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Kalot–Kaláka emlékkiállítás és emlékest

Körkép

 hirdetések

A hetvenéves csíksomlyói kalot– 
Kaláka székely népfőiskolák 
tör ténetét felidéző, gazdag, vál
tozatos tárgyi és dokumentum
anyagot felvonultató nagykiállí
tást szervez csütörtökön, június 
16án a csíkszeredai székely ká
roly Szakközépiskolában működő 
Nagybükki Néprajzi Társa ság. A 
tárlat anyagában fő he lyen sze
repelnek Szer vátiusz Je nő szob
rászművész „csillagfaragóinak” 
rajzai, figurális és virágos mintái, 
a kiállítás ritka ereklyéje pedig 
egy nagy méretű, Szervátiusz-féle 
berbécsfejes asztal, a csíksomlyói 
faragóműhely terméke.
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R égi fotók mesélnek a lófe-
jes, farkasfejes asztalokról, 
a faragott támlájú „feje-

delmi székekről”, csillárokról, a 
pazar szépségű székely kapukról, 

kopjafákról, templomi és temetői 
korpuszokról, kazettákról, meny-
asszonyi sulykokról, hozományos 
ládákról, függönytartókról, ünne-
pi asztalra szánt faragott tálakról, 
könyvbölcsőkről, gyertyatartókról, 
virágos vagy balladai témát ábrá-
zoló plakettekről, azaz az egykori 
Kalot-legények munkáiról azon 
a Kalot–Kaláka emlékkiállításon 
és emlékesten, amelyet csütörtö-
kön, délután 4 órától tartanak a 
Nagybükki Néprajzi Társaság kiál-
lítótermében, a csíkszeredai Székely 
Károly Szakközépiskolában. 

A Mária- és Jézus-szobrok, 
Ferencz István „Máriás Pista” alko-
tásai szintén dokumentumértékű 
fotókról néznek le a látogatókra, a 
Kaláka-lányok keze munkája pedig 
régi székely szőnyegek, szőttesek, 
keresztszemesek formájában lesz je-
len, hogy alkotóik „írásos” kézjegye 
figyelmeztessen a népi értékeinkre, 

azok ápolására, a mába való átmenté-
sének fontosságára. 

A tárgyi anyag mellett több száz 
korabeli fotó, iskolai bizonyítvány, 
oklevél, egy 1943-ból származó Kalá-

ka-tabló, magánlevelezések darabjai, 
perefernumok, önéletrajzok, emlék-
füzetek, Kalot-szakkönyvek és -füze-
tek , diáklajstromok, tanári és alkotói 
portrék, régi folyóiratok idézik meg a 
székely népfőiskolák hajdani napjait. 

A kiállításra szeretettel várnak 
minden hajdani Kalot-legényt és Ka-
láka-lányt és azok családjait Csíkból, 
Alcsíkról, Felcsíkról, a Kászonokból, 
Gyergyóból, Felső-Nyikómentéről, 
a Sóvidékről, a Kovászna megyei 
Kálnokról, Gelencéről.

Az ünnepi műsorban Szabó Eni-
kő színművésznő klasszikus magyar 
balladákat ad elő, a Nagy István Zene- 
és Képzőművészeti Szakközépiskola 
diákjai népzenei bemutatót tartanak, 
a Dánél Sándor-család gyerekei is sze-
repelnek, a 84 éves Ambrus Károly 
pedig verseiből olvas fel.

Az emlékkiállítást Daczó Katalin 
nyitja meg, a rendezvény szervezője 
és házigazdája Burus János tanár. 

II. SzéKelyföld NApoK

Záróakkord: 
hangverseny 
és rockopera

A csíkszeredai Csíki és a sepsi
szentgyörgyi Georgius kamara
zenekar közös hangversenyével, 
illetve a szent lászló király rock
operával zárták a június 3–10. 
között zajlott II. Székelyföld Na
pokat pénteken Csíkszeredában.
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A Csíki Kamarazenekar és a 
Geor  gius kamarazenekar 
hang  versenyével zárták 

pén teken a Segítő Mária Római Ka-
to likus Gimnázium dísztermében a 
há rom székelyföldi megye által szer-
vezett II. Székelyföld Napokat, míg a 
Mi kó-vár előtti szabadtéri színpadra 
tervezett Szent László király című 
rockoperát a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok miatt a Szakszervezetek 
Mű velődési Házában mutatták be. 

Az idei Székelyföld Napok zá-
rórendezvényén Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke a három 
székelyföldi megye együttes ünneplé-
sének létjogosultságát hangsúlyozta: 
„Helye van a Székelyföld Napoknak, 
hisz olyan kiemelkedő értékeink, szak-
embereink és produkcióink vannak, 
amelyek színvonalas időtöltést biztosí-
tanak.”  A 2001-ben alakult Csíki Ka-
marazenekar alapító karmesterével, a 
jelenleg Marosvásárhelyen élő Szőnyi 
Zoltánnal lépett fel, szólistaként Nagy 
Mihály (gitár), Péter Ernő (hegedű) 
és Antal Sándor (brácsa) működött 
közre. A zenészek Mozart Sinfonia 
Concertante, J. Rodrigo Fantasia para 
un gentilhombre és Haydn Reggel című 
darabját adták elő.

A Székelyföld Napok utolsó 
ren dezvénye a Papp Kincses Emese 
által írt és rendezett Szent László 
király című rockopera a szent király 
életének kiemelkedő mozzanatait 
ele venítette meg zenében, dalban, 
táncban. A Szent István-i eszmeiség 
és örökség folytatójaként, ország- és 
léleképítőként Erdély választott vé-
dőszentjévé lett Árpád-házi király 
életéről szóló rockopera kezdetén el-
hangzott: „Nagy királyunk személyi-
sége egyesíti a magyarság legszebb és 
legjobb tulajdonságait: a bátorságot, 
vitézséget, férfiasságot, önfeláldozást, 
mély keresztényi hitet, megbocsátó 
szeretetet és népszolgálatot.” A rock-
opera zenéjét a csíkszeredai ROLE 
zenekar tagja, Nagy Tivadar szerezte, 
és az együttes adta elő Bodor Emese, 
Sántha Zsuzsánna és Nagy Tivadar 
szólóénekesekkel. Közreműködött 
Tóth Larisa balettművész, a Csoda-
szarvas Lovasíjász Egyesület, a Székely 
Lovasíjász Szövetség, a Csalogány és a 
Harom néptáncegyüttes. 


