
az osztályteremben elhangzott felhí-
vásának ez lesz az eredménye.

„A gyerekektől kértem, hozzanak 
olyan tárgyakat, amelyeket a nagy-
szüleik, dédszüleik használtak, bármit 
elfogadtam, s azt mondtam, hogy ha 
egyebet nem tudnak hozni, hozzanak 
falvédőt, tudván, hogy ma már a há-
zakba nem nagyon rakják ki a falra, 
s bár még az időseknél fellelhető, de 
egyébként a fi ókokban vannak. Sok 
gyerek, mivel egyebet nem tudott 
hozni, ilyen falvédőt hozott. Így szé-
pen összegyűltek. Mivel jó állapotban 
voltak, tudtam, hogy olyan helyre 

kellene felrakni, ahol mások is meg-
csodálhatják, törekedtem arra, hogy 
az őket megillető helyre kerüljenek” 
– mondja, miközben szemügyre vesz-
szük, olvassuk a falvédők feliratait. 
Azt mondja, mivel a százat is eléri a 
számuk, fontolgatja, hogy a későbbi-
ekben újabbakat függeszt ki a falra. 
Igyekezett – jegyzi meg –, hogy a válto-
zatosság kedvéért ugyanazon típusból 
egy legyen, hiszen a népszerűbbekből 
öt-hat azonos darab is könnyen előke-
rült. A legrégebbi darabok megvannak 
százévesek is, de van köztük hatvan-, 
nyolcvanéves fali dísz is.

Horgolt életfi lozófi a

„Itt a földön legtöbbet ér, Isten szava 
és a kenyér” – Veronikának ez a ked-
vence. Hiszi, ha ébredés után ez az első 
dolog, amit az ember elolvas, a napja 
is ennek szellemében telik. Otthoná-
ban is van egy falvédő kifüggesztve 
„Az én uram csak a vizet issza, nem is 
sírom a lányságom vissza” felirattal.

„Gyerekkoromban még nálunk is 
fel voltak rakva a falvédők. »Jézus 
szíve szeretlek én, segíts át az élet ten-
gerén«, ez a kendervászonra varrott 
falvédő nagymamámtól maradt rám” 
– mutatja. A falvédőkön szereplő rö-
vid, frappáns szöveg témája a vallás, a 
családi élet, a szerelem, de megjelenik 
az elvágyódás, a párkeresés témája is. 
A vallásos témájúak a legfelső sorban 
vannak – mutatja. Egy-egy felirat a 
háziasszony rátermettségére utal, 
„Sütni, főzni nem nehéz, ha van hozzá 

elég pénz”, vagy „Ha főzöl jót s eleget, 
férjed szívét megnyered”, vagy „Szom-
szédasszony elmehet, itt pletykálni 
nem lehet”. Széles skálán mozognak 
a párkeresés, szerelem kérdésével fog-
lalkozó feliratok, mint például, „Rád 
sem merem a szememet vetni, sze-
gény vagyok, nem szabad szeretni”, 
„Nem bűn a csóklopás, ha nem látja 
más”, „Visszajössz még tudom, érzem, 
megbánod mit tettél. Ha van szíved, 
neked is fáj, hogy ilyen hűtlen lettél” 
– szólnak a (nálunk helyesírás szem-
pontjából javított) szövegek.

„Szoktam mondani a gyerekeknek, 
hogy a helyesírást annyira ne nézzék. 
Kinek, hogy sikerült a nyomtatás, van, 

K
ülönleges és értékes 
ékköve Csíkmenaság-
nak az egykori köz-
ségházán kialakított 
falumúzeum. A Repülj 
Madár Egyesület jóvol-

tából és nem utolsósorban a helybé-
liek támogatásával letűnt idők min-
dennapjai elevenednek meg az épület 
falai között, méltó emléket állítva a 
Fiság-menti településrész egykori la-
kóinak. A több száz tárgyból álló nép-
rajzi gyűjteménynek, mely az épület 
több helyiségében lelt otthonra, egyik 
gyöngyszeme a falvédő gyűjtemény.

Antik szöveges díszek

Jó néhány évvel ezelőtt Károly Veroni-
ka menasági tanítónő, a Repülj Madár 
Egyesület elnöke arra kérte tanítvá-
nyait, vigyenek magukkal otthonról 
egy-egy régi használati tárgyat az is-
kolába. Így kerültek elő sok házban a 
fi ókok mélyéről a falvédők, amelyeket 
ma már egy kiállítás keretében lehet 
megcsodálni.

„Íme, itt vannak a beszélgetős falvé-
dők” – mutat körben büszkén a falu-
múzeum egyik szobájában Károly Ve-
ronika, ahol a több mint száz darabos 
gyűjtemény egy része látható a falon.

„Mindegyik falvédő Menaságról 
van összegyűjtve, kivételt képez a 
folyosón, a katonaképes kiállítás ke-
retében látható Ferdinándos-falvé-
dő, az egy csíkszentgyörgyi asszony 
jóvoltából került Menaságra. Elmen-
tünk farsangtemetésre Csíkszent-
györgyre, ahol úgy várták a menasági 
farsangolókat, hogy még falvédőket 
is kiakasztottak a kerítésekre, ott 
láttam meg, s addig kértem Molnár 
Zsuzsa nénitől, amíg nekem adta” 
– magyarázza a menasági tanítónő. 
Mint szavaiból sejteni lehet, a kezde-
tekkor még maga sem gondolta, hogy 
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• péntek

Praktikus volt 
a falvédők 
használata, 
hiszen tulaj-
donképpen az 
volt a funk-
ciójuk, hogy 
megvédjék a 
lakást a füst-
től, koromtól, 
de térelválasz-
tó szerepük is 
volt, például 
a szobának a 
háló részét a 
konyhai rész-
től választot-
ták el.

Akármilyen kedves vendég, három napig 
untig elég. Szomszédasszony elmehet, itt 
pletykálni nem lehet – frappáns gondola-
tok, huncut megjegyzések régi idők letűnt 
lakáskiegészítőin, a falvédőkön. Régen a 
székely háztartásokban elengedhetetlenek 
voltak, ma már kuriózumszámba mennek. 
Megnéztük a csíkmenasági falvédő gyűj-
teményt, s ha már ott jártunk, a néprajzi 
gyűjteményt is számba vettük.

„Sütni-főzni 
szeretek, pénzt 
költeni keveset”

Az osztováta, na meg a monogramos törölkö

Régmúltról „beszélg




