar irodalom 
megszerettetését, a helyesírási készség 
kialakítást minden gyermeknél  Nagy 
vonzalmat érzett a kulturális tevékeny-
ségek szerevezése iránt, már első ká-
polnási tanéve végén tanítványaival 
Petőfi harcos öröksége címmel muta-
tott be színvonalas előadást. Ugyaneb-
ben az évben karácsonyra A falu rossza 
népszínművet tanította, rendezte fel-
nőttekkel, s a sikeres vendégszereplé-
sek bevételéből vásárolták meg az isko-
la első telepes rádióját (a faluban akkor 
még csak egy-két készülék volt) 

1963 őszétől az alsó tagozaton dol-
gozott egészen az 1989-es nyugdíjazá-
sáig, de nyugdíjasként még 1994-ig ta-
nított. Összesen 41 évet tanított, ebből 
39 éven át Kápolnásfaluban oktatta, 
nevelte kiváló pedagógiai adottsággal, 
kitartó és következetes munkával, be-
csületes helytállással a rábízott gyer-
mekeket. Sikerességét annak is kö-
szönhette, hogy nagyon jó kapcsolatot 
tartott fenn a szülőkkel, családláto-
gatásai során felkészítette őket arra, 

Házról-házra, padlásról-
padlásra járva elkérte, 
nagyon gyakran saját 
pénzén megvásárolta 
az értékes darabokat, 

s azokat saját otthonában 
helyezte el. 

Both Rákhel. Balázs Irén és Both Rákhel, valamint a tájház fényképeit Bálint Irma készítette
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hogy miként segíthetnek gyermekeik-
nek a tanulásban 

Kulturális téren a tanulókkal mű-
sorokat készített, a felnőttek színját-
szó csoportját vezette, ugyanakkor az 
iskolai és községi könyvtárosi feladato-
kat is ellátta  Tanítványainak szépírói és 
szavalóversenyeket szervezett, színda-
rabokat, jeleneteket tanított külön-
böző ünnepekre, minden tanévben. 
Tanévenként legalább egy színdara-
bot bemutatott tanítványaival, még az 
utolsó tanítási évében is  A kulturális 
versenyeken gyakran szerepeltek ta-
nítványai, az 1960–70-es években kis-
iskolás mesemondói többször nyertek 
országos díjakat (pl  1967-ben az akkor 
első elemis Benedek Mihály első díjat 
kapott Kolozsváron A három kicsi fer-
geteges kecskebak című mese előadá-
sáért)  Gyakran vállalta egy-egy ünne-
pi műsor előkészítését iskolaszinten is, 
ilyenkor verset, éneket, irodalmi össze-
állítást, jelenetet tanított a különböző 
osztályokból válogatott csoportnak 

1956-tól vezette a falu színjátszó cso-
portját  Általában évente, karácsony-
ra és farsangvégre egy-egy három 
felvonásos színdarabot rendezett a fi-
ataloknak  A színjátszó csoport tagjai, 
leányok, fiúk és fiatal házastársak, szí-
vesen jártak az esti próbákra, követték 
a tanító néni utasításait, s tisztelték 
fáradhatatlan munkájáért  A fegyel-
mezett felkészülésnek mindig meg-
volt a jutalma: vastapssal kísért sike-
res szereplések voltak a községben, és 
a más falvakbeli vendégszerepléseken  

Az úgynevezett kultúrversenyeken egy 
felvonásos színdarabokkal szerepeltet-
te a kápolnási fiatalokat, de ezeket a da-
rabokat soha nem érezte annyira köze-
linek, mint a nagy, három felvonásos 
előadásokat. Ráki tanító néni nemcsak 
rendezte és tanította a színdarabokat, 
de ő szervezte be a szereplő fiatalokat 
is, és megírta az előadásokra a hirde-
tő plakátokat. 1985-ig végezte nagy hoz-
záértéssel, kitartással, becsülettel ezt a 
munkát, igényes szórakozást nyújtva a 
község lakóinak, s értelmes időtöltést 
a fiataloknak. A közel 30 év alatt több 
mint 30 három felvonásos színdarabot, 
és több egyfelvonásost tanított a fia-
taloknak 

Mint magyar nyelvet tanító pedagó-
gus, már a kezdetektől önkéntes mun-
kában végezte a könyvtárosi feladatokat 
az iskolában  Rendszerezte a könyvál-
lományt, és lelkesen formálta, irányí-
totta a gyermekek olvasási szokásait  
A gyermekek nagy része sokat olvasott, 
nemcsak a kötelező házi olvasmányo-
kat, hanem a tanító néni által javasolt 
gyermek- és ifjúsági irodalmat is. 1965-
ben átvette a községi könyvtár vezeté-
sét, s kisebb megszakításokkal lelke-
sen, nagy hozzáértéssel nyugdíjazásáig 
végezte ezt a munkát is  Könyvtáros-
ként könyvkiállításokat és -bemutató-
kat, évente egy-két alkalommal író–ol-
vasó találkozót szervezett  Az 1980-as 
években a könyvtárosi tevékenységéért 
országos első díjat kapott.

Both Rákhel tanítónő 2013. janu-
ár 11-én távozott az élők sorából. Volt 

tanítványai, a szülők és volt munka-
társai elismeréssel, szeretettel beszél-
nek róla 

Kele Erzsébet (67 éves): „Ráki taní-
tó nénit nagyon szerették, nagyon jó 
pedagógus volt  Gyakran eljárt a csa-
ládokhoz, rendszeresen követte tanít-
ványainak a munkáját  Nagyon so-
kat szerepeltette a tanulókat, s ezek az 
előadások mindenki számára emléke-
zetesek maradtak. A felnőtteknek tar-
tott olvasókörre sok asszony járt, amíg 
kézimunkáztak, a tanító néni regénye-
ket olvasott fel. Szívesen emlékszem 
a színjátszók előadásaira is. Színvona-
las előadások voltak.”

Balázs Enikő (tanítónő, 57 éves): 
„Both Rákhel tanítónő kitűnő oktatói 
és nevelői munkát végzett, a fiatal pe-
dagógusok jelképe volt  Nagyon sokat 
lehetett tőle tanulni, szívesen segítet-
te a fiatal kollégákat is munkájukban. 
Tanítási módszerei hatékonyak voltak, 
„szigorú szeretettel tanított”. A tantes-
tületben mindenki tisztelte becsületes-
ségéért, feladatvállalásáért, hűséggel 
végzett munkájáért  Az utolsó tanévben 
is olyan átéléssel dolgozott, mint fiatal 
korában.” (Az interjúkat Both Petra ké-
szítette)

Benedek László (polgármester, 40 
éves): „Négy évig voltam a tanítványa 
1984 és 1988 között. Szigorú tanító néni-
nek ismertük, de szerette a gyermeke-
ket, mindig segítőkész volt, megértette 
a problémáinkat. A hangsúly a román 
nyelven és a matematikán volt  A tan-
órákon kívül előadásokat tanultunk, 
nők napjára és más rendezvényekre. 
Teadélutánokat szervezett csapatépítő 
jelleggel, próbálta összekovácsolni az 
osztályt. A gyengébb képességű gyer-
mekekkel külön foglalkozott, külön 
feladatokat adott nekik azért, hogy fel 
tudjanak zárkózni és legalább az alapo-
kat meg tudják tanulni  A legkedvesebb 
emlékem a tanító néniről? Azt hiszem 
az, amikor először megfogta a kezemet, 
amikor tanította a betűket.” (Az interjút 
Deák Csaba készítette)

Lőrincz Ildikó Katalin (tanítónő, 40 
éves): „Engem a négy elemiben taní-
tott. Nagyon felkészült, szigorú, követ-
kezetes és nagyon pontos munkát végző 

A tanulókkal műsorokat 
készített, a felnőttek 
színjátszó csoportját 

vezette, az iskolai 
és községi könyvtárosi 

feladatokat is ellátta.

Ünnepi asztalnál. Both Teréz, férje, Both Károly és vendégei körében. Kép: a Both család 
gyűjteményéből
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pedagógus volt  Nagyon jól, részletesen 
magyarázott, és sosem lépett tovább, 
amíg mindenki nem értette meg  Érez-
tük, hogy fontosak vagyunk számára, 
felkészített az ötödik–nyolcadik osztály-
ra, a pontos munkára, fegyelemre szok-
tatott. Amikor felnőttem, akkor értet-
tem meg, hogy amit olyan szigorral tett, 
azt csak a mi érdekünkben tette  Na-
gyon sokat szerepeltünk, és ez nagyon 
közel hozott minket egymáshoz ”

György Mária Melinda (vállalkozó, 
40 éves): „Engem is az elemiben taní-
tott. Nagyon jó és szigorú pedagógus 
volt  Nagyon részletesen elmagyarázott 
mindent, úgy, hogy a leggyengébb tanu-
ló is megértette  Amikor a gyermekek-
kel tanulunk, mindig eszembe jut egyik 
mondata: „A hogy előtt mindig vessző 
van!” Fontosnak tartotta a helyesírás 
megtanítását minden gyermeknek  
Szeretettel tanított minket, volt, hogy 
megbántottuk őt, de mindig megbocsá-
tott. Szeretettel gondolok rá.” (Az inter-
júkat György Kamilla készítette)

Both Teréz

Kápolnásfalu azon községek közé tar-
tozik, amelynek külön népviselete van, 
s azt még a kommunista diktatúra évti-
zedei alatt is használták  Az asszonyok, 
a leányok székelyruháját évtizedeken át 
Both Teréz varrónő készítette.

Orbán Teréz 1921  március 29-én szü-
letett Kápolnásfaluban  Tizenkét gyer-
mek született a családban, ebből heten 
maradtak életben, ő volt a legkisebb. 
Azért, hogy a család megélhetését se-
gítse, 1937-ben, fiatal leányként Nagy-
szebenbe ment szolgálni  Tehetséges, 
ügyes kezű volt, munkaadói szerették, 
megbecsülték. A szebeni keresetéből 
1938-ban megvarrta a saját székelyru-
háját (ez a székelyruha ma is megvan)  
Első férje Both János volt, aki a háború-
ban, 1945-ben meghalt. A háború utáni 
nehéz években, egy árván maradt kis-
lánnyal, 1946-ban férjhez ment Both 
Károlyhoz, akivel közösen dolgoztak 
a gazdaságban  Gyermekeiket, Mári-
át (sz  1941-ben) és Lajost (sz  1947-ben) 
nagy szeretetben, becsülettel munkára 
nevelték 

Both Teréz fiatalasszonyként, 1956-
ban kezdett másnak is ruhát varrni  
Előbb férfiinget, alsóneműt, női ruhát, 
kötényt varrt, majd az 1950-es évek 
végén elkezdte a székelyruha varrá-
sát  A leányoknak piros bogos anyag-
ból varrta a szoknyát és a lájbit, hozzá 
a székely inget, az alsószoknyát és a 
kötényt  Ragaszkodott a kézi munká-
hoz, ezért az ingre, az alsószoknyára, 

a kötényre saját maga horgolta a csip-
két, sőt a kötényt is ő hímezte ki szeg-
fűs mintával. A legényeknek székely in-
get varrt 

Kápolnásfaluban mindig megvolt a 
szé kelyruha viselete, lakodalmakkor, 
ünnepi alkalmakkor, egyházi ünnepe-
ken a leányok, az asszonyok népviselet-
ben jelentek meg. Az 1960–80-as évek-
ben szinte minden leánynak és fiúnak 
volt székelyruhája, annak is köszönhe-
tően, hogy a mindenkori hatalom még 
a legdurvább kommunista években sem 
tiltotta a székelyruha viselését, és Ba-
lázs Irénke tanító néni kitartó munká-
val, az asszonyok kézimunkakörein is 
szorgalmazta a viselet megtartását 

Teréz néni rendületlenül varrta a ru-
hákat, soha nem egyszerűsítve, másít-
va meg az eredeti viseletet  A székely-
ruha varrása számára áhítat, imádság 
volt, a székely népe iránti őszinte, tisz-
ta szeretet  A faluban szinte nincs olyan 
család, ahol ne lenne valamilyen ruha-
darab, amit ő varrt.

Fiatalasszonyként a varrás mel-
lett kendert termesztett, font és szőtt. 
A szüleitől tanult népszokásokat meg-
tartotta, leányának is ő készítette el a 
hozományt 

Felelősségének érezte, hogy a szé-
kelyruha varrásának tudományát át-
adja egy fiatal varrónőnek. Teréz néni 
85 éves koráig varrt, akkor Péter Edith 
vette át a mesterséget 

Both Teréz néni 2011  március 29-én 
hunyt el, 90 évesen. A faluban sokan őr-
zik emlékét, szeretettel beszélnek róla  
Péter Edith (varrónő, 44 éves) Both Te-
réz nénitől tanulta a varrást, s már 13 
éve varrja egyedül a székelyruhákat  
Az elején segített Teréz néninek, s fo-
kozatosan tanulta meg a székelyruha 
varrásának lépéseit  Teréz néni kivá-
ló tanító volt, nagy szaktudással ma-
gyarázta el a varrás fortélyait, s meg-
tanította az alapos, pontosan végzett 

munka szépségét  A tanultakat nem 
változtatta meg, azt a régi mintát var-
rja, amit Teréz néni is varrt fiatalasz-
szonyként  Nem használ bolti csipkét, 
kézzel készíti a horgolást és a kötény 
szegfűs hímzését is, akárcsak mestere, 
akit nagyon tisztel. A fiatal leányoknak 
ma is piros bogos anyagból, a fiatalasz-
szonyoknak bordó-fekete, kék-feke-
te, zöld-fekete, barna-fekete szőttesből 
varrja a csodálatos népi viseletet. Jó két 
hétbe telik egy ruha megvarrása, a kö-
tény csipkézése is egy hetet vesz igény-
be. Évente kb. 20 női székelyruhát varr, 
emellett férfiinget és férfimellényt is 
készít. Sajnálatos, hogy nincs olyan fi-
atalasszony, aki megtanulná a mester-
séget, túlságosan munkásnak tartják. 
Péter Edith nagyon tiszteli Teréz nénit, 
minden ruhavarrásnál szeretettel gon-
dol rá  (A beszélgetést lejegyezte Both 
Renáta)

Kápolnásfalu mai szellemi arcula-
ta sokkal szegényebb, silányabb lenne 
Balázs Irénke tanító néninek a tájház 
anyagát képező népművészeti és népi 
mesterségek tárgyainak összegyűjtése, 
féltő megőrzése, az elkallódástól való 
megmentése nélkül; Both Rákhel taní-
tó néninek a népi kultúra megőrzése és 
az ifjak évtizedeken át való kulturális 
nevelése nélkül; és a Both Teréz néni 
által varrt, nemzeti öntudatot, egye-
nes emberi tartást, adó székelyruhák 
nélkül 

(Az írás készültekor, 2017-ben 
György Kamilla és Deák Csaba 5., Both 
Petra 6., Both Renáta pedig 7. osztá-
lyos tanuló volt a kápolnásfalusi Kri-
za János Általános Iskolában, ma va-
lamennyien a csíkszeredai Márton 
Áron Főgimnáziumban tanulnak to-
vább. Vezető oktató: Bálint Irma tanár, 
szakmai irányító: Mihály János tör-
ténész.)
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