
Benedek Csaba – Kürtössy Péter:

Ida néni magánmúzeuma





Benedek Csaba – Kürtössy Péter:

Ida néni magánmúzeuma

Az előszót írta és a kéziratot szakmailag 
ellenőrizte: Szabó László dr. egyetemi tanár

A kötetben szereplő fotókat Benedek Csaba 
torockói anyagából valamint a Koronki család 

családi archívumából válogattuk.

Az angol nyelvű fordítást Kanyó Alíz, a német 
nyelvű fordítást Kovács Dénes készítette.

Tipográfia és tördelés: Pintér Tamás

Megjelent  a Nemzeti Civil Alap támogatásával

Kiadja a

 

ISBN 978-963-06-5074-8

Készült a Kapitális Nyomdaipari Kft műhelyében, 
Debrecenben. 2008. 

TOROCKÓ Kulturális,
Természet- és Egészségvédő

EGYESÜLET





5

Előszó

Azzal, hogy Románia is tagja lett az Európai 
Uniónak, az erdélyi magyarság, székelység is új helyzetbe 
került, hatalmas változások előtt áll. Az úgymond légiessé 
vált határok megteremtik annak lehetőségét, hogy 
emberek, kulturális javak, eszmék, áruk s más egyebek 
szabadon áramolhassanak országok, tájak, népek, 
kultúrák között. Új eszközök, eljárások, szokások, ételek 
jelennek meg, s épülnek be vagy egyenesen romba döntik 
a meglévőt, megváltoztatják az eddigi életrendet. A zárt 
falvak kinyílnak, a régi lakosok közé újak kerülnek, 
mások örökre búcsút mondanak a régi portának, 
családnak, embereknek. Az eddig érvényes életrend, a 
sajátos, a közösségre jellemző kultúra már nem jelent 
védelmet, főként akkor, ha nagy tömegben zúdul a 
közösségre az új, soha nem látott-hallott világ értéke és 
szemetje egyaránt. 

Még benne élünk a hajdani világban, még 
használjuk tárgyait, becsüljük értékeit, értjük szavát. Ha 
nem is használjuk már, de őrizzük, óvjuk, hiszen üzenetet 
hordoznak, jeleket, szavakat, dallamokat, eszméket, 
örömöt, fájdalmat a régi világból. Egy-két generáció 
múltán már csodálkozva fogunk egy-két darabra 
tekinteni: Mi lehetett? Mire és hogyan használták? Ki 
csinálta, faragta, festette? Milyen mozdulatok tartoztak 
hozzá? Még bennünk felidézi a régi világot, a nagyapa, 
dédszülő emlékét. Látjuk, mint fújja el a petróleumlámpát 
minden este a nagymama. Hogyan köti meg kendőjét 
templomba induláskor. Mint kerülgeti a tócsákat, lépeget, 
hogy ne csapja fel a sarat. Előttünk van az a mozdulat, 
ahogyan a havat rázza le bundájáról, veregeti földhöz 
csizmája talpát, hogy lehulljon a rátapadt hó, sár. A 
tárgyak láttán felidézzük a múltat, az élet szépségeit, 
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gyötrelmeit vagy csak monoton napjait. Ezt ismerik fel 
nagyon sokan. Ezért őrizgetnek mások szemében lomnak 
tűnő ócskaságokat. Ezek kötnek bennünket a múlthoz, 
szólnak hozzánk közvetlenül. 

Akadnak azonban, s egyre többen olyanok, akik 
nemcsak a maguk, hanem mások számára, a közösség 
egésze vagy a nemzet számára akarják a múltat felidéző 
tárgyakat megóvni, összegyűjteni. Akik közölni szeretnék 
másokkal, hogy itt a mi közösségünk századok óta 
értékeket alkotva élt, emberi körülményeket teremtett, 
sajátos arculatú kultúrát teremtett maga körül. Ennek 
lelke, fénye, csodálatos közege és világa volt. A tárgyak 
éltek. Bennük hosszú-hosszú nemzedékek próbálkozása, 
jobbító, tökéletesítő szándéka rejlik, a sok munka, 
használat, a kéz melege csiszolta fényesre, tökéletesre, 
koptatta el, mélyítette be az ujjak helyét. Ma, amikor 
gyufa vagy öngyújtó után nyúlunk természetszerűen, 
lángocskát, tüzet lobbantunk, hogy rágyújtsunk vagy 
fellobbantsuk a tüzet, már nem emlékezünk arra, hogy 
egykor ugyanilyen természetességgel és gyorsan 
csiholtak elődeink kovával, acéllal szikrát a taplóra és 
fúttak tüzet, lobbantottak lángot. Az ilyen emberek 
tisztában vannak a múlt értékeivel, s nagy szívük van, meg 
akarják osztani élményeiket másokkal, becsülik őseiket, 
védik a régi tudás tárgyakba zárt lényegét. Tudják, hogy 
ezzel mások is gyarapodnak, tartást nyernek, emberséget 
tanulnak.

Így, ezeket tudva tekintsünk körül és mondjunk 
köszönetet.  

Szabó László
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„Torockón születtem, itt nőttem fel, itt is halok meg!“

 Víghné Koronki Ida, 2007.

Ida néni magánmúzeuma

Torockó az egykori Aranyos-Torda vármegyében 
(a mai Fehér megyében), az Erdélyi-érchegység keleti 
végében fekszik, a Torockói-medence szűk völgyének 
egyik magyarlakta települése. Közel egyenlő távolságra 
Tordától s Nagyenyedtől. Torda felől a Borrévi-szoroson, 
míg Nagyenyed irányából a Kőközön keresztül 
közelíthető meg. A Torockói-medencében négy település 
található, a románok által lakott Bedellő (Izvoarele) és 
Torockógyertyános (Vălişoara, Agendorf), valamint a 
magyarok lakta, egymással szoros kapcsolatban élő 
Torockó s Torockószentgyörgy. 

A környék számtalan látnivalót, érdekességet 
kínál az idelátogató érdeklődőknek. A gyalogos túrákat 
kedvelők kirándulásokat tehetnek a Székelykő és az 
Ordaskő csúcsára, valamint a Székelykő oldalában 850 
méter magasan található Kőlyukhoz. Ugyancsak 
számukra nyújthat feledhetetlen élményt a közelben 
található Tordai-hasadék is, mely az Aranyos-melléki 
mészkőhegység karsztos barlangjainak beomlása folytán 
keletkezett. A régi, beszakadt mennyezetű barlangokból 
kialakult 3 kilométer hosszú szurdoknak csaknem 
függőleges és 200 méterig emelkedő sziklafalai vannak, 
alján a Hesdát-patak folyik. A hasadék és környéke 
geológiai képződményei és flórája miatt védett terület. 
Aki a történelmi emlékek után érdeklődik, feltétlenül 
keresse fel a szomszédos településen álló, 13–14. század 
folyamán épült torockószentgyörgyi várat, melyet a 
Thoroczkay család építtetett. A várat az 1514-es 
parasztfelkelés idején elfoglalták, s felégették. Ezután 
még felújították, sőt bővítették és újabb védőfalakkal 
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övezték. 1704-ben azonban újra elpusztult: Tige osztrák 
generális lövette szét. Ekkor már nem újították meg, a 
tulajdonos család leköltözött a faluba. A 740 méter magas 
mészkőszirten álló vár gyalogosan könnyedén 
megközelíthető, s haló porában, omladozó falaival is 
megkapó látvány nyújt. Torockó közelében található két, a 
magyar történelemben fontos szerepet játszó város is: 
Torda és Nagyenyed. Torda az a város, ahol 1557-ben 
Európában elsőként mondták ki a vallás és lelkiismeret 
szabadságát. A kebeles polgárok egykori települése ugyan 
nagyon megsínylette a 20. századot, de a történelmi 
belváros, a most felújított katonatemető vagy az 
évszázadokig gazdagságot adó sóbányák meglátogatása 
még felfedi előttünk egykori szépséges arcát. Míg Torda 
valláserkölcsi téren, Nagyenyed kulturális és oktatási 
vonalon véste bele magát az erdélyi történelembe. Az 
1662-es tatárdúlás után Apafi fejedelem ide helyezte át az 
addig Gyulafehérváron működő kollégiumot, ettől 
kezdve egész Erdélyből idejött a tanulni vágyó ifjúság, 
innen kerültek ki a református egyház vezető 

A torockószentgyörgyi vár
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személyiségei. Számos neves tudósunk köthető a 
városhoz (Apáczai Csere János, Pápai Páriz Ferenc, aki itt 
is van eltemetve, Kőrösi Csoma Sándor, Bod Péter, Benkő 
Ferenc). De itt volt bölcsője a magyar nyelvű 
színjátszásnak, s jelentős szerep jutott az iskolának a 
nemzeti szellem elterjesztésében is. A 19. század elejére 
Nagyenyed valóságos magyar tudományos központtá 
vált, melyet azonban elsöpört 1849 vihara!  Az 1849-es 
román vérengzés áldozataira ma emléktábla hívja fel a 
turista figyelmét. Érdemes megtekinteni a még ma is 
működő Bethlen Kollégiumot és 14. században épült 
református vártemplomát is. Végül, de nem utolsó sorban 
ne feledkezzünk meg a közelben lévő, népességükben 
fogyatkozó aranyosszéki székely falvakról sem 
(Szentmihályfalva, Mészkő, Várfalva, Sinfalva, Kövend, 
Bágyon, Csegez), melyek szintén számos történelmi és 
kulturális értéket kínálnak, s ahová a hagyományosan 
híres székely vendégszeretettel várják az odalátogatót.

Torockói főtér a Székelykővel
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A szentmihályfalvi református templom

A templom rovásírásos felirata
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Torockó festői környezetben fekszik, délkelet 
felől az 1128 méter magas Székelykő, vele átellenben az 
1250 méter magas Ordaskő öleli át. A Székelykő formája 
miatt gyakran ismételgetett toposz, hogy Torockón 
kétszer kel fel a Nap: napfelkelte után ugyanis a 
Székelykő mögé búvik a Nap, majd az évszakok 
váltakozásától függően bizonyos idő múlva újra 
előbukkan.

Már az ókorban lakott vidék: a Székelykőn a 
római korban őrszolgálat működött, a hegygerincen 
Antonius Pius és Maximinus Thrax császárok idejéből 

1
való pénzérméket találtak.  A népvándorlás korában szláv 
telepesek szállták meg a vidéket, erről tanúskodik néhány 
környező szláv eredetű helységnév (Borrév=fenyővel 
borított hely, Lunka=kőbánya). Maga Torockó neve is 
szláv eredetű, jelentéséről azonban megoszlanak a 
vélemények. Egyesek a vaskő, vassalak (troszk), míg 
mások a zúgni, harsogni (treskati) szóból magyarázzák a 

2
település nevét.  

1 Hantz Lám Irén: Torockó útikalauz. 2003. 8.
2 Hantz Lám Irén: Torockó az évszázadok tükrében 1998. 3. Kiss Lajos: Fölrajzi nevek 
etimológiai szótára. 1983. 653–654. 

Torockói főtér a vajorral
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A honfoglaló magyarok közül Ákos vezér 
nemzetsége szállta meg elsőként a vidéket, feladatuk volt 

3
a Székelykőn lévő őrtoronyból felügyelni a környéket.  
Később ebből a nemzetségből származott a Thoroczkay 
család, amely hosszú időn keresztül meghatározó szerepet 
játszott a medence életében. V. István 1264–71 között a 
kézdi székelyek egy csoportját ideiglenesen az Aranyos és 
Maros közti területre rendelte az elpusztult tordai királyi 

4várbirtok területére.  1289-ben IV. László végleg a 
székelyeknek adományozza ezt a területet annak minden 

5jövedelmével együtt.  Ebben az adománylevélben 
„Castrum Turuskou”-ként említik a települést. 

Ezidőtájt jelentek meg a völgyben a románok is, 
1290-ben III. András magyar király engedélyével a 
földesúr Bedellő s Gyertyános falvait (ahol korábban 

6magyarok éltek) jelölte ki számukra lakhelyül.  Mivel a 
románok később érkeztek Erdélybe, a helyneveket 
döntően a magyarból vették át, különbség csak a román 
hangrendszerhez való igazodásban mutatkozott.

3 Borbély István dr.: A régi Torockó. 1927. 13.
4 Kósa László–Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. 1983. 58–59. 
5 Hantz Lám Irén: Torockó útikalauz. 2003. 8. 
6 Uo.

Itatás a vajornál
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Jól példázza ezt Torockó régi román neve is: Trascău. A 
nagyszámú helységnév-változtatással ez az egyezés 
megszűnt, 1926-ban hivatali úton Trascău-t Rimetea-ra 

7 változtatták.

Vastermelés a 14. század elején már biztosan 
létezett Torockón, hiszen azt a technikát, amellyel a vasat 
itt is nyerték, az egész Magyar Királyság területén német 

8szakemberek ekkortájt honosították meg.  A 15. századi 
torockói forrásokban szereplő német családok feltehetően 
a felső-magyarországi bányatelepekről költöztek ide, ezt 
a feltevést alátámaszthatja az is, hogy az Ákos 
nemzetségből származó földesúri családnak ott is voltak 

9birtokai.  Kós Károly szerint ellenben ezek a német 
családok a környező Abrudbányáról s Verespatakról 
szivároghattak be, amit azzal bizonyít, hogy a torockói 
német eredetű nevek ezekben városokban mind 

10megtalálhatók.
7 Murádin László: Utak és nevek. 2003. 8–9.
8 Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség, 1977. 77. 
9 Uo. 78. 
10 Botár és Tóbiás családokkal Abrudbányán, Botár, Ekhárt s Vernes családokkal pedig 
Verespatakon találkozunk. Kós Károly dr.: Vasművesség. 2002. 59. 

A vasművesség emlékei, kígyós kilincs
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A szájhagyomány úgy tudja, hogy a torockóiak 
Eisenwürtzelből betelepített stájer bányászok 
leszármazottai, s ezt a nézetet sugallja mind a mai napig 

11számos újság, televíziós műsor is.  A 19. század kutatói 
12szintén elfogadták ezt,  de a legújabb tudományos kutatás 

bebizonyította, hogy az 1291. évi elveszett privilégium-
levél 1785-ös másolata pusztán ügyes hamisítvány, 
melyet a torockóiak a jobbágyság igája alóli szabadulás 
reményében csináltattak jó pénzért, hozzáértő 

13jogászokkal.  Ez a kiváltságot bizonyítandó hamis irat, 
melyet Torda város 1291-ben kapott privilégiumából és 

14Offenbánya 1325-ös kiváltságleveléből gyúrtak össze,  
szerves része annak a négy évszázadon át tartó 
küzdelemnek, melyet Torockó népe folytatott a 
11 MTV Főtér műsor Torockó része és Bayer Zsolt–Nemes Tibor 1100 év Európa 
közepén sorozat 3. dvd, Aranyosszék része
12 Malonyay Dezső: A magyar nép művészete, 297–299, valamint Jankó János: Torda, 
Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Bp. 1893. 41. Orbán Balázs: A 
Székelyföld leírása II. Aranyosszék. 1982. 200–201. 
13 A hamisítványt Medve Mihály, a királyi jogügyi igazgató helyettese készíttette, 
segítségére Ágoston Márton kolozsvári ügyvéd és Zongor Mihály királyi táblai ügyvivő 
voltak. Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. 1977. 70–73. 
14 Uo. 73.

Az Alsó piacsor
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bányászokat a királyi Magyarországon megillető 
kiváltságokért. Habár a szakemberek kétséget kizáróan 
bebizonyították a privilégiumlevélről, hogy hamisítvány, 
hiszen sem szerkezete, sem nyelvezete, sem fogalmazása 

15nem korhű, ennek ellenére a torockóiak körében  mégis 
széles körben elterjedt a német származás eredetének 
elmélete, pedig megjelenéséig aranyosszéki székelyek-

16nek vallották magukat.

Thoroczkay Illyés is 
, melynek leleplezése után 

felosztották birtokát, s egy részét Csupor Miklós vajdának 
adták. A Thoroczkay-birtok ezután többször tulajdonost 
cserélt, s csak 1513-ban került vissza a családhoz. A 
Dózsa-féle 1514-es parasztfelkelésben a torockó-
szentgyörgyi várat elfoglalták és feldúlták. A lázadás 
leverése után II. Lajos az elégett adománylevelek helyett 

részt vett 1467-ben a Mátyás 
király elleni összeesküvésben

15 Hasonló eredményre jutott Szabó Zsolt is. Szabó Zsolt: Egy mesével szegényebben, 
az igazsághoz közelebb. 1998. 19. 
16 F. Halay Hajnal–Szentimrei Judit: Torockói varrottasok. 1997. 3.; Balogh Szabolcs 
In: Regélő Torockó 2004. 30.

Főtér részlete
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újak kiállítását ígérte a földbirtokosoknak, s Thoroczkay 
17Ferenc is újat kért ezen az alapon.  Ezen új irat magába 

foglalta az egész Torockói-völgy fölötti uralmat. Torockó 
ekkor már  kiemelkedett 

a környező jobbágyfalvak sorából, „a polgári (iparos és 
árus) életforma és igények irányába való természetes 
fejlődésnek útjában azonban erős gát volt a jobbágyi 
állapot különféle kötöttségeivel és a népi foglalkozásként 
űzött vasművesség miatt még csak növelt terheivel. Nem 
csoda, ha a torockóiak az újkor minden feudalizmust 
fenyegető megmozdulásában jelen voltak, többnyire 
közvetlenül, és mint Dózsa, Rákóczi, Horea és Kossuth 

18népének fegyverkovácsai is.”  Mindeközben folya-
matosan perlekedtek földesurukkal jobbágyi állapotuk 
megszüntetéséért, de csak az 1848-as jobbágy-
felszabadítás hozta el számukra az áhított szabadságot. A 
sors furcsa fintora, hogy ekkorra a modern ipari 
vaskohászat térnyerése s a helyi bányák kimerülése miatt 
a kenyeret adó vasművesség már hanyatlóban volt.  

A vasmunka felhagyását követően, az 1880-as 
évektől a közel kétezer lakosú település férfi lakossága 
elhagyni kényszerült faluját, s más vidékeken kellett 

19munkát vállaljon.  A bányászatból szerzett ismereteiket 
leginkább ácsként, kőfaragóként, kőművesként tudták 
hasznosítani, részt vettek a jelentősebb építkezéseken, 

a vasmunkával járó életmódjával 

17 Ezzel az újabb kutatások szerint csalást követett el, hiszen nem égett el a régi 
okmány. Hantz Lám Irén: Torockó útikalauz. 2003. 10. 
18 Kós Károly dr.: Vasművesség. 2002. 25. 
19 „Nagy sor az, ha évszázados foglalkozástól meg kell egy népnek válnia, s nincs mit 
csodálkozni azon, ha nehezen teszi meg azt. Mert igaz ugyan, hogy a bányász élete 
rövid, munkája kínos, nehéz, de jutalma, legalábbis a régi időkben, gazdag vala, s a 
múlt e gazdagságának emlékezete minduntalan föltépi sajgó sebét. […]De milyen 
munkát végezzen a torockói bányász ezentúl. Földje kicsiny s így a bányászat 
elpusztulásának első hatása a kicsiny föld fokozottabb felhasználásában nyílvánul. 
Határát gondosan műveli, fáradságot nem kímél, de hasztalan! A kopár sziklák nem 
teremnek, s ami termékeny föld van, az oly kicsiny. Állatot sem tenyészthet, hiszen erdeit 
felemésztette a kohászat, a mi megmaradt, véderdő, tilalmas, tehát legelője sincs. E 
gazdasági nyomorúság rászorítja az iparra, az idegenbe való munkára.” Jankó János: 
Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe. 1893. 195. 
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A sikátor
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utak, vasutak, hidak építésénél, nemcsak Erdélyben, de 
20Európa más országaiban is.  Sokan elköltöztek, ugyanis a 

szűk völgy nem tudott eltartani ennyi embert. Szintén az 
elvándorlást fokozta, hogy 1920-ban a trianoni 
békediktátum után a település Romániához került, s az 
iskola oktatási nyelvét románra változtatták, valamint, 
hogy a második világháború után az erőszakos 
kolhozosítás az egyébként is kevés termőföldet közös 

21tulajdonba vette.  Az 1980-as években a lakosság nagy 
része a közeli iparvidéken (Nagyenyed, Aranyosgyéres, 
Torda) kapott munkát, míg az otthon maradottak a 

22mezőgazdaságból próbáltak megélni.  Jól mutatják ezt a 
negatív tendenciát a népességi adatok is. 1765-ben 1500, 
1847-ben 1800, míg 1870-ben 1810-re tehető a lakosság 

23száma Orbán Balázs szerint.  Az 1890-es népszámlálás 
1406 főt talál, melyből 1247 magyarnak, 74 románnak,

20 Kós Károly dr.: Vasművesség. 2002. 27. 
21 Janitsek Jenő: Torockó és Torockószentgyörgy hely- és családnevei. 1992. 31. 
22 Uo. 6. 
23 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása II. Aranyosszék. 1982. 219. 

A Torockói-medence a Székelykőről
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1 németnek s 84 más nemzetiségűnek vallotta magát. 
1930-ban 1310 főt számlál a település, 1993-ban pedig 

24743-at.  2002-es népszámlálási adatok szerint 602 lakosa 
van a településnek, melyből 458 a magyar (76%), 135 a 
román, 1 a német és 8 a cigány. Vallási megoszlás szerint: 
429 unitárius, 14 református, 11 római katolikus, 2 

25pünkösdi hitű és 143 ortodox.  A kommunizmus valós 
értékeket felborító, súlyos gazdasági és szellemi 
rombolása után a település ma a kiútkeresés ösvényét 

26járja.

Torockó jövője a múltjában gyökerezik. A sok 
évszázados vasművességből eredő anyagi jóléthez 
kapcsolódó páratlan népi kultúra kifejlődése a jelen 
korban hatalmas idegenforgalmi lehetőségeket rejt 
magában. Általános tendencia, hogy a népi műemlékek 
védelme a helyi közösségek akaratával szembe 
helyezkedik, hiszen a régi épületek a mai modern életre 

27kevésbé alkalmasak.  Az átépítés során a helybeliek 
elsődleges szempontnak nem a műemlékvédelem 
iránymutatásait, hanem az igényeiket s anyagi 

28lehetőségeiket tartják szem előtt.  A bányák kimerülése 
következtében azonban itt az anyagi lehetőségek 
beszűkültek, ami ugyan a drága viseletre negatív hatást 
gyakorolt, de konzerválta a faluképet, hiszen nem volt 
pénz a régi épületek átépítésére, korszerűsítésére. A 
torockóiak „konzervativizmusa, hagyományszeretete is 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a páratlan építészeti, 
népművészeti és ipartörténeti kincs máig fenn-
24 Furu Árpád: Torockó népi építészete. 1994. 
25 Varga E. Árpád: http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abetn02.pdf
26 Furu Árpád In: Regélő Torockó. 2004. 12. 
27 Román András: Akció Torockó és Énlaka építészeti örökségének megóvására. 1997. 
171–174.
28 Saját gyűjtéseink alkalmával mai napig rendszeresen találkozunk ezzel az 
értékszemlélettel az egész Kárpát-medencében, de Torockón is áldozatul esett ennek 
több épület, pl. az Új utcában a 251. számú házat, valamint az Alsó Kővár utcában a 117. 
számú házat 2003-ban lebontották. Furu Árpád In: Regélő Torockó. 2004. 11–12. 
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29maradjon.”  Szükség volt mindig erre a szemléletre azért 
is, hogy az idegen tengerben magyarként megmarad-
hassanak. Az öntudat kialakulásában komoly szerepet 
játszott nagy hagyományú iskolája s fejlett írásbelisége is. 
A 16. század második felében unitárius hitre tért Torockón 

301595-ben már algimnázium működött.  Így lehetséges az, 
hogy ma egységes, polgári ízlést tükröző falukép tárul 
Torockón a látogató elé. 1996-ban elkészült a település 
műemléki felmérése, melyben 150 házat találtak 
értékesnek. Román András dr. kezdeményezésére 
Belváros-Lipótváros (Budapest V. kerület) önkormány-
zata akciót indított a falu építészeti örökségének 

31megmentésére.
E célra hozta létre a Transylvania Trust 

Alapítvány a Torockó Értékvédő Programot, mely évente 
karbantartási támogatást nyújt a hagyományos házak 
tulajdonosainak. Ez a program kétségkívül befolyásolja a 
faluközösség gazdasági életét is, hiszen a faluturizmus 
fejlesztése a jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetben 
az egyik legjelentősebb megélhetési forrássá válhat. Ezen 
akció talán legfontosabb eredménye, hogy megváltozott a 
falubeliek értékítélete: „A helyiek ma már nem szégyellik 
a régi házat és azt, hogy nem volt „tehetségük” új 
építésére, hanem büszkék a korabeli polgári öntudatot 
sugalló épületekre. […] A Torockó Értékvédő Program 
sikerét, a helyreállítási munkálatok magas szakmai 
színvonalát elismerve, a kezdeményezés 1999-ben 
elnyerte a legmagasabb nemzetközi műemlékvédelmi 

32kitüntetést, az Europa Nostra-díj éremfokozatát.”  

29 Furu Árpád: Népi építészet. 2002. 408. 
30 A 19. században a mintegy ötvenezer főnyi erdélyi unitárius közösség, amely 
lényegében szerény anyagi teherbíró képességű volt, egy főiskolát s 3–4 középiskolát 
tartott fenn. Akár más protestáns, akár a katolikus iskolaszervezettel vetjük ezt egybe, 
imponáló. Filep Antal: Kríza János és az erdélyi unitáriusok. 1982. 130. 
31 Román András: Akció Torockó és Énlaka építészeti örökségének megóvására. 1997. 
171–174.
32 Furu Árpád: Népi építészet. 2002. 409. 
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„Ma politikailag község ugyan, de a torockói nép 
ma is városinak tartja magát s műveltsége színvonalával a 
közeli falvak lakói fölé csakugyan városi színvonalig  

33 kimagaslik.” Tágas főterével, rendezett telkeivel és az 
1870-es tűzvész után épült polgári házaival ma is a vidék 
központja. A gazdagon díszített homlokzatok, utcára nyíló 
pinceajtók, fehérre meszelt házak, behajtott vas 
zsalugáterek ma is jól tükrözik a helybeliek egészséges 
puritanizmusát. Ennek a polgári öntudatnak sajátos 
kifejeződése az is, hogy a Győrbíró Pál tanár által 1954-
ben létrehozott „Néprajzi Múzeum” mellett két 
magánmúzeum is bemutatja a hagyományos tárgyi 
kultúra helybeli emlékeit. Ezek egyike „Ida néni 

34magánmúzeuma”.

33 Gergely Ernő idézi Kelemen Lajos tanulmányát, mely a Jókai Erdélyben című 
kötetben jelent meg. Gergely Ernő: Régi magyar bányavárosok, Torockó. 1998. 13. 
34 Víghné Koronki Ida gyűjteménye több kiadványban szerepelt már. Hantz Lám Irén: 
Torockó útikalauz. 2003.; Kútvölgyi Mihály–Furu Árpád–Balogh Szabolcs: Regélő 
Torockó. 2004.  Sellyei Tamás Ottó: Torockó. én

Ida néni magánmúzeuma
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A múzeumalapító Víghné Koronki Ida 1925. 
35február 3-án született régi torockói családban.  

Ugyanabban a házban látta meg a napvilágot, ahol anyai 
nagyapja, Tóth István is. Ida néni iskoláit helyben 
végezte, az első két osztályt félig magyarul s románul, a 
többit pedig román nyelven. 14 éves korában konfirmált a 

36torockói unitárius templomban.  1947-ben férjhez ment 
Vígh Józsefhez, s egy évre rá költöztek vissza a Főtérről 
anyai nagyapjához.

Nagyapja csizmadiaként dolgozott 5–6 
segítséggel. A torockói viselethez elengedhetetlen 
csizmákat varrta, a nőknek piros, a férfiaknak fekete 
színben. A csizmák kecskebőrből készültek (ebben az 

35 Janitsek Jenő szerint a Koronki kihalófélben lévő régi torockói család. Janitsek Jenő: 
Torockó és Torockószentgyörgy hely- és családnevei. 1992. 36. 
36 Torockó már 1332-ben egyházas hely, a 16. században tértek át az unitárius hitre. „A 
torockóiak annyira meggyőződéses unitáriusokká váltak, hogy ezidőtől kezdve unitárius 
hitüket nemcsak nem hagyták el, de Torockó bányavárosában nem tűrtek meg más 
vallásút. Torockó évszázadokon át egyik teljesen tiszta unitárius város volt. És ez az egy 
Isten hite a legszorosabban össze volt kötve magyarságukkal.“  Borbély István dr.: A 
régi Torockó. 1927. 139. 

Ida néni
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időben Torockón minden családnak 8–10 kecskéje volt), 
amiket vonattal Pestre vittek festetni egészen addig, míg 
Kolozsvárott meg nem alakult a bőrgyár. 1942-ben 
anyaghiány miatt abbahagyta a munkát. Tizenkét évre rá 
elhunyt, ezután a műhely üresen állt. Ida néni a nagyapja 
iránt érzett szeretetből s tiszteletből 1982-ben a tőle 
örökölt bútorokkal rendezte be a helyiséget úgy, ahogy ő 
azt a gyerekkorában nagyapjánál látta. Ekkor azonban 
még hivatalosan nem nyithatta meg kapuját a múzeum, a 
Ceausescu-rendszer ugyanis nem engedte a vendéglátást. 
Ida néni erről így emlékezett: „Akkor csak átmeneti 

Tóth István csizmadia feleségével, Botár Ilonával
és Ilona lányukkal 1911-ben



24

kirándulók voltak. Aki jött, az ment is tovább. Itt senki nem 
állt meg abba az időbe. Na hát akkor nagy terror volt. S 
szombaton, vasárnap fogadtam egy pár vendéget, s akkor 
hétfőn nekem kiadták a néptanácstól, hogy ha még 
vendéget fogok fogadni, azonnal elzárnak. S akkor aztán 
az nekem úgy maradt egészen ‘94-ig.” 1994-től egyre 
többen érdeklődtek a múzeum iránt, s mivel férje után is 
örökölt egy rend bútort, 1996–97-ben a Torockó 
Értékvédő Program segítségével hozzátoldottak még egy 
szobát az egykori műhelyhez, ahol azok is helyet kaptak. 

Ida néni hagyománytisztelete, népművészethez 
való különleges viszonya annak köszönhető, hogy olyan 
környezetbe született bele, ahol még a hagyományos 
értékrend szabta meg az emberek életét. A népi bútorok, 
viseletelemek ekkor még használatban voltak, 
elsajátíthatta a varrottasok készítését is, amit egész 
életében aktívan folytatott, valamint ismeretei révén 
Torockó öltöztetőasszonyává vált. Múzeuma nem a 
szokványos bemutató-kiállítóhely, a kiállításban szereplő 
viseleteket ma is szívesen kölcsönzi esküvők, 
eljegyzések, konfirmálások alkalmával a helybelieknek, 
ezzel is segítve a hagyományos kultúra továbbélését. Ida 
néni tevékenységét a szakma is elismerte, a Romániai 
Magyar Népművészeti Szövetség 2003-ban életmű-
díjban részesítette. 

Torockó a Székelykőről
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Torockó településformája enyhén elnyújtott, 
37szerkezete szétágazó, sokutcás.  Bármerről érkezik is a 

látogató, a központban lévő, 200 méter hosszú, 60-100 
méter széles téren áll meg először. Innen könnyen 
megközelíthető Ida néni magánmúzeuma. A Torda felé 
vezető úton, az Alsó Piacsor északi meghosszabbításán, 
az Alsó utcán haladva bal kéz felől egy kis leágazást 
találunk, a Puskás utcát, mely nevét egykori lakosairól, a 

38fegyverkovácsokról kapta.  Ez volt a régi Bányaút.  A 
múzeum a 174. szám alatt található, bal kéz felől az utolsó 
ház.

Tóth István, Ida néni nagyapja építette az épületet 
1902-ben műhelynek, a szülőháza mellé, a falu szélére. A 
ház az utcafrontra épült, a településre jellemző 
szalagtelken áll, s jól illeszkedik a faluképbe. Mivel a szűk 
völgy miatt a rendelkezésre álló hely kevés, a telkek nagy 
része keskeny, az udvart ezért csak egy kapuval zárják le. 
A kapuk s kerítések hagyományos anyaga a fa. Torockó 
házait öt alaptípusba sorolhatjuk. A torockói 
jobbágyházak típusába azok tartoznak, melyek két- vagy 
háromosztatúak, félig vakoltak, onnan felfelé 
boronafallal rendelkeznek. Kéményük nincs, kétrétegű 
zsindely fedi őket. Egyetlen utcai ablakuk többnyire nem 
középen helyezkedik el, pincéjük bolthajtásos. Ennek 
továbbfejlesztett változata, mikor a házat aláboltozzák és 
bevakolják, megjelenik a második utcai ablak és az utcai 
pinceajtó. A második és harmadik típusba azokat a polgári 
klasszicista illetve eklektikus hatású házakat soroljuk, 
melyeket már kőből emeltek, s az 1870-es tűzvész után 
épültek. Vas pinceajtajuk az utcára néz, mellette két kis 
pinceablak található. Az első (tiszta) szobának két 
zsalugáteres ablaka van, felettük az oromfalon ablak 
nagyságú nyílás látható. Klasszicizáló ornamentika 

37 Furu Árpád: Népi építészet. 2002. 358. 
38 Janitsek Jenő: Torockó és Torockószentgyörgy hely- és családnevei. 1992. 10. 
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jellemző rájuk, párkányzatok, stukkók, lizénák, 
pilaszterek díszítik az épületet. Általában szoba-konyha-
kamrás elrendezésűek, pincéik az udvarról is 
megközelíthetők. Deszkafödémmel, deszkapadlóval, 
téglakéménnyel, csonkakontyos tetővel rendelkeznek, 
héjazatuk cserép. Ezen házakon a vasművességet hirdetik 
a pinceajtók, az ablakrácsok, táblák, zárak, kilincsek s 
abroncsok. A negyedik s ötödik típusba azokat a 19. és 20. 
században épült népi jellegű épületeket soroljuk, melyek a 
polgári hatású házak mintájára épültek, ám jóval 
egyszerűbben, kevés dísszel, javarészt fa vagy tégla 

39alapanyagból.  Ida néni múzeuma eklektikus polgári ház, 
de funkciója miatt csupán egy helyiséggel rendelkezett 
eredetileg. Léteznek épületek még, melyek egyik típusba 
sem illenek bele, ezek többsége az utóbbi időben épült. „A 
20. század második fele ezen település építészetében is 
meghozta az első töréseket, a szűk történelmi központban 
megjelentek olyan épületek, mint a minden helységben 
jelenlevő típusterv-panel-bevásárlóközpont, a 
kacsalábakra váró rendőrlak. (…) Idegen testek, melyek a 

40jól ismert politikai játszma eszközeiként állíttatnak.”  
Torockó házainak kétharmada hagyományos épület, 
egynegyede pedig a településkép szempontjából 

41semleges.

A múzeum épülete 1902-ben, építésekor még 
csupán egy szobával s egy pincével rendelkezett. Tóth 
István nem kizárólag műhelynek használta, ebben tárolta 
a kész termékeket, valamint olykor élelmiszert is. A 
második helyiséget – mely kívülről is jól látható – 
1996–97 folyamán a Transylvania Trust Alapítvány 
segítségével tapasztották hozzá a házhoz.

39 Furu Árpád: Torockó népi építészete. 1994. 7–13. 
40 Furu Árpád: Torockó, a fehérre meszelt házak városa. 1993. 10. 
41 Furu Árpád: Népi építészet. 2002. 408. 
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Az épület datált ablakkerete: 1688

Torockó legrégebbi épülete az Új utcában
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Torockói jobbágyház a Szentgyörgyi utcában

A Felső Piacsor



29

Ida néni múzeumának gyűjteménye négy 
nagyobb részből tevődik össze: 

1. Nagyapjának, Tóth Istvánnak a hagyatéka 
(bútorok, kerámiák, kandalló, képek)

2. Nagyapjának, Tóth Istvánnak a szerszámai és

cipészasztala

3. Férjének, Vígh Józsefnek  hagyatéka

(bútorok, kerámiák)

4. Ida néni varrottasai s viseleti darabjai

(az általa készített varrottasok s viseleti darabok)

A négy rész nem különül el a kiállításban egymástól, mert 
Ida néni nem gyűjteményi egységekként, hanem 
enteriőrszerűen állította ki tárgyait. A belső szobát 
(egykori műhely) tisztaszobának, a külsőt (későbbi 

Az unitárius templom
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42toldás) pedig pitvarnak kívánta berendezni.  A múzeum 
épületébe a – később hozzátoldott – hátsó szoba felől lehet 
bejutni. 

Torockó a modern tőkés ipar kialakulásáig Erdély 
43legjelentősebb vasműves központja volt.  Egyedinek 

tekinthető, hogy az egész település mint egy jól szervezett 
üzem működött, hiszen a vasművesség minden fokozatát 
és ágazatát művelte. Innen eredt a torockóiak anyagi 
jóléte, fejlett öntudata, s mindaz, ami ezt a települést 

44messze környezete fölé emelte.  Ennek állít emléket a 
kiállításban látható vaskenyér, valamint a belső szobában 

42 Hangsúlyozni kell, hogy a tárgyak ismeretében muzeológiai szempontból ez az 
elrendezés a leghelyesebb.
43 Legjelentősebb termékük az erdélyi váltóekéhez való ekevas volt, mely a község 
címerébe is bekerült: „Toroczkó pecsétje 1590-ből származik, középen két hosszú és egy 
lapos ekevas van ezen körirattal: Insignia Toroczko 1590.” Orbán Balázs: A Székelyföld 
leírása II. Aranyosszék. 1982. 219. 
44 Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. 1977. 62. 

Tóth Ferenc kohómester
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Tóth István és Botár Ilona a vasárnap délutáni táncházban,
a háttérben járai cigányzenészek

Vígh József csendőr és neje
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helyet kapó vas ajtózárak s kapupánt, de már a ház 
homlokzati ablakainak zsalugáterei és a pinceajtó is erre 
utalnak. A vasművesség tárgyi emlékei azonban nem 
szerves részei a kiállításnak, csak azért kerültek be, mert 

45ezek is a családi örökség részeit képezik.  Ida néni anyai 
nagyapja ágán régi bányász és kohós családból származik, 

46melyet már 1473-ból említenek a források.  Dédapja, 
Tóth Ferenc is még kohómesterként dolgozott, tőle 
maradt meg a monogrammal ellátott, 1833-ban datált 
kapupánt.

45 Ezeket a Győrbíró Pál által létrehozott Néprajzi Múzeum tematikusan bemutatja. 
46 Janitsek Jenő: Torockó és Torockószentgyörgy hely- és családnevei. 1992. 40. 

A kohómester datált kapupántja 1833-ból

A csizmadia munkaasztala megmaradt szerszámaival
 és a vaskenyérrel
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Torockót az önellátásra törekvés jellemezte, 
számos mesterség honosodott meg a faluban arra, hogy a 
helyi, a környékbeliekétől elütő, magasabb igényeket ki 

47tudják elégíteni.  A vasművesség hanyatlása után számos, 
korábban vasból élő család áttért újabb mesterségek 

 űzésére. Így volt ez a Tóth famíliánál is, a kohómester 
dédapa fia, Tóth István csizmadia lett. Megmaradt 
szerszámai, munkaasztala és a csizmák az első szobában 
kerültek bemutatásra. A csizmadia asztala szerkezetében 
pontos, kicsinyített mása a hagyományos torockói kettős 
deszkalábas asztalnak. A cipészszerszámok közül csak 
néhány maradt meg.

Szintén ebben a szobában található egy 
falideszka, egy 1836-os datálású festett láda, egy 
kicsinyített festett láda, melyben a házigazda a fontosabb 
iratait, valamint a lábmértékeket tartotta. Továbbá két pad, 
egy polgári, sötétbarna színű asztal, viseletbe öltöztetett 
babák, bokályok s egy 1846-os festett ágy. Az összes 
bútort a hagyományos varrottasok díszítik, bemutatva 
ezzel a torockói mintakincs alapvető motívumait. Ez a 
szoba leginkább Ida néni férje örökségéből származó 
bútorokkal lett berendezve.

A belső, tisztaszobának berendezett helyiségben 
döntően a nagyapától (Tóth Istvántól) örökölt bútorok 
találhatók. Itt kapott helyet a szomszéd ház hátsó 

48 szobájából áttelepített zöld mázas fűtő, egykor kandalló.
Ezeket a csempés kandallókat használták a szobák 
fűtésére, ma már csupán a két magángyűjteményben 
látható belőlük egy-egy darab. Többnyire Tordán 
készültek, de mázatlan változatát helyben és Várfalván is 

49készítették.  A Pusztakalánban gyártott gazdag 

47 Molnár, mészáros, gyertyaöntő, kerekes, ács, kőműves, asztalos, fazekas, csizmadia, 
szűcs, kalapos, csipkeverő, condra- és harisnyaszabó
48 Ida néni kályhának vagy cserépkályhának hívja a csempés kandallót. 
49 Kós Károly dr.–Nagy Jenő dr.: Bevezetés. 2002. 11.
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Szobabelső

Kicsinyített festett láda
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Bokályok és tányérok a fogason

Festett láda 1836-ból új asztallábas terítővel
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díszítettségű öntöttvas kályhák még napjainkban is 
nagyon elterjedtek. Szinte minden háztartásban 
használatban vannak takarék- és vastüzelők, valamint kis 

50számban csikós tűzhelyek is,  ellenben az egykor 
pitvarban álló hagyományos füles kemencéből sajnos ma 

51már egy sem látható Torockón.  Leginkább kupolás vagy 
hasábkemencék találhatók jelenleg a településen, de nem 
ritkák az udvaron felállított kemencék sem.

A legtöbb torockói házban máig megmaradt a 
hagyományos népi bútorzat egy-egy darabja. Mivel Ida 
néni mind a nagyapja, mind a férje hagyatékát megőrizte, 
egy teljes torockói szobát ki tudott állítani. Körösfői- 
Kriesch Aladár így ír a torockói szoba berendezéséről a 
Magyar nép művészete II. kötetében: „Sarokba összefutó 
pad, melynek támlája nincsen. Ennek helyét kivirágzott 
gyontáros deszkák foglalják el: a falravalók. A pad előtt 
asztal. A pad fölött fogas, rajta tányérok, köcsögök. A 
50 Furu Árpád: Népi építészet. 2002. 393. 
51 Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 1909. LV. tb; Jankó János: A milleneumi 
falu. 1989. 122. 

Zöld mázas egykori kandalló
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szegletben nagy ritkán szeglettéka (kis szekrény). Tovább 
az ablak és a fal között a díszes ágy, az ágyfőtől valóval s a 
párnákkal. Fölötte – szintén varrottas – a rúdravaló. Az 
ágy előtt pad. A fal mellett az ágy szélénél a nagy láda. A 
szegellett tékával szemben levő sarokban a kályha, 
kemence. Néha még egy második ágy vagy láda. Néhány 

52szék.”

A torockóiak bútorai korábban a kalotaszegire 
emlékeztettek, de a tűzesetek és a használat egyre inkább 
megritkította azokat. Vaskereskedelmük virágkorában a 
torockói szekeresek árusító tájaikról hazafelé jövet 
Segesvárról és Meggyesről hozták be a zöld alapon rózsás 

53festésű bútorokat.  Ezek barokkos festési stílusát a 
helybeli asztalosok már meglehetősen korán, a 19. század 
elején átvették, majd beépítették a torockói ízlésvilágba. A 
néprajztudomány torockói bútor alatt a zöld, ritkábban 
barna vagy kék alapon, jellegzetes modorban, kusza, 
sötétzöld levélszövevénnyel, fehér cifrázással és piros, 

Kandalló dísze

52 Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. 1909. 307. 
53 Kós Károly dr.–Nagy Jenő dr.: Bevezetés. 2002. 11. 
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A múzeum tisztaszobája

Kettős deszkalábas asztal
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54narancssárga, kék virágokkal festett bútort érti.  Orbán 
Balázs is írja, hogy a torockói „szoba minden butorzata 
«gyantáros , azaz meg van festve s virágcsokrok és 

55arabesk fonadékokkal ékesítve.”  Az első világháborúig 
többen is készítették, környékbeli román és magyar falvak 
számára is. A bútorok gyakran kelengyeajándéknak 
készültek, a tulajdonosok nevét s a készítés évszámát a 
díszítéshez hasonló igényességgel írták fel rá. A kiállítás 
szinte összes bútorán megfigyelhető mindez. 

A szoba közepén áll egy régies bútorformát 
megőrzött kettős deszkalábas asztal, mely technikájában 
is a régmúltat idézi: egyetlen vasszeg nélkül, csapolással 
illesztették össze darabjait.

Két oldalán becsapolt lábú, aszimmetrikus 
deszkatámlájú, magas ülésű kontyos szék áll, melynek 
kiemelt, ünnepi szerepe volt. Többnyire nagy becsben 
tartott vendéget ültettek rá. Nevét deszkatámlájának 
tetején lévő, női kontyra emlékeztető faragásáról kapta.  

»

54 K. Csilléry Klára: Torockói bútor. 1982. 318–320. 
55 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása II. Aranyosszék. 1982. 219. 

Kontyos szék
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Saroktéka

Falideszka, felirata: Szász János, 1807. 
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Az asztal hosszanti oldalán egy szintén 
csapolásos technikával készült támlás pad lett elhelyezve. 
Ennek régen az ágy előtt volt a helye. 

Az asztal mellett a falon egy sajátos megoldást, a 
falravalót, vagy helyi nevén falideckát láthatunk . „Alól a 
fal hosszában padok nyúlnak el, melyeknek háttámja 
nincsen, de ezt előnyösen helyettesítik a falravalók , 
vagyis az ülő feje tetejéig felérő oly falhoz szegzett 
deszkák, melyek a falat elsurolástól, a ruházatot az 

56 elmeszesedéstől védik.” Ida néni férjének hagyatékából 
való, felirata: Szász János, 1807.

Torockón általános, hogy több, kisebb-nagyobb 
57falitéka is található egy-egy lakásban.  A téka egy 

felfüggesztett vagy falba mélyesztett tárolóbútor, 
melyben leginkább imádságos könyveket, italos és 

58orvosságos edényt tároltak.  A múzeum tisztaszobájában 

« »

56 Uo. 218–219.
57 Bátky Zsigmond: Bútorzat. 1991. 275. 
58 K. Csilléry Klára: Téka. 1982. 231–232. 

Szobarészlet a beépített tékával
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három is látható ezek közül. A sarokban egy 1896-os 
évszámmal datált szeglettéka van a falra akasztva. A 
másik két falba mélyesztett téka egymással szemközti 
oldalon van, jellemzőjük a nyílvessző alakú díszítés, mely 
a kovácsoltvas rácsokon és a templomtorony zsalugáterén 
is fellelhető. Nincsenek évszámmal ellátva, csak névvel 
adatoltak (Tóth István és Botár Ilona). 

A bejárattól jobbra 1830-as évszámmal ellátott 
gyontáros, csapolásos technikával készült ágy áll, 
melyben sosem aludtak. Elsődlegesen az ágynemű 
tárolását szolgálta, de díszágyneművel magasra rakottan 
vagyonjelző, státusszimbólum is volt. Orbán Balázs írja, 
hogy „takarója és févaljai (párna=fejalj) még czifrábban 

59vannak kihímezve, mint a Székelyföldön”.  Párnái 
állóliliomos, régi asztallábas, folyóliliomos, új asztallábas 
mintákkal díszítettek.

59 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása II. Aranyosszék. 1982. 218. 

Festett ágy 1830-as évszámmal
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Mellette festett láda látható, mely hasáb alakú, 
felnyitható tetejű tárolóbútor. Eredetileg kelengyebútor 

60volt, ennek megfelelően díszítették.  Asztalosmunkával 
készült gyalult deszkából, bal oldalában belül kis fedeles 
rekeszt különítettek el, a ládafiát. Fedelének belsején 
Móric Annáé 1892 felirat olvasható. 

60 K. Csilléry Klára: Láda. 1987. 383. 

Kelengyés láda viseleti darabokkal

Móric Anna
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61 Szabó Dávid szerént lábasféle edény, szilke, melyben valamit tüznél pergelnek, 
lassan sütögetnek, pirítanak. Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. 
1862. cd-rom; Kisebb cserépfazék, cserépbögre. Szabó T. Attila, 2000. Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár X. 846. 

A nagyobb kelengyés láda tetején egy kisebb 
festett ládika is látható a kiállításban, melyben 
apróságokat, ékszereket, fejviseleti darabokat tartottak. 
Ezt adhatta a legény szerelmi vagy jegyajándékként is 
párjának. 

A falakon fogasok, karnisok, tárolórudak és 
varrottasok lógnak. A függönytartó karnisok az ablakok 
felett helyezkednek el, a többi bútorhoz jól illeszkedő, 
igényes asztalosmunkák. A torockói szobát igyekeztek a 
falakon végigfutó fogasokkal díszíteni, melyeket 

61bokályokkal, porzsolókkal,  kancsókkal, tálakkal 
aggattak tele, ezeket csak nagyobb vendégség esetén 
használták, különben díszként szolgáltak.

Ebből három található a belső szobában. Az ajtó 
feletti hosszú fogas 1825-ben készült, rajta új korondi 
kerámiák lógnak. Mellette, a kandalló felett egy évszám 
nélküli, rövidebb fogason feltehetőleg szilágysági 
porzsolók és egy köcsög függ. A harmadik fogas 1897-es 
datálású, tordai bokályok s egy tál található rajta.

Porzsolók
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A torockóiak edényeiket az évente kétszer 
megtartott torockói nagyvásárokon szerezték be. Díszes 
festésű mázas tálakat, kancsókat, szilkéket (porzsolókat) 
és kulacsokat a tordai fazekasok hoztak, a mázatlan 
használati edényeket a járai, várfalvai és helybéli 
fazekasok árulták. A 19–20. század fordulóján Torockón 
még 8–10 fazekas működött, leginkább gömbölyű főző- 
és tároló fazekakat, háromlábú lábasokat, ételhordókat és 

62vizeskorsókat készítettek.

A tárolórudak kezdetben kimondottan tárolásra 
használt alkalmatosságok voltak, később azonban 
lakásdíszítő célokat is szolgáltak. Erdélyben gondosan 

63megkomponált alkotássá vált az ilyen lakásdíszítés.

A belső szoba tárolórúdjait is azok a varrottasok 
díszítik, melyek az egész múzeumban mindenhol 
megtalálhatók.

Porzsoló

62 Az országos vásárok május 13–14-re, a csordakihajtás szokásos idejét követő 
napokra, és október 7–8-ra, a Szent-Mihály napi csordabehajtást követő hétre esett. Kós 
Károly dr.: Vasművesség. 2002. 54. 
63 K. Csilléry Klára: Lakáskultúra. 1997. 387. 
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Tordai bokályok

Lakásbelső rúdravalókkal
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Bástyás drapéria

Szőlőgerezdes törülköző
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Torockón a 18. század végén s a 19. század elején élte 
virágkorát a vastermelés, s ez biztosította az anyagi alapot 
a rendkívül költséges öltözet és a parádés szoba 

64bútorainak, valamint a gazdagon hímzett rúdravaló  és a 
65

magasra vetett ágyak elkészítéséhez.  A hímzéseket 
egyrészt a viseleti ruhákra, másrészt a házbelső 
vászonféléire varrták. Ez utóbbit igen vastag, durva 
szövésű vászonra, szőr- vagy pamutfonallal hímezték, 
egy időben egyező tárgyféleségeken kétféle technikával: 
az ínvarrásnak nevezett laposöltéssel és a keresztöltésnek 
mondott szálán varrott öltéssel.

A hímzőfonal korábban rozsdabarna vagy vörös 
szőr volt, később vörös és kék pamutfonal. Rendszerint 
egy színnel varrtak egy darabot. A kisszámú mintával 
dúsan és tömötten borították be a hímezni kívánt 

66vászonfelületet.

64 A rúdravaló többnyire kendervászonra piros vagy kék fejtővel hímzett két métertől 
hat méterig terjedő varrottasok, amelyek a szoba egy, két, esetleg három részén a 
mennyezet alatt futottak végig  Szentimrei Judit: Szőttesek, varrottasok, hímzések. 2002. 
95. 
65 F. Halay Hajnal–Szentimrei Judit: Torockói varrottasok. 1997. 3. 
66 Fél Edit–Hofer Tamás: Torockói hímzések. 1982. 320–322. 

Régi tölgyfaleveles falvédő
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Torockói viselet

A torockói csipke a viseletben



Torockói leánykák és menyecske

Ida néni családja körében

50
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Torockói leánykák

Torockói anya lányával
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A torockói hímzéskultúrába az udvarházak és az 
úrihímzés közvetítésével került bele a 16–17. századi 
török és nyugati reneszánsz mintakincs és komponálás-
mód, melyet szervesen beleépített a magunkkal hozott, a 
környezettől átvett és az évszázadok alatt többször 

67 felfrissített keleti hagyományba. Torockón tíznél 
kevesebb mintát varrtak, az egyszer elért tökéletes 
mintának pontos és precíz ismétlésére törekedtek. 
Jelentősebb minták az asztallábas, kis- és nagytányéros, 

68bazsarózsás, kis- és nagyliliomos és metéltes.  Ida néni 
múzeumában ezek mellett található még jobbágyláncos, 
bástyás, poharas, tölgyfaleveles, petrezselymes és 
szőlőgerezdes is.

A falvédőket városi hatásra kezdték el varrni. 
Először a megrendelőknek, majd az 1960-as évektől saját 
maguknak is. Ezek is követik a hagyományos torockói 
hímzés forma- és mintakincsét. A múzeumban is több 
darab látható belőlük.

Néhány varrottas szélét csipke díszíti. A 
torockóiak a csipkét batyikónak nevezik. A batyikó 
Torockó legrégibb kézimunkái közé tartozott, készítését 
egykor sokan ismerték. Betétnek, rátétnek és szegélynek 
alkalmazták, önállóan sohasem. A népviselet fontos 

69tartozéka lett,  többféle színben (de általában egy darabon 
csak egyféle színben) készítették. Torockón csak a 
fonásos és leveles (árpaszemes) csipkefajtát varrták, 
mintái a 16. század végére, 17. század elejére utalnak. A 
település elszigetelt helyzeténél fogva a csipkeverés itt 
nem fejlődhetett tovább, mintái azonban változatosak, 
finom kivitelezésűek. Alapanyagnak fonalat, cérnát, 
67 Szentimrei Judit: Szőttesek, varrottasok, hímzések. 2002. 160. 
68 Uo. 87. 
69 Batyikóval a következő ruhadarabokat díszítették: leánykák bundás ruhájának 
köténye; fiúcskák lobogós, hímes ingének ingujja; nagylányok pártája és köténye; 
idősebb asszonyok kötéses ingének ujja; asszonyok főkötőjének széle, férfiing ujjaszéle 
és nyakkendőszéle. F. Halay Hajnal: A torockói csipke és alkalmazása. 2002. 334. 
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hárászt, selymet és fejtőt használtak. Felépítése a 
reneszánsz csipkére emlékeztet, jellemzője, hogy kivétel 
nélkül minden mintából egymást ismétlő díszítősorokat 
képez. Szabadrajzú csipke itt teljesen kizárt. Sokféle 
variációt sikerült a torockóiaknak kialakítaniuk, ez igazi 

70népi megfogalmazása a vert csipkének.

A kiállítás szerves részét képezik a viseleti 
darabok is, melyeket eredeti tárolási helyükön, a 
kelengyés ládában találhatunk meg.  A torockói viselet 
egyike a legváltozatosabb és leggazdagabb magyar népi 
öltözeteknek. Gazdagságának és változatosságának az az 
életforma a magyarázata, melyet lakossága a 19. század 
utolsó harmadáig folytatott. A vasművesség folytán korán 
és állandó kapcsolatba került a környék és távolabbi 
vidékek magyar, román és szász lakosságával,  lehetősége 
nyílt a polgárság életformájával és annak öltözetével is 

71megismerkedni.  Így a torockói öltözet a környező román 
és magyar paraszti, valamint a 17–18. századi magyar, 

72szász polgári és főúri viselet népi ötvözete.  Azonban nem 
csupán passzívan átvették az elemeket, hanem maguk 
képére is formálták azokat. Az előállítás nagyon korán 
átkerült specialisták kezébe, szinte mindegyik 
ruhadarabnak akár több hozzáértő kismestere is volt a 
településen. Jankó János például még húsz csizmadiát 
számlált össze Torockón, de megjegyzi, hogy a régi 
csizmáikat már elhagyták, helyette újabb, „modern 

73magyar csizmát” viselnek.  A torockói öltözetet az 
életkorhoz és alkalomhoz kötött változatosság jellemzi. A 
férfiak viselete alapelemeiben a székelyhez áll a 
legközelebb, megtalálható benne a lábra feszülő harisnya, 
a fekete posztó mellény, ujjatlan és ujjas bunda, valamint 

70 F. Halay Hajnal: A torockói csipke és alkalmazása. 2002. 329–353. 
71 Nagy Jenő dr.: Népviselet. 2002. 227–228. 
72 F. Halay Hajnal–Szentimrei Judit: Torockói varrottasok. 1997. 5. 
73 Jankó János: Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe. 1893. 114–115. 



a condra. A nők öltözete sokkal változatosabb, s 
elemeiben is sokrétűbb. A nemesi-polgári öltözetből 
került át pl. a mente, az islógos ing, a garázna, a 
zsinórkötegekből formált női öv. A kalotaszegi 
magyarsággal is szoros kapcsolatban álltak, amit bizonyít 
egy-két ruhadarab átvétele: kalotaszegiek piros csizmája 
megjelenik Torockón, torockóiak csipkés kötője és 

74mellrevalója bekerül a kalotaszegi viseletbe.  Más 
népcsoportoktól eredő átvételnek tekinthető az eredetileg 
középkori magyar nemesi ruhadarab, a női palást, melyet 
a kőhalmi szászoktól készen vásároltak. Ugyanígy szász 
átvétel az ingmejj, a kösnyős fersing, a fekete 
selyembársony párta, valamint a gyermekek főkötője és a 
lányok övben viselt rojtos kendője. A környező román 
falvakkal való kapcsolatot őrzi az oldalt záródó 
bőrmelles, a fundák torockói elterjedése, valamint a 
románok viseletében megjelenő rókaprémes bundának 

75fekete bársonybőr galléros változata.  

1853-ban, mikor a torockói viselet virágkorát 
élte, Kőváry László így örökítette meg szépségét: „Egy 
templombóli kijövetelkor az egész nép elvonul szemünk 
előtt. Ott jőnek a leányok: fejöken kis csákószerű 
aranyposzomántos párta, melynek hátrészén selyem-
szalagok kígyóznak le, keblöket patyolatfejér, vörös- és 
feketére varrott ing fedi, derekukan kis mellény, alább 
hófehér, ujjnyi széles ráncokban lefolyó szoknya, előttök 
zöld posztókötény sárga selyemmel kihányva, lábukan 
hegyes orrú piros csizma; hátukan fekete kis palást lóg, mi 
széles csattal van nyakukba akasztva; fülbevalót nem 
viselnek. A lányok után ott jőnek az első évben járó nők, 
ingök sárga érccel varrott, mit a tizenkét hónap kiteltével 
ládára fognak tenni; ott jőnek a nők párta helyett vékony 
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74 Nagy Jenő dr.: Gazdasági és társadalmi tényezők hatása a torockói öltözet 
alakulására. 1997. 146–147. 
75 Nagy Jenő dr.: Népviselet. 2002. 231–233.  



fátyolkeszkenővel fejöken, s a zöld kötényt fejérrel 
cserélve. S mindenik válláról bőr kacagány csüng, szélén 
rókatorokkal szegélyezve, hátul selyemmel kivarrva.

Férfiaik fekete széles kalapot hordanak, virággal; 
mejjöken vörösre varrott ing, mit lecsüngő, vörös bojtos 
kötő tart össze, nadráguk fejér, mit hosszú fekete csizma 

76egészít ki. Vállukon nekik is megvan bőr kacagányuk.”

76 Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban. 1984. 173–174.

A múzeum viseletei 
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Csaba Benedek – Péter Kürtössy
Fr. Idas Privatmuseum

Torocko (Eisenburg) ist ein von Ungarn bewohntes 
Dorf in Siebenbürgen, in heutigen Rumänien (Kreis Alba). 
Die Autoren stellen  in ihrem Buch ein Privatmuseum aus 
diesem Dorf vor.

Durch die ausgestellten Exponate können wir die 
Geschichte und Kultur dieses Dorfes kennen lernen. Die 
Lebensform der früheren Bergbauernstadt hat sich total 
unterschieden von seiner Umgebung: bis zur 
Ausschöpfung der Bergwerke (bis zur zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts) hat hier eine sehr bedeutende 
Eisenausbau und Verarbeitung stattgefunden. Das hat die 
Lebensweise der Menschen aus Torocko wesentlich 
geprägt und gleichzeitig auch herausgehoben aus dem 
Stand der umlegenden Leibeigenendörfer. Sie haben ja bis 
zur  Erscheinung der modernen Eisenindustrie ganz 
Siebenbürgen mit der qualitätsvollsten Eisen versorg.

Durch die Schließung der Bergwerke und der 
Konservatismus der Bürger von Torocko wurde das 
Dorfbild bis heute erhalten. So sehen wir heute einen 
einheitlich bürgerlichen Stil vorherrschen. Dieses 
bürgerliche Ideal hat einen eigenen Kultur und 
Selbstbewusstsein geschaffen. Dank dieses bürgerlichen 
Selbstbewusstseins gibt es in dem Dorf neben den 
offiziellen Volkskundemuseum auch zwei private Museen. 
Frau Ida hat ausschließlich aus ihre Familienerbe und 
selbstgemachte Sachen ausgestellt. Das Museum ist aber 
nicht nur eine gewöhnliche Ausstellungsraum, sondern 
Frau Ida borgt die ausgestellte Folkstracht auch zu 
verschiedene Anlässe wie Konfirmation, Verlobung oder 
Hochzeit den hiesigen Jugendlichen und dadurch hilft sie 
auch das Weiterleben der Tradition von Torocko.



63

Csaba Benedek – Péter Kürtössy
The Private Museum of Aunt Ida

The authors of the book describe one of the private 
museums of Torockó, a settlement inhabited by 
Hungarians  in Transylvania (modern Rumania, Alba 
County).

The exhibited collection gives the visitor a thorough 
insight into the history and culture of the settlement. The 
way of life of the former mining-town contrasted strikingly 
with its environment: till the exhaustion of mines in the 
second half of the 19th century the lifestyle led in Torockó 
had been determined by the settlement's considerable iron-
mining and –processing, which distinguished it from the 
surrounding villages. Until the appearance of the modern 
iron-industry, miners of Torockó had provided the whole 
of  Transylvania with iron of the best quality.

The narrow circumstances resulting from the 
necessary abandonment of mining, together with the 
conservatism and traditionalism of the inhabitants, have 
preserved the rural image of Torockó, thus an organic 
settlement reflecting civil taste unfolds before the visitor. 
The pursuit of a civil (manufacturing and trading) way of 
living created a unique material culture and well developed 
consciousness for the population. This strong civil 
consciousness is also manifested in the fact that besides the 
official Museum of Ethnography, two private museums are 
open to visitors. Aunt Ida exhibited self-made objects and 
her family inheritance exclusively, providing a worthy 
commemoration to her ancestors, as well as to her home 
village. Still, this place is not simply an ordinary museum. 
Aunt Ida wholeheartedly lends the exhibited articles of 
clothing to the local youth to be worn at confirmations, 
engagements and weddings thus promoting the survival of 
the traditions of  Torockó.
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A Torockó Kulturális, Természet- és 
Egészségvédő Egyesületet 2001 
tavaszán alakítottuk tizennégyen, azóta 
több mint tízszeresére nőtt a taglétszám.  

Egyesületünk célja: a határoktól független magyar kultúra 
megismertetése és védelme, a határon túli és az 
anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti 
identitásának erősítése, a természet védelme és ápolása, a 
természetes és egészséges életmód megismertetése és 
terjesztése.

 Egyesületünk több éve foglalkozik kulturális programok, 
iskolai, munkahelyi és más közösségi kirándulások, 
zarándokutak szervezésével Erdély különböző 
tájegységeibe. Székhelyünk Budapesten van, erdélyi 
központunk a festői fekvésű és gazdag történelmi múlttal 
és néprajzi értékekkel rendelkező Torockón, a Sziklakert 
Vendégházban működik.

Tevékenységi körünkbe tartozik még honismereti és 
olvasótáborok, diákcsere programok és jógatáborok, 
valamint különböző kulturális csoportok táborainak 
szervezése. 

 Együttműködünk erdélyi és kárpátaljai civil 
szervezetekkel, pl. a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal, a 
Szentegyházi Gyermekfilharmónia Alapítvánnyal, a GIM 
– Gyimesfelsőloki Ifjúsági és Közművelődési 
Egyesülettel és a viski Zöld Falusi Turizmus 
Szövetséggel. 

További információkat egyesületünk honlapján 
olvashatnak:  

                          Kovács Zoltán elnök
                          0036 30 25 75 433 

www.torockoegyesulet.hu

http://www.torockoegyesulet.hu
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