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1Az előzmények

Gyimesközéplokon már 1989 előtt 
volt néprajzi gyűjtemény. Ezt Szőcs 
János muzeológus, történész alapítot-
ta és rendeztette be egy jellegzetes 
csángó házban, amely a csíkszeredai 
múzeum tulajdonában volt. 1989 után 
azonban „csúfot űztek belőle”. A gaz-
dátlanul maradt gyűjteményt Mihók 
György kultúrigazgató vette pártfo-
gásba 1991-ben, amikor a helyi pol-
gármesteri hivatal alkalmazottja lett. 
Rendbe tetette az épületet és össze-
szedette a széthordott tárgyakat, min-
dent megtéve annak érdekében, hogy 
ne váljon közprédává, ami még a mú-
zeum anyagából megmaradt. Időköz-
ben a csíkszeredai múzeum pénzt ka-
pott beruházásra. A gyimesközéploki 
csángó házat bevitték Csíkszeredába, 
ahol újra felépítették. Az épület nélkül 
maradt gyűjteményt a kultúrotthon-
ban raktározták el, egy ideiglenes ki-
állítást is berendezve belőle. 

Ezek az „események”, valamint a 
rohamosan változó csángó életforma 
arra ösztönözték Mihók György kul-
túrigazgatót, hogy a néprajzi tárgyak 
begyűjtése és szakszerű tárolása érde-
kében minden tőle telhetőt megte-
gyen. Látva, hogy „végveszélyben” 
van a Gyimesekben is a hagyományos 
világ és annak eszköztára, az önkor-
mányzat vezetőit arra kérte, bocsás-
sák rendelkezésére azt az 1934-ben 
községházának épült ingatlant, amely 
üresen állt, omladozott, de véleménye 
szerint kellő felújítás után egy hagyo-
mányőrző háznak megfelelő és alkal-
mas lett volna. A nemes cél elérése ér-
dekében Mihók György egy, a csángó 
szokásokat megelevenítő színdarabot 
írt, hogy az előadásokból begyűlt ösz-
szeget az épület feljavítására fordít-
hassák. Közben megismerkedett dr. 
Hamza Lászlónéval, a tordasi Sajno-
vics János Egyesített Általános és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (Magyarország) igazgatónőjé-
vel, aki a hagyományőrző ház létreho-

zásának lelkes támogatója lett. 2007 
februárjában magyarországi turnét 
szervezett a csángó színjátszók szá-
mára, amely olyan sikeres volt, hogy 
hazatérve hozzá is láthattak a javítási 
munkálatokhoz. Az önkormányzat is 
beleegyezett a hagyományőrző ház 
létrehozásába az említett épületben, a 
község költségvetéséből pénzt biz-
tosítva a munkálatok befejezéséhez. 
Közben Mihók György újból elkezdte 
gyűjteni „a csángó holmikat”, hogy 
legyen mivel berendezni a felújítás 
alatt lévő házat. Munkájában számos 
vállalkozó és magánszemély (helybéli 
és határon túli) segítette.

Az avató

2010 kora őszére megvalósult 
mindaz, amit Mihók György megál-
modott és kezdeményezett Gyimes-
középlokon. A 34. alkalommal meg-
szervezett Tatros Forrásánál Csángó-
fesztivál (szeptember 25-26.) egyik 
kiemelkedő programja volt a Csángó 
Hagyományőrző Ház avatója, ame-
lyen számos neves szakember is részt 
vett, többek közt Magyarországról 
Halász Péter néprajzkutató. A rendez-
vény támogatói és szervezői Hargita 
Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ (szakmai útbaiga-
zítással segítette a munkálatokat), 
Gyimesközéplok Önkormányzata, a 
Csángó Ifjak Középloki Szervezete és 
a Gyimesközéploki Ordasok Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes voltak. A 
hagyományőrző házat szeptember 25-
én 11 órától avatták fel fotókiállítás-
megnyitóval, illetve népi mesterségek 
bemutatójával egybekötött ünnepség 
keretében. Az ünnepségen a látoga-
tóknak csángó asszonyok mutatták be 
a csipkekötést, néhány hímzésformát, 
a csángó ing készítését, szövést stb. A 
gyimesközéploki plébános által vég-
zett felszentelés volt a záróakkordja a 
négy éve tartó munkának, amelynek 
eredményeképp létrejött Gyimeskö-
zéplokon a hagyományőrző ház, hogy 
„melegágya legyen a csángó kultú-

2rának és hagyományainak”.

A hagyományőrző ház és 
berendezése

A kitűzött cél az volt, hogy egy 
olyan hagyományőrző házat hozza-
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Népi kultúra

nak létre, ami több mint egy tájház 
vagy múzeum. Lehessen oktatásra is 
használni, legyen egy hely, ahol a népi 
mesterségeket, a gyimesi csángó ha-
gyományokat el lehet sajátítani, 
„amíg még van akitől”. Ezért úgy ren-
dezték be a szobákat, hogy lehessen 
ott dolgozni, pl. szőni, csipkét kötni, 
hímezni stb. A berendezést többnyire 
a falu egykori gyűjteményéből „örö-
költék” meg, ahonnan sok minden el-
veszett, de a nagyobb dolgok szeren-
csére megmaradtak. A hiányzó tár-
gyakat a falu önkéntes adakozói pó-
tolták. Az épület közösségi terme nép-
rajzi konferenciák szervezésére is al-
kalmas. Ebben a teremben a budapesti 
Néprajzi Múzeum gyűjteményének 
archív képeiből (az 1910–1930-as 
években készültek) és Ádám Gyula 
gyimesi zenészekről készült fotóiból 
létrehozott állandó fényképkiállítás 
van. Így az ide látogató vendégek 
vagy a helybeli gyermekek megismer-
hetik a múlt század elején élt elődöket, 
az akkori embereket, viseletüket, szo-
kásaikat. A tetőteret is beépítették. Ott 
egy olyan bemutató üzletet szeretné-
nek létrehozni, ahol a házilag, helyben 
készített „csángó holmi” lesz kiállítva 
(csipkés lepedő, csipkés kendező, 
csángó ruhák, tarisznya stb.), hogy a 
turistaszezonban a hagyományőrző 
házba látogatók tudjanak vásárolni. 
Ezzel arra próbálják ösztönözni a 
csángó népi mestereket, hogy otthon 
is dolgozzanak, ne adják fel a régi 
foglalkozásokat, hiszen az általuk elő-
állított tárgyak, viseletdarabok iránt 
még manapság is van kereslet. 

Ugyancsak a tetőtérben kapna helyet 
egy helytörténeti könyvtár, amelynek 
állománya a Gyimesekről megjelent 
könyvekből állna össze. A hagyo-
mányőrző házban van néhány ven-
dégszoba is (20 ágy), így többnapos 
népművészeti tábor szervezésére is 
alkalmas, ugyanakkor a szálláslehe-
tőséget olyan diákok is igénybe ve-
hetik, akik néhány napos tanulmányi 
útra jönnek a Gyimesekbe. A gazda-
sági épületekben, az istállóban tímár- 
és szűcsműhely, a csűrben faragómű-
hely (ez a tevékenység már el is kez-
dődött) berendezését tervezik. Ezek 
kivitelezése azonban az anyagiak szű-
kös volta miatt akadozik. A nehéz-
ségek ellenére reméljük, hogy a gyi-

mesközéploki Csángó Hagyomány-
őrző Ház a „csángó tudás” tárháza 
marad, amelynek felkeresése tovább-
ra is élményt jelent minden turista, 
avagy néprajzos szakember számára. 

Mihály János

1. Mihók György személyes közlése
2. Péter Petra: A gyimesközéplaki tudás 
háza. Lásd:http://szekelyhon.ro/news/ 
news/10370/a-gyimeskozeploki-tudas-
haza.html

Székelypálfalva a Hargita megyei 
Farkaslaka községhez tartozik. Hegy-
vidéki falu. Ide jött férjhez, Nagy Mó-
zeshez 1949-ben az érmelléki Tarcsa 
melletti Nagylaposon született Egri 
Ilona. Amit a hozománylevél se rög-
zített, jó pár érmelléki népballadát is 
hozott magával szülőföldjéről a fiatal 
asszonyka, amelyeket aztán igen rit-
kán, csak szűk családi körben énekelt. 
1981 decemberében, disznóvágáskor 
pár lírai dallal együtt tizenegy nép-
balladát rögzítettünk (az adatközlő 
lánya és veje, e sorok írói) hangsza-
lagra az akkor 53 éves adatközlőtől a 
Nagy családnál. Nagyon örültünk az 
épen maradt „hozománynak”, hisz 
ezen kívül csak egy helyi jellegű új 
balladát, a Butyka Imre balladáját si-
került jegyeznünk Pálfalván a 103 
éves Ilyés Asztalos Mária Magdolna 
nénitől az 1977. évben. 

Nagylapos tipikus alföldi tanya 
volt a Partiumban, Érmihályfalva és 
Értarcsa között. Az édesapa, Egri 
György zsellérként napszámból, vin-
cellérkedésből tartotta fenn a csalá-
dot. A tanyasi világ szabályai szerint 
lánya, Ilona korán kezdte a munkát, a 
különböző munka- és éneklési alkal-
makkor tanulhatta azokat a balladá-
kat, énekeket, amelyeket ilyen sokáig 
megőrzött. A kislány iskoláskorától a 
család Értarcsára költözött, bizonyára 
itt tovább gyarapodott az adatközlő 
balladatudása. A faluban kiváló hang-
jának, zenei hallásának köszönhetően 
még énekvezérként is szolgált a temp-
lomban, amikor a II. világháború ide-
jén a pap és a kántor a fronton volt. A 
papné olvasta az igét, Egri Ica kán-
torizált. Már nagylány korában köl-
tözött a család Érmihályfalvára, ami-
kor ő nemsokára kiszakadt az alföldi 
közegből. A Magyar Népi Szövetség 
tanfolyamán, Brassóban ismerkedett 
meg jövendőbelijével. Férjhez ment: 
átültetett virág lett, az alföldről egy 
jellegzetes hegyvidéki faluba került. 
Székelypálfalva második szülőföld-
jévé vált, ahol közösségi feladatokat is 
betöltött: volt falufelelős, nőbizottsá-
gi elnök, megyei képviselő. Sajnála-

tos módon a kiváló szellemi teljesít-
ményt nyújtó adatközlő egy agyvér-
zés után ma szinte semmire sem em-
lékszik.

Lássuk a vendégballadákat, ame-
lyek 1949-ben jöttek Székelypálfal-
vára. A hangfelvétel sorrendjében a 
következők: 

Holi Eszter (A szülőgyilkos lány). 
Állítólag a hajdani Szovjetunióhoz 
tartozó Fertősalmáson történt meg ez 
a tragikus eset. A balladának sok vál-
tozata ismeretes Szatmár megyéből, 
de ez, a miénk egy szép, csiszolt for-
májú variáns.

Babír bíró lánya (A halálra táncol-
tatott leány). Egyik legelterjedtebb 
klasszikus balladánk, száznál jóval 
több változata ismeretes. Bura László 
a Szatmári népballadákban huszon-
egy kutatópontról huszonhat változa-
tát említi. Csáki Bözsike, Csáki 
Juliska, Csáki Mariska, Kati, Rozáli, 
Rózsika, Sági Erzsike, Sági Mariska, 
Szegvári Mariska bennük a halálra 
táncoltatott lány nevei. Változatunk 
egy dallammal élő, értékes darab.

Bereg Náni (A gyerekgyilkos 
anya). Ez is igen elterjedt Szatmárban. 
Berek Náni, Szabó Vilma, Szabó Ir-
ma, Orbán Terka a tragikus hős nevei. 
Variánsunk szép, teljes, értékes.

A Gyorsan, gyorsan, kedves lovam 
(A kedvese után haló legény) balla-
dának Vargyas Lajos 137 változatáról 
tudósít, ebből 34 erdélyi és Kárpáto-
kon túli. Ezek többnyire töredékek 
vagy több ballada van bennük össze-
olvasztva. Nem érvényes ez a Három-
széki népballadákban (Bukarest, 
1973) közölt 32–39. számú változa-
tokra, valamint az általunk gyűjtött 
variánsra sem, amely szép, ép és 
klasszikus darab, dallama is értékes, 
régi stílusú.

A Rózsa Sándor (betyárballada), 
Patkó Bandi (betyárballada), Nem 
messze van ide Kismargita... (betyár-
ballada) is a műfaj értékes darabjai, de 
sok variánsuk ismeretes, akárcsak a 
Szépen legel… kezdetű (A juhászba 
szerelmes kisasszony) történetének. A 
Dávid felesége (A hitetlen férj) víg-

balladának kevés erdélyi variánsa 
ismeretes, ezért értékesebb. Egy má-
sik alkalommal rögzítettük a Megy az 
erdész vadászni… kezdetű románc-
szerű új balladát, amelynek szintén 
sok változata ismert. Mindegyik gyűj-
tött változat értékesnek mondható, 
mert dallammal énekelt, teljes, élő da-
rabjai balladaköltészetünknek.

A balladák értékelésekor megvizs-
gáltam, hogy mennyire tökéletes va-
riánsai az eddig gyűjtötteknek, kiad-
ványokban megjelenteknek, és hogy 
van-e sok variánsuk. Ugyanis az is-
mert változatok kis száma növeli a 
gyűjtött darab értékét. Főleg az er-
délyi variánsok érdekeltek, hisz Er-
délyt a „balladák földjeként” ismer-
jük, és arra is figyeltem, hogy az Ér-
mellékkel szomszédos néprajzi vidé-
keken gyűjtötték-e az általam talált 
balladák változatait. Megvizsgáltam a 
Bura László által megjelentetett Szat-
mári népballadák című kötetet (Krite-
rion Könyvkiadó, Bukarest, 1978) és 
az Almási István által közzétett Szi-
lágysági magyar népzene című kiad-
ványt (Kriterion Könyvkiadó, Buka-
rest, 1979). Úgy tűnik, a kelengyés lá-
dába több értékes népballada került. 
Ezek közül a következő bemutatását 
tűztük ki célul.

Érmelléki vendégballadák 
Székelypálfalván

Nagy Mózesné Egri Ilona
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