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ást-mást jelentenek. Gyakori mifelénk a bérel 
szó használata a bélel helyett. Például: Mivel 
van kibérelve a szoknyád? – szokták kérdezni 
a nők egymástól. Helyesen: kibélelve, azaz mi-

lyen anyagból van a bélése. A bérel azt jelenti, hogy valaki 
valamit – lakást, garázst, üzlethelyiséget stb. – bérbe vesz, 
tehát bért/pénzt fizet érte.

Mért – miért. Az irodalmi nyelv és a köznyelv a miért 
formát használja, a mindennapi beszélt nyelvben és a nép-
nyelvben is a mért változat a gyakoribb. A mért előfordul je-
les íróinknál is, régebbi becses alkotásokban szintén megta-
lálható. Rövidülés hatására született úgy, mint ahogy például 
a látomból a lám, a találomból a talán. Az alkalomhoz illően 
ajánlatos választanunk a két változat közül. Például szónoki 
beszédbe, tanár előadásába a miért jobban illik, mint a mért. 
A hányaveti stílusban előforduló mér vagy mé’ (Há mé nem 
jönnek máá?) formákat lehetőleg kerüljük. A leginkább 
gyermekek beszédében előforduló tom nem fogadható el a 
tudomból való rövidülésnek, nyelvi hibának számít.

Mindig – mindég. Helyesírásunk 1950 óta csak a min-
dig formát tekinti szabályosnak. A mindég ma már régies 
és népies változatnak számít. A dupla szónak az idősebbek 
beszédében olykor előfordul a dufla változata is. Csak a 
dupla számít helyes köznyelvi formának. A frottír – flotír 

közül csaknem mindenki a flotírt használja. A helyes írott 
forma a frottír. A német frottieren ’dörzsöl’ jelentésű szó-
ból származik.

Igazi – valódi. Csupán árnyalati különbség figyelhető 
meg e két rokon értelmű szó használatában. Jelentéseik ál-
talában érintkeznek, de néhány esetben elkülönülnek egy-
mástól. Mindkettő jelentésében a ’hiteles, nem utánzott, 
nem hamis, nem tetetett, a valóságot híven tükröző’ az 
uralkodó vonás. Nyelvművelésünk azt tartja, hogy a való-
di az igazival szemben egy kicsit választékos, hivatalos ízű. 
Egyformán helyes például: igazi vagy valódi gyémánt, igazi 
vagy valódi gyöngy, igazi vagy valódi boldogság, igazi vagy 
valódi tehetség, igazi vagy valódi könnyek. De: valódi alá-
írás (azaz: nem hamis), valódi tört (a matematikában) stb.

A kolléga – kollega formák közül a kolléga változatot 
tartjuk köznyelvinek, a kollega egy kicsit régies, népies 

árnyalatú. Az erdélyi magyarok sokszor helytelenül, egy 
l-lel ejtik kolega formában. A kollegiális melléknévben 
viszont e betűt/hangot ajánlatos használni, azt tartjuk 
helyesnek. Az alszik – aluszik alakváltozatok azonos je-
lentésűek, a köznyelv az alszik formát használja inkább. 
A Székelyföldön az aluszik forma a gyakoribb a minden-
napi beszélt nyelvben. Ezt nyelvművelésünk régiesnek-
népiesnek tartja, de arról sem szabad ezúttal megfeled-
keznünk, hogy a szépirodalom nyelvében is előfordul. 
Tehát mindkét forma használata helyes, csupán stílusha-
tásuk különbözik.

Az orvosság – gyógyszer szópár közül az első a régeb-
bi (14. század), ma köznyelvi szónak számít. A nyelvújítási 
gyógyszerrel szemben van egy kis népies színezete, mert 
a gyógyszer forma hivatalos, szakmai megnevezéssé vált. 
Származékokban, összetételekben többnyire a gyógyszer 
fordul elő: gyógyszertár, gyógyszeripar, gyógyszerellátás, 
gyógyszerész, gyógyszermérgezés stb. De ezek is jó, helyes 
kifejezések: orvosságosüveg, orvosságosfiók stb. Állandó-
sult kifejezésekben, szólásokban, közmondásokban az or-
vosság szót szoktuk használni, ez a tény is mutatja ennek 
a szavunknak régi, hagyományos voltát: keserű orvosság; 
jobb orvossággal élni, mint meghalni; halál ellen nincs or-
vosság. Stb.

Bélel – bérel
                       helyesen n Komoróczy György M

Homoródszentmártoni Alkotótábor még 1979-
ben alakult Nagy Attila akkori községi polgár-
mester és Cseke Péter kezdeményezésére, akik az 
előzőleg sikeresen bejáratott író-olvasó találko-

zók után úgy gondolták, a képzőművészeket is érdemes meg-
hívni a községközpontba. A gondolatot rövidesen tettek kö-
vették és 1979-ben Homoródszentmártonba jött Maszelka 
János, Balázs Imre, Kedei Zoltán, Szécsi András és Gámentzy 
Zoltán. 

A helybéliek leleményességének és a képzőművészeknek 
köszönhetően egy olyan, ideálisnak mondható alkotási kö-
zeg alakult ki, hogy sikerült vonzóvá tenni és Szentmártonba 
toborozni számos jelentős hazai és időközben az anyaor-
szágba áttelepült képzőművészt. Így Homoródszentmárton 
sikeresen belépett a romániai alkotótáborok sorába, megala-
kulásától kezdve meghatározza vidékünk, Udvarhelyszék, 
de tágabb értelemben Székelyföld, Erdély imidzsét, kép-
zőművészeti arculatát. Ebben a nemes folyamatban nagy 
szerepet játszott a Székelyföld és Szászföld határán fekvő 
Homoródmente, a maga sajátos jellegével, arculatával, népi 
építészetével, szemet gyönyörködtető tájaival, amely min-
denkit megihlet, aki arra jár, különösen a képzőművésze-
ket.

A homoródszentmártoni tábor legfőbb jellemzője – 
vagy úgyis mondhatnánk: fő műfaja – a tájkép, ez a tájfes-
tészet azonban nemcsak a Homoródmente táji sokszínű-
ségét, jellegzetességeit tükrözi, hanem az itt járt művészek 
lét- és érzésvilágát, pillanatnyi benyomását, a szülőföldhöz 
való kötődést is kifejezi. Emellett, persze, van akit a sajá-
tos építészeti vagy természeti környezet köt le, a napszakok 
ezerarcúsága vagy éppen az itt élő emberek, azok foglalko-
zása, életvitele. Megannyi életérzés, megannyi képi látás-
mód, ahány képzőművész, annyi megközelítés, ábrázolás-
mód, technika, élénk vagy visszafogottabb színhasználat, 
valósághű természetszemlélet vagy elvont kifejezésmód, 
azonnal érthető, vagy gondolkodásra, értelmezésre késztető 
képek sorozata. Mégis egy valami közös bennük, az, hogy a 
Homoródszentmártoni Alkotótáborban születtek és ennek 
a 12 településből álló községnek valamelyik arca, tája, színe, 
hangulata, szépsége vagy furcsasága volt a művész ihletője.

A Reményik Galéria termeiben most látható kiállítás 
válogatás az eddig megrendezett 33 tábor résztvevőinek 
adományából időközben létrejött Homoródszentmártoni 
Képtár gyűjteményéből. A műtárgyak többsége a tá-
bor megalakításában is aktívan segédkező két mestertől, 
Maszelka Jánostól és Balázs Imrétől származik. Emellett 
igyekeztünk úgy rendezni a kiállítást, hogy a tábor kezde-
tén fogant műalkotások is reprezentálva legyenek, itt em-
líthetem például Márton Árpád 1982-ben készült, A mi 
csendéletünk címet viselő, rendkívül szuggesztív, kellemes 
színhatású, balladisztikus hangulatú olajképét, amely a ki-
állítás egyik gyöngyszeme, de az utóbbi években biztosan 
nem szerepelt a homoródszentmártoni anyagból rendezett 
csoportos tárlatokon. Ezzel együtt, hogy a kolozsvári Ko-
runk Galériában 1984-ben bemutatott tárlattal is egyfajta 
kontinuitás legyen, az akkor kiállító művészek közül a már 
említett Maszelka János és Balázs Imre mellett Kedei Zol-
tán, Petkes József, Szécsi András és Török Erzsébet képeit is 
láthatják. A Kolozsvárhoz közvetlenül kötődő képzőművé-
szek közül Bordy Margittól két friss festményt, míg Makár 
Alajostól két úgymond régi, a ’70-es években fogant képet 

hoztunk magunkkal, ezek az alkotások szintén nagyon rit-
kán láthatóak: az egyik a keményfalvi 100 éves molnárt 
ábrázolja, a másik képen pedig egy fekete fejkendős öreg-
asszonyt láthatunk, a törökbúzával és paprikával teleagga-
tott tornácon. (Érdekes ez az áthallás, ami Makár Alajos 
képéből sugárzik, az Erdélyi Mezőségen fekvő Szék- és a 
Homoródmente párhuzama, az emberek nyílt, őszinte lel-
kivilágának bemutatása.)

A most kiállított festmények alkotói közül Maszelka 
János nevét kell kiemelnem. Aktívan részt vett a 
Homoródszentmártoni Alkotótábor megalapításában, de 
nagymértékben hozzájárult az 1979-ben felavatott Udvar-
helyi Képtár létrejöttéhez is. Egyedi képi világot tükröző – 
pasztell technikájú – képein a székelyföldi táj sokfélesége, 
lelkeket nyugtató szépsége köszön vissza. Maszelka alkotásai-
hoz színvilágban és természetelvűségben hasonló képeket lát-
hatunk itt a teremben Nagy Pétertől, T. Benedek Rozáliától 
és Török Erzsébettől. 

Zsigmond Attila festészete hangsúlyozott rajzi szerkezet-
re épül. Nagyon megható a Bükkfalvi ház című képe, ame-
lyen egy lakatlan portát láthatunk, rajta a jellegzetes, kőből 
épített, galambbúgos nagykapu és a kékre meszelt, tornácos 
székely ház. Zsigmond Attila erős színfoltokkal, harsány ko-
lorittal dolgozott. Ipó László Elmentek című festménye egy 
levelet kezében tartó öregasszony szomorú arcát ábrázolja, ez 
a portré a Homoródmente egyik problematikájára, a népes-
ségfogyásra utal. 

Maszelka kortársa és pályatársa a máréfalvi születésű Ba-
lázs Imre. Maszelkához hasonlóan Balázs Imre művészetének 
is legfőképpen a természet a tárgya. A festő a természetben 
sok mindenben önmagára ismer, de újraélve a tapasztalato-
kat, újraköltve a látottakat, önmagából is hozzáad valamit a 
tájhoz, a képhez. A látványfestészet és az absztrakció határán 
született képein kiemelt hangsúlyt kapnak a gesztusok, a szé-
les ecsetkezeléssel felhordott színek, a festékmasszába vájt, 
kapart és visszatörölt nyomok – írja róla Vécsi Nagy Zoltán. 
Balázs Imre festményeinek színvilága Maszelkához képest 
már sokkal visszafogottabb, az ő tájképei már az absztrakció 
irányába mozdultak el. Szotyori Edit lírai hangvételű képek-
kel érzékelteti mondanivalóját. 

Érdekes színfoltja a kiállításnak Biró Gábor udvarhelyi 
festő, akitől két képet láthat a kolozsvári közönség. Hogy a 
tájképek hegemóniáját egy kissé megtörjük, a szentmártoni 
bútorfestő művész portréját állítottuk ki a bejárat mellett, a 
belső, kisebb teremben pedig egy biblikus témát feldolgozó 
képet, a Keresztrefeszítés címűt láthatjuk. 

A tárlat anyagát szemlélve, azt hiszem egyetérthetünk ab-
ban, hogy szépek, kellemesek a képek, nagyon is alkalmasak 
arra, hogy kiváltsák belőlünk a szépérzést, a kellemes han-
gulatot. Remélem, a forgatagos nagyvárosban, Kolozsváron, 
jó érzés átélni a Homoródmente szép falvainak nyugalmát, 
hangulatát, sokszínűségében is egyedi arculatát az itt kiállí-
tott képeken keresztül. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm Szép Krisztinának, 
a Reményik Sándor Galéria munkatársának a fáradságos mun-
káját, aki nagy segítségünkre volt a tárlat megszervezésekor, és 
ugyancsak meg szeretném köszönni az idén a 20. születésnapját 
ünneplő Homoródmente Művészetéért Alapítványnak és ügy-
vezetőjének, dr. Sata Attilának, hogy a képeket kölcsönadták. 

Illusztráció: Zsigmond Attila: Bükkfalvi ház, 1997 (Akvarell, papír 67 x 47 cm)

A 27 év után lesznek ismét láthatóak a Kin-
cses Városban a Homoródszentmártoni 
Alkotótáborban fogant műalkotások: a 
kolozsvári Reményik Sándor Galériában 
tegnap nyitotta meg Kovács Árpád mű-
vészettörténész a Homoródi tájak című,  
a Homoródszentmártoni Képtár gyűjte-
ményéből válogatott kiállítást. A kolozs-
vári közönség Balázs Imre, T. Benedek 
Rozália, Biró Gábor, Bordy Margit, Ipó 

László, Kedei Zoltán, Kovács Géza, 
Makár Alajos, Maszelka János, Már-
ton Árpád, Nagy Péter, Petkes József, 
Szécsi András, Székely Géza, Szotyori 
Edit, Török Erzsébet és Zsigmond At-
tila 1979–2011 között készült alkotá-
saiból válogatott anyagot láthatja. A 

Homoródszentmártoni Alkotótáborban 
készült műveket közel három évtizede, 

1984 márciusában állították ki a Korunk 
Galériában. Az alábbiakban Kovács Ár-

pádnak a tegnap esti tárlatnyitón elhang-
zott méltatása olvasható.

Homoródi tájak 
Kolozsváron


