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Két éve, önkéntes népismereti gyűjtőink önálló kötetben való bemutatkozását 
tervezve, a legyengült szervezetű Vámszer Gézától már nem várhattuk legutóbbi 
gyűjtéseinek feldolgozását; ahelyett arra kértük, hogy — az idős korban úgyis 
szívesen visszaemlékező ember módján — örökítse meg életpályája legjelentősebb 
szakaszának néhány jellegzetes mozzanatát. Így született meg a Népismereti dolgo
zatokban (41—46.) olvasható írása a két világháború közti korszak csíki népismereti 
vonatkozású mozgalmairól. Akkor még nem sejtettük, hogy megjelenésekor írása 
már több lesz mint aminek szántuk: időközben bekövetkezett halálával új jelentést 
kapott. Már nem csupán egy elmúlt korba visszavilágító emlékezés, hanem búcsú
vétel, utolsó hagyakozás is. Életpályája körülményeinek ismeretében értékelt mun
kássága áttételesen a más feltételek közt élő-dolgozó mai értelmiségiek számára 
is figyelmet érdemlő örökség. 

Vámszer Géza sok évtizedes tevékenységével annyira jelen volt köztünk, 
hogy amikor elveszítettük, úgy éreztük, idős kora ellenére még lett volna tenni
valója, s különösen nekünk, falujáró kutatóknak még sokáig hiányozni fog. Némi 
vigaszunkra lehet, hogy nem hagyott itt búcsú nélkül: a táji és emberi környe
zetükkel elkötelezett mai önkéntes gyűjtők első együttes jelentkezésekor ő is még 
körünkben lehetett, épp itt ejtve ki kezéből a stafétabotot. 

Milyen egyszerű volna Vámszer Géza gazdag életpályájának pászmáit szakmák 
szerint elválasztva elemezni, értékelni, s legfennebb a végén ezeket egyszerűen 
összeadni: íme, ennyit jelent mint iskolai oktató, ennyit ér népismereti vagy műem-
lékmentő tevékenysége, ebben áll a turizmushoz való hozzájárulása vagy a köz
művelődés terén végzett tevékenysége. Ezáltal azonban figyelmen kívül maradnának 
az „ott és akkor" kihívásai, az irántuk való fogékonyság és készség s e kihívások 
közötti szoros kapcsolatot teremtő, mindent rendező, értelmező, összefogó kohéziós 
erő, amely a látszólag oly különféle jellegű és rangú tettek sorát egységes és 
sajátos életművé teszik. Ilyen összefüggésben látva, sokoldalúsága nemcsak hogy 
nem „gyanús", hanem személyisége értékéhez tartozó; hiszen a szakmai elmélyü
lésig gyakran el nem jutó tevékenységeinek rugója nem valami unaloműző, öncélú 
műkedvelősködés volt, hanem a foglalkozását hivatásának érző s ennek gyakorlását 
mindinkább társadalmi munkává szélesítő, elkötelezett értelmiségi ember szolgálni 
akarása. Vámszer Géza rajztanári foglalkozását, mint a régi mesterek fiai, 
apjától „örökölte", s végig nagy kedvvel gyakorolta. A z első világháborút köve
tően, mikor a vonatok inkább „kifelé" vitték a kisebbségi sors elől megfutókat, 
ő frissen szerzett diplomájával Budapestről hazajött Erdélybe. A nem tősgyökeres 
szebeni család fia aztán éveken át keresi végső letelepedési helyét, mígnem a 
nyelvterület peremén elhelyezkedő Csík lesz „választott" szülőföldje. A kisebbségi 
ájultságból és vidéki álmosságból akkor ébredező csíki társadalomnak egyetlen 
gimnáziuma minden valamirevaló tanárára nagy szüksége volt. Így lett, a dolgok 
e rendjén, a diákjaival a környék minden figyelemre érdemes objektumát, építé
szeti emlékeit, népművészeti tárgyait rajzolgató, gyűjtögető rajztanárból Csík önkén
tes természet- és műemlékvizsgáló, népismereti gyűjtő, háziipar- és múzeumszervező 
s népművelő falukutatója. A csíki rajztanárként, java férfikorában (35—45 évesen) 
végzett sokirányú falumunkája kutatásai eredményeinek java részét — nem be
szélve itt az időközben, szebeni „hazarándulásai" alkalmával készített s 1940-ben 
már publikált oltszakadáti falumonográfiájáról — már idősebb korában, kolozsvári 
lakosként dolgozta fel, s így még ekkor is jórészt Csík falukutatója maradt. Egyéb
ként a vámszeri életműre is érvényes az, ami sok más, élete folyamán helyét 
változtató (nemegyszer épp „maga elől menekülő") értelmiségi esetében, hogy a 
különböző kitérők ellenére egyetlen időszak nyomja rá sajátos bélyegét. Vámszer 
esetében: minden, ami Csík előtt volt, csak készülésnek minősülhet, és minden, ami 
az itteni tizenkét évet követte, inkább csak „lezárása" volt a döntő jelentőségű 
csíki korszaknak. 

Pályaképe e jellegzetes vonulatának jobb megértéséhez szükségesnek látszik 
azonban bizonyos részletek kinagyítása, illetve egyes fordulók és állomások nagyobb 



távlatba állítása. Vámszer Géza sajátos korszak java értelmiségének tipikus képvise
lője. Pályája meghatározásában felkészültsége, személyes adottságai, hajlamai mel
lett döntő szerepe volt korának és környezetének, amelyben dolgozott s amelynek 
közösségi problémái iránt kivételes érzékenységet mutatott. 

Az első világháborút követő erdélyi változásokra a magát merőben új körül
mények között találó kisebbség korábbi vezető rétege teljes aléltságba merült, 
vagy utat tévesztve elszéledt. A z értelmiségiek soraiban azonban már korán jelent
kezett egy ellentétes áramlat is, a szülőföld és népe iránti adósság, felelősség 
érzéséé, amely sokuknál a másutt biztosított jobb „állás" ellenére való itthonmara-
dásban, hazajövetelben nyilatkozott meg. Jól ismert Benedek Elek író, Kós Ká
roly építész vagy Nagy Imre festőművész példája, de annál kevésbé az, hogy 
Vámszer Géza is ezek sorába tartozott. 

A Szebenben töltött első évek (1923—1926) az erdélyi magyar irodalom bon-
takozásának időszaka, s a fiatal tanárnak fontos szellemi tápláléka volt a sorsválla
lásra buzdító, a szülőföld iránti elkötelezettséget tudatosító transzilvanista költé
szet, művészet. A völgyi emberek kavargása fölé emelkedő békés, mindent túlélő 
erdélyi hegyek biztonságot sugalló képe mellett (például Áprily Lajosnál) rövidesen 
egyre élesebben kirajzolódik a tájjal sorsszerűen összefonódó, szülőföldjén lábát 
megvető ember alakja. A sziklán megkapaszkodó fenyő már nemcsak a hegyek 
közé csábító, hanem a falvak népe irányába is mozgósító jelkép, amelyet elsősor
ban a Székelyföld felől lobogtattak költök, írók, festők (Tompa László, Tamási 
Áron, Nagy Imre). Saját vallomásai elmaradtával sosem fogjuk bizonyosan ismerni 
Vámszer helyváltoztatásainak minden rugóját, a hozzájuk fűzött elképzeléseit. Nem 
tévedünk azonban, ha a polgári várost, Nagyszebent otthagyó mozdulat és a 
Székelyföldön való „szülőföldkeresés" s az itteni mindent beleadó munkásság mö
gött az akkori irodalmunkban is érzékelhető erős erkölcsi töltésű szellemi alakulá
soknak tulajdonítunk fontos szerepet. 

Vámszer életpályájának további szakaszai, az 1929-cel kezdődő csíki is, egybe
esik a szépirodalomban is tükröződő akkori szellemi-eszmei alakulásunkkal. A 
harmincas évek irodalmában a természet hovatovább már csak közege a benne 
küszködő embernek: a jelkép a karsztok szirtsivatagában liliputi termőföldjét létre
hozó s óvó ember (Reményik Sándor), s végül fellép a kis emberi közösségeket 
tanító-vizsgáló-szervező falumunkás alakja is: „Bolyongani faluról falura. / Durva 
darócban gazdag, tiszta szellem. / Egymás szolgája mind és nem ura. / Csecsemő 
csámcsog minden anyamellen. / Így készülünk szelíd háborúra, / mindig magun
kért, soha mások ellen, / sót párolunk és vásznakat szövünk / s míg kisebbítnek, 
lassan megnövünk.. ." (Dsida Jenő). Vajon nem ez-é Vámszer Géza hitvallása is? 
S ha ehhez még hozzátesszük, hogy a harmincas évek vége felé a társadalom
boncoló valóságirodalmat követelő írók csoportjának kiadásában jelent meg e kor
szak sokat sürgetett, de végre is egyetlen falumonográfiája, a Szakadát, nyilvánvaló, 
hogy a vámszeri életpálya a két világháború közti erdélyi magyar szellemi élet 
alakulásával tökéletes szinkrónban fejlődött. 

Túlzás volna azonban Vámszer életpályáját csupán a költészet és a művészet 
pászmájával összemérni. A z akkori erdélyi szellemi élet igyekszik fokozatosan 
levetni kezdeti irodalomközpontúságát. E téren jelentős fordulat az 1930-as év, 
mikor is a két korábbi szépirodalmi folyóirat, a Pásztortűz és az Erdélyi Helikon, 
valamint a Dienes László, majd a Gaál Gábor szerkesztésében alig néhány éve 
megjelenő Korunk mellett két nem szépirodalmi folyóirat is indul Kolozsváron: az 
Erdélyi Fiatalok és (tizenkét évi szünetelés után) az Erdélyi Múzeum. A világ
nézeti Korunk, már csak korlátolt példányszáma miatt is, aligha jutott el a távoli 
vidéken tevékenykedő s itt is a napi, gyakorlati tennivalókkal elfoglalt rajztanár 
kezébe. Ugyanígy, bár az Erdélyi Múzeum Egyesülettel és folyóiratával Vámszer
nek némi kapcsolata volt, a különféle történeti, irodalomtörténeti részletkérdéseket 
boncoló értekezések és adalékok alig nyújthattak indítást valamely vidék alapo
sabb megismeréséhez, sem modellt valóságos problémáinak megoldásához. Ezzel 
szemben, bár nem tartozott az Erdélyi Fiatalok munkatársi köréhez — legtöbbjük
nél idősebb is volt, s a kolozsvári élettel sem lehetett szoros kapcsolata —, Vámszer, 
akárcsak a székelyudvarhelyi idősebb kolléga, Haáz, rendszeres olvasója volt a 
folyóiratnak és falufüzeteinek. 

A z első világháború után felnőtt romániai magyar értelmiségiek számára a 
hazai magyar valóság tudományos felmérése, ismerete létkérdés volt. Természet
szerűen terelődött a figyelem az akkor még túlnyomó többséget tevő és még kiakná
zatlan gazdasági, társadalmi és szellemi erőtartalékokkal rendelkező falusi nép, a 
parasztság felé. E fiatal értelmiség tudatában a kisebbségi sors vállalása mind
inkább összekötődött a népismeret és népszolgálat különböző formáit egyesítő 
valamilyen „falumunkával". Egyeseket a „mozgalom" elméleti kérdései, az akkor 



fellendülő, D. Gusti-féle monografikus szociográfia módszere, a bukaresti diákok 
államilag és a szászok egyházilag szervezett falu-közmunkája, a magyarországi 
írói szociográfiák és a nyugati falu- és tanyafelmérések eredményei érdekeltek 
(például Venczel József), mások viszont a „rög alatt" lappangó energiákra figyelve 
valamely falu „népművelői" munkáját vállalták (például Balázs Ferenc). Voltak 
„szórványmunkások", kik vasárnaponként kijárva az anyanyelvű iskola nélkül ma
radt falvakba önkéntes tanítást vállaltak, mások viszont az alapfoglalkozásuk 
kiterjesztéseként végeztek önkéntes falumunkát, lett légyen az népzenegyűjtés, 
szomatológiai vizsgálat vagy faragástanítás. Természetesen, a falun elhelyezkedett 
értelmiségiek közül is sokan vállaltak szoros kötelességükön felül különféle szolgá
latokat. Olyan volt ez, mint a tűz lángja: volt célja, de hiányzott belőle a terv
szerűség. Kinek-kinek lelkiismeretén kívül nem volt számontartója sem. Az Erdélyi 
Fiatalok csupán a hozzászólások fóruma volt (Venczelen meg Balázson kívül és 
Mikó Imre, Demeter János, Demeter Béla, Gyallay P. Zsigmond, Haáz Ferenc, 
Vita Zsigmond mellett Vámszer Géza nevével is találkozunk), de nem tudott a 
falumunkákra „előmunkásokat" sem állítani, nemhogy irányítója lehetett volna. 

A falumunkának csupán faluszolgálati része kapott viszonylag szervezett for
mát, s ért el komoly eredményeket. A románoknál és szászoknál akkor szokásos, 
egy-egy falut felsegítő ifjúsági munkatáborok helyett a magyaroknál inkább a 
szövetkezeti hálózat kiterjesztése volt az elérendő cél. (Komoly ifjúsági munkatábor 
szervezésére csupán a kalotaszegi földműves iskolával kapcsolatban került sor 
1935-ben.) A munkatábor ifjúságot összefogó funkcióját némileg pótolták a hagyo
mányos népi és az újabban engedélyezett intézmények által rendezett közösségi 
összejövetelek (vásárok, búcsúk, felekezeti ifjúsági egyesületi konferenciák, dalos
szövetségi versenyek, turista egyesületi kirándulások stb.). A falusi szövetkezeti 
szervezőmunka (gazdakörök, tej-, hitel-, háziipari és fogyasztási szövetkezetek szer
vezése) viszont a helyi kezdeményezők munkája nyomán a központból kért 
hivatalos szakirányítókra hárult. Ugyanakkor a szervezett művelődési élet, 
az egyházközségek által fenntartott iskolák mellett létesült kultúrházak, nép
könyvtárak, énekkarok tevékenysége és különféle előadások, téli tanfolyamok szer
vezése-tartása már mindenütt a helyi és alkalmilag jelentkező más értelmiségiek 
önkéntes munkáján alapult. Így például Csíkban alig volt falu, ahol a harmincas 
években meg ne fordult volna előadóként a csíksomlyói tanárok közül Domokos 
Pál Péter, rendszerint fonográfjával, és főleg Vámszer Géza, a környékbeli falvak 
településéről, műemlékeiről, népművészeti érdekességeiről tartván előadásokat. 

A falumunka Vámszer gyakorolta komplex módja szoros kapcsolatban állott 
rajztanári hivatásával. Tanév közben vasárnaponként s főleg szünnapokon tanít
ványaival Felcsík, Gyimes, Alcsík, a Lokság vagy Kászon falvaiban rajzolt, jegy
zett, fényképezett, vagy múzeumi tárgyakat gyűjtött, esetleg egy közeli kilátóhelyet 
mászott meg, majd nyilvános „népművelő estet" adtak (ismeretterjesztő előadással, 
felolvasással, szavalattal, humoros párbeszéddel, zeneszámmal), amivel egyúttal a 
faluban kapott szállást és uzsonnát is viszonozták. A környékbeli ifjúság több ezres 
tömegeit mozgósították a Csíkszeredán rendezett „szőttesbálokkal". A mai folklór
fesztiválok e csíki elődeit természetesen minden pénzalap nélkül rendezték, s a 
népi hagyományok ápolására ösztönző szerepük mellett e rendezvények fontos al
kalmak voltak a népviselet, a népzene és a népi táncok összehasonlító megfigye
lésére, gyűjtésére is, nagyban megkönnyítve Vámszer Géza és Bándy Mária tánc-
folklór-munkájának összeállítását. 

A harmincas években nálunk annyit emlegetett falumunkának — eléggé al
kalmi jellege ellenére is — Vámszer Géza volt legkövetkezetesebb és legeredmé
nyesebb művelője. A csíki líceumbeli falukutatás híre más iskolák nagyobb diákjai 
és fiatal tanárai közt is beszédtéma volt, s hozzájárult például ahhoz, hogy a 
sepsiszentgyörgyi kollégium szociológiát is tanuló néhány nagyobb diákja 1937-ben 
önkéntes „falukutató csoportot" szervezzen (Harkó József felkért tanárral) a modell
ként választott falu, Sepsiszentkirály monografikus kutatására. 

Kétségtelen azonban, hogy a sorsvállalásban megerősítő szépirodalom, majd 
az újabb nemzedékek konkrét feladatok vállalására is bátorító felhívásai és egyéb 
megnyilvánulásai mellett Vámszer csíki munkásságára — ennek tempójára, jelle
gére és sikerére is — döntő befolyással volt az, hogy a Székelyföldre érkezésekor, 
első állomásán, Székelyudvarhelyen már pezsdülő szellemi élettel találkozott. Az 
udvarhelyi kollégium olyan jeles tanára, mint a diákjaival népművészeti múzeumot 
létesítő és néprajzi szakcikkeket író rajztanár Haáz Rezső, vagy a Székelyföld 
művelődéstörténeti emlékeit-eseményeit is vizsgáló földrajz—történelem tanár Lé-
vay Lajos, az óráit a környék természeti kincseit nyomozó kirándulásokkal kiegé
szítő gimnáziumi természetrajztanár Bányai János iskolai nevelő-, közművelődési 



és tudósi tevékenysége a náluk jóval fiatalabb Vámszer Gézából csodálatot váltott 
ki. Később is többször kiemelte szóban és írásban, hogy különösen Haáz munkás
ságának figyelemmel kísérése milyen tanulságos volt számára. 

Vámszer utolsó udvarhelyi évei idején már érik Bányai honismereti lapjának, 
a Székelységnek terve, amely 1931-től Orbán Balázs, Kőrösi Csoma Sándor, Huszka 
József, Apor Péter, Benedek Elek s más nagy elődök szellemét idézve a vidék 
értelmiségének széles köreit nyeri meg munkatársának. A Székelységben különösen 
sok néprajzi vonatkozású cikk és adatközlés jelenik meg, olyan egykor itt járt 
neves szerzőktől is, mint Győrffy István, Szendrey Zsigmond vagy Szilády Zoltán, 
de jelentkeznek benne a harmincas évek olyan fiatal erdélyi népismereti gyűjtői, 
mint Molnár István, Székely László, Incze Lajos és kezdettől Vámszer Géza is. 
Már az első évfolyamban híradásokat olvasunk a székelyudvarhelyi, kézdivásár-
helyi, csíkszentmártoni s más néprajzi gyűjteményekről, valamint a háziipari szö
vetkezeti szervezkedés jelentőségéről, állandó beszámolókat a Székelyföld természeti 
kincseit feltáró kutatásokról és közléseket a vidék ipartörténeti emlékeiből stb. 
Addig is, míg régi vidéki lapjaink együttes feldolgozása szakemberre talál, elmond
hatjuk, hogy a vidék értelmiségének tájjal és néppel való élénk kapcsolatát egyik 
sem szolgálta oly sikerrel, mint Bányai János Székelysége. Ha nem ismernök a 
pontos időrendet. Vámszer Gézáék egész csíki társadalmi tevékenységében is e 
lap indításait gyanítanók. 

Amikor azonban 1929-ben Vámszer Csíkba került, a helyi múzeum gondolata 
már annyira érett volt, hogy csak éppen az ó „beállására" volt szükség ahhoz, 
hogy egy év múlva meg is nyílhasson a múzeum állandó kiállítása. Ugyanígy, a 
Székelység megjelenésének évében, 1931-ben Vámszer vezetésével már a Csíki 
Turista Egyesület is megkezdi működését. Nehéz volna kideríteni, mi adta ehhez 
a fő indítást. Még szebeni kirándulásainak emlékei, az EKE folyóiratában olvasot
tak (itt találkozunk a Csíkban Vámszer által is hangoztatott elvekkel, hogy ti. a 
táj- és népismeret szükségképpen együtt jár, és hogy a természetben is legérde
kesebb az ember), vagy a Bányai Jánossal még Udvarhelyen folytatott beszélge
tések? Bizonyára mindez együttesen. Aminthogy a csíki háziipari mozgalomba 
való bekapcsolódása sem szükségképpen Bethlen Máriáék propagandájának ered
ménye, hiszen ö már 1928-ban felhívta a figyelmet a háziipar jelentőségére, amely
nek „fejlesztése, terjesztése és értékesítése által, mondhatni egy csapásra meg 
lehetne oldani a Székelyföldnek és székelységnek szociális, gazdasági és kulturális 
problémáit". 

Hogy Vámszer felfogása szerint a népi iparművészet irányítójára mennyire 
kötelező az előzetes népi technológiai-népművészeti tájékozódás, arra az vet fényt, 
hogy a csíki szőnyegszövés szervezőmunkájába való bekapcsolódásra készülve elő
zőleg a régi festékeseket és festési módjukat alaposan tanulmányozza (Székelység, 
1932. 3. 25.). Ugyanakkor figyelemre méltó az is, hogy Vámszer csíki háziipar-
szervező tevékenységével egyidőben Udvarhelyszéken Haáz Rezső fejt ki hasonló 
munkát, elérve például azt, hogy a korábban csak favillákat „gyártó" Telekfalván 
1934-ben már közös műhelyben dolgozó „faragó kollektíva" működjék. 

A Vámszer Géza életpályáját meghatározó koordináták értékrendszerében 
alapvető jelentőségű volt a nagy felelősségtudattal gyakorolt tanári foglalkozásához 
való igazodás. Egész életműve, közéleti tevékenysége úgy is felfogható, mint társa
dalmi hivatásként gyakorolt alapfoglalkozásának szélesre kiterjesztett és magas 
igényű teljesítése. Osztályfőnöki óráin folytatott csevegéseit tartalmazó kis könyvé
nek publikálásával (1928) sem tesz mást, mint ízlésre nevelő iskolai munkáját 
kiterjeszti az elérhető legszélesebb körre. Mint írja, „az emberiség nagy társadalmi 
átalakulás idejét éli, s előtérbe nyomulnak a nevelés problémái", amelynek része 
a „rendhez és csínhoz való szoktatás". A középiskolának nem lehet feladata a 
művészképzés, viszont annál nagyobb súlyt kell helyeznünk az ízlés fejlesztésére, 
„a szép formák szeretetére". Ilyen „szép formákat" eredményeztek mindig „a 
paraszti józan ész alkotta természetes szerkezetek". A helyi (táji, nemzeti) stílus 
sem a felületi díszítésben, hanem elsősorban a szerkezeti felépítésben jelentkezik 
(példaként említi a kalotaszegi írásost, amelynek értéke és modernsége sem a 
motívumokban, hanem folthatásában áll). A nemzetközi művészeti stílusok figye
lemreméltó helyi jegyei ismerhetők fel számos kis falusi templomon és udvarházon. 
Mindezek megfigyelése, továbbá a múzeumok és tárlatok látogatása, a szakszerű 
tárlatvezetések és múzeumi előadások — Vámszer felfogása szerint — fontos kiegé
szítői a művészi értékek felismerésére képesítő nevelésnek. 

Az „eredeti forrásból" való merítést, a népi és történeti hagyományokon való 
megújulást, a művészi értékeknek mindenki mindennapi életében való jelenlétét 
sürgető — részben épp erdélyi iparművészek, építészek, más alkotók és nevelök 



részéről már a század elejétől hangoztatott — célkitűzések ezek. Átvételükkel Vám
szer is egyértelműen kiáll e haladó elvek mellett, s ezek vezetik egész tanári 
munkásságát. Az iskolán belüli és kívüli nevelő-, foglalkoztató és ismeretátadó 
munka Vámszernél elválaszthatatlanul egybefonódott. Az alkotóművészi és rajz
tanári munkára egyaránt feljogosító főiskolai oklevelét az előbbi irányban nem 
érvényesítette. Azt vallotta, hogy középszerű művészekre alig, hivatástudattól át
hatott rajztanárra viszont annál inkább szüksége van erdélyi társadalmunknak. 

A foglalkozásgyakorlás készsége már apja révén szinte „vérében volt"; a 
kérdés kezdettől fogva az, hogy miben lesz majd több a favágásként tanárkodó 
elődjeinél és a kortárs kollégáknál. A Székelyföldön tájékozódva már olyan rajz
tanárok alakjaival is találkozott, mint a népművészetet elsők közt „felfedező" s 
ezt a modern iparművészet alapjának megtevő századvégi sepsiszentgyörgyi Huszka 
József vagy a század elején már a kritikátlan népi motívumgyűjtést, a motívu
mok hibás magyarázatait és alkalmazásuk túlzásait bíráló székelyudvarhelyi Cse-
hély Adolf, s végre a népi formakincs feltárása, szakszerű tanulmányozása, to
vábbélése lehetőségeinek keresése és a nevelőmunkában való felhasználása terén 
oly imponáló érdemeket elérő idősebb kortárs, Haáz Rezső. 

Székelyudvarhelyi állomáshelyén Haáz és néhány más tanár munkáját kö
zelről látva tudatosult benne mindinkább, hogy a sajátos körülmények közt a 
tanártól egyébként is többet, vidéken meg éppen többfélét is vár az iskolafenntartó 
közösség. Vámszer kereste tanári tevékenysége minél szélesebb körre kiterjesz
tését, s a távolabbról felvetődő tennivalókat is többnyire mesterien egyeztette alap
hivatásával. Sokoldalú tevékenységét nehezen is lehetne szétosztani és elhatárolni 
„tulajdonképpeni" tanári, turista, néprajzi gyűjtő vagy muzeológus tevékenységi 
körökre, illetve az iskolai óraadás, műhelygyakorlat, nevelői óra, tanulmányi kirán
dulás, iskolán kívüli nevelés, felnőttoktatás stb. rekeszeibe, mivel nála mindezek 
olyan maguktól értetődő szerves egységükben éltek, mint a hagyományos népi 
tárgyi világban az anyag, a technika és a célszerűség, vagy a folklór korábbi 
rétegeiben a tánc, a zene és a szöveg. 

A Kőváry László és Orbán Balázs által bevezetett gyalogtúrás hon- és nép
ismereti vizsgálódás az Erdélyi Kárpát Egyesület 1891. évi megalakulása óta egyre 
szélesebb körű lesz. A tudósaink nagy részét is tömörítő EKE keretében rendezett 
csoportos „honismereti" kirándulásoknak is szerepük volt abban, hogy kutatóink 
általában nem maradtak szobatudósok, s állandó figyelemmel voltak a táji-emberi 
környezettel való és egymás kutatási pászmái közti (interdiszciplináris) kapcsola
tokra. Különösen a népélet és népi tapasztalati tudás és kultúra jelenségeinek 
megfigyelése hatott termékenyítőleg mindnyájuk — természet- és földrajzosok, mű
velődés- és művészettörténészek, régészek és nyelvészek — munkásságára. Ilyen 
légkörben nem véletlen, hogy például a régész Roska Márton és Orosz Endre, 
a történész és művelődéstörténész Szádeczky Lajos, Kelemen Lajos, a művészettör
ténész K. Sebestyén József vagy a földrajzos Tulogdy János részben néprajzi gyűj
tőkké is váltak. Mint köztudomású, az Erdélyi Múzeum természetjáró zoológusa, 
Herman Ottó, a „turistáskodó" összehasonlító irodalomtörténész, Herrmann Antal 
s az ifjú geográfus Jankó János meg éppen első hivatásos néprajzkutatóinkká let
tek. Az EKE néprajzi szakosztálya volt az a bázis, amelynek keretében Herrmann 
Antal, Jankó János és Orosz Endre közreműködésével létrehozhatta a kolozsvári 
néprajzi múzeumot (megnyitás 1902-ben), és Herrmann-nak az EKE javaslatára a 
kolozsvári egyetemre történt kinevezésével (1898) itt a világ egyik legelső néprajzi 
tanszéke létesült. Jellemző, hogy Herrmann a kolozsvári tanítóképző tiszteletbeli 
igazgatójaként is az iskolai munka s a „hon- és népismereti célú" természetjárás 
összekapcsolásának volt fáradhatatlan propagátora. 

Vámszer a kulturált turistaságra még szebeni ifjúként „rászokott", az EKE 
lapja, az Erdély, már a szülői háznál olvasmánya volt, majd később ennek maga 
is munkatársa, a negyvenes években pedig szerkesztője is lett. Szebeni, majd szé
kelyudvarhelyi és csiksomlyói tanárként és osztályfőnökként iskolai munkája szük
séges kiegészítőjének tartotta a kötelező vagy csak önként jelentkező diákokkal 
való falvakat-hegyeket járó kirándulásokat, a felnőttek „gyakorlati táj- és nép
ismeretének" szolgálatára pedig 1931-ben megszervezi a Csíki Turista Egyesületet, 
amelynek keretében később turistakalauzt és térképet ad ki, menedékházakat épít. 

Szervezett kirándulásainak igazi kerete és közege az iskolai nevelőmunka 
volt, azzal a céllal, hogy a tanuló ifjú szeme hozzászokjék a falun látható egy
szerű, de egészséges népi alkotások megfigyeléséhez. E cél elérését segítették az 
olyan feladatok, mint az eredeti népművészeti tárgyak gyűjtése a múzeum szá
mára, másrészt a meg nem szerezhető tárgyak, épületek, bútorok rajzban, fel
mérésekben való megörökítése. A z így gyűjtött népi tárgyak vagy rajzok utáni 
kicsinyített mások készítése volt a kézimunkaórák tárgya. A z évente rendezett 



iskolai rajz- és kézimunka-kiállítások bizonyították, hogy milyen szép eredményt 
ért el a hagyományos népi formavilág és technikai tudás megismertetése terén. 
A népi tárgyaknak az iskolai tanműhelyben való reprodukálása sikerén, valamint 
a kozmási Kristó István bútorfaragó és a dánfalvi Imets András keramikus kísér
letein felbuzdulva kapcsolódott be aztán maga is a csíki háziiparnak modern igé
nyeket kielégítő iparművészetté fejlesztő „mozgalmába" mint a felesége által szer
vezett székely festékesszönyeg-szövés művész-etnográfus irányítója. 

Kétségtelen, hogy Vámszer hosszú éveken át kifejtett következetes iskolai és 
iskolán kívüli nevelőmunkájának, a helyi sajátosságokat, népi értékeket felderítő, 
összegyűjtő, feldolgozó és nyilvánosság elé táró tevékenységének nagy szerepe volt 
abban, hogy az elmúlt évtizedek folyamán a csíki háziipari szövetkezeti és ipar
művészeti tevékenység a népi formakincs és technológia ismeretében és tisztele
tében oly könnyen bontakozott ki. A megújult megyei múzeum, a népi alkotások 
háza, a háziipari szövetkezet vagy a helybeli művészcsoport első szervezői, mun-
kálói szintén még tőle kapták az ifjúkori elhatározó indítást. 

Vámszer sokoldalúsága egyáltalán nem holmi „szabad időben" gyakorolt puszta 
pótcselekvés volt. Ellenkezőleg: a hivatása társadalmi jelentőségét öntudatosan 
valló tanári munka lehető széles körű kiteljesítése. Ezért, tanári hivatásának ön
maga teljes odaadása érdekében mondott le a rajztanároknál oly természetesnek 
tartott második tanult foglalkozásáról is, a „kötelező" iskolai munka mellett űzött 
festőművészkedésről. A tanult szakembereket annyira nélkülöző kisebbségi viszo
nyok között, különösen vidéken, a tanár a saját illetékességi körének határait szinte 
egyedül ő maga — lehetőségei, tehetsége és lelkiismerete szerint — határozta meg. 
Így lehetett a lelkes csíki rajz- és kézimunkatanár iskolán belüli munkája mellett 
diákjaitól ugyancsak körülvett népművészeti gyűjtő, kiállításrendező, műemlék-
mentő, háziiparszervező, s mindezek kapcsán helyi intézmények létrehozója és 
szakíró, egyszóval tanári illetékességét és kötelességét az egész szélesebb közösség 
távlatában látó ember. 

Tanári munkája kiszélesítéseként-kiegészítéseként végzett falukutatása, amel
lett, hogy tizenkét évjárat diák számára a szülőföld és dolgozó népe iránti aktív 
érdeklődés külön iskolája volt, a néprajzot közelről érintő két formában is ma
radandó testet öltött. Egyik a csíkszeredai múzeum, amely a néphatalom évtize
deiben az utódok vezetésével továbbizmosodva megyényi vidék jelentős tudomá
nyos és művelődési intézménye lett, a másik pedig (jobbára már kolozsvári taní
tóképzői tanárként, majd nyugdíjasként) népismereti megfigyeléseinek — a rende
zésük és újabb csíki kiegészítő gyűjtések utáni — feldolgozása és publikálása. Mind 
a már közölt (és közelebbről megjelenő kötetében jórészt együtt található) gyűj
tései (a csíki szőnyeg, juhászat, farsangi szokások, településformák, népies építésű 
templomok, udvarházak, freskók, szakadáti gyűjtés), mind a cédulázott formában 
maradt, de feltétlenül közlésre váró gyűjtései (az udvarházakról, lószerszámokról) 
legjelentősebb népismereti gyűjtőink közé sorolják. E minősége annál jelentősebb, 
mivel a két világháború közti Romániában hivatásos kutatók híján csupán kevés 
számú önkéntes szánta rá magát alkalmilag néphagyományaink gyűjtésére. Ebben 
az időszakban épp Vámszer Géza munkássága jelentette a néprajzi érdeklődés 
ébrentartását s egyben a láncszemet néprajzkutatásunk első világháború előtti 
és a második világháborút követő korszakai között. 

De néprajzi tevékenységének e konkrétan felmutatható eredményei és jelen
tősége láttán sem feledkezhetünk el magáról az egész életműről, arról a tanárról, 
akinek kiterjedt tevékenységi köre és ennek minden részlete, eredménye elsősor
ban hivatása kiteljesüléseként becsülhető fel. 

Azok közé az értelmiségiek közé tartozott, akik a nagyobb város és nyugod
tabb élet felöl indulva tudatosan vállalták a vidéki szolgálatot, ahol semmi „vi
lágraszólót" sem tehetve, „csupán" komolyan vett hivatásukat gyakorolták, „csak" 
naponta helytállottak, „éppen csak" érzékenyen figyelmezve a körülmények föl
adta kérdésekre, azokra lehetőleg feltűnés nélkül (nehogy „túlbuzgóknak" lássanak) 
keresték a tőlük telhető konkrét feleleteket. Persze, felvetődik a kérdés, vajon az 
ilyen „éppen csak" kötelességüknek érzett feladatokat teljesítő vidéki emberek szá
mon tartása, megmérése és elénk állítása kinek is tartozott volna a „szakmájába"? 
Valóban, jobbára még a Vámszer méretű képviselőik is alig részesültek kellő figye
lemben. Pedig akiknek életpályájához a poszton való helytállás, a napi építőmun
kával való népszolgálat adott szárnyakat, ha nem is igényelték sosem, kijár a 
közösségi elismerés. 

Vámszer Géza életpályája jeles példája és bizonyítéka ennek. 


