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Farkaslakán zajlott 2013. november 16-án Az ekhós 
szekér nyomában nevet viselő udvarhelyszéki műkedvelő 
színjátszó fesztivál. Az esemény szervezői: Hargita Megye 
Tanácsa, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont, a farkaslaki Farlen Egyesület, a farkaslaki és kecse-
ti színjátszó csoportok.

Az ekhós szekér nyomában színjátszó találkozókon 
udvarhelyszéki, folyamatosan működő, felnőtt színjátszó 
csoportok vesznek részt. A 15. alkalommal megrendezett 
találkozó mérföldkőhöz érkezett, hiszen annyi társulat je-
lentkezett, hogy nem tudott mindenik fellépni az egynapos 
rendezvény keretében. Ez a tény elgondolkodtató, hiszen 
azt igazolja, hogy az emberi kapcsolatok a 21. században 
sem működnek másképp, mint régen. A székelyföldieknek 
szükségük van jókedvre, a közösen megélt játékra, magára 
a közösségi élményre. Ez is azon életérzések egyike, ami 
itthon tartja a még itthon élőket. 

Az idei találkozóra 23 csoport jelentkezett. Öt működő 
csoport objektív okok miatt nem tudott eljönni. Az idő szű-
ke miatt 15 csoport lépett színpadra, melyek közt a felvi-
déki Komárom-Őrsújfalu És?! Színháza is. A rendezvény 
és az amatőr színjátszás tekintetében az elmúlt hat év alatt 
nemcsak számbeli gyarapodás követhető nyomon, hanem 
minőségi fejlődés is. Mindenki bizonyítani akar, másoknak 
és önmagának, hiszen a fesztivál keretében értő közönség 
előtt kell játszani. Ugyanakkor a résztvevők szurkolnak is 
egymásnak, hisz nem versenyhelyzetről van szó, semmi-
lyen rangsorolás sincs a fesztiválon, így nem ellenfelek a 
csoportok, hanem egymást szórakoztató baráti társasággá 
alakultak az évek során, akik örömmel fogadják az újonnan 
csatlakozókat. 

Az őrsújfalusi színtársulatot három éve egy európai uni-
ós pályázat kapcsán ismertük meg, 2011-ben ők képvisel-
ték a Felvidéket az akkor Rugonfalván szervezett találko-
zón. Ők rutinos versenyzők, a komáromi Jókai Fesztivál 
többszörös nyertesei. Mégis megérezték fesztiválunk jel-
legzetes hangulatát, a „verseny helyett közös játék” szép-
ségét. Ebben a szellemben már két alkalommal ők is meg-
szervezték a fesztivált, megtartva a nevét is. Rendezvényü-
kön a székelyföldi csoportok is részt vehettek, viszonzás-
képpen fellépéseik már csütörtökön elkezdődtek azokban a 
környékbeli falvakban, ahonnan csoportokat láttak vendé-
gül az elmúlt évek során. Két klasszikus előadásukat (Pe-
tőfi Sándor: A helység kalapácsa és Arany János: A bajusz) 
élvezhette a közönség a kisgalambfalvi, a hatalmas vas-
kályhával befűtött rugonfalvi, valamint a homoródújfalvi 
művelődési házban. 

Szombaton Farkaslakán, a frissen felújított Tamási 
Áron Művelődési Házban a hagyományos zsíroskenyér és 
egy-két kupica melegítő, bátorsághozó nedű közös elfo-
gyasztása közben az egész zsibongó tömeget áthatotta a ké-
szülődés izgalma és ünnepélyessége, meg a találkozás örö-
me, nemcsak a színpadi produkciók apropóján, hanem az 
együttlét puszta ténye miatt is. Az elmúlt évek külföldi tur-
néin, amelyeken mindig 2-3 csoport vett részt, a találkozók 

Médiapartnerek:

Hargita Kiadó

A címlapon: 
Várkonyi Károly munkája (Debrecen, 1934).

Soó Rezső ex librise.

során kialakult baráti kapcsolatok hozzájárultak ahhoz, 
hogy mára egy nagy családi találkozó formáját öltse a fesz-
tivál. Itt nem a színpadnak vagy a szakmának játszanak az 
alkalmi színészek, hanem egymás és önmaguk szórakoz-
tatására, örömére. 

A nap folyamán a következő előadásokat láthattuk: 
–  Farkaslaka, Szélyes Sándor: Felfedeztük Amerikát (Or-
bán Csaba házigazda előadásában), Jakab Szilamér – 
Máthé Péter: Egyszer véget ér… (jelbeszéddel);
–  Kecset, csoportvezető Tófalvi Albert: Kisebbségi osz-
tály;
–  Rugonfalva, Vadrózsák színjátszó kör, Zsidó Zsuzsa ve-
zetésével: Kéri Ferenc: Beteg a disznó;
–  Agyagfalva, Zongor Emma vezetésével: Rejtő Jenő: Réz-
rúd;

–  Örsújfalu ÉS!? Színház, Szabó Csilla vezetésével: Petőfi 

Sándor: A helység kalapácsa;
–  Gagy, Katona Klára vezetésével: Vandai Lajos: A frakk;
–  Lövéte, Lázár Béla vezetésével: Nóti Károly: Totál kár;
–  Kisgalambfalva, Hajas Réka vezetésével: A nagybácsi – 
vidám jelenet;
–  Székelyudvarhely, Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár, Csi-
szár Odett vezetésével: Barátnők;
–  Kobátfalva, Szász Gyöngyi vezetésével: Szász Gyöngyi: 
Cigánynappali;
–  Siménfalva, Sipos Irén vezetésével: Tomcsa Sándor: Pa-
pa, mama meg a bébi;
–  Szentegyháza, Vigyorgók, György László vezetésével: 
Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony;
–  Székelykeresztúr, Fekete Domokos vezetésével: Nóti 
Károly: Az örvendetes járvány;
–  Siklód, Kont Ilona vezetésével: Nóti Károly: Az óvatos 
ember;

–  Oroszhegy, Pál Székely Sándor vezetésével: Az adó-

bevallás.

„Ami kivétel nélkül erénye mindegyik játéknak, az az 
őszinteség, az erőlködésmentesség, az, hogy vállalják ma-
gukat olyannak, amilyenek. Így még az ügyetlenebb dol-
gok sem tudnak bántóan mesterkéltnek látszani. Azok a 
színjátszók, csoportvezetők pedig, akik természet adta te-
hetségük miatt tűnnek ki a szakmával «mérgezett» néző 
számára, jótékony fénykörbe vonják az egész csapatmun-
kát. És a műsorból lehet a példákat sorolni szép számmal.” 
– írja visszajelzésében Regős János, a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség elnöke, rendezvényünk díszvendége.

Az ekhós szekér pedig halad tovább. A barátságok szak-
mai kapcsolattá értek, a csoportok eljárnak egymáshoz, 
előadásokat tartanak. A fesztivál óta a szentegyházi társulat 
teljes estét kitöltő műsort adott Kisgalambfalván, Kará-
csonyfalván februárra szerveznek egy kisebb találkozót, a 
farsangi bálok főpróbáit kölcsönösen megnézik, értékelik 
Rugonfalva és Siménfalva színjátszói. Kevésbé látványos 
az évközi tevékenység, de mindenképp előbbre viszi a sze-
keret, erősíti az otthon melegét, békéjét. Otthonná vará-
zsolja az itthont!
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Verseny helyett közös játék

A közös vacsora

A fesztivált az emléklapok átadása zárta

A szervező intézmények képviselői

A fesztivál megnyitója

0

5

25

75

95

100



4   Hermann Gusztáv Mihály: Egy kopott szürkéskék 
boríték, és ami hozzá tartozik. Kiss András 
(1922–2013) emlékére

Életutak
5   Balázs Ödön: „Inni az élet százszínű borát” 

Szemelvények a magyar és nemzetközi botanikai 
tudomány kimagasló egyénisége, a herbarista, 
műgyűjtő, filatelista és mecénás Soó Rezső 
(1903–1980) életéből. 2. rész

Lábjegyzet
10 Róth András Lajos: Erdélyiség és az erdélyi művészet 

örök szolgálatában
Forrásközelben
12 Mihály János: Házak, utcák, szomszédságok, 

örökségek a 17. századi Székelyudvarhelyen és 
határában

História
15 Sófalvi András: A nagygalambfalvi vár
17 Róth András Lajos: Laconicum Europae spectaculum 

Anno 1709
Közgyűjteményeink
20 Vajda András: Tájházak, falumúzeumok és néprajzi 

gyűjtemények Maros megyében
Népi kultúra
24 P. Buzogány Árpád: A szem a Gagy menti 

szókapcsolatokban
26 Bede Erika: Papolc hajdani szokásvilága. Ünnepek és 

hétköznapok
Székely fonó
28 Szádeczky Lajos: Székely történetek és históriák

3

ÖRÖKSÉGÜNK: Történelem. Népélet. Néphagyomány.
VII. évfolyam (2013) 4. szám

Megjelenik negyedévente. 
Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. 
A kiadvány kiadási költségeit fedezi Hargita Megye Tanácsa.
Főszerkesztő: Kolumbán Zsuzsánna.
Szerkesztőbizottság: P. Buzogány Árpád, Kovács Árpád, 
János, Miklós Zoltán .
ISSN 2067-7367
© A szerkesztőség előzetes értesítése, beleegyezése nélkül tilos a 
lapban közölt írásokat újra megjelentetni.
A szerkesztőség címe: Székelyudvarhely, 1918. December 1 utca, 9. 
szám, II. emelet.
A folyóirat megrendelhető a 0266-214440 (Szőcs Klára) telefon-
számon, illetve az megrendeles@oroksegunk.ro e-mail címen. 
További információk a www.oroksegunk.ro honlapon találhatók.
Nyomdai munkálatok: Infopress Group Rt.

Mihály 

ÖRÖKSÉGÜNK
Történelem. Népélet. Néphagyomány.
VII. évf. (2013) 4. szám

ÖRÖKSÉGÜNK VII. évf. (2013) 4. sz.

Farkaslakán zajlott 2013. november 16-án Az ekhós 
szekér nyomában nevet viselő udvarhelyszéki műkedvelő 
színjátszó fesztivál. Az esemény szervezői: Hargita Megye 
Tanácsa, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont, a farkaslaki Farlen Egyesület, a farkaslaki és kecse-
ti színjátszó csoportok.

Az ekhós szekér nyomában színjátszó találkozókon 
udvarhelyszéki, folyamatosan működő, felnőtt színjátszó 
csoportok vesznek részt. A 15. alkalommal megrendezett 
találkozó mérföldkőhöz érkezett, hiszen annyi társulat je-
lentkezett, hogy nem tudott mindenik fellépni az egynapos 
rendezvény keretében. Ez a tény elgondolkodtató, hiszen 
azt igazolja, hogy az emberi kapcsolatok a 21. században 
sem működnek másképp, mint régen. A székelyföldieknek 
szükségük van jókedvre, a közösen megélt játékra, magára 
a közösségi élményre. Ez is azon életérzések egyike, ami 
itthon tartja a még itthon élőket. 

Az idei találkozóra 23 csoport jelentkezett. Öt működő 
csoport objektív okok miatt nem tudott eljönni. Az idő szű-
ke miatt 15 csoport lépett színpadra, melyek közt a felvi-
déki Komárom-Őrsújfalu És?! Színháza is. A rendezvény 
és az amatőr színjátszás tekintetében az elmúlt hat év alatt 
nemcsak számbeli gyarapodás követhető nyomon, hanem 
minőségi fejlődés is. Mindenki bizonyítani akar, másoknak 
és önmagának, hiszen a fesztivál keretében értő közönség 
előtt kell játszani. Ugyanakkor a résztvevők szurkolnak is 
egymásnak, hisz nem versenyhelyzetről van szó, semmi-
lyen rangsorolás sincs a fesztiválon, így nem ellenfelek a 
csoportok, hanem egymást szórakoztató baráti társasággá 
alakultak az évek során, akik örömmel fogadják az újonnan 
csatlakozókat. 

Az őrsújfalusi színtársulatot három éve egy európai uni-
ós pályázat kapcsán ismertük meg, 2011-ben ők képvisel-
ték a Felvidéket az akkor Rugonfalván szervezett találko-
zón. Ők rutinos versenyzők, a komáromi Jókai Fesztivál 
többszörös nyertesei. Mégis megérezték fesztiválunk jel-
legzetes hangulatát, a „verseny helyett közös játék” szép-
ségét. Ebben a szellemben már két alkalommal ők is meg-
szervezték a fesztivált, megtartva a nevét is. Rendezvényü-
kön a székelyföldi csoportok is részt vehettek, viszonzás-
képpen fellépéseik már csütörtökön elkezdődtek azokban a 
környékbeli falvakban, ahonnan csoportokat láttak vendé-
gül az elmúlt évek során. Két klasszikus előadásukat (Pe-
tőfi Sándor: A helység kalapácsa és Arany János: A bajusz) 
élvezhette a közönség a kisgalambfalvi, a hatalmas vas-
kályhával befűtött rugonfalvi, valamint a homoródújfalvi 
művelődési házban. 

Szombaton Farkaslakán, a frissen felújított Tamási 
Áron Művelődési Házban a hagyományos zsíroskenyér és 
egy-két kupica melegítő, bátorsághozó nedű közös elfo-
gyasztása közben az egész zsibongó tömeget áthatotta a ké-
szülődés izgalma és ünnepélyessége, meg a találkozás örö-
me, nemcsak a színpadi produkciók apropóján, hanem az 
együttlét puszta ténye miatt is. Az elmúlt évek külföldi tur-
néin, amelyeken mindig 2-3 csoport vett részt, a találkozók 

Médiapartnerek:

Hargita Kiadó

A címlapon: 
Várkonyi Károly munkája (Debrecen, 1934).

Soó Rezső ex librise.

során kialakult baráti kapcsolatok hozzájárultak ahhoz, 
hogy mára egy nagy családi találkozó formáját öltse a fesz-
tivál. Itt nem a színpadnak vagy a szakmának játszanak az 
alkalmi színészek, hanem egymás és önmaguk szórakoz-
tatására, örömére. 

A nap folyamán a következő előadásokat láthattuk: 
–  Farkaslaka, Szélyes Sándor: Felfedeztük Amerikát (Or-
bán Csaba házigazda előadásában), Jakab Szilamér – 
Máthé Péter: Egyszer véget ér… (jelbeszéddel);
–  Kecset, csoportvezető Tófalvi Albert: Kisebbségi osz-
tály;
–  Rugonfalva, Vadrózsák színjátszó kör, Zsidó Zsuzsa ve-
zetésével: Kéri Ferenc: Beteg a disznó;
–  Agyagfalva, Zongor Emma vezetésével: Rejtő Jenő: Réz-
rúd;

–  Örsújfalu ÉS!? Színház, Szabó Csilla vezetésével: Petőfi 

Sándor: A helység kalapácsa;
–  Gagy, Katona Klára vezetésével: Vandai Lajos: A frakk;
–  Lövéte, Lázár Béla vezetésével: Nóti Károly: Totál kár;
–  Kisgalambfalva, Hajas Réka vezetésével: A nagybácsi – 
vidám jelenet;
–  Székelyudvarhely, Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár, Csi-
szár Odett vezetésével: Barátnők;
–  Kobátfalva, Szász Gyöngyi vezetésével: Szász Gyöngyi: 
Cigánynappali;
–  Siménfalva, Sipos Irén vezetésével: Tomcsa Sándor: Pa-
pa, mama meg a bébi;
–  Szentegyháza, Vigyorgók, György László vezetésével: 
Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony;
–  Székelykeresztúr, Fekete Domokos vezetésével: Nóti 
Károly: Az örvendetes járvány;
–  Siklód, Kont Ilona vezetésével: Nóti Károly: Az óvatos 
ember;

–  Oroszhegy, Pál Székely Sándor vezetésével: Az adó-

bevallás.

„Ami kivétel nélkül erénye mindegyik játéknak, az az 
őszinteség, az erőlködésmentesség, az, hogy vállalják ma-
gukat olyannak, amilyenek. Így még az ügyetlenebb dol-
gok sem tudnak bántóan mesterkéltnek látszani. Azok a 
színjátszók, csoportvezetők pedig, akik természet adta te-
hetségük miatt tűnnek ki a szakmával «mérgezett» néző 
számára, jótékony fénykörbe vonják az egész csapatmun-
kát. És a műsorból lehet a példákat sorolni szép számmal.” 
– írja visszajelzésében Regős János, a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség elnöke, rendezvényünk díszvendége.

Az ekhós szekér pedig halad tovább. A barátságok szak-
mai kapcsolattá értek, a csoportok eljárnak egymáshoz, 
előadásokat tartanak. A fesztivál óta a szentegyházi társulat 
teljes estét kitöltő műsort adott Kisgalambfalván, Kará-
csonyfalván februárra szerveznek egy kisebb találkozót, a 
farsangi bálok főpróbáit kölcsönösen megnézik, értékelik 
Rugonfalva és Siménfalva színjátszói. Kevésbé látványos 
az évközi tevékenység, de mindenképp előbbre viszi a sze-
keret, erősíti az otthon melegét, békéjét. Otthonná vará-
zsolja az itthont!

László Judit

Verseny helyett közös játék

A közös vacsora

A fesztivált az emléklapok átadása zárta

A szervező intézmények képviselői

A fesztivál megnyitója

0

5

25

75

95

100




