JAKAB
ROZÁLIA

Jakab Rozália tanító, népművelő és népművész, néprajzi gyűjtő egész élete munkájával követendő példaként szolgált környezetében. Az a típusú népnevelő, aki
felelősséggel élte meg az elmúlt évtizedeket, és nem védekező álláspontra helyezkedett, hanem pedagógusi hittel vállalta a cselekvést a mindennapokban. Abban az
időszakban szerzett tanítói oklevelet, amikor az értelmiségi pálya inkább nyűg volt,
mint szépség. A kommunistának nevezett történelmi időszak személyiségromboló
hatását mégis ellensúlyozni tudta a népi jellegű tudástárral, erre tanítványait és
környezetét is biztatta, buzdította.
Rugonfalván született 1928. július 14-én, tanítóképzőt végzett Udvarhelyen, majd
Décsfalván, Székelyderzsben, Nagygalambfalván és Korondon tanított. A katedrától
az akkori idők sok keserű élménye sem tántorította el, pedig osztályellenségként
kezelték. A sors Farkaslakára rendelte, Jakab Zsigmond állatorvos és képzőművész társaként.
Ismereteket és tudást terjeszteni, a minden iránt érdeklődő kisgyerekeknek utat és
példát mutatni rendkívül vonzó, ám nagy felelősség is. Jakab Rozália nem elégedett
meg az iskolai tanórák szerepével, annál többet vállalt. A Bandi Dezső által kezdeményezett népművészeti mozgalomhoz csatlakozva szövésre tanított gyerekeket
és asszonyokat. Ezzel is bizonyította, hogy a tanító jó értelemben is lehet – Móricz
Zsigmond megfogalmazásával élve – a nemzet napszámosa, és hogy a szépteremtő
munkában mutatkozik meg leginkább a táj és ember szoros összefonódása. Tanít-
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ványaira és környezetére az is jótékony hatással volt, hogy szőtteseinek témáját
a mindennapi életből vagy népköltészeti alkotásokból választotta, azokat hazai és
külföldi kiállításokon többször láthatta a közönség. A kézműves szépteremtésért a
Romániai Magyar Népművészek Szövetsége 2003-ban életműdíjjal tüntette ki.
Részese volt Tamási Áron szülőházának emlékhellyé való berendezésében.
Nyugdíjazása után is folyamatosan tanít, már nem csupán iskoláskorúakat, hanem
falubeli, farkaslaki meg nyikómenti felnőtteket is, cikkeivel, könyveivel. A nevelő
mintha kiteljesedett volna az utóbbi időszakban, amikor írásai, tanulmányai önálló
kötetekben jelentek meg. Azt a hatalmas tudást, ami egy tapasztalt pedagógusnak sajátja, ő megtoldotta a gazdag népi ismeretekkel, hogy maradandó formában,
nyomtatott betűként is továbbadhassa.
Nálunk a harangszó elszáll a határig… Népélet és néphagyomány Farkaslakán
címmel megjelent könyve gazdag anyaggal mutatja be a mindennapokat. A Nyikó
menti táplálkozáskultúráról írott tanulmánya könyvben is megjelent. Szülőfaluja
azzal bízta meg, hogy vesse papírra mindazt, amit róla tud, így készült el (2004)
Rugonfalva az idő múlásában című könyve, majd egy népdalgyűjteményét adták
ki (2006) – Haj, sirass édesanyám, míg előtted állok–, amit férje, Jakab Zsigmond
metszetei illusztrálnak.
Más könyvei: Visszanéztem alkonyatkor (2007); A farkaslaki Jakab Rózsika néni
székely szakácskönyve (2008); A pórul járt pásztorlegényke. Nyikó menti népmesék
(2008); Ízek, ﬁnomságok a székely kemencében (2009); Napfényben és borulatban
eltöltött időm (2010); Napsugárban – csillagfényben. Életformák és azok változása
a Nyikó völgyében (2011).
A népi ismereteket, hagyományokat átörökítő munkásságáért 2007-ben Udvarhelyszék Kultúrájáért díjat kapott.
Elhivatottsága, népe iránti felelőssége okán több nemzedék tekintheti példaképének.
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