
55

Fényképalbum, napló és regény – 
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz 
életének megismerhetősége

A két világháború között Magyarvalkón élt Kónya Gyuláné Schéfer Teréz, 
aki papnéként a varrottasok, a háziipar felélesztésének ügyén dolgozott. Életének 
részletei a családi emlékezetben kevésbé maradtak meg. Keresztlánya, a Sárvásá-
ron élő Bálint Ágnes őrzi leginkább emlékét, és megosztja a hozzá fűződő történe-
teit.1 Azonban életútjának és fennmaradt fényképalbumának megismerése, értel-
mezése más, főleg írott forrásokon keresztül valósulhat meg. Egodokumentumok,2 
Kemény János önéletírása és Gerlóczy Márton családregénye alapján és segítsé-

Rezumat (Album foto, jurnal și roman – descifrând povestea vieţii lui Kónya Gyuláné Schéfer Teréz)
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz s-a născut în Cluj-Napoca, iar după ce a terminat studiile a devenit prima învăţătoare al Colegiului Reformat 

din oraș, în anul școlar 1907–1908. După ce a devenit logodnica pastorului reformat, Kónya Gyula nu s-a întors la colegiu, fi ind preocupată cu 

pregătirile de nuntă și de rolul său nou. În această perioadă a scris un jurnal, care este o sursă excepţională pentru a înţelege mai bine modul 

de gândire al unei tinere educate din Transilvania la începutul secolului al XX-lea. În perioada interbelică, Kónya Gyula împreună cu soţia lui, 

Kónya Gyuláné Schéfer Teréz au trăit în satul Valcău, din Ţara Călatei. Aici Teréz a început să reorganizeze tradiţia de cusut, și a oferit astfel un 

venit pentru femeile de la ţară. Articolul prezintă albumul de fotografi e al lui Teréz, interpretându-l cu sprijinul surselor scrise: autobiografi a 

lui Kemény János și romanul lui Gerlóczy Márton. Din fotografi i reiese că Teréz a fost conștientă de statutul ei de soţie a pastorului, dar totuși a 

căutat ocupaţii prin care a putut deveni independentă, și aceasta a fost cusutul. În album găsim imagini care au fost făcute la diferite expoziţii, 

unde Teréz a arătat lumii textilele tradiţionale.

Cuvinte cheie album de familie, fotografi e, biografi e, memorie, Ţara Călatei 
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Abstract  (Photoalbum, Diary and Novel – Researching the Life of Kónya Gyuláné Schéfer Teréz)
Kónya Gyuláné Schéfer Teréz was born and raised in Cluj-Napoca. After fi nishing her studies, she became the fi rst female teacher in the 

Protestant College in the school year of 1907/1908. She then quit her job and married a protestant pastor, Kónya Gyula. In the engagement 

period Teréz kept a diary, which has been a great source of information for understanding how a young, educated woman in Transylvania 

thought about marriage and the place of a woman in the beginning of the 20th century. In the interwar period they lived in Magyarvalkó 

(Valcău), a little village in the Kalotaszeg region. She became involved in the life of the village and started to organize the home craft, providing 

work to the rural women, who could sew the traditional textiles. This article analyses her photo album, in the light of her diary and other 

written sources, like the autobiography of János Kemény and the novel of Márton Gerlóczy. The photos show us a woman who is aware of her 

status as the wife of a pastor, but seeks to fi nd ways to expand beyond this. We fi nd images taken at textile exhibitions, which are more closely 

linked to her independent identity, as the woman who reorganized the sewing in Kalotaszeg after the fi rst world war.
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gével tudunk közelebb kerülni jelleméhez, történeteihez és örökségéhez. Schéfer 
Teréz hagyatékára – amelyből fényképalbumára és naplóira koncentrálok – test-
vére, Schéfer László leszármazottainál találtam rá. Schéfer László amatőr fény-
képész volt, egész életét fotókon keresztül örökítette meg. Leszármazottai tudtak 
róla jellemzést adni: kötetlen és vezetett interjúk segítségével megvalósulhatott a 
memory work. Az aktív emlékezés rávilágított a személyiségére, jellemvonásaira, 
amelyeket a fényképek csak sejtettek. Ugyanakkor ezek a beszélgetések árnyal-
ták a fényképek alapján első pillantásra egyértelműnek tűnő következtetéseket.

Kónya Gyuláné Schéfer Teréznek nem voltak gyerekei, ezért személyes tár-
gyai, fényképalbuma, naplói, varrottasai és az ezekhez köthető, általa rajzolt írá-
sos és vagdalásos minták rokonokhoz, testvéreihez és keresztlányához kerültek. 
A személyéhez köthető történetek, emlékek főleg szakmai életéről és papnéként 
betöltött szerepéről szólnak. Albumának feltárásához igen kevés a képek vizuális 
elemzése, tartalmuk kibontása, hiszen Kónyáné nem is fényképezett – így a képe-
ken nem kereshetjük az ő látásmódját. A rendező szerepét öltötte magára, a csa-
ládjától kapott fotókat foglalta albumába, amelynek borítója egyedi, írásos kézi-
munkával készült (1. kép). Ez a típusú magatartás rokonságba állítható azzal a 19. 
századi női művészettel, amely lényegében annyit tett lehetővé számukra, hogy 
már kész tárgyakat alakítsanak át, helyezzenek át új kontextusba, így hozva lét-
re egy új alkotást.3 A rajzokat, akvarelleket tartalmazó albumok összeállítása már 
a fényképezés előtt is a női foglalkozások közé tartozott, és valamikor a 18. szá-
zad végén alakult ki és terjedt el, angol és német területen. Mindez összefüggés-
ben áll a romantikus világszemlélettel és a természet újfajta felfedezésével, amely 
a szabadban készített rajzokon, vázlatokon keresztül ment végbe. A rajzok album-
ba gyűjtése pedig olyan önkifejezési forma lett, amely főként a közép- és felső-
osztályokhoz tartozó hölgyekre volt jellemző (Higonnet 1992, 171). Már a korai, 
19. századi példákban is olyan témák jelennek meg, amelyek ezek memoárjelle-
gét erősítik, és a női élettapasztalathoz kötődnek: ilyenek a közvetlen környezet, 
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a mindennapi élet jeleneteinek a megőrzése. Jellemző, hogy azok a terek jelennek 
meg a képeken (ezek lehettek rajzok, akvarellek, de akár fényképek is), amelyek a 
női szocializáció helyszínei voltak, ilyen a nappali és társalgó vagy a tornác és a 
kert, azaz a félnyilvános terek (Higonnet 1992, 178).

Kónya Gyuláné Schéfer Teréz albumát elemezve feltevődik a kérdés, hogy 
ez a gyakorlat mennyire változott meg a 20. század első felére. Egy tanult, közép-
osztályhoz tartozó nő miként állította össze saját albumát: a felvételek mennyi-
re szólnak a közvetlen családjáról, és miként kap szerepet benne saját egyénisé-
ge, életútja? 

Jelenetek az életútból
Schéfer Teréz 1885-ben Kolozsváron született, tanítóképzőt végzett, majd 

a Református Kollégium első női tanítója lett (Nagy 1994, 33). Kónya Gyulá-
val 1909-ben kötött házasságot, református lelkész férjével több éven keresztül 
Kolozson éltek. 1921-ben Magyarvalkóra helyezték át, a két világháború közötti 
időszakot pedig ebben a kis kalotaszegi faluban töltötték. Kónyáné munkássága 
itt teljesedett ki: a háziipar ügyének lelkes előmozdítója lett, sokat tett a varrotta-
sok készítésének felélénkítéséért, minőségi javulásáért. Életének valószínűleg leg-
mozgalmasabb időszaka lehetett ez a bő két évtized, tőle származó írásos forrá-
sok viszont alig akadnak róla.

Schéfer Teréz fi atalkora, jegyességének időszaka 1908 és 1909 között veze-
tett naplójából tárható fel.4 Kolozsi éveiről elenyésző adataink vannak, fénykép-
albuma, valamint az önéletírásban és regényben megjelenő részletek, amelyek 
személyiségét próbálják körülírni, főként a Valkón töltött időszakhoz kötődnek. 
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Kónyáné a második világháború alatt szintén vezetett naplót, azonban ez lappang 
– csupán néhány átírt részlet őrződött meg ebből a Kabay családnál.5

Kemény János Kakukkfi ókák (1972) című önéletírásában a Schéfer család-
nak több tagja is megjelenik: az író kolozsvári iskolás évei alatt Schéfer Erzsébet-
nél, Teréz lánytestvérénél és családjánál lakott a Farkas utcában, így ismerte szü-
leiket, valamint a többi testvért is. Gerlóczy Márton 2017-ben megjelent Mikecs 
Anna: Altató (2017) című regényét családi levelezések, naplók alapján állította 
össze, amelynek alapját nagyanyjának, Jékely Mártának és dédanyjának, Schéfer 
Idának, Teréz másik lánytestvérének emlékiratai képezik. Ezekben a (vissza)em-
lékezésekben Teréz alakja másodlagosan, érintőlegesen jelenik meg, de így is ér-
dekes részletekkel kiegészítve jellemét, élettörténetét.

A fi atal Schéfer Teréz naplója
Marianne Hirsch tanulmányaiban jelenik meg az a gondolat, hogy a csa-

ládon kívüli nézők is értelmezhetik mások privát képeit, saját, ismerős történe-
teiket kivetítve ezekre (Hirsch 2008). Így lesz a „rokoni” vagy azonosuló tekin-
tet az, ami az emlékezetet „újramegtestesíti” (Hirsch 2008, 24). Kónya Gyuláné 
Schéfer Teréz esetében ez az azonosuló tekintet a leírt emlékeken keresztül jöhet 
létre, amelyek saját és mások elbeszélései. A visszaemlékezés, a regény így áthe-
lyezi örökségét, és akár személyét is, a családi emlékezetből a tágabb, kulturális 
emlékezet körébe.

A rendelkezésre álló egodokumentumok közül elsőként az eljegyzése idősza-
kában írt naplóját emelném ki. Jelen tanulmány keretei nem teszik lehetővé en-
nek teljes körű bemutatását és elemzését. A napló alapján Schéfer Teréz olyan sze-
mélyiségjegyeinek a kiemelésére törekszem, amelyekre a többi forrás is utal. Vala-
mint azokra a részekre koncentrálok, amelyek kötődnek a fényképezéshez. Teréz 
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nem fotózott, de gyűjtötte a fényképeket, így írásából valamennyire megismerhe-
tő lesz egy 20. század eleji kolozsvári nő viszonyulása is a képekhez.

A 145 oldalas napló első oldalán szereplő 7-es szám, valamint az első bejegy-
zés6 első mondata arra utal, hogy Schéfer Teréz már korábban is naplókat veze-
tett. Az 1908. január 17-től kezdődő bejegyzések, az akkor 23 éves fi atal lán y ér-
zelmi vívódásai, kérdései köré épülnek. Röviddel az eljegyzése előtti, majd az es-
küvőjéig tartó időszakot ölelik fel. Nem a mindennapi élethez tartozó események 
leírását tartotta fontosnak, hanem a Kónya Gyulához kötődő történések megra-
gadását, saját érzelmeinek megértését és értelmezését. A naplót odaadta elolvasás-
ra Kónya Gyulának, az utolsó bejegyzést pedig ő is írta. Így a lezárása szimboli-
kus – lányságának a végét is jelöli –, mivel Teréz a Gyula írását csak házasságkö-
tésük után olvasta el.

Az 1907–1908-as tanévben tanítónői állással rendelkező Teréz esküvői elő-
készületei miatt nem ment vissza a Református Kollégiumba. Tudatában volt, 
hogy ez a lépés addigi függetlenségének elvesztését fogja jelenteni. Többször visz-
szatérő téma az ebből fakadó vívódása. A karrier, önmegvalósítás és a feleségsze-
rep közötti ellentétek és összeegyeztethetetlenség kifejezése akár feminista gon-
dolkodásnak is értelmezhető. Ugyanakkor előrevetíti tettvágyát, hogy hozzájá-
ruljon környezete boldogulásához.

A naplóban megjelennek azok a részletek is, amelyek tipikus női foglalkozá-
sokhoz köthetőek, ilyen a varrás, valamint a belső terek berendezése. Jövendőbe-
li házáról, a kolozsi parókiáról is többször írt: sokat varrt és hímzett, hozományá-
val lakásukat szerette volt otthonossá tenni. A varrottasok gyakori elemei lehet-
tek a Schéfer család házának, hiszen Kemény János is megemlékezik erről: Schéfer 
Erzsike és Nagy Jenő otthonában „az asztal, a zongora, a dívány, a székek szebb-
nél szebb kalotaszegi varrottasokkal, párnákkal voltak földíszítve, de még az ab-
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lakok fölé, annak két szélére is jutottak népi díszítésű, súlyos, nyerssárga színű, 
fehér pamuttal gazdagon kivarrt függönyök” (Kemény 1972, 123). Nem tudjuk, 
hogy mindez Kolozson milyen lehetett,7 de az album képei szerint Teréz a későb-
biekben így rendezte be magyarvalkói otthonát (2. kép). Az azonosuló tekintet ál-
tal az 1930 körül készült felvételek kiegészülhetnek néhány információval: a var-
rottasok iránti érdeklődést családjától hozta Teréz, a kis kalotaszegi faluban pedig 
lehetősége volt ezt kibontakoztatni. Erre utal Nagy Jenő is nagynénjéről írt cikké-
ben, amelyben megemlíti, hogy Teréz édesanyja is kedvelte a varrottasokat, vala-
mint házukat is ezekkel díszítették (Nagy 1994, 34). Két felvételen jelenik meg ott-
honuk belső tere. Az egyik képen Teréz és az akkor 3-4 év körüli Bálint Ágnes lát-
ható – egy ágyon ülnek, írásossal kivarrt terítők és párnák között. A másik fotón 
Teréz ül az asztalnál, a feltáruló szobára pedig illik Kemény János leírása: varrot-
tassal letakart asztal és fotel, az ablak fölött pedig szintén kalotaszegi kézimunka.

Elhivatottságát, valamint a már említett karrier és feleség szerep közötti fe-
szültséget példázza az a naplóbejegyzése is, amelyben leírja, hogy miután meg-
varrta Kónya Gyula lelkészi palástját, magára vette (3. kép). Eljátszadozik a gon-
dolattal, hogy szeretne „papnő” lenni, azonban tudja, hogy a hivatása más: papné 
lesz, és megpróbálja a legjobban elvégezni munkáját.8

A napló néhány részlete a fényképhasználatra is utal. Teréz többször is meg-
nézi a Gyula fényképét, beszél hozzá, próbál jelentéseket kiolvasni belőle: „Né-
zem fényképedet én édes, jó Gyulám, s olyan komolynak látnak. Mi bánt édes 
szerelmem? Nem bízol bennem? Hiszen édes Gyulám, én minden erőmből, szív-
vel, lélekkel tied vagyok, tied akarok lenni. (...) Miért szomorú a Te fényképed, hi-
szen szerdán, csütörtökön olyan nagyon boldogok voltunk. Ez talán a reakció?”9 
A (fény)kép átvitt értelemben való használata szintén megjelenik. Ilyenkor az em-
lékképek leírására használja: „Ezek a gondolatok megzavarják az elmúlt négy nap 
boldog emlékeit. Pedig milyen szép volt. Az én kis szobám mennyi boldogságnak 
volt tanúja. Lelkünkbe mennyi szép kép vésődött be. Vajon ki fogja-e onnan tö-
rölni valami az a képet, ahogyan mi vasárnap este a kemence előtt gesztenyét et-
tünk? Hát az el fog-e mosódni valamikor, ahogy hétfőn takarítottam a geszte-
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nyét s adtam az én kincsemnek? Nem, soha. Ezek a mi boldog emlékeink, amik-
re örömmel fogunk gondolni még akkor is mikor mi leszünk Kolozson »az öreg 
papék«.”10

A napló és fényképek viszonyáról abban az 1909 januárjában írt bejegyzésé-
ben tesz említést, amelyet közösen írnak Gyulával: „Kérted, s Neked adom nap-
lómat, azaz lelkemnek fényképét”.11 A fénykép ebben az értelemben a valóság 
megjelenítője lesz, akárcsak a napló, amely meg- és bemutatja Terézt Gyulának. 
Ugyanakkor az első pillantásra nem észrevehető, értelmezhető jelenségek feltárá-
sának is a kulcsa – a kép – is megmutatja a pillanatot, ahogyan a napló is feltárja, 
hogy mi történik Teréz lelkében.

A memoár és a családi album között – Kónya Gyuláné fényképalbuma
A fényképalbumok és naplók egyik közös pontjának tekinthető, hogy a leg-

több esetben nem egy egész életet, hanem csupán egy életszakaszt mutatnak be. 
Mindkét műfaj a szóbeliségre épít, a személyes narratívát pedig a beszélgetések-
re/párbeszédre jellemző interakciók is kiegészítik. Felépítésük az elmesélhetőség 
alapján jön létre, tartalmuk pedig a mindennapitól a különlegesig mindent felölel 
(Langford 2001, 66).

Kónya Gyuláné Schéfer Teréz albuma a memoár és a családi album típusai 
közé sorolható. Martha Langford szerint azok az albumok tartoznak a memoár-
kategóriába, amelyekben egyetlen egyén, vagyis az összeállító „hangja” a többi je-
lenség, történet fölé tud emelkedni (Langford 2001, 66). Ez megfi gyelhető a csalá-
di albumoknál is, azonban ott erősebb a jelenléte azoknak a fényképeknek, ame-
lyek a leszármazást, családi mondákat mutatják be és támasztják alá (Langford 
2001, 95). Marilyn Motz 20. század elején élt amerikai nők albumát elemző cik-
kében a foltvarrással készített terítőkhöz (quilt) hasonlítja az albumokat – mind-
kettő elkészítéséhez több tárgy egymás mellé helyezése szükséges, amelyek majd 
megadják az esztétikai és narratív egységét. A foltvarráshoz használt anyagok 
gyakran a rokonok és barátok már nem használt ruháiból lettek összevarrva, az 
albumokban őrzött képek pedig leggyakrabban szintén a családok tagjait ábrá-
zolják. Az érzelmi kötődés valamint a tárgyak által felidézett emlékek jellemző-
ek mindkettőre (Motz 1989, 75). Az albumok készítése, valamint a terítők varrá-
sa akár meditatív (női) munkának is nevezhető, amelyen keresztül személyes tör-
ténetek öröklődnek át.

Teréz albuma több direkt és indirekt beavatkozáson is átesett: az oldalakat 
és a borítót zsinórral fogták össze, azonban valószínűleg a sok lapozás következ-
tében ez szétesett, és a kezdeti sorrendet nem betartva fűzték újra. Minderre utal 
az is, hogy vannak olyan oldalak, amelyek úgy tűnik, párban lettek megszerkeszt-
ve, de már nem egymás mellett találhatóak (4. kép). Ugyanakkor az egy időben, 
esetleg ugyanazon a helyen készült képeket tartalmazó oldalak véletlenszerű sor-
rendben vannak.

Az albumban több helyen is kiszakítottak felvételeket, amelyek helyét már 
csak a ragasztó nyoma mutatja. A képek mellett vagy alatt néhol feljegyzések ol-
vashatóak, amelyeket testvére, Schéfer László írhatott.12 Ezeken kívül kis cetlik is 
bekerültek az oldalak közé, amelyeken Kabay László személyeket és helyszíneket 
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jelölt meg.13 Az összesen 330 változó méretű felvételt tartalmazó album különle-
gessége az írásos kézimunkával díszített borítója. A minta Kónya Gyuláné sajátja, 
és szerepel az általa rajzolt gyűjteményben.14 A legkorábbi fényképek az 1900-as 
évek elején készültek, a legkésőbbiek pedig a század közepén, az 1950-es években. 
Az albumot minden valószínűség szerint a Valkón töltött évek alatt kezdték ösz-
szeállítani, hiszen ekkortól foglalkozott Teréz kézimunkával és ebből az időszak-
ból található a legtöbb kép is benne.

Annak ellenére, hogy a lapok eredeti sorrendje már nincs meg, fel lehet is-
merni különböző szerkesztési, összeállítási rendszereket – visszatérő témákat, 
ismétléseket, sorozatokat. A nők által összeállított albumok gyakori jellemzője, 
hogy a családi kontextus felvázolásával indítanak: így lehetőségük volt az össze-
állítóknak megmutatni, hogy honnan érkeztek, valamint saját, személyes fejlődé-
sükre is kitérhettek (Motz 1989, 63).

A legkorábbi képek Teréz és a lánytestvérei portréi, valamint néhány cso-
portkép, amely a Kolozsvár melletti Hója-erdőben, a Törökvágás körül készülhe-
tett (5. kép). A Schéfer családnak volt itt egy kis háza, az 1800-as évek végén pe-
dig itt töltötték a nyári hónapokat.15 Gerlóczy regényében is megjelenik a nyara-
ló és a kert, amely a Schéfer gyerekek számára a vakáció szabadságát, a találkozá-
sokat, az együttlétet jelentette. Az albumban hat felvétel kötődik ehhez az emlék-
hez – ezek közül az egyik Teréz lánykori portréja, kettőn pedig a házuk és a kert-
jük jelenik meg, ezek ahhoz a félnyilvános helyszínhez kötődnek, amely a korai 
albumokban is jellemző volt. A másik három csoportkép, melyek közül az egyik 
díszes keretet is kapott, azonban ebből levágtak, hogy elférjen a többi felvétel mel-
lett.

Teréz testvérei közül többen elkerültek Kolozsvárról, csak a már többször 
emlegetett László és Erzsébet maradtak itt. Az 1900-as évek legelején történő ese-
mények a következőket hozták: „Jékely Lajos, az enyedi Bethlen Kollégium fris-
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sen kinevezett tanára feleségül veszi Schéfer Idát. Schéfer Erzsébet a református 
gimnázium komoly, fi atal, hatalmas termetű tanárához, Nagy Jenőhöz megy férj-
hez, akivel a kollégium tanári lakásába költözik. Legnagyobb fi a, Schéfer Endre, 
Bandi még a háború kitörése előtt kiment New Yorkba szerencsét próbálni, és ott, 
úgy hírlik, jól boldogul. Schéfer Ernő, a középső, csontos, erős termetű, szőke, ró-
zsaszín arcú, jó megjelenésű és kifogástalan modorú fi úvá nőtte ki magát. A jogi 
egyetemre iratkozik be, de ezt megelőzőleg elvégzi a felső kereskedelmi akadé-
miát is. Schéfer László, a legkisebb, sötét gesztenyeszín hajú, meleg barna szemű, 
erős fi a [ti. Kerekes Teréziának] pedig orvosnövendék lesz” (Gerlóczy 2017, 208).

Az albumban csoportosítva jelennek meg a testvéreinek és azok családjá-
nak a fényképei. A 19. századi vizitkártyaalbumok portrégaléria-szerű kialakítá-
sa itt is felismerhető: Schéfer Bandi Amerikából küldött felvételei egymás mellett 
vannak, ahogyan Schéfer Ernő, az első világháborúban, spanyolnáthában meg-
halt testvér két arcképe is. Róla Kemény Jánosnál olvashatunk jellemzést: vidám 
és bohém természete volt, aki tehetségesen rajzolt, és több lapnak is készített gra-
fi kákat (Kemény 1972, 125).

Schéfer László gyermekeiről készített képei ugyancsak külön egységet jelen-
tenek (6. kép). Itt egy összegző típusú szerkesztésmóddal találkozunk: a kisgye-
rekkori fotók közé beragasztotta azokat a képeket is, amelyeken unokahúgai fi atal 
lányként jelennek meg. Valószínűleg ezek az oldalak később, az 1940-es évek első 
felében lehettek összeállítva. Az 5–10 év különbséggel készült fotók egymás mel-
lé helyezése jelzi az idő múlását, valamint a lányok fejlődését, felnőtté válását is 
mutatja. Unokahúgairól van a legtöbb fénykép, hiszen az amatőr fényképész apa, 
Schéfer László, könnyen eljuttathatta ezeket nővérének.

A betegséget vagy a halált bemutató képek általában nem szoktak helyet kap-
ni a családi albumban. Teréz viszont ezeknek a jeleneteknek is helyet adott. Négy 
oldalon sírköveket, kopjafákat, temetési jelenetet ábrázoló fényképeket találunk. 
Ezek közül pedig három fotó Kónya Gyula sírjáról készült, az egyiken a visele-
tet hordó Kónya Gyuláné is a sír mellett áll (7. kép). A második bécsi döntés után 
Magyarvalkót nem csatolták vissza, román fennhatóság alatt maradt. Teréz nap-
lótöredékéből kiderül, hogy milyen megpróbáltatásokon, megaláztatásokon men-
tek keresztül. Többször házkutatást tartottak náluk, elvették az állataikat, korlá-
tozták őket szabad mozgásukban. Kónya Gyulát, aki ekkor már beteg volt, 1944 
szeptemberében elvitték a katonák, Teréznek pedig ételt és pénzt kellett küldeni 
ellátására. Október végén vitték haza – „Hazahozta a Mindenható Isten, kimerül-
ten, lesoványodva, de élve (...) Szinte 500 km-t szekereztették, csakhogy haza ne 
engedjék”16 –, írta Teréz. Férje nem is épült fel teljesen, következő évben meghalt.

Az azonosuló tekintet általi megértéshez újra Kemény János jellemzését 
emelném ki: „Volt valami Trézsi néniben az egészséges falusi asszonyok vonzó jó-
zanságából. Érezni lehetett, hogy «nem a levegőben lóg», hanem biztosan áll a lá-
bán. Ki hitte volna akkor, hogy idősebb korában súlyos betegség fogja leverni, s 
hogy olyan sokat szenved majd!” (Kemény 1972, 127). A többi forrásban megjele-
nő jellemzéséből szintén hasonló karakter formálódik ki: erős hite volt, aki a földi 
életre úgy tekintett, mint egy állomásra az öröklét előtt (Gerlóczy 2017, 243). Fia-
talkorában írt naplójában ő is hasonlóan fogalmazott: „Pedig a halál olyan szép, 
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olyan jó. Én szeretnék meghalni. Így ahogy az előbbi mondatot leírtam, úgy rém-
lett mintha ez olyan sápadt, vérszegény gondolkodás lenne. De a látszat csal. Én 
nem azért szeretnék meghalni, hogy unom a világot, dehogy is (...), hiszen ez a vi-
lág gyönyörű, és benne élni boldogság, de a túlvilág fenséges, odajutni az ember 
célja. Miért késlekedni, miért ragaszkodni e mulandó világhoz, mikor az örök-
lét vár reánk?”17

Teréz albumának memoárjellegét saját, személyes fejlődésének és életútjá-
nak bemutatása adja. Az album 26 olyan felvételt tartalmaz, amely varrottasokat 
mutat be, vagy kiállításokon készült. A képek össz-számához viszonyítva ez ke-
vésnek tűnhet, azonban olyan konkrét téma, amelyet egyből megjegyez a néző, 
hiszen kitűnnek a portrék, csoportképek halmazából, megteremtik Teréz identi-
tását (8. kép).

A háziipar, a népművészeti tárgyak, varrottasok első világháború előtti fel-
lendülése és divatja megtorpant az 1920-as évekre. Magyarvalkóra való áthelye-
zésük után Kónya Gyuláné saját varrottas kompozíciók kialakításába kezdett: 
összegyűjtött régi kézimunkákat, inspirálódott a festett kazettás mennyezetek 
mintáiból, népi faragásokból (Nagy 1973, 2). Ezeket pedig olyan tárgyak díszí-
tésére használta fel, amelyek a lakásbelsőt gazdagíthatták. A modern igényekhez 
igazodva új hordozókat is keresett az írásos kézimunkának: táskákra, cipőkre, 
kabátokra kerültek rá a különböző minták (Meaker 2018, 79). Az albumban két 
műtermi felvétel is helyet kapott, amelyen Schéfer Erzsébet hasonló kabátban és 
táskával pózol. A kiállításokon készült fényképek néhányán Teréz is megjelenik: 
ezek azok a pillanatok, amelyek munka közben ábrázolják őt. Itt nem a lelkész fe-
leségét látjuk – mint azokon a csoportképeken, amelyeken a kolozsi vagy valkói 
hívek körében ül –, hanem a háziipar elkötelezettjét, a közössége érdekében dol-
gozó nőt. „A kicsi lánykákkal is elbíbelődik, azoknak is tűt, fonalat, vásznak ad a 
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kezébe, hogy korán megszerettesse velük a szép, ősi kézimunkát, aztán a varrot-
tasokat elhordja mindenfelé, még Budapesten is jár egy kiállításon. Üzletel velük, 
hogy egy kis pénze gyűljön a leszegényedett kalotaszegi népnek, és ők se nyomo-
rogjanak a papi lakásban” (Gerlóczy 2017, 242–243). Férje halálát követően Kó-
nya Gyuláné visszaköltözött Kolozsvárra. Néhány évig még megpróbálta segí-
teni a falubeli nőket: vásznat és cérnát szerzett, igyekezett vevőket találni a kézi-
munkáknak. A kommunizmusban azonban mindez egyre nehezebbé és kivite-
lezhetetlenebbé vált. Később a református öregotthon ügyintézője, vezetője lett, 
majd ágyhoz kötött betegségében hosszú évekig az intézet lakója, 1971. március 
18-án halt meg.18 Albuma ezt az időszakot már nem jeleníti meg, sem a többi írá-
sos forrás. A Valkón töltött évek munkásságának a kiteljesedését és egyben lezá-
rását is jelentették. A második világháború alatt írt naplóját a következő gondo-
lattal zárta: „Most bevégzem ezt a naplót, egy 60 éves asszony naplóját. Írtam, 
mert azt gondoltam, hogy Zsoli [Jékely Zoltán] vagy Ágicám [Bálint Ágnes] egy-
szer érdeklődéssel fogja olvasni egy világból kizárt, minden szerető lélektől elsza-
kított emberpár mindennapi gondjai és keservei között papírra tett élettörténetét, 
s egy szeretetre vágyó öregasszony gondolatait. A jó Isten adja, hogy még megér-
jünk egy boldogabb jövőt, hol már nem rombolnak, rabolnak, ölnek és robbanta-
nak, hanem egymást megértik és szeretik az emberek.”19 A napló soha nem jutott 
el keresztlányához, a meglévő részleteket több mint 70 év elteltével olvashatta el.

Az önéletrajzban nem írható meg az egyén saját halála, ezért mindenki a 
fi kcionális vég megkonstruálására kényszerül (Langford 2001, 70). Nincs ez más-
képp Kónya Gyuláné Schéfer Teréz esetében sem. Élete és munkássága szorosan 
összefonódik, de ő csak addig látható, nyomon követhető, ameddig tenni, dolgoz-
ni tudott. Így lesz albumának is erős memoárjellege, a képei mögötti tartalom pe-
dig mások által, a kulturális emlékezet segítségével lesz felfejthető.
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Jegyzetek

1  Kónya Gyuláné Schéfer Teréz és férje örökbe fogadtak egy kislányt. Az 
ő lánya Bálint Ágnes (1928), aki a magyarvalkói parókián nőtt fel, és nagyon 
szoros kapcsolat fűzte Kónya Gyulánéhoz, akinek néhány tárgyát is megörö-
költe, többek között azokat a varrottasmintarajzokat, amelyeket Kónyáné a két 
világháború közötti időszakban készített. A 91 éves Bálint Ágnes, aki tanítónő 
volt, még ma is ezek alapján rajzolja az írásos mintákat. Kifejezném köszönete-
met Kabay Katának és Sara Meakernek, akik segítenek Kónya Gyuláné Schéfer 
Teréz megismerésében, életének feltárásban.

2  Az egodokumentumok kifejezéssel illetnek minden önéletrajzi jellegű 
írást – naplókat, memoárokat, levelezéseket stb. A fogalom megalkotója Jacques 
Presser történész volt.

3  Marilyn Motz ezek közé sorolja az emberi hajból készült dísztárgya-
kat, amelyek általában ékszerek voltak, és a dekoratív díszeket is (Motz 1989, 
73). 

4  A napló Jékely Berta tulajdonában van. 
5  A részletek 6 gépelt oldal terjedelemben maradtak fenn, valószínűleg 

egy családtag írhatta át ezeket, és a töredék az 1939 októberétől 1944 októberé-
ig terjedő időszakot öleli fel.

6  „És ismét előttem van egy üres napló s én ismét hozzákezdek a beírá-
sához.” (Schéfer Teréz naplója, kézirat, 2.)

7  Az albumban néhány csoportkép származik ebből az időszakból, eze-
ken pedig a parókia tornácán örökítették meg magukat.

8  Schéfer Teréz naplója, kézirat, 126–127.
9  Schéfer Teréz naplója, kézirat, 115.
10  Schéfer Teréz naplója, kézirat, 128.
11  Schéfer Teréz naplója, kézirat, 140.
12  Ugyanaz a kézírás jelenik meg itt, mint Schéfer László albumaiban.
13  Kabay László Schéfer László unokája. Bővebben róla: http://www.fi lm-

tett.ro/cikk/3097/beszelgetes-kabay-laszloval-amator-fi lmfelvetelek-orokosevel 
(2018. 12. 30).

14  A mintagyűjtemény Bálint Ágnes tulajdonában van.
15  A Hója-erdő-széli telket és nyaralót később Schéfer László örökölte, 

a két világháború közötti időszakban feleségével és két lányával töltötték itt a 
nyarakat. Lévén elkötelezett fényképésze a családi eseményeknek, Schéfer Lász-
ló saját albumába is belefoglalta ezeket a képeket. 

16  Kónya Gyuláné Schéfer Teréz háborús naplójának részlete, bejegyzés 
dátuma: 1944. 10. 20.
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17  Schéfer Teréz naplója, kézirat, 118.
18  Bálint Ágnes szóbeli közlése (2018.12.10)
19  Kónya Gyuláné háborús naplójának részlete, bejegyzés dátuma: 1944. 

10. 20.


