
N
agy Lajos 1920-ban 
született Kászon-
újfaluban, és hat 
testvérével együtt 
ott is nevelkedett. 
Már gyerekkorá-

ban saját kezűleg hegedűt fabrikált 
magának, húrokat tett rá, és azon 
gyakorolt. Autodidakta módon ta-
nult meg muzsikálni, és már a hú-
szas évei elején kántorként tevékeny-
kedett – mesélte a lánya, Sprencz 
Piroska.

Édesapjára úgy emlékszik vissza, 
mint jókedélyű, vidám emberre, aki 
a szívén viselte a közössége sorsát. 
Aktív tagja volt a műkedvelő szín-
játszócsoportnak, számos színdara-
bot tanultak be, énekkart vezetett a 
templomban és az iskolában is, 
1964-ben zenekart alapított, és sok 
gyereket megtanított muzsikálni. 
„Én is emlékszem arra, hogy hoz-
ták a szülők a gyerekeket, az egyik 
hegedülni tanult, a másik tangó-
harmonikázni, mert édesapám sok 
hangszeren tudott játszani, nem 
csak orgonán. Gyönyörű hangja 
volt – a jó hangot én is örököltem 
tőle –, a Duna televízió stábja több 
alkalommal járt nálunk felvételt 
készíteni, néha le is adják ezeket a 
felvételeket. Nagyon szerette min-
denki. Nem egy ember mondta, 
hogy annyira felnéztek rá, hogy 
az egyik legmegbecsültebb ember 
volt a faluban. A csoporttal sokfelé 
járt, sokszor vitt engem is, voltunk 
a Megéneklünk, Románia versenye-
ken, az együttessel pedig járták a 
falvakat.”
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Egy olyan 
korban, ami-
kor az értékek 
becsülése nem 
volt elsőren-
dű törekvés, 
látni azt, hogy 
a gyermek-
ben a készség 
kifejlődhetik, 
csodálatos do-
log volt. Sokan 
neki köszön-
hetik, hogy a 
hegedűn tud-
nak játszani.

Fontos pillérei egy-egy közösségnek azok a 
lelkes tanítók, kántorok, színjátszók, zené-
szek, táncosok, énekesek, akik önzetlenül 
és jókedvvel, idejüket és energiájukat nem 
sajnálva tesznek a településük közművelő-
dési életéért. Ilyen ember volt a kászonúj-
falvi Nagy Lajos kántortanító is, aki július 
15-én lett volna százéves. Rá emlékezünk.

EGY KÁNTORTANÍTÓ EML
A zene szeretete

Az értékek hozzáértő művelője, egy 
olyan kántortanító volt Nagy Lajos, 
aki a zenében otthon volt, és nem 
csak orgonán, hanem más hangsze-
reken is tudott játszani – elevenítette 
fel emlékét Koncsag László plébános, 
aki jelenleg Szentegyházasfaluban 
szolgál. „Én kevésszer hallottam őt 
az orgonán játszani, de amikor meg-
ismertem a családot a fi a, ifj abb Nagy 
Lajos által, kiváltotta belőlem azt az 
érzést, hogy egy hozzáértő emberrel 
találkoztam. Másképpen játszik az, 
aki érti, mint az, aki csak gyakorol. A 
zene szeretete mellett szól az is, hogy 
a faluban tanította a gyermekeket 
hegedülni, illetve gyakorolt velük, és 

volt egy zenekara is neki. Egy olyan 
korban, amikor az értékek becsülése 
nem volt elsőrendű törekvés, látni 
azt, hogy a gyermekben a készség 
kifejlődhetik, csodálatos dolog volt. 
Sokan neki köszönhetik, hogy a he-
gedűn tudnak játszani. A székely em-
ber nem arról híres, hogy hangsze-
ren játszana, és ha mégis valaki erre 
késztetést érzett és továbbadta, akkor 
őt mindenképp meg kell becsüljük, 
és az utókornak is elismeréssel és kö-
szönettel kell adóznia felé.”

Tanította az ifj ú nemzedéket he-
gedülni, harmonikázni, a kultúra 
fáklyavivője volt – emlékezett vissza 
rá 2014-ben az akkor 82 éves Mihály 
Domokos, a zenekar tagja, a népi ze-
nekar fennállásának 50. évfordulóján. 

„Évtizedeken át muzsikált lakodalma-
kat, keresztelőket, különböző ünnepe-
ket. Számtalan búcsúztatót zenésített 
meg falunk halottainak. A sok próbá-
ért a hosszú estéken, a szereplésekért, 
buszozásokért, hurcolkodásokért a 
fi zetése a sok taps, vállveregetések, 
gratulációk és a falu hírneve volt.”

Átvették a stafétát

A Lajos bácsi által alapított és veze-
tett zenekar ma is működik, azok 
viszik tovább, akiket a kántortanító 
még gyerekként tanított meg mu-
zsikálni. „Ez a zenekar nem az én 
korosztályommal indult, a szüleink 
kezdték, mi továbbvittük. A mi gene-
rációnk Lajos bácsitól tanulta a mu-
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