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Hiánypótló és hagyományőr-
ző szándékkal jelentette meg 
nemrég Kalotaszeg szíve: 
Körösfő című könyvét Péntek 
Tímea. A körösfői születésű 
orvos a kötet szerkezetéről, 
az alkotás közben felfedezett 
érdekességekről beszélt a 
Krónikának.

 » BEDE LAURA 

A Kolozs megyei hagyományőr-
ző falu történetét és képes 
albumát mutatja be Péntek 

Tímea Kalotaszeg szíve: Körösfő 
című kötetében, amely nemrég lá-
tott napvilágot az Europrint Kiadó 
gondozásában. „A könyv ötlete 
már gyermekkoromban megszüle-
tett, mivel Körösfőről nem létezett 
olyan írott forma, amely egyrészt 
olvasmányos, érdekes, képekkel 
teli, másrészt a tudományos, hiteles 
adatokat is tartalmazza. A kezde-
ményezés másik célja pedig, hogy 
ne felejtsük el a régi, nagyszüle-
ink által elmesélt történeteket” – 
mondta el a Krónika megkeresésére 
Péntek Tímea Kolozsváron dolgozó 
nefrológus. A fi atal orvosnő hozzá-
tette, a 160 oldalas kötet megalko-
tásával körülbelül öt éve kezdett el 
intenzívebben foglalkozni, a témát 
több szemszögből próbálta megkö-
zelíteni. Péntek János nyelvészpro-
fesszor ajánlását követően a szerző 
mutatkozik be a Pártás lány fehér 
köpenyben című előszóban, amely 
a szerző kalotaszegi származására 
és hivatására tesz utalást.

A tizenhét fejezet részletesen 
ismerteti a tájegység és a Kolozs 
megyei falu történetét, építészeti 
stílusát, természeti jellegzetessé-
git, néphagyományait, nyelvjá-
rását. A szerző rámutat, a legré-
gebbi körösfői ház építési dátuma 
ismeretlen, az első írásos említés 
1848-ból származik, az épületet 
1906-ban kibővítették. A ma már 

HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÁNDÉKKAL ÍRTA MEG PÉNTEK TÍMEA SZÜLŐFALUJÁRÓL, A KOLOZS MEGYEI KÖRÖSFŐRŐL SZÓLÓ KÖTETÉT

Könyv született Kalotaszeg szívéről

 » A tizenhét 
fejezet részlete-
sen ismerteti a 
tájegység és a 
Kolozs megyei 
falu történetét, 
építészeti stílu-
sát, természeti 
jellegzetességit, 
néphagyománya-
it, nyelvjárását.

szinte romokban álló ház az egyik 
utolsó bizonyítéka volt az úgyneve-
zett boronafás (szálfákból, gerendák-
ból épített fal) építkezésnek. Péntek 
Tímea arról is beszélt, a körösfőiek 
régen sószállítással, bivalykereske-
delemmel foglalkoztak, napjainkban 
a legtöbben fafaragással, varrással. 
Érdekességként kiemelte, hogy Pá-
rizsban kalotaszegi magyar varrot-
tasokat árusító üzlet nyílt, valamint 
Sissi királynő gödöllői kastélyának 
egyik szobáját is ilyen népművészeti 
alkotásokkal díszítették.

Péntek Tímea megemlíti azokat a 
neves embereket, akik Körösfőn jár-
tak és tevékenykedtek. Többek között 
Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, akik 
népdalokat gyűjtöttek a faluban, Kö-
rösfői Kriesch Aladár festőművészt, 
Móricz Zsigmondot, Kós Károlyt. 
„Amikor itt jártak, leírták az élménye-
iket, és és gyakran levélben elküldték 
az otthoniaknak, ezekből én is idéz-
tem részleteket. Egyébként az egész 
könyvet jellemzi, hogy sok az idézet 
benne” – fogalmazott a szerző, aki 
az utolsó fejezetben a falu jelenét és 
jövőképét tárja az olvasók elé. A szin-
tén körösfői születésű Péntek János 
szavai is olvashatóak a könyvben: „a 
meglévő értékek megőrzésével lehet 
csak megfelelni a modern világ kihí-
vásainak”.

Péntek Tímea kifejtette, a népvi-
seletet, néptáncot, hagyományokat 
mindenképpen meg kell őrizni és 
továbbadni. „Ezeket nem szabad 
elfelejteni. Ez is az egyik célja a 
könyvnek, hogy a körösfői, kalota-
szegi lakosok felelevenítsék a régi 
eseményeket, aki pedig nem ismeri 
ezt a környéket, kedvet kapjon ah-
hoz, hogy eljöjjön, és felfedezze ezt 
a vidéket” – hangsúlyozta a kötet 
szerzője.

Körösfő első írásos említése 1276-
ból származik. A néphagyomány sze-
rint az Ordományos nevű határrész-
ben állt régen a falu, Ordomváros volt 
a neve, az első tatárjáráskor azonban 
teljesen elpusztult. Lakosai elme-
nekültek, ám visszatérve az eredeti 
helytől kicsit távolabb megalapították 
a mai Körösfőt. A hiedelem szerint 
Ordományosban van elrejtve a híres 
Ordomváros kincse és harangja is – 
olvasható a könyvben.
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Péntek Tímea orvosnő, a Körösfő múltját, jelenét bemutató kötet szerzője 

 » PETHŐ MELÁNIA 

A Hargita megyében működő há-
rom önkormányzati fenntartású 

színház közös produkciójaként te-
kinthető meg Mike Leigh brit szer-
ző, fi lmrendező Abigail bulija című 
drámájának bemutatója pénteken, 
január 11-én a gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színházban. „Volt már 
arra példa a közelmúltban, hogy két 
Hargita megyei színház közösen ho-
zott létre előadást, most mindhárom 
színház úgy döntött, hogy itt az ideje 
kihasználni a helyzetet, hogy az in-
tézmények földrajzilag egymáshoz 
közel működnek. Elindult az együtt-
működés, tapasztalatokat, előadáso-
kat cserélünk, és közös produkciókat 
hozunk létre. Az Abigail bulija az 
első ilyen megvalósítás” – jelentette 
be Albu István, a Figura Stúdió Szín-
ház igazgatója. Rámutatott, a kezde-

ményezés jó lehetőség arra is, hogy 
az egyes társulatok jobban megis-
merjék egymást, a közös munkával a 
színészek új impulzusokat kapjanak, 
közöttük szorosabb szakmai kötelék 
alakuljon ki. Arra is kitért, hogy a 
Csíkszeredában, Székelyudvarhe-
lyen, Gyergyószentmiklóson műkö-
dő színházak mindegyike más-más 
profi lú, ezért a közösen létrehozott 
alkotásokkal arra kell törekedni, 
hogy azok mindhárom színházban 
„közös nyelven tudjanak megszólal-
ni”. „Mindhárom színház számára 
fontos lett, hogy szakmai alapokra 
helyezze útkeresését, nemcsak le-
tudni előadásokat, kiszolgálni a kö-
zönséget, kijátszani a bérleteket. Ez 
a törekvés az alaphangja az együtt-
működésnek”– fogalmazott Albu. 
Kányádi Szilárd, a csíkszeredai Csíki 
Játékszín vezetője azt mondta, hisz 
abban, hogy ebben az 50 kilométe-

res körzetben ilyen lehetőségeket 
meglovagolni igazán jó buli. „Abigél 
bulija három színház bulija, ezen ke-
resztül három városnak is a bulija” – 
mondta Kányádi, hozzátéve, kollégá-
ihoz hasonlóan abban hisz, hogy az 
elkezdett együttműködést a minőség 
viszi majd előre. Rendezőként dolgo-
zik a készülő előadáson Barabás Ár-
pád egykori fi gurás, jelenleg a széke-
lyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
színművésze. „Régebben volt egyfajta 
versengés, egy buta összehasonlítás 
a három színház között, ami nem fel-
tétlenül volt építő jellegű, és értelme 
sem volt. Az intézmények vezetői nem 
tettek semmi olyat, amivel ezt elosz-
lassák. Az együttműködés viszont 
erre is jó” – mondta Barabás Árpád. 
A készülő előadás kapcsán kifejtette, 
a történet elsekélyesedett világunkat 
mutatja be, olyan problémákat fejte-
get, amikkel naponta megküzdünk, 

vagy legalább ismerünk olyan embe-
reket, akik gyakran megküzdenek a 
bemutatott problémákkal. „A világ 
megköveteli tőlünk, hogy azt mu-
tassunk magunkról állandóan, hogy 
jól érezzük magunkat, hogy velünk 
minden rendben van, de az élet gon-
doskodik olyan helyzetekről, amikor 
valódi énünk a felszínre kerül. Ez egy 
ilyen történet” – vázolta a rendező. 
Az Abigail bulija bemutatóját janu-
ár 11-én este 7 órától tekintheti meg 
a közönség a gyergyószentmiklósi 
színház stúdiótermében. Ugyanitt ja-
nuár 12-én és 19-én is műsorra kerül 
a darab, ezt követően a csíkszeredai 
és a székelyudvarhelyi színházban is 
bemutatják. Az előadásban Bartha 
Boróka, Kozma Attila, Szilágyi Míra, 
Vass Csaba, Máthé Annamária lép 
színpadra, dramaturg Deák Katalin, 
a díszletet Szűcs-Olcsváry Gellért, a 
jelmezeket Török Réka tervezte.

Abigail bulija – három székelyföldi színház együttműködése

 » A Csíkszere-
dában, Székely-
udvarhelyen, 
Gyergyószent-
miklóson mű-
ködő színházak 
mindegyike 
más-más profi lú, 
ezért a közösen 
létrehozott alko-
tásokkal arra kell 
törekedni, hogy 
azok mindhá-
rom színházban 
„közös nyelven 
tudjanak meg-
szólalni”.




