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Nádasmente

A nádasmenti táj 
története és tájképe

Eplényi Anna

A táj, azok számára, akik tud-
nak benne olvasni, a leggazda-
gabb történelmi forrás. Olyan 
dolgokat fedezhetünk fel ben-
ne, amelyekről nincsenek és 

nem is voltak írott források…” – mondta 
W  Hoskins az angol tájról 19551-ben, ami-
kor elindultak az első, rendszerezett táj-
történeti kutatások. Könnyű azonban ezt 
arról a gyepes, kopár angol táj ról monda-
ni, amelybe a bronzkor óta, minden tá-
jváltozás szabad szemmel láthatóan is 
„bele van gravírozva”; ahol nem voltak 
megszállók, frontok; és ami elkerülte a 
nagyüzemi mezőgazdaság uniformali-
zálódását is. Nem beszélve az elmúlt 20 
év fejvesztett építkezéseiről, amelyek a 
szabályozások hiányában percek alatt te-
metnek be és termelnek ki sok száz köb-
méternyi földtömeget – ezzel semmisítve 
meg táji emlékeket, tájértékeket  

Angliában nagyon erős a „tájtörténeti 
tudatosság”, azaz a lakosok jól ismerik 
lakóhelyük tájrészleteit, annak történe-
ti rétegeit, aspektusait. Az idős erdélyi 
emberek között is találunk még olyan 
„utolsó órás” gazdákat, akik jól ismerik 
a határt, a dűlőneveket, kataszteri tér-
képeket; de míg külföldön látogatják, 
fenntartják, bemutatják és népszerűsí-
tik a táj történeti emlékeit, addig nálunk 
éppen most tűnnek el végleg e kincsek. 

E cikk egyik célja, hogy leírja a Ná-
dasmenti táj karakterét, arculatát és 
művelési jellegzetességeit; másik, hogy 
tájtörténeti érdekességeiből is felvil-
lantson olyan helyszíneket, amelyek 
még fellelhetők bárki számára! Sok 
olyan táj(kép)i elem van, amelyet ter-
mészetesnek, magától értetődőnek tar-
tunk, mikor a tájra nézünk, de csupán 
50–120 évesek! Célom, hogy rávilágítsak 
arra, hogy mennyi mindent érthetünk 
meg a tájkarakterről/ tájtörténetből, ha 
ezeket tudatosan elemezzük, és elgon-
dolkodunk kialakulásukon  

Ahogy a Kalotaszeggel foglalkozó 
közel 200 éves néprajzi kutatások is 

mind alátámasztották, hogy a ma Ka-
lotaszegként ismert terület (majdnem 
40 falu) közel sem olyan egységes nép-
zenéjében, táncában, viseletében és 
népi építészetében, úgy a kalotaszegi 
tájról szóló doktori értekezésem2 is rá-
világított arra, hogy a nádasmenti táj 
igen sok ponton eltér a felszegitől és az 
alszegitől. Noha táji elemek, művelési 
hasonlóságok léteznek, mégis önálló 
tájkarakterrel, egyedi táji arculattal 
rendelkezik. Tekintsük át ezeket! 

Tájegység. A Bánffyhunyad környéki 
felszegi és alszegi táj képét alapvető-
en meghatározza a Meszes gerince és a 
Vlegyásza 1800 m-es vulkanikus tömb-
je, amely hófödte csúcsaival hűvös érze-
tet ad egész évben. A Riszeg-tető, majd 
a Körösfő–Jegenye közötti hágó magas 
ormai azonban ezt a látványt teljesen 
elzárják Nádasmentétől, így az ottani, 
alacsonyabban fekvő völgyekre e hegy-
ségek képének már nincs hatása; ahogy 
a Kalota (Kalata) vize és abból eredez-
tethető helynevek egyikét sem találjuk 
meg itt. Amíg az 1840-es évek tájleírá-
sai3 a havasalji, fakitermelő, tutajos, 
vízimalmos életmódot élő Felszeg; és a 
gyümölcsöző, bortermő melegebb, vé-
dettebb fekvésű Alszeg szoros szimbiózi-
sát mutatják be a piacoló Bánffyhunyad 
központtal, addig Nádasmentét nem is 
említik ekkor Kalotaszeg részeként, hi-
szen ez a vidék önálló vízrendszerrel, 
járási szerepkörrel és eltérő gazdálko-
dási erővel bírt – azaz egy másik táji-
dentitással, amelyet csak később, Jankó 
gyűjtései után kezdtek ide kapcsolni. 

Vízrendszer. Az összefüggően hullámzó 
Nádas-fővölgyhöz kétoldali, kelet felé 
egyre rövidülő oldalvölgyek térélmé-
nyei kapcsolódnak, így a táj ismétlődő-
en tagolt, koherens képet ad  A 19  század 
végén kialakult verőér-szerű vasút és 
közút is ebbe a korábban már összeköt-
tetésben álló malomvölgyrendszerbe 

települt, így még jobban összefűzte eze-
ket a falvakat, erősebb egységet hozva 
létre közöttük (nem utolsósorban ki-
nyitva a gyors kereskedelmi kapcsola-
tokat Kolozsvár és akár a főváros felé is).

Domborzat. A Nádas-menti völgy Kalo-
tanádas és Jegenye bővizű forrásoktól 
veszi kezdetét, és kelet felé bevágódik 
azokba a (jó minőségű építőköveket adó) 
eocén felső durvamészkő-rétegekbe, 
amelyek Sztána és Zsobok környékén, 
valamint Felszegen is meghatározzák 
a geológiai morfológiát. Míg Felszegen 
ezek a rétegek látványosan tökéletesen 
vízszintesek, addig a Gyerővásárhely-
nél fekvő Köves-hegy vulkáni kitörése 
miatt e rétegek a Nádas mentén meg-
dőlnek: délnyugat felé kiszögelltek, és 
északkelet felé lejtenek.4 Ebből a kikö-
nyöklésből született meg nemcsak a 
Gyerőffy-szök(g!)tető, hanem mindazok 
a kiszögellő hegyormok is, amelyek az 
E60-as út északi oldalán jól látszódnak 
Kiskapus és Szászfenes között. Az ezek 
között meghúzódó kis völgyeket „áj”-nak 
nevezték5, amelynek jelentése száj – be-
vágás –, rovátka, hiszen ezek nem hosz-
szúak, csupán meredek, száraz völgyek. 
A ’70-es években ezeket a meredek, dél 
felé néző oldalakat (pl. Nagykapus kör-
nyékén) erózióvédelem céljából fekete-
fenyvesekkel telepítették be. A lankásan 
ferde, 10 százalékos lejtésű északkeleti 
oldalak, rézsútos dombhátak uralják a 
látképet Jegenye, Inaktelke, Mákófalva, 
Türe környékén, amely visszatérő, ha-
sonlatos térélményeket eredményeznek  

Erdők. Szemben a felszegi Bogdán–To-
moldok előhegység dombjaival, ahol 
sokszor a laposabb hegytetők a kopárak 
(az egykori hegyi szántók, legelők mi-
att), a Nádasmentén éppen a dombtetők 
tetején maradtak meg az erdőfoltok (pl. 
Inaktelki Paperdeje, Daróci erdő, Ne-
mesek erdeje)  Ezek minden bizonnyal 
még középkori eredetűek – és az idősek 

„
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még emlékeznek rá, hogy a háború 
előtt hatalmas aggastyán ősfák álltak 
bennük. Érdemes lenne még az idős 
egyedeket felkutatni és georeferálni! A 
mezőgazdasági statisztikák alapján ki-
mutatható, hogy az erdőterület aránya 
itt jóval nagyobb, mint a felszegi ma-
gyar falvakban (ahol szinte alig vannak 
erdőfoltok), de jóval kevesebb, mint Vá-
ralmás környékén, ahol viszont össze-
függő domboldalak borít az erdő. Méra 
és Kisbács környékén egykor a Kolozs-
vári Szt. Erzsébet Aggház (1300 katasz-
teri hold) és a Bácsi Római Katolikus 
Egyház (1050 kat. hold) területet birto-
kolt nagyobb tömbben, amely most is 
látványos, zárt rengetegként látszik a 
tájhasználatban 

Barázdák. Az agroteraszolás jelenségé-
ben Nádasmente szoros hasonlóságot 
mutat a felszegi falvak, Sztána és Kapus 
környékével. Terepi kutatásaim során 
ez a tájkarakterelem foglalkoztatott a 
legjobban6: a népnyelvben „barázdák-
nak” nevezett szántási teraszok a 1800-
as években már biztosan megvoltak, de 
nem kizárt, hogy a lentről felfelé történő 
erdőirtással párhuzamosan már a kö-
zépkor óta tartó népességnövekedéssel, 
termőterület-növeléssel függnek ösz-
sze. A rézsűs barázda éle, egyfajta „táj-
ba-vésett” telekhatár is volt, teraszának 
célja a trágya, termőföld és csapadékvíz 
megfogása. Megjelenésében ma már 
egyre természetesebb, hiszen a szán-
tás, a kaszálás felhagyása óta spontán 
cserjésedik, fásul a bevágásoknál. Dom-
bokon átnyúló, arra rugalmasan rá-
fekvő, szabálytalan, de mégis egymás-
hoz hasonlatos teraszainak kialakítása 

emberöltők kemény munkáját feltétele-
zi; ennek a térbeli és időbeli dimenzió-
nak a látványa egyszerre döbbenetes és 
csodálatos is! Érdekes megállapítás az 
is, hogy Sárd, Nádaskóród és Dank felé 
a teraszok éppen úgy tűnnek el, ahogy a 
kalotaszegi népművészet is! 

Fás legelők. Az eltűnő erdők nyomait 
mutatják még a hagyásfás legelők is, 
amelyekből Magyargorbó és Magyar-
vista között találjuk a legnagyobbat, 
amelyek Lészai Ferenc birtokosé voltak. 
Ez egy ősi legelőforma, amely viharok 
előli védelmet, nyári árnyékolást, mak-
kolást biztosít az állatoknak, miközben 
öreg vadkörtéi ecetnek voltak kitűnő-
ek 7 Ez a laza, szoliter fákból álló, nyi-
tott tájszerkezet az angolkertekre emlé-
kezteti az embert – és valóban szemet 
gyönyörködtető! 

Művelés. Értekezésemben alaposan 
elemeztem-értékeltem a 19–20  század 
fordulójáról származó mezőgazdasági 
statisztikai adatokat e 12 falura. Fontos 
eredmény lett, hogy méretük ellenére a 
falvak legelő-, szántó-, rét-, erdő-, kert-, 
állatállomány arányában és kataszte-
ri jövedelmében is egymáshoz nagyon 
hasonlatosak, nagyon erőteljesen elkü-
lönülnek a környező, „nem kalotasze-
gi” településektől, azaz erős a tájegység 
belső kohéziója. Vessük össze ezt is a 
Nádasmente erős népművészeti identi-
tásával, etnikai önazonosságával.

Gyümölcsösök. A falvakat osztatlan, 
vagy serénnyel elválasztott, szabály-
talanul kialakított gyümölcsöskertek 
veszik körbe, megvédve a szelektől, a 

vadaktól. A ’70-es években azonban 
megjelennek a nádasmenti tájban is a 
négyzetrácsos raszteres gyümölcste-
lepítések, amelyek domboldalakat há-
lóznak be Szucság, Magyarvista, And-
rásháza környékén, újfajta (agráripari) 
tájképet eredményezve. Ezek mára le-
romlott állapotúak, elvadultak, kiszá-
radtak… sorsuk kérdéses, de valószínű, 
hogy a kolozsvári agglomerációs szétte-
lepülés ingatlanéhségének lesznek ál-
dozatai 8 

Tájsebek. A fent leírt hagyományos táj-
és település szerkezetbe néhány pon-
ton sajnos, maradandó „tájsebek” is 
keletkeztek az elmúlt 100 évben. A leg-
kisebbek, a messziről sokszor erózi-
ós sebnek tűnő kiálló fehér kőszirtek, 
amelyekbe lépten-nyomon belebot-
lunk: az inaktelki kőszikla, a magyar-
vistai–magyanádasi kereszteződés, a 
magyargorbói keresztdomb, a jegenyei 
Kerekdomb széle  Ezek nem maguktól 
jöttek létre, hanem egykori falusi kő-
fejtők nyomai; sokszor még az odave-
zető szekérút nyoma is látszik az oldal-
ban. Ennél nagyobb léptékű helyszín az 
egeresi központú gipszgyár, a jegenyei 
kőfejtők, majd a barnakőszénbányák, 
a kaolinbánya és az ülepítő, továbbá a 
villanytelep, amely egy új gyártelepet, 
települést és számos infrastrukturális 
és szociológiai változást hozott 100 év 
alatt. A harmadik település-építészeti 
tájseb, a már említett kolozsvári szétte-
lepülés Szucság és Kisbács környékén, 
ami sorra hozza a lakó- és kisebb ipari 
beruházásokat. E változásokat egy ret-
rogresszív térképre helyezve jól kirajzo-
lódnak a legdinamikusabban változó és 
legősibbként megmaradt tájrészletek.9 

Tíz tájtörténeti érdekesség 
a Nádasmentéről

Az alábbiakban röviden rámutatok né-
hány olyan helyszínre és táji esemény-
re, amelyek nyomai ma is fellelhetők 
még azok számára, akik tájrégészeti ki-
rándulókedvvel felfedeznék lakóhelyük 
tájait. Ehhez a kutatáshoz a legjobb for-
rás a Szabó T. Attila kalotaszegi dűlő-
név-gyűjteménye10 és a régi térképek  
Az alább említett helyszínek is innen 
származnak  

Postaút. A 17–18. században a postaút 
a Királyhágótól a Nyíres–Váralmás–
Kispetri–Bogártelke–Türe dombsoron 
vezetett Kolozsvár felé, nem a Nádas 
vízjárta, lapályos völgyében, erre utal a 
bogártelki Postarét dűlőnév is.

A Nádasmente térrajza
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Mákófalvi halastó. Egy 1760-as adat sze-
rint e lapályos nádasmenti területen pá-
kász-, halásztavat létesítettek: „Hallota e 
a tanú, hogy a Mákó nevű faluból, amely-
ból patak le jő és szakad a Nádas-patak-
jában, régi üdőben nem ot folyt le, hol 
mostan foly, hanem aláb és vala mély 
halastót csinálván az Erdélyi Fejedel-
mek közül a Nádas patakára (mellynek 
Gáttya most is látzik)…? A halastónak is 
hallottam hírét, hogy lét volna, láttzik 
is a Gáttya, azon mákai patak árkának 
Situátiojából is meg lehet űsmerni, hogy 
soha oda follyamát emberi industria 
nélkül nem vehette volna, aztot pedig 
Levélből hallottam olvasni, hogy ezénn 
mákói Réth Mákó Terinek hivattatnék.” 
A vasútépítés vízrendezési munkái miatt 
itt a gát nyomára nem akadtam 

A magyargorbói földcsuszamlás. 1896-
ban, a fent leírt ferde domboldalon Má-
kófalva és Magyargorbó között meg-
indult a föld, és maga alá temette a 
frissen épült vasutat, ezért azt a Nádas 
túlsó partjára helyezték. Mai napig lát-
ható az úttól délre a sok hepehupás hor-
padás és a két vashíd. 

Malmok a vasút mentén. A Nádas völ-
gyében Egerestől Szucságig 14 malom 
működött, amelyek közül többek között 
a mákói vasúti őrház mellett most is áll 
egy épület malomárokkal, majd Gorbó 
felé a töltés mellett egy felhagyott ma-
lom a bokrok között pihen (türei kisma-
lom), míg egy másik épületének falai is 
kivillannak (türei nagymalom). A vas-
útépítési terveken az is látszik, milyen 
nagyarányú változásokon esett át a 
Nádas medre és az ahhoz kapcsolódó 
malomárkok is; mióta nincsenek fenn-
tartva a vízkivételi pontok, a patak is je-
lentősen bevágódott. 

Türei mészégetők. A Türébe vezető út 
jobb oldalán a dombokon nagy horpa-
dások, harapások látszanak, amelyek 
nem természetesek, hanem az egykori 
mészégetők nyomai. 

Egeresi kisvasúti töltés. Egeres falu fe-
lett működött a 1880 körül nyitott és a 
kolozsvári Sigmond testvérek tulajdo-
nában álló barnakőszénbánya, amely-
hez lóvontatású kisvasút vezetett. 
Ennek nyomvonala a Nagypetri-felé ve-
zető út bal oldalán vitt, majd a fáslegelő 
itatójánál keresztezte azt, fel a domb-
tetőre. Kora tavasszal a töltés szépen ki-
vehető és végigjárható.

Bivalyferedők. A táj legelőin sokkal 
több kisebb dugás, feredő-, azaz fürdőtó 
működött az állatok, bivalyok számára, 

mint például Inaktelkén a Csutkos-te-
tőn három is. A mészkőrétegek vízel-
vezetése miatt ennek vize egészen más 
helyen bukkant ki, ami sok babonának 
adott teret 

Mérai bivalykosarak. A mérai legelők 
olyan messze voltak a falutól, hogy az 
állatokat nem hajtották be esténként, 
hanem a mezőn fejték. A bivaly viszont a 
zártabb teret kedveli fejéskor, így száraz 
ágakból, serényből (ami később cserjé-
sedett) kisebb, bab alakú kosarakat ké-
szítettek, ezeket még ma is láthatjuk a 
légi felvételeken, de a valóságban is! 

Pusztaszőlők. Inakelke, Mákófalva, 
Méra, Szucság határában is voltak né-
hány hektáros szőlőterületek, amelye-
ket az első katonai térkép is jelöl, illetve 
dűlőnevek hosszú sora is őriz. Az időjá-
rás lehűlésével és más okokból az 1800-
as évek elején hagyták fel: „Szőlő termő 
helyünk van, hanem az éhség bejöve-
telével az elalélt nép gyengesége miatt 
napszámossal nem mívelhettük, en-
nélfogva mostan puszta.”11 

Kertek. Bár Kalotaszeget, Nádasmen-
tét nem jellemzik nagyobb kastélyker-
tek, mégis találunk mutatóban néhány 
értékes kerttöredéket: a Lészai-bortok 
magyagorbói kertjének idős gesztenye- 
és tölgyfáit, és a magyarnádasi udvar-
ház fiatalabb fenyői is szépek. A század-
fordulós Egeres-gyártelepi igazgatósági 
épület kertjében idős hársak láthatók, 
és a szucsági kisnemesi kertek idős 
egyedeiből is találunk még például az 
Újváry-birtokon.12 

Össz-táj-kép. Összességében a nádas-
menti tájkép önálló, koherens, erős táj-
karakterrel rendelkező vidék, amely 
mai napig őrzi hagyományos, történeti 
agrárszerkezetét a fent említett elemek 
szimbiózisával. Települései szoros föld-
rajzi, térségi és gazdasági kapcsolat-
rendszert mutatnak. A tájváltozásokat 
tekintve megállapítható, hogy 100 éve 
kopárabb volt a vidék, amely erőtelje-
sebben fenntartottabb képet mutatott 
a maihoz képest. A művelés hiányá-
ból eredően spontán cserjésedik, erdő-
sül a határ, és a korábbi eróziós sebek 
is el-eltűnnek, begyógyulnak. Ugyan-
akkor a szabályozatlan építési hullá-
mok miatt kaotikusabbá is válik egyes, 
dinamikusabban átalakuló területe. 
A tájépítész-tájtervező feladata, hogy 
e folyamatokat felismerje, és megfele-
lő mederben tartsa; hogy a táj értékes, 
megőrzésre érdemes részleteiben kár 
ne, vagy csak alig essen – és mindeköz-
ben bemutassa annak egyedi értékeit! 

Reméljük a kedves olvasó is kedvet kap 
a tájkutatáshoz!
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Népi építészet Kalotaszegen – 
nádasmenti sajátosságok1

K

Furu Árpád

alotaszeg, Erdély egyik legkorábban 
felfedezett és néprajzi szempontból ku-
tatott tájegysége, építészeti vonatko-
zásban érdekes és sajátos utat járt be  
A néprajzi érdeklődés kialakulásakor, 
azaz a 19. század utolsó évtizedeiben Ka-
lotaszeg építészete, és főleg az itt hasz-
nálatban levő lakóháztípus, formailag 
alig tért el a szomszédos néprajzi táj-
egységekben kialakulttól. Ugyanilyen 
tömegarányú és beosztású házak épül-
tek sövényfalas szerkezettel a Mezősé-
gen és Szilágyságban, vagy kőfalakkal 
Borsa völgyében.2 A hasonlóság nem 
meglepő, hiszen Kalotaszeg falvaiban 
is azonos volt a társadalmi összetétel, 
a földműveléssel foglalkozó családok 
java része 1848-ig jobbágyként művel-
te a kisebb vagy nagyobb birtoktesttel 
rendelkező földesurak földjét. A helyi-
ek és a néprajzkutatók által is három 

altájegységre, Felszegre, Alszegre és 
Nádas mentére osztott vidék földrajzi 
adottságai nem kedveztek a növényter-
mesztésnek, kevés a sík terület és gyen-
gébb a termőföld minősége, sok a szi-
kes, meredek domboldal  Nem csoda, 
hogy a gabona- és a zöldségtermesztés 
csak a legszükségesebb javak megter-
melésére szorítkozott. Fejlettebb volt az 
állattartás, a térség román lakossága 
körében népszerű juhászkodás mellett 
sok volt a szarvasmarha, és ezen belül 
a bivaly. A tejtermékek kolozsvári pia-
con történő forgalmazásából elsősor-
ban a Nádasmente lakói húztak komoly 
hasznot. Az erdőgazdálkodás leginkább 
a felszegi román lakosságnak biztosí-
tott a különböző földreformok végre-
hajtásával egyre szélesedő lehetőséget.3

A jobbágyfelszabadítást követő év-
tizedekben a legtöbb kalotaszegi férfi 
a mezőgazdaság mellett valamilyen 
kiegészítő kereseti forrást igyekezett 
találni. Sokan jártak időszakos mun-
kásként az Alföldre aratni, részt vettek 
a Kolozsvár és Nagyvárad közötti szeke-
res fuvarozásban, mesterségeket tanul-
tak, ácsként, kőművesként próbáltak 
szerencsét. A felszegi Bedecs népe előre 
gyártott faházak ácsolásával foglalko-
zott, amelyeket a vidék falvaiban és Ko-
lozsváron forgalmaztak.4 Nádasmente 
már ekkor a kolozsvári piac felvevőe-
rejének jótékony hatását élvezte, ahova 
elsősorban tejterméket szállított.

Ebben a korszakban indult meg las-
san az építészet átalakulása, az egyé-
ni jegyek megjelenése  A kalotaszegi 
parasztság egyre nagyobb hangsúlyt 
kezdett ekkor fektetni a reprezentáci-
óra, amely a népviselet, a varrottasok, 
a festett bútorok, tehát a hozomány al-
kotóelemein túl fokozatosan a kapuk, 
majd az épületek megjelenésére is ha-
tással volt.

A 19. század derekán épült lakóházak 
vizsgálata azt sejteti, hogy Kalotaszeg 
ekkor még távolról sem rendelkezett Ház oromzata Mákófalván
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Nádasmente

sajátos tájegységi jelleggel, mi több, 
az ekkor már kialakult közép-erdélyi 
pitvaros, valamint észak-erdélyi ke-
mencés ház területek közötti átmeneti 
övezetben mindkét terület irányából fo-
gadott hatásokat 5 Az alaprajzi elrende-
zés kialakulása túlnyomó részben a kö-
zép-erdélyi egysoros (lineáris), pitvaros 
házakhoz köthető, a keskeny füstházak 
megléte azonban a lakószobás-kemen-
cés (Szilágyság, Kővár vidéke) jellem-
zőire emlékeztet.6 Hasonló következte-
tést vonhatunk le a tüzelőberendezések 
elemzéséből is. A kalotaszegi tájegység 
sajátosan egyesíti az úribb, városias kö-
zép-erdélyi cserepes fűtőt és a paraszti 
kultúrában széles körben elterjedt bog-
lyakemencét egy összetett, több funkci-
ót is betöltő, belülfűtős, cserepes füst-
fogós, fűtős tüzelőszerkezetben, amely 
a szamosi terület kemencéjéhez hason-
lóan, a 19. század végén a lakóhelyiség-
ben kapott helyet 

A kőlábazatra épített, boronafalas, 
esetleg alápincézett kétosztatú, tört- 
vagy oldaltornácos, ritkábban kéttrak-
tusos házat magas, kontyolt, taposott 
szalmahéjazattal fedték. A 19. század 
utolsó évtizedeiben előbb a fában gaz-
dagabb vidékek szomszédságában erre 
a szerkezetre és alaprajzi felépítésre 
magas, majd egyre alacsonyabb te-
tőszögű kontyolt zsindelytető került. 
A 19. század fordulóján városi hatásra 
fokozatosan elterjedt a vízvetős, cson-
kakontyos tetőforma, előbb zsindely-, 
később cserépfedéssel, ezzel párhuza-
mosan lassan megújult a falszerkezet, 
a keresztvéges rönkboronák helyett fo-
kozatosan áttértek a bárdolt, csapolt 
boronaházakra, majd a zsilipes szerke-
zetekre 7

A kétsejtes alaprajzú ház függőleges 
bővítését egyrészt a dombvidék kedvező 
domborzati adottsága, másfelől pedig 
a társadalmi tényezők, a közeli nagy-
város példaadó ereje egyaránt befolyá-
solta 

A népi építészet és lakáskultúra 
funkcionális és szerkezeti fejlődésének 
mintáit itt is a falvak udvarházainak 
és a külvárosok mezőgazdasággal fog-
lalkozó népességének építészete szol-
gáltatta  A templomok, haranglábak 
ácsszerkezetei megoldásaival az igé-
nyesebb tornácok kialakításánál talál-
kozunk  Szintén az egyházi építészet 
adta tovább azt az elsősorban rene-
szánsz és barokk stílusú mintakincset, 
amely a 19. századtól kezdődően a népi 
díszítőművészet alapját képezi.

Az egyértelműen sajátos kalotasze-
gi jelleg kialakulását a 20. század első 
évtizedeiben lezajlott megújulás ered-
ményezte, amely alaprajz és szerkezet 

szempontjából a tornácok változatos-
ságában, díszítőművészeti vonatkozás-
ban pedig a mesteri famegmunkálásból 
eredő külső ornamentikában mutatko-
zik meg. Az oromfalas házak Erdélyben 
máshol is megjelennek, ám az ezeken 
kifejlesztett gazdag díszítésvilág itt 
sajátos formákból, sajátos szerkezeti 
megoldásokkal építkezett. Erőteljesek 
a külső – elsősorban magasépítészeti – 
hatások, de hangsúlyos a helyi népmű-
vészet, a varrottasokra, a népviseletre, 
a bútorfestésre jellemző gazdag mo-
tívumvilág házszerkezeti újításokhoz 
igazodó alkalmazása is  Bár kétségte-
lenül adott, művelődéstörténeti szem-
pontból nem teljesen tisztázott a térség 
kert- és fürdőváros-építészetével való 
kapcsolatának eredete sem, ahogy to-
vábbi kutatást igényel a szecesszió és 
a kalotaszegi népi építészet egymásra 
hatásának vizsgálata, okozati vonatko-
zásainak elemzése is 8

A minták elterjedésében9 kétségte-
lenül szerepet játszott a Gyarmathy 
Zsigmond és felesége, Hory Etelka kez-
deményezésére szerveződött faragóis-
kolák hatása, amelyek létesítésével 
a vasút megépítése miatt feleslegessé 
vált szekeres fuvarozás bevételkiesését 
próbálták pótolni  Nem zárhatjuk ki azt 
sem, hogy a Kalotaszegen működő ács-
mesterek ismerhették és kézről kézre 
adhatták a 19. század végének és a 20. 
század elejének építőipari mintafüze-
teit 10 Gyűjtőútjai során Miklósi Sikes 
Csaba az 1980-as években Inaktelkén, 
Nagy Gyuri János padlásán (Inaktel-
ke 11  sz ) talált hányódó, helyi mester 

által újramásolt mintagyűjteményt.11 
Az ornamentika gazdagodásával pár-
huzamosan az alaprajzi felépítés is fej-
lődött, mind vízszintes, mind függőle-
ges irányba, majd a 20  század derekán 
városi hatásra megjelentek az L alakú, 
vagy később a városias kéttraktusos 
házak 

A 20. század első évtizedeiben Kalo-
taszeg sajátosan kiforró népi építészete 
a díszítésvilág és elsősorban az ívesen 
kialakított oromfalak kisugárzásával 
hatott a szomszédos vidékekre – Szi-
lágyságra, a Mezőségre, a Jára völgyén 
keresztül Aranyosszék irányába, és ter-
mészetesen a Kalotaszeggel e tekintet-
ben mindig is szimbiózisban élő ma-
gashegyi román falvakra.

Díszítések

Kalotaszegen a 19. század első felének 
házainál szinte nincs homlokzatdíszí-
tés 12 A díszítés legkorábban a faeleme-
ken jelenik meg: faragják a tornácoszlo-
pokat, díszítik, esetleg ívesen alakítják 
ki a záródás nyereg- vagy könyökfa 
csomópontját. Ezt követi a sík fafelüle-
tek, azaz a tornácmellvédek, majd a 19. 
század utolsó évtizedeiben megjelenő 
csonkakontyos, vízvetős tető oromfa-
lak díszítése. Elsőként az állóhézagos 
deszkakiképzés széleinek fűrészelése 
révén hoznak létre mintázott nyíláso-
kat, amelyek oromfalak esetén a pad-
lástér megvilágítását, szellőztetését és 
a füst távozását egyaránt szolgálják. 
Gyakori, hogy a mintázott oromfalba 

Tornácos ház Bogártelkén
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– természetesen negatív kialakítással 
– évszámot, az építők nevének kezdő-
betűit vagy akár hosszabb szöveget he-
lyeznek el. A 19–20. század fordulóján 
a tapasztott falfelületeken is megjelen-
hettek díszítések. Leggyakoribb vala-
milyen rusztikus pilaszter, lizéna vagy 
kváderezés, esetleg vakolatból kialakí-
tott párkánydíszítés, ritkább az abla-
kok alatti mezők díszítése, esetleg ab-
lakkeretezés  Vakolatdíszítések szinte 
mindig csak a főhomlokzaton jelennek 
meg, és szerényebbek más tájegységek 
(Torockó vagy a Szászfölddel szomszé-
dos székek) díszítésvilágánál.

A külső díszítések nagyléptékű fejlő-
dését hozza a 20. század első négy év-
tizede, de ebben az időszakban is a fa 
megmunkálásának mesterségbeli tu-
dása dominál  Nádasmentén az apró, 
gazdag dekoráció tobzódását figyelhet-
jük meg. Itt is megjelennek – szintén 
városi hatásra – a nyeregtetős házak, 
amelyeknek oromfala (a kiugró torná-
cok oromfalával egyetemben) a díszíté-
sek fő kialakítási területe. Elsőként az 
oromfallal párhuzamosan – a kinyú-
ló tetősík határolásaként – a tetőnye-
reg kakasülőjének szintjén, valamint 
az alsó sarkoknál jelennek meg há-
romszögű, faelemekkel elhatárolt me-
zők, és bennük lécrácsos vagy fűrészelt 
díszítés. Ellentétben az oromfal áttört 
mintáival, a rátétes, falsík elé helye-
zett, fűrészelt formák a virágos vagy 
ritkábban geometrikus motívumokat 
pozitív mintaként dolgozzák fel. A leg-
gyak rabban kalotaszeginek mondott, 
szintén a 20. század tízes–húszas éve-
iben kialakult oromfaltípus sokkal dí-
szítettebb. Az oromfallal párhuzamos 
fűrészelt díszítés (kötény) nemcsak 
a sarkokat, hanem a tető élét is teljes 
hosszában szegélyezi, és a belső szé-
le félkörös kiképzést kap. E fűrészelt 
elem díszítőhatását napos időben meg-
kettőzi az oromfalra vetülő negatív ár-
nyékkép. Gyakori a tornáclezáró elem-
mel egységesen kialakított kiképzés  
Az oromfalra szintén pozitív mintákkal 
kivágott, gyakran sugárirányban elhe-
lyezett, úgynevezett pávafarkos díszítés 
kerül, amely ritkábban a madár kifara-
gott törzsének megjelenítésével egészül 
ki (Mákó, Andrásfalva). A díszítés kiala-
kítása nagyon változatos. Különböznek 
a fűrészelt deszkák szegélymotívumai, 
a hosszúságuk, a szélességük és a sű-
rűségük.

Az oromfal előtti félkörös díszítő-
elem-kötény kialakítása is nagyon 
változatos, mind az összhatás, mind 
a mintázat terén  Inaktelkén, Bogár-
telkén az aprólékos, csipkeszerű kikép-
zés a szokásos, Mérában a díszített sáv 

szélesebb, és a tömör felület lényegesen 
nagyobb az áttörtnél  Zsobokon, és ál-
talában Alszegen a minták nagyobbak, 
a hiányzó és tömör részek egyensúly-
ban vannak. Nádasdarócon (42. sz.) és 
Bogártelkén (123  sz ), Inaktelkén (6  sz , 
70  sz , 142  sz ), Mákón (257  sz ) az apró 
csipkeszerű díszítést és a tornácmell-
véd betéteit két színben (piros-sárga, pi-
ros-zöld, piros-fehér) jelenítették meg.

A pávafarkos házaknál gyakoribb 
a homlokzat valamilyen geometri-
kus – pilaszteres, lizénás, párkányos 
– kiképzése és színezése  A díszítések 
gyakran nagyon egyszerű mértani for-
mákat öltenek, és érezni lehet a fafara-
gásra jellemző minták átvételét. Előfor-
dul az egyedi motívumok alkalmazása 
is  A homlokzaton olykor találhatunk 
írást is (Mákó), de a fa oromfalak sem 
mentesek írásos vagy figurális motívu-
moktól  Nem egy helyen jelenik meg az 
oromfalon a magyar címer (Mákó, Zso-
bok), vagy Ádám és Éva valamilyen naiv 
ábrázolása (Magyarvalkó). Inaktelkén 
láthatunk tárogatós és üveget tartó 
férfialakot (97. sz.), Mákón két széttárt 
szárnyú angyal néz le az oromfalról (36. 
sz.). Ritkábban előfordul az oromfal va-
kolása és díszítése, akár a már említett 
első emberpár féldomborműves motí-
vumával (Nyárszó, Magyarbikal, Méra). 
A 20. századi városi hatások gipszmin-
ták, alakok, arcok homlokzati díszítő-
elemként való megjelenését eredmé-
nyezték (Bogártelke, Méra). A népviselet 
kialakításához hasonlóan a Felszeg 
építészetében is visszafogottabb, míg 
az Alszeg, de elsősorban Nádasmente 

kedveli a gazdag, cifrázott összhatást. 
Inaktelkén ma is szép számban látha-
tunk nagyon gazdagon díszített orom-
falú és tornáckialakítású házakat, 
majdhogynem egyedi az az oromfal, 
amelyen esztergályozott mellvédű ki-
serkély, ajtó és ablakok vannak. Bogár-
telkén két olyan lakóházat is ismerünk, 
amelynek oromfali díszítése a fűrészelt 
tornáclezáróval csipkeszerűen aprólé-
kos kiképzést kapott, a homlokzat pe-
dig gipszszobrocskákkal, féldombor-
művekkel gazdagodott.

Kapuk

A kalotaszegi kapuk nagyon változato-
sak. Szerkezetüket, díszítéseiket Jankó, 
Bátky, Malonyay és Csete Balázs egya-
ránt leírta 13

A kalotszegi kapuk sajátossága, 
hogy külön oszloppárra, kapufélfákra 
akasztják a kiskaput, amely fölött ott 
a kis fedél, és külön oszloppár készül 
a nagykapunak is. E nagykapu felőli 
oldalon az oszlopot tehát megkettőzik. 

A nagykapu átellenes oldalán rendsze-
rint szintén szépen megmunkált oszlop 
áll. Előfordul, hogy a kiskapu oszlopát 
a nagykapuval átellenbeni oldalon is 
megkettőzik.

A kapu előtt gyakran helyeznek el 
kispadot, ülést, amelyre vasárnap dél-
utánonként szokás volt kiülni. A pad 
lehet különálló, de része lehet a kapu-
felépítménynek, ilyenkor az utcaaj-
tó háromoszlopos, egyik közben maga 
az ajtó, másik közben pedig a pad 

Mákófalvi házak
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található. Fedelük közös, a pad háttám-
láját pedig gyakran díszítik fűrészelt 
mintákkal 

A régi, leveles nagykapuk vízszintes, 
hézagosan elhelyezett deszkákból áll-
tak, amelyeket a széleken és középen 
három függőleges, kis keresztmetszetű 
oszloppal és két vagy több átlósan fel-
szegzett léccel erősítettek. A középső, 
függőleges oszlop felső végét gyak-
ran faragással díszítették. Leveles ka-
puk Kalotaszeg-szerte fennmaradtak 
(Mákó, Nádasdaróc, Ketesd, Zsobok, 
Körösfő, Nyárszó, Damos, Derite, Ma-
gyarókereke, Meregyó)  A legszebbeket 
Zsobokon láthatjuk: a széles, de nem 
túl vastag oszlopok felső végét kör ala-
kúra képezték ki, amelyben sugaras 
faragást alakítottak ki. A kapu hét szál 
deszkából áll, amelyet az utca felőli ol-
dalon középen egy, a felső végződésén 
kopjafaszerűen kifaragott oszlop, jobb-
ról-balról négy-négy ferde léc és há-
rom-három rövidebb függőleges léc fog 
össze. Ma már a régi kovácsoltvas sze-
gek is díszítésként hatnak 

A kétszárnyú kapuk lehetnek tömör, 
függőleges deszkázattal ellátottak, de 
gyakoribb a részben áttört kiképzés, 
amelyet úgy oldanak meg, hogy a fel-
ső részben léceket használnak. Igényes 
megoldásokkal találkozunk Inaktel-
kén, ahol az alsó tömör rész deszkáira 
díszítőelemeket szegeztek, ezekből csil-
lagformát alakítottak ki, amelyet akár 
le is festhettek. A kapu felső záróvona-
la lehet íves kialakítású. Az Inaktelke 
142  szám alatti kapu oszlopait tulipá-
nos-indás, széles faragás díszíti, az osz-
lop tetejére nagy, tulipán alakú végző-
dést faragtak. Ezen helyezték el a más 
kapuknál is megszokott, faragással dí-
szített körhengert. Jákótelkén a négy 
azonos méretű, szegmensívben záródó 
kapuszárny alsó tömör részét tölgyfale-
vélre emlékeztető, fűrészelt deszkala-
pokkal díszítették 

A sasok külső felületét gyakran és 
változatosan díszítették, s a faragás ál-
talában a szemöldökgerendán is foly-
tatódott. Ide vésték be rövidebb vagy 
hosszabb szövegbe ágyazva a kapu ál-
lítójának nevét vagy kezdőbetűit és az 
állítás évét. A faragott díszítések lehet-
tek mélyítettek vagy kiemeltek, hasz-
nálhattak mértani, szerkeszthető vagy 
növényi elemeket, de ismertek nagyon 
szép figurális faragványok is. A mér-
tani elemeket a sugarasan vagy ívek 
mentén kifaragott körmotívumok – ro-
zetták – dominálták, amelyeket vala-
milyen módon összekötöttek. Gyakori 
növényi motívum a kígyóvonalban ka-
nyargó szárból kinövő levelek, bimbók, 
tulipánvirágok ábrázolása. Előfordul 

a mértani és a növényi elemek össze-
kapcsolása. A faragott díszítések erős 
színekkel történő kifestése általános 
volt.14

Ezzel a faragási típussal szinte pár-
huzamosan készülnek a geometrikus 
elemeket kígyózó növényi vonalakkal 
összekötő minták (Magyargyerőmo-
nostor, Magyarvalkó, Nyárszó, Gyerő-
vásárhely, Magyabikal, Inaktelke). 
„Tsináltatta Koszte Nucus 1870-be” – áll 
Gyerővásárhely és Kalotaszeg általunk 
legkorábbinak datált kapuja szemöldök-
gerendáján. A kapufélfákon, akárcsak 
az egykori – mára már tömör kapula-
pokra cserélt – leveles kapu oszlopa-
in vonalas, egyszerű, esetlenségében 
is szép növényi ornamentikát látunk: 
cserépből kinövő kígyóvonalú indát, 
amelyről tulipánvirágok ágaznak le, de 
nem hiányoznak a sugarasan és körí-
vekkel osztott rozettamotívumok sem. 
Különleges a növényi, geometrikus és 
figurális festett motívumokkal díszített 
inaktelki kapu (21. sz), amelynek felira-
ta: „Ezen tárgy készült 1888-ban Kaló Fe-
renc és neje számára.” A jobb kapufélfán 
az égig érő tulipánfa indáiba kapaszko-
dó, mászó kalapos férfi, a bal ajtófélfán 
szintén az indákba fogózkodó, meztelen 
emberalak látható. Csete Balázs felmé-
réseiből egy szintén 1888-ban készült, 
ehhez nagyon hasonló kiképzésű inak-
telki kapu is ismert, amelynek félfáiba 
népviseletes párt faragtak. Mindkettő 
készítője Gergely István asztalosmester 
volt.15 Az Inaktelke 56. számú kapu 1899-
ben készült, vonalas, indás, tulipános 
mintái között hangsúlyos, sugarasan 

osztott köröket is találunk  Az 1908-ban 
készült kapun (6. sz.) mély vonalas fa-
ragással készített, nagyméretű tulipá-
nok vannak.

Legkésőbb a minta melletti levésés-
ből, mélyítésből kialakított kapufél-
fák terjednek el. Napjainkban inkább 
ezekkel a nagyon plasztikus és gazda-
gon hímezett hagyományos kapukkal 
találkozhatunk  Szintén gyakori díszí-
tőelem a kapufélfa alapjánál cserép-
ből vagy földből kinövő, kígyózó – akár 
megkettőzött – inda, amelyről leve-
lek, szőlőfürtök, tulipánvirágok ágaz-
nak le  Kalotaszeg központi részében 
vált használttá, Ketesd, Zsobok, Alsó- 
és Felsőfüld, Farnas, Sztána irányából 
a Nádasmente (Nádasdaróc, Bogártel-
ke, Inkatelke, Méra, Szucság) felé, Sár-
vásár, Nyárszó, Damos, Jákótelke, Kalo-
taszentkirály irányából Kalotabökény, 
Meregyó és Havasrekettye irányába 
terjedt el 

A kalotaszegi kapufaragás mintavi-
lágának forrásaként a reneszánsz díszí-
tőművészet népi környezetben álló al-
kotásait jelölhetjük meg.16 Az elsősorban 
egyházi megrendelésre készülő, Kalota-
szegen is igen elterjedt festett asztalos-
munkák, mennyezetek, padelők, a kidei 
Sípos Dávid által faragott kő szószékek 
kígyózó indás, növényi motívumokban 
gazdag díszítőelemeinek hatása jól fel-
ismerhető a templomok cinteremkapui-
nak immár helyi mesterek által faragott 
motívumrendszerében.17 A kályhacsem-
péket gyártó fazekasok számára dú-
cokat faragó mesterek munkái szin-
tén uradalmi vagy városi csempék 

Mérai kapuk
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díszítéseit veszik át, egyszerűsítik, ala-
kítják azokat 18 Az így szolgáltatott elő-
képek felhasználásával, a változatok 
alakításával, majd továbbadásával az 
egyes falvakban faragóművészek egész 
sora dolgozott, ki-ki a maga tudása és 
tehetsége szerint, egyéni jegyek hozzá-
adásával bővítette, gazdagította az ily 
módon a térség népművészetébe szer-
vesen beilleszkedő mintakincset. Csete 
Balázs 1943-ban végzett kutatásai során 
16 településen 50 faragómester nevét 
írta össze, akik közül 40 akkor még élet-
ben volt, megjegyezvén, hogy a névsor 
távolról sem teljes.19

Kutatásunk során egy-egy fedeles 
nagykaput szinte minden faluban ta-
láltunk, ám ezek csak Mérában vál-
tak – nagyobb számuk folytán – falu-
képi elemmé 20 A Magyarkiskapuson 
fennmaradt kapu magas tükördísze 
körszimmetrikus szerkesztésű fűré-
szelt deszkából készült egyedi alkotás. 
Az oromfalakon is látható fűrészelési 
technika a többi nagykapun is megmu-
tatkozik. A nyílólapok általában leveles 
vagy betétes kiképzésűek, ritkábban 
a kapuoszlopokon és a kontygerendán 
is hasonló díszítés készült, ami városi 
– polgári – előképet sejtet. A kalotaszegi 
kiskapukon látható faragást a nagyka-
puk oszlopain is alkalmazták 

Hasonló díszítésűek Méra harmincas 
éveiben feltűnő, ám 1940 és 1944 között 
elterjedő nagykapui is, amelyek hatal-
mas méretükkel tűnnek ki. Általában 
a szokványos székelykapuk kétszeresei, 
sőt a magasított fedél és a kapuszár-
nyak felső léces kiképzése a kapu mel-
letti kerítésen is folytatódik, növelve 
ezzel a kapuk méretbeli hatását 

Formai megjelenítésük és díszítéseik 
jól bizonyítják, hogy a kevés kalotaszegi 
nagykapu elsősorban kolozsvári polgá-
ri mintára jelent meg a gazdagabb por-
ták előtt, ám a helyi faragóművészek 
sikerrel alkalmazták a kiskapukon ki-
fejlesztett faragási technikákat és min-
takészletet. Kialakulásukban, fejlődé-
sükben székelyföldi kapcsolatot nem 
fedezünk fel.

Néhány Nádas menti falu 
településszerkezetének 
rövid leírása

Kisbács Kolozsvárral gyakorlatilag 
össze nőtt, egykor egyutcás völgyi falu, 
amely mára városiasodott, iparosodott. 
Hagyományos épületállomány szin te 
nincs, a település szerkezet nap jainkban 
is bővül. Lakossága vegyes, jelentős 
számban magyar 

Szucság a Nádas egyik mellékvölgyé-
ben megbúvó nagyméretű, sokutcás, 
elágazó völgyi falu. Református templo-
ma két patakvölgy közötti magaslaton 
épült, körülötte található a falu mag-
ja, szintén a két patak között a dombra 
kúszik fel a település többutcás része. 
A két meder találkozása által megha-
tározott főutcán áll az újabb görögkeleti 
templom. A Nádas völgye jelentette fő 
közlekedési útvonalak irányában a te-
lepülésnek hosszú nyúlványa fejlődött 
ki, amely ma is tovább gyarapszik. Szu-
cság utcái fésűs beépítésűek, az udva-
rok lehetnek keresztcsűrös vagy soros, 
kétsoros elrendezésűek. Elenyészően 
kevés a hagyományos lakóház, vala-
mivel több régi csűr maradt fenn. Lakói 
vegyesen magyarok és románok.

Andrásháza néhány házból álló 
egyutcás, kis völgyi falu. Hagyományos 
épület alig van, de különlegesnek te-
kinthető az egyik ház oromfalának pá-
vatollas díszítése. Románok lakják.

Méra a Nádas egyik mellékvölgyében 
található terjedelmes, sokutcás, elága-
zó völgyi falu. Jelenkori bővülés ered-
ménye az a szeres településrész, amely 
a vasútállomás közelében fejlődött ki. 
A falu városi hatásokat követő átépíté-
se már a 20. század első felében elkez-
dődött. Nagyméretű, gyakran az utcára 
több szobával forduló, L alaprajzú házak 
épülnek, laza sorházas, illetve zártsorú 
utcabeépítést kezdeményezve, fokoza-
tosan átalakítva a fésűs beépítésű, so-
ros, kétsoros telekelrendezésű faluké-
pet. A terjedelmes, gazdagon faragott 
kötött kapuk, a magas áttört kerítések, 

az 1940 és 1944 közötti építkezési kedv 
eredményei. A közelmúltban sok tipi-
zált új épület készült. A falu méretéhez 
képest a hagyományos épületek aránya 
nem nagy, de a hagyományos utcakép 
kialakításához jelentősen hozzájárul-
nak a díszes, faragott kötött kapuk.

Magyarvista a Nádas egyik meredek 
domboldalakkal határolt mellékvölgyé-
ben, két patak találkozásánál kialakult 
nagyméretű, sokutcás, elágazó völgyi 
falu. Az Árpád-kori, gótikus református 
templom és fa harangláb a két völgy kö-
zötti magaslaton kapott helyet, a körü-
lötte levő, lombos fákkal benőtt temető-
vel együtt. A két főutca találkozásánál 
kis háromszögletű teresedés van. A falu 
utcái fésűs beépítésűek, a keresztcsű-
rös telekelrendezés a kétsoros és soros 
elrendezéssel váltakozik. A város kö-
zelsége, az ingázásból fakadó gyara-
podás eredményeként a település ha-
gyományos házállománya jelentősen 
megújult, ennek ellenére találunk né-
hány módos hagyományos lakóházat 
és tágas csűrt. Magyarvista kőbányája 
nyílván befolyásolta népi építészetét 
is. Több itt a kőfalú ház, mint Kalota-
szeg többi falujában. A helyi kőfaragó 
mesterek munkájának köszönhetően 
számos jelenkori, faragott kőrészletek-
ben bővelkedő házat látunk. A mértani 
vagy növényi elemekből alakított mo-
tívumoktól, a legkülönbözőbb ihletésű 
figurális faragványokig terjedő díszí-
tésvilág a népi giccs és naiv művészet 
határterületének jó példája. A falu la-
kossága szinte kizárólag református 
magyar 

Pávás házoromzat részlete Andrásházán
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Magyargorbó a Nádas és a Gor-
bó patak találkozásánál kialakult 
nagyméretű, sokutcás, elágazó völgyi 
falu. A helységnek a Nádas völgyében, 
a főútvonal mellett lévő része a közel-
múltban látványosan fejlődött. Több 
hagyományos épületet őrzött meg a te-
lepülésnek a mellékvölgyben kialakult 
magja. Új bizánci stílusú, nagy görög-
keleti temploma a hagyományos falu-
szövettől idegen. A Lészay-kúria elha-
nyagoltságában szinte jelentéktelenné 
vált. A falu utcái fésűs beépítésűek, 
a keresztcsűrös telekelrendezés a két-
soros és soros elrendezéssel váltakozik. 
Neve ellenére a falu lakói görögkeleti 
románok 

Türe a Nádas folyó egyik mellékvöl-
gyében fekszik. Szerkezete sokutcás, 
elágazó völgyi falu, hangsúlyos a fa-
lut keresztülszelő, a völgy mentén ka-
nyargó főút. Temploma a falu sokut-
cás részében magaslaton helyezkedik 
el. Utcái nagyrészt fésűs beépítésűek. 
Az épületek jelentős része új, sajnos ke-
vés 7–10 jellegzetesen kalotaszegi épület 
maradt fenn. A falu lakosságának nagy 
része református magyar, de templo-
muk van a faluban a görögkeleti romá-
noknak is 

Inaktelke a Nádas folyó egyik mel-
lékvölgyében helyezkedik el, sokutcás 
elágazó völgyi falu. Két völgy találko-
zásánál alakult ki, a templom a köz-
rezárt dombra, a falu szélén épült. 
A település központjában a két patak 
találkozásánál tágas térség alakult 
ki, amelynek közepén az iskola épü-
lete áll. A templomhegy körüli telkek 

javarésze tömbtelek, az utcák beépíté-
sénél a fésűs elrendezésre törekedtek. 
A völgyek irányában kialakult utcák 
szalagtelkein váltakozva keresztcsű-
rös és soros udvarokat alakítottak ki; 
a beépítés fésűs. A falu alsó utcájának 
szerkezete kettős, a két házsor egy-
mástól távol, a patakmeder két olda-
lára épült. A körülbelül 150–160 telken 
ma mintegy 40–45 hagyományos lakó-
ház látható. Nagyrészük a két világhá-
ború között épült, de fennmaradt egy-
két régebbi épület is. A falu lakossága 
túlnyomórészt református magyar. Fi-
gyelmet érdemelnek a szépen faragott 
kapuk 

Egeres nagy, elágazó, sokutcás tele-
pülés, amely az egykori erődített vár-
kastély körül alakult ki. A kastélyrom 
súlyosan lepusztult és elhagyatott. A te-
lepülés képét uralja a kiterjedt temp-
lomdombon épült református templom, 
de híres az egeresi görögkeleti fatemp-
lom is. Utcái fésűs beépítésűek, frontra 
épített házakkal  Találunk hagyomá-
nyos épületeket, de arányuk a telepü-
lés méreteihez viszonyítva elenyésző. 
A lakosság magyar és román, vegyesen. 
Egeres-gyártelep a bányavállalat üze-
mei mellett kialakult új ipari település, 
ennek ellenére itt is találunk néhány 
hagyományosnak tekinthető épületet.

Mákófalva a Nádas egyik mellék-
völgyében helyezkedik el, sokutcás, 
elágazó völgyi település. A falu szaka-
szonként kettős főutcája a mellékvölgy 
torkolatánál három fele ágazik, két 
utca a két patak völgyében halad, egy 
pedig közöttük a domboldalba épített 

templomhoz emelkedik  Ez utóbbit és 
a keleti völgyben haladó utat néhány 
átjáró, és egy hurok alakú utca köti ösz-
sze. Az utcák jellemzően fésűs beépíté-
sűek, a túlnyomórészt szalag- és tégla-
telkeken kialakult udvarok nagy része 
keresztcsűrös beépítésű.

A több mint 300 porta mintegy ha-
todán hagyományos lakóház vagy 
melléképület áll, de ezek nem képez-
nek házsorokat, vagy együtteseket. 
Az épületek jelentős része a 20. század 
első négy évtizedében épült jellegze-
tes, díszített oromfalas kalotaszegi ház. 
A falu lakossága túlnyomóan reformá-
tus magyar 

Nádasdaróc a Nádas egyik mellék-
völgyében fekszik, egyutcás völgyi falu. 
A kevesebb mint 60 porta házai a fésűs 
beépítésű utca két oldalán sorakoznak. 
A telkek nagyrészt tégla- vagy tömbala-
kúak. A falu Bogártelke felőli szélén ta-
lálható Árpád-kori templomhoz tartozó 
értékes ácsszerkezetű harangláb a falu 
belsejében áll. A településen mindössze 
10–15 hagyományos népi épület maradt 
fenn, ezek közül néhány sövényfalas, 
kékre meszelt lakóház  Figyelmet ér-
demelnek a hatalmas csűrök, ame-
lyek a környéken teljesen egyediek. Fő 
jellemzőjük, hogy istállóikba négy sor 
marhát lehet bekötni, három jászollal 
és két bejárati ajtóval rendelkeznek. 
A falu 100–110 lakosa szinte kizárólag 
református magyar.

Bogártelke a Nádas bal partján fek-
szik. A falu közös egyházközséget alkot 
ikertelepülésével, a szomszédos Nádas-
daróccal  Egykor egyetlen templomuk 
a két falu között félúton, a Nádas part-
ján épült. Miután Bogártelkén új refor-
mátus templomot húztak fel, a régi, 
Árpád-kori kőtemplomot csak a nádas-
daróci gyülekezet használja. A falunak 
egyetlen kanyargó főutcája van, amely-
ből egy hosszabb és egy rövidebb leága-
zás mentén épültek a házak. A reformá-
tus templom körül kis teresedés alakult 
ki. A keskeny és hosszú szalagtelkek az 
utcavonalra merőlegesen helyezked-
nek el, az utcák túlnyomórészt fésűs, 
az új építkezések mentén laza sorhá-
zas, vagy akár zártsorú beépítésűek. 
Az egyik mellékutcában fésűs beépítés 
alakult ki. Az udvarok nagyrészt soros 
beépítésűek. A 160 telken 15–20 hagyo-
mányos lakóház áll; ezek egy része szá-
zadfordulós egyszerűbb, többségük vi-
szont az 1920-as, 1930-as években épülő 
gazdagon díszített kalotaszegi ház  Sok 
az udvar tengelyében hosszában elhe-
lyezett hagyományos gazdasági épület. 
Sajnos, a faluképet rontják a nagymé-
retű új lakóházak. A lakosok nagyrészt 
református magyarok.

Mérai kapu és ház
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Jegenye fésűs beépítésű egyutcás 
völgyi falu, amelynek szalagtelkei rész-
ben keresztcsűrös elrendezést mutat-
nak. A főutca egyetlen leágazása nem 
jelentős. Temploma a domboldalban 
helyezkedik el. Hagyományos épülete-
inek száma kevés. Lakói római katoli-
kus magyarok 

Kalotaszeg, ezen belül Nádasmente 
népi építészete jelen írás alapjául szol-
gáló kutatás elvégzése óta eltelt 15–20 
év alatt jelentős változáson ment, és 
nem megy keresztül. A hagyományos 
házak fogynak, átalakítják, lebontják 
őket, ezzel párhuzamosan a Kolozsvár-
tól távolabbi falvak lakossága csökken, 
a közeli falvakba pedig városból kiköltö-
ző, Kolozsváron dolgozó és a hagyomá-
nyos mezőgazdasági életformához nem 
kapcsolható családok költöznek  Egyre 
gyakrabban érezhető igény hagyomá-
nyoshoz illő új épület emelésére, vagy 
hagyományos ház helyreállítására, 
de ez számszerűen még mindig nincs 
arányban az örökség sorvadásával, 
pusztulásával. Javarészt sértetlen még 
a hagyományos településszerkezet, 
ahogy a templomok és ezek építésze-
ti értékei is időtállónak bizonyulnak. 
E nagy átalakulás összetett hatásaira 
remélhetőleg jövőbeli interdiszcipliná-
ris kutatások következtetései tisztább 
rálátást tesznek majd lehetővé.
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M
Áldást, népességet!

Varga-Mihály Márton

ár megszokásból gépiesen azzal kez-
dem a válaszom a „hova valósi vagy?” 
kérdésre, hogy „hagyd, úgysem hallot-
tál róla, egy kis magyar faluból, valahol 
Kolozsvártól nyugatra, olyan 35 kilomé-
terre”. És valóban, a legtöbbször erre az 
a reakció érkezett, hogy „ah, tényleg 
nem”  Miután Inaktelkét elhagytam, 
vagy mondjam úgy, hogy miután az is-
kola révén valamelyest megismertem 
a falum határán kívüli világot is, és 
megtudtam, hogy én kisebbségi vagyok 
ebben az országban, talán valamikép-
pen identitásomnak ez a része is hoz-
zájárult ehhez a kissé lealacsonyító ér-
zéshez  Mert nem elég, hogy kisebbségi 
vagyok, amit ugye kimondani is rossz, 
de ráadásul még a szülőfalumról sem 
hallottak ebben az országban – nem-
csak a románok, de még a magyarok se 
sokan. Hogy mikor fogalmazódott meg 
először bennem az érzés, hogy ezen 
változtatni kell, nem tudom, de a dön-
tésem, hogy ez ellen minden alkalmat 

megragadva tenni fogok, az egyidős ki-
sebbségiségemre való ébredésemmel.

Tisztán emlékszem arra, amikor az 
egyik idősebb játszótársam vizsgázta-
tó hangnemben megkérdezte tőlem: 
tudod, hogy hívják a falunkat? Nem, 
akkor még nem tudtam  Inaktelke, jött 
a válasz egy elégedett széles vigyorral 
kísérve, és én attól a perctől kezdve tud-
tam, hogy inaktelki vagyok. Valamiért 
ezt nem kellett nekem többször elmon-
dani, ellentétben például azzal, hogy 
mossunk kezet evés előtt.

Szóval, innen indultam én, életem 
egyelőre 35 éves útjára, egy kalotasze-
gi kis faluból, amely teljesen magyar és 
református, amelyről nemigen hallot-
tak az emberek 

Utólag visszatekintve, talán nem is 
a falum eldugottságával volt a gond; 
nem azzal, hogy híres magyar festő, po-
litikus, közszereplő szülöttje hiányában 
egy kis fehér folt volt mindenki mentá-
lis térképén, hanem azok az ismerősök, 
akik akkor körülvettek engem.

Később, amint munkámból adódóan 
megszaporodtak körülöttem a hazai és 
magyarországi értelmiségiek, egyre 
gyakrabban kaptam válaszul, hogy: 
„persze, hogy hallottam!”, vagy szin-
te sértődött hangnemben, hogy „vol-
tam is ott, egyszer, többször, és isme-
rem Kalló Feri bácsit, a táncost!”  Ekkor 
éreztem először azt, hogy az a hadjá-
ratom, hogy falum hírét minél mesz-
szebb vigyem, nem hiábavaló, és nem 
is az első fecske vagyok ebben a harc-
ban. Ugyanis sokan azok közül, akik-
kel egy nagy családként együtt éltem 
egy szűk közösségben, már rég tettek 
azért, hogy az ismeretlenség nyomasz-
tó mocsárjából kiemeljék a számunk-
ra a világ közepének tartott falucskát. 
A nyomasztó jelző meglehetősen szub-
jektív; én így éltem meg akkor fiatal-
ként. De nyilván falum történetében 
akad elég sok olyan fordulópont, ami-
kor ez az ismeretlenség, az a tény, hogy 
valamelyest zsákutcában helyezkedik 
el a Nádasdarócot érintő vasútvonal 
és a Gyerővásárhely határában kígyó-
zó E60-as között, előnyére vált. Úgy Az oktatóközpont keleti oldala



14 • www.muvelodes.net

húzódik meg a dombok között, mintha 
elődeink kimondottan mizantrópiából 
bújtak volna meg ebben a paradicsomi 
elszigeteltségben 

Amikor megszülettem, Inaktel-
ke nagyjából félezres lélekszámmal 
büszkélkedhetett – azóta ez már nem 
sok környékbeli településre jellem-
ző –, és rendszeres buszjárattal ren-
delkezett a szomszédos Egeres-gyár-
telepre. Anyukám emlékei szerint volt 
idő, amikor ez utóbbit még csupán 
néhány magyar és zsidó család lakta  
Az én emlékeimben viszont már csak 
mint lepukkant tömbházak, kitörött 
ablakú szürke gyárak, és rendezetlen 
udvarú lakóházak kaotikus egyvele-
geként él Egeres. De ettől a gyártelep-
től függött sokáig a közösségünk élete. 
Dolgozni muszáj volt: az itteni gyárak 
valamelyikében dolgoztak a férfiak, 
s ha a busz nem jött, akkor a két tele-
pülést elválasztó Csutkos-tetőn átcap-
latva a sárban kellett menni. Hazatér-
ve, délután pedig várta a mezei munka 
az embereket, ugyanis abban az idő-
ben még úgy ragaszkodtak ehhez a fa-
lusiak, mint családjukhoz, nyelvük-
höz. Identitásunk lényeges része volt 
mindaz, ami a gyár után, a belső kö-
zösségünkben történt. Ilyen közösségi 
élménynek számított a csorda várása, 
a tejmérés, a kalákában kapálás-ka-
szálás, vagy bármely banálisnak tűnő 
mezei munka, csakúgy, mint a meg-
hittebb ünnepeink, s zajosabb mulat-
ságaink 

Ilyen volt Inaktelke, és most hadd 
ugorjak kicsit az időben. Inaktelke 
1200-as évekbeli első említése óta az 
évszázadok általában a mennyei állan-
dóság jegyében teltek  Mindig minden 
olyan volt, mint rég, legfennebb egyes 
családok csillaga esett, másoké fel-
villant, a nagygazda ház előtt kinőtt 
a konkoly, a szalmás házra hódfarkú 
cserép került. A dolgok mindig változ-
tak, de a maguk ütemében. Ez az utolsó 
harminc év, ami viszont mindent meg-
változtatott nálunk, a feje tetejére állí-
totta azt a világot, amit az öregek olyan 
jól ismertek, és eltakarított sok min-
dent, amit ők kreáltak. A szerencsé-
sebbje még megélte, hogy lássa, a sze-
rencsésebbje pedig nem kellett megélje 
ezt az új világot.

2017-et írtunk: Bukarest belváro-
sában, a Bukaresti Petőfi Művelődési 
Társaság dísztermében olyan képzé-
sen vettünk részt, ahová éppen egy 
minisztert hívtak meg, hogy politiká-
ban jártasságával tágítsa világnéze-
tünket. A találkozót követő kiértékelőn 
oxfordi előadónk apró lapocskákat osz-
tott ki, és arra kért, hogy a társaságból 

mindenki írja fel azt a három dolgot, 
amelyek a leginkább jellemzik. Első 
olvasatra egyszerű feladatnak tűnik, 
ugye!? Próbálják ki! Unalmas lenne azt 
a vívódást ecsetelni, de a végén három, 
de inkább két szót sikerült a cetlim-
re kaparni: „magyar, inaktelki, férfi”. 
Utóbbit azért nem számítom, mert jó 
sok vonalkával áthúztam, hogy még 
véletlenül se lehessen kiolvasni, hogy 
mit írt ott. Mindent lecsupaszítva, le-
menve a gyökerekig, ennyit tudtam 
nagyon fontosnak tartani. Ha húsz 
dolgot kért volna az előadónk, nyil-
ván sokkal egyszerűbb dolgunk lett 
volna, de mi az a három fránya do-
log, ami a  legfontosabb… Mi határoz 
meg engem leginkább? Nos, az, hogy 
magyar vagyok, magyarul gondolko-
dom, beszélek, értek és értetek meg 
a legjobban, ebből adódóan mindent 
másképpen fogok fel, mint a nem ma-
gyar anyanyelvűek. Nyelvünk ugyan-
is messzemenően hatással van arra, 
ahogyan a környezetünket felfogjuk. 
Magyarként azt mondom, hogy eltör-
tem a kezem  Ha egy spanyol ezt hal-
laná, igen furcsán nézne, ugyanis neki 
eltörött a keze, nem ő törte el, nem 
vállalja érte a felelősséget, hogy hozzá-
járult a szerencsétlenség megtörténé-
séhez; ő csak elszenvedője, semmikép-
pen nem okozója 

Aztán: inaktelki. Miért fontos 
ez annyira? Nem csak a magyarsá-
gomnak egy alfejezetéhez tartozna? 
Én akkor és azóta is úgy érzem, hogy 
nem  Mind amellett, az inaktelkiségem 

bizonyos aspektusait a leginkább ak-
kor érezhettem, amikor negyedik 
osztály után olyan iskolába kerültem 
közösségemen kívül, ahol más nyelv-
járásban beszélő, más szóhasznála-
ton nevelkedett magyar gyerekek is 
voltak. Olyanok, akiknek számára 
más közösség jelentette a biztonságot, 
az otthont. Olyanná próbálom azóta is 
alakítani az engem körülvevő világot, 
amilyennek ezt az otthont megéltem  
Hogy hol nőtt fel, az a teljes emberhez, 
karakteréhez szervesen hozzátarto-
zik  Ez az én történetem egy szeletké-
je, hogy a továbbiakban érthető legyen, 
hogy mit miért csinálok 

Gyerekkoromból van egy emlé-
kem, amikor Csép Sándor fehér öl-
tönyben, operatőrökkel, kamerákkal, 
mikrofonnal sürög-forog Inaktelke 
központjában, és filmezi csapatával, 
amint a lányok népviseletben táncol-
nak. Mint valami istenségre, úgy te-
kintettem rá 

Másik emlékem, amikor személye-
sen találkoztam vele, a Magyar Polgá-
ri Párt akkori kolozsvári főhadiszállá-
sán, valahol a Mócok útján, egy nem 
kimondottan pompájáról jellegzetes 
szobában volt. Sok mindenről beszél-
gettünk, mivel akkor már én is újság-
író voltam, kollégájaként kezelt. És én 
ittam szavait annak az embernek, akit 
csak mint a romániai magyar tévézés 
újraindításának a letéteményeseként, 
az Egyetlenem dokumentumfilm ké-
szítőjeként ismertem addig. Itt kezdő-
dött el az az út, amelyről ő már sosem 

Együtt a főzés is könnyebb. Az oktatóközpont konyhája
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tudta meg, hogy közös utunk  Halála 
után Simon Csaba vette át az Áldás Né-
pesség Egyesület elnökségét, amelyet 
abban a szellemben szándékozott to-
vább vinni, ahogyan azt Csép elkép-
zelte 

Az Egyetlenem filmje szívenütő kor- 
és kórképet fest a hetvenes évek Kalota-
szegéről, az egykézés gyilkos, a közös-
ség saját magát felszámoló szokásáról. 
Erről akkor, amikor az abortusz tör-
vénynek köszönhetően eleve sokkal 
több gyerek született, mint egyébként 
született volna. Csép a saját korát meg-
előzően látta azt a demográfiai hul-
lámvölgyet, amely közelgett, és aztán 
ennek bekövetkezését is megélte. Azt, 
hogy negyven évvel a filmje után ha-
talmas porták, félutcányi sorok állnak 
üresen Kalotaszeg-szerte.

Az Áldás Népesség Egyesület nevé-
ből adódhat némi elképzelése az olva-
sónak, hogy milyen célkitűzésekkel jött 
létre Nagyváradon a szervezet, amely-
nek megszületésén jelen volt Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök is 

Unalmas olvasmány egy egyesü-
let statútumát böngészni, de 2016-ban, 
amikor az egyesülethez kerültem mun-
katársként, „heuréka!”, kiáltottam fel, 
ugyanis én csak munkát kerestem, de 
kiderült, hogy ez a munkakör tökélete-
sen megfelel nekem.

Azóta különböző projektjeinkkel 
meg szólítottuk az ausztráliai magyar 
gyer mekektől a németországiakig, a 
kár  pátaljaiaktól a székelységig min-
denkit, akit kapacitásunk volt elérni. 

Ezen sorok írása közben csengett a te-
lefonom: egy anyuka hívott, hogy el-
mondja, van egy hathetes kisfia, Ro-
landnak hívják, és köszöni szépen azt 
az anyagi támogatást, amelyet egye-
sületünktől kapott, hogy elérhetővé 
váljon számukra az egyébként olcsó-
nak semmiképpen nem mondható in 
vitro beavatkozás. Persze az állam is 
támogatja azokat a családokat, ame-
lyek a meddőség valamilyen formájá-
val küzdenek, éppen csak azt hagyja 
figyelmen kívül, hogy az a bürokrácia, 

amely Romániában a legtöbb szolgál-
tatást szinte elérhetetlenné teszi az in 
vitro esetében eldöntheti, hogy valaki-
nek az egész kálvária végén lesz-e teljes 
családja, vagy nem. Talán a legutolsó 
dolog, amire egy egyébként is nehezen 
teherbe eső anyuka vágyik, az, hogy az 
állami egészségügyi biztosítóhoz szink-
ronizálja a peteérését, hogy amikor 
a legnagyobb nyugalomra lenne szük-
sége, akkor elszámolásokat intézzen 
egy olyan rendszerben, ahol folyama-
tosan ügyfélablaktól ablakig küldenek, 
és vissza.

Ennek a hiányosan működő rend-
szernek a hibáit orvosolandó született 
meg az Én is szeretnék gyereket! család-
alapítást segítő programunk, amelynek 
köszönhetően Romániában él hét olyan 
magyar kisgyermek, akik többek között 
a támogatáskereső kilincselésünknek, 
koldulásunknak köszönhetően szület-
hetett meg  Bizonyára kár lenne ezzel 
a programmal most leállnunk, de ha ez 
az egyesület létezése óta semmit nem 
csinált volna, csupán ennyit, hogy hét 
erdélyi magyar gyerekkel több van – je-
lenleg több kismamánk is babát vár –, 
akkor már azzal is tett 

De nyilván, nem ennyiből áll a tevé-
kenységünk; ha egyik fő célkitűzésün-
ket nagyon röviden kellene megfogal-
mazni, akkor azt mondhatnánk, hogy 
az nem más, mint Inaktelke megmen-
tése. Drámaian hangzik, de a lényegét 
illetően nem rugaszkodik el a való-
ságtól. A félezres lélekszámú közösség 
mára egy döcögően működő, óvoda 
nélküli, elöregedő, alig valamivel több 
mint 200 főt számláló faluvá vált. Ez a 

Inaktelki festett bútor

Inaktelki női népviselet. Tetsuo Masunaga felvétele
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tény egyre nyilvánvalóbb többek szá-
mára, ugyanakkor ahogyan Csép Sán-
dor is a korát meghaladóan tette, a fel-
ismerésnek előbb kell megtörténnie, 
a bajt prekonizálni kell, cselekedni, mi-
előtt bekövetkezne! Talán azt is mond-
hatjuk, hogy utolsó órákban épült ki az 
a kapcsolatrendszer és az infrastruktu-
rális fejlesztés, amely ismét reménysu-
gárral kecsegtet azt illetően, hogy Inak-
telke ismét egy zsibongó falu legyen, 
amelynek utcáit nemcsak kóbor tyúkok 
és öreg nénék álmos macskái szelik át, 
hanem a folytatást ígérő fiatalokkal és 
gyerekekkel is találkozni lehet, ha az 
ember végig megy rajta.

Hogy mitől maradnak a fiatalok ott-
hon, hogy miként lehet rábírni egy kö-
zösséget, hogy apátiába esve ne számol-
ja fel saját magát, hogy milyen hatása 
van valóban a demográfiai pániknak 
a nagyon sérülékeny, pár száz lelket 
számláló erdélyi magyar közösségekre, 
konkrétan nem tudjuk. Az viszont szá-
munkra is nyilvánvaló, hogy ahova éle-
tet viszünk, ahol érték teremtődik, ott 
az egészséges lokálpatriotizmus ismét 
szirmot bont 

Ezzel a céllal fogtunk neki egy olyan 
központ építésének Inaktelkén, amely 
párját ritkítja a környéken abban, amit 
kínál, s abban, amilyen céllal született. 
Ebben a pillanatban munkálatok foly-
nak még rajta, az egyesület munkatár-
sai és a falubeliek is néha elcsodálko-
zunk rajta, hogy tényleg megvalósul 
a szemünk előtt az, amit ide megál-
modtunk 

Az épületegyüttes, amely Csép Sán-
dor emléke előtt tiszteleg, s nevét viseli, 
egyelőre egy Oktatóközpontból, egy Kul-
túrcsűrből és Kalotaszeg első Tájházá-
ból áll 

A Tájház

A falu nyugati végén, a temetővel szom-
szédosan található az a telek, amelyet 
a Bálint Ferenc lelkész vezette inaktelki 
református gyülekezet megvásárolt és 
tájházzá alakított. A múzeum berende-
zése nem okozott gondot, a hehelőt, ge-
rebent, favillát, esztovátát, vetettágyat, 
bagaziát stb. a falu népe hordta össze, 
a házat tatarozták, tereprendeztek úgy, 
hogy az 1996-os millecentenáriumi Re-
formátus Világtalálkozóra teljes pom-
pában várta látogatóit a szomszéd fal-
vakból, Magyarországról.

A nagyon idős ház azóta több ízben 
állagmegőrző tatarozásra szorult, en-
nek érdekében az Áldás Népesség Egye-
sület koncesszióban évtizedekre a gon-
dozásába fogadta, mint ahogyan az 
udvar szerves részét képező csűrt is, 
amelyre az elmúlt két év időjárása vég-
zetes csapást mért 

A Kultúrcsűr

Annak köszönhetően, hogy napi gyako-
risággal látogatjuk az épületegyüttest, 
elég hamar kiderült számunkra, hogy 
a repedés a falán az összeomlásához 

fog vezetni, így a mentendő tárgya-
kat biztonságba helyeztük. A csűrt 
úgy építettük át, hogy lehetőség sze-
rint jellegét megőrizte, s immár arra 
is alkalmas, hogy a mellette áthaladó 
Mária út zarándokainak civilizált kö-
rülmények között szállást, a kiállítást 
szervezőnek egyszerre ódon és modern 
teret, a táborozó, táncoktatásra, kö-
zösségi együttlétre érkező fiataloknak 
próbákra, előadásokra alkalmas ter-
met biztosítson 

A Csép Sándor Oktatóközpont

Röviden összegezve: tizenhárom több-
ágyas, fürdővel felszerelt szoba, nagy 
kapacitású uniós szabványoknak meg-
felelő konyha, zöldenergiát használó, 
természetbarát közművesítés, konfe-
renciaterem, játszótér a gyerekek szá-
mára, szabadidős foglalkozásokhoz 
szükséges infrastruktúra, a környék 
felfedezésére alkalmas kerékpárok, 
esti terasz a fák lombjai között… és 
persze a kilátás, amely bármennyire 
is megfizethetetlen, számokban precí-
zen kifejezhető: ez a projekt egymillió 
euróba került. Egymillió ok arra, hogy 
a legjobb tudásunk szerint szervezzük 
az épület kihasználtságát. Egymillió-
val több ok arra, hogy ezt a viszony-
lag érintetlen kis falut ne elkerüljék, 
hanem meglátogassák az emberek  
Egymillióval több esély arra, hogy is-
mét nyüzsgés legyen az utcáin, hogy 
a falunak a most felnövő, vagy már 
elköltözött fiataljai lássák, még nem 
mondtak le róla. Otthona lesz ez ide-
genből jövő fiataloknak, akik számá-
ra az ide tervezett kézműves műhely-
munkáinkon megpróbálunk olyat 
mutatni, hogy úgy érezzék, jobban 
megismerték népünknek e tájon lakó 
részét, hogy többek lettek, értéket kap-
tak. Otthona kíván lenni azon erdélyi 
magyar nagycsaládosoknak, akiket 
táborainkba fogunk ide várni. Otthona 
az inaktelkieknek, ha egy közös teret 
keresnek, ha az együttlétben gyönyör-
ködnének 

Ezen sorok írása közben 2019 kará-
csonya közeledtének a hangulata sem 
hagyható figyelmen kívül. Ilyen érzé-
sekkel eltelve jut eszembe, hogy még 
néhány nap, és hazamegyek Inaktel-
kére. Amint beérni a faluba, a központ-
jával szemben egy épület jól láthatóan 
a fák mögé magaslik fehéren. Egy so-
kak számára példakép ember nevét 
viseli majd, amint felavatjuk jövő ta-
vasszal. Addig is sok a munka vele, de 
az a jó, ha van mit tenni. Így jó haza-
jönni  

Inaktelki kézműves műhely a X. Kolozsvári Magyar Napokon. Képek: Áldás Népesség Egyesület
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Nádasmente

A
Világzenei csűrfesztivál – Méra

Bethlendi András

Méra World Music világzenei csűrfesz-
tivál a régió iránti mély, személyes el-
köteleződésből serkent gondolat ered-
ménye. Jómagam és főszervező társam, 
Varga Zoltán László is belenevelődtünk 
a kalotaszegi népzenébe, kalotaszegi 
mivoltunkból és a táncházmozgalom-
ban tevékenykedő lelkes néptáncokta-
tók munkájának eredményéül. 2009-től 
mi magunk is a régió szervező egyé-
niségei lettünk. Jogász hallgatókként 
megalapítottuk a kalotaszegi tánco-
sok legelszántabbjait tömörítő Kalota-
szeg Néptáncegyüttest, a táncegyüttes 
tagjai fokozatosan elkezdtek Mérában, 
Körösfőn, Szucságban, Vistában, Ma-
gyarkapuson, Kalotaszentkirályon és 
Magyarlónán néptáncot oktatni, 2012-
től a régió fiataljainak néptánctábort 
szervezünk, és összesen több mint 160 
táncházban szólaltattuk meg a kalota-
szegi népzenét az elmúlt 10 évben Kalo-
taszegen 

A kalotaszegiség szélsőségesen el-
fogult ügybuzgalmából és fiatalos na-
ivságunkból született a gondolat, hogy 
szervezzük meg Mérán, a Szarka-telek-
ben Erdély világzenei csűrfesztiválját. 
Még azt sem tudtuk pontosan, hogy mit 
is jelentene egy világzenei csűrfeszti-
vál, de az első pillanattól rabjaivá vál-
tunk ezeknek a jólcsengő szavaknak, és 
meg voltunk győződve, hogy ezek má-
sok számára is pont olyan kecsegtetően 
fognak szólni. Maga a gondolat is Kalo-
taszeg legromantikusabb csücskében, 
Sztánán, a Kós Károly-féle Szentim-
rei-ház kis tornácán született, a szil-
veszteri fogcsikorgató hidegben. Aztán 
hónapokig csak mondogattam az em-
bereknek, akik hol hitetlenkedve, hol jót 
mosolyogva hallgatták, és néha derül-
tek a lelkesedésemen. Ismét Zoltán volt 
az, aki első perctől tevőlegesen partner 
volt a projektben. Ekkorra mi már 5 éve 
táncoltunk, mulattunk és dolgoztunk 
együtt. Különbözőségünkben, egymás 
cenzúrájaként szoktuk megvétózni 
a másik gondolatait, megelőzve számos 
sikertelenséget, és talán elkerülve is né-
hány nagyszerű ötletet, de most egy-
más alá adva a lovat fantáziáltunk, 

terveztünk és rövidesen már szerződtük 
is a fellépő együtteseket.

Méra egy biztos pontnak számított 
a terveink szempontjából, egyrészt, 
mert Zoltán mérai volt, másrészt, mert 
a Tötszegi András „Cucus” által elnö-
költ Mérai Hagyományőrzők Egyesülete 
kezdetben a rendelkezésünkre bocsá-
totta, később pedig adományként átad-
ta az általunk működtetett Kalotaszeg 
NTE egyesület számára a fesztivál köz-
ponti helyszínéül szolgáló  Szarka-telket.

Olyan fesztivált akartunk, amire 
büszkék lehetnek a kalotaszegiek és kí-
váncsiak az idegenek. A helyiek büszke-
ségét persze mindig táplálja az idege-
nek érdeklődése, elismerése. Ez volt az 
az összefüggésrendszer, amely legin-
kább meghatározta a fesztivál koncep-
ciójának kigondolását  Ez egy kényes 
egyensúlyozáshoz vezetett a helyi, a re-
gionális és az akár más kontinensekről 
érkező előadók között. Miközben a kül-
földi fesztiválozók számossága jelenti 
a legnagyobb elismerést a helyiek szá-
mára, és a külföldiek éppen Erdélyért, 
Kalotaszegért a helyi zenéért érkeznek, 
sokszor a helyieket jobban érdekli a Csík 
Zenekar vagy a Parno Graszt koncertje, 
mint a helyi cigényzenészek muzsiká-
ja. Sőt, az erdélyi magyaroknak is csak 
töredéke érkezik a kalotaszegi népzené-
ért, amit számos táncházban megkap-
hat. Számukra sokkal vonzóbb az izra-
eli szamaritánus dalokat éneklő Sofi 
Tsedaka, vagy a mexikói cumbiát játszó 
Guajiro Calentano. A magyar és román 
lakosság zenei ízlése és ismeretei kö-
zött tátongó különbségek csak növelik 
az egyensúlyozás kihívásait, hiszen az 
említett együttesek egyike sem isme-
rős a román közönség számára, mi-
közben a havasalföldi régizenét játszó 
Trei Parale vagy a máramarosi népze-
nét játszó Grupul Iza a magyar közösség 
tagjai számára mondhatni ismeretle-
nek. Sőt, mást jelent a népzene és nép-
tánc a románok és magyarok számára, 
illetve a táncház műfaja gyakorlatilag 
lefordíthatatlan, mert a román társa-
dalom nem részesült egy táncházmoz-
galomból és annak jótéteményeiből. 

Sofi Tsedaka & The Baladis zenekar előadása 
2019-ben
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A mérai, erdélyi, magyarországi, kül-
földi, román, magyar tengelyek men-
tén lefordíthatatlan helyi, regionális és 
nemzetközi, magyar és román fesztivál 
megvalósításába vágtunk bele. Nem 
a mindenki érzékenységére való túlzó 
figyelmesség vezérelte ezt a már-már 
lehetetlen egyensúlyozást, hanem az, 
hogy a kalotaszegiek akkor fogják a 
legjobban értékelni a saját kultúráju-
kat, ha azt csodálattal nézik a nagyvá-
rosi magyarok, románok és külföldiek 
egyaránt  Azt is mondhatnám, hogy a 
fesztivál és közönsége dísz letül szolgál 
a kalotaszegi kultúrának, hogy az a ka-
lotaszegiek számára minél tetszőbbé 
tegye azt. A fesztivál egymás tanúivá 
teszi a kalotaszegieket és a különböző 
nemzetiségű városi fesztiválozókat.

A Méra World Music világzenei csűr-
fesztivál így vált az ország talán egyet-
len kulturális kettősügynökévé. Miköz-
ben becsempészi a világot Kalotaszeg 
évszázados portájára, Kalotaszeget is 
becsempészi a sajtó és a közösségi mé-
dia útján a világ köztudatába. A feszti-
vál lokális és globális, vagyis „glokális” 
kettősségét hangsúlyozza a világze-
nei csűrfesztivál megnevezés is, ami 
egyben az ikonikus csűrszínpadra is 
utal. A fesztivál mára ugyancsak kör-
vonalazódott sajátos jegye a családias 
hangulat. Ez elsősorban annak a terü-
leti behatároltságnak az eredménye, 
hogy a koncertek a falu központjában 
található, lakóházak által határolt, 
Szarka-telken valósulnak meg, és így 
a fesztiválközönség nem haladhatja 
meg az 1000–1200 főt naponta. Amint az 
kiderült, a fesztiválközönség közösségi 
kémiája példátlanul jól működik. Ezt 

igazolták vissza a 2019-ben végzett kö-
zönségkutatásunk eredményei is, ame-
lyek szerint a csűrfesztivál résztvevői 
számára a legmeghatározóbb ok, ami 
miatt évről évre ellátogatnak Mérára, 
az a fesztivál különleges hangulata.

A nagyon csapadékos, őszi időjárás 
ellenére mondhatni bokáig sárban és 
térdig gyerekekben, fantasztikus han-
gulatban telt a Méra World Music leg-
utóbbi kiadása is  2019-ben több mint 
4000-en vettek részt Erdély világzenei 
csűrfesztiválján. A Méra World Music 
fesztivál és a jókedélyű csűrfesztiválo-
zók kiállták a rosszidő próbáját és be-
bizonyították, hogy az esős, őszi időjá-
rás sem tudja kedvüket szegni. Idén is 
Mérán volt a legmagasabb az egy főre 
jutó boldogságszint! A fesztivál négy 
napja során 138 zenész és táncos pro-
dukcióját tekinthettük meg, a 13 kon-
cert mellett pedig további 95 különbö-
ző program várta a fesztiválozókat. Így 
például tematikus filmvetítések, kiállí-
tások, gyermekfoglalkozások, prímás- 
és legényesverseny, hagyományos 
táncházak, nemzetközi jamsessionök, 
mérai ének- és táncoktatás, szakmai 
beszélgetések, templomi és csűrkoncer-
tek várták a fesztiválozókat.

A fesztiválra négynapos bérletet 
váltók megközelítőleg egy negyede és 
a teljes fesztiválközönségnek megkö-
zelítőleg tíz százaléka volt mérai la-
kos, akik együtt szórakozhattak a Ro-
mániából, Magyarországról, Chiléből, 
Mexikóból, Kanadából, Egyesült Álla-
mokból, Angliából, Franciaországból, 
Lengyelországból, Szerbiából, Norvégi-
ából, Szlovákiából, Koreából és Japán-
ból érkező fesztiválozókkal. A fesztivál 

programjain megközelítőleg 600 tizen-
négy évnél fiatalabb gyermek vett részt.

A fesztivál egyedi térkialakítását 
idén is a KOHO’ kolozsvári műépítész-
csapat végezte, az önkénteseket pedig 
a Kolozsvári Magyar Diákszövetség ko-
ordinálta. A fesztivál védjegyének szá-
mító chill zone-t az OTP Bank finanszí-
rozta, a káprázatos világítástechnikát 
pedig a Promelek cég jóvoltából valósít-
hattuk meg. A fesztivál a budapesti Ha-
gyományok Házával, a Hagyományok 
Háza Erdélyi Hálózatával, a Martin 
György Néptáncszövetséggel és a Fonó 
Budai Zeneházzal való szakmai part-
nerségben valósította meg a kalotaszegi 
népzenéhez és néptánchoz kapcsolódó 
szakmai programjait  A II  Kalotaszegi 
Prímásverseny nyertese Kovács Már-
ton lett. A Türe 50 – Jubliuemi legényes-
verseny osztott első helyezettét Melles 
Endre és Papp Andrásnak ítélte oda 
a rangos zsűri.

A 2018-ban megalapított Kalotasze-
gi Kulturális Alap útján, a Méra World 
Music csűrfesztivál idén 11 000 lejt aján-
lott fel a Mérai Cifra Néptáncegyüttes új 
próbatermének és közösségi terének ki-
alakítására. A fesztivál vállalását emelt 
árú támogatói jegyek megvásárlásával, 
helyszínen felajánlott adományokkal 
és az első alkalommal megszervezett 
közösségi szövés eredményéül született 
2 sálra való licitálással lehetett támo-
gatni. A 38 fesztiválozó kezemunkáját 
magánviselő sálakat Ferenczi György 
árverezte el a zárónap utolsó koncertje 
előtt 120 és 130 lejért. Az összesen 2620 
lej értékű felajánlásokat, a fesztivál sa-
ját bevételeiből egészítette ki 11000 lejre.

A reprezentatív közönségkutatásunk-
ból kiderült továbbá, hogy a közönség 
60 százaléka 18 és 35 év közötti, illetve, 
hogy 63 százaléka már rendelkezik fel-
sőfokú végzettséggel, valamint továb-
bi 25 százaléka felsőfokú végzettséggel 
még nem rendelkező diák vagy egyete-
mista. Ebből kitűnik, hogy ugyan a mé-
rai csűrfesztiválon minden nemzedék 
megtalálható – hiszen az 50 év fölötti-
ek és 14 évnél fiatalabbak külön-külön 
7 és 8 százalékát teszik ki a közönség-
nek –, a fesztiválozók nagy része fiatal 
értelmiségi. Továbbá kiderült, hogy a 
közönség fele-fele arányban oszlik meg 
az újoncok és visszajárók között, és 97 
százaléka jövőre is jelen tervez lenni.

A fesztivál kettősügynök küldetés-
tudatából fakadóan egyáltalán nem 
vagyunk közömbösek azzal szemben, 
hogy az idei kiadásról négy nyelven, 
magyarul, románul, angolul és franci-
ául összesen több mint 100 alkalommal 
számolt be a sajtó, ami a fesztivál előtt 
elképzelhetetlen mértékű láthatóságot 

Táncház a 2019. évi Mérai Világzenei Fesztiválon
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biztosított Kalotaszegnek mint régió-
nak és a kalotaszegi népi kultúrának. 
A Méra Világzenei Csűrfesztivál mérhe-
tően a mérai és kalotaszegi faluturiz-
mus egyik legfőbb motorjává vált, egy-
re nagyobb tömegekkel megismertetve 
Mérát, és mintegy 1800 éjszakányi szál-
lóvendéget bevonzva pusztán a fesztivál 
ideje alatt. A fesztivál közösségi hatásait 
jól mutatja az is, hogy Mérán az elmúlt 
években öt gyerek is elkezdett népzenét 
tanulni, és 2019 novemberében megren-
dezték az első általuk szervezett és leze-
nélt mérai táncházat 

Méra mint kalotaszegi hagyományőr-
ző falu, Kolozsvár közelségéből fakadó-
an kiemelt kulturális szereppel bírhat 
nemcsak Kalotaszeg, hanem Kolozsvár 
viszonylatában is. Kolozsvár lakossága 
már egy évtizede meghaladta a 300 ezer 
főt, amire az egyetemi év során további 
100 ezer diák tevődik, és ugyanebben a 
periódusban, a jellegvesztett metropo-
liszövezetből naponta 60-80 ezer dolgo-
zó ingázik be a városba. A Kolozsváron 
élők és dolgozók ma már a saját bőrü-
kön tapasztalják, hogy a város fullasztó-
an telítődik, a forgalom bedugul, a lég-
szennyezés egyre elviselhetetlenebb, 
az ingatlanárak az egekbe szöktek, és 
a városi zöldövezet már rég nem tudja 
kiszolgálni a lakosság igényeit  Kolozs-
vár élhetetlen tobzódása az, ami napról 
napra, egyre inkább megfogalmazza az 
igényt az olyan elérhető távolságra eső 
településekre, mint Méra, ahol a vonat is 
megáll, és ahova a közszállítási vállalat 
buszaival is könnyen el lehet jutni. Méra 
és a Szarka-telek számos szempontból az 
ellentéte a kolozsvári térkövezett utcák-
nak  Mérában és a Szarka-telekben ben-
ne van a lehetőség, hogy szerves részévé 
váljon a kolozsvári kulturális élet vérke-
ringésének, és fontos, kiemelt helyszíne 
legyen annak  Nem azért, mert olyan 
volna, mint Kolozsvár, hanem éppen el-
lenkezőleg, azért, mert van még benne 
valami olyasmi, amit Kolozsvár óhatat-
lanul el kellett veszítsen. A mérai csűr-
fesztivál ezzel a lehetőséggel kecsegteti 
a kolozsváriakat és a kalotaszegieket 
egyaránt. Méra lehet az a küszöb, amin 
keresztül Kalotaszeg belép Erdély fővá-
rosának életébe, a fővárosiak pedig ki-
lépnek az áhított falusi világba.

Amint maga a fesztivál is korábbi 
kulturális projektekből serkent, meg-
győ ződésem, hogy a fesztivál is kiindu-
lópontként fog szolgálni más jövőbeni 
projekteknek  Annak az igénynek, amit 
a fesztivál ébreszt a kolozsváriakban, 
idővel megválaszolásra kell kerülnie. 
Ugyanakkor a fesztivál a tanúja annak, 
hogy Kalotaszegen és a kalotaszegiek-
ben még sok fantázia van, és ez a régió 

nem fog felszívódni, beolvadni, kul-
túráját feladva tovatűnni. Méra a híd 
az erdélyi szilikonvölgy és az unokáit 
vesztett, kihaló kalotaszegi falu között. 
Miközben ezrek cserélik a nagyszülők 
házát szászfenesi és kisbácsi panella-
kásokra, a kolozsvári programozók is 
a mérai bivalytejet hiányolják az éle-
tükből.

Méra egyedi potenciálja ellenére 
a fesztivál legnagyobb kihívása termé-
szetesen az anyagi fenntarthatóság, 
ugyanis jelenleg a mecénás vállalko-
zók, a kulturális alapok és a szakmai 
partnerek bármelyikének hiányában 
fenntarthatatlanná válna. Ez egy töré-
keny egyensúly, és állandó kitettséget 
jelent. Ugyanakkor beláthatjuk, hogy 
a mecenatúrából nagyon kis részt vál-
lalnak fel a kalotaszegi vállalkozások, 
ami részben annak tudható ne, hogy 
mi sem tudjuk őket jól megszólítani. 
Mivel nem tömöríti őket semmilyen 
vállalkozói kör, és nem rendelkeznek 
a kultúratámogatás módszerének ta-
pasztalatával, így éppen a kalotasze-
gi vállalkozók azok, akik kimaradnak 
Kalotaszeg legláthatóbb kulturális pro-
jektjének megvalósításából. Kalota-
szegnek vitathatatlanul érdekében áll-
na, hogy a magukat kalotaszegieknek 
valló vállalkozók a kolozsvári vállalko-
zókat tömörítő Euréka csoporthoz ha-
sonlóan rendszeresen összegyűljenek, 
és időről időre, bár az adójukból leírha-
tó összeg mértékéig számukra szimpa-
tikus projekteket támogassanak  Egy 
ilyen vállalkozói kör létrejövetele nem-
csak a kulturális projektek támogatása 
miatt volna értékes, hanem azért is, 
hogy ezek a vállalkozók ráébredjenek 
kiemelt közösségi szerepükre.

Az én utam is más utak kereszteződé-
seiből fakad. Ezelőtt 23 évvel Bánffyhu-
nyadra meghívták a csíkszeredai Both 
Jocót és a széki Both Zsuzsát néptáncot 
oktatni, akik nélkül sose váltam volna 
igazán kalotaszegivé. Majdnem húsz év-
vel ezelőtt, Mérában valaki kigondolta, 
hogy meg kéne vegyék az öreg Szarkáék 
telkét, és egy kis tájházat kialakítva kö-
zösségi térként kéne használni. Ezelőtt 
11 évvel a mérai Varga Zoltán jogász-
kollégaként elhívott a mérai faluna-
pok pénteki táncházába, a Szarka-telek 
csűrjébe, ahol jót mulattunk közösen a 
szamosújvári Téka Alapítvány kebléből 
kinevelkedő Sóvirág zenekar muzsiká-
jára. Itt született meg a fél évre rá meg-
alapított Kalotaszeg Néptáncegyüttes 
gondolatcsírája. A táncegyüttesből lett 
a Kalotaszeg NTE egyesület, az egyesü-
letből néptánctánctábor, a tánctáborból 
táncházak. A Kós Károly által tervezett 
Szentimrei-házban töltött szilveszter 
hangulatától meginspirálva, 6 évvel 
a mérai táncház után megszerveztük az 
első Méra World Music világzenei csűr-
fesztivált. Fel kell tennünk a kérdést, 
hogy Kalotaszeg első nemzetközi zenei 
fesztiválja után vajon hány év múlva 
lesz meg a kalotaszegi magyar vállal-
kozók csoportjának alapuló gyűlése, 
ki és mikor fogja letenni a kalotaszegi 
skanzen alapkövét, ki fogja szövetke-
zetbe szervezni a kalotaszegi ősterme-
lőket, lesz-e valaha egy kalotaszegi mú-
zeum, ami módszeresen átfogó képet ad 
a pompás kalotaszegi népviseletről, és 
vajon Kalotaszeg megőrizheti-e sajátos 
kalotaszegi jellegét  Talán éppen az Ka-
lotaszeg sajátos jellege, hogy időről-idő-
re megtalálja azokat, akik átmentik sa-
játos jellegét 

Esti hangulatkép a 2019. évi Mérai Világzenei Fesztiválon. Bethlendi Tamás felvételei
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Nádasmente és a lelkipásztor

Máté István

özéletet szervezni, a mindennapi élet 
állandó kelléke lenni, ez a lelkipász-
tori szolgálat közösségi vonatkozása. 
Maga a közösség kényszerít ki a pré-
dikációra való készülés karosszékéből, 
hiszen számtalan feladat ellátását vár-
ja el a lelkésztől. A családlátogatástól 
a pályázatírásig, a közösségszervezés-
től a kulturális műsorok szervezéséig 
gyakran ellentmondásos szerepek ke-
reszttüzébe kerül a lelkész. Egyéni hoz-
záállása, lelkülete, családi háttere vagy 
éppen továbbtanulási szándéka meg-
határozza részvétele mértékét a helyi 
közösség életében  A kalotaszegi Ná-
dasmente falvaiban szolgáló lelkipász-
torok között alig találunk olyant, aki 
bezárkózva, szűken értelmezett egyhá-
zi szerepkörét tartaná szem előtt. A lel-
kipásztor olyan intézmény képviselője, 
amelyet ha kiveszünk a nyilvános tér-
ből, alig marad más intézmény, mely a 
falu kohézióját biztosítaná. Lehet, hogy 
a nádasmenti ember számára is sokféle 
önbesorolási lehetőséget kínál a 21. szá-
zad, de magyar és református identitá-
sát olyan természetesnek tartja, mint 
teste épségét 

Templomos népet tisztelhetünk e vi-
dék lakóiban, talán jobban, mint bár-
hol Erdélyben. Nemcsak elvárásokat 
támaszt egyházával szemben, hanem 
ő maga az egyház. A presbitériumok tag-
jaiként a falu „lelki” elitjét képezik, akik 
egyszerre őrködnek a bibliás hit megé-
lése és érvényesítése fölött, valamint 
a mindennapok kihívásaival igyekez-
nek lépést tartani. Ezért elválasztha-
tatlan a közéleti és az egyházi élet ezen 
a vidéken. Szinte minden rendezvény 
egyházi jelenlétet is feltételez, ez utóbbi 
pedig visszaigazolja a közösség értékeit, 
szellemi és tárgyi kultúráját, népvisele-
tét, népszokásait élteti  Igaz, itt is em-
berek élnek, tehát az erkölcsi tisztaság 
krisztusi magaslatát gyakran kikezdi 
az előítélet, a kibeszélés. Talán éppen 
a jó és a rossz küzdelmének dinamiká-
jában artikulálódik egy-egy falu élete, 
de nem utolsósorban a lelkipásztoré is  
Tőlük ritkán kérdezi meg valaki, hogy 
milyen kompromisszumra jutottak 

küldetéstudatuk és a helyi társadalom 
elvárásrendszere tekintetében, mit hor-
doznak csendesen, és miből lesz szószé-
ki üzenet vagy éppen ellenpélda.

Korukat tekintve a nádasmenti lel-
készek többsége túl van szolgálati ide-
jének felén. Családos életet élnek, gyer-
mekeiket Kolozsváron taníttatják, de 
nem ritka a külföldön egyetemi tanul-
mányokat végző fiatal sem. Az utazási 
körülmények megnehezítik a napi in-
gázást, nem kímélve a családi költség-
vetést sem. Többségük az egyházközség 
parókiáján lakik, ám olyan helyzet is 
van, hogy az elszórványosodott közös-
ség lelkészi teendőit Kolozsvárról látják 
el. A város közelsége lehetőséget teremt 
a jövedelem kiegészítésre, másodállás 
vállalására vagy a továbbtanulásra. 
A jó pap holtig tanul, mondja a szólás, 
és ez bátran elmondható valamennyi 
lelkészről. Ha nem is egy közös irány-
ba terelődik a figyelmük, kivétel nélkül 
képezik magukat. Ma már a Romániai 
Református Egyház lelkészképző tanfo-
lyamokra hívja munkatársait, ahol öt-
éves ciklusban, kreditrendszerben segít 
az ismeretek gyarapításában  Ezeken 
a továbbképzéseken a teológiai taná-
rok mellett megszólalnak a különbö-
ző társtudományok területén oklevelet 
szerzett lelkipásztorok is, jelezve, hogy 
az egyházi mindennapok által felvetett 
sokrétű kihívásra szintén szerteágazó, 
holisztikus válasz keresendő. De az egy 
életen át tartó tanulás külső és belső 
kényszere minden közösségi alkalom 
szervezését áthatja.

Ha falunap születik, ha ifjúsági tábo-
rozás, ha kirándulócsoport látogat a vi-
dékre, a lelkipásztor szervezői jelenlété-
re számítani lehet. Az ő kapcsolathálója 
segít megfelelő embert találni azon lel-
kes egyháztagok között, akik szívesen 
állnak az érdeklődők rendelkezésére. 
Nemcsak a falvakat, a közintézménye-
ket vagy helyi hírességeket mutatják 
be, hanem egy-egy helyi portát, tisz-
taszobát is, önzetlen kínálgatások kö-
zepette. Az ideérkező máris otthon érzi 
magát a szívélyes fogadtatás révén, mu-
lat és vásárol, ünnepel, és népi kultúrát 

Mezei Tünde, a mérai kántornő 
és tiszteletes asszony
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fogyaszt a maga legtermészetesebb kör-
nyezetében. Nem véletlen tehát, hogy 
az egyházközségek élén, a helyi pres-
bitériumokban megtaláljuk az értel-
miség képviselőit és a gazdaembereket 
egyaránt  Ki-ki a maga sajátos tudásá-
val járul hozzá a közösség építéséhez. 
Természetesen ez a „mások tekintete” 
előtt zajló élet nem mentes az apróbb 
összezördülésektől. Mint minden zárt 
közösségben, itt is megtaláljuk a kibe-
szélés különböző formáit, amely által 
a megbontott értékrendszer újra helyre 
áll, ám aligha találunk közösségi meg-
szégyenítésre utaló hagyományt 

Az egyházfegyelmezés elcsökevénye-
sedett formái inkább népszokásként 
köszönnek vissza. Ma már senki sem 
áll pellengére, aligha tilttatik el a sák-
ramentumoktól, nyilvános bocsánat-
kérésre nem kötelezhető. A szekulari-
záció szele ezeket a falvakat sem hagyja 
érintetlenül. A különböző elektronikus 
médiacsatornák szélesebb rálátást biz-
tosítottak a világra, relativizálva a he-
lyi értékeket  Ma már a lelkipásztori 
hivatal csendjében, legfeljebb néhány 
családtag és elöljáró jelenlétében hang-
zik el bűnbánati ima, ha megbotrán-
koztató esemény tudódott ki  Az igazi 
egyházi fegyelmezés a szószéken tör-
ténik, ahol nem a kiprédikálás, hanem 
a hitre és lelki életre való nevelés jelen-
ti a járható utat. Talán a fogadalomté-
telek igénylése gyakoribb (iszákosság 
esetén) főleg román környezet hatá-
sára. Konfliktusok, amelyek egyházi 
érintettséget is hoznak igencsak ritkák  
Néha megtörténik, hogy helyi képvise-
lő mindenáron meg akarja leckéztetni 
a papot, de ezek a helyzetek viszonylag 
hamar elcsitulnak  Az itt szolgáló lelké-
szek a szeretet légkörében élnek az őket 
befogadó közösséggel. Imahetek, kórus-
találkozók, konferenciák során a falu 
házigazdaként veszi ki részét az asztal 
megterítésében 

Ugyanakkor a lelkészcsaládok egy-
más segítségére sietnek az esemény-
szervezés és a lebonyolítás tekintetében. 
Kiemelhető a lelkésznők és lelkészfele-
ségek összefogása, együttműködése, 
hiszen számos kérdésben illetékeseb-
bek férjüknél, és őszinte elkötelezett-
séget tanúsítanak a közösségi értékek 
iránt. Olyan eset is előfordul, amikor az 
egyik lelkészfeleség kórusvezetést vál-
lal a szomszéd faluban, így igyekezve 
a lelkésznő segítségére. Igen, lelkésznő, 
merthogy Nádasmentén szolgál a Kalo-
taszegi Református Egyházmegye női 
lelkészeinek több mint fele. Nehéz len-
ne megmondani, hogy miért vonzó ez a 
táj a lelkésznők számára, de tény, hogy 
az előítéletek néhány év alatt őszinte 

ragaszkodássá szelídülnek. Gyaníthat-
juk a vidék lelki, szellemi nyitottsá-
gát, a város hatását, a világszerte meg-
mutatott néphagyományt (Fölszállott 
a páva), a népviselet vonzerejét, de tény, 
hogy hosszú évekre rendezkednek be 
a lelkésznők is ezen a vidéken.

Milyen a kalotaszegi ember? – kér-
deztem az itt szolgáló lelkipásztorokat, 
az ő családtagjaikat, illetve a helyi egy-
házi elöljárókat önmagukról  Az inak-
telki lelkész, Demeter-Erdei Zoltán 
azt mondta: „Csak Inaktelkéről tudok 
beszélni. Hagyománytisztelő, hagyo-
mányszerető mindenképp, egyházát, 
kultúráját, népviseletét tisztelő, megbe-
csülő ember, segítőkész. Ezt látom, ezt 
érzékelem. Kifejezi úgymond a tisztele-
tét, a szeretetét egyháza, lelkésze felé. 
Tehát teljesen más, mint ahogy össze 
tudom hasonlítani a szórványban levő 
emberekkel ” A lelkész hozzátette, sze-
rinte a szórványban élő hívek „nem fe-
jezték ki a szeretetüket, tehát nem volt 
visszajelzés, nem kaptam visszajelzést, 
se pozitívat, se negatívat. Itt azért már 
kaptam jó néhány pozitív visszajelzést, 

hogy »jó volt« vagy »szeretjük, értjük 
a prédikációt«. Mondjuk, ez attól is 
függ, hogy kialakult-e egy ilyen jellegű 
kommunikáció a lelkész és gyülekezet 
között.” Az inaktelki lelkész felesége azt 
mondta a két különböző tájegységben 
szerzett gyülekezeti tapasztalatairól, 
hogy a kalotaszegi embereknek „jobban 
érti a nyelvét”. „Nagyon érdekes, hogy 
Fehér megyében sok időnek kellett el-
telnie ahhoz, hogy megértsük az embe-
rek gondolkodását, eleve azt, hogy nem 
akarnak magyarok maradni  Eltelt 
nyolc hónap, míg felfogtuk, hogy ezen 
mi nem tudunk változtatni, mert ők 
nem akarnak, s akkor elfogadtuk, hogy 
kár küzdeni, kár emészteni magunkat” 
– mondta, hozzátéve, hogy így esett 
a kérdezett választása Kalotaszegre.

A mérai lelkipásztor, Mezei Csaba 
Kalotaszeg régióit vetette össze: „Én az 
ittenieket ismerem, s az itteniek más-
milyenek, mint a felső-kalotaszegiek, 
azok nagyon modorosak, ugye, na-
gyon szeretnek szerepelni, az itteniek 
nem. Az nem jellemző itt, a Nádasmen-
tén nem ilyenek az emberek, akik, ha 

Demeter-Erdei Zoltán református lelkipásztor az inaktelki református templom mellett
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nem is csendesebbek – merthogy itt is 
van hetykeség meg büszkeség –, de va-
lahogy másak. Azt látjuk, hogy a fel-
ső-kalotaszegiek nagyon szeretnek 
szervezni, szeretnek szerepelni, olyan 
modorosan fellépni, megadják a mód-
ját, mindenki mond valamit, minden-
ki próbál valamivel kitűnni. Egyébként 
aranyosak, s azt látom, hogy az egy-
házukat szerető, templomos népesség 
lakja Kalotaszeget. Más régióhoz viszo-
nyítva itt tényleg magas a rendezvénye-
ken a jelenléti arány. Ez egyházkerületi 
szinten is jó, mert általában ez az arány 
Kalotaszegen 15–16 százalék körül mo-
zog, ami nagyon jó ”

A 12 éve Bogártelkén szolgáló lelki-
pásztor, Pataki Levente székelyföldi és 
kalotaszegi tapasztalatait vetette ösz-
sze. Azt mondta: „Amikor idekerültünk 
Székelyföldről Kalotaszegre, úgy érez-
tem, mintha a paradicsomba kerültem 
volna. A székelyföldi magyar reformá-
tus mentalitáshoz képest ég és föld volt 
a különbség. Két szóban tudnám ösz-
szefoglalni: az egyházidegenség és az 
egyházközeliség ” Kérdésemre, hogy 
utóbbi Kalotaszeg javára jellemző, rá-
bólintott: „Igen”. És ez mindenben 
megmutatkozott, mindenre rányomta 
a bélyegét. Nyilván, ha egy székelyföldi 
templomos ember ülne itt velem szem-
ben, akkor nagyon erős fogalmazás 
lenne.” Továbbá, hogy a kalotaszegi-
ekről alkotott pozitív kép a lelkészek 
között terjedt el, s hogy Kalotaszegnek 
maradt valami konkrét vonzereje, a 
lelkész így válaszolt: „Marad, maradt 
konkrét vonzereje, bár én nem tudnám 
meghatározni pontosan, hogy mi az  
Én királyhágósként jöttem a világra, 

királyhágósként végeztem el a teoló-
giát, a lelkészi szolgálatomat, de min-
dig azt hallottam, hogy »a« Kalotaszeg. 
Sok gyülekezet kiöregedett. Kellene va-
lami új kihívás, de már nincs elég spi-
ritusz bennünk. Ezt is kipróbáltuk, azt 
is kipróbáltuk, nem ment, s már nincs 
kedvünk még egyszer kipróbálni.” 
Az idézet a lelkészi munka esetlegessé-
gét tárja elénk ebben a feltörő őszinte-
ségben 

Egy nyugdíjba vonult lelkipásztor 
felesége így emlékezik: „A kalotaszegi 
ember vallásos, kedves, szorgalmas, 
vendégszerető. Nekem jó véleményem 
van a kalotaszegiekről. Velem minden-
ki kedves, noha én is az voltam, s akkor 
velem is az volt mindenki. Sőt, nemcsak 
az egeresiek, hanem az egész környék-
beliek, magyarok, románok, cigányok ” 
Alanyom nemcsak lelkészfeleségként, 
hanem gyógyszerészként is találkozott 
az itteni emberekkel  Ennek kapcsán 
azt mondta, hogy az embereket már 
a hangjukról megismerte, arról tudta, 
hogy ki van bent a patikában, annyira 
ismert mindenkit 

Humorosra fogta a szót az egyház-
megye kalotaszegi születésű esperese, 
Vincze Minya István, aki így jellemezte 
népét: „A kalotaszegi embernél egy do-
logra kell vigyázni: mindig szőrén kell 
simogatni. Ha egyszer visszafele simo-
gatod, akkor be szokott gerjedni  Egy 
papot, Istent, egyházat tisztelő közös-
ség, de nyakas. Ha megsértődik, akkor 
megbocsájt, de soha nem felejt, tehát 
egy nyakas, kálvinista, erélyes, de egy-
házát, népét, Istenét szerető közösség. 
Így szoktam megfogalmazni, mindig 
szőrén kell őt simogatni.”

Az idézetekből az derül ki, hogy szí-
vesen vállalnak szolgálatot ezen a vi-
déken a lelkészek, és hogy erdélyi vi-
szonylatban kiemelt vonzereje van 
e néprajzi tájegységnek, ami a magas 
templomlátogatási aránynak és a refor-
mátus tömb adta előnyöknek köszön-
hető. Az embereket az egyenesség és az 
istenfélelem még nagymértékben jel-
lemzi és meghatározza  Itt is számotte-
vő a népességcsökkenés. Egyházmegyei 
szinten évente egy kisebb falu tűnik el, 
mintegy 400 lélek  A zsugorodó közössé-
gekben mind a hívek, mind a lelkészek 
alternatív forrásokat keresnek.

Az esperes felesége reálisan szá-
mol az esélyekkel: „Igen, Kalotaszeg 
komoly problémák elé néz az elnépte-
lenedés miatt  Az anyagiak miatt saj-
nos egyre több lelkész kilátástalanság 
sodrába kerül, mert gyermekeinket is-
koláztatni kell. Ők nem kell azt érez-
zék, hogy nekik most szenvedni kell 
azért, mert az édesapjuk lelkész  Ezért 
hiszem azt, hogy minden felelős lel-
kész igyekszik a lehető legjobbat biz-
tosítani nekik  Ne legyen probléma 
abból, hogy mi is városon fogjuk ta-
nítani, mert nekünk nem fogja senki 
fizetni az albérletünket, nem kapunk 
ingyen lakást, ingyen konyhát, hanem 
azt, amit két kézzel meg tudunk tenni  
Ebben a tekintetben látom, hogy szo-
morú és borús a jövő, mert így is anya-
giakkal küszködünk, de mikor odake-
rültünk, hogy iskoláztatni, taníttatni 
kell őket, akkor majd lehet a tiszteletes 
asszonynak is fél normával kell vala-
hol dolgozni, lehet, hogy a kisgyüleke-
zetbe szolgáló lelkipásztornak valahol 
egy olyan jellegű megélhetési forrást 
kell keresnie, ami illik a hivatásához. 
Én nem látok ebben kivetnivalót, hisz 
ezelőtt 80–100 esztendővel megtaní-
tották az állattartásra, gazdálkodásra, 
egyéb életformára, ami a megélhetést 
biztosította, nem szabad leragadni an-
nál, ami volt az elmúlt 30 esztendőben. 
Az apadás az egyik legnagyobb problé-
ma, s ennek a következményei tudjuk, 
mivel járnak.”

Az idők szavára ma is megfelelő vá-
laszt kell adni. Nádasmente a város 
vonzásának és népi hagyományainak 
meghatározottja. Itt találkozik a falu a 
várossal, a hit a hitehagyással, a népi 
a művivel. A remény és az aggódás az 
egyházi szolgálatot meghatározó áldo-
zathozatallal párosul  Ma, jobban, mint 
bármikor, egyházi és világi erők céltu-
datos munkájára van szükség ahhoz, 
hogy ez a vidék megőrizze egyedi kul-
turális szépségét és sokszínűségét, Er-
dély-szerte kimagasló egyházi elkötele-
zettségét és aktivitását.

A Kolozsvári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének találkozója a szucsági református 
templomban, 2015. április 25-én
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I

Inaktelki emlékek
Az inaktelki id. Kalló „Malmi” Ferenc hagyatéka alapján

Ágoston-Szűcs Brigitta

naktelke az egyik leghíresebb nádas-
menti cifra falu. Sokaknak eszébe jut-
hat neve hallatán az egyik jól ismert 
kalotaszegi népdal is, amelynek rész-
lete az inaktelki selyemrétet idézi fel. 
Ez a festői falu a Nádas patak egyik völ-
gyében, a Hasznos patak forrásánál egy 
dombokkal körülölelt, viszonylag mély 
területen helyezkedik el. A Nagyvárad–
Kolozsvár vasútvonaltól mindössze 
5 kilométerre, a Kolozsvár–Egeres-au-
tóút mellett található. A Nádasdarócot 
és Gyerővásárhelyt összekötő úton is 
megközelíthető személygépkocsival.

Inaktelke településszerkezetét néz-
ve sokutcás, elágazó völgyi falunak te-
kinthető. Telkei nagyrészt tömbtelkek, 
az utcák létrehozásánál fésűs elrende-
zésre törekedtek  Az utcák szalagtelkein 
keresztcsűrös és soros udvarokat alakí-
tottak ki  Furu Árpád a 150–160 telken 
mindössze 40–50 hagyományos lakó-
házat állapított meg 2007-ben, ame-
lyeknek zöme a két világháború között 
épült, de fennmaradt egy-két régebbi 
épület is.1 A falut ékesíti még az a né-
hány lakóház és csűr, amelynek te-
tőszerkezetén pávás, illetőleg más népi 
motívumokat megjelenítő áttört orom-
díszítés látható 

A környékbeli Nádas-menti falvakkal 
ellentétben Inaktelkéről elmondható, 
hogy etnikai és felekezeti szempontból 
viszonylag homogén, hiszen a falu la-
kosságának majdnem egésze magyar 
ajkú és református vallású, mindössze 
hárman román nemzetiségűek. A falu 
történetében a lakosság 1930-ban érte 
el a legmagasabb lélekszámot 726 fő-
vel, azonban ettől az évtől kezdve gyors 
apadásnak is indult (ezt a folyamatot fo-
kozta az egykézés is)  A jelenlegi adatok 
szerint körülbelül 270 főre tehető azok-
nak a helyieknek a száma, akik életvi-
telszerűen, tehát állandó jelleggel a falu-
ban élnek. Jellemző, hogy a fiatalok más 
településről választanak maguknak 
párt, és sok esetben elhagyják a szülő-
falujukat. Ezúton mondok köszönetet 
Jánosi Gyöngyi Évának, hogy inaktelki 

emlékeit és a falura vonatkozó friss ada-
tokat megosztotta velem, segítve mun-
kámat  

Sajnálatos módon 2014-ben meg-
szűnt Inaktelke óvodája, majd 2019-ben 
az iskolája is. Ennek oka, hogy évtize-
dek óta kevés gyermek születik a falu-
ban, így nincs meg a kellő létszám az 
oktatási intézmények működtetéséhez.

A falu lélekszáma fogy, és egyre ke-
vésbé jellemző a falubeli párválasztás, 
de ennek ellenére saját terepkutatása-
im során azt tapasztaltam, hogy a helyi 
közösséget mégis erős összetartozás-tu-
dat jellemzi, ami főleg az életfordulók 
ünnepein nyilvánul meg leginkább, 
mint például a keresztelőkön, jegyvál-
tásokon és esküvőkön. Ilyen alkalmak-
kor kalákaszerűen összeállnak az em-
berek, és segítenek egymásnak abban, 
hogy minden a helyén, és az ünnepség 
szép legyen. Az ünnepek alkalmával 

Id. Kalló „Malmi” Ferenc bátyjával,  
Kalló Mártonnal

20. század első felében épült lakóház, amelyet 
a „Gyurkák” építettek, mára már lebontották. 
A képen Tárkányi „Úri” János látható.  
Kép: Ágoston-Szűcs Brigitta, 2015



24 • www.muvelodes.net

a fiatalok is szívesen felöltik az inaktel-
ki viseletet.

Most, hogy röviden ismertettem 
Inaktelke jelenlegi helyzetét, időu-
tazásra hívom az olvasót, hadd te-
kintsünk be a falu múltjába. Mindezt 
olyan inaktelki születésű emlékhagyó 
révén teszem, aki sajnos, már nincs 
közöttünk, magam sem ismerhettem, 
de olyan szerencsésnek mondhatom 
magam, hogy kézjegyének lenyoma-
tait megtekinthettem és számos his-
tóriát hallhattam róla. Személyével és 
leginkább írott forrásaival azt szeret-
ném érzékeltetni, hogy mennyi em-
léket, és a kutatók számára ilyen sok 
fontos adatot őrizhet egy-egy kézirat, 
amelyet egy hétköznapi falusi ember 
vetett papírra. Írásom tehát egyszerre 
szól az inaktelkikhez, akik e sorokat 
olvasván kicsit nosztalgiázhatnak, és 
az érdeklődő olvasókhoz is, akik ha 
nem is kötődnek Inaktelkéhez, de kí-
váncsiak arra: milyen lehetett egy ná-
dasmenti falusi ember hétköznapja és 
ünnepe.

Id. Kalló „Malmi” 
Ferencről (1923–2013)

Id. Kalló Ferenc „Malmi” 1923-ban szü-
letett Cifra-Kalotaszegen, Inaktelkén. 
Olyan falusi ember volt ő, aki az elbe-
szélések szerint „mindenhez értett”, 
már fiatal korától jól tudta a fa és a kő 
megmunkálását, hiszen fogékonyságá-
nak és munkakedvének köszönhetően 
a különböző mesterségek csínját-bínját 

eltanulta a vidék mesterembereitől. 
Ennek következtében már ifjúsága 
hajnalán kerekes- és kőművesmun-
kákat végzett, például: gazdasági esz-
közöket – jármot, szánt, szekeret vagy 
kereket –, illetve bútorokat készített 
megrendelésre  Önállóan megtanul-
ta a sírkőfaragást, ami 1956-tól vált fő 
foglalkozásává. Nem csupán kisiparos 
tevékenysége miatt jelentős az ő sze-
mélye, hanem a falusi közösségben be-
töltött szerepe miatt is, hiszen a kétkezi 
munka mellett időt szánt sírkőversek, 
illetve különböző ünnepek – kereszte-
lők, konfirmálások, lakodalmak – kö-
szöntőszövegeinek megírására is, sőt 
a juhtejmérésekor is jelentős szerepet 
töltött be 

Id. Kalló Ferenc neve főként tánctu-
dása miatt vált ismertebbé. Gyermek-
ként sajátította el az inaktelki tánco-
kat, ellesve a helyi mulatságokban az 
idősebb férfiak táncát, majd később 
önmaga alkotta pontokkal és figu-
rákkal tette egyedivé táncát. Bizonyá-
ra gyermekkorában az otthoni légkör 
szerves része lehetett a zene és a tánc, 
hiszen testvére, Kalló Márton a muzsi-
kálásban jeleskedett  Id  Kalló Ferenc 
Petru Groza miniszterelnöksége alatt, 
1946-ban részt vett a bukaresti Orszá-
gos Néptáncversenyen, ahol szólótán-
cával első helyezést ért el. A vissza-
emlékezések szerint állítólag azokban 
az években még a vonatokon is látha-
tó volt arcképe az elért sikere miatt. 
Az 1990-es évektől haláláig meghívá-
soknak eleget téve járt falustársaival, 
fiával és két fiúunokájával Magyaror-
szágra, főként budapesti népművészeti 

rendezvényekre táncolni. 2003-an 
nyerte el Magyarországon a Népművé-
szet Mestere Díjat kiemelkedő tánctu-
dásáért és annak átörökítéséért 

Id. Kalló Ferencről elmondható, hogy 
sokak által jól ismert erdélyi szemé-
lyiség  Nem csak magyarországi nép-
táncosok, együttesek keresték fel őt 
inaktelki otthonában, hanem számos 
műkedvelő és szakképzett, hivatásos 
népzene-, néptánc- és néprajzkutató 
is. A környező kalotaszegi falvakban 
a mai napig ismerősen cseng a neve, 
hiszen sírköves munkával sokan meg-
keresték 

Kalló Ferenc a magyarországi láto-
gatói emlékében egy olyan személyként 
él, aki nemcsak az általa megélt idők-
ről szeretett beszélni, hanem mindig 
nagy figyelemmel és érdeklődéssel kí-
sérte a külhoni látogatók elbeszéléseit 
is. Érdekelte őt a külvilág, mások élete, 
körülményei és a változó világ minden 
egyes dolga is  Kalló Ferenc mindazon 
túl, hogy a régi idők meséit jól ismer-
te (már gyermekkorától érdeklődött ez 
iránt, hallgatta az öregek beszédjét), 
egyben a külvilág felé is nyitott volt, 
természetét az érdeklődés és az újítás 
is jellemezte. Nem is beszélve alkotó 
egyéniségéről, amely minden néprajzos 
érdeklődését felkelti. Kalló Ferenc tehát 
egyrészt a paraszti tudás birtokosa, őr-
zője és továbbadója volt, másrészt egyé-
nisége és alkotói becsvágya önkifeje-
zésre és az alkotásra vezérelték őt. E két 
tulajdonság: a hagyomány megélése és 
egyben újítása tette ezt az egyszerű ka-
lotaszegi embert a tömegből kiemelke-
dő, sokoldalú egyéniséggé.

Id. Kalló Ferenc testvére, a kiváló 
muzsikus Kalló Márton szintén külön-
leges egyéniségnek számított, nemcsak 
Inaktelkén, hanem több kalotaszegi 
faluban is tudnak róla történeteket. 
Az egyik legendás eset, amit többen 
emlegettek Kalotaszegen, amikor a ke-
rékpárjára szárnyakat szerelt és egy 
domboldalról nekiindulva repült egy 
darabig, míg egy nádas, mocsaras terü-
leten „földet” nem ért.

Id. Kalló „Malmi” 
Ferenc kéziratairól

Kalló Ferenc összesen 150 darab füzetet 
töltött meg feljegyzéseivel. Írásainak 
négyzetrácsos vagy vonalas, üzletben 
vásárolt, korhű iskolai füzetek adtak 
felületet, amelyek zömmel kisalakú-
ak, A5-ös méretűek, de találunk köztük 
egy-egy apróbb, illetve A4-es méretezé-
sűt is.

Id. Kalló „Malmi” Ferenc nejével, Kalló (Balázs) Erzsébettel lakóházuk tornácán.  
Kép: Deim Péter, 2009. Forrás: Szabadtéri Néprajzi Múzeum MNÉA-F-95090
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A kéziratos füzetek több korszakot 
ölelnek fel, jelentős részük az 1960-as 
évektől kezdődően a 21. század legele-
jéig íródtak. Ezt az időszakot az inten-
zitás jellemezte, hiszen szinte évente 
születtek kötetek, sőt egy évben több 
füzet is íródott, például 1996-ban. Ezen 
kívül egy-egy korábbi, 20. század első 
felének a végéről, illetve közepéről szár-
mazó darab is található a gyűjtemény-
ben, amelyek például 1935-ben, 1940-től 
1949-ig, majd jó néhány év elteltével 
1958-tól íródtak ismét  A 20  és a 21  szá-
zad történelmi eseményei minden bi-
zonnyal összefüggésben vannak ezzel 
a kérdéssel 

Különböző tematikájú bejegyzése-
ket találunk a füzetekben. Kalló Fe-
renc zömmel a sírköves munkához 
kapcsolódó megrendeléseit, rajzait, 
sírverseit, munkadíjait jegyezte fel. 
Ezen kívül a napi időjárást, a híre-
ket (belföldit és külföldit egyaránt), 
a nagyobb történelmi eseményeket, 
az általános ismeretterjesztő infor-
mációkat (természetföldrajzi, biológi-
ai, történelmi), látogatóinak nevét és 
látogatásuk idejét, mindennapi nap-
lóbejegyzéseket, gazdasági munkála-
tokat, vásárokat, kiadásokat, verseket 
(általa írt köszöntőket, búcsúztatókat), 
csujogatókat, népdalokat is papírra ve-
tett. Főként a ház körüli munkálatok-
ról és a hétköznapi életről írt bejegy-
zései roppant érdekesek  Ezek többek 
között a következő témákat érintették: 
szüret, gyümölcs sze dés, pálinkafő-
zés, disznóvágás, kaszálás, favágás 
az erdőn, pásztorfogadás, állattartás, 
táncmulatságok, ünnepek (keresztelő, 
konfirmáció, lakodalom, bálok), ma-
gyarországiak, japánok és hollandok 
fogadása, kiadások (árucikkek beszer-
zése), a faluközösségben és családban 
kialakuló konfliktusok (falusi jogrend) 
és építkezés 

Kéziratrészletek 
Inaktelke múltjáról

Az első két kéziratos emlék, ame-
lyet elsőként idézek, tulajdonképpen 
két eredetmonda, amelyek Inaktelke 
és a falu pataka néveredetéről szól. 
Az utóbbi mondát azért is emelem ki 
külön, mivel az inaktelkiek számá-
ra rendkívül fontos ez a patak, hiszen 
a falut ellátja vízzel, régen a jószágo-
kat itt itatták, és nem is olyan régen 
az asszonyok itt mostak kézzel, sőt 
gyógyító hatásáról is több legenda él a 
helyiek emlékezetében  Mindezen kí-
vül a lokális identitás része is, hiszen 

például az egyik helyileg verbuválódott 
népi vonós együttes is Hasznos zene-
karnak nevezte el magát. Kalló Ferenc 
a következőkép magyarázta el a falu 
és a patak nevének eredetét: „Inaktel-
kének a települése a következőképpen 
történt, ahogy én ki tudtam kaparni: 
Ezerhatszáznak az első felébe volt egy 
földesúr akit Gyerőfinek hívtak, ki-
nek több ezer hold föld területe volt. 
1. Gyerővásárhelyi határ az Inaktelki 
és a Gyerőmonostori is st. amely nagy 
területtel rendelkezett. Gyerőfinek volt 
három fia, és amikor elkövetkezett az 
osztozkodás, a kisebbik fiát Énoknak 
hívták, és ez a terület jutott neki az 
Inaktelki határ, és ide csinált egy kis 
kalibát, hogy legyen hová behúzódjon, 
és innen kezdődött a falu és a falunak 
a neve, Énoktelke. És az idők folyamán 
ki ibetűsítették lett Inaktelke.”2

„Hogy neveződött meg a forrásnál 
a Hasznos patak? Gyerőfi felesége an-
nak idejében köszvényes volt. Mindenki 
ajánl valamit, ugyebár, falusi viszony-
latban. Hát lejöttek ide a forrásvízhez, 
mossa meg magát, hát hogyha használ 
valamit. Kérdezi osztán a férj a fele-
ségit:

– Na fiam, hogy áll? Használ? Már 
megmostad több ízbe a lábodat  Hasz-
nál a víz? Mit érzel?

– Fiam, használ  Hasznos lesz ez 
a víz.

Innen maradt reá a vízre a hasznos 
elnevezés. Innen lött Hasznos.”3

Nem ritka, hogy Kalló Ferencz rímek-
be szedte érzéseit és a körülötte zajló 

eseményeket. Így történt a következő 
írásában is, amelyben egy 1969-es ka-
lotaszegi szüretről ír, és egyben egy idő-
szerű demográfiai problémáról is, az el-
vándorlásról:

„Szüret a Kalotaszegen

Megáldotta Isten a Kalotaszeget
Adott határába szőlőtermő hegyet.
Amit nagy őseink régi hagyománya
Nagy érték volt akkor mint egy 

aranybánya
Az idők folyamán kissé megha-

nyatlott
Mert a fiatalság szerte szét vándorolt
Szülők és nagyszülők már megkoro-

sodtak
Vagy nagyrészük végleg eltávoztak.”4

„Elégedett voltam az évi terméssel, 
érzéssel ”5

Inaktelkén járva főként kétszintes, tí-
pustervek alapján készült többhelyisé-
ges lakóházakat láthatunk, amelyeket 
főként a 20. század közepén, illetve 
második felében építettek. A 20. szá-
zad első feléből származó klasszikus, 
kékre meszelt, tornácos, deszkaorom-
zatú lakóházat már csak elvétve, de 19. 
század végi, 20. század eleji épületet 
már szinte sehol nem látni a faluban. 
Az utóbbi idők házairól viszont feljegy-
zést találhatunk az egyik kéziratos 
füzetben. Nemcsak a házak szerke-
zetéről kaphatunk némi információt, 
hanem például az akkori padló készí-
téséről is:

Id. Kalló Ferenc által készített sírkő az inaktelki 
temetőben. Kép: Ágoston-Szűcs Brigitta, 2015 

Id. Kalló „Malmi” Ferenc egyik sírkőterve. 
Forrás: MNÉA-T-6532/233.
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„Földszintesek voltak az akkori 
házak

Emeletesek voltak benne az ágyak.
Az akkori házak szalmával voltak 

fedve.
Szalmával volt régen béfedve a házak
Több faluban így volt nem egy ha-

nem százak
A ház földjén pojva és törek
Az volt az igazi szőnyeg.
Előbb rákészültek, s vittek bé anyagot
Egy nagy marhaganét s vegyesen 

agyagot
Azt együtt jól meg kavarták
S a ház földjét meg futtaták
S rá hintődött a pojva és törek
az volt az igazi szőnyeg.”6

Kalló Ferenc szívesen nosztalgiázott, 
gyakran írt le egy-egy emlékfosz-
lányt, amelyet saját gyermekkorából 
idézett fel, bár sokszor ezek a bejegy-
zések nem túl informatívak, mégis 
egy múltbéli pillanat hangulatát fes-
tik le. A következő részlet a pipázás 
szokásán való nosztalgiázást örökí-
ti meg:

„Visszaemlékezés a múltra

Mintha csak most lenne ugy emlék-
szem rája

Nagyapám szájából csüngött a pipája
Pipaszár végére csinált szopókáját
Mert saját fogai elhagyták a száját
És a fog ínnyeivel tudta jol tartani

Tél időszakba tengerit morzsolva
Összegyűlve többen s pipázgattak
Egyik a másiknak még bagót is adtak ”

Kézirat részletek  
az inaktelki hétköznapokról

Az inaktelkiekről, akárcsak a kalota-
szegi emberekről általánosságban, el-
mondható a rendkívüli munkaszor-
galom  Akár otthon gazdálkodó, akár 
munkahellyel rendelkező inaktelki 
emberről legyen szó, minden koron 
fontosnak tartják portájuk rendben 
tartását, a korral való haladást, a kor-
szerűsítést, amelyek tetten érhetők pél-
dául lakásbelsőikben, vagyontárgya-
ikban, és életvitelük változásában is. 
Ezért természetesen tesznek is: sokat 
dolgoznak, próbálják kiaknázni ma-
ximálisan lehetőségeiket. Ez a koráb-
bi évtizedekben, és évszázadban is így 
volt. A következő szövegrészletek főként 
a munkákat (sírkőfaragás, műhely-
munka, gazdálkodás), a befektetése-
ket (építkezés, vásárlások) és a családi 
vagyont (pénzforgalom, kiadások és 
bevételek) tartják számon. Lássunk te-
hát egy kiadásról, építési munkálatról 
szóló feljegyzést, amely az 1944–1945-ös 
datálású füzetben szerepel:

„Építés pénz kiadás 1944 Évben.
Feljegyzem a ház épülethez való 

pénzkiadásokat 
1.) Ballázs Györgynek Január 23án 

200 pengő
2.) A kőhordoknak Február 23án 350 

pengő
3.) Kő megvétel gazsitul (március) 

5én 440 pengő
4.) Kő hányás Gyurinak 5én 100 

pengő
5.) Léc vásárlás Heringtül Február 

4én 700 pengő

6.) Colos deszka Heringtül 48 szál 770 
pengő

7.) A kő fuvarozoknak, Marcius 1én 
350 pengő”.7

Az idézett szöveg jól szemlélteti, hogy 
az 1940-es évek elején milyen anyagok 
és munkaerő kellettek egy ház építé-
séhez és azok mennyibe kerültek. Ki-
derül, hogy az egyik fő építőanyag a kő 
volt, amely egyben a falu arculatát is 
meghatározza 

A füzetekben megjelenő gyakori szö-
vegtípusok a naplószerű, rövid, napi tá-
jékoztató, dokumentáló jellegű feljegy-
zések, amelyek általában gazdasági és 
műhelymunkálatokhoz kapcsolódnak. 
Ezek között olvashatunk többek között 
szüretről, gyümölcsszedésről, pálin-
kafőzésről, disznóvágásról, kaszálásról, 
favágásról, fahordásról, pásztorfoga-
dásról, állattartásról, napszámosokról, 
vásározásról és egyéb munkálatokról. 
Ezek az adatok egyben Kalotaszeg 20  
századi életmódját megörökítő forrá-
sok. Íme, egy példa egy 1965-ös füzetből:

„1965 November 18 csütörtök

Ezen a napon jöt bé a juh, állandó ha-
vazás volt egész nap, és nagyon hideg 
volt 16–17-én jártam a cserén és má-
kain a turmánál valami csere ügyben 
juh val kapcsolatban, de nem sikerült… 
Továbá a pakulárunk Miháj János, volt, 
nagyon jól viselkedet és a juhok is jók 
voltak egyharmadát egyedül őrizte 
vagy két ízben a kis piher volt a segít-
sége és egy román fiú volt a segítsége 
iskola kezdetéig  A nyomás rész eben az 
évben a mákai út, a kis hegy Mészválu, 
szőlőfű Jokert – és csatolva – a kis árok 
köz és mocsár kut… Eben az évben két 
turma volt Miháj János és Janko Ferenc 
volt a pakulár. 180 drb. körül.”8

A következő bejegyzésekben egy 1974-es 
disznóbeadásról, majd hordókészítés-
ről, mint napi munkajelentésről olvas-
hatunk, illetőleg egy ünnepélyesebb, 
húshagyó keddi napról:

„1977. December 23.-án Hétfő

Voltunk apám urammal Hunyadra Disz-
no beadás végett, be is adtuk 18,50 lejbe 
vettük kiloját én és a Marci kellet be ad-
junk egyet 101 kg volt ott le mérve 1212 
lej járt és 160 lejt lehoztak mivel szep-
tembere volt szerződve 1152 lejt kaptunk. 
És 1924 lej fizetödöt a disznoért 800 lej 
volt adva rá adásul Apam uramnak

Kalló Ferencz”9
Gál János 1911-ben épült szülőháza. Kép: Ágoston-Szűcs Brigitta
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Nádasmente

„1978. Január 20 – péntek

Csináltam egy káposztás kádat hasast 
a saját szükségletre 200 literen fejül 
van, nem mértem, máma végeztem be.

Kalló Ferencz” 10

„1974 Február 26 – 
Húshagyó kedd.

Reggel már ünnepélyes forgást látva 
az asszonytól süteményezést kezde-
ményez s ehez persze diót törve hogy 
ízletesebbé tegye a már be indított sü-
temény adagokot, persze Erzsi is be il-
leszkedig a kisegítő munkálathoz Ő is 
munkálkodik egy edénybe valószínű 
tojást ver fel, ami szintén adagolandó 
fog lenni a süteménybe. Így megy ez 
régi szokás szerint, csak el ne tévedjünk 
sokkal dusabban és ceremoniásabban  
Ilyen alkalomkor régi szokás szerint jó 
délutáni órákban jártak a fársángosok, 
amit én is követtem. Ez már kiment 
a divatból, nem űzik az ilyesmit.”11

A következő kéziratrészlet nem egy 
napi naplóbejegyzésre példa, hanem 
egy munkálat évi összesítésére. Je-
lentős forrásnak bizonyulhat, hiszen 
a szövegből több apróbb adatot nyerhe-
tünk, amelyek például Inaktelke egyes 
helyneveit, az erdőgazdálkodás, illetve 
fabeszerzés témakörét érintik:

„3. 1974. Évben Feljegyzem 
A Fa hozatalát

A Darociból hoztunk egy cseresznye fát 
első ízben, eben az évben Március 5-én 
Kedden délután a fiúval voltam levágni 
ez belyeges fa volt selejt részben korhat. 
Gál Jancsi a Mákai volt az erdész s a fát 
ő adta. Gergely Pisti traktorista hozta 
haza két ízben, felet az nap és a másik 
részét más délután 6-án szerdán az ára 
100 lej volt. még ebben az árban a felső 
kertben vitt fel Balázs a traktoral Hasí-
tófürész alá 2 darabb tölgy fát.

Kalló Ferencz” 12

Kalló Ferenc a munkával kapcsolatos 
történéseken kívül, a különböző áru-
cikkek beszerzési igényeit, azokhoz 
való hozzájutását és megvásárlását is 
papírra vetette. Ezek közül két „bevá-
sárlólista” szerű írást közlök, az egyik 
egy 1972-es kassai, a másik ugyancsak 
ez évi budapesti úthoz és bevásárláshoz 
köthető, és egy televízió vásárlást meg-
örökítő írást:

„1972. Kasán

Máj 11
Gumi csizma 2-
Harisznya nadrág 2-
Ing 2 drb -
Bűr elejű szveter.-
Tenész cipő 3 pár-
Gumi labda 6 drb.
Miklós pistinek alkatrész 
egy pár kés (acél fenő)
(Cipő) Narancs, szivar
Cukrok. Zsebkendő
1 Bőrönd.”13

„Szükséges tárgyak 
Budapestről.

1. Rádió
2  drb  ora láncz
3. Husvágó gép
4. Villany mérő aparát
5. Haj vágó gép
6  gyalu kés
7. Fenő acél
8. Fenkő
9. Televízió erősítő
10. Vasvila
11. Ora láncz 2 drb.” 14

„1970, November 28. szombat

Vettük a televíziót
Kolozsvárol,
A fiuval mentünk be ketten
az ára 4525 lej volt. az
antenákon kívül és a droton
kívül előlegben befizettünk

1000 lejt, a fiu vette részletre.
A fiuval hoztuk haza végig háton
antennával egyben elég terhes volt.”15

Ezeknek a szövegeknek a jelentősége 
abba rejlik, hogy az 1970-es évek tárgy-
kultúrájára, életmódbeli változásaira, 
és az újonnan fellépő emberi igények-
re vonatkozó adatokat tartalmaznak. 
Az 1970-es években Kalotaszegről, de 
leginkább Nádasmente vidékéről (ahol 
a népviselet is több pántlikát, anyagot 
és gyöngyöt igényelt) sokan jártak az 
akkori Csehszlovákiába vásárolni, fő-
ként a női viselethez méterárut és kie-
gészítőket. Érdekes, hogy a vásárlások 
során egyszerre törekedtek a modern, 
újszerű tárgyak és egyszerre a saját ha-
gyományuk fenntartásához szükséges 
termékek, mint például a viseletelemek 
(pántlika, cérna, gyöngy) beszerzésé-
re is 

A következő bejegyzés Kalló Ferenc 
lánya egyik viseletdarabjának eladását 
rögzíti, nemcsak az eladásról olvasha-
tunk, hanem magáról a viseletdarabról 
is leírást kapunk:

„1976. 24. Kedd.

Volt Bözsi Hunyadra és vitte a leány se-
lyem bojtját s el is adta egy Nyárszai me-
nyecskének 800 lejir az Ilus nénje volt a 
cenzár 25 lej a díja a bojt rozsa szin volt 
a gyöngy rakása nagyon dusan volt dí-
szítve.

Kalló Ferencz” 

A füzetekben a mindennapi élet történé-
seinek lejegyzésein kívül költeményeket 

Inaktelke dombokkal körül ölelt határa a „Malomból” nézve. Kép: Ágoston-Szűcs Brigitta, 2016
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és színdarab szövegeket is találhatunk. 
Szép számmal jelen vannak a kézira-
tos füzetekben az életforduló rítusaihoz 
kapcsolódó folklórszövegek is, amelye-
ket maga Kalló Ferenc költött; ezek ke-
reszteléskor, konfirmáláskor, lakoda-
lomkor és temetéskor elhangzó verses 
szövegek.16 Ezen kívül bizonyos közössé-
gi alkalmakra írt köszöntőket, imákat 
is találunk, amelyeket a magyarorszá-
gi, hollandiai vagy máshonnan érkezett 
vendégek fogadásakor, köszöntésekor, 
vagy egyéb közösségi alkalmakon (pél-
dául református világtalálkozón) olvas-
tak fel.

A következő köszöntőrészletet Kalló 
Ferenc a 2002-es kolozsvári kórustalál-
kozóra írta:

„Tiszteletre méltó kedves testvéreink
Tele van örömmel a mi érzelmeink
Isten adta ezt az ünepet számunkra

Minyájunk részéről találkozá-
sunkra 

A kórussal jöttünk mi Inaktelkéről
A kalotaszegnek kellős közepéből.
Országunknak egyik legszebb vá-

rosába
Szép díszben öltözött kincses Kolozs-

várra.”17

A kéziratokban nemcsak Kalló Ferenc 
egyéni élettörténetei jelennek meg, ha-
nem olyan történetekről és informáci-
ókról is tudomást szerezhetünk, ame-
lyek egy egész faluközösséget érintenek. 
Az ilyen bejegyzések például a magyar 
református világtalálkozóról, külföl-
di vendégek látogatásáról, az inaktelki 
közösségi építkezésekről (például jár-
daépítésről), táncmulatságokról, ünne-
pekről, családi és falusi konfliktusokról 
vagy krízisekről szóló szövegek. Több 

névsort találhatunk a füzetekben, töb-
bek között az inaktelki lakosok halálo-
zási időpontjával, vagy éppen egy adott 
év konfirmálói, vagy egy lakodalom vő-
félyei felsorolását olvashatjuk bennük.

Összefoglalás

Az idézett kéziratszövegek mind műfaji-
lag, mind tartalmilag láthatóan külön-
félék. Nyilván nem tükrözik Inaktelke 
teljes történetét, egy adott korszak teljes 
társadalmát és annak életmódját  En-
nek ellenére ezek a szövegek mozaikot 
alkotva egy-egy életszerű, hétköznapi 
pillanatot, munkálatot elevenítenek fel, 
amelyek az elmúlt évtizedek inaktelki 
hétköznapjairól árulkodnak  Az kézirat 
töredékekben tehát id  Kalló Ferenc és 
családja, valamint az inaktelki falukö-
zösség egyes narratíváiról olvashatunk, 
amelyekben nemcsak a hagyományos 
paraszti életforma maradványai, ha-
nem a 20  és 21  századi erdélyi életmód-
beli változások is megjelennek. 
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Pávás ún. „Kokorék” ház Inaktelkén. Kép: Ágoston-Szűcs Brigitta, 2016

Inaktelki utcakép. Kép: Ágoston-Szűcs Brigitta, 2016
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A

A szuszéktól a nádasmenti 
tulipános ládáig

Kovács Pali Ferenc

magyar népi bútorokra a világkiál-
lításokon figyelt fel a közvélemény. 
Az 1867-es párizsi világkiállításon né-
hány láda már szerepel. Ezt követően 
1873-ban a bécsi világkiállításon, majd 
a budapesti 1885-ös országos általános 
és az 1896-os Ezredéves Országos Kiál-
lításon voltak jelen a magyar népi bú-
torok 

Ezennel megindult a parasztbúto-
rok gyűjtése és ismertetése, ezek kö-
zött is hangsúlyt kaptak a tulipánnal 
vagy rózsával díszített ládák. A nép-
rajzi bútorkutatás Bátky Zsigmond 
munkásságával kezdődött. A Magyar 
iparművészet 1916. évi (19. évfolyam) 3. 
számában Bokor Imre elsiratta, hogy a 
legendás „meseország”, mármint Ka-
lotaszeg népművészete „romhalmaz-
zá lett”, a kalotaszegi népművészet két 
húzó ága, mint a varrásos hímzés és a 
fafaragás a végét járja. Az azóta eltelt 

száz évben hol a figyelem központjá-
ba, hol figyelmen kívül került, de nem 
halt ki. A fafaragás ma is él. Ha elszór-
tan is, de vannak települések, ahol ma 
is állítanak faragott kapukat. Ha nem 
is készül új láda vagy szekrény, de még 
előfordul, hogy egy festetlen régi bú-
tordarabot megjavítanak, és cifrára 
festik. Oklevelek bizonyítják, hogy a 
jobbágy házakban megkülönböztetett 
figyelemnek örvendett a festett bútor. 
A menyasszony „kelengyebútora” ta-
lán a jobbágyházak legékesebb darabja 
volt.

Az ácsolt láda, amit mifelénk szu-
szinknak (szuszék) neveznek, régen a 
kelengyés láda szerepét töltötte be, amit 
a lányok vittek a leendő férjük hajléká-
ba  Ezekben a szuszékokban tartották 
az ünnepi ruhákat, a hímzett lepedőket, 
az abroszokat, a zsákokat stb. Idővel az 
ácsolt láda nimbusza megkopott, hosz-
szú folyamat alatt padlásra, kamrákba, 
gabonaraktárakba került, ekkor már 
liszt, korpa, gabona tárolására használ-
ták. A szuszék onnan kapta nevét, hogy 
fejszével, bárddal készítették kemény-
fából. A keményfa deszkát, mint a zsin-
delyezésnél, hornyolással illesztették 
egymásba  A tömör deszka oldalakat 
faszeggel vagy fecskefarkú fogazással 
erősítették össze. Az ácsolt ládák teteje, 
vagyis fedele sok estben domború vagy 
háztető formájú volt, és a hátsó láda-
falból kinyúló facsapon forgott. Egyes 
ácsolt ládák elejét, tetejét mértani mo-
tívumokkal díszítették. A díszítés külön-
böző technikával készülhetett. Úgy egy 
emberöltővel ezelőtt még szokás volt, ha 
egy legény komoly szándékkal udvarolt 
egy lánynak, megajándékozta őt egy fa-
ragott kisszékkel. (A lány otthon, vagy 
a fonóban erre rakta a lábát, ha varrt.) 
Erdélyben az ácsolt ládák mestereinek 
műhelyei voltak Sóváradon, Szovátán, 
Siklódon, Székelyvarságon.

Idővel az ácsolt ládákon is megje-
lent a festés. A falapoknak növényi Nádasmenti festett láda
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festéssel adnak vöröses, barnás füst-
színt, majd a mértani motívumokat 
színezték ki. Bár hosszú volt a folya-
mat, de idővel fejlődtek az asztalos 
szerszámok, így a keményfa feldol-
gozásáról áttértek a puhafára, amit 
könnyebb megmunkálni. A hosszúra 
nyúló kialakulási időszak után a népi 
asztalosság virágkora a 19. század első 
felében következett be. A puhafából ké-
szült ládák simára gyalult elülső olda-
la és teteje kedvező feltételeket kínált 
a festésre. Az asztalosok igyekeztek 
ládájukat mind tömörebben díszíteni  
A fennmaradt tárgyak igazolják, hogy 
egyes templomi festők is foglalkoztak 
ládafestéssel. Az Umlingok, valamint 
a kolozsvári asztalosok vásárokon pró-
bálták értékesíteni ládáikat 

A 19–20. század fordulóján öt-hat 
falu legénye járt a sárvásári Bartha 
János molnárhoz tanulni. Csákány 
Károly kántor Mákófalván oktatta 
bútorasztalosságra és -festésre a kör-
nyékbeli fiatalokat. A Mákófalván ta-
nult legényekből többen váltak neves 
asztalosokká és bútorfestőkké saját 
szülőfalujukban.

A kalotaszegi festett 
bútor jegyei

Általában, ha Kalotaszegről beszélünk, 
mindig elmondjuk, hogy Kalotaszeg 
három részre oszlik: Alszegre, Felszeg-
re és Nádasmentére  Ha az Alszegen ér-
deklődünk festett bútorról, rögtön azt 
mondják, hogy az alszegi festett bútor 
az igazi kalotaszegi. A felszegiek es-
küsznek rá, hogy náluk található a va-
lódi bútorfestés, míg a nádasmentiek 
állítják, hogy ott az eredeti  Nem adha-
tunk helyes választ arra, hogy melyik 
az igazi, eredeti kalotaszegi bútorfes-
tés, mert rossz a kérdés  A kalotasze-
gi ládákra négy sajátos jegy jellemző: 
1. alapszínük kék, 2. kazettás beosz-
tásúak, 3. díszítésüknél tömör színt 
használtak, 4. kevés motívummal dol-
goztak 

1  Az alapszín. Régen az alapszín 
mindig kék volt, a kékek közül is az 
ultramarin vagy az indigókék volt a 
közkedvelt. Annyi réteg alapszínt vit-
tek fel, amíg nem látszott a fa erezete. 
Ma már divatosabb lett, jobban kedve-
lik a világosabb kéket.

2  A kazettás beosztás. A lealapozott 
ládák, padok, padládák, asztalok, szé-
kek felületét s a ládák elülső oldalát ka-
zettákra osztották be  Ezek a kazetták 
lehettek négyzet, téglalap vagy rom-
busz alakúak. Kalotaszegen a kazetták 

sarkai nincsenek levágva, alsó és fel-
ső széle nincs gömbölyítve, mint a 
székely vagy a szász bútorfestésben. 
A ládák tetejét általában két kazettára 
osztották, ezek lehettek négyzet vagy 
rombusz alakúak. Volt, ahol a kazet-
táknak keretet is festettek. A szemben 
levő oldalára három kazetta a jellem-
ző, a két szélső nagyobb, a középső ki-
sebb. De találunk olyan ládát, amelyi-
ken elől négy kazetta van. A két oldalát 
ritkán szokták kazettákra osztani  
A padokon, a padládákon, a kredence-
ken téglalap alakú kazettákat helyez-
tek el  Vannak ládák, amelyeket az 
asztalos „filungosan” készített, itt már 
az asztalos maga alakította ki a kazet-
tákat, amelyeknek alapszíne az idők 
folyamán változott. Láttunk olyan lá-
dát, hogy az alap is kék volt, a kazetta 
is (egyszínű láda). Egy időben a vörös 
kazettát is festettek, majd az 1900-as 
évektől megjelent a zöld, a sárga, a fe-
hér. Hovatovább uralkodó szín lesz a 
fehér kazetta, sőt az 1950-es években 
nemcsak a kazettát festették fehérre, 
hanem az egész bútort. Ha fehér volt a 
bútor alapja, dekorációban a kazettás 
szerkezet akkor is megmaradt 

3  A tömör színek. Nincsenek átme-
neti színek. Így például pirosat, zöldet, 
sárgát, fehéret, kéket, feketét hasz-
náltak/-nak. Hiányoznak az átmeneti 
pasztellszínek, árnyalásképpen kon-
túrnak régen a feketét használták. 
Ma helyenként és egyénenként válto-
zik a kontúr színe. A minták színezé-
séről, a színek használatáról legszeb-
ben Malonyai Dezső írt A magyar nép 
művészete első kötete 64. oldalán: „Alig 
négy-öt színt alkalmaznak: vörös, kék, 
zöld, sárga, itt-ott fehér, fekete, kevert, 
tört színeket alig használ a nép, úgy-
is megfakítja az idő, s akkor lesz még 
szebb. Lám, az új bútor, ha föstött ki-
abáló és kemény a mi szemünknek, 
olyan nyersen kerülnek egymás mellé 
a szűz színek, a nép így szereti, erőtel-
jes, egészséges idegrendszerük megkí-
vánja a határozottat, a teljesen nyer-
sen, akár a brutálisan őszintét, s nem 
leli kedvét a határozatlan, a félénk, el-
mosódó jellegűben. Nem hangulat kell 
őnékik, ami a kék, az legyen kék, mint 
az ég színe, a zöld olyan, mint a sma-
ragdos pázsit, a piros pedig hasadjon, 
mint a sárga kalásztengerben a virító 
pipacs ”

4  A motívumok. Általában kevés 
motívumot használnak Kalotaszgen. 
Egy-egy bútordarabon nincs sokféle 
elem, de azt a néhány, sokszor meglepő 
elemet bámulatosan cserélgetik, vál-
togatják, valóságos tündérkertté vará-
zsolják. Bútorfestésben, népviseletben 

él igazán népünk színérzéke. A színe-
zésre vonatkoztathatjuk, amit Kós Ká-
roly mondott annak idején a viseletre: 
„A kalotaszegi népviselet virító, de nem 
rikító.” Két gyönyörű magyar szó, je-
lentésük borotvaélen táncol. Hála szép 
anyanyelvünknek, a kifejezés nagyon 
találó. Ezek volnának a bútorfestés kö-
zös vonásai Kalotaszegen, legalábbis 
mi ezeket figyeltük meg. A mákófalvi 
bútorfestő iskola motívumai: tulipá-
nok, rózsák, szegfűk, gyöngyvirágok, 
gránátalmák 

A festett bútorok 
csoportosítása

Ha a kalotaszegi festett bútornak 
ezen általános jegyeit figyelmen kí-
vül hagyjuk, akkor rájövünk, hogy az 
Alszeg, a Felszeg és a Nádasmente bú-
torfestése nagyban különbözik egy-
mástól, nem egységes  Viszont arra is 
könnyen rájövünk, hogy csoportosíta-
ni lehet községenként, vagy legalábbis 
a csoportosítást személyekhez köthet-
jük. Ilyen volt Mákófalván a Csákány 
kántorcsalád munkája, Nyárszón a 
Viskán család vagy Magyarvistában 
a Próci Nániéké. Ezek a festők egymás-
tól külön-külön egy-egy stílust terem-
tettek  Ezek után négy nagy csoportba 
tudjuk sorolni a kalotaszegi bútorfes-
tést: 1. a mákófalvi iskola, 2. a nyárszói 
bútorfestés, 3. a magyarvistai bútor-
festés, 4. a vásáron vett ládák festése. 
Vizsgáljuk meg egyenként ezeket a cso-
portokat, hogy lássuk, miben külön-
böznek egymástól 

A mákófalvi bútorfestő iskola

Mákófalván a templom mellett állt 
a kántori lak. Udvara hátsó részében 
állt a műhely, ahol 13–14 gyalupad 
mellett tanulták a fiúk az asztalos- 
és bútorfestő szakmát. A mákófalvi 
iskola nagy tanítómestere Csákány 
Károly helybeli kántor volt, aki nem-
csak az asztalosmesterséghez, ha-
nem a bútorfestéshez is értett. Az öreg 
kántort meggyilkolták. Fia vette át a 
kántorságot és az asztalosmestersé-
get. A faluból több fiatal legényt vet-
tek fel inaskodni, és tanították meg a 
bútorkészítés és -festés mesterségére. 
De nemcsak a helybeli ifjakat vonzot-
ta az asztalosság, hanem Jegenyéből, 
Inaktelkéról, Gyerővásárhelyről, Bo-
gártelkéről, Kis- és Nagykapusról és 
Türéből is jöttek a fiatalok mestersé-
get tanulni. A legények három évet 
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inaskodtak, tanultak, majd a mester 
felszabadította őket. Mákófalván Csá-
kány kántornál tanultak: Rácz János, 
Kalló Feri, Kalló Pista, Pali Feri, Vér 
Mámi János, Kelemen János, Vér And-
rás, Kocsis Gyurkó János, Székely Ist-
ván, Türei Bancsi János Kájzer.

Az inasok elsajátították a festék-
keverést és a dekorációhoz szükséges 
motívumokat. Az itt tanulók ötfajta vi-
rágmotívummal dolgoztak. A tulipán-
ból van hármas, ötös, hetes sziromle-
velű, és az úgynevezett „hullótulipán”, 
amikor a tulipánnak a sziromlevelei 
elhervadnak és lehajlanak. Többnyi-
re a tulipánokat piros színűre festik, 
ritkábban sárgára, kékre vagy fehér-
re. A rózsának több változata ismert: 
ruharózsa, tincses rózsa, nagyrózsa, 
aprórózsa, tarkarózsa  Többnyire pi-
ros színre festik. A szegfűnek két vál-
tozata ismeretes, van, amelyiknek 
recés a teteje, van, amelyiknek sima. 
Sárgában, kékben, fehérben, piros-
ban fordul elő. A gyöngyvirágnak pár 
változata van; az alap vagy a kazet-
ta színétől függ, hogy a gyöngyvirág 
milyen színű. Kék alapon többnyi-
re fehér, ritkán piros. Fehér kazet-
tában legtöbbször kék, ritkán piros  
A gránát alma piros, díszítése meste-
renként változott.

Ezekből a virágmotívumokból áll a 
kazetta díszítése. A virág mindig egy 
szárból indul ki, a szár tetején a hul-
ló tulipán van, régen a szár alját bojtos 
zsinórral kötötték össze, ritkán ment 
vázába, kehelybe vagy olaszkorsóba. 
A kazetta díszítéséből és motívumaiból 
pontosan megállapítható, hogy a mes-
tere a mákófalvi iskolában tanult-e 
vagy sem.

Tehetséget, kézügyességet Csákány 
kántor sem tudott adni, ezért aztán 
mindenkinek sajátos díszítés jött ki 
a keze alól. Míg Kalló Pista tulipánjai 
szolidak, addig a Rácz Jánosé karcsú-
ak, ráadásul minden mesterember 
hozzáadott valamit, vagy elhagyott be-
lőle. Így történt, hogy a mákói iskolára 
jellemző nagyon szép „fordított” vagy 
„hulló tulipán” egyes mestereknél el-
maradt  Ma sokan nem igénylik, mert 
nem ismerik. Tárkányi János (Inak-
telke, 71. házszám) erről azt mondta: 
„A mesterséget Mákófalván tanultam 
1945-ben, Csákány Vilmosnál. A fordí-
tott tulipánt nehéz volt festeni. Ezért 
elhagytuk, mert sokat kellett festeni, 
így a család is besegít, sablon után dol-
gozunk, főleg olyan mintákat festünk, 
amelyeket a sablonnal a család bár-
mely tagja el tud készíteni ”

Kár, mert a mákói iskola bútorfesté-
sének egyik legjellemzőbb motívuma 

a hulló tulipán. Míg Darócon jelen-
leg Malmos Kati többnyire 5-os tu-
lipánokat fest, addig Mákófalván és 
Inaktelkén a festők nagy része a 3-ast 
használja. Kedvelt megoldásuk, hogy 
csokrosan festik a tulipánt, közepére 
egy nagyobbat, melléje két kisebbet  
Bogártelkén az öreg Pali Pista Jan-
csi a tulipánokat nagyon a keze után 
formálta, így a többiekkel ellentétben 
apró, szinte gyöngyvirágszerű tulipá-
nokat festett.

Talán érdemes felfigyelnünk a má-
kói iskola szegfű festésére. Nem pró-
bálják a valóságot utánozni, szinte jel-
zésszerű a szegfű festése. Sárga, piros, 
fehér és kék változatban fordul elő, 
az alapszíntől függően.

A díszítéseknél a szirmok mellett 
a virágok szára is fontos szerepet ját-
szik  Ez lehet egyenes, de többnyire 
hajlított, hullámos, elképzelés szerint, 
és eléggé sűrűn apró, zöld levelekkel 
van tele. Ha zöld kazettára került a 
díszítés, az indát, a leveleket feketé-
vel festették. A zöld levelek közé ár-
nyalásképpen piros leveleket húznak. 
Ezek a piros levelek a gazdagság han-
gulatát váltják ki a szemlélőből. Olyan 
ez, mint az ősz a beért terményével, 
a lombos fák sokszínűségével. A szár 
legtöbbször zsinóros bojttal van meg-
kötve. Ez a jellegzetesebb, a gyako-
ribb. Van egy másik változata, amikor 
a szár alja vissza van hajlítva. Ritkán 
találkozunk a semmiből, csupaszon 
kiinduló szárral. Régen ritkán indult 
ki pohárból vagy serlegből, gyakoribb 
a váza, kehely, pohár.

Egyes festők szívesen festettek gyü-
mölcsöt a virágok közé: körtét, almát, 
cseresznyét, epret. Talán újítási kez-
deményezés volt ez, de mivel nem ör-
vendett nagy népszerűségnek, ahogy 
felvirágzott, úgy el is maradt, illetve a 
festővel együtt tűnt el.

A bojt

A kalotaszegi ember mindennapi és 
ünnepi életében is jelen volt és van a 
bojt, aminek rögzítő szerepe mellett 
díszítő jellege is van. A nők híres váll-
fűs ingét bojtos zsinórral kötik meg. 
De használták és használják a bojtot a 
férfiingek kézelőjén és a ráncos csizma 
szárán (Inaktelke), a lányok viseletén 
(a lájbira elől négy vagy hat díszbojtot 
kötnek), sőt, ez az elem Kalotaszegen 
faragva is ismert. Asztalok, sámlik 
négy sarkára és egyes padok, padládák 
háttámlájára is szoktak fából faragott 
bojtot rakni  Voltak asztalosok, akik a 
láda arasznyi kiugrásának az aljára 

faragott bojtokat raktak. De találunk 
faragott bojtokat vetett ágyak és há-
lóágyak koronás részén, a lányok vagy 
a menyecskék guzsalyán is 

Ilyen körülmények között a bojt, 
mint díszítőelem a ládafestésben is 
megjelent. A csokorba rajzolt virágokat 
(tulipánt, rózsát, szegfűt, gyöngyvirá-
got) bojtos zsinórral „kötötték” egybe 

A madaras minta

A madár (galamb vagy fecske) nemcsak 
a népdalokban, a fafaragásban (guzsa-
lyok, vetett ágy tetején) és a bútorfes-
tésben is közkedvelt. A madár megfes-
tése már rajzkészséget, ízlést igényel, 
így nem minden bútorfestő szerette, 
ráadásul sokszor nehéz volt eldönteni, 
hogy milyen legyen a stilizált madár  
A mákófalvi iskola esetében két na-
gyon szép madáralakkal találkoztunk, 
de Inaktelkén és Bogártelkén pávával 
is találkoztunk. Bár a páva a magyar 
népművészet egyik fő díszítőeleme, 
Kalotaszegen nemigen volt honos.

A vásári ládák

Senki sem szentelt figyelmet a vásá-
ron vett ládáknak. Egyrészt, mert at-
tól tartottak, hogy az itt árult ládák 
sorozatmunkák, és magukon hordják 
a tömegáruk silányságát. Pedig régen 
nem volt pénze mindenkinek, hogy 
magánasztalosnál készíttessen leá-
nya számára kelengyés ládát, és nem 
is volt minden faluban asztalos. Rácz 
János bácsitól tudtam meg, hogy eze-
ket a ládákat Kolozsváron árulták a 
mai Egyetem utcában  Az itt árult lá-
dák alapszíne sokszor kék, barna vagy 
vörös. Kazettásan van beosztva. Leg-
többször csak magát a kazettát díszí-
tették. A kazetták alapszíne elüt a láda 
színétől. Ezeknek a ládáknak a díszí-
tése könnyed ecsetkezelésre vall. Szí-
nei világosak. A nagy rózsát, tulipánt, 
harangvirágot, gyöngyvirágot hajlé-
kony girlandokkal, levelekkel kötötték 
össze  A nagy minta hamar betöltötte 
a teret. Kalotaszeg minden falujában 
találtunk ilyen ládát  Van, ahol most 
is becsben tartják, használják  Más 
helyen padlásra, pincébe, egy-egy 
fásszínbe van kitéve. Ezek a ládák is 
hozzátartoztak Kalotaszeg régi búto-
raihoz  Sok helyen jó pénzért eladták 
a külföldieknek. A parasztházak na-
gyobb részében megtalálható volt, és 
még ma is akad jócskán belőlük. A dí-
szítésük többet ér a mai sablonmintá-
val készült dekorációnál.




