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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Korom László citerakészítő tevékenysége 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 □ agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 x ipari és műszaki 

megoldások 

  kulturális örökség  □ sport 

 □ természeti környezet  □ turizmus   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: elhunyt 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

Korom László az utolsó citerakészítő falunkban. Közel 40 éve készít citerákat, kézzel, házilag, egyszerű eszközeivel. Rendkívül 

szerény, csendes, egyszerű ember. Aki szeret a műhelybe elvonulni a világ problémái elől és megmenteni a kidobástól néhány szeretett 

tárgyat, akár egy kedvenc gyerekjátékról vagy egy fali óráról legyen szó. Ő egy igazi ezermester! 

A citerakészítésre is a szükség vitte rá. Hajdanán a Páva megalakulásakor kérdés volt, hogy mivel játszanak az emberek. Mindenki 

felkutatta a padláson fellelhető régi citeráját, ám ezek nem mindegyike volt alkalmas zenekarban való közös játszásra. Így kellett 

egységesen, szépen szóló citerákat készíteni. Erre is vállalkozott az ezermester! A citeratalálkozókon is jól szerepeltek a hangszerek, 

így az ország-világ minden szegletéből érkeztek hozzá megrendelések több fajta citerára. Pl. hasas citerára, kis háromfejes illetve 

dupla szoprán és tenor citerákra stb. Itt Apátfalván is ő készíti a mai napig is a helyi citerazenekar hangszereit.  

 

Önéletrajz: 1938. szeptember 1-jén kiskereskedő szülők ikergyermekeként születtem, így hatan voltunk testvérek. Tősgyökeres 

apátfalviként itt végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, majd Zircre mentünk ikertestvéremmel vájár iskolába.  
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20 éves koromban lettem katona Ercsin, 1961-ben vállaltam munkát Budapesten az Orion Rádió és Villamossági vállalatnál. Itt 

ismertem meg a feleségemet. 1964-ben Apátfalván megesküdtünk, akivel a mai napig együtt élünk, két fiúgyermekünk született.  

Házasságunk első éveiben a makói Kisipari Szövetkezetnél dolgoztam rádió-televízió műszerészként. 1968-ban önálló kisiparosként 

tevékenykedtem a szülői háznál, egészen nyugdíjazásomig. A mai napig itt élek. 1981-ben Fazekas István barátaimmal alapítottunk 

citera zenekart és ettől kezdve szabadidőmben citerakészítéssel is foglalkozom, amit még ma is szívesen vállalok.  

2018. április 22.  

Korom László Apátfalva  

 

Részlet a narrátor szövegéből: Szigeti György: „Pátfalvai Rákóczi utcába…” című Bíbic-könyv átadóján 2016. júliusában 

Falunapkor 

„A könyv lapjain, mint címéből sejthető, településünk ének-zenei kulturális múltja elevenedik meg. Ehhez kapcsolódva kértük fel 

Korom László urat, hogy játsszon nekünk néhány dalt citeráján, melyet ő maga készített, hasonlóan a kiállításon fellelhető 

hangszerekhez.” 

Apátfalvi Hírmondó, 2016. augusztus, 3. oldal 

 

 

Pávakör és citerazenekar kazetta borítója 
 

Apátfalvi Pávakör és citerazenekar 

kazetta: Apátfalvi népdalok / Tisza menti népdalok / Hortobágyi népdalok / Bugaci népdalok / Csángó népdalok / Csikós dalok 
 
Apátfalva községben a közelmúltig őrizték a néphagyományokat. Híres volt a tánc, az éneklés, a hímzés. Bartók Béla is sok népdalt 

gyűjtött itt 1905-ben. Az együttes - mely 1981-ben a helyi művelődési ház szervezésében alakult - célja a régi népdalkincs átmentése, 

megismertetése a fiatalokkal. Alakulásuk óta sok szép sikert értek el. Két alkalommal az országos minősítő versenyen arany 

oklevelet kaptak. A 20-25 tagú felnőtt együttes mellett 40 főből álló gyermek-citerazenekar is működik, amely az utánpótlást 

biztosítja. 

Tisztán szóló, szép kivitelű hangszereiket a felnőtt csoport egy tagja, Korom László készíti.  

http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/album_show.php?id=1052 
 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:A citerakészítő egy ritka mesterségbeli tudás képviselője, minőségi eszközöket 

készít. Kézművesipari tevékenységet végez, mely a kulturális zenei hagyomány megszólaltatásának eszköze.  
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Korom László az utolsó citerakészítő falunkban. Közel 40 éve készít citerákat, kézzel, házilag, egyszerű eszközeivel. Rendkívül 

szerény, csendes, egyszerű ember. A citeratalálkozókon is jól szerepeltek a hangszerei, így az ország-világ minden szegletéből 

érkeztek hozzá megrendelések több fajta citerára. Pl. hasas citerára, kis háromfejes illetve dupla szoprán és tenor citerákra stb. Itt 

Apátfalván is ő készíti a mai napig is a helyi citerazenekar hangszereit.  

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):  

Kék Délvilág 1992. április 1. Citerakészítő ezermester T.T. 

A citerakészítésről az alábbi cikkekben lehet olvasni.  

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe audiovizuális-dokumentációja 

   

2010. december Közös dalolás.                    2009. Adventi összejövetel a Bökény Népe Egyesületnél. Karácsonyi dalok éneklése.  
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Csongrád Megyei Hírlap  
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Csongrád Megyei Hírlap, Délvilág 

http://www.nmi.hu/?controller=database&action=show_news&id=4926&language=hu_HUK 

http://www.nmi.hu/?controller=database&action=show_news&id=4926&language=hu_HUK
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Csongrád Megyei Értékek Napja: Makó Korona Konferencia Központ, 2016. szeptember 10. 

 

Program: 11.50-12.10 óra: Vargáné Nagyfalusi Ilona: az Apátfalvi Értéktár bemutatása, Vargáné Antal Ilona, Korom 
László népzenei műsora 

 2016 Falunap Apátfalva 

Citerájával kezében Korom László, 2016. szeptember, Csongrád Megyei Értékek Napja Makó, Korona 
Konferenciaközpont 

 

 

http://www.nmi.hu/?controller=database&action=show_news&id=4926&language=hu_HUK
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Csongrád Megyei Hírlap 1986. április 9. Korom László írása 
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 Otthon a műhelyben 

 

Korom László 2018. novemberben a saját maga által készített citerák között, az apátfalvi faluházban.  
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek 
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Vári Gabriella csoportvezető 
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Korom László citerakészítő munkássága 
 
Az Apátfalván 1981 óta működő Pávakör ma is aktívan részese a falu közéletének.  
A Pávakör részére a megalakulás után az együttes bővülő létszámának köszönhetően több hangszerre lett szüksége. 
Ezek beszerzése akkoriban olyan megoldást kívánt, mely a zenekar egyöntetű hangzását megalapozza. Gondolok itt arra, 
hogy az együttes tagjai lehetőleg egy hangszerkészítő által készített citerákon zenélhessenek.  
Erre megoldást adott, Korom László apátfalvi lakos. Aki a páva- most a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar – 
alapító tagja.  
Laci bácsi ezeket a hangszereket elkészítette a zenekar számára. Az elkészült hangszerek száma folyamatosan 
gyarapodott. Később nem csak a felnőtt együttesben használták és használják ma is, az általa készített citerákat.  
A citerazene átörökítése miatt, hamarosan gyermekcsoport is alakult, ehhez több új hangszer kellett, melyeket szintén 
Laci bácsi készített el, a felnövekvő nemzedék számára.  
Laci bácsi idős kora ellenére még ma is készít citerákat. Jó hogy készíti a hangszereket, mert így a faluban könnyű és 
megbízható hozzáférhetőséget biztosít azok számára, akik szeretnének megtanulni ezen a hangszeren.  
Javaslom a falusi értéktári felvételre Korom László citerakészítő tevékenységét.  
Apátfalva, 2018. október 24.  

Tóth Tamás a citerazenekar tagja 
Apátfalva,  

Fotók: Vargáné Nagyfalusi Ilona 


