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Kedves Olvasók!
Nagy örömünkre szolgál a kolozsvári és az erdélyi magyar közösség kezébe adni a 

2012. évi Kincses Kolozsvár Kalendáriumát. Forgassák Önök is olyan szeretettel, ami-
lyennel mi megalkottuk. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kolozs megyei szervezete 
eddig is az erős, öntudatos helyi magyarság jövőbe tekintő, otthonérzettel telített város-
képét tette magáévá és hirdette vállalásaival, rendezvényeivel. A mi városunk az a Ko-
lozsvár, amelyik – hogy most csak egy példát említsek – a Kolozsvári Magyar Napokon 
forr, értékeinek tömkelegét mutatja fel. Ezekre az értékekre azonban nem csupán az 
ünnepnapokon, de a hétköznapok során is érdemes odafigyelnünk – ehhez nyújt eszközt 
és segítséget a most megjelent kiadvány.

A Kolozsvári Kincses Kalendárium kettős tükör. Egyrészt képet nyújt gazdag törté-
nelmi múltunkról. Kiadványunk bőven merít elődeiből, merít az újságokból, honlapok-
ról – egyetlen rendezőelvet vettünk figyelembe: hogy Kolozsvárról és a kolozsváriakról 
szóljon. Így beszélünk a város utcáiról, negyedeiről, régi lakóiról, humoros történéseiről, 
de megjelennek benne a 21. századot üggyel-bajjal megért város magyar közösségének 
mindennapjai, közéletének eseményei is. 

Másfelől bemutatjuk a mai, nyüzsgő Kolozsvárt, szórakozási lehetőségeivel, civil 
szervezeteivel, és hasznos címtárral igyekszünk az idelátogatót, de az itt élő vagy éppen 
tősgyökeres kolozsváriakat is segíteni.

Egyik rész sem teljes, ám mentségünkre szolgáljon, hogy könyvtárakat lehetne meg-
tölteni kedves városunk irodalmával, lehetőségeivel. Azzal biztattuk magunkat, és biz-
tatjuk Önöket is, hogy készítünk kalendáriumot jövőre, jövő utánra is, így idővel majd 
sort tudunk keríteni minden magyar egyház alaposabb bemutatására, a külvárosok 
szemrevételezésére, teljes kincsestárunk felleltározására. Szeretnénk ugyanakkor, ha az 
elkövetkezendőkben a sajtótükör legalább ilyen színes, változatos lehetne, és ugyanilyen 
keservesen megrostálhatónak mutatkozna, mint az a 2011-es közönséges esztendőre 
visszatekintő válogatásunk esetében történt. 

Köszönettel tartozunk mindazon egyházi és civil szervezeteknek, intézményeknek, 
melyek a tartalom összeállításához hozzájárultak, és köszönetet mondunk a szerzőknek 
és szerkesztőknek, akik többhónapos munkájukkal gazdagították Kincses Kolozsvár Ka-
lendáriumának első kötetét.

Mi otthon vagyunk Kolozsváron. Ennek tanúsága ez a kötet is.

      Gergely Balázs
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JanuáR • Boldogasszony hava. Fergeteg hava. Télhó JanuáR • Boldogasszony hava. Fergeteg hava. Télhó

1 V Újév. Szűz Mária Isten Anyja. 
A béke világnapja. 
Karácsony nyolcada (kiskarácsony). 
Álmos, Fruzsina, Mária

Újév Újév.
Fruzsina

Újév.
Fruzsina, Jézus

6. tévét 5772

2 H nagy szt. vazul, nazianzi szt. gergely, ábel, ákos, 
alpár

ábel, ákos ábel, ákos ábel 7. tévét 

3 K Jézus szent neve. 
szt. genovéva, Benjámin

Benjámin Benjámin Benjámin, genovéva 8. tévét

4 sz szt. angela, angyalka, szt. renáta angéla, éva angéla, titusz leona, titusz 9. tévét

5 cs szt. simeon, szt. emília, árpád, leona árpád, simeon árpád, simon árpád, simon 10. tévét

6 P Vízkereszt, Urunk megjelenése. 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár

Boldizsár, gáspár, 
menyhért

Boldizsár, gáspár, 
menyhért

Vízkereszt. 
Boldizsár, gáspár

11. tévét

7 sz Penyaforti szt. rajmund, attila, ramóna, artúr, 
etele

attila, etele, 
ramóna

artúr, attila attila 12. tévét 

8 V Urunk megkeresztelkedése. 
Szt. Szeverin, Szörény, Gyöngyvér

artúr, gyöngyvér, 
szörény

gyöngyvér, virág Vízkereszt u. első 
vas. 
gyöngyvér, szörény

13. tévét

9 H szt. marcella, szt. Juliánusz, marcell marcell etele, marcell marcell 14. tévét

10 K szt. vilmos, melánia, vilma melánia, vilmos melánia, vilmos melánia 15. tévét

11 sz szt. Honoráta, ágota, Baltazár, tasziló ágota, Baltazár ágota, Barna ágota 16. tévét

12 cs ernő, erna, tatjána ernő erna, ernő ernő 17. tévét

13 P szt. Hiláriusz (vidor), szt. veronika, csongor veronika, veronka Vallásszabadság 
ünnepe. 
csongor, veronika

veronika 18. tévét

14 sz szt. Félix, Bódog, edömér Bódog Bódog, edömér, Félix Bódog 19. tévét 

15 V Évközi 2. vasárnap. 
Remete Szt. Pál, Szt. Mór, Aurél, Loránd, Lóránt, 
Vitus

loránd, vitus aurél, loránd Vízkereszt u. 2. vas. 
lóránt

20. tévét

16 H stefánia, gusztáv gusztáv dániel, gusztáv gusztáv 21. tévét

17 K remete szt. antal, antónia, Bánk antal, antónia antal, antónia antal, antónia 22. tévét

18 sz árpád-házi szt. margit, szt. Piroska Piroska Piroska Piroska 23. tévét
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19 cs szt. sára, Kenéz, márió, máriusz, sarolta sára sára, sarolta csala, sára 24. tévét

20 P szt. Fábián, szt. sebestyén, Boldog özséb Fábián, sebestyén sebestyén, tímea Fábián, sebestyén 25. tévét

21 sz szt. ágnes ágnes ágnes ágnes 26. tévét

22 V Évközi 3. vasárnap. Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László,  Alfonz, Artúr

alfonz, vince alfonz, vince Vízkereszt u. 3. vas. 
artúr

27. tévét. a holokauszt nemzetközi 
emléknapja

23 H szt. emerencia, emese, zelma artúr, zelma aladár, zelma raymond, zelma 28. tévét

24 K szalézi szt. Ferenc, erik, timót erik, márton, 
timót

erik, erika, Hanga tünde 29. tévét 

25 sz szt. Pál apostol megtérése. saul Pál, saul Henrik, Pál Pál 1. svát 5772 

26 cs szt. timóteusz és szt. titusz, Paula, vanda Paula, vanda aba, Paula, vanda Paula, vanda 2. svát 

27 P merici szt. angéla, angelika, zsolt angelika, zsolt angéla, zsolt angelika, lotár 3. svát 

28 sz aquinói szt. tamás, Karola, Károly, manassé Károly, manassé Karola, Károly Karola, Károly 4. svát 

29 V Évközi 4. vasárnap. Adél, Emőke, Eta, Valér adél, emőke, eta adél, emőke, eta Vízkereszt u. utolsó 
vas. adél

5. svát 

30 H gerda, Jácinta, martina gellért, gerda, 
noémi

gellért, gerda, noémi noémi 6. svát 

31 K Bosco szt. János, marcella marcella lujza, marcella marcella 7. svát 

FEBRuáR • Böjtelő hava. Jégbontó hava. Télutó FEBRuáR • Böjtelő hava. Jégbontó hava. Télutó

1 sz szt. ignác, Brigitta, gitta, Kincső, efraim efraim, ignác enikő, ignác, Kincső efraim, ignác 8. svát 

2 cs Urunk bemutatása. (gyertyaszentelő Boldogasz-
szony). szerzetesi hivatások világnapja. 
aida, apor, Karolina

apor, Karolina apor, Karolina Karolina 9. svát 

3 P szt. Balázs, szt. oszkár, nimród Balázs, nimród Balázs, oszkár Balázs, csinszka 10. svát 

4 sz andrea, csenge, Janka, ráhel andrea, csenge, 
Janka, ráhel

andrea, csenge, ráhel csenge, ráhel 11. svát

5 V Évközi 5. vasárnap. 
Szt. Ágota, Ingrid, Richárd

ágota, richárd ágota, ibla, ingrid Hetvened vas. 
Septuagesimae.
ágota, ingrid

12. svát 

6 H miki szt. Pál és társai, japán vértanúk 
szt. dorottya, dóra, réka

dóra, dorottya amanda, dóra, 
dorottya

dóra, dorottya 13. svát 
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7 K szt. richárd, rómeó, tódor rómeó, tódor tódor rómeó, tódor 14. svát

8 sz emiliáni szt. Jeromos, Bakhita szt. Jozefina,  
aranka

aranka aranka, salamon aranka 15. svát. tu bi-sevát (Fák Újéve. 
gyümölcsöt fogyasztanak és facse-
metét ültetnek izraelben.)

9 cs szt. apollónia, abigél, alex, apolka abigél, apollónia abigél, csilla abigél 16. svát

10 P szt. skolasztika, elvira elvira elvira, gabriella elvira 17. svát

11 sz lourdes-i Boldogasszony (a betegek világnapja), 
adolf, Bertold, dezső, marietta

adolf, dezső dezső, elek Bertold, marietta 18. svát

12 V Évközi 6. vasárnap. 
Lídia, Lívia

lídia, lilla, lívia lídia, lilla, lívia Hatvanad vas. 
Sexagesimae. 
lídia, lívia

19. svát

13 H ella, gergő, levente, linda ella, Fruzsina, 
linda

ella, linda ella, linda 20. svát

14 K szt. cirill és metód (európa társvédőszentjei), 
szt. Bálint, valentin

Bálint Bálint Bálint, valentin 21. svát

15 sz georgina, Kolos georgina, Kolos, 
levente

györgyi, Kolos Fausztina, georgina, 
Kolos

22. svát

16 cs szt. Julianna, lilla, samu csilla, Julianna, 
samu

Julianna, samu csilla, Julianna 23. svát

17 P a szervita rend hét szt. alapítója, szt. donát, álmos álmos, donát donát, emőd donát 24. svát

18 sz szt. Bernadett, Konrád, simeon, zenkő Bernadett, ellák, 
Konrád

Bernadett, ellák, 
Konrád

Bernadett, Konrád, 
zenkő

25. svát

19 V Évközi 7. vasárnap (farsang utolsó vasárnapja). 
Könyörgő nap a világ éhezőiért. 
Szt. Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát

osváth, 
zsuzsanna

ozsvát, zsuzsanna Ötvened vas. 
Estomihi. 
zsuzsanna

26. svát

20 H Bold. Ferenc és Jácinta, aladár, zelinda aladár aladár, álmos aladár, álmos 27. svát

21 K Húshagyókedd, damiáni szt. Péter, eleonóra eleonóra Húshagyó kedd, 
eleonóra, nóra

Húshagyókedd. 
eleonóra

28. svát

22 sz Hamvazószerda (szigorú böjt). szt. Péter apostol 
székfoglalása. gerzson

gerzson gerzson Hamvazószerda. 
gerzson

29. svát 

23 cs szt. alfréd, szt. Polikárp, szemere alfréd, szemere alfréd, lázár, tas alfréd, Jázmin 30. svát

24 P szt. mátyás apostol mátyás mátyás etel, mátyás 1. ádár 5772

25 sz cézár, géza, vanda géza géza, vanda géza 2. ádár
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19 V Évközi 7. vasárnap (farsang utolsó vasárnapja). 
Könyörgő nap a világ éhezőiért. 
Szt. Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát

osváth, 
zsuzsanna

ozsvát, zsuzsanna Ötvened vas. 
Estomihi. 
zsuzsanna

26. svát

20 H Bold. Ferenc és Jácinta, aladár, zelinda aladár aladár, álmos aladár, álmos 27. svát

21 K Húshagyókedd, damiáni szt. Péter, eleonóra eleonóra Húshagyó kedd, 
eleonóra, nóra

Húshagyókedd. 
eleonóra

28. svát

22 sz Hamvazószerda (szigorú böjt). szt. Péter apostol 
székfoglalása. gerzson

gerzson gerzson Hamvazószerda. 
gerzson

29. svát 

23 cs szt. alfréd, szt. Polikárp, szemere alfréd, szemere alfréd, lázár, tas alfréd, Jázmin 30. svát

24 P szt. mátyás apostol mátyás mátyás etel, mátyás 1. ádár 5772

25 sz cézár, géza, vanda géza géza, vanda géza 2. ádár
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26 V Nagyböjt 1. vasárnapja. 
Szt. Viktor, Edina, Győző

Böjtfő. dénes, 
edina

Húsvét előtti 6. vas.
edina, izabella

Böjtfő – Invocavit.
edina, sándor

3. ádár 

27 H szt. leánder, ákos, Bátor ákos ákos, gábor ákos, Bátor 4. ádár 

28 K elemér, oszvald, román elemér elemér elemér 5. ádár 

29 sz szökőnap szökőnap dávid 6. ádár 

máRcius • Böjtmás hava. Kikelet hava. Tavaszelő máRcius • Böjtmás hava. Kikelet hava. Tavaszelő

1 cs albin, albina, gyopárka, lea, leontina, levente albina, levente albin, levente albin 7. ádár

2 P lujza, magor dalma, lujza, 
magor

dalma, lujza, magor női világimanap. 
lujza

8. ádár 

3 sz szt. Frigyes, szt. Kornélia Kornélia Kornél, Kornélia Kornélia 9. ádár

4 V Nagyböjt 2. vasárnapja. 
Meszlényi Bold. Zoltán, Szt. Kázmér, Zorán

Kázmér Húsvét előtti 5. vas. 
adrienn, Kázmér

Böjt 2. vas. 
Reminiscere. 
adrián, Kázmér

10. ádár 

5 H szt. adorján, adrián, olivér, olívia adorján, olivér adorján, lehel, olivér adorján, lehel 11. ádár 

6 K elvira, Frigyes, inez, leonóra Frigyes, Jenő Frigyes, Jenő Frigyes, Jenő 12. ádár 

7 sz szt. Perpétua és Felicitász, tamás tamás tamás tamás, tomay 13. ádár

8 cs istenes szt. János, apolka, zoltán  
nemzetközi nőnap

apolka, zoltán zoltán zoltán 14. ádár. Purim (a perzsa uralom 
alatt élő zsidó közösség megmene-
külésének emléknapja.)

9 P szt. Franciska, Fanni, rebeka Fanni, Franciska Franciska, gerő Fanni, Franciska 15. ádár. susán Purim (a fallal kö-
rülkerített városokban, mint Jeru-
zsálemben is – egy nappal később 
emlékeztetve a Perzsa Birodalom 
fővárosára, szuzára.)

10 sz emil, gusztáv, ildikó, olimpia ildikó elemér, ildikó ildikó, olimpia 16. ádár

11 V Nagyböjt 3. vasárnapja. 
Bors, Konstantin, Szilárd, Tímea

Bors, szilárd Húsvét előtti 4. vas. 
aranka, szilárd, teréz

Böjt 3. vas. Oculi. 
aladár, szilárd

17. ádár 

12 H szt. maximilián, gergely, miksa gergely gergely, ince gergely, gerő 18. ádár 

13 K ajtony, ida, Krisztián, Patrícia, rozina, zsolt ajtony, Krisztián, 
Krisztina

ida, Krisztina ajtony, Krisztina 19. ádár 

14 sz matild, Paulina, Pólika, tilda matild, Pólika matild, Pólika matild 20. ádár 
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8 cs istenes szt. János, apolka, zoltán  
nemzetközi nőnap

apolka, zoltán zoltán zoltán 14. ádár. Purim (a perzsa uralom 
alatt élő zsidó közösség megmene-
külésének emléknapja.)

9 P szt. Franciska, Fanni, rebeka Fanni, Franciska Franciska, gerő Fanni, Franciska 15. ádár. susán Purim (a fallal kö-
rülkerített városokban, mint Jeru-
zsálemben is – egy nappal később 
emlékeztetve a Perzsa Birodalom 
fővárosára, szuzára.)

10 sz emil, gusztáv, ildikó, olimpia ildikó elemér, ildikó ildikó, olimpia 16. ádár

11 V Nagyböjt 3. vasárnapja. 
Bors, Konstantin, Szilárd, Tímea

Bors, szilárd Húsvét előtti 4. vas. 
aranka, szilárd, teréz

Böjt 3. vas. Oculi. 
aladár, szilárd

17. ádár 

12 H szt. maximilián, gergely, miksa gergely gergely, ince gergely, gerő 18. ádár 

13 K ajtony, ida, Krisztián, Patrícia, rozina, zsolt ajtony, Krisztián, 
Krisztina

ida, Krisztina ajtony, Krisztina 19. ádár 
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15 cs Nemzeti ünnep (Az 1848-as szabadságharc évf.). 
marillac szt. lujza, Hofbauer szt. Kelemen, Kristóf

Nemzeti ünnep. 
Kristóf, lukrécia

Az 1848–1849-
es forradalom és 
szabadságharc évf. 
Kristóf, lukrécia

Az 1848-as 
forradalom 
emlékünnepe. 
Kristóf

21. ádár 

16 P Henrietta, Herbert Henrietta, lujza Henriett, Henrik Henrietta 22. ádár 

17 sz szt. Patrik, gertrúd, Patrícia gertrúd gertrúd, irén gertrúd 23. ádár

18 V Nagyböjt 4. vasárnapja. 
Szt. Sándor, Jeruzsálemi Szt. Cirill, Ede

sándor Húsvét előtti 3. vas. 
sándor

Böjt 4. vas. Laetare. 
alexandra, ede, 
sándor

24. ádár 

19 H Szt. József, Bánk, Jozefa József József József 25. ádár 

20 K csáki Bold. mór, Klaudia, Koppány Koppány, mór Hubert, Klaudia, mór Hubert, Klaudia 26. ádár 

21 sz Fülei szt. miklós, Bence, Benedek Benedek Bence, Benedek Benedek 27. ádár 

22 cs szt. Beáta, svéd szt. Katalin, izolda, lea Beáta, lea Beáta, lea Beáta, Beatrix, 
izolda

28. ádár

23 P mongrovejói szt. turibiusz, Botond, emőke, ottó Botond, emese, 
emőke

Botond, emese, emőke Botond, emőke 29. ádár 

24 sz szt. gábor, ella, gabriella, Karina gábor gábor, Karin gábor 1. niszán 5772

25 V Nagyböjt 5. vasárnapja (a nyári időszámítás kezdete). 
Urunk születésének hírüladása. Gyümölcsoltó Boldog-
asszony (liturgikus ünneplése márc. 26-án).  
Anunciáta, Irén, Irisz

mária, zsolt Húsvét előtti 2. vas. 
mária, zsolt

Böjt. 5. vas. Judica. 
nyári időszámítás 
kezdete. 
Boglárka, irisz

2. niszán

26 H szt. emánuel, evelin, manó emánuel, manó Bulcsú, emánuel emánuel, erika 3. niszán

27 K alpár, Hajnalka alpár, Hajnalka alpár, Hajnalka Hajnalka 4. niszán

28 sz szt. Johanna, gedeon, gida, Janka gedeon gedeon, Johanna, 
Koppány

gedeon, Johanna 5. niszán

29 cs auguszta, Bertold, Jónás Jónás, márk Jónás, márk auguszta, Jónás 6. niszán

30 P amadé, zalán zalán Hunor, magor, zalán zalán 7. niszán

31 sz árpád, Benő, Kornélia árpád, Benő ákos, árpád árpád 8. niszán

áPRilis • szent György hava. szelek hava. Tavaszhó áPRilis • szent György hava. szelek hava. Tavaszhó

1 V Virágvasárnap. 
Szt. Hugó

Virágvasárnap. 
Hugó

Virágvasárnap.
Hugó, szörény

Virágvasárnap. 
Palmarum.
Hugó

9. niszán 
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emőke
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Böjt. 5. vas. Judica. 
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2 H nagyhétfő. 
Paolai szt. Ferenc, áron

áron áron áron 10. niszán 

3 K nagykedd. 
Buda, Keresztély, richárd

Keresztély Keresztély, richárd Buda, richárd 11. niszán 

4 sz nagyszerda. 
szt. izidor, ambrus, csaba

ambrus, csaba ambrus, csaba csaba, izidor 12. niszán 

5 cs Nagycsütörtök.
Ferrer szt. vince, Honoráta, Kocsárd, teodóra

Kocsárd Kocsárd, vince Nagycsütörtök.
vince

13. niszán 

6 P Nagypéntek.
szt. celesztin, Bíborka, ruben, taksony, vilmos

Nagypéntek. 
Bíborka

Nagypéntek.
Bíborka, edna

Nagypéntek.
Bíborka, Herman, 
vilmos

14. niszán. erev Pészah. 
elsőszülöttek böjtje

7 sz Nagyszombat.
de la salle szt. János, szt. Herman, ármin, orsolya

ármin, orsolya lívia, orsolya Nagyszombat.
lídia

15. niszán. Pészah (a szabadság 
ünnepe, emlékeztet az egyiptom-
ból való kivonulásra és egyben a 
világ végső megváltására.)

8 V Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása. 
Szt. Valér, Dénes, Lídia, Valter

Húsvét I. napja. 
dénes, lídia

Húsvét I. napja. 
dénes, zselyke

Húsvét ünnepe. 
dénes, zselyke

16. niszán. Pészah. 
ómerszámlálás 1.

9 H Húsvéthétfő.
ákos, dömötör, erhárd

Húsvét II. napja. 
dömötör, géza

Húsvét II. napja.
dömötör, géza

Húsvét 2. napja.
erhárd

17. niszán. Pészah. 
ómerszámlálás 2.

10 K ezekiel, zsolt Húsvét III. napja. 
ezékiel, zsolt

Húsvét III. napja.
ezékiel, zsolt

zsolt 18. niszán. Pészah. 
ómerszámlálás 3.

11 sz szt. szaniszló, szt. leó ilma Klotild, leó leó 19. niszán. Pészah. 
ómerszámlálás 4.

12 cs dániel, gyula alpár, gyula gyula gyula 20. niszán. Pészah. 
ómerszámlálás 5.

13 P i. szt. márton pápa, Hermina, ida ida Hermina, ida ida 21. niszán. Pészah. 
ómerszámlálás 6.

14 sz Jusztin, Jusztina, tibor, tiborc tibor, tiborc gusztáv, tibor tibor, timár 22. niszán. ómerszámlálás 7.

15 V Húsvét 2. vasárnapja. 
Irgalmasság vasárnapja (fehérvasárnap) 
anasztázia, emese, tas

emese emese, tas Húsvét u. 1. vas. 
Quasimodogeniti. 
emese, tas

23. niszán. 
ómerszámlálás 8.

16 H soubirous szt. mária Bernadett, labre szt. Benedek, 
Bánk, csongor, győző

Bánk, győző Bánk, győző csongor, imola 24. niszán. 
ómerszámlálás 9.

17 K szt. rudolf, rezső, szent antal. nagy kilenced első 
keddje

rudolf előd, rudolf rudolf 25. niszán. 
ómerszámlálás 10.
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ómerszámlálás 4.
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18 sz szt. apolló, andrea, ilma andrea, ilma andrea, ilma andrea, ilma 26. niszán. 
ómerszámlálás 11.

19 cs szt. emma, malvin, zseraldina emma emma emma, Kocsárd 27. niszán. Jom ha-soa (mártírok 
napja. a holokausztra és a gettólá-
zadásokra emlékeznek.) 
ómerszámlálás 12.

20 P tihamér, tivadar, töhötöm tivadar tivadar, töhötöm tivadar 28. niszán. ómerszámlálás 13.

21 sz szt. anzelm, Konrád, zsombor zsombor zsombor Konrád, zsombor 29. niszán. ómerszámlálás 14.

22 V Húsvét 3. vasárnapja. 
csilla, noé, noémi

csilla, noémi csilla, noémi Húsvét u. 2. vas. 
Misericordias 
Domini. 
csilla, noémi, tania

30. niszán. 
ómerszámlálás 15.

23 H szt. adalbert, Béla Béla, egyed Béla Béla 1. ijjár 5772. ómerszámlálás 16.

24 K szt. györgy, sigmaringeni szt. Fidél, debora, gyöngyi györgy, györgyi györgy, györgyi györgy 2. ijjár. ómerszámlálás 17.

25 sz szt. márk evangélista, csongor csongor, márk ajnácska, csongor, 
márk

márk 3. ijjár. Jom hazikaron. 
ómerszámlálás 18.

26 cs ervin, ibolya, Kilit Boglárka, ervin Boglárka, ervin Boglárka, ervin 4. ijjár. Jom ha-cma-ut (izrael 
Függetlenségének napja). 
ómerszámlálás 19.

27 P szt. zita, marianna gyöngyvér, zita gyöngyi, zita zita 5. ijjár. ómerszámlálás 20.

28 sz chanel szt. Péter, grignion szt. lajos, mária, valéria valéria valéria Patrik, valéria 6. ijjár. ómerszámlálás 21.

29 V Húsvét 4. vasárnapja. Papi hivatások vasárnapja, 
búzaszentelés. Sziénai Szt. Katalin (Európa társvédő-
szentje), Tihamér

tihamér tihamér Húsvét u. 3. vas. 
Jubilate.
albertina

7. ijjár. 
ómerszámlálás 22.

30 H v. szt. Piusz pápa, Kitti, mariann, zsófia ibolya, mariann ibolya, Kitti Katalin, Kitti 8. ijjár. ómerszámlálás 23.

máJus • Pünkösd hava. Ígéret hava. Tavaszutó máJus • Pünkösd hava. Ígéret hava. Tavaszutó

1 K szent József, a munkás (a munkások nemzetközi 
ünnepe)

Fülöp, Jakab Fülöp, Jakab Fülöp, Jakab, maja 9. ijjár. 
ómerszámlálás 24.

2 sz szt. atanáz, szt. zsigmond, zoé zsigmond zsigmond zsigmond 10. ijjár. ómerszámlálás 25.

3 cs szt. Fülöp és Jakab apostolok, irma, tímea irma, tímea irma, tímea evelin, irma, tímea 11. ijjár. ómerszámlálás 26.

4 P szt. Flórián, mónika csaba, Flórián, 
mónika

Flórián, mónika Flórián, mónika 12. ijjár. 
ómerszámlálás 27.
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18 sz szt. apolló, andrea, ilma andrea, ilma andrea, ilma andrea, ilma 26. niszán. 
ómerszámlálás 11.

19 cs szt. emma, malvin, zseraldina emma emma emma, Kocsárd 27. niszán. Jom ha-soa (mártírok 
napja. a holokausztra és a gettólá-
zadásokra emlékeznek.) 
ómerszámlálás 12.

20 P tihamér, tivadar, töhötöm tivadar tivadar, töhötöm tivadar 28. niszán. ómerszámlálás 13.

21 sz szt. anzelm, Konrád, zsombor zsombor zsombor Konrád, zsombor 29. niszán. ómerszámlálás 14.

22 V Húsvét 3. vasárnapja. 
csilla, noé, noémi

csilla, noémi csilla, noémi Húsvét u. 2. vas. 
Misericordias 
Domini. 
csilla, noémi, tania

30. niszán. 
ómerszámlálás 15.

23 H szt. adalbert, Béla Béla, egyed Béla Béla 1. ijjár 5772. ómerszámlálás 16.

24 K szt. györgy, sigmaringeni szt. Fidél, debora, gyöngyi györgy, györgyi györgy, györgyi györgy 2. ijjár. ómerszámlálás 17.

25 sz szt. márk evangélista, csongor csongor, márk ajnácska, csongor, 
márk

márk 3. ijjár. Jom hazikaron. 
ómerszámlálás 18.

26 cs ervin, ibolya, Kilit Boglárka, ervin Boglárka, ervin Boglárka, ervin 4. ijjár. Jom ha-cma-ut (izrael 
Függetlenségének napja). 
ómerszámlálás 19.

27 P szt. zita, marianna gyöngyvér, zita gyöngyi, zita zita 5. ijjár. ómerszámlálás 20.

28 sz chanel szt. Péter, grignion szt. lajos, mária, valéria valéria valéria Patrik, valéria 6. ijjár. ómerszámlálás 21.

29 V Húsvét 4. vasárnapja. Papi hivatások vasárnapja, 
búzaszentelés. Sziénai Szt. Katalin (Európa társvédő-
szentje), Tihamér

tihamér tihamér Húsvét u. 3. vas. 
Jubilate.
albertina

7. ijjár. 
ómerszámlálás 22.

30 H v. szt. Piusz pápa, Kitti, mariann, zsófia ibolya, mariann ibolya, Kitti Katalin, Kitti 8. ijjár. ómerszámlálás 23.

máJus • Pünkösd hava. Ígéret hava. Tavaszutó máJus • Pünkösd hava. Ígéret hava. Tavaszutó

1 K szent József, a munkás (a munkások nemzetközi 
ünnepe)

Fülöp, Jakab Fülöp, Jakab Fülöp, Jakab, maja 9. ijjár. 
ómerszámlálás 24.

2 sz szt. atanáz, szt. zsigmond, zoé zsigmond zsigmond zsigmond 10. ijjár. ómerszámlálás 25.

3 cs szt. Fülöp és Jakab apostolok, irma, tímea irma, tímea irma, tímea evelin, irma, tímea 11. ijjár. ómerszámlálás 26.

4 P szt. Flórián, mónika csaba, Flórián, 
mónika

Flórián, mónika Flórián, mónika 12. ijjár. 
ómerszámlálás 27.
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5 sz szt. irén, gothárd, györgyi gotthárd, irén erna, Kocsárd gotthárd, györgyi 13. ijjár. ómerszámlálás 28.

6 V Húsvét 5. vasárnapja. 
Eliz, Frida, Ivett, Tamara. 
Anyák napja

Anyák napja. 
eliz, Frida, ivett, 
tamara 

eliz, Frida, tamara Húsvét u. 4. vas. 
Cantate. 
Frida, ivett

14. ijjár. 
ómerszámlálás 29.

7 H Boldog gizella, dalma dalma, gizella, 
tünde

dalma, tünde tünde 15. ijjár. 
ómerszámlálás 30.

8 K annamária, győző, mihály gejza gizella, győző gizella 16. ijjár. 
ómerszámlálás 31.

9 sz gergely, izabella, Karola, Katinka gergely, gergő, 
Katinka

Beáta, gergely gergely, Kárla 17. ijjár. 
ómerszámlálás 32.

10 cs antónia, armand, ármin, izidor, Jób, Pálma antónia, Jób antónia, Jób antónia, ármin 18. ijjár. lag ba-ómer (Félünnep, 
megszakítja a gyászidőszakot.) 
ómerszámlálás 33.

11 P salkaházi Boldog sára, Ferenc albert,  imola albert, irén Ferenc 19. ijjár. ómerszámlálás 34.

12 sz szt. achilleusz, szt. néreusz, szt. Pongrác Pongrác Johanna, Pongrác Pongrác 20. ijjár. ómerszámlálás 35.

13 V Húsvét 6. vasárnapja. 
Fatimai Boldogságos Szűz Mária, 
Szervác, Imelda, Imola

szervác imelda, imola,  
szervác

Húsvét u. 5. vas. 
Rogate. 
roberta, szervác

21. ijjár. 
ómerszámlálás 36.

14 H Bonifác, gyöngyi Bonifác Bonifác, Julianna Bonifác 22. ijjár. ómerszámlálás 37.

15 K szt. zsófia, izsák, szonja izsák, zsófia izsák, zsófia szonja, zsófia 23. ijjár. ómerszámlálás 38.

16 sz nepomuki szt. János, Botond, mózes Botond, mózes Botond, mózes Botond, mózes 24. ijjár. ómerszámlálás 39.

17 cs Urunk mennybemenetele, áldozócsütörtök. 
andor, Brúnó, Paszkál

Mennybemenetel. 
andor, ede

Áldozócsütörtök.
andor, ede

Mennybemenetel.
ede, Herta

25. ijjár. 
ómerszámlálás 40.

18 P i. szt. János pápa, alexandra, erik, erika erik, erika erik, erika, Hanga erik, Hanga 26. ijjár. ómerszámlálás 41.

19 sz szt. celesztin pápa, Buda, ivó, milán, sára Buda, milán, sára Buda, sára, zoárd ivor, milán, Ünige 27. ijjár. ómerszámlálás 42.

20 V Húsvét 7. vasárnapja (a kommunikáció világnapja). 
Sziénai Szt. Bernardin, Bernát, Felícia, Hanna

Bernát, Hanna, 
zoárd

Bernát, Hanna, réka Húsvét u. 6. vas. 
Exaudi. 
Bernát, Felicia

28. ijjár. Jom Jerusalajim (Jeruzsá-
lem egyesítésének napja). 
ómerszámlálás 43.

21 H magallán szt. Kristóf és társai, mexikói vértanúk, 
Konstantin, szilárd

Konstantin, 
szilárd

Konstantin, szilárd Konsztantin, szilárd 29. ijjár. 
ómerszámlálás 44.

22 K szt. rita, Júlia Júlia Júlia, renáta, rita Júlia, rita 1. sziván 5772. ómerszámlálás 45.

23 sz apor Bold. vilmos, dezső, renáta dezső dezső, vilmos dezső 2. sziván. ómerszámlálás 46.
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5 sz szt. irén, gothárd, györgyi gotthárd, irén erna, Kocsárd gotthárd, györgyi 13. ijjár. ómerszámlálás 28.

6 V Húsvét 5. vasárnapja. 
Eliz, Frida, Ivett, Tamara. 
Anyák napja

Anyák napja. 
eliz, Frida, ivett, 
tamara 

eliz, Frida, tamara Húsvét u. 4. vas. 
Cantate. 
Frida, ivett

14. ijjár. 
ómerszámlálás 29.

7 H Boldog gizella, dalma dalma, gizella, 
tünde

dalma, tünde tünde 15. ijjár. 
ómerszámlálás 30.

8 K annamária, győző, mihály gejza gizella, győző gizella 16. ijjár. 
ómerszámlálás 31.

9 sz gergely, izabella, Karola, Katinka gergely, gergő, 
Katinka

Beáta, gergely gergely, Kárla 17. ijjár. 
ómerszámlálás 32.

10 cs antónia, armand, ármin, izidor, Jób, Pálma antónia, Jób antónia, Jób antónia, ármin 18. ijjár. lag ba-ómer (Félünnep, 
megszakítja a gyászidőszakot.) 
ómerszámlálás 33.

11 P salkaházi Boldog sára, Ferenc albert,  imola albert, irén Ferenc 19. ijjár. ómerszámlálás 34.

12 sz szt. achilleusz, szt. néreusz, szt. Pongrác Pongrác Johanna, Pongrác Pongrác 20. ijjár. ómerszámlálás 35.

13 V Húsvét 6. vasárnapja. 
Fatimai Boldogságos Szűz Mária, 
Szervác, Imelda, Imola

szervác imelda, imola,  
szervác

Húsvét u. 5. vas. 
Rogate. 
roberta, szervác

21. ijjár. 
ómerszámlálás 36.

14 H Bonifác, gyöngyi Bonifác Bonifác, Julianna Bonifác 22. ijjár. ómerszámlálás 37.

15 K szt. zsófia, izsák, szonja izsák, zsófia izsák, zsófia szonja, zsófia 23. ijjár. ómerszámlálás 38.

16 sz nepomuki szt. János, Botond, mózes Botond, mózes Botond, mózes Botond, mózes 24. ijjár. ómerszámlálás 39.

17 cs Urunk mennybemenetele, áldozócsütörtök. 
andor, Brúnó, Paszkál

Mennybemenetel. 
andor, ede

Áldozócsütörtök.
andor, ede

Mennybemenetel.
ede, Herta

25. ijjár. 
ómerszámlálás 40.

18 P i. szt. János pápa, alexandra, erik, erika erik, erika erik, erika, Hanga erik, Hanga 26. ijjár. ómerszámlálás 41.

19 sz szt. celesztin pápa, Buda, ivó, milán, sára Buda, milán, sára Buda, sára, zoárd ivor, milán, Ünige 27. ijjár. ómerszámlálás 42.

20 V Húsvét 7. vasárnapja (a kommunikáció világnapja). 
Sziénai Szt. Bernardin, Bernát, Felícia, Hanna

Bernát, Hanna, 
zoárd

Bernát, Hanna, réka Húsvét u. 6. vas. 
Exaudi. 
Bernát, Felicia

28. ijjár. Jom Jerusalajim (Jeruzsá-
lem egyesítésének napja). 
ómerszámlálás 43.

21 H magallán szt. Kristóf és társai, mexikói vértanúk, 
Konstantin, szilárd

Konstantin, 
szilárd

Konstantin, szilárd Konsztantin, szilárd 29. ijjár. 
ómerszámlálás 44.

22 K szt. rita, Júlia Júlia Júlia, renáta, rita Júlia, rita 1. sziván 5772. ómerszámlálás 45.

23 sz apor Bold. vilmos, dezső, renáta dezső dezső, vilmos dezső 2. sziván. ómerszámlálás 46.
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24 cs szűz mária, keresztények segítsége, eliza, eszter eszter eszter eliza, eszter, 
Johanna

3. sziván. 
ómerszámlálás 47.

25 P tiszteletreméltó szt. Béda, vii. szt. gergely, Pazzi 
szt. mária magdolna, szt. orbán

orbán orbán orbán 4. sziván. 
ómerszámlálás 48.

26 sz a csíksomlyói pünkösdi búcsú. 
néri szt. Fülöp, evelin, gyöngyvér

gyöngyvér aladár, evelin, 
gyöngyvér

evelin, gerda 5. sziván. 
ómerszámlálás 49.

27 V Szentlélek eljövetele (pünkösdvasárnap) 
Canterburyi Szt. Ágoston, Nándor, Pelbárt

Pünkösd I. napja. 
nándor

Pünkösd I. napja.
ágoston, nándor

Pünkösd ünnepe.
Helea, Hella

6. sziván. 
savuot (a tóra-adás ünnepe, aratá-
si ünnep, jelentése: pünkösd)

28 H Pünkösdhétfő.
szt. emil, csanád, vilma

Pünkösd II. napja. 
emil

Pünkösd II. napja.
csanád, emil

Pünkösd 2. napja.
csanád, emil

7. sziván. 
mázkir

29 K ervin, magdolna Pünkösd III. napja. 
magdolna

Pünkösd III. napja. 
magdolna

Kund, magdolna 8. sziván

30 sz szt. istván ereklyéinek átvitele. 
szt. Johanna, Janka, nándor, zsanett

Janka, Johanna Janka, Johanna, 
zsanett

Janka, nelly, zsanett 9. sziván

31 cs angéla, marietta, Petronella angyalka, 
marietta

angyalka, marietta, 
matild

angéla, Petronella 10. sziván

Június • szent iván hava. napisten hava. nyárelő hó Június • szent iván hava. napisten hava. nyárelő hó

1 P szt. Jusztiniusz, tünde tünde álmos, tünde tünde 11. sziván

2 sz szt. marcellinusz és szt. Péter, anita, etele, Kármen anita, etele anita, csilla anita, annamária, 
Kármen

12. sziván

3 V Szentháromság vasárnapja. 
Lwanga Szt. Károly és vértanútársai, Cecília, Klotild

Szentháromság. 
Klotild

Klotild Szentháromság 
ünnepe – Trinitatis. 
Kadocsa

13. sziván

4 H szt. Quiriniusz, Bulcsú, ildikó, Kerény Bulcsú, ildikó Bulcsú, ildikó Bulcsú, ildikó 14. sziván

5 K szt. Bonifác, Fatima, Kund angéla, Kund angéla, Ferdinánd Fatime, Ferdinánd 15. sziván. 
Holokauszt kolozsvári emléknapja 

6 sz szt. norbert norbert, szabolcs norbert, szabolcs délia, norbert 16. sziván

7 cs Úrnapja. arianna, grácia, róbert, szabolcs arianna, róbert levente, róbert róbert 17. sziván

8 P Prágai szt. ágnes, Helga, medárd medárd medárd medárd 18. sziván

9 sz szt. efrém, annamária, előd, Félix Félix annabella, előd, Félix Félix 19. sziván
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24 cs szűz mária, keresztények segítsége, eliza, eszter eszter eszter eliza, eszter, 
Johanna

3. sziván. 
ómerszámlálás 47.

25 P tiszteletreméltó szt. Béda, vii. szt. gergely, Pazzi 
szt. mária magdolna, szt. orbán

orbán orbán orbán 4. sziván. 
ómerszámlálás 48.

26 sz a csíksomlyói pünkösdi búcsú. 
néri szt. Fülöp, evelin, gyöngyvér

gyöngyvér aladár, evelin, 
gyöngyvér

evelin, gerda 5. sziván. 
ómerszámlálás 49.

27 V Szentlélek eljövetele (pünkösdvasárnap) 
Canterburyi Szt. Ágoston, Nándor, Pelbárt

Pünkösd I. napja. 
nándor

Pünkösd I. napja.
ágoston, nándor

Pünkösd ünnepe.
Helea, Hella

6. sziván. 
savuot (a tóra-adás ünnepe, aratá-
si ünnep, jelentése: pünkösd)

28 H Pünkösdhétfő.
szt. emil, csanád, vilma

Pünkösd II. napja. 
emil

Pünkösd II. napja.
csanád, emil

Pünkösd 2. napja.
csanád, emil

7. sziván. 
mázkir

29 K ervin, magdolna Pünkösd III. napja. 
magdolna

Pünkösd III. napja. 
magdolna

Kund, magdolna 8. sziván

30 sz szt. istván ereklyéinek átvitele. 
szt. Johanna, Janka, nándor, zsanett

Janka, Johanna Janka, Johanna, 
zsanett

Janka, nelly, zsanett 9. sziván

31 cs angéla, marietta, Petronella angyalka, 
marietta

angyalka, marietta, 
matild

angéla, Petronella 10. sziván

Június • szent iván hava. napisten hava. nyárelő hó Június • szent iván hava. napisten hava. nyárelő hó

1 P szt. Jusztiniusz, tünde tünde álmos, tünde tünde 11. sziván

2 sz szt. marcellinusz és szt. Péter, anita, etele, Kármen anita, etele anita, csilla anita, annamária, 
Kármen

12. sziván

3 V Szentháromság vasárnapja. 
Lwanga Szt. Károly és vértanútársai, Cecília, Klotild

Szentháromság. 
Klotild

Klotild Szentháromság 
ünnepe – Trinitatis. 
Kadocsa

13. sziván

4 H szt. Quiriniusz, Bulcsú, ildikó, Kerény Bulcsú, ildikó Bulcsú, ildikó Bulcsú, ildikó 14. sziván

5 K szt. Bonifác, Fatima, Kund angéla, Kund angéla, Ferdinánd Fatime, Ferdinánd 15. sziván. 
Holokauszt kolozsvári emléknapja 

6 sz szt. norbert norbert, szabolcs norbert, szabolcs délia, norbert 16. sziván

7 cs Úrnapja. arianna, grácia, róbert, szabolcs arianna, róbert levente, róbert róbert 17. sziván

8 P Prágai szt. ágnes, Helga, medárd medárd medárd medárd 18. sziván

9 sz szt. efrém, annamária, előd, Félix Félix annabella, előd, Félix Félix 19. sziván
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10 V Évközi 10. vasárnap. 
Szt. Margit, Diána, Gréta

margit margit Szentháromság u. 1. 
vas. gréta, margit

20. sziván 

11 H szt. Barnabás apostol, Barna Barna, Barnabás Barna, Barnabás Barna, Barnabás 21. sziván 

12 K adelaida, Józsa, sebő, villő Józsa, sebő, virág János, villő villő, virág 22. sziván 

13 sz Páduai szt. antal, anett, antónia, tóbiás anetta, antal, 
tóbiás

antal, tóbiás anett, antal, tóbiás 23. sziván 

14 cs elizeus, Hedvig, Herta, valér, vazul Herta, vazul alpár, vazul vazul 24. sziván 

15 P Jézus Szent Szíve ünnepe. 
árpád-házi Boldog Jolán, modeszt, vid, viola, zója

Jolán, zója Jolán, vid, zója Jolán 25. sziván 

16 sz mária szent szíve. 
arany, Benő, Jusztin, Jusztina

arany, Jusztina Jusztina Jusztin 26. sziván

17 V Évközi 11. vasárnap 
Alida, Alina, Laura, Szabolcs

laura laura, teréz Szentháromság u. 2. 
vas. laura

27. sziván 

18 H arnold, levente, márkus arnold, márkus arnold, márkus arnold, levente 28. sziván

19 K szt. romuáld, gyárfás gyárfás gyárfás gyárfás 29. sziván

20 sz Flóra, Keve, rafael Keve illés, Keve, szilamér rafael 30. sziván

21 cs gonzága szt. alajos, leila, lujza, olga alajos alajos, dalma alajos 1. tammuz 5772

22 P Fisher szt. János, morus szt. tamás, nolai szt. 
Paulinusz, Paula, Paulina

Paulina Krisztina, Paulina Paulina 2. tammuz

23 sz etelka, szidónia, zolna, zoltán arszlán, zolna, 
zoltán

szidónia, zoltán zoltán 3. tammuz

24 V Évközi 12. vasárnap. 
Keresztelő Szt. János születése, Iván

iván iván Szentháromság u. 3. 
vas. iván

4. tammuz

25 H dorottya, vilma, vilmos, viola vilmos vilmos vilmos 5. tammuz

26 K alexandriai szt. cirill, János, Pál János, Pál János, Pál János 6. tammuz

27 sz szent lászló király (erdély fővédőszentje) lászló lászló lászló 7. tammuz

28 cs a gyulafehérvári főszékesegyház felszentelése,  
szt. ireneusz, irén, iringó, levente

iringó, leó, 
levente

irén, iringó, leó levente 8. tammuz

29 P Szt. Péter és Pál apostolok Péter, Pál Péter, Pál Péter, Pál 9. tammuz

30 sz a római egyház első szent vértanúi Bese, tihamér tihamér Pál 10. tammuz
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10 V Évközi 10. vasárnap. 
Szt. Margit, Diána, Gréta

margit margit Szentháromság u. 1. 
vas. gréta, margit

20. sziván 

11 H szt. Barnabás apostol, Barna Barna, Barnabás Barna, Barnabás Barna, Barnabás 21. sziván 

12 K adelaida, Józsa, sebő, villő Józsa, sebő, virág János, villő villő, virág 22. sziván 

13 sz Páduai szt. antal, anett, antónia, tóbiás anetta, antal, 
tóbiás

antal, tóbiás anett, antal, tóbiás 23. sziván 

14 cs elizeus, Hedvig, Herta, valér, vazul Herta, vazul alpár, vazul vazul 24. sziván 

15 P Jézus Szent Szíve ünnepe. 
árpád-házi Boldog Jolán, modeszt, vid, viola, zója

Jolán, zója Jolán, vid, zója Jolán 25. sziván 

16 sz mária szent szíve. 
arany, Benő, Jusztin, Jusztina

arany, Jusztina Jusztina Jusztin 26. sziván

17 V Évközi 11. vasárnap 
Alida, Alina, Laura, Szabolcs

laura laura, teréz Szentháromság u. 2. 
vas. laura

27. sziván 

18 H arnold, levente, márkus arnold, márkus arnold, márkus arnold, levente 28. sziván

19 K szt. romuáld, gyárfás gyárfás gyárfás gyárfás 29. sziván

20 sz Flóra, Keve, rafael Keve illés, Keve, szilamér rafael 30. sziván

21 cs gonzága szt. alajos, leila, lujza, olga alajos alajos, dalma alajos 1. tammuz 5772

22 P Fisher szt. János, morus szt. tamás, nolai szt. 
Paulinusz, Paula, Paulina

Paulina Krisztina, Paulina Paulina 2. tammuz

23 sz etelka, szidónia, zolna, zoltán arszlán, zolna, 
zoltán

szidónia, zoltán zoltán 3. tammuz

24 V Évközi 12. vasárnap. 
Keresztelő Szt. János születése, Iván

iván iván Szentháromság u. 3. 
vas. iván

4. tammuz

25 H dorottya, vilma, vilmos, viola vilmos vilmos vilmos 5. tammuz

26 K alexandriai szt. cirill, János, Pál János, Pál János, Pál János 6. tammuz

27 sz szent lászló király (erdély fővédőszentje) lászló lászló lászló 7. tammuz

28 cs a gyulafehérvári főszékesegyház felszentelése,  
szt. ireneusz, irén, iringó, levente

iringó, leó, 
levente

irén, iringó, leó levente 8. tammuz

29 P Szt. Péter és Pál apostolok Péter, Pál Péter, Pál Péter, Pál 9. tammuz

30 sz a római egyház első szent vértanúi Bese, tihamér tihamér Pál 10. tammuz
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Július • szent Jakab hava. áldás hava. nyárhó Július • szent Jakab hava. áldás hava. nyárhó

1 V Évközi 13. vasárnap. 
Anikó, Annamária, Áron, Tihamér

annamária, 
renáta

előd, renáta Szentháromság u. 4. 
vas. tibold, tihamér

11. tammuz

2 H sarlós Boldogasszony, Jenő, ottó. ottó ottó ottó 12. tammuz

3 K szt. tamás apostol, Kornél, soma Kornél, soma Kornél, soma Kornél, soma 13. tammuz

4 sz Portugáliai szt. erzsébet, Berta, izabella, ulrik Berta Berta, Bíborka, 
rajmund

ulrich 14. tammuz

5 cs zaccaria szt. antal, emese, mária, sarolta emese, sarolta emese, sarolta emese, sarolta 15. tammuz

6 P goretti szt. mária, csaba, izaiás, melitta ézsaiás, melitta csaba, zsolt csaba 16. tammuz

7 sz apollónia, dónát, Wilibáld donát donát, evódia apollónia 17. tammuz. a Háromhetes gyász 
első napja. a jeruzsálemi templo-
mok lerombolásának gyászünnepe

8 V Évközi 14. vasárnap. 
Edgár, Ellák

ellák, teréz liza, teréz Szentháromság u. 5. 
vas. ellák

18. tammuz

9 H zhao rong szt. ágoston és társ., Hajnalka, lukrécia, 
ruth, veronika

ruth, vera ruth, vera lukrécia, veronika 19. tammuz

10 K amália, melina, ulrika amália amália, melinda amália 20. tammuz

11 sz szt. Benedek (európa fővédőszentje), lilla, lili, 
nelli, nóra

lilla, nóra lili, lilla, nella, nóra lili, nóra 21. tammuz

12 cs dalma, eleonóra, izabella izabella dalma, izabella dalma, izabella 22. tammuz

13 P szt. Henrik, antiochiai szt. margit, Jenő Jenő Jenő Jenő 23. tammuz

14 sz lelliszi szt. Kamill, örs, stella, ulrik örs, ulrik örs, ulrik örs 24. tammuz

15 V Évközi 15. vasárnap. 
Szt. Bonaventura, Henrik, Roland

Henrik, leonóra, 
örkény

Henrik, örkény Szentháromság u. 6. 
vas. Henrik, roland

25. tammuz

16 H Kármel-hegyi Boldogasszony, enikő, Kármen, valter enikő enikő, Kármen valter, zalán 26. tammuz

17 K szt. zoérárd-andrás és Benedek, elek, endre elek elek, endre elek, endre 27. tammuz

18 sz szt. Hedvig, cecília, Frigyes, milán cecília, Frigyes cecília, Frigyes Frigyes 28. tammuz

19 cs alfréd, emília alfréd, emília alfréd, emília emília 29. tammuz

20 P szt. apollinaris, ant. szt. margit, éliás, illés éliás, illés illés illés 1. áv 5772

21 sz Brindisi szt. lőrinc, dániel, daniella, Helén, léna dániel, Helén, 
léna

dániel, léna dániel 2. áv
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Július • szent Jakab hava. áldás hava. nyárhó Július • szent Jakab hava. áldás hava. nyárhó

1 V Évközi 13. vasárnap. 
Anikó, Annamária, Áron, Tihamér

annamária, 
renáta

előd, renáta Szentháromság u. 4. 
vas. tibold, tihamér

11. tammuz

2 H sarlós Boldogasszony, Jenő, ottó. ottó ottó ottó 12. tammuz

3 K szt. tamás apostol, Kornél, soma Kornél, soma Kornél, soma Kornél, soma 13. tammuz

4 sz Portugáliai szt. erzsébet, Berta, izabella, ulrik Berta Berta, Bíborka, 
rajmund

ulrich 14. tammuz

5 cs zaccaria szt. antal, emese, mária, sarolta emese, sarolta emese, sarolta emese, sarolta 15. tammuz

6 P goretti szt. mária, csaba, izaiás, melitta ézsaiás, melitta csaba, zsolt csaba 16. tammuz

7 sz apollónia, dónát, Wilibáld donát donát, evódia apollónia 17. tammuz. a Háromhetes gyász 
első napja. a jeruzsálemi templo-
mok lerombolásának gyászünnepe

8 V Évközi 14. vasárnap. 
Edgár, Ellák

ellák, teréz liza, teréz Szentháromság u. 5. 
vas. ellák

18. tammuz

9 H zhao rong szt. ágoston és társ., Hajnalka, lukrécia, 
ruth, veronika

ruth, vera ruth, vera lukrécia, veronika 19. tammuz

10 K amália, melina, ulrika amália amália, melinda amália 20. tammuz

11 sz szt. Benedek (európa fővédőszentje), lilla, lili, 
nelli, nóra

lilla, nóra lili, lilla, nella, nóra lili, nóra 21. tammuz

12 cs dalma, eleonóra, izabella izabella dalma, izabella dalma, izabella 22. tammuz

13 P szt. Henrik, antiochiai szt. margit, Jenő Jenő Jenő Jenő 23. tammuz

14 sz lelliszi szt. Kamill, örs, stella, ulrik örs, ulrik örs, ulrik örs 24. tammuz

15 V Évközi 15. vasárnap. 
Szt. Bonaventura, Henrik, Roland

Henrik, leonóra, 
örkény

Henrik, örkény Szentháromság u. 6. 
vas. Henrik, roland

25. tammuz

16 H Kármel-hegyi Boldogasszony, enikő, Kármen, valter enikő enikő, Kármen valter, zalán 26. tammuz

17 K szt. zoérárd-andrás és Benedek, elek, endre elek elek, endre elek, endre 27. tammuz

18 sz szt. Hedvig, cecília, Frigyes, milán cecília, Frigyes cecília, Frigyes Frigyes 28. tammuz

19 cs alfréd, emília alfréd, emília alfréd, emília emília 29. tammuz

20 P szt. apollinaris, ant. szt. margit, éliás, illés éliás, illés illés illés 1. áv 5772

21 sz Brindisi szt. lőrinc, dániel, daniella, Helén, léna dániel, Helén, 
léna

dániel, léna dániel 2. áv
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22 V Évközi 16. vasárnap. 
Szt. Mária Magdolna, Magda

magda, mária-
magdolna

mária magdolna Szentháromság u. 7. 
vas. mária-magdolna

3. áv

23 H szt. Brigitta (európa társvédőszentje), lenke lenke lenke lenke 4. áv

24 K árpád-házi szt. Kinga, Kincső, Krisztina Kinga, Krisztina Kincső, Kinga, 
Krisztina

Kincső, Kinga, 
Krisztina

5. áv

25 sz szt. Jakab apostol, szt. Kristóf, Jákob Jákob Jakab, Kristóf Jakab, Kristóf 6. áv

26 cs szt. Joáchim és anna, anikó, Panna anna, Panna anita, anna, Panna anikó, anna, Panna 7. áv

27 P mákluf szt. sárbel, liliána, natália, olga györk, olga olga árvácska, olga 8. áv

28 sz alina, győző, ince, szabolcs ata, ince, 
szabolcs

ince, szabolcs szabolcs 9. áv. a Háromhetes gyász utolsó 
napja. szigorú böjtnap.  
Hsz.: dövórím

29 V Évközi 17. vasárnap. 
Szt. Márta, Bea, Flóra

Bea, márta Flóra, márta Szentháromság u. 8. 
vas. Flóra, márta

10. áv. 
tisha Beáv (szigorú böjtnap)

30 H aranyszavú szt. Péter, Judit, Xénia csala, Judit, 
Polixéna

Judit, Jutta, Xénia Judit 11. áv

31 K loyolai szt. ignác, oszkár Heléna, oszkár Heléna, oszkár oszkár 12. áv

auGuszTus • Kisasszony hava. újkenyér hava. nyárutó auGuszTus • Kisasszony hava. újkenyér hava. nyárutó

1 sz liguori szt. alfonz, Boglárka, nimród Boglárka, Péter Boglárka, Péter, 
reményke

Boglárka, Péter 13. áv 

2 cs Porciunkula-búcsú. eymard szt. Péter Julián, 
vercelli szt. özséb, lehel

lehel Hajnal, lehel lehel 14. áv 

3 P Hermina, Kamélia, lídia Hermina, terka Hermina, Kira Hermina 15. áv. 
tu Beáv 

4 sz vianney szt. János, dominika, domonkos domokos domokos, Kriszta domokos 16. áv

5 V Évközi 18. vasárnap. 
Havas Boldogasszony. Jázmin, Krisztina, Zita

Krisztina, zita Krisztina, zita Szentháromság u. 9. 
vas.  
Kriszta, Krisztina

17. áv 

6 H Urunk színeváltozása. Berta, Bettina Berta Berta Berta, Bettina 18. áv 

7 K ii. szt. szixtusz és társai, szt. Kajetán, arabella, 
ibolya

arabella, ibolya ibolya ibolya 19. áv 

8 sz szt. domonkos, gusztáv gusztáv, lászló gusztáv, lászló lászló 20. áv 
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22 V Évközi 16. vasárnap. 
Szt. Mária Magdolna, Magda

magda, mária-
magdolna

mária magdolna Szentháromság u. 7. 
vas. mária-magdolna

3. áv

23 H szt. Brigitta (európa társvédőszentje), lenke lenke lenke lenke 4. áv

24 K árpád-házi szt. Kinga, Kincső, Krisztina Kinga, Krisztina Kincső, Kinga, 
Krisztina

Kincső, Kinga, 
Krisztina

5. áv

25 sz szt. Jakab apostol, szt. Kristóf, Jákob Jákob Jakab, Kristóf Jakab, Kristóf 6. áv

26 cs szt. Joáchim és anna, anikó, Panna anna, Panna anita, anna, Panna anikó, anna, Panna 7. áv

27 P mákluf szt. sárbel, liliána, natália, olga györk, olga olga árvácska, olga 8. áv

28 sz alina, győző, ince, szabolcs ata, ince, 
szabolcs

ince, szabolcs szabolcs 9. áv. a Háromhetes gyász utolsó 
napja. szigorú böjtnap.  
Hsz.: dövórím

29 V Évközi 17. vasárnap. 
Szt. Márta, Bea, Flóra

Bea, márta Flóra, márta Szentháromság u. 8. 
vas. Flóra, márta

10. áv. 
tisha Beáv (szigorú böjtnap)

30 H aranyszavú szt. Péter, Judit, Xénia csala, Judit, 
Polixéna

Judit, Jutta, Xénia Judit 11. áv

31 K loyolai szt. ignác, oszkár Heléna, oszkár Heléna, oszkár oszkár 12. áv

auGuszTus • Kisasszony hava. újkenyér hava. nyárutó auGuszTus • Kisasszony hava. újkenyér hava. nyárutó

1 sz liguori szt. alfonz, Boglárka, nimród Boglárka, Péter Boglárka, Péter, 
reményke

Boglárka, Péter 13. áv 

2 cs Porciunkula-búcsú. eymard szt. Péter Julián, 
vercelli szt. özséb, lehel

lehel Hajnal, lehel lehel 14. áv 

3 P Hermina, Kamélia, lídia Hermina, terka Hermina, Kira Hermina 15. áv. 
tu Beáv 

4 sz vianney szt. János, dominika, domonkos domokos domokos, Kriszta domokos 16. áv

5 V Évközi 18. vasárnap. 
Havas Boldogasszony. Jázmin, Krisztina, Zita

Krisztina, zita Krisztina, zita Szentháromság u. 9. 
vas.  
Kriszta, Krisztina

17. áv 

6 H Urunk színeváltozása. Berta, Bettina Berta Berta Berta, Bettina 18. áv 

7 K ii. szt. szixtusz és társai, szt. Kajetán, arabella, 
ibolya

arabella, ibolya ibolya ibolya 19. áv 

8 sz szt. domonkos, gusztáv gusztáv, lászló gusztáv, lászló lászló 20. áv 
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9 cs szt. terézia Benedikta (európa társvédőszentje), 
emőd

emőd, loránd emőd emőd, loránd 21. áv 

10 P szt. lőrinc, Bianka, csilla Blanka, lóránt, 
lőrinc

Blanka, lóránt, lőrinc lőrinc 22. áv 

11 sz szt. Klára, tibor, tiborc, zsuzsanna tibor, zsuzsa tibor, zsuzsa tiborc, zsuzsanna 23. áv

12 V Évközi 19. vasárnap. 
Chantal Szt. Johanna Franciska, Diána, Klára

Klára Klára Szentháromság u. 10. 
vas. Klára

24. áv 

13 H Xi. Bold. ince pápa, csongor, ipoly csongor csongor, gertrúd ipoly 25. áv 

14 K szt. maximilián mária Kolbe, marcell, özséb marcell, mikeás, 
özséb

marcell, özséb marcell 26. áv 

15 sz Szűz Mária mennybe felvétele (Nagyboldogasszony) mária mária gerlinda, mária 27. áv 

16 cs szt. Ponciánusz és szt. Hippolitus, ábrahám, 
asszunta, rókus

ábrahám, Bea, 
rókus

aba, ábrahám ábrahám, Bea, Beáta 28. áv 

17 P anasztáz, Jácint, réka anasztáz, Jácint anasztáz, Jácint anasztáz, Jácint 29. áv 

18 sz eudes szt. János, szt. ilona, ilma, lenke ilka, ilona ilona, lenke ilona 30. áv

19 V Évközi 20. vasárnap. 
Szt. Bernát, Huba

Huba Huba Szentháromság u. 11. 
vas. Huba

1. elul 5772

20 H Szt. István király (a gyulafehérvári főegyházme-
gyénk alapítója)

Nemzeti ünnep. 
istván, vajk

Államalapító I. István 
király ünnepe.
istván

Az államalapítás 
ünnepe. 
istván, vajk

2. elul

21 K X. szt. Piusz pápa, sámuel, zsanett Hajna, sámuel sámuel sámuel 3. elul

22 sz szűz mária királynő, menyhért, mirjám menyhért, mirjam menyhért menyhért, mirjám 4. elul

23 cs limai szt. róza, Bence, Farkas Farkas, szidónia Farkas, szidónia Bence, Farkas, Fülöp 5. elul

24 P szt. Bertalan apostol, alíz Bartal, Bertalan Bertalan, delinke Bertalan 6. elul

25 sz Kalazanci szt. József, szt. lajos, Patrícia lajos lajos lajos, Patrícia 7. elul

26 V Évközi 21. vasárnap (hálaadás a termény betakarítá-
sáért). Izsó, Rita, Zamfira

Újkenyér. endre, 
rita

endre, mónika, rita Szentháromság u. 12. 
vas. endre, samu

8. elul

27 H szt. mónika, cézár, gáspár gergely, Kincső ellák, gáspár gáspár 9. elul

28 K szt. ágoston, mózes ágoston, mózes ágoston, mózes ágoston 10. elul

29 sz Keresztelő szt. János vértanúsága, Beatrix, erna, 
szabina

János, sebő Beatrix, erna erna, lilla, szabin 11. elul

30 cs Félix, Patrik, rózsa róza, rózsa róza, rózsa rózsa 12. elul
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9 cs szt. terézia Benedikta (európa társvédőszentje), 
emőd

emőd, loránd emőd emőd, loránd 21. áv 

10 P szt. lőrinc, Bianka, csilla Blanka, lóránt, 
lőrinc

Blanka, lóránt, lőrinc lőrinc 22. áv 

11 sz szt. Klára, tibor, tiborc, zsuzsanna tibor, zsuzsa tibor, zsuzsa tiborc, zsuzsanna 23. áv

12 V Évközi 19. vasárnap. 
Chantal Szt. Johanna Franciska, Diána, Klára

Klára Klára Szentháromság u. 10. 
vas. Klára

24. áv 

13 H Xi. Bold. ince pápa, csongor, ipoly csongor csongor, gertrúd ipoly 25. áv 

14 K szt. maximilián mária Kolbe, marcell, özséb marcell, mikeás, 
özséb

marcell, özséb marcell 26. áv 

15 sz Szűz Mária mennybe felvétele (Nagyboldogasszony) mária mária gerlinda, mária 27. áv 

16 cs szt. Ponciánusz és szt. Hippolitus, ábrahám, 
asszunta, rókus

ábrahám, Bea, 
rókus

aba, ábrahám ábrahám, Bea, Beáta 28. áv 

17 P anasztáz, Jácint, réka anasztáz, Jácint anasztáz, Jácint anasztáz, Jácint 29. áv 

18 sz eudes szt. János, szt. ilona, ilma, lenke ilka, ilona ilona, lenke ilona 30. áv

19 V Évközi 20. vasárnap. 
Szt. Bernát, Huba

Huba Huba Szentháromság u. 11. 
vas. Huba

1. elul 5772

20 H Szt. István király (a gyulafehérvári főegyházme-
gyénk alapítója)

Nemzeti ünnep. 
istván, vajk

Államalapító I. István 
király ünnepe.
istván

Az államalapítás 
ünnepe. 
istván, vajk

2. elul

21 K X. szt. Piusz pápa, sámuel, zsanett Hajna, sámuel sámuel sámuel 3. elul

22 sz szűz mária királynő, menyhért, mirjám menyhért, mirjam menyhért menyhért, mirjám 4. elul

23 cs limai szt. róza, Bence, Farkas Farkas, szidónia Farkas, szidónia Bence, Farkas, Fülöp 5. elul

24 P szt. Bertalan apostol, alíz Bartal, Bertalan Bertalan, delinke Bertalan 6. elul

25 sz Kalazanci szt. József, szt. lajos, Patrícia lajos lajos lajos, Patrícia 7. elul

26 V Évközi 21. vasárnap (hálaadás a termény betakarítá-
sáért). Izsó, Rita, Zamfira

Újkenyér. endre, 
rita

endre, mónika, rita Szentháromság u. 12. 
vas. endre, samu

8. elul

27 H szt. mónika, cézár, gáspár gergely, Kincső ellák, gáspár gáspár 9. elul

28 K szt. ágoston, mózes ágoston, mózes ágoston, mózes ágoston 10. elul

29 sz Keresztelő szt. János vértanúsága, Beatrix, erna, 
szabina

János, sebő Beatrix, erna erna, lilla, szabin 11. elul

30 cs Félix, Patrik, rózsa róza, rózsa róza, rózsa rózsa 12. elul
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31 P aida, arisztid, Bella, erika, ramóna Bella, erika, 
Hanga

Bella, erika, nimród erika, nimród 13. elul

szEPTEmBER • szent mihály hava. Földanya hava. Őszelő hó szEPTEmBER • szent mihály hava. Földanya hava. Őszelő hó

1 sz szt. egyed, egon, noémi, tamara egon, egyed egon, egyed egon, egyed 14. elul

2 V Évközi 22. vasárnap. 
dorina, rebeka

rebeka, teodóra dorina, rebeka Szentháromság u. 13. 
vas. rebeka

15. elul 

3 H nagy szt. gergely pápa, Hilda, szende Hilda, szende annamária, Hilda gilda, Hilda, szende 16. elul 

4 K rozália rozália rozália rozália 17. elul 

5 sz Kalkuttai Bold. teréz, alpár, lőrinc, viktor alpár, lőrinc, 
viktor

lőrinc, szende alpár, viktor 18. elul 

6 cs Bea, Beáta, ida, zakariás ida, zakariás csanád, ida, zakariás zakariás 19. elul 

7 P szt. márk, istván és menyhért (kassai vértanúk), 
regina

ivor, lél, regina ivor, regina regina 20. elul 

8 sz Szűz Mária születése (Kisboldogasszony). adrienn adrienn, mária adrienn, mária adrienn, mária 21. elul

9 V Évközi 23. vasárnap. 
Claver Szt. Péter, Ádám

ádám ádám Szentháromság u. 14. 
vas. ádám

22. elul 

10 H Hunor, nikolett ákos, Hunor, 
nikoletta

attila, Hunor, 
nikoletta

Honoria, Hunor, 
mikolt, urkund

23. elul 

11 K Helga, Jácint, teodóra Jácint árpád, teodóra dóra, teodóra 24. elul 

12 sz szűz mária szent neve, ibolya ibolya, mária ibolya, virág szabolcs 25. elul 

13 cs aranyszájú szt. János, Kornél, tóbiás csele, ludovika Kornél, ludovika Kornél, ludovika 26. elul 

14 P szent Kereszt felmagasztalása. 
ildikó, irma, roxána, szeréna, szerénke

Boróka, szerénke szeréna, szerénke szeréna 27. elul 

15 sz Fájdalmas szűzanya, enikő, melitta, roland enikő, Kató, 
roland

debóra, enikő, tünde enikő, melitta 28. elul

16 V Évközi 24. vasárnap. 
Szt. Kornél és Szt. Ciprián, Edit

edit edit Szentháromság u. 15. 
vas. edit

29. elul

17 H Bellarmin szt. róbert, ludmilla, zsófia ludmilla, zsófia gyula, zsófia Hajnalka, zsófia 1. tisri 5773. rós ha-sána (Újév)

18 K diána, titusz diána, titusz diána, tamás diána 2. tisri. 
rós ha-sána (Újév másodnapja)

19 sz szt. Januáriusz, vilhelmina, vilma Hajnalka, vilma vilma vilma 3. tisri
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31 P aida, arisztid, Bella, erika, ramóna Bella, erika, 
Hanga

Bella, erika, nimród erika, nimród 13. elul

szEPTEmBER • szent mihály hava. Földanya hava. Őszelő hó szEPTEmBER • szent mihály hava. Földanya hava. Őszelő hó

1 sz szt. egyed, egon, noémi, tamara egon, egyed egon, egyed egon, egyed 14. elul

2 V Évközi 22. vasárnap. 
dorina, rebeka

rebeka, teodóra dorina, rebeka Szentháromság u. 13. 
vas. rebeka

15. elul 

3 H nagy szt. gergely pápa, Hilda, szende Hilda, szende annamária, Hilda gilda, Hilda, szende 16. elul 

4 K rozália rozália rozália rozália 17. elul 

5 sz Kalkuttai Bold. teréz, alpár, lőrinc, viktor alpár, lőrinc, 
viktor

lőrinc, szende alpár, viktor 18. elul 

6 cs Bea, Beáta, ida, zakariás ida, zakariás csanád, ida, zakariás zakariás 19. elul 

7 P szt. márk, istván és menyhért (kassai vértanúk), 
regina

ivor, lél, regina ivor, regina regina 20. elul 

8 sz Szűz Mária születése (Kisboldogasszony). adrienn adrienn, mária adrienn, mária adrienn, mária 21. elul

9 V Évközi 23. vasárnap. 
Claver Szt. Péter, Ádám

ádám ádám Szentháromság u. 14. 
vas. ádám

22. elul 

10 H Hunor, nikolett ákos, Hunor, 
nikoletta

attila, Hunor, 
nikoletta

Honoria, Hunor, 
mikolt, urkund

23. elul 

11 K Helga, Jácint, teodóra Jácint árpád, teodóra dóra, teodóra 24. elul 

12 sz szűz mária szent neve, ibolya ibolya, mária ibolya, virág szabolcs 25. elul 

13 cs aranyszájú szt. János, Kornél, tóbiás csele, ludovika Kornél, ludovika Kornél, ludovika 26. elul 

14 P szent Kereszt felmagasztalása. 
ildikó, irma, roxána, szeréna, szerénke

Boróka, szerénke szeréna, szerénke szeréna 27. elul 

15 sz Fájdalmas szűzanya, enikő, melitta, roland enikő, Kató, 
roland

debóra, enikő, tünde enikő, melitta 28. elul

16 V Évközi 24. vasárnap. 
Szt. Kornél és Szt. Ciprián, Edit

edit edit Szentháromság u. 15. 
vas. edit

29. elul

17 H Bellarmin szt. róbert, ludmilla, zsófia ludmilla, zsófia gyula, zsófia Hajnalka, zsófia 1. tisri 5773. rós ha-sána (Újév)

18 K diána, titusz diána, titusz diána, tamás diána 2. tisri. 
rós ha-sána (Újév másodnapja)

19 sz szt. Januáriusz, vilhelmina, vilma Hajnalka, vilma vilma vilma 3. tisri
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20 cs Koreai szt. vértanúk, Frida, Friderika Frida, melinda Frida, melinda Friderika, szidónia 4. tisri

21 P szt. máté apostol, ilka, mirella ilka, máté ilka, máté, vadony máté 5. tisri

22 sz szt. móric, mór mór, móric móric, ottó móric 6. tisri

23 V Évközi 25. vasárnap. 
Pietrelcinai Szt. Pió atya, Szt. Líviusz, Tekla

etelka, tekla etelka, Polixénia, 
tekla

Szentháromság u. 16. 
vas. etelka, tekla

7. tisri

24 H szt. gellért, gerda, mercedes gellért gellért, mercédesz gellért, mercédesz 8. tisri

25 K szt. Kleofás, adorján, eufrozina, Kende adorján, Kende adorján, Kende Kleofás 9. tisri

26 sz szt. Kozma és damján, Jusztina Jusztina Jusztina Jusztina 10. tisri. 
Jom kippur (engesztelés napja)

27 cs Páli szt. vince, adalbert albert, dámján albert adalbert 11. tisri

28 P szt. vencel vencel vencel vencel 12. tisri

29 sz szt. mihály, gábor, ráfáel főangyalok mihály mihály mihály 13. tisri

30 V Évközi 26. vasárnap (Szentírás vasárnapja). 
Szt. Jeromos, Honória, Hunor

Jeromos Őszi hálaadás ünnepe.
Jeromos, örs

Aratási hálaadó 
ünnep. Jeromos

14. tisri

oKTóBER • mindenszent hava. magvető hava. Őszhó oKTóBER • mindenszent hava. magvető hava. Őszhó

1 H lisieux-i Kis szt. teréz, malvin malvin andrea, malvin malvin, malvina 15. tisri. szukkot (sátoros ünnep, 
hét napig tart)

2 K szt. őrzőangyalok, örs, Petra Petra Petra Petra 16. tisri

3 sz Helga, Jozefa Helga, Jozefa apor, Helga Helga 17. tisri

4 cs assisi szt. Ferenc, Hajnalka Ferenc, Hajnal Ferenc, Hajnalka Ferenc 18. tisri

5 P attila, aurél, Placid attila, aurélia aranka, attila aurél 19. tisri

6 sz szt. Brúnó, renáta Nemzeti ünnep. 
Brúnó, Kadosa

Brúnó, renáta Brúnó, renáta 20. tisri. 
Hosana raba

7 V Évközi 27. vasárnap. 
Rózsafüzér királynője, Amália

amália amália, márk Szentháromság u. 18. 
vas. amália

21. tisri. 
simini azereth

8 H szűz mária, magyarok nagyasszonya. 
etelka, gitta, Koppány

etelka, gitta, 
magor

etelka, gitta etelka, Koppány, 
magor

22. tisri. 
szimhat tóra (a tóra örömünnepe)

9 K szt. dénes, leonárdi szt. János dénes, elemér dénes dénes 23. tisri. 
Holokauszt romániai emléknapja

10 sz Borgia szt. Ferenc, gedeon, Bendegúz Bendegúz, gedeon Bendegúz, gedeon gedeon 24. tisri
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20 cs Koreai szt. vértanúk, Frida, Friderika Frida, melinda Frida, melinda Friderika, szidónia 4. tisri

21 P szt. máté apostol, ilka, mirella ilka, máté ilka, máté, vadony máté 5. tisri

22 sz szt. móric, mór mór, móric móric, ottó móric 6. tisri

23 V Évközi 25. vasárnap. 
Pietrelcinai Szt. Pió atya, Szt. Líviusz, Tekla

etelka, tekla etelka, Polixénia, 
tekla

Szentháromság u. 16. 
vas. etelka, tekla

7. tisri

24 H szt. gellért, gerda, mercedes gellért gellért, mercédesz gellért, mercédesz 8. tisri

25 K szt. Kleofás, adorján, eufrozina, Kende adorján, Kende adorján, Kende Kleofás 9. tisri

26 sz szt. Kozma és damján, Jusztina Jusztina Jusztina Jusztina 10. tisri. 
Jom kippur (engesztelés napja)

27 cs Páli szt. vince, adalbert albert, dámján albert adalbert 11. tisri

28 P szt. vencel vencel vencel vencel 12. tisri

29 sz szt. mihály, gábor, ráfáel főangyalok mihály mihály mihály 13. tisri

30 V Évközi 26. vasárnap (Szentírás vasárnapja). 
Szt. Jeromos, Honória, Hunor

Jeromos Őszi hálaadás ünnepe.
Jeromos, örs

Aratási hálaadó 
ünnep. Jeromos

14. tisri

oKTóBER • mindenszent hava. magvető hava. Őszhó oKTóBER • mindenszent hava. magvető hava. Őszhó

1 H lisieux-i Kis szt. teréz, malvin malvin andrea, malvin malvin, malvina 15. tisri. szukkot (sátoros ünnep, 
hét napig tart)

2 K szt. őrzőangyalok, örs, Petra Petra Petra Petra 16. tisri

3 sz Helga, Jozefa Helga, Jozefa apor, Helga Helga 17. tisri

4 cs assisi szt. Ferenc, Hajnalka Ferenc, Hajnal Ferenc, Hajnalka Ferenc 18. tisri

5 P attila, aurél, Placid attila, aurélia aranka, attila aurél 19. tisri

6 sz szt. Brúnó, renáta Nemzeti ünnep. 
Brúnó, Kadosa

Brúnó, renáta Brúnó, renáta 20. tisri. 
Hosana raba

7 V Évközi 27. vasárnap. 
Rózsafüzér királynője, Amália

amália amália, márk Szentháromság u. 18. 
vas. amália

21. tisri. 
simini azereth

8 H szűz mária, magyarok nagyasszonya. 
etelka, gitta, Koppány

etelka, gitta, 
magor

etelka, gitta etelka, Koppány, 
magor

22. tisri. 
szimhat tóra (a tóra örömünnepe)

9 K szt. dénes, leonárdi szt. János dénes, elemér dénes dénes 23. tisri. 
Holokauszt romániai emléknapja

10 sz Borgia szt. Ferenc, gedeon, Bendegúz Bendegúz, gedeon Bendegúz, gedeon gedeon 24. tisri
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11 cs XXiii. Bold. János pápa, Brigitta, gitta Brigitta, gyöngyi Brigitta, gyöngyi Brigitta 25. tisri

12 P miksa, rezső miksa, rezső miksa, rezső miksa, rezső 26. tisri

13 sz ede, edgár, Kálmán ede, Kálmán ede, Kálmán ede, eduárd, Kálmán 27. tisri

14 V Évközi 28. vasárnap. 
I. Szt. Kallixtusz pápa, Beatrix, Helén

Beatrix, lívia Beatrix, Helén, lívia Szentháromság u. 19. 
vas. Helén, lívia

28. tisri

15 H avilai nagy szt. teréz terézia teréz teréz 29. tisri

16 K alacoque szt. margit, szt. Hedvig, aurélia, gál aurélia, gál gál, mónika gál 30. tisri

17 sz antiochiai szt. ignác, rezső, rudolf, szilamér Hedvig, szilamér Hedvig, rudolf Hedvig, szilamér 1. chesván 5773

18 cs szent lukács evangélista lukács ambrus, lukács lukács, szidónia 2. chesván

19 P Brébeuf szt. János, Jogues szt. izsák, Keresztes szt. 
Pál, Ferdinánd, nándor

Ferdinánd, 
nándor

Ferdinánd, nándor nándor 3. chesván

20 sz szt. vendel, irén, Kleopátra irén, iringó artúr, irén irén, vendel 4. chesván

21 V Évközi 29. vasárnap (missziós vasárnap). 
IV. Bold. Károly, Orsolya, Zselyke

orsolya, tünde, 
zselyke

orsolya, zsolt Szentháromság u. 20. 
vas. orsolya

5. chesván

22 H templomunk felszentelése (ha nem ismerjük dátu-
mát). előd, szalóme, tilda

előd, tilda előd, szörény előd 6. chesván

23 K Kapisztrán szt. János, gyöngyi, gyöngyvér Nemzeti ünnep. 
gyöngyvér

Az 1956-os forradalom 
évf. gyöngyvér

1956-os forradalom 
eml. gyöngyi

7. chesván

24 sz claret szt. antal mária, armelka, salamon rúben, salamon ráhel, salamon salamon 8. chesván

25 cs szt. mór, Bianka, Blanka Blanka Blanka, dália, vilma Blanka 9. chesván

26 P demeter, döme, dömötör demeter demeter demeter 10. chesván

27 sz ellák, szabin, szabina szabina szabina szabina 11. chesván

28 V Évközi 30. vasárnap (a téli időszámítás kezdete). 
Szt. Simon és Júdás Tádé apostolok

simon, taddeus simon Szentháromság u. 21. 
vas. 
téli idősz. kezdete 
Júdás, simon

12. chesván

29 H melinda, nárcisz melinda, szilárd melinda, szilárd Jenő, nárcisz 13. chesván

30 K alfonz, Kolos Kolos Keve, Kolos alfonz, Kolos 14. chesván

31 sz romzsa Bold. tódor, Farkas, Wolfgang, zenóbia Reformáció. 
Farkas, zenóbia

Reformáció ünnepe.
Farkas, Kristóf

Reformáció ünnepe.
Farkas

15. chesván
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11 cs XXiii. Bold. János pápa, Brigitta, gitta Brigitta, gyöngyi Brigitta, gyöngyi Brigitta 25. tisri

12 P miksa, rezső miksa, rezső miksa, rezső miksa, rezső 26. tisri

13 sz ede, edgár, Kálmán ede, Kálmán ede, Kálmán ede, eduárd, Kálmán 27. tisri

14 V Évközi 28. vasárnap. 
I. Szt. Kallixtusz pápa, Beatrix, Helén

Beatrix, lívia Beatrix, Helén, lívia Szentháromság u. 19. 
vas. Helén, lívia

28. tisri

15 H avilai nagy szt. teréz terézia teréz teréz 29. tisri

16 K alacoque szt. margit, szt. Hedvig, aurélia, gál aurélia, gál gál, mónika gál 30. tisri

17 sz antiochiai szt. ignác, rezső, rudolf, szilamér Hedvig, szilamér Hedvig, rudolf Hedvig, szilamér 1. chesván 5773

18 cs szent lukács evangélista lukács ambrus, lukács lukács, szidónia 2. chesván

19 P Brébeuf szt. János, Jogues szt. izsák, Keresztes szt. 
Pál, Ferdinánd, nándor

Ferdinánd, 
nándor

Ferdinánd, nándor nándor 3. chesván

20 sz szt. vendel, irén, Kleopátra irén, iringó artúr, irén irén, vendel 4. chesván

21 V Évközi 29. vasárnap (missziós vasárnap). 
IV. Bold. Károly, Orsolya, Zselyke

orsolya, tünde, 
zselyke

orsolya, zsolt Szentháromság u. 20. 
vas. orsolya

5. chesván

22 H templomunk felszentelése (ha nem ismerjük dátu-
mát). előd, szalóme, tilda

előd, tilda előd, szörény előd 6. chesván

23 K Kapisztrán szt. János, gyöngyi, gyöngyvér Nemzeti ünnep. 
gyöngyvér

Az 1956-os forradalom 
évf. gyöngyvér

1956-os forradalom 
eml. gyöngyi

7. chesván

24 sz claret szt. antal mária, armelka, salamon rúben, salamon ráhel, salamon salamon 8. chesván

25 cs szt. mór, Bianka, Blanka Blanka Blanka, dália, vilma Blanka 9. chesván

26 P demeter, döme, dömötör demeter demeter demeter 10. chesván

27 sz ellák, szabin, szabina szabina szabina szabina 11. chesván

28 V Évközi 30. vasárnap (a téli időszámítás kezdete). 
Szt. Simon és Júdás Tádé apostolok

simon, taddeus simon Szentháromság u. 21. 
vas. 
téli idősz. kezdete 
Júdás, simon

12. chesván

29 H melinda, nárcisz melinda, szilárd melinda, szilárd Jenő, nárcisz 13. chesván

30 K alfonz, Kolos Kolos Keve, Kolos alfonz, Kolos 14. chesván

31 sz romzsa Bold. tódor, Farkas, Wolfgang, zenóbia Reformáció. 
Farkas, zenóbia

Reformáció ünnepe.
Farkas, Kristóf

Reformáció ünnepe.
Farkas

15. chesván
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novEmBER • szent andrás hava. Enyészet hava. Őszutó novEmBER • szent andrás hava. Enyészet hava. Őszutó

1 cs Mindenszentek ünnepe. itala, marianna marianna marianna, itala marianna 16. chesván

2 P Halottak napja. achilles, ilka, ingrid ilka, ingrid ella, viktor ilka, illa 17. chesván

3 sz Porres szt. márton, győző, szilvia győző győző, ilka, szilvia győző 18. chesván

4 V Évközi 31. vasárnap. 
Borromeo Szt. Károly, Karola, Karolina

Karolina, Károly Karolina, Károly Szentháromság u. 22. 
vas. Károly

19. chesván

5 H szt. imre herceg imre imre imre 20. chesván

6 K szt. lénárd, szt. Krisztina, énok énók, lénárd Krisztina, lénárd lénárd 21. chesván

7 sz rezső rezső, rudolf lázár, rezső Karina, rezső 22. chesván

8 cs zsombor lehel, zsombor lehel, zsombor lehel, zsombor 23. chesván

9 P a lateráni bazilika felszentelése. tivadar tivadar tihamér, tivadar tivadar 24. chesván

10 sz nagy szt. leó pápa, delinka, réka delinke, réka delinke, réka réka 25. chesván

11 V Évközi 32. vasárnap.  
Tours-i Szt. Márton

márton márton Harmadvég vasárnap.
márton

26. chesván

12 H szt. Józafát, aba, Jónás, renátó emília, renáta emília, levente Jónás 27. chesván

13 K magyar szentek és boldogok, Bulcsú, szaniszló, 
szilvia

Bulcsú, szilvia Bulcsú, szilvia szilvia 28. chesván

14 sz alíz, Klementina aliz, Klementina albert, aliz alice, aliz 29. chesván

15 cs nagy szt. albert, lipót albert, lipót Dávid Ferenc halálának 
emléknapja. lipót

albert, lipót 1. Kiszlév 5773

16 P skóciai szt. margit, ödön ödön, örs margit, ödön ottmár, ödön 2. Kiszlév

17 sz nagy szt. gertrúd, gergő, Hortenzia, salomé gerő, Hortenzia, 
lenke, salomé

gergő, Hilda, 
Hortenzia

gergő, Hortenzia 3. Kiszlév

18 V Évközi 33. vasárnap. Szt. Péter és Pál bazilikák fel-
szentelése. Jenő

Jenő Jenő Egyházi év utolsó 
előtti vas. Jenő

4. Kiszlév

19 H  árpád-házi szt. erzsébet. Betti, Bettina, zsóka erzsébet erzsébet erzsébet 5. Kiszlév

20 K edmond, Jolán, ödön edmond, Jolán Jolán Jolán 6. Kiszlév

21 sz szűz mária bemutatása a templomban. olivér ilma, olivér ilma, olivér olivér 7. Kiszlév

22 cs szt. cecília, csilla, Filemon cecília, csilla cecília, csilla cecília 8. Kiszlév

23 P szt. Kelemen, szt. Kolumbán, Klementina adrienn, Kelemen Kelemen, Klementina Kelemen 9. Kiszlév
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novEmBER • szent andrás hava. Enyészet hava. Őszutó novEmBER • szent andrás hava. Enyészet hava. Őszutó

1 cs Mindenszentek ünnepe. itala, marianna marianna marianna, itala marianna 16. chesván

2 P Halottak napja. achilles, ilka, ingrid ilka, ingrid ella, viktor ilka, illa 17. chesván

3 sz Porres szt. márton, győző, szilvia győző győző, ilka, szilvia győző 18. chesván

4 V Évközi 31. vasárnap. 
Borromeo Szt. Károly, Karola, Karolina

Karolina, Károly Karolina, Károly Szentháromság u. 22. 
vas. Károly

19. chesván

5 H szt. imre herceg imre imre imre 20. chesván

6 K szt. lénárd, szt. Krisztina, énok énók, lénárd Krisztina, lénárd lénárd 21. chesván

7 sz rezső rezső, rudolf lázár, rezső Karina, rezső 22. chesván

8 cs zsombor lehel, zsombor lehel, zsombor lehel, zsombor 23. chesván

9 P a lateráni bazilika felszentelése. tivadar tivadar tihamér, tivadar tivadar 24. chesván

10 sz nagy szt. leó pápa, delinka, réka delinke, réka delinke, réka réka 25. chesván

11 V Évközi 32. vasárnap.  
Tours-i Szt. Márton

márton márton Harmadvég vasárnap.
márton

26. chesván

12 H szt. Józafát, aba, Jónás, renátó emília, renáta emília, levente Jónás 27. chesván

13 K magyar szentek és boldogok, Bulcsú, szaniszló, 
szilvia

Bulcsú, szilvia Bulcsú, szilvia szilvia 28. chesván

14 sz alíz, Klementina aliz, Klementina albert, aliz alice, aliz 29. chesván

15 cs nagy szt. albert, lipót albert, lipót Dávid Ferenc halálának 
emléknapja. lipót

albert, lipót 1. Kiszlév 5773

16 P skóciai szt. margit, ödön ödön, örs margit, ödön ottmár, ödön 2. Kiszlév

17 sz nagy szt. gertrúd, gergő, Hortenzia, salomé gerő, Hortenzia, 
lenke, salomé

gergő, Hilda, 
Hortenzia

gergő, Hortenzia 3. Kiszlév

18 V Évközi 33. vasárnap. Szt. Péter és Pál bazilikák fel-
szentelése. Jenő

Jenő Jenő Egyházi év utolsó 
előtti vas. Jenő

4. Kiszlév

19 H  árpád-házi szt. erzsébet. Betti, Bettina, zsóka erzsébet erzsébet erzsébet 5. Kiszlév

20 K edmond, Jolán, ödön edmond, Jolán Jolán Jolán 6. Kiszlév

21 sz szűz mária bemutatása a templomban. olivér ilma, olivér ilma, olivér olivér 7. Kiszlév

22 cs szt. cecília, csilla, Filemon cecília, csilla cecília, csilla cecília 8. Kiszlév

23 P szt. Kelemen, szt. Kolumbán, Klementina adrienn, Kelemen Kelemen, Klementina Kelemen 9. Kiszlév
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24 sz dung-lac szt. andrás és társai, emma, Flóra emma, Flóra emma, Flóra emma 10. Kiszlév

25 V Évközi 34. vasárnap. Krisztus király ünnepe. 
Alexandriai Szt. Katalin

eda, Kata, Katalin edina, Karin, Katalin Egyházi év utolsó 
vas. Katalin

11. Kiszlév

26 H virág, Konrád árpád, virág csongor, virág csongor, virág 12. Kiszlév

27 K csodásérmű Boldogasszony, elemér, virgil, virginia elemér, leonóra elemér, leonárd elemér, virgil 13. Kiszlév

28 sz stefánia stefánia stefánia stefánia 14. Kiszlév

29 cs Filoména, Kamilla, taksony Kamilla, taksony szabolcs, taksony noé, taksony 15. Kiszlév

30 P szt. andrás apostol, andor, andrea, endre andor, andrás andor, andrás andor, andrás 16. Kiszlév

dEcEmBER • Karácsony hava. álom hava. Télelő dEcEmBER • Karácsony hava. álom hava. Télelő

1 sz Blanka, elza, natália elza elza elza 17. Kiszlév

2 V Advent 1. vasárnapja. 
Aranka, Melinda, Vivien

Advent I. aranka, 
melinda

Advent I. vas. 
aranka, melinda

Advent 1. vas. 
aranka, melinda

18. Kiszlév

3 H Xavéri szt. Ferenc, olívia atala, Ferenc Ferenc, olívia Ferenc, olívia 19. Kiszlév

4 K damaszkuszi szt. János, szt. Borbála, Boróka Borbála, Boróka Borbála, Boróka Barbara, Borbola, 
Boróka

20. Kiszlév

5 sz csaba, Ünige, vilma csanád, vilma vilma, Ünige vilma 21. Kiszlév

6 cs szt. miklós, csinszka, nikoletta miklós miklós miklós 22. Kiszlév

7 P szt. ambrus, ambrózia, ányos ambrus, ányos ambrus, ányos ambrus 23. Kiszlév

8 sz Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása.
emő, emőke, immakulata

mária, márta emőke, mária, márta mária 24. Kiszlév

9 V Advent 2. vasárnapja. 
Szt. Juan Diego, Gyöngyi, Györgyi, Natália

Advent II. 
gyöngyi, leona

Advent II. vas. 
györgyi, leona

Advent 2. vas. 
emőke, natália

25. Kiszlév. Hanukka.  
(a Fény ünnepe. emlékezés a 
makkabeusok szabadságharcára.)

10 H Judit Judit Judit Judit 26. Kiszlév. 
Hanukka

11 K szt. damazusz pápa, árpád, lehel árpád, lehel árpád, dániel árpád 27. Kiszlév. 
Hanukka

12 sz guadelupei szűz mária, gabriella gabriella gabriella gabriella, otília 28. Kiszlév. Hanukka

13 cs szt. lúcia, otília luca, lúcia edda, luca, lúcia luca 29. Kiszlév. Hanukka

14 P Keresztes szt. János, Huba, szilárda Huba Huba, Konrád szilárd 1. tévét 5773. Hanukka
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24 sz dung-lac szt. andrás és társai, emma, Flóra emma, Flóra emma, Flóra emma 10. Kiszlév

25 V Évközi 34. vasárnap. Krisztus király ünnepe. 
Alexandriai Szt. Katalin

eda, Kata, Katalin edina, Karin, Katalin Egyházi év utolsó 
vas. Katalin

11. Kiszlév

26 H virág, Konrád árpád, virág csongor, virág csongor, virág 12. Kiszlév

27 K csodásérmű Boldogasszony, elemér, virgil, virginia elemér, leonóra elemér, leonárd elemér, virgil 13. Kiszlév

28 sz stefánia stefánia stefánia stefánia 14. Kiszlév

29 cs Filoména, Kamilla, taksony Kamilla, taksony szabolcs, taksony noé, taksony 15. Kiszlév

30 P szt. andrás apostol, andor, andrea, endre andor, andrás andor, andrás andor, andrás 16. Kiszlév

dEcEmBER • Karácsony hava. álom hava. Télelő dEcEmBER • Karácsony hava. álom hava. Télelő

1 sz Blanka, elza, natália elza elza elza 17. Kiszlév

2 V Advent 1. vasárnapja. 
Aranka, Melinda, Vivien

Advent I. aranka, 
melinda

Advent I. vas. 
aranka, melinda

Advent 1. vas. 
aranka, melinda

18. Kiszlév

3 H Xavéri szt. Ferenc, olívia atala, Ferenc Ferenc, olívia Ferenc, olívia 19. Kiszlév

4 K damaszkuszi szt. János, szt. Borbála, Boróka Borbála, Boróka Borbála, Boróka Barbara, Borbola, 
Boróka

20. Kiszlév

5 sz csaba, Ünige, vilma csanád, vilma vilma, Ünige vilma 21. Kiszlév

6 cs szt. miklós, csinszka, nikoletta miklós miklós miklós 22. Kiszlév

7 P szt. ambrus, ambrózia, ányos ambrus, ányos ambrus, ányos ambrus 23. Kiszlév

8 sz Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása.
emő, emőke, immakulata

mária, márta emőke, mária, márta mária 24. Kiszlév

9 V Advent 2. vasárnapja. 
Szt. Juan Diego, Gyöngyi, Györgyi, Natália

Advent II. 
gyöngyi, leona

Advent II. vas. 
györgyi, leona

Advent 2. vas. 
emőke, natália

25. Kiszlév. Hanukka.  
(a Fény ünnepe. emlékezés a 
makkabeusok szabadságharcára.)

10 H Judit Judit Judit Judit 26. Kiszlév. 
Hanukka

11 K szt. damazusz pápa, árpád, lehel árpád, lehel árpád, dániel árpád 27. Kiszlév. 
Hanukka

12 sz guadelupei szűz mária, gabriella gabriella gabriella gabriella, otília 28. Kiszlév. Hanukka

13 cs szt. lúcia, otília luca, lúcia edda, luca, lúcia luca 29. Kiszlév. Hanukka

14 P Keresztes szt. János, Huba, szilárda Huba Huba, Konrád szilárd 1. tévét 5773. Hanukka
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15 sz albina, valér detre dezső, valér valér 2. tévét. Hanukka

16 V Advent 3. vasárnapja. 
Aletta, Etelka

Advent III. aletta, 
etelka

Advent III. vas. 
aletta, etelka

Advent 3. vas. 
aletta, etel, etelka

3. tévét

17 H szt. lázár, olimpia iza, lázár lázár, olimpia lázár 4. tévét

18 K auguszta, töhötöm ákos, töhötöm álmos, auguszta auguszta 5. tévét

19 sz anasztáz, nemere, viola nemere, viola nemere, viola viola 6. tévét

20 cs szt. teofil, timót domonkos, otília apor, otília apor, csaba, teofil 7. tévét

21 P Kanisius szt. Péter, Petra, tamás tamás tamás izidor, tamás 8. tévét

22 sz anikó, zénó anikó, zénó anikó, márk zénó, zenóbia 9. tévét

23 V Advent 4. vasárnapja. 
Kenty Szt. János, Viktória

Advent IV. 
viktória

Advent IV. vas. 
győző, viktória

Advent 4. vas. 
viktória

10. tévét

24 H szt. ádám és éva, adél ádám, éva ádám, éva Szenteste.
ádám, éva

11. tévét

25 K Jézus Krisztus születése (karácsony). 
eugénia

Karácsony I. 
napja.

Karácsony I. napja Karácsony ünnepe. 
Krisztus születése

12. tévét

26 sz Szt. István első vértanú Karácsony II. 
napja. istván

Karácsony II. napja. 
istván

Karácsony 2. napja. 
istván, Fanni

13. tévét

27 cs szt. János apostol Karácsony III. 
napja. János

Karácsony III. napja.
János

János 14. tévét

28 P aprószentek, apor, Kamilla, ráhel apor, ráhel apor, Kamilla Kamilla 15. tévét

29 sz Becket szt. tamás, tamara dávid, tamás tamara, tamás tamara, tamás 16. tévét

30 V Szent család ünnepe. 
Dávid

annamária, zoárd dávid, zoárd anikó, dávid 17. tévét

31 H i. szt. szilveszter (szilveszterest) Óév. szilveszter szilveszter Óév.
szilveszter

18. tévét
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15 sz albina, valér detre dezső, valér valér 2. tévét. Hanukka

16 V Advent 3. vasárnapja. 
Aletta, Etelka

Advent III. aletta, 
etelka

Advent III. vas. 
aletta, etelka

Advent 3. vas. 
aletta, etel, etelka

3. tévét

17 H szt. lázár, olimpia iza, lázár lázár, olimpia lázár 4. tévét

18 K auguszta, töhötöm ákos, töhötöm álmos, auguszta auguszta 5. tévét

19 sz anasztáz, nemere, viola nemere, viola nemere, viola viola 6. tévét

20 cs szt. teofil, timót domonkos, otília apor, otília apor, csaba, teofil 7. tévét

21 P Kanisius szt. Péter, Petra, tamás tamás tamás izidor, tamás 8. tévét

22 sz anikó, zénó anikó, zénó anikó, márk zénó, zenóbia 9. tévét

23 V Advent 4. vasárnapja. 
Kenty Szt. János, Viktória

Advent IV. 
viktória

Advent IV. vas. 
győző, viktória

Advent 4. vas. 
viktória

10. tévét

24 H szt. ádám és éva, adél ádám, éva ádám, éva Szenteste.
ádám, éva

11. tévét

25 K Jézus Krisztus születése (karácsony). 
eugénia

Karácsony I. 
napja.

Karácsony I. napja Karácsony ünnepe. 
Krisztus születése

12. tévét

26 sz Szt. István első vértanú Karácsony II. 
napja. istván

Karácsony II. napja. 
istván

Karácsony 2. napja. 
istván, Fanni

13. tévét

27 cs szt. János apostol Karácsony III. 
napja. János

Karácsony III. napja.
János

János 14. tévét

28 P aprószentek, apor, Kamilla, ráhel apor, ráhel apor, Kamilla Kamilla 15. tévét

29 sz Becket szt. tamás, tamara dávid, tamás tamara, tamás tamara, tamás 16. tévét

30 V Szent család ünnepe. 
Dávid

annamária, zoárd dávid, zoárd anikó, dávid 17. tévét

31 H i. szt. szilveszter (szilveszterest) Óév. szilveszter szilveszter Óév.
szilveszter

18. tévét
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Történelmi/irodalmi évfordulók

JanuáR
1. 1557: megszületett Bocskai istván erdélyi fejedelem.

1573: a kolozsvári országgyűlés fellép Bekes gáspár ellen.
1661: a szászrégeni országgyűlés fejedelemmé választja Kemény Jánost.

2. 1675: i. apafi mihály e napon kelt utasítással rhédei Ferencet nevezi ki ko-
lozsvári főkapitánynak.

1945: meghalt gulácsy irén írónő.
3. 1997: meghalt Kolozsváron Benczédi sándor keramikus, szobrász.
4. 1863: megszületett apáthy istván természettudós, zoológus.
5. 1910: meghalt Petelei istván író, elbeszélő.

1977: meghalt Kolozsváron Horváth istván költő, író.
1983: meghalt nagy istván karmester, hegedűművész, zenetanár.

6. 1568: megkezdődik a tordai országgyűlés.
8. 1908: megszületett gróf Wass albert író.
9. 1921: a romániai magyar szövetség alakuló gyűlést tart Kolozsváron.

1962: meghalt dávid lajos matematikus, matematikatörténész.
11. 1812: megszületett szathmáry Pap Károly fényképész, akvarellista, címerfestő.
12. 1894: megszületett Kádár imre költő, író, műfordító.

1899: meghalt szilágyi sándor történész.
1906: megszületett szabó t. attila nyelvész, történész, néprajzkutató.

13. 1905: megszületett ábel olga újságíró, író, műfordító.
1945: meghalt szabó dezső író, kritikus.

14. 1872: meghalt Kovács istván történész, jogász.
15. 1795: megszületett Bölöni Farkas sándor író, műfordító, művelődésszervező.

1907: megszületett Kolozsvári grandpierre emil író, műfordító, kritikus.
1907: megszületett vásárhelyi ziegler emil festő, művészeti író.

16. 1825: megszületett Finály Henrik nyelvész.
1847: megszületett mikszáth Kálmán író, politikus.

17. 1634: meghalt szenczi molnár albert nyelvtudós, műfordító, zsoltárköltő.
18. 1854: meghalt sükei Károly költő, újságíró, műfordító.
19. 1468: mátyás Kolozsvár városát feloldja a hűtlenség vétke alól.
20. 1612: meghalt i. rudolf magyar és cseh király (ii. rudolf néven német-római 

császár).
1854: meghalt Barra imre orvos.
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2007: meghalt Beke györgy író, újságíró, műfordító.
21. 1849: meghalt gróf zabolai mikes Kelemen honvéd ezredes.
22. 1795: megszületett mike sándor történész.

1928: megszületett Panek zoltán író, költő.
23. 1662: meghalt Kemény János erdélyi fejedelem.

1873: Kolozsvárt rendezett tanácsú várossá nyilvánítják.
1921: Kiáltó Szó címmel megjelenik Kolozsváron Kós Károly, Paál árpád és 

zágoni istván kiáltványa a romániai magyarsághoz.
1975: meghalt andrási márton színész.
1956: meghalt Korda sándor filmrendező, producer, filmkritikus.

24. 1458: Királlyá választják Hunyadi mátyást.
1866: meghalt aron Pumnul román nyelvész.
1981: meghalt nagy géza művelődéstörténész, műfordító.

25. 1798: megszületett szász Károly államférfi, matematikus.
1826: megszületett gyulai Pál irodalomkritikus.
1875: megszületett Kolosváry Bálint jogász, egyetemi tanár.
1903: meghalt Kuncz ignác jogtudós.
1978: meghalt Palló imre operaénekes.
1991: meghalt Bajor andor író, költő, humorista.

26. 1972: meghalt id. cseh gusztáv grafikus.
1993: meghalt vita sándor politikus.

27. 1821: megszületett gróf teleki sándor honvédezredes.
1860: meghalt Bolyai János matematikus.
1990: elhunyt Borsos miklós szobrász, grafikus és éremművész.

28. 2002: meghalt Bálint tibor író, műfordító.
29. 1858: meghalt lendvay márton színész, énekes, rendező.

1868: megszületett veress zoltán festőművész.
30. 1785: megszületett méhes sámuel író, szerkesztő.

2010: meghalt Ferencz zsuzsanna író.

FEBRuáR
1. 1713: meghalt ii. apafi mihály erdélyi fejedelem.
2. 1852: megszületett versényi györgy író, tanár.

1922: megszületett Faragó József néprajzkutató.
3. 1979: meghalt Haynal imre orvos.

1606: Bocskai istván és rudolf király megkötik a bécsi békét.
4. 1842: meghalt Bölöni Farkas sándor író, műfordító, művelődésszervező.
8. 1862: megszületett Ferenczy Károly festőművész.

1885: megszületett Buza lászló nemzetközi jogász.



2012Kalendárium46
K

a
le

n
dá

ri
u

m 1939: megszületett Bölöni sándor újságíró, műfordító.
9. 1880: megszületett Fejér lipót matematikus.

1899: meghalt Bartalus istván zenetanár, népdalgyűjtő.
1996: meghalt rónai antal operakarmester.

10. 1980: meghalt soó rezső botanikus.
11. 1607: az erdélyi rendek fejedelemmé választják rákóczi zsigmondot.
13. 1820: megszületett Jakab elek történész, jogász.

1898: meghalt Finály Henrik nyelvész.
14. 1842: meghalt Kótsi Patkó János színész, író, fordító.
16. 1983: meghalt sarlai imre színművész.
17. 1984: meghalt Kacsó sándor romániai magyar író.

1998: meghalt gróf Wass albert író.
18. 1932: szamosújváron megszületett Pongrátz gergely forradalmár.
19. 1992: meghalt domokos Pál Péter néprajztudós.
20. 1842: megszületett szentgyörgyi istván színész, rendező.

1890: meghalt ifj. Hintz györgy kémikus, gyógyszerész.
1917: megszületett ifj. Xántus János földrajztudós.

21. 1605: Bocskait fejedelemmé választják.
1896: megszületett mihalik Kálmán zeneszerző, a Székely Himnusz komponis-

tája.
1901: megszületett Kacsó sándor romániai magyar író.

22. 1712: megszületett Bod Péter református lelkész, irodalomtörténész.
1883: megszületett aradi viktor geológus, író, szerkesztő.
1904: megszületett nagy istván író.

23. 1443: megszületett Hunyadi mátyás magyar király.
24. 1850: megszületett Jászai mari színésznő.
25. 1888: megszületett tavaszy sándor filozófiai író.

1970: meghalt nagy albert festőművész.
26. 1873: megszületett sigmond elek vegyészmérnök.

1895: megszületett lakatos istván zenetörténész.
27. 1865: meghalt Jósika miklós, a magyar romantikus regény megteremtője.
29. 1996: meghalt dr. Kós Károly néprajzkutató.

máRcius
1. 1853: megszületett Pákey lajos műépítész.

1854: megszületett Pecz samu műépítész.
2. 1817: megszületett arany János költő.
3. 1769: meghalt Bod Péter református lelkész, irodalomtörténész.

1987: meghalt szabó t. attila nyelvész, történész, néprajzkutató.
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4. 1642: a gyulafehérvári országgyűlés beiktatja ii. rákóczi györgyöt.
1830: meghalt gyarmathi sámuel orvos, nyelvész.
1897: meghalt martin lajos, a repülés egyik magyar úttörője.
1901: meghalt csernátony lajos újságíró, politikus.
1912: meghalt Pataki lászló festőművész.

5. 1816: megszületett margó tivadar szerb származású orvos, zoológus.
6. 1583: 

1967: 
1990:

Báthory istván hármas tanácsot állít erdély kormányzására.
meghalt Kodály zoltán zeneszerző.
meghalt dohy János növénypatológus.

7. 1437:
1608:
1870:
1929:

Budai nagy antal vezetésével kitör a bábolnai felkelés.
az erdélyi országgyűlés fejedelemmé választja Báthory gábort.
megszületett thury zoltán író, újságíró.
megszületett székely János költő, író, műfordító.

8. 1891: megszületett gaál gábor író, szerkesztő.
9. 1941: megszületett Balogh Ferenc építészmérnök.
11. 1817: meghalt aranka györgy író, költő, tudományszervező.
12. 1809: meghalt méhes györgy bölcseleti doktor, író.
14. 1910: megszületett lászló gyula régész.
15. 1558:

1576:
1873:

izabella királyné kiváltságlevelet ad Kolozsvárnak.
Báthory istván fejedelem elhagyja erdélyt.
megszületett Kováts Ferenc gazdaságtörténész, közgazdász.

16. 1933: meghalt Haar alfréd matematikus.
17. 1852:

2010:
megszületett nagy Ferenc jogász, politikus.
meghalt lászló Ferenc zenetudós.

19. 1637:
1982:

meghalt Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros.
meghalt Jékely zoltán költő.

20. 1702:
1854:
1932:

meghalt misztótfalusi Kis miklós nyomdász, betűmetsző.
megszületett Pecz vilmos nyelvész, klasszika-filológus.
meghalt Borbély istván irodalomtörténész.

21. 1821:
1932:
1962:

Kolozsváron megnyílik az első kőszínház.
megszületett Bretter györgy esszéíró, filozófus.
meghalt sándor erzsi operaénekesnő.

22. 1911:
1921:

megszületett Kiss manyi színésznő.
meghalt Pákey lajos műépítész.

23. 1902:
1941:

megszületett mohy sándor festőművész.
meghalt Balázs árpád zeneszerző, dalköltő.

24. 1642:
1923:

meghalt tholdalagi mihály erdélyi főúr, diplomata.
megszületett dáné tibor író, műfordító, szerkesztő.

25. 1921:
1954:

megszületett Jancsó adrienne színésznő.
meghalt emil isac román költő, publicista.

26. 1875: meghalt Kriza János unitárius püspök, néprajzkutató.
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1847:
1851:
1860:

megszületett cservényi alajos piarista rendi tanár, költő.
megszületett Farkas gyula matematikus, fizikus.
meghalt döbrentei gábor író.
meghalt báró Jósika sámuel erdélyi kancellár.

29. 1612:
1839:
1842:
1852:

meghalt szamosközy istván történetíró.
megszületett Benczédi gergely pedagógus, író.
megszületett id. entz géza zoológus.
meghalt méhes sámuel író, szerkesztő.

30. 1875: megszületett gratz gusztáv újságíró, politikus.

áPRilis
2. 1912: megszületett csorvássy istván erdélyi magyar szobrász, fafaragó mű-

vész.
3. 1916:

1941:
meghalt veress Ferenc fényképész, feltaláló.
gróf teleki Pál öngyilkosságot követ el.

4. 1886:
1917:

megszületett Faragó Pál olimpiai bajnok sakkozó.
megszületett gáll ernő szerkesztő, szociológus, író.

5. 1912:
1937:

megszületett örkény istván író.
meghalt ódry árpád színész.

6. 1490: meghalt Hunyadi mátyás magyar király.
7. 1896:

1902:
megszületett Finta zoltán költő, író, újságíró.
meghalt Parádi Kálmán zoológus, filozófiai író.

9. 1905: meghalt gróf Kuun géza nyelvész, orientalista.
10. 1905: megszületett Jancsó elemér irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.
11. 1887: megszületett szőkefalvi-nagy gyula matematikus.
12. 1872:

1885:
megszületett rass Károly irodalomtörténész, író.
létrejön az erdélyrészi magyar Közművelődési egylet.

14. 1797:
1885:

megszületett szilágyi Ferenc történész, újságíró.
megszületett iuliu Haţieganu román orvos, egyetemi tanár.

15. 1690:
1886:

meghalt i. apafi mihály erdélyi fejedelem.
megszületett Poór lili színésznő.

16. 1919:
1959:
1966:

meghalt Pósta Béla régész, egyetemi tanár.
meghalt győrffy istván botanikus.
meghalt Jancsó miklós farmakológus, hisztokémikus, fiziológus.

17. 1952: meghalt gyalui Farkas irodalomtörténész, műfordító.
18. 1959: meghalt szabédi lászló költő, újságíró, műfordító.
19. 1920: megszületett szabó györgy irodalomtörténész, klasszika-filo lógus, 

műfordító.
20. 1605:

2009:

a fölkent rendek országgyűlése szerencsen magyarország feje del mévé 
választja Bocskai istvánt.
meghalt lászlóffy aladár költő, író, műfordító.
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21. 1850:
1873:
1994:

meghalt báró Wesselényi miklós író, politikus.
meghalt urházy györgy újságíró, író, honvédtiszt.
meghalt Palocsay zsigmond költő.

22. 1866: meghalt Bodola sámuel erdélyi református püspök, királyi tanácsos.
24. 1977: meghalt nagy istván író.
25. 1842: megszületett Parádi Kálmán zoológus, filozófiai író.
26. 1556: a Kolozsváron tartott országgyűlés feloszlatja a szerzetesrendeket, 

vagyonukat szekularizálja.
27. 1903: megszületett Jancsó miklós farmakológus, hisztokémikus, fizio lógus.
28. 1794:

2001:
megszületett Jósika miklós, a magyar romantikus regény megte rem tője.
meghalt orosz irén író, szerkesztő.

30. 1711: megkötik a szatmári békét.

máJus
1. 1576: Báthory istvánt lengyel királlyá koronázzák.
2. 1947: megszületett tonk sándor történész.
3. 1603: megszületett csáky istván tárnokmester.

1799: megszületett Kovács istván történész, jogász.
5. 1939: megszületett nagy Kálmán nyelvész, műfordító.
6. 1961: meghalt lucian Blaga román filozófus, költő, író.
7. 1907: megszületett szabédi lászló költő, újságíró, műfordító.
8. 1835: megszületett székely Bertalan festőművész.

1937: megszületett lászló Ferenc zenetudós.
9. 1895: megszületett lucian Blaga román filozófus, költő, író.
10. 1649: megszületett Pápai Páriz Ferenc, az első magyar nyelvű orvosi könyvek 

összeállítója.
1787: megszületett michael Bielz erdélyi szász természettudós.
1929: megszületett Kányádi sándor költő.
2011: meghalt szabó györgy irodalomtörténész, klasszika-filológus, mű-

fordító.
11. 1992: meghalt Kolozsvári grandpierre emil író, műfordító, kritikus.
12. 1581: Báthory istván fejedelem megalapítja a kolozsvári egye temet.
13. 1890: megszületett makkai sándor író, református püspök.

1964: meghalt tompa lászló költő, műfordító.
1971: meghalt Bányai János geológus.

14. 1909: meghalt Klug nándor orvos, fiziológus, biofizikus.
2011: meghalt Hary Béla karmester.

15. 1912: megszületett salamon ernő költő, újságíró.
16. 1782: megszületett Buczy emil költő, piarista rendi tanár, gyulafehérvári 

kanonok.
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1907: megszületett dsida Jenő költő.
1908: megszületett sigismund toduţă román zeneszerző.
2000: meghalt gáll ernő szerkesztő, szociológus, író.

18. 1892: meghalt gróf teleki sándor honvédezredes.
1906: megszületett Balázs samu színész.
1937: megszületett lászlóffy aladár költő, író, műfordító.

19. 1911: Kolozsváron meghalt Böhm Károly filozófus.
20. 1876: meghalt szilágyi Ferenc történész, újságíró.

1976: meghalt Brósz irma festőművész.
1986: meghalt Bene József festőművész.

21. 1887: megszületett alexandru Borza román botanikus.
1921: megszületett radó Ferenc matematikus.

22. 1937: meghalt Balázs Ferenc író, költő.
1969: meghalt indig ottó színműíró, forgatókönyvíró, újságíró.

23. 2011: meghalt cs. gyimesi éva nyelvész, irodalomtörténész.
24. 1867: meghalt mike sándor történész.

1911: meghalt báró Bánffy dezső politikus, miniszterelnök.
25. 1986: meghalt dajka margit színművésznő.
26. 1966: meghalt tamási áron író.
27. 1978: meghalt andrásofszky tibor idegsebész, orvosi szakíró.

1993: meghalt györkös mányi albert festőművész.
28. 1881: megszületett dávid lajos matematikus, matematikatörténész.

1962: meghalt rass Károly irodalomtörténész, író.
1963: meghalt ion agârbiceanu román író, költő.

30. 1606: megszületett linczegh János kolozsvári főbíró.
1875: megszületett ifj. entz géza zoológus.
1923: megszületett Jeney lászló kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó.
1969: meghalt Benedek marcell író, műfordító.

Június 
1. 1864: meghalt récsi emil jogtudós, műfordító.
3. 1676: megszületett báró apor Péter erdélyi magyar történetíró, főispán, 

főkirálybíró.
1887: meghalt szathmáry Pap Károly fényképész, akvarellista, címerfestő.

4. 1912: megszületett andrási márton színész.
1925: megszületett Harag györgy erdélyi magyar rendező, színész.
1925: meghalt gheorghe dima román zeneszerző.

5. 1761: meghalt Johannes nachtigall kolozsvári szobrász.
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6. 1950: meghalt gróf Bánffy miklós író, grafikus, rendező, politikus.
2008: meghalt sánta Ferenc magyar író.

7. 1830: megszületett esterházy Kálmán politikus.
1858: megszületett Jendrassik ernő orvos, neurológus, fiziológus.
1897: megszületett maksay albert költő, író, műfordító.
1938: meghalt dsida Jenő költő.

10. 1625: megszületett apáczai csere János filozófiai és pedagógiai író.
1879: megszületett szabó dezső író, kritikus.

11. 1911: megszületett Brósz irma festőművész.
1981: meghalt márkos albert zeneszerző.
2010: meghalt Kós andrás szobrászművész.

12. 1814: megszületett Kemény zsigmond író, politikus.
1932: megszületett Bálint tibor író, műfordító.

15. 1797: megszületett Brassai sámuel, az „utolsó erdélyi polihisztor”.
1829: megszületett szász Károly író, műfordító, református püspök.
1880: megszületett roska márton régész.

16. 1876: megszületett ács Ferenc festőművész.
17. 1927: megszületett sütő andrás író.
18. 1986: meghalt vásárhelyi ziegler emil festő, művészeti író.
19. 1985: meghalt ifj. cseh gusztáv grafikus.

1996: meghalt Balogh edgár író, szerkesztő, egyetemi tanár.
20. 1854: erdélyben felszabadítják a jobbágyokat.
22. 1971: meghalt maksay albert költő, író, műfordító.
23. 1986: meghalt Heinrich mihály orvos.
24. 1897: meghalt Brassai sámuel, az „utolsó erdélyi polihisztor”.

1903: megszületett Bene József festőművész.
1931: meghalt Kuncz aladár író, szerkesztő, műfordító.
1971: meghalt Kuthy sándor agrokémikus, biokémikus.

26. 1820: megszületett Berzenczey lászló politikus, őshazakutató.
27. 1873: megszületett lászló Ferenc régész, néprajzkutató, meteorológus.

1937: meghalt aradi viktor geológus, író, szerkesztő.
28. 1811: megszületett Kriza János unitárius püspök, néprajzkutató.

1901: megszületett domokos Péter Pál néprajztudós.
29. 1602: a kolozsvári országgyűlés meghódol Basta generálisnak.

1863: megszületett giergl Kálmán műépítész, a kolozsvári egyetemi Könyv-
tár tervezője.

1907: megszületett varró dezső költő.
30. 1741: megszületett Batthyány ignác erdélyi püspök.
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1. 2001: meghalt Panek zoltán író, költő.
2. 1405: luxemburgi zsigmond Kolozsvárt a szabad királyi városok sorába emeli.

1938: megszületett szilágyi domokos költő, író, műfordító.
1982: meghalt Hervay gizella költő, író, műfordító.

3. 1991: meghalt sigismund toduţă román zeneszerző.
4. 1903: megszületett szervátiusz Jenő szobrászművész.
5. 1822: meghalt gróf Bánffy györgy császári és királyi kamarás, erdély kor-

mányzója.
1907: megszületett nagy istván karmester, hegedűművész, zenetanár.

6. 1437: Kolozsmonostoron egyezség jön létre a Budai nagy antal vezette pa-
rasztok és a nemesek képviselői között.

1921: Kolozsváron megalakul a magyar szövetség.
7. 1805: megszületett báró Jósika sámuel erdélyi kancellár.

1819: megszületett Kőváry lászló történész, statisztikus.
1985: meghalt Harag györgy erdélyi magyar rendező, színész.

8. 1679: meghalt linczegh János kolozsvári főbíró.
1897: megszületett Kol erzsébet botanikus.

9. 1950: meghalt szolnay sándor festőművész.
12. 1904: megszületett lászló dezső író, szerkesztő.

1932: megszületett Banner zoltán művészettörténész, író, szerkesztő.
13. 1918: megszületett abodi nagy Béla festőművész.

1934: megszületett ifj. cseh gusztáv grafikus.
14. 1826: megszületett vasvári Pál, a márciusi ifjak egyik vezéralakja.

1988: meghalt neményi lili színésznő, operaénekesnő.
15. 1751: megszületett gyarmathi sámuel orvos, nyelvész.
16. 1961: meghalt roska márton régész.
17. 1959: megszületett Kovács andrás Ferenc költő, műfordító.
18. 1781: megszületett Benke József színész, színházigazgató, drámafordító.

1889: megszületett nyirő József erdélyi magyar író, katolikus pap.
1922: megszületett györkös mányi albert festőművész.

19. 1951: meghalt makkai sándor író, református püspök.
20. 1918: meghalt versényi györgy író, tanár.
21. 1873: megszületett somló Bódog jogász, néprajzkutató, szociológus.
22. 1897: meghalt Jakab elek történész, jogász.

1906: megszületett rónai antal operakarmester.
23. 1870: megszületett cholnoky Jenő író, földrajztudós.
24. 1900: megszületett id. cseh gusztáv grafikus.
25. 1758: megszületett nyulas Ferenc orvos, kémikus.
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1893: megszületett nagy imre festőművész.
1918: meghalt abonyi árpád író, újságíró.

26. 1930: megszületett szervátiusz tibor magyar szobrászművész.
27. 1913: megszületett Heinrich mihály orvos.
28. 1885: megszületett sándor erzsi operaénekesnő.
29. 1893: megszületett Bartalis János költő.

1913: megszületett szőkefalvi-nagy Béla matematikus.
1963: meghalt Kelemen lajos levéltáros, történész.

30. 1866: meghalt egressy gábor színész.
31. 1841: megszületett Kuncz ignác jogtudós.

1905: megszületett Kocsis andrás szobrászművész.
1914: megszületett andrásofszky tibor idegsebész, orvosi szakíró.

auGuszTus 
1. 1887: meghalt Balázs sándor író, könyvtáros.

1903: megszületett soó rezső botanikus.
2. 1945: a Beneš-dekrétumok megfosztják állampolgárságuktól a szlovákiai 

magyarokat.
3. 1927: megszületett Beke györgy író, újságíró, műfordító.
4. 1937: megszületett Korniss Péter fotográfus, fotóriporter.
6. 1967: meghalt áprily lajos költő, műfordító.
9. 1885: megszületett Bíró vencel történész, piarista szerzetes.
11. 2001: meghalt mohy sándor festőművész.
12. 1894: megszületett miskolczy dezső orvos, neurológus.

1982: meghalt Bölöni sándor újságíró, műfordító.
13. 1954: meghalt gaál gábor író, szerkesztő.
14. 1884: meghalt lengyel dániel orvos.

2003: meghalt tonk sándor történész.
15. 1855: meghalt Benke József színész, színházigazgató, drámafordító.

1890: megszületett Hunyady sándor regény- és drámaíró.
17. 1929: meghalt Benedek elek, a „nagy mesemondó”.

1931: megszületett ruha istván hegedűművész.
18. 1901: megszületett Kolosváry gábor zoológus.
19. 1316: Károly róbert városi rangra (civitas) emeli Kolozsvárt.
20. 1930: meghalt rigler gusztáv orvos, tanszékvezető egyetemi tanár.
21. 1823: megszületett csernátony lajos újságíró, politikus.

1910: meghalt székely Bertalan festőművész.
22. 1802: megszületett varga Katalin, az erdélyi bányászmozgalom vezetője.

1862: megszületett Pósta Béla régész, egyetemi tanár.
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m 1976: meghalt nagy imre festőművész.
23. 1868: megszületett dézsi lajos irodalomtörténész.

1879: megszületett Berze nagy János néprajzkutató.
1929: megszületett veress Pál festőművész, grafikus.
1984: meghalt szádeczky-Kardoss elemér geológus, geokémikus.
1992: meghalt székely János költő, író, műfordító.

25. 1977: meghalt Kós Károly műépítész, író, politikus.
26. 1905: megszületett gy. szabó Béla grafikus.
27. 1906: meghalt thury zoltán író, újságíró.

2003: meghalt takács Paula operaénekesnő.
28. 1896: megszületett márton áron, az erdélyi római katolikus egyház püspöke.

1954: meghalt Kolosváry Bálint jogász, egyetemi tanár.
30. 1574: megszületett szenczi molnár albert nyelvtudós, műfordító, zsoltárköltő.

1827: megszületett martin lajos, a repülés egyik magyar úttörője.
1827: megszületett szilágyi sándor történész.
1890: megszületett reményik sándor költő.

31. 1890: meghalt szabó Károly történész, műfordító.
1919: megszületett dr. Kós Károly néprajzkutató.

szEPTEmBER 
1. 1832: megszületett veress Ferenc fényképész, feltaláló.

1914: megszületett nagy géza művelődéstörténész, műfordító.
1922: meghalt Pecz samu műépítész.

2. 1858: megszületett Fadrusz János szobrászművész.
1879: meghalt gróf Bethlen János politikus.
1971: meghalt alexandru Borza román botanikus.

4. 1805: megszületett gróf mikó imre államférfi, művelődés- és gazdaságpoliti-
kus.

1840: megszületett ifj. Hintz györgy kémikus, gyógyszerész.
1927: megszületett sánta Ferenc magyar író.
1959: meghalt iuliu Haţieganu román orvos, egyetemi tanár.

5. 1896: meghalt margó tivadar szerb származású orvos, zoológus.
1903: megszületett Kemény János író, színházigazgató.
1904: megszületett Kuthy sándor agrokémikus, biokémikus.
1949: meghalt ács Ferenc festőművész.

6. 1922: meghalt mihalik Kálmán zeneszerző, a székely Himnusz komponistája.
7. 1888: megszületett Karácsony Benő író.

1906: megszületett Balogh edgár író, szerkesztő, egyetemi tanár.
1986: meghalt csorvássy istván erdélyi magyar szobrász, fafaragó művész.
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8. 1881: megszületett szopos sándor festőművész, grafikus.
9. 1894: megszületett gulácsy irén írónő.

1910: megszületett Heinrich lászló fizikus, tudománytörténész.
10. 1716: meghalt Pápai Páriz Ferenc, az első magyar nyelvű orvosi könyvek 

összeállítója.
1903: megszületett szádeczky-Kardoss elemér geológus, geokémikus.
1954: meghalt giergl Kálmán műépítész, a kolozsvári egyetemi Könyvtár 

tervezője.
11. 1594: meghalt Báthory Boldizsár erdélyi politikus.

1594: meghalt Kovacsóczy Farkas humanista, erdély kancellárja.
1865: megszületett abonyi árpád író, újságíró.
1882: megszületett ion agârbiceanu román író, költő.
1896: megindul a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás Kolozsváron.
1940: Bevonul Kolozsvárra a magyar honvédség.
1945: megszületett cs. gyimesi éva nyelvész, irodalomtörténész.

13. 1540: János zsigmondot magyar királlyá választják.
1852: megszületett Petelei istván író, elbeszélő.
1912: megszületett Kiss Jenő költő, író, műfordító.
1921: meghalt Jánosi Béla esztéta, tudománytörténész.

15. 1983: meghalt szervátiusz Jenő szobrászművész.
16. 1823: megszületett sükei Károly költő, újságíró, műfordító.

1876: meghalt gróf mikó imre államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus.
1912: megszületett Benczédi sándor keramikus, szobrász.
1925: meghalt lászló Ferenc régész, néprajzkutató, meteorológus.

17. 1737: megszületett aranka györgy író, költő, tudományszervező.
1932: meghalt dézsi lajos irodalomtörténész.

19. 1742: meghalt Baczoni ince máté református lelkész.
20. 1897: megszületett tamási áron író.

2007: meghalt Polcz alaine író, pszichológus.
22. 1752: meghalt báró apor Péter erdélyi magyar történetíró, főispán, főkirálybíró.

1885: megszületett Benedek marcell író, műfordító.
1893: meghalt Berde mózes jogász, politikus.
1907: megszületett orosz irén író, szerkesztő.
1989: meghalt lakatos istván zenetörténész.

24. 1763: megszületett Kótsi Patkó János színész, író, fordító.
1875: meghalt virághalmi Ferenc író, műfordító, honvédszázados.
1983: meghalt Pap gyula festőművész, grafikus, iparművész.

25. 1907: meghalt Kőváry lászló történész, statisztikus.
1981: meghalt Balázs samu színész.
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m 26. 1945: meghalt Bartók Béla zeneszerző.
27. 1533: megszületett Báthory istván erdélyi fejedelem, lengyelország királya.

1917: megszületett mikecs lászló tanár, történetkutató.
1921: megszületett Jancsó miklós filmrendező, forgatókönyvíró.
1922: meghalt apáthy istván természettudós, zoológus.
2011: meghalt makovecz imre építész.

28. 1920: meghalt somló Bódog jogász, néprajzkutató, szociológus.
2004: meghalt ruha istván hegedűművész.

29. 1811: megszületett schodelné Klein rozália színésznő.
1854: meghalt schodelné Klein rozália színésznő.
1872: meghalt déryné széppataki róza, az első magyar operaénekesnő.
1980: meghalt márton áron, az erdélyi római katolikus egyház püspöke.

30. 1859: megszületett Benedek elek, a „nagy mesemondó”.
1877: megszületett Kelemen lajos levéltáros, történész.
1927: megszületett Bajor andor író, költő, humorista.
1936: meghalt ilosvay lajos kémikus.
1939: meghalt sigmond elek vegyészmérnök.
2006: meghalt sütő andrás író.

oKTóBER 
1. 1579: megérkeznek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.

1979: meghalt tulogdy János földrajztudós, barlangkutató.
2. 1604: Kitör a Bocskai-felkelés.

1761: meghalt mikes Kelemen, ii. rákóczi Ferenc krónikása.
1830: meghalt ioan Bob román püspök, nyelvész.
1911: megszületett Baróti dezső irodalomtörténész.
1934: megszületett Hary Béla karmester.
2008: meghalt csiki lászló költő, író, műfordító.

3. 1939: meghalt györffy istván néprajzkutató.
4. 1570: megszületett Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros.

1944: a szovjet és román előrenyomulás miatt a magyar honvédség kiüríti és 
feladja torda városát.

5. 1902: megszületett nagy albert festőművész.
1926: meghalt Jászai mari színésznő.
1944: megszületett csiki lászló költő, író, műfordító.

6. 1437: az apáti csatában újabb vereséget szenvedett nemesek és Budai nagy 
antal győzelmes felkelői megkötik a második kolozsmonostori egyez-
séget.

1849: aradon kivégzik a szabadságharc 12 honvédtábornokát és egy ezredest, 
az aradi vértanúkat.
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1947: meghalt Finta zoltán költő, író, újságíró.
7. 1892: meghalt Karacs teréz pedagógus, író.

1922: megszületett Polcz alaine író, pszichológus.
8. 1872: meghalt Kagerbauer antal, a romantika korának legjelentősebb kolozs-

vári építésze.
9. 1909: megszületett Horváth istván költő, író.

1971: meghalt nagy Kálmán nyelvész, műfordító.
10. 1938: megszületett szilágyi istván író.
11. 1648: meghalt i. rákóczi györgy erdélyi fejedelem.

1885: megszületett Haar alfréd matematikus.
1891: megszületett Herepei János művelődéstörténész, muzeológus, néprajz-

kutató.
2002: meghalt veress Pál festőművész, grafikus.
2006: meghalt dáné tibor író, műfordító, szerkesztő.

12. 1872: i. Ferenc József király szentesíti a kolozsvári egyetem felállításáról 
szóló törvényt.

1891: megszületett tulogdy János földrajztudós, barlangkutató.
1902: leleplezik Fadrusz János mátyás király-szobrát Kolozsvár főterén.
1942: meghalt Hunyady sándor regény- és drámaíró.

13. 1676: megszületett ii. apafi mihály erdélyi fejedelem.
1907: megszületett dajka margit színművésznő.
1971: meghalt Kemény János író, színházigazgató.

14. 1934: megszületett Hervay gizella költő, író, műfordító.
1953: meghalt szőkefalvi-nagy gyula matematikus.

15. 1905: meghalt szász Károly író, műfordító, református püspök.
1959: meghalt Fejér lipót matematikus.
1988: meghalt osztrovszki györgy iparpolitikus, vegyészmérnök.

16. 1925: meghalt réthy mór matematikus.
1953: meghalt nyirő József erdélyi magyar író, katolikus pap.

17. 1914: megszületett márkos albert zeneszerző.
18. 1811: megszületett gróf Bethlen János politikus.

1845: megszületett Klug nándor orvos, fiziológus, biofizikus.
1969: meghalt Buza lászló nemzetközi jogász.

19. 1905: megszületett dohy János növénypatológus.
1931: meghalt szentgyörgyi istván színész, rendező.

20. 1882: megszületett lugosi Béla magyar származású amerikai színész.
22. 1855: meghalt deáki Filep sámuel drámaíró, operaénekes, műfordító.

1882: meghalt arany János költő.
23. 1613: a kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen gá-

bort.
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m 1831: megszületett Bánffy Béla politikus, a képviselőház alelnöke.
1875: megszületett Keményfy János irodalomtörténész, kritikus.
1891: megszületett Palló imre operaénekes.
1956: Kitör az 1956-os forradalom.
2004: meghalt Faragó József néprajzkutató.

24. 1901: megszületett Balázs Ferenc író, költő.
1940: Kolozsváron megnyitják a magyar Királyi Ferenc József tudomány-

egyetem szegedről visszahelyezett jogi karát.
1941: meghalt reményik sándor költő.

25. 1784: megszületett deáki Filep sámuel drámaíró, operaénekes, műfordító.
1853: meghalt szász Károly államférfi, matematikus.
1903: meghalt Fadrusz János szobrászművész.
1912: megszületett miklóssy gábor festőművész, művészpedagógus.

26. 1857: megszületett Jánosi Béla esztéta, tudománytörténész.
1956: meghalt Kováts Ferenc gazdaságtörténész, közgazdász.
1976: meghalt Kocsis andrás szobrászművész.

27. 1613: meghalt Báthory gábor erdélyi fejedelem.
1724: megszületett Benkő miklós jezsuita rendi pap.
1866: meghalt michael Bielz erdélyi szász természettudós.

28. 1839: meghalt Buczy emil költő, piarista rendi tanár, gyulafehérvári kanonok.
1843: megszületett báró Bánffy dezső politikus, miniszterelnök.

30. 1882: megszületett Bölöni györgy író, újságró.
1970: meghalt Herepei János művelődéstörténész, muzeológus, néprajzkuta-

tó.
31. 1599: Báthory andrás erdélyi fejedelmet a székelyek meggyilkolják csík-

szentdomokos közelében.
1851: megszületett ilosvay lajos kémikus.

novEmBER 
1. 1879: megszületett gróf teleki Pál geográfus, miniszterelnök.
2. 1935: megszületett Palocsay zsigmond költő.

1976: meghalt szilágyi domokos költő, író, műfordító.
3. 1632: megszületett i. apafi mihály erdélyi fejedelem.

1808: megszületett egressy gábor színész.
4. 1868: megszületett rigler gusztáv orvos, tanszékvezető egyetemi tanár.

1893: megszületett szolnay sándor festőművész.
1914: megszületett Kós andrás szobrászművész.

5. 1799: megszületett Barra imre orvos.
6. 1886: megszületett Bányai János geológus.
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7. 1810: megszületett erkel Ferenc zeneszerző, karmester.
1831: meghalt Bolla márton piarista rendi áldozópap.
1938: megszületett Heirits erzsébet kétszeres európa-bajnok asztaliteniszező.

9. 1801: meghalt Benkő miklós jezsuita rendi pap.
1846: megszületett réthy mór matematikus.
1909: meghalt gyulai Pál irodalomkritikus.
1923: meghalt Pecz vilmos nyelvész, klasszika-filológus.

10. 1662: meghalt csáky istván tárnokmester.
1899: megszületett Pap gyula festőművész, grafikus, iparművész.

11. 1807: megszületett lendvay márton színész, énekes, rendező.
12. 1878: megszületett Köpeczi sebestyén József heraldikus, címerfestő, genealó-

gus.
1892: megszületett Haynal imre orvos.
1971: meghalt Jancsó elemér irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

13. 1794: meghalt Bánffy Farkas író.
1953: meghalt németh andor író, költő, kritikus.
1972: meghalt Kádár imre költő, író, műfordító.

14. 1884: meghalt Berzenczey lászló politikus, őshazakutató.
1887: megszületett áprily lajos költő, műfordító.
1904: megszületett sarlai imre színművész.

15. 1579: meghalt dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, az erdélyi unitárius egyház 
megalapítója.

1580: megszületett Bethlen gábor erdélyi fejedelem.
1629: meghalt Bethlen gábor erdélyi fejedelem.
1708: meghalt Bánffy györgy, erdély főkormányzója.
1815: megszületett lengyel dániel orvos.
1868: megszületett emil racoviţă román barlangkutató, biológus.
1912: megszületett török erzsébet népdalénekes.
1973: meghalt lászló dezső író, szerkesztő.
1980: meghalt Kol erzsébet botanikus.

16. 1874: megszületett Balázs árpád zeneszerző, dalköltő.
1945: meghalt Janovics Jenő színész, filmrendező, forgatókönyvíró.

17. 1798: meghalt Batthyány ignác erdélyi püspök.
1822: megszületett récsi emil jogtudós, műfordító.
1947: meghalt emil racoviţă román barlangkutató, biológus.
1977: meghalt Bretter györgy esszéíró, filozófus.

18. 1890: megszületett indig ottó színműíró, forgatókönyvíró, újságíró.
19. 1851: megszületett Pfaff Ferenc műépítész, a kolozsvári állomás tervezője.

1860: meghalt id. markó Károly festőművész.
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m 20. 1856: meghalt Bolyai Farkas matematikus.
1888: meghalt Bánffy Béla politikus, a képviselőház alelnöke.
1935: megszületett makovecz imre építész.
1943: megszületett Ferencz zsuzsanna író.

21. 1916: meghalt Ferenc József, az osztrák–magyar monarchia első uralkodója.
1946: meghalt gratz gusztáv újságíró, politikus.

22. 1853: meghalt cservényi alajos piarista rendi tanár, költő.
1877: megszületett ady endre költő.

23. 1821: megszületett Bartalus istván zenetanár, népdalgyűjtő.
1886: megszületett Borbély istván irodalomtörténész.

24. 1597: meghalt enyedi györgy unitárius püspök.
1866: megszületett gyalui Farkas irodalomtörténész, műfordító.

26. 1630: a segesvári országgyűlés i. rákóczi györgyöt erdélyi fejedelemmé 
választja.

1962: meghalt Poór lili színésznő.
27. 1818: megszületett aron Pumnul román nyelvész.

1982: meghalt ifj. Xántus János földrajztudós.
1990: meghalt radó Ferenc matematikus.

30. 1700: megszületett Bethlen Kata földbirtokos, író.
1985: meghalt gy. szabó Béla grafikus.

dEcEmBER 
1. 1785: megszületett döbrentei gábor író.

1969: meghalt Faragó Pál olimpiai bajnok sakkozó.
1973: meghalt török erzsébet népdalénekes.

2. 1962: meghalt Bíró vencel történész, piarista szerzetes.
3. 1820: megszületett gróf zabolai mikes Kelemen honvéd ezredes.

1937: meghalt József attila költő.
4. 1919: meghalt id. entz géza zoológus.

1944: meghalt mikecs lászló tanár, történetkutató.
5. 1608: meghalt rákóczi zsigmond erdélyi fejedelem.

1897: megszületett Járosi andor evangélikus lelkész, teológiai tanár, író.
1937: meghalt thorma János festőművész.

6. 2007: meghalt szőllősy andrás zeneszerző.
7. 1985: meghalt Heinrich lászló fizikus, tudománytörténész.
8. 1872: megszületett Janovics Jenő színész, filmrendező, forgatókönyvíró.

1951: meghalt tavaszy sándor filozófiai író.
10. 1790: megszületett Bodola sámuel erdélyi református püspök, királyi tanácsos.

1850: meghalt Bem József lengyel és magyar honvéd altábornagy.
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1913: megszületett takács Paula operaénekesnő.
1987: meghalt ábel olga újságíró, író, műfordító.

12. 1586: meghalt Báthory istván erdélyi fejedelem, lengyelország királya.
1976: meghalt dóczyné Berde amál festőművész.

13. 1906: meghalt Benczédi gergely pedagógus, író.
14. 1607: megszületett Kemény János erdélyi fejedelem.

1824: megszületett szabó Károly történész, műfordító.
1883: megszületett tompa lászló költő, műfordító.

15. 1802: megszületett Bolyai János matematikus.
1823: megszületett urházy györgy újságíró, író, honvédtiszt.
1873: megszületett Kacsóh Pongrác zeneszerző.
1886: megszületett dóczyné Berde amál festőművész.

16. 1872: megszületett réti istván festőművész.
1882: megszületett Kodály zoltán zeneszerző.
1883: megszületett Kós Károly műépítész, író, politikus.
1923: meghalt Kacsóh Pongrác zeneszerző.
1995: meghalt Kiss Jenő költő, író, műfordító.

17. 1792: Kolozsváron a rhédey-palota tánctermében tartja első előadását az 
erdélyi magyar nemes színjátszó társaság, s ezzel kezdetét veszi a 
kolozsvári hivatásos színészet.

18. 1976: meghalt Bartalis János költő.
19. 1880: megszületett győrffy istván botanikus.

1969: meghalt tompa sándor színész.
20. 1542: a tordai országgyűlésen János zsigmondot fejedelemmé választják.

1935: meghalt veress zoltán festőművész.
21. 1921: meghalt Jendrassik ernő orvos, neurológus, fiziológus.

1998: meghalt szőkefalvi-nagy Béla matematikus.
1998: meghalt miklóssy gábor festőművész, művészpedagógus.

22. 1875: meghalt Kemény zsigmond író, politikus.
1903: megszületett tompa sándor színész.

23. 1793: megszületett déryné széppataki róza, az első magyar operaénekesnő.
24. 1732: meghalt ifj. Köleséri sámuel polihisztor.

1746: megszületett gróf Bánffy györgy császári és királyi kamarás, erdély 
kormányzója.

1857: megszületett Pataki lászló festőművész.
1918: Kolozsvárt megszállja a román hadsereg.
1954: meghalt szopos sándor festőművész, grafikus.
1968: meghalt Kolosváry gábor zoológus.

25. 1862: meghalt ungár anikó színésznő.
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26. 1822: Kolozsváron bemutatják az első magyar operát (ruzitska József: Béla 

futása).
1830: megszületett Balázs sándor író, könyvtáros.
1944: meghalt Járosi andor evangélikus lelkész, teológiai tanár, író.

27. 1808: meghalt nyulas Ferenc orvos, kémikus.
1930: meghalt Farkas gyula matematikus, fizikus.
1964: meghalt Köpeczi sebestyén József heraldikus, címerfestő, genealógus.

29. 1606: meghalt Bocskai istván erdélyi fejedelem.
1838: megszületett gróf Kuun géza nyelvész, orientalista.

30. 1796: megszületett báró Wesselényi miklós író, politikus.
1873: megszületett gróf Bánffy miklós író, grafikus, rendező, politikus.
1978: meghalt miskolczy dezső orvos, neurológus.

31. 1659: meghalt apáczai csere János filozófiai és pedagógiai író.
1885: megszületett Kuncz aladár író, szerkesztő, műfordító.
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EsEmÉny szERvEzŐ
Január
7. andrásy zoltán-emlékkiállítás Bmc
11. ember és természet Kollégium: Az internet jó és rossz 

hatásai – dr. Kása zoltán előadása
emKe–gymae

12. Kabán József és Kabán Jolán munkáit bemutató fotó-
kiállítás

emKe–gymae

13. Jelesnaptár: Boldogasszony hava (gyerekprogram) emKe–gymae
táncház-évadnyitó szamosújváron tma
a vallásszabadság kimondására emlékező ünnepség emnt Kolozs me-

gyei szer vezet
18. v. Jótékonysági farsangi bál szamosújváron tma
20. magyar Kultúra napja – „irodalmi kalandozások” 

megyei levelezős játék/vetélkedő  
HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

21. Böhm Károlynak szentelt emléktábla avatása az evan-
gélikus Püspökség udvarán

emFt

22. magyar Kultúra napja rmd
23. nemzeti imánk – könyvtári irodalomóra középisko-

lásoknak
HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe

nyílt kutatónap – irodalom- és színháztudományi 
kutatások   (az eme külső kutatócsoportja: Bartha 
Katalin ágnes, molnár Bodrogi enikő, sófalvi emese, 
tar gabriella nóra, var ga P. ildikó, egyed emese)

eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako.

az eme debüt-díjának kiosztása (megosztott díj: 
Jakab albert zsolt és Keszeg anna) 

25. a zokogó majom borúja-derűje – szellemi la ko ma Bálint tibor Baráti 
társaság, gymae

FeBruár
1. a Korunk kiadásában megjelenő, albert annamária 

operaénekesnő életútját ismertető beszélgetőkönyv 
bemutatója. a kötet szerzője: Benkő Judit

emKe–gymae

  1 a rövidítések feloldását a Kolozsvári magyar civiltársadalom című fejezetünkben találhatják meg.
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3. visszaemlékezés Kacsó sándor kolozsvári íróra Kolozsvár társaság, 

Heli kon−Kemény 
János alapítvány

4. tudoran Klára textilkiállítása Bmc
7–14. Házasság hete sógor árpád, Pro-

testáns te o  lógia, 
genéziusz társaság, 
écse, FiKe, mikó 
ét te rem

8. örménymagyarok kincses Kolozsvárért – kincses 
Kolozsváron, régen és ma

arménia 
örménymagyar Ba-
ráti társaság

10. Keresd meg a farsangi maskarát – farsangi tevékenység 
óvodásoknak

HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe

makkai Bence és vendégei: dombok Fé nyek mesék • 
Kép szöveg Hang – tárlat meg nyitó

emKe–gymae

14. találkozás sepsiszentgyörgy polgármesterével Kolozsvár társaság
15. ember és természet Kollégium: Rákos meg   bete ge dések 

megelőzése testedzéssel – dr. uray zoltán előadása
emKe–gymae

16. voigt vilmos (elte): Nyitott kérdések a folklórkutatás-
ban

eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako.

Szívedet hallgatom... – dalban és versben a szerelem-
ről – zorkóczy zenóbia színművész műsora. zongorán 
közreműködik: Ko vács réka

emKe–gymae

16–18. e-mil tizedik születésnapja e-mil
17. Jelesnaptár: Böjtelő hava – farsangolás (gyermek-

program)
emKe–gymae

lám Bélára emlékezünk születésének 120. évfor du-
lóján. emlékeznek: Farkas zoltán, Hantz-lám irén, 
antal andrás

eme, agrártudomá-
nyi szako.

Vándorút Dickens-cipőben – könyvtári kalandtevé-
kenység

HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe

Magyar Athenas – Bod Péter születésének 300. évfor-
dulója – irodalmi tevékenység iskolásoknak

HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe

22. Farsangtemetés – népszokások, táncház HgKa, gróf mikó, i. 
Könyvtár, szKe

23. Mátyás király gyerekkori naplója címmel meghirdetett 
pályázat

emnt Kolozs me-
gyei szervezet
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Farkas györgy: a digitális fényképezés lehetőségei eme, természet tu-

do mányi szako.
24−25. 35 éves a kolozsvári táncház Bogáncs–zurboló 

egyesület
24–26. XX. Kolozsvári mátyás napok amaryllis társaság
24–26. versmondó- és népdaléneklő verseny odFie
29. szőcs Kristóf zongoraestje emKe–gymae

Rózsáról, rózsakertről. a 80 éves Wagner istván rózsa-
nemesítő a nemesítés fortélyairól tart előadást

eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako. 
és agrártudományi 
szako.

március
1. sándor lászló: A TRIUMF (gyújtógyertya gyár) törté-

nete
eme, műszaki tu-
dományok szako.

2. Biokertészet, biotermék. előadó t. veress éva eme, agrártudomá-
nyi szako., ter-
mészettudományi 
szako.

Jelesnaptár: Böjtmás hava (gyerekprogram) emKe–gymae
3. díjkiosztó közgyűlés, a Házsongárdi te mető mű em-

lék ké való nyilvánítási folya matának ismer te tése
Klmt

emlékkonferencia szabó t. attila ha lálának 25. év-
for dulóján: Szabó T. Attila, az erdélyi névtani iskola 
meg te remtője

eme

4. archeológia és fotóművészet Bmc
7. Bokros lajos, az európai Parlament tagja, a ceu 

egyetemi tanára, a BBte visiting professzora előadá-
sa: Magyar−román közeljövő

eme, Jog-, Közgaz-
daság és társadalom-
tudományi szako., 
KaB, Közgazda ság-
tudományi szakbi-
zottság

8. emlékezés dankanits ádám művelődéstörténészre Kolozsvár társaság
12. Keszeg anna: Lokális identitás, alkalmi költészet és 

hírlapirodalom a 18–19. század fordulóján Erdélyben
eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako.
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12−18. tavaszi Fesztivál HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
13. irinyi János kémiaverseny, ii. forduló emt
14. Kiss manyi centenáriumi kiállítás emKe–gymae
15. nemzeti ünnep – helyi megemlékezések
16. misztótfalusi Kis miklós emlékezete Kolozsvár társaság
16–17. Xi. ifjúsági néptánctalálkozó − Kolozs megyei ma-

gyar néptáncegyüttesek találkozója
Bogáncs−zurboló 
egyesület

17. Koinónia nyílt nap Koinónia Kiadó
18. Hagyatékok nyomában – Palotás dezső Bmc
19−25. Kmdsz 22. születésnap Kmdsz
21. ember és természet Kollégium: A naplemente rejtélyei 

– dr. néda zoltán előadása
emKe–gymae

22–23. Xvii. Fiatal műszakiak tudományos Ülésszaka eme, műszaki tu-
dományok szako.

23. a 60 éves selmeczi györgy köszöntése Kolozsvár társaság
23–24. diákjogi Konferencia Kmdsz
27. Régi-új Napsugár. Helyzetjelentés: zsig mond emese eme, Bölcsészet-, 

nyelv- és történet-
tudományi szako.

áPrilis
2−6. gyarmathy zsigáné alkotótábor ady endre Közmű-

velődési egye sület 
− Kalotaszentki rály

4–5. Játék-party Nyusziéknál – húsvéti tevékenységek kis-
gyerekeknek

HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

6. Jelesnaptár: szent györgy hava (gyerekprogram) emKe–gymae
8. andrásy zoltán akvarelljei Bmc
11. ember és természet Kollégium: A környezet parányi 

élőlényei: mosztok, algák – szigyártó lídia
emKe–gymae

Költészet-napi felolvasás emil
Beszélgetés a 105 éve Kolozsváron született Buday 
györgy grafikus munkásságáról

Kolozsvár társaság

15. Egyperces novellafüzér − örkény istván szüle té sé nek 
100. évfordulója – nyitott könyvtári nap iskolák számára

HgKa, gróf mikó i. 
Könyv  tár, szKe
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18. műemlékvédelmi világnap megünneplése Klmt

Kulturális örökség nap – nyílt nap a bonchidai kas-
télyban

transylvania trust 
alapítvány

Matizzal Albániában – tóth orsolya fotókiállítással 
egybekötött útibeszámolója  

emKe–gymae

19. dr. Fehér Katalin, az elte tanárának művelődés-
történeti előadása  

emKe–gymae

19−22. XX. nemzetközi gépészeti találkozó (ogét) emt
20. Kerekasztal-beszélgetés az iskolai képzőművészeti 

oktatásról. gyermekrajz-kiállítás
Kolozsvár társaság

21. 15 éves a tordaszentlászlói újraalakult Fúvószenekar tordaszentlászlói 
thamó gyula 
Közművelődési 
egyesület, torda -
szentlászlói Fúvós-
zenekar

országos cserkésznap rmcssz
23. Történetfilozófiai szövegek a XVIII. században − Biró 

annamária (eme, PKe)
eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako.

26. Jakab endre: Antibiotikum-rezisztencia mechaniz-
musok a baktériumoknál

eme, természettu-
dományi szako.

28. vermes miklós, öveges József fizikaverseny, ii. for-
duló

emt

riszegtetői majális Körösfői Polgármes-
teri Hivatal

máJus
3–6. Kmdsz 19. diáknapok
3–24. 100 éves a grimm mesefa – 100 éves a grimm test-

vérek első mese könyve, grimm-meseolvasó hónap
HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe

4. Jelesnaptár: Pünkösd hava (gyerekprogram) emKe–gymae
6–14. születés Hete écse
9. ottlik géza évforduló 1912−1979 eme, Bölcsészet-, 

nyelv- és tört tu d. 
szako., ma gyar 
irodalom tud. intézet
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10. domján József amerikai magyar képzőművész mun-

káit bemutató kiállítás
emKe–gymae

90 éve született Földes lászló irodalomkritikus Kolozsvár társaság
10–13. Xv. erdélyi tudományos diákköri Kon ferencia Kmdsz
10–13. Xiii. Földmérő találkozó emt
11. szabédi-emléknap emKe
14. Hídvégi violetta (Budapest város levéltára): Kul tsár 

István munkássága
eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako.

16. ember és természet Kollégium: vi zauer t. csaba 
ökológus előadása a val lások változatairól és azok 
kihatásairól

emKe–gymae

17. a közelmúlt írói. lászlóffy aladár Kolozsvár társaság
18. Jelesnaptár: Pünkösd hava – Pünkösdi királyválasz-

tás (gyermekprogram)
emKe–gymae

19−20. szülőföldem, mezőség iv. – majális ünnepség válasz-
úton

Kza

24. Kerekes sándor: A kolozsvári Vasúti főműhely eme, műszaki tu-
dományok szako.

26. Falunap mérában mé
27. gyarmathy zsigáné emléknap Körösfői önkor-

mányzat
29. csavdári alexandra: Húsvéti kémia eme, természettu-

dományi szako.
30. Kolozsvári természetrajztudósok: gelei József Kolozsvár társaság
31. Hámori József: Mit tud az emberi agy? unesco–em-

lékév szentágothai János tiszteletére
eme, természettu-
dományi szako.

JÚnius
1. mátyás király gyerekkori naplója c. pályázat díjkiosz-

tó ünnepsége
emnt Kolozs me-
gyei szervezete

gyermeknapi grimm-mesebál HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

országos Bibliaismereti vetélkedő, megyei szakasz iKe
gyermeknapi táncház, népi barkács műhely HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
2. gyermeknap écse, szabadág
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Falunap Kövenden

2−3. ady-napok Kalotaszentkirályon ady endre Kulturá-
lis egye sü let

4. Kiskonferencia a magyar nyelvű költészeti hagyo-
mányról és Petrőczi Kata szidónia munkásságáról

eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako. 

nemzeti összetartozás napja emnt Kolozs me-
gyei szervezete

7−11. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét romániai magyar 
Könyves céh,
rmdsz Program-
iroda

12. Bálint tibor kiállítás Bálint tibor Baráti 
társaság

14–17. Kisebbségi képviselet és nyelvi jogok nemzetközi 
konferencia (minority representation and linguistic 
rights)

rse, emte – 
sapientia, euró-
pai tanulmányok 
tanszék

15. Rozgonyi csataképek – levelező verspályázat diákok-
nak

HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

15. néptáncgála szamosújváron tma
18. nemzetközi ex libris-tárlat Bmc
21. Biokert-bemutató eme, agrártudomá-

nyi szako.
25–30. Xiii. Honismereti tábor tma
28. Jean-Jacques rousseau születésének 300. évfor du ló ja 

– nemzetközi tudományos tanácskozás
eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudo mányi szako., 
BBte

szőcs Katalin: A természet tudo má nyok képjelei eme, természet tu-
do má nyi szako.

30. XXiii. szent lászló-napi kórustalálkozó 
tordaszentlászlón

rmd

JÚlius
1−8. Xvii. népzene- és néptánctábor szórványvidéki ifjak-

nak válaszúton
Kza

7−8. vasvári Pál emléknap rákóczi szövetség
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9−14. iii. Kézműves tábor tma
15–22. X. népi bútorfestő tábor mákófalván Bokréta Kulturális

egyesület – 
mákófalva

15−22. Kalotaszegi fafaragó tábor zsobokon
15−22. Kalotaszegi hímző-varró tábor ma gyar kapuson
16–19. vii. technikatörténeti alkotótábor − építészhallga tók 

nyári szakmai gyakorlata Kolozsváron
eme, mtsz

18. soó zöld margit ünnepi tárlata Bmc
23–29. Xiii. sokgyerekes családok – népművészeti alkotótá-

bor válaszúton
Kza

24−29. Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor 
(tusnádfürdő)

magyar ifjúsági 
tanács, 
Pro minoritate ala-
pítvány

26. Forró antal festőre, grafikusra emlékezünk Kolozsvár társaság
28. Falunap magyarlétán magyarlétai műve-

lődési otthon
29. Falunap  magyarvistán
30.–
aug. 5

identitásfejlesztő honismereti tábor HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe

augusztus
1−5. gyermek, ifjusági és felnőtt néptánctábor Buzában
2–6. Xvi. odFie színjátszó találkozó odFie
4–5. tordaszentlászlói falunapok tordaszentlászlói 

művelődési Ház
ii. magyarkapusi napok Bazsó-dombi 

melinda
5–12. XXi. mezőségi népzene és néptánc tábor felnőttek 

számára válaszúton
Kza

9. Falunap széken önkormányzat
13–20. iii. Kolozsvári magyar napok emnt, Kincses Ko-

lozsvár egyesület, 
rmdsz

15. györkös mányi albert-emlékest, a zenetanár-festőmű-
vész születésének 90. évfordulója tiszteletére

emKe–gymae

16–20. Xiv. szent istván-napi nemzetközi nép tánc találkozó HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe
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17–19. magyarfenesi napok, Xiv. nemzetközi szent istván-

napi néptánctalál kozó
magyarfenesi műve-
lődési Ház

17−19. Falunapok Bálványosváralján önkormányzat
18–19. Községnapok Kalotaszentkirályon önkormányzat 

vi. györffy györgy napok (szucság) zúgóberek Kulturális 
egyesület

19–22. Határon túli néptáncegyüttesek és zenekarok találko-
zója

HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

20. szent istván-nap Kisbácsban önkormányzat
23–26. Xi. országos iKe-találkozó algyógyon iKe
23–26. XXXvi. erdélyi unitárius ifjúsági Konferencia odFie
24. Birtalan-nap széken református egyház-

község
25−26. BarocK. Bonchidai Kastélynapok transylvania trust 

alapítvány
26. Falunap magyarkályánban önkormányzat

szePtemBer
2. Falunap Buzában önkormányzat
6–8. X. régiók találkozója mákófalván Bokréta Kulturális

egyesület
7. Falunap mócson önkormányzat
9. emlékezés elhunyt művészekre Bmc
14. szemere Bertalan születésének 200. évfordulója HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
16. európai örökség nap – nyílt nap a bonchidai kastély-

ban
transylvania trust 
alapítvány

19–21. iskola-napok Kalotaszentkirályon ady endre iskola
20. Kulturális örökség napok rendezvény so ro zat Klmt
22. Kalotaszegi önkéntes tűzoltóverseny Kö rös főn
27. a tudományos év megnyitása: dávidházi Péter (mta 

iti) előadása a magyar irodalmi hagyományról
eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako.
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27. a 100 éve született váczy Kálmánra emlékezik Bartók 

(váczy) Katalin
eme, az agrártudo-
mányi és a ter-
mészettudományi 
szako.

a közelmúlt írói: Bajor andor Kolozsvár társaság
28. iskolai oktatást kiegészítő program – népmese napja HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
28–29. romániai magyar Házak ii. találkozója emKe
29–30. 20 éves a Kallós zoltán alapítvány – Kulturális 

rendez vény sorozat
Kza

oKtóBer
3–7. Xiv. őszi Fesztivál szamosújváron tma
4. tanévnyitó kamarazene-hangverseny Harmonia cordis
6. nemzeti ünnep – helyi megemlékezések
7. Fiatal szobrászok tárlata Bmc
8−14. nemzetközi Babahordozó Hét écse
9. évadnyitó Heltai táncház HgKa, gróf mikó i. 

Könyvtár, szKe
10. évadnyitó Heltai gyermektáncház HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
iskolai oktatást kiegészítő program: Az obsitos − 
garay János születésének 200. évfordulója

HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

11. gólyák éjszakája Kmdsz
Beszélgetés Hunyady sándor regény- és drámaíró 
munkásságáról

Kolozsvár társaság

12. évadnyitó 30+ táncház HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

14. XXii. táncház-évadnyitó tma
15. Jakab albert zsolt: Emlékállítási és megemlékezési stra-

tégiák Kolozsváron a 20–21. század fordulóján
eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és történet-
tudományi szako.

16. Kolozsvári természetrajztudósok. apáthy istván Kolozsvár társaság
18. emlékezés az 1848–49-es kolozsvári mártírokra emnt Kolozs me-

gyei szervezete
19. mikecs lászló, a csángók kutatója Kolozsvár társaság
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mihálik andrás: Az első magyar betonépítmény eme, műszaki tu-

dományok szako.
19–21. csipkebogyó-fesztivál Kalotaszentkirályon Kalotaszentkirályi 

ven dég fogadók 
egye sü lete

20. országos Bibliaismereti vetélkedő iKe
20–21. a Kőváry lászló Honismereti Kör megalakulásának 

20. évfordulója – Xiv. Honismereti nap
Kőváry lászló Hon-
ismereti Kör

23. 1956-os forradalom emlékezete emnt Kolozs me-
gyei szervezete

Gyertyák és könnyek az áldozatokért – emlékest az 
’56-os forradalom áldozataiért

HgKa, gróf mikó i. 
Könyvtár, szKe

25. Vadgazdálkodás Romániában című konferencia eme, természet-
tudományi szako., 
agrártudományi 
szako.

gólyabál Kmdsz
műemlék-dokumentálási konferencia Klmt

novemBer
2–3. Xvi. mezőségi népzene és néptánc Fesztivál tma
3. iskolák közötti műemlékismereti vetélkedő Klmt
4. interaktív tárlat – festészet, zene Bmc
5. magyar tudomány napja – Kisokosok a tudomány 

útján
HgKa, gróf mikó, i. 
Könyvtár, szKe

cseke Péter: A szociográfus Szabó Zoltán – erdélyi 
lapokban

eme, Bölcsészet-, 
nyelv- és törté net-
tu do má nyi szako.

9. Xii. egyház- és nemzettörténelmi vetélkedő Kolozsváron odFie
a Xántusok. id. és ifj. Xántus Jánosról Kolozsvár társaság

10. Xv. dávid Ferenc emlékzarándoklat odFie
12. őszi gyermektáncház és barkácsműhely óvodásoknak 

és iskolásoknak
HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

16. 100 éve született török erzsébet Kolozsvár társaság
17. megemlékezés áprily lajos születésének 125. évfor-

dulója alkalmából
Kőváry lászló Hon-
ismereti Kör
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20. ifjú zenebarátok világnapja HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
22. Kolozsvári feltalálók: Kelemen árpád Kolozsvár társaság

23–24. a magyar tudomány napja erdélyben 11. eme

decemBer
2. Bmc tagok csoportos tárlata Barabás miklós céh
3–6. adventi gyermekhét HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
7–9. novum generatio nemzetközi gitárnapok Harmonia cordis
8. Xi. Várom az Urat adventi Keresztyén zenefesztivál iKe
12. téli gyermektáncház és barkácsműhely HgKa, gróf mikó i. 

Könyv tár, szKe
14. Bogáncs–zurboló karácsonyi előadás a tranzit Ház-

ban
Bogáncs–zurboló 
egyesület

Borghida istván élete és munkássága Kolozsvár társaság
Xii. Betlehemes találkozó tma

15. Karácsonyi ének – foglalkozás gyermekeknek HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe

adventi gyermekfesztivál és sokadalom écse, szabadság, 
iKe

műszaki tudományos Füzetek könyv be mutatója, tu-
do mány- és technikatör té ne ti Füzetek könyv bemu ta-
tója

eme, műszaki tu-
dományok szako.

16. Kodály zoltán születésének 130. évfor du lóján szerve-
zett emlékest

rmd

21. Három a táncz… – Karácsonyi Fesztivál HgKa, gróf mikó i. 
Könyv tár, szKe
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András Imre

Kerti teendők

Január

az esztendő kezdetén általában tervezgetünk. ez így van a zöldségesben, gyü-
möl csösben, díszkertekben, de még az ablakpárkányon vagy a lakás más részein 
nevelt dísznövények esetében is. a rendelkezésre álló területet, termőfelületet, a 
kisebb-nagyobb kertet, veteményest, gyümölcsöst be kell osztani aszerint, hogy mit 
és mennyit akarunk termeszteni.

a jó termés érdekében alkalmazzunk vetésforgót és tervezzünk két-három zöld-
ségfajt ugyanazon területre (pl. korai salátát ültessünk márciusban, para dicsomot 
májusban, majd ismét salátát szeptemberben). saját felhasználásra, kis zöldséges-
kertekbe válasszuk a rövidebb tenyészidejű fajokat.

a tervezés után a vetőmagot kell idejében beszerezni, hogy vetéskor a rendel-
kezésünkre álljon. a gazdaboltokban vagy más üzletekben található vetőmagok ta-
sakjain ma már elegendő információt találunk a területenkénti magszükségletről, a 
sor- és tőtávolságról, csiraképességről, valamint a vetési, palántanevelési és betaka-
rítási időintervallumokról. az új vetőmag beszerzése előtt válogassuk át a tavalyi 
készlet maradványait, ugyanis számos zöldség magja több éven át csíraképes marad. 
a csíraképesség megőrzése érdekében figyeljünk a tárolásra. a megkezdett vetőma-
gos tasakokat tegyük például jól zárható befőttesüvegbe, száraz, hűvös helyre. a 
saját termesztésű vetőmagok tárolásakor írjuk rá az üvegre az évszámot.

amennyiben az időjárás megfelelő, ebben a hónapban feláshatjuk azokat az 
ágyásokat, ahonnan a tavaly későn takarítottuk be a zöldséget, de még gyeptörésre 
is vállalkozhatunk.

a gyümölcsöskertben, a gyümölcsfákon sok munkát el lehet végezni január-
ban. az öreg vagy beteg gyümölcsfákat ki lehet vágni, a felrepedezett fakérget 
meg lehet tisztítani, és enyhe időben a téli permetezést is el lehet végezni. a termő 
alma- és körtefák besűrűsödött koronájának, valamint az egres- és ribizlibokrok 
ritkítására legalkalmasabb a januári időszak. a tavaszra tervezett faültetésekhez az 
ültetőgödröket ki lehet ásni.

a díszkertben – száraz, fagymentes időben – rostált komposztföldet szórhatunk 
a gyepre. ugyancsak fagymentes napokon meg lehet metszeni a lombhullató sövé-
nyeket. a pincében vagy más helyen tárolt kardvirághagymákat, dália- és begó-
niagumókat vizsgáljuk át, távolítsuk el a rothadásnak indult példányokat, illetve 
gondoskodjunk az esetleges penészedés megállításáról.

a szobanövényeket – kevés kivétellel – mérsékelt téli növekedésük miatt január-
ban nem kell trágyázni és nem tanácsos átültetni. a pincében teleltetett muskátlit 
vizsgáljuk át, tisztogassuk meg.
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Február

elkészíthetjük a melegágyak deszkakereteit, hogy a fagy elmúltával kihelyez-
hes sük azokat. gondoskodjunk a melegágyak feltöltéséhez szükséges száraz leve lek, 
széna, szalma, friss lótrágya beszerzéséről. esővízzel a legjobb öntözni, tehát már 
most gondoskodjunk a megfelelő csatornák és tartályok előkészítéséről, a meg lévők 
tisztításáról, ellenőrzéséről.

a saját szükségletre nevelt paradicsom- vagy paprikapalánták magját február 
közepétől elvethetjük megfelelő edénybe, a lakásban vagy más meleg helyiségben.

megfelelő időjárás, illetve jó talajviszonyok esetén a hónap vége felé lehet vetni a 
kevésbé fagyérzékeny borsót. Hasonlóképpen a hagymát is, amely 2–3 °c-os hőmér-
sékletű talajban kicsírázik.

a korai ültetésre szánt krumplit a hónap végén előcsíráztatás céljából világos 
helyre, 12–15 °c hőmérsékleten lapos ládákba helyezzük.

a gyümölcsösben ez az időszak a fák metszésére alkalmas. az előző évi metszés 
helyességét a fa tavalyi növekedése alapján ítélhetjük meg. Fagymentes időben a 
hónap végén a szőlővesszőket is lehet metszeni, mert korán beindul a nedvkeringés. 
a termő gyümölcsfákon a koronaritkítást februárban be kell fejezni.

Fagyveszélyes helyeken a korán virágzó gyümölcsfák körül a földet szalmával 
vastagon lehet takarni. ezzel késleltethető a kihajtás, amelynek néhány napos elto-
lódása is meghatározhatja a termést.

mihelyt a talajviszonyok megengedik, ültetni lehet az új egres- és ribizli bok rokat.
a szárazon teleltetett muskátlikat a hónap végén friss földbe lehet ültetni. Ülte tés 

előtt visszavágjuk.

március

a hagymát lehetőség szerint már az első napokban vessük el, a dughagymát 
(pirihagyma) is mihamarabb.

Fóliaházakban megkezdhetjük a karalábé, a fejes saláta, a murok és a hónapos 
retek ültetését, vetését. a szabadba kiültetett fejes saláta fejlődését jelentős mérték-
ben segíti, ha az ágyás fölé lyuggatott fóliát feszítünk ki. ezt a módszert alkalmaz-
hatjuk a hónapos reteknél is.

március második hetében előkészíthetjük azokat a kinti ágyásokat, amelyekbe 
az utolsó héten majd elvetjük a zöldségpalánták – káposzta, karalábé – magjait. a 
palánták jó gyökérlabdát fejlesztenek, ha a magágyba komposztot adagolunk.

március közepén vessünk spenótot, amit majd májusban a paradicsompalánták 
kiültetése előtt leszedhetünk.

mihelyt a talaj megfelelő, a szabadban is lehet vetni a murkot. a kelési ideje akár 
4 hét is lehet. a petrezselymet a hónap közepétől lehet vetni, megfelelő körülmé-
nyek között ez 3 hét alatt kikel. a petrezselyemlevelet szélvédett, akár félárnyékos 
helyre is vethetjük.
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a hónapos retek szabadföldi vetésénél gondosan tartsuk be a 8–10 cm sortávol-
ságot és a 3 cm tőtávolságot. Így biztosítható a gumók megfelelő fejlődése, a terület 
jó kihasználása, illetve megtakarítható a későbbi egyeléssel járó munka.

a tőosztással szaporítható rebarbarát március elején ültessük el, amennyiben 
erre ősszel nem került sor. a régebbi töveket a hónap folyamán trágyázzuk.

az ágyásba ültetett epertövekről éles késsel vágjuk le az elszíneződött leveleket.
ez a hónap alkalmas a málna és szeder telepítésére, gyümölcsfák ültetésére.
a rózsabokrok tövéről el lehet távolítani a földkupacot, a rózsát pedig meg lehet 

metszeni.
az esővíz és hólé tárolására szánt tartályok feltöltését megkezdhetjük.
a szobanövényeket március végén vissza lehet metszeni, a balkonládákba pedig 

árvácskát ültethetünk.

április

április elején el kell vetni a kései, téli tárolásra szánt murkot, és legkésőbb 10-ig 
a fokhagymát. a hónap közepén az előcsíráztatott krumplit tápanyagdús meleg föld-
be ültetjük. Hónapos retket egész áprilisban vethetünk akár hetente, így folyamatos 
készletet biztosíthatunk. meleg fekvésű helyeken a márciusban vetett hónapos retek 
április végén betakarítható. amennyiben a talaj elég meleg, április elején kiültethet-
jük a korai káposztát. a kései káposzta palántáinak magját április 15–20-án vessük 
el, a kelbimbóét pedig a hónap folyamán.

a komposzthalom vagy a trágyadomb a nyári napsütésben kiszáradhat, ezért a 
takarásáról most gondoskodjunk. a déli oldala mellé vessünk 1-2 sor napraforgót 
vagy kukoricát.

a fóliasátorban a harmadik héten ültethetünk uborkát és paradicsomot. a me-
legágyba vetett növények szellőztetést és öntözést igényelnek, az áprilisi napsütés 
túlmelegítheti a zárt melegágyat vagy fóliasátrat.

a frissen telepített epersorok közé köztes növényként spenótot, salátát és hóna-
pos retket is vethetünk.

Ha a murok túl sűrűn kelt, április utolsó napjaiban egyeljük úgy, hogy 2-3 centi-
méterenként maradjon egy. Hasonlóképpen ekkora tőtávolság legyen a márciusban 
vetett hagymák között.

napsütéses időben figyeljünk arra, hogy a talaj a frissen ültetett növények körül 
elég nedves maradjon. erre a célra használható a tartályokba gyűjtött esővíz.

a palántákat estefelé ültessük, ültetés után pedig bőven öntözzük meg.
Ha a kardvirághagymákat legalább 15 cm mélyre ültetjük, a növényt a szél nem 

dönti ki, és karóra sem lesz szükség. amennyiben több kardvirághagymánk van, 
ültessünk 2-3 alkalommal, 2-2 hét eltolódással. Így még szeptember végén, október 
elején is lehet szép virágunk belőle.

a dáliagumókat a hónap vége felé ültethetjük.
áprilisban a legtöbb cserepes növényt átültethetjük, a hónap végén pedig a bal-

konládákban telelt növényeket kivihetjük a szabadba.
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május

a megjelenő gyomokat virágzás előtt távolítsuk el és dobjuk a komposztba. má-
jus elején a legfontosabb kerti munka a kapálás, amellyel biztosítjuk a talaj szellőzé-
sét, a nedvesség megtartását és a lótetű irtását is.

a hónap közepén vethetünk uborkát. Ha van melegágyunk vagy palántaneve-
lésre alkalmas helyiségünk, akkor az uborkát is palántázhatjuk. ebben az esetben a 
magokat május elején cserepekbe ültethetjük.

az étkezési tököt az uborkához hasonlóan ültethetjük palántáról vagy magról.
ugyancsak május közepén vethetjük a bokros paszulyt, a hónap második felében 

pedig a karós paszulyt.
a fagyérzékeny csemegekukoricát szintén május közepén ajánlatos vetni.
a hónap legnépszerűbb palántája a paradicsom. Ha a jól fejlett gyökérlabdájú 

paradicsompalántákat délre néző fal elé ültetjük, korábban kezdenek teremni. Fagy-
érzékeny, ezért ajánlatos a hónap közepe után meleg talajba ültetni.

az időjárási viszonyokra érzékenyebb a paradicsomnál a paprika (kevésbé a fű-
szerpaprika), ezért ezt május közepe után ültessük ki.

Ha május első és utolsó napjaiban is vetünk karalábémagot, akkor folyamatosan 
lesz palántánk, illetve a nyár folyamán karalábénk.

a borsó tövénél feltöltött föld megtámasztja a növényt, így az esős időben is 
megáll.

Hónapos és nyári retket május folyamán is lehet vetni, de gondoskodni kell a 
talaj megfelelő nedvességéről.

a hagymaágyásokat folyamatosan gyomláljuk és többször is megtrágyázhatjuk.
a tavasszal ültetett gyümölcsfákat öntözzük, így segítve a gyökeresedést. Kevés 

csapadék esetén az öntözéssel csökkenthetjük a gyümölcsfák terméshullását.
az eperágyásban száraz szalmával takarjuk a talajt, így a termés tisztább marad 

eső után is. a hónap végén jelöljük ki a szaporításra alkalmas, bőven termő töveket.
a balkonládából az árvácskákat a hónap végén kiszedhetjük. Helyettük nyári 

virágokat tegyünk. a muskátlit és a petúniát napos helyre tegyük.

Június

a gyomokat a magzás előtt el kell távolítani, így a komposztba lehet tenni. a 
komposzthalmot tartsuk nedvesen.

Folyamatosan lehet zöldpaszulyunk, ha júniusban is vetünk 1-2 alkalommal. Ha-
sonlóképpen vethetünk még borsót is, de ennek a termése gyengébb lesz, mint a 
korai vetésé.

a hidegebb időjárás vagy fagyosszentek okozta hiányok pótlására vethetünk még 
uborkát. a korai krumpli öntözése növeli a terméshozamot. a téli tárolásra szánt 
karalábét a hónap végén ültessük ki például a betakarított borsó helyére. a karalábé 
és a murok egyaránt megrepedhet, ezért a talajt mindig nedvesen tartsuk.
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Júniusban is vethetünk hónapos retket. megfelelő öntözéssel jó termés lesz. más, 
50–60 nap alatt kifejlődő retekfajtákat is vethetünk. az őszi és téli retekfajták szin-
tén vízigényesek.

a télire szánt céklát június végéig még elvethetjük.
a paradicsom oldalhajtásait folyamatosan el kell távolítani, a főhajtást pedig a 

karóhoz rögzíteni.
a kései káposztát és a kelt még az első napokban elültethetjük.
a cseresznyét szárastól szedjük le, az azonnali fogyasztásra szánt meggyet vi-

szont szár nélkül.
az epret ajánlatos kora reggel vagy estefelé szedni. a szaporításra kijelölt tövek 

sarjait szedés közben fektessük a levelekre, szedés után pedig ültessük vissza a fel-
lazított talajba.

a málna gyökérsarjait meg lehet ritkítani, a szeder hajtásait fel kell kötözni.
a rózsabokorról és a futórózsáról rendszeresen le kell vágni a hervadt, elnyílt 

virágokat. a kardvirágot ajánlatos alaposan megöntözni akkor, amikor megjelenik 
a virágos hajtása.

a tulipán és a nárcisz hagymáit akkor szedjük ki, ha a növény elsárgult. a nár-
ciszhagymák több évig maradhatnak a földben, a tulipánt 2-3 évente ajánlatos ki-
szedni.

a balkonládákat legkésőbb június első napjaiban be kell ültetni. a cserepes nö-
vények földje az öntözés miatt tömörré válik, időnként fel kell lazítani. esőben a 
virágosok kivételével a szobanövényeket ki lehet tenni a szabadba.

Július

a forró időszakra gondoskodjunk öntözővízről. eső és öntözés után, mihelyt a 
talaj felszíne megszáradt, kapával lazítsuk fel.

Ha a betakarított zöldbab szárát a föld fölött elvágjuk, a nitrogén a talajban 
marad. az uborkát öntözzük és trágyázzuk, a termését mihamarabb szedjük, mert 
akkor gyorsabban fejlődik a következő termés.

a hónap közepéig vethetjük az őszi és téli retket, a hónap végén pedig az őszi 
fogyasztásra szánt spenótot. a kelbimbók fejlődését jelentős mértékben segíti a jú-
liusi öntözés.

a paradicsomot trágyázzuk, az oldalhajtásokat pedig rendszeresen távolítsuk el.
az eper szedésének befejezése után a szaporításra nem szánt tövekről az indákat 

vágjuk le, és ugyanezt tegyük a később kifejlődő indákkal is. az ágyásokat gyomlál-
juk meg és kapáljuk fel. a hároméves sorokat fel lehet számolni, helyettük tanácsos 
új töveket ültetni.

a cseresznyefát a gyümölcs betakarítása után azonnal meg lehet metszeni.
a tavasszal virágzó hagymás növények júliusra leszáradnak, hagymáikat kiszed-

hetjük. a hóvirágot hagyjuk ott, hogy elterjedjen.
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igényelnek. a szobában nevelt növényeket időnként forgassuk meg, hogy a fény 
minden oldalukat érje.

augusztus

a műanyag öntözőtömlőket ne hagyjuk a napon. Használat után tekerjük össze 
és tegyük árnyékos helyre.

Ha a kiszedett káposzta vagy karalábé gyökerein gumószerű dudorokat észle-
lünk, a gyökereket vágjuk le és égessük el. Hasonlóképpen vessük tűzbe a korai 
krumpli beteg lombozatát.

a sütőtökön csak 2-3 termést hagyjunk, a többit távolítsuk el. a megfelelően 
öntözött téli retek gyorsan fejlődik és zsenge marad. augusztus első napjaiban vet-
hetünk nyári retket.

Ha a paradicsom 2-3 alsó levelét letörjük, a termés jobban szellőzik és ha ma rabb 
beérik. Ha az alsó leveleken betegséget észlelünk, azokat eltávolítás után éges sük el.

amikor a hagyma föld feletti része elszáradt, ki lehet szedni. ekkor téli tárolásra 
alkalmas. Hasonlóképpen a fokhagymát is csak akkor szedjük ki, amikor a szára 
teljesen száraz. a virágzatban található sarjhagymák is alkalmasak a következő évi 
termesztésre.

augusztus közepétől ültethetjük az epret. a szaporításra kijelölt tövek indái men-
tén meggyökeresedett hajtásokat kiszedés után földlabdával együtt azonnal ültessük 
új helyükre. meleg napokon akár többször is vízpermettel szórhatjuk le. ezek már a 
következő évben teremnek.

az öregebb ribizli- és egresbokrokat a termés betakarítása után ritkítsuk ki. a 
málna termővesszőit ugyancsak a betakarítás után ki lehet vágni. a szedret a korai 
órákban szedjük.

a meggyfa metszését augusztusban el kell végezni.
a dália elnyílott virágainak rendszeres eltávolításával segítjük a többi virág fej-

lődését.
a karácsonyikaktusz virágzását úgy serkenthetjük, ha augusztusban mérsékel-

ten öntözzük. augusztus végén, szeptemberben dugványozhatjuk a következő évi 
muskátlikat.

szeptember

a szemespaszulynak termesztett szárazbabot bokrostól gyűjtsük össze. a tök-
félék többsége érzékeny a szeptember végén fellépő korai fagyokra, ezért ezeket 
idejében szedjük le és tároljuk.

a téli salátát az első napokban vethetjük. a szabad melegágyakban még jó ter-
mést hoz a most vetett, rövid tenyészidejű hónapos retek.

Kora tavaszra lesz spenót, ha szeptember közepéig elvetjük.
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a lehullott gyümölcsöket mihamarabb szedjük össze. egyrészt hasznosíthatók 
(pl. lekvárnak), másrészt pedig a lárvák bebábozódását akadályozhatjuk így.

Ha októberben gyümölcsfákat szeretnénk ültetni, akkor ezek beszerzéséről ide-
jében tájékozódjunk.

a tulipán-, jácint- és nárciszhagymák ültetési ideje ez a hónap. a korán elvirág-
zott kardvirágok hagymáit ki lehet szedni.

Ha a balkonládákba ültetett virágokat megvédjük az első fagyoktól (letakarjuk), 
akkor még hetekig szépek maradnak.

október

a hónap első felében kiültethetjük a szeptemberben elvetett téli salátát. a fagy 
beállta előtt közvetlenül elvetett murokmag télen nem csírázik ki, de ha tavasszal a 
talaj gyorsan felmelegedik, akkor nyár elején friss murkot szedhetünk. a szep tem-
berben vetett spenótot a hónap végén ajánlatos letakarni.

száraz időben szedjük ki a téli tárolásra szánt murkot, a fagyok beállta előtt a 
petrezselymet, a téli retket pedig csak akkor, ha nagyobb fagy várható. a káposzta 
elviseli a kisebb, néhány fokos hideget, de október végén ki lehet szedni.

a felszabaduló ágyásokat mélyen, nagy rögökben ássuk fel. ásáskor vegyük 
figyelembe a vetésforgót, a következő évre tervezett növényeket, és annak meg-
felelően trágyázzunk.

a birs októberben érik. miután az első gyümölcsök lehullnak, elkezdhetjük a 
szedést. a dió minősége jobb, ha kivárjuk, hogy lehulljon.

gyümölcsfák ültetésére a legalkalmasabb október. a gyökeresedést segíti az ülte-
tés előtti iszapolás. az ősszel elültetett fákat tavasszal lehet metszeni.

Parlag
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a gumóit szedjük ki.

november

az októberben kiültetett téli salátát novemberben takarjuk le. Hidegebb fekvésű 
helyeken az epret is takarhatjuk.

málnát novemberben is ültethetünk. Ültetés után metszeni kell.
alkalmas időben folytathatjuk a kert felásását. amennyiben nincs komposzt-

halmunk, nem komposztálunk, a lehullt faleveleket – kivéve a diófa és a vad gesz-
tenye levelét – forgassuk be a talajba. tavaszig elkorhadnak, tápanyaggal gaz da gítják 
a talajt. a diófa levelei a talajba kerülve gátolják az ott élő mikrobák tevé keny ségét.

Ha van komposzthalom, ahová a különféle növények szárait, virágokat, gyo-
mokat és egyéb szerves anyagokat dobáltunk, akkor azt novemberben forgassuk át. 
szedjük ki belőle az odakerült üveg- és fémdarabokat, majd a többit rakjuk össze. 
a szerves anyagok elbomlása nyomán tápanyagban gazdag humuszt nyerünk.

a megtisztított, száraz kardvirághagymák közül válogassuk ki a betegeket és a 
sérülteket.

december

az időjárástól függően télen is lehet folytatni a kert felásását. száraz ősz után 
könnyebb is az első havazást követően a hólétől átnedvesedett talajt ásóval meg-
forgatni. az előző, 2011-es esztendő őszi hónapjaiban nagyon kevés csapadék hullt. 
a december viszont enyhe volt, így lehetőség nyílt arra, hogy a kútból vagy más for-
rásból nyert vízzel meglocsolt ágyásokat 2–3 nap múlva könnyen felássuk. ugyan-
ezzel a módszerrel eredményesnek bizonyult a kert füves részének felásása, a gyep-
törés is.

a tél, főként ha kevés a hó, a legalkalmasabb a száraz, vagy más okból eltávolí-
tandó gyümölcsfák kivágására. érdemes figyelni arra, hogy a cseresznye-, a körte- 
és a diófa jól hasznosítható bútorok, dísztárgyak, egyéb használati eszközök készí-
tésére. az egyéb célra kevésbé hasznos ágakat daraboljuk fel, tegyük száraz helyre, 
mert néhány hónap múlva megfelelő tüzelőanyag lesz belőlük. Jó, ha a kivágott 
gyümölcsfa helyére 2–3 évig nem ültetünk új fát. az is ajánlatos, hogy ne ugyan-
olyan fát (csemetét) ültessünk majd helyére, tehát az almafát például ne almafával 
helyettesítsük.

száraz ősz után a decemberben kibúvó hóvirágok „meghálálják” az öntözést.



87
a

 rég
i Ko

lo
zsvá

r
i u

tca
n

ev
eK

a régi Kolozsvári utcaneveK

Asztalos Lajos

a régi kolozsvári utcanevek

a város kialakulásával egyidejűleg megjelentek az első utcák, majd területének 
növekedésével számuk gyarapodott. a tájékozódás végett kezdettől szükséges volt 
az utcák egymástól való megkülönböztetése, megnevezése.

a tatárjárás előtti település utcáiról, utcaneveiről semmit sem tudunk. ezek a 
településsel együtt nyomtalanul eltűntek. e pusztulás után három évtized telt el, 
míg 1270-ben v. istván a lakosság vérveszteségének pótlására szászokat és vendége-
ket telepített ide. az épülő település kettős jogállású volt: a kezdettől fallal kerített, 
később óvárnak mondott, többségében szászok lakta része városi, a körülötte lakó, 
tatárjárást túlélők maradékai és a környékről idetelepülők falusi jog szerint éltek.

a kezdeti vár kis területe (északi fala 250 m, a nyugati 223 m, a déli 301 m, a 
keleti 197 m hosszú) rányomta bélyegét a háztömbök és a telkek nagyságára, az 
utcák hosszára, szélességére, számára. a falak belső oldalán körbefutó utcagyűrűn 
kívül – a keleti oldal egy részének kivételével, ahol templom, a Ferenc-rendi elődje 
állt – alig néhány szűk, rövid utca alakulhatott ki a kis, a vár közepétől valamivel 
keletebbre fekvő piactér – a mai Karolina tér – körül. az óvári telkeket föltehetőleg 
nem egyszerre, hanem a lakosság számának növekedése arányában mérték ki, épí-
tették be. Így lépésről lépésre alakultak ki az utcák is.

Kettő kivételével ennek a Kolozsvárnak sem ismerjük az utcaneveit. egyik az 
1592-ből ismert Vicus ’kis utca, sikátor’. Helye meghatározhatatlan. csupán az elébe 
írt Castrum Vetus-ból ’óvár’ következtethetünk arra, hogy valahol az óvárban volt. 
a másik az 1565 és 1592 között több ízben is lejegyzett Castrum Vetus. Teatro ’óvár. 
Piac’. az utcanevek egykori tartóssága miatt valószínűleg jóval korábban keletkeztek.

a szilágyságba, tordára, váradra, a Kis-szamos völgyében Kolozsaknára, désre, 
désaknára vezető útnak a folyó melletti találkozása kitűnő gazdasági lehetőségek-
kel, vonzerővel rendelkezett. az egyesült Kis-szamos–nádas széles síkja alkalmas 
volt gabonatermesztésre, az északra és délre néző hegyoldalakon szőlőt, gyümöl-
csöt lehetett termeszteni, a Kis-szamosra és mellékágára, a malomárokra malmokat 
lehetett telepíteni. mindezt igyekezett is kihasználni a kézműves, szőlőtermesztő, 
kereskedő lakosság. és Kolozsvár újból fejlődésnek indult.

1316. augusztus 19-én Károly róbert visszaadta a település városi jogait, ami to-
vábbi lehetőséget nyújtott a gyarapodáshoz. a Xiv. században az óvár falaitól délre 
és keletre új utcákat mértek ki, a vásártéren elkezdődött a lakosság növekvő számá-
nak megfelelő, a település rangjához méltó templom, az új szent mihály emelése. ma 
is tisztelettel, csodálattal kell adóznunk a körültekintő, időtálló tervek készítőinek: 
a tágas piactérből nyíló egyenes főutcák, a belőlük kiágazó, rájuk merőleges vagy 
velük párhuzamos mellékutcák századokon át megfeleltek a közlekedés, a szállítás, 
a vásárok igényeinek. az utcák vonala mind a mai napig változatlan maradt. arra 
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lesznek elég szélesek a gépkocsiforgalom számára.

a Xiv. századból fönnmaradt két, óváron kívüli utca neve arról tanúskodik, 
hogy a polgárok nem tétlenkedtek a település városi rangra emelése után. az óvár 
falain kívüli város a tervek szerint fejlődött, s a Xiv. század végére, a Xv. elejére 
valamennyi utcája kialakult.
1362: platea Pontis (’híd utca’, Wesselényi miklós, dózsa györgy, Ferdinánd király 

utca);
1372: platea Magher utcha vocata (’magyar utcának nevezett utca’, magyar utca, 

1989. december 21.);
1436: Farkaswcha (kiejtése [Farkas uca]), falon kívüli folytatása Extra muros (’falon 

kívüli’, ma zápolya, gen. moşoiu); in platea Hungaricali (’a magyarok utcájá-
ban’); Monostorwcha ([uca], unió utca, memorandum); Thordawcha ([torda 
uca], egyetem utca); Kezepwch[a] ([kezep uca], Közép utca, deák Ferenc);

1440: Hydwcha [híd uca];
1449: in castro (’a várban’, az óvárban);
1451: vico seu platea [...] Malomzegh vocato (’a malomszegnek nevezett sikátor 

vagy utca’, Kolozsmonostor. egyetlen ismert adata alapján helye megha tá-
rozhatatlan.)

a kor követelményeinek, a növekvő törökveszélynek megfelelően, új védőfalak is 
szükségessé váltak. építésük hamarosan elkezdődött: 1404. augusztus 3-án kelt okle-
velével zsigmond király a kolozsvári mészárszékek adóját a városfalak építésére ren-
delte, majd 1405. július 2-i oklevelével szabad királyi várossá, önálló törvényhatóság-
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gá tette Kolozsvárt. ezzel kivonta a vajda és az ispán fennhatósága alól, meghatározta 
önkormányzatának felépítését (12 esküdt, a közülük választott bíró a testület, s egy-
ben a város vezetője), és engedélyezte, hogy a megnőtt várost falakkal vegyék körül.

a hóstátok, külvárosok a tatárjárás vagy inkább a település városi rangra eme-
lése, 1316 után, a város védelmébe húzódó földműveseknek a falakon kívüli lete-
lepedésével kezdtek kialakulni. Háború esetén ugyan e településeket fölperzselte 
az ostromló sereg, de lakosságuk a falak mögé húzódva életben maradt. a védelem 
mellett azért is vonzotta őket a város, mert itt terményeiket eladhatták, munká-
jukra szükség volt. Hidelvén a Xvii. században is főleg szászok laktak, míg a töb-
bi hóstátban mellettük a város környékéről, erdély közelebbi, távolabbi vidékeiről 
érkezők telepedtek le: kalotaszegiek, szilágyságiak, szamos mentiek, mezőségiek, 
székelyek.

a hagyomány szerint a Xvii. század elején Bocskai istván hajdúkat is telepített 
közéjük. a korabeli felekezeti viszonyok ismeretében ez nem volt lehetséges, mert 
az akkor kifejezetten unitárius város semmiképp nem engedte volna meg, hogy falai 
alá református hajdúkat telepítsenek. a telepítésről a korabeli adatok említést sem 
tesznek. valószínűleg később, a reformátusokat támogató i. rákóczi györgy idején, 
amikor a reformátusok száma gyarapodott a városban, az unitáriusok áttérésének 
köszönhetően is, a hóstátokba is telepedtek reformátusok. de nem elsősorban a Haj-
dúságból. az idők folyamán a hóstátok lakossága magyar lett, de átvette a szász 
közösségi szervezeteket (pl. a kalandosokat). a hóstátiak száma a Xviii–XiX. szá-
zadban gyarapodott. sajátos, a város piacához alkalmazkodó föld művelést, paraszti 
életformát, műveltséget alakítottak ki. Közösségi életük hós tá tonként szerveződött. 
szokásaikat, népviseletüket az 1960-as évekig, az idősebbek napjainkig megőrizték.

a Xvi–XiX. századi adatok Hidelvi, Kétvízközi, Külső-Közép utcai, Külső-magyar 
utcai és monostori hóstátot említenek. a Hidelve a város legrégebbi kül városa volt. 
miközben a hidelvit kezdetben szászok lakták, akik csak foko zatosan magyarosodtak 
el, a Külső-magyar utcai és a monostori hóstát lakossága kez de tekt ől magyar volt.

a Kőmál (Fellegvár) keleti oldala és a szamos bal partja közti hidelvi hóstát (’hí-
don túli hóstát’) már az óvár kialakulása után létrejöhetett, pedig viszonylag mesz-
sze volt ennek falaitól. óvárhoz tartozását az is bizonyítja, hogy 1712-ben, amikor 
az óvárt Vetus intra moeniaként (’régi, belső város’), Hidelvét Hidelve vel Vetus Extra 
moeniaként (’Hidelve vagy külső régi város’) említik. előfordul Castrum Vetus, Extra 
murosként (’falon kívüli óvár’), Castrum Vetus, Newstatként ([najstát], ’falon kívüli 
újváros’) is. a szászok ugyanis Newstatnak [najstát] ’újváros’, Newstifftnek [najstift]1 
nevezték. a Newstat is azt bizonyítja, hogy az óvár után alakult ki, mert a szászok 
ezt Altstadtnak, ’régi város’-nak, ’óváros’-nak mondták. a hóstát név az elsősorban 
’olyan telek, amelyiken lakóház és major áll’ jelentésű, közép-felnémet hovestatból 
vagy hofstatból való.

  1 a stift jelentése 1. ’(egyházi) alapítvány; 2. ’káptalan’; ausztriában ’apátság’; ezen kívül ’kol-
lé gium’, ’konviktus’ [nmsz 576.]. ez a név kezdetben valószínűleg az egyház által létesített 
szent lé lek- és szent Jób-, majd szent erzsébet-ispotályra vonatkozott, később egész Hidelvét 
értették rajta.
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a hóstát Hofstatból való származtatására kolozsvári példákat is fölhozhatunk. 
1575: „Közel Kolosvárhoz, az napnyugati kapu előtt, csaknem az hoffstátba[n] vagyon 
egy apátúrságos kalastrom, mellyet az szent scolastica szűzről Kolosmonostornak 
neveznek...” [Heltai: Chronica az Magyaroknac dolgairol, 38.]; 1616: „...twzzel [tűz-
zel] feniegette az Hoffstatot [...] egeressi lenard Balint egetessel feniegette az Hidelvi 
szaszokat.” [Kvári levéltár, törvénykezési Jegyzőkönyvek vii/2. 313–333.]; 1764: 
„...a hofstatban egy ház meggyúlt éjszakának idején” [rettegi györgy: Emlékezetre 
méltó dolgok. 1718–1784. 176.].

a hóstátokban is utcák alakultak ki. a fő utcák a falakon belüli város fő utcáinak 
falakon kívüli meghosszabbításaként. 1453-ban a város adózó magyar lakosainak 
összeírása (Regestrum Hungarorum de Ciuitate Cluswar) számos városi és hóstátbeli 
utca nevét sorolja föl.

az alábbiakban szögletes zárójelben a kiejtés, kerek zárójelben az utca ma is 
használatos magyar neve, végül a hivatalos név áll. mindez a föntebb említett ut-
canevekre is vonatkozik. a mellékelt, 1763–1785 közötti katonai felmérés alapján 
készült térképen, az első ízben a XiX. század második felében említett utcák egy 
részének kivételével, valamennyi rajta van. Kolozsmonostor 1895. január 1-ig külön-
álló település volt, közötte és a város között jól látható a határvonal. az utcanevek 
többségének csak az első és utolsó említése évét vettük jegyzékbe. a neveket egy-
mástól pontosvessző választja el.
1453: hyd wcza, Hyd wcza extra muros ([híd uca], ’falakon kívüli híd utca’, hidelvi Híd 

utca, később nagy utca); Thordawcza (egyetem utca); Fazokas wcza (később 
szentegyház utca); Farkas wcza; Longa platea Ascendendo Intra Muros (’falon 
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belüli hosszú utca’, Belső-magyar utca); Extra Muros descendendo (’falon kívü-
li’, Külső-magyar utca); Magyarwcza extra Muros (’falon kívüli magyar utca’); 
Monostor wcza ([uca], unió, memorandum); Zeben wcza ([szeben uca], később 
torda, egyetem utca); Zena wcza intra Muros ([széna uca], ’falon belüli széna 
utca’, Jókai utca, napoca); Luporum (Farkas utca); farkas wcza extra Muros 
(’falakon kívüli Farkas utca’, zápolya utca, moşoiu); Kewzepwcha [...] vocatis 
extra muros (’falakon kívülinek mondott [közép uca], Honvéd utca, Budai 
nagy antal); Magyarwcza extra Muros (’falakon kívüli magyar utca’, magyar 
utca, 1989. december 21.); Monostor Extra Muros (’falakon kívüli monostor 
utca’, monostori út, mócok útja); keral wcza ([kerál, kerály uca], Király utca, 
Brătianu);

1454: in veteri castro (’az óvárban’);
1460: monosthorwcza;
1461: monostor, vico Olahwcza vocato (’monostor, oláh utcának nevezett utca, siká-

tor’. valószínűleg a későbbi templom utca, govora);
1482: kyrgas ([kirgász] ’templom utca’, szentegyház utca); theatro (nagypiac, Főtér);
1486: platea luporum (’Farkas utca); farkas wcza extra muros;
1496: „ac porticum in Seÿffgasse” (’a szappany utcai kapunál’);
1497: Magyarwczaya; Hydwcza; Kysmesterwczaya (Kismester utca, episcop ioan Bob);
1521: Theatrum (nagypiac, Főtér);
1524: in veteri castro (’az óvárban’);
1528: Zenawcza [széna uca];
1546: „saxones in Owar” (’óvári szászok’);
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1559: hyd wcza; in maiori theatro (’a nagypiacon’);
1564: Zentegÿhaz vtcza [szentegyház utca]; Kyrchgaß ([kirchgassz], szent egyház 

utca); Bruckgass (’híd utca’); Vicus nova platea (hidelvi ’új utca’, rudolf út, 
marx Károly, decebal); Kaiantho wth ([kajántó út], Kajántói út, oaşului);

1565: in Zappan vca; Platea maior (’nagy utca’, hidelvi nagy utca, Horthy út, Horea);
1566: „in der Seffgassen” (’a szappany utcában’); wÿ wcza (hidelvi [új utca]); Wol-

fergass (’farkas utca’);
1568: „mikor az gÿwlas [gyúlás] Monostor vcÿaba [ucába] vala”; „in platea zent-

egÿhaz ([szentegyház] ’utcában’);
1570: Zappan wcha ([szappany uca], szappany utca);
1571: feleky ut (tordai út);
1572: zenwcha ([szén uca], Jókai utca);
1573: Hydelwe platea Magna (hidelvi ’nagy utca’);
1580: Magyar wcha;
1581: Zapany vcza;
1585: Zyn vcza ([szin uca], Jókai utca); Monostor wczaban kiwil ([ucában kiüil], mo-

nostori út);
1587: hid vchia;
1588: castelion felliwl malom utza ([kastélyon felyül], Kolozsmonostor. egyetlen 

ismert adata alapján helye meghatározhatatlan.);
1592: Monostor vczia ([uca], unió utca); Bruckgass (’híd utca’); Maior platea Newstat 

(’hidelvi nagy utca’, Horthy út, Horea);
1597: O war; Zent egy haz utza [szentegyház utca];
1598: longa. Vicus Smigmatis (’Külső-magyar utcai negyed. szappany sikátor, utca’); 

zen wcza;
1597: O war;
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Xvi. század vége felé: Vicus Lutifigulorum (’fazakasok utcája’, Fogoly utca, Po taissa);
1598: Kis Fazakas vcha (Fogoly utca);
1603: Wolffengass (’farkas utca’);
1609: Kewlseo Magiar vtza ([külső magyar utca], magyar utca, 1989. december 21.);
1615: Maior platea Neüstifft (’hidelvi nagy utca’, Horthy út, Horea);
1616: Bruckgass;
1617: „az Szappanj vczaj haz...”;
1621: Küul Magiar vcza ([küvül magyar utca, kül-magyar utca], magyar utca, 1989. 

december 21.); 1621: Felseö kiralÿ vcza (csak néhány adat ismert; Király utca 
eleje, felső része, Brătianu); 

1622: Belseo Magiar vcza (Kossuth lajos);
1627: szappanj Vcha;
1628: Georgÿ falui út [györgyfalvi];
1637: Reppengass (szász, ’répa utca’, unió utca);
1638: szena ucza;
1640: Hiducza;
1653: colosuart belseo Magiar Utzában lako keohazj Kádár János;
1656: colosvarat belöl hid utza (Belső-Híd utca, Híd utca, dózsa gy. utca);
1665: Giergfaluj ut [gyergyfalvi]; Bodogh utca (Boldog utca, Fericirii); papfalvi ut 

(giordano Bruno);
1667: belső Farkas Vcza (Farkas utca);
1669: Hid ucza;
1672: az ouarban;
1680: Belső-Monostor utca (unió utca);
1684: Szén Ucza;
1688: Szin ucza;
1689: Langasse (’hosszú utca’, magyar utca); Hid utsza;
1694: Hidelvi Nagy Ucza;
1697: Piacz;
1706: Magyar-uttza; Ó vár; Búza uttza (inocenţiu micu Klein); 
1715: felső külső Szen uczcza (Kőkert utca, Haşdeu);
1718: barom piatz (széchenyi tér);
1721: Belső-Király utca;
1723: Szappany utca;
1734: Candia utca (Kinizsi utca);
1747: Széna utza; Felső-Király utcza (eddig ismert, legkésőbbi adat);
1753: Kis Fazakas utcza (Fogoly  utca);
1773: Belső kőzép uttcza (deák Ferenc utca);
1774: Külső-Király utza (árpád út, traian); Kis mezőre járo Sikátor (Kismező utca, 

Kuun géza utca, crişan);
1775: külsö felsö Szén uccza (trefort utca, Babeş);
1785: Barom Piacz;
1790: Alsó Szin Utza (mikó utca, Klinika utca);
1792: Boszorkány Sor (Bethlen utca vége, Baba novac);
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1809: bácsi ut (erzsébet út, raciviţa); 
1810: Görögök Sikátorja (görögtemplom utca);
1811: Szín uttza;
1814: Görögök Temploma Sikátora (görögtemplom utca);
1815: Cserző Malom uttza (csermalom utca, gorunului);
1817: Barom piatz;
1824: Tegla Csűrek uttya (téglás utca, gyár utca);
1827: Külső Szén vagy Holdvilág uttza (marinescu);
1831: Szappany-utcza (a Hosszú-szappany [Brassai] utca); Szent Egyház-utcza;
1832: Hid utcza;
1834: Külső-Torda utcza (Petőfi utca, avram iancu);
1837 körül: répaczukor-fabrika uttya (cukorgyár utca);
1839: belső Monostor utca;
1840: külső király utcza;
1845: Hosszu Szappany utcza (Brassai); Bástya utcza (daicoviciu); Boszorkány-sor; fel-

ső szénutsza (trefort utca, victor Babeş); Fogoly utcza (Potaissa); Hásongárd 
utcza (majális utca); Klastrom utcza (vasile goldiş);

1846: tordauttza (egyetem utca);
1850: Belső-Torda utcza (egyetem utca); Sétatér utcza (e. isac);
1852–1857: hosszu utcza (Ploieşti); hidelvi nagy utcza; gatyaszárutcza (1869: Pa-

tak utca, szakszervezetek utcája); gőrbe szappanyutcza (Forduló, cotita); 
görögök sikátora; Széchenyi-tér (régebben barompiacz); bel farkasutcza (Far-
kas utca); bel királyutcza (Király utca, Brătianu); bel közép utcza (deák Ferenc 
utca); bel magyarutcza (Kossuth lajos utca); bel monostorutcza (unió utca); bel 
szénutcza (Jókai utca); bel Torda-utcza (egyetem utca); kül királyutcza (árpád 
út, traian); timárutcza (timár utca, dubălarilor, andrei Şaguna); toronyutcza 
(torony utca, s. Puşcariu); Lázár-utcza (lázár utca); Ágoston-utcza (ojtoz); Pata-
utcza (titulescu); rózsautcza (samuil micu); vizutcza (roosevelt); Wesselényi-
utcza (eszterházy utca, n. Bălcescu); kurta szappanyutcza (dávid Ferenc); kül 
farkasutcza (zápolya utca, moşoiu); kül királyutcza (árpád út, traian); kül 
középutcza (Honvéd utca, Budai nagy antal, dorobanţilor); kül monostorutcza 
monostori út, mócok útja); dézmacsűri sikátor (szeszgyár utca, Bărceanu); 
Eperjes-utcza (Babeuf, galaţi, onisifor ghibu); csertörő-utcza (scorţarilor); 
csillagutcza (Bethlen utca része, Baba novac); kenyérutcza (Báthori utca része, 
o. Petrovici); kis utcza (hidelvi Kis utca, david Prodan);

1863: külsőszén-utcza (majális utca eleje);
1865: N[agy].Piacz (Főtér); Apor utcza (dimitrie comşa); Pap utcza (Párizs utca); Kő-

kert utcza (Haşdeu); Külső Közép utcza; Dézma utcza (szamos utca, someşului); 
Kis utcza (izabella utca, georges clemenceau);

1869: Belső Szén utcza; Hold világ utcza; Nagy Szamos ut[cza] (iaşilor); Nádas utcza 
(Burebista); Nép ut[cza] (coşbuc); Patak utza; Gödrös u[tcza] (colibiţa); Grádits 
ut[cza] (lépcső utca); Gyár ut[cza] (Fadrusz János utca, eminescu); Gyep 
ut[cza] (Pajiştei); Györgyfalvi út; Bethlenkert ut[cza] (iazului); Felső Szén ut[cza] 



95
a

 rég
i Ko

lo
zsvá

r
i u

tca
n

ev
eK

a régi Kolozsvári utcaneveK

(trefort utca, v. Babeş); Főtér; Fürdő ut[cza] (Pavlov, cardinal Hossu); Hegy 
völgy [utcza] (Piezişă); Hidelvi Király ut[cza] (árpád út, traian); Hidfő ut[cza] 
(radák utca, dácia); Külsö Szapan (timár utca, dubălarilor, andrei Şaguna); 
Agyagdomb ut[za]; Alsó Kereszt ut[za] (dohány utca, Petőfi); Átjáró ut[za] (e. 
Petrovici); Patak utza (szakszervezetek utcája); Porond ut[za] (e. varga); Rejtek 
ut[za] (Bethlen utca, Baba novac); Sáros ut[za] (cloşca); Sörház ut[za] (Báthori 
utca része, o. Petrovici); Új Szén ut[cza] (Hajnal utca); Végsor-út (Hősök tere, 
mărăşti); Könyök utcza (cotului, 1974-ben felszámolták); Kötö ut[cza] (raţiu); 
Kövespad ut[cza] (a. suciu); Kőmálallya ut[cza] (st. l. roth); Hidelvi Király 
utcza (árpád út, traian); Zsák ut[cza] (ilie măcelaru); Zsidótemplom ut[cza] 
(Pap, Párizs utca eleje); Szeszgyár utca (dézmacsűri sikátor, Bărceanu); Dézs-
ma Csür tér (vágóhíd tér); Dézsmacsűr ut[cza] (Kriza utca, anton Pann); Felső 
Kereszt u[tcza] (székelyhadosztály utca, Piteşti); Csörgő ut[cza] (Bethlen utca 
része, Baba novac); Kajántoi ut[cza] (Kandó Kálmán utca, Bezerédi, decebal); 
Kádár ut[cza] (a széchenyi tér szomszédságában, 1961-ben felszámolták); Kert 
ut[cza] (Pasteur utca); Kijáro ut[cza] (székely mózes utca, i. coroianu); Kis 
Bretyo [utcza] (hidelvi, csóka utca, Haiducului); Kis Buza ut[cza] (vár utca, 
Fortăreţei); Kis Kandia [utca] (a szentlélek utca vége és az unió utca között; az 
1930-as évek vége felé lezárták); Kis Szamos utcza (apáczai csere János utca, 
argeş); Kis új ut[cza] (liliom utca, crinului); Nagy Bretyo [utcza] (veréb utca, 
vrăbiilor); Bejáro ut[za] (hidelvi, Hajdu utca, Haiducului);

1876: B. Szén utcza; Gázgyár utcza (lásd Hosszú utca); Görögök sikátora; Király utcza 
(Hidelvi Király utca, árpád út, traian); Külső felső Szén utcza (trefort utca, Babeş);
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utcza; Hásongárd utcza;

1893: Bácsi út;
1894: Hid utcza; Fő tér; Nádas utcza; Gázgyár utcza; Grádics u[tcza]; Belhid-utcza; Bel-

ső közép utcza; Belső magyar utcza; Belső monostor u[tcza]; Hidelvi Király utcza; 
Téglás utcza; Végsor-utcza; Külső Farkas utcza; Külső közép utcza; Külsö Magyar 
utcza; Külső monostor utcza; Csillag utcza; Csörgö utcza; Kisszamos utcza;

1899: Hosszu-Szappany utcza; Nagy utcza; Főtér; Görbe-Szappany utcza; Belfarkas 
utcza; Belkirály utcza; Belközép utcza; Belmagyar utcza; Beltorda utcza; Borjú-
máli út (Rákóczi út); Buza utcza; Feleki út; Felső-Szén utcza; Hidfő utcza; Külső-
Torda utcza; Beltorda utcza (Egyetem utca); Torony utcza; Alsó-Kereszt utcza 
(Dohány utca, Petőfi); Alsó-Szén utcza (Mikó utca, Klinika utca); Új utcza; Új-
Szén utcza; Wesselényi utcza; Belközép utcza; Kurta-Szappany utcza; Külfarkas 
utcza; Külközép utcza (Honvéd utca); Külmagyar utcza; Külmonostor utcza; Külső-
Király utcza (Árpád út); Külső-Szén utcza (Majális utca eleje); Dézsmacsűrtér; 
Dézsmacsűr utcza; Felső-Kereszt utcza; Kandia utcza; Kijáró utcza; Kis utcza; 
Kis-Brettyó utcza; Kis-Buza utcza; Kis-Kandia utcza; Kis uj utcza; Bejáró utcza;

XiX. század vége felé: Czukorgyár utcza;
1900: Rejtek-utcza;
1903: Dézsma utca;
1905: Nép utcza; Gyár utcza; Sétatér utcza;
1910: Sáros utca (cloşca);
1913: Sörház utca (Báthori utca része, o. Petrovici); Kenyér utca (Báthori utca része, 

o. Petrovici);
1914: Nagyszamos utca; Papfalvi út; Kismező utca;
1916: Kajántói utcza (Kandó Kálmán utca, Bezerédi, decebal);
1917: Szappany utca; Szentegyház utca; Holdvilág utca; Hosszu utca; Szamos utca 

(iaşilor); Patak utca; Gödrös utca; Gyep utca; Porond utca; Viz utca; Zsidótemp-
lom utca;

1941: Víz utca; Zsák utca; 
1945: Szentegyház utca; Holdvilág utca; Hosszú utca; Szamos utca; Patak utca; Gödrös 

utca; Bástya utca; Bethlenkert utca; Búza utca; Farkas utca; Fogoly utca; Fürdő 
utca; Téglás utca; Lázár utca; Apor utca; Ágoston utca; Pap utca; Porond utca (e. 
varga); Rózsa utca (s. micu); Kötő utca; Kőkert utca; Eperjes utca; Kajántói út; 
Kert utca; Király utca; Kismester utca;

1948: Patak utca (szakszervezetek utcája);
1957: Kádár utca;
1964: Gödrös utca; Györgyfalvi út; Boldog utca; Hegyvölgy utca; Timár utca; Cukor-

gyár utca; Agyagdomb utca; Átjáró utca; Pata utca; Könyök utca (1975-ben fel-
számolták); Kövespad utca; Kőmálalja utca; Dézsma utca; Szeszgyár utca; Cser-
malom utca; Csertörő utca; Kis utca (hidelvi); Klastrom utca;

az utcanevek eredetét illetően két korszakot különböztetünk meg. az elsőben a 
neveket az illető utca vagy tér valamilyen jellegzetessége alapján századokig, Ko-
lozs várt a XiX. század végéig, a lakosság adta. az ezt követő másodikban a la kos ság 
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névadó szerepét átvette a helyhatóság. az általa önkényesen vagy utasításra adott, 
történelmietlen szemléletet tükröző új, néma nevek semmiféle kap csolatban sem 
voltak, és ma sincsenek az illető utcával. e divat terjedésének egyik oka az ily mó-
don való emlékállítás. a folyamat kezdetétől a települések utca nevekben tükröződő 
sajátos arculata eltűnt, mindenütt ugyanazokat a neveket ad ták: deák Ferenc, Kos-
suth lajos, Jókai, vörösmarty stb. nálunk az első világ há bo rú után a román hatalom 
ezt arra használta és használja mind a mai napig, hogy a vá ros múltjának, a régi 
beszélő neveknek meg mindennek, ami magyar, kénye-ked ve szerint fittyet hányva, 
a magyarságot láthatatlanná tegye. a lakosság által adott régi nevek lecserélésével 
a város történetének egy-egy nyelvi emlékét pusztították el.
a lakosság által adottak összefüggnek az utca valamilyen sajátosságával:

a) nagyságával, hosszával – Nagy (piac, utca), Kis, Hosszú, Hosszú-(szappany), 
Kurta-(szappany),

b) a talaj minőségével – Porond, Agyagdomb, Gödrös,
c) a domborzattal – Hegyvölgy, Domb,
d) a szomszédos utcákhoz való helyzetével – Közép,
e) a város területén lévő helyzetével – Szélső, Belső-(magyar), Külső-(magyar), 

Alsó-(Kereszt), Felső-(Kereszt), Óvári (piac),
f) alakjával – Görbe-(szappany), Könyök, Kígyó,
g) jellegzetes épületével – Szentegyház, Görögök temploma, Torony, Malom, Fürdő, 

Templom, Gyár, Színház, Állomás, Klastrom,
h) városfal erődítésével – Torony, Bástya,
i) építményével – Híd, Kőkert,
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eK j) lakóinak nemzetiségével – Magyar, Zsidó, Görögök (temploma),
k) lakóinak foglalkozásával – Fazakas, Kismester (’tanító’), Timár, Kádár, Kalányos,
l) lakóinak vélt vagy valós eredethelyével – Kandia (krétai görög kereskedők),
m) iparával – Szappany,
n) kereskedelmével – Piac, Tizenháromváros (a 13 szepességi város keres ke dői nek 

raktárai),
o) irányával – monostor, torda, györgyfalvi, Pata, Kajántói,
p) két nagyobb utcát összekötő jellegével – Kötő, Átjáró, (Felső-, alsó-)Kereszt,
q) a népi humorral – Zsák, Gatyaszár (elágazó, v alakú utca, ilyen nevű pl. désen 

is volt), Boszorkány.

az utcanevekben a belső-, külső- megkülönböztetésnek a Xv. század közepétől való 
feltűnése azzal magyarázható, hogy 1405. július 2-a, zsigmond király engedélye után, 
elkezdték építeni az óváron kívüli várost kerítő városfalat, amely több, a városból ki-
vezető, elsősorban a magyar, a Közép, a Farkas, a monostor utcát mintegy kettévágta.

ezek az utcával szorosan összefüggő ún. beszélő nevek akár több száz évig fönn-
maradtak. a régi épületekhez hasonlóan műemlékek. ezt számtalan olasz, fran cia, 
svájci, német, spanyol stb. város utcanevei bizonyítják. a spanyolországi galícia 
fővárosában, santiago de compostelában pl. a Franco-rendszer kimúlása után az 
óvárosban minden utca, tér visszakapta évszázados nevét. a spanyol Plaza de España 
’spanyolország tér’ galegóul ismét Praza do Obradoiro ’műhely tér’, a spanyol Plaza 
de las Platerias ’ezüstműves műhelyek tere’ galegóul megint Praza das Praterias 
’ugyanaz’, a Calle Nueva ’új utca’ Rúa Nova ’ugyanaz’ lett stb. ga lí cia önkormány-
zati törvénye, egyebek mellett előírja, hogy a tartomány „hely neveinek egyetlen 
hivatalos alakja a galego”. Bilbóban (spanyolul Bilbao), a spa nyolországi Baszkföld 
főváro sában máig megmaradtak a beszélő utcanevek, és ezek baszk és spanyol, azaz 
kasztíliai nyelvűek. asztúria legnagyobb városában, Xixónban ([sison], sp. gijón 
[hihon]) számtalan utca nevét csak asztúr nyelven írták ki. a szovjetunió utód-
államaiban, pl. észtországban, lettországban, litvá niában, oroszországban, ahol 
léteztek, a régi utcaneveket műemlékké nyilvá ní tották és visszatették helyükre. 
Így a moszkvai Ulica Gorkovo ’gorkij utca’, akár száz, kétszáz évvel ezelőtt, ismét 
Tverszkaja. Finnországban a svédek által is lakott településeken ugyancsak őrzik a 
beszélő utcaneveket: a finn alatt a svéd is ott van, ahol a svédek vannak többség-
ben, ott felül a svéd név. Helsinkiben is minden utca név tábla kétnyelvű. Pl. a finn 
Korkeavuorenkatu svédül Högbergs gatan ’magas hegy utca’.

a főleg az utca elején és végén elhelyezett kőtáblákba vésett beszélő nevek ékes-
ségei lehetnének Kolozsvárnak és növelnék patináját. románra könnyen lefordít-
hatók. ezzel megoldódna a kétnyelvű utcanévtáblák kérdése. a román és a magyar 
változat alatt föl lehetne tüntetni a név első okleveles említésének évét is. ahol léte-
zett, a szász nevet úgyszintén: Str. Bisericii vagy Sfântei biserici / Szentegyház utca / 
Kyrgas / 1482; Str. Dascalului / Kismester utca / Kleyn meister gasse / 1451; Str. Noua 
/ Új utca / Neugasz / 1566 stb.
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a régi Kolozsvári utcaneveK

a Farkas utca esete bonyolultabb, mert feltételezhető, hogy nem a farkastól, ha-
nem a honfoglalás-kori Farkas nemzetségtől származik. de azért lehetne Str. Lupului, 
alatta Farkas utca, alatta 1453.

ehhez viszont szükséges lenne az, hogy a várost az utóbbi évtizedekben elárasztók 
megismerjék a település hiteles történetét, azt, hogy ez már századokkal betelepülé-
sük előtt létezett, s ne akarják a maguk elképzelése szerint, minden áron átalakítani. 
de elengedhetetlen egy olyan műemlékvédelmi törvény is, amelyik elismeri a beszé-
lő utcanevek műemlékjellegét, előírja helyükre való visszaállításukat és mindenkori 
védelmüket.

máig is tanulságos – elsősorban a polgármesteri hivatal egynyelvűség mellett 
kardoskodó, önkényeskedő vezérei számára – a Xvi. századi városi tanácsnak a 
Kisszamos (malomárok) vagy inkább a szamos egykori hídjának feliratos táblája 
kapcsán a kétnyelvű feliratokhoz való viszonyulása. az idő tájt, amikor a kolozsvári 
szászság elmagyarosodása még tartott. 

1580: „az mi az magyar írást illeti az hídon, miért (’mert’) hogy az szász nemzet 
fél, hogy valami prerogativát (’kiváltságot’) kívánna magának az magyar nemzet, 
kin (’amin’) megháborodott (’megütközött’, ’megbotránkozott’) az szász nemzet, 
nem akarván valami dissensióra (’nézeteltérésre’) jövendőre is okot adni az unió 
(’az 1458-ban kötött egyezség, egyetértés’) ellen, végezték (’határozták’) ő kegyel-
mek (’a tanács’), hogy szászul is ugyan azon igékkel faragják meg [az illető feliratot] 
a város költségén azonképpen egyéb közönséges momentumokon (’épít mé nyeken’, 
’létesítményeken’), ha egyik nemzetnek nyelve ott vagyon, az másiké is legyen ott.”
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eK Dr. Gaal György

a kolozsvári Házsongárdi temető

a középkori településeken, így Kolozsvárt is, eleinte a templomok köré, a cinte-
rembe temetkeztek, az egyházi személyek, fontosabb tisztségviselők pedig a temp-
lom földjébe, kriptájába. a főtéri szent mihály-templom körül alakult ki Kolozsvár 
első, a Xvi. század végéig használt temetője. Közben a város védőfalai mentén is ki-
sebb sírkertek létesültek. az 1585-ben kitört nagy pestisjárvány idején már nem volt 
hely a régebbi sírkertekben, úgyhogy a városi tanács május 11-én határozatot ho-
zott: „a torda utcai kisajtón kívül való földben, ahol mostan az dinnyét vetették, egy 
jó és tágas darab helyt szakasszanak temetőhelynek, ahova mind szegény és gazdag 
személyválogatás nélkül temetkeznék, mely helyt jó örökös sövénnyel befogjanak”. 
még abban az évben elkezdtek temetkezni a kijelölt, várostól délre fekvő helyen. 
a sírkert rendre terjeszkedett felfele a domboldalon, s az 1830-as évekre érte el azt a 
déli határt – körülbelül Brassai sámuel sírja táját, ameddig a régi, történelmi sírkert 
terjed. mivel a domboldalt a kolozsváriak Házsongárdként emlegetik, a XX. szá-
zadban neve összeforrt a temetővel. (a név eredetére vonatkozóan több feltételezés 
született: talán egy Hasinschart [=nyúlajkú] nevű szász polgárnak lehettek itt egy-
kor birtokai, s az ő neve csiszolódott mai alakra; esetleg a német-szász Hasengert/
Haselgert [nyulaskert/mogyoróskert] szavakból eredeztethető; akkoriban a város 
lakosságának fele szász volt.)

a temető megnyitásától fogva a városi tanács felügyelete alá tartozik, s felekezeti 
különbség nélkül temetik ide a halottakat. csak a lutheránusoknak van – a főkaputól 
jobbra eső – külön sírkertjük, melyet 1739-ben egy katonatiszt ajándékozott az egy-
házközségnek. a keleti szélen a XiX. században kialakult egy izraelita temető is, ez 
már évtizedek óta le van zárva. a köztemető történelmi része a főutaktól elválasz-
tott parcellákra van osztva, ezeket római számok és betűk jelölik.

a Házsongárdi temető 2004-től a romániai országos műemlékjegyzékben is sze-
repel, s ugyanebben az évben magyar örökség-díjban részesítették. Jelentőségét 
több szempont is indokolja. még mindig található benne néhány nagyon régi sírkő. 
ezeknek két típusa volt elterjedve. egyik a hasáb alakú: egyik oldalán ereszesen be-
mélyített fejkő, az eresz alá rendszerint mesterségjelvényt, címert, gyermekalakokat 
véstek ki, majd következett a magyar, német vagy latin felirat pár életrajzi adattal. 
a módosabb vagy tanult embereknek gyakran koporsó alakú fedkövet (tumbát) ké-
szítettek, ennek két menedékes oldalára került a felirat, néha az egyik oldalon a férj 
latin nyelvű, verses szövege, a másikon a feleség magyar nyelvű sorai. ezek rend-
szerint néhány életrajzi adatot is rögzítettek, megnevezték a halál körülményeit, 
valamint a túlélőket. a Xviii. században díszesebben faragott barokk stílusú kövek 
jöttek divatba, majd a XiX. században neogótikus és eklektikus mintájú köveket 
faragtak, míg a század végén elterjedtek a háromrészes – többnyire márvány vagy 
gránit – obeliszkek. az 1960-as évektől a beton típussírok sokat rontottak a temető 
összképén. a XiX. század közepétől a módos, főúri családok (Bethlen, teleki, mikó, 
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a Kolozsvári Házsongárdi temető

Jósika, Béldi) rangos építészek által tervezett kriptákat emeltettek. a temetőt mű-
vészi szempontból is értékes műalkotások sora díszítette. a kőből faragott szobrok 
egy része napjainkig látható, a fémből lévőket sajnos az utóbbi évtizedben ellopták. 
a temető mint dús növényzetű park is figyelemre méltó. igazi hírnevét azonban pan-
teon-jellegének, nagy halottjainak köszönheti. évszázadokon át Kolozsvár erdély 
első városa, tudományos központja, egy ideig fővárosa is lévén, itt számos kimagas-
ló személyiség élt, s tért nyugovóra a Házsongárdba. 

a Petőfi utcai főkapuval szemben nyíló úttól jobbra a keskeny i. a, balra az i. B 
parcella terül el. az előbbiben magas falra erősített táblán maksay albert (1897–
1975) költő, teológiai tanár neve olvasható, vele szemben egy szervátiusz Jenő fa-
ragta fehér márvány síremlék asztalos istván (1909–1960) jeles prózaírónak állít 
emléket. 

a balra nyíló keresztút fölött az i. c parcella terül el, jobbra meg a lutheránus 
temető erre néző sírkertjei vannak. az i. c-ben az úttól beljebb gyarmathi sámuel 
(1751–1830) emlékoszlopát tekinthetjük meg. orvos, kollégiumi tanár volt, a finn-
ugor nyelvészet egyik megalapítóját tiszteljük benne. Jobb felől elhagyva a három, 
múlt század második feléből való (donogány-, zeyk- [most micu-], Berde-) kriptát, 
egy ráccsal körülvett sírkertben Bartalis János (1893–1976), a szabadvers erdélyi 
nagy művelőjének kopjafáját, a szomszédos kertben pedig Kós Károly (1883–1977) 
író, politikus, építész monumentális sírját találjuk. a lutheránus temető felett a Kertek 
(grădini) nevű parcella terül el; egykori magánkertekből kialakult rész. a Barcsay 
domokos (1848–1913) emléktáblájával megjelölt Korbuly-kripta mellett díszes vas-
kapun térhetünk be az első kertbe. a Korbuly-kripta mögötti kisebb kriptában nyug-
szik Paget János (1808–1892) angol orvos, aki házasság révén került erdélybe, itt 
letelepedett, kétkötetes angol könyvet írt erdélyről és magyarországról, majd részt 
vett az 1848-as forradalomban is. a kripta bal hátsó sarkánál gróf Kornizs zsigmond 
(1824–1854) angyalos sírköve és régies felirata a fényképészet erdélyi megújítójának 
állít emléket. Hátrább egy római kőszarkofág keret oldalán Pákei lajosnak (1853–
1921), a város leg jelentősebb múlt századfordulós építészének a neve olvasható. Ha 
a főútról a következő – pár éve kidőlt – vaskapun lépünk be, balra gheorghe dima 
(1847–1925) zeneszerző és miklóssy gábor (1912–1999) festőművész feliratait, jobb 
kézről klasszicizáló síremléken báró Jósika miklós (1794–1865) nevét találjuk; ő a 
magyar romantikus történelmi regény megteremtője. Hamvait 1894-ben drezdá-
ból hozatták ide. az ösvény végén a Jósika-kripta áll, benne nyugszik Jósika sá-
muel (1805–1860), az utolsó erdélyi kancellár, Jósika lajos (1807–1891) főispán, 
sportember, a kripta építtetője, Bethlen Józsefné sissányi erzsébet (1827–1898), az 
aradon kivégzett leiningen-Westerburg Károly vértanú korábbi felesége, valamint 
gróf Bethlen györgy (1888–1968), a két világháború közötti romániai magyarság 
politikai vezéregyénisége.

tovább haladva a főúton, jobboldalt, a kerítés előtt két impozáns kriptát pillan-
tunk meg. a Bethlen és teleki grófi címerekkel díszített kriptát a politikus Beth-
len János (1811–1879) és felesége, teleki zsófia (1815–1852) részére építették. itt 
nyugszik gróf Bethlen Béla (1888–1979), a második világháború végén erdély kor-
mánybiztosa, emlékíró. a piramis alakú gróf Béldi-kripta fogadta magába többek 
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eK között gróf Béldi ákosnak (1846–1932), Kolozsvár múlt századvégi főispánjának, 
emKe-elnöknek a hamvait. Ha betérünk a kriptához vezető ösvényen, bal kézre 
aranyosrákosi székely sándor (1797–1852) unitárius püspök, eposzíró régi oszlopát 
találjuk; főműve vörösmartyra is hatással volt. néhány sírsorral közelebb a kerítés-
hez a városnak híres ötvösmestert, királybírót, orvosokat adó gyergyai család egyik 
kövének oldalán groisz gusztáv (1811–1874) forradalom alatti városi főbíró, majd 
erdélyi főkormányszéki alelnök nevét pillantjuk meg. egy kis befalazott táblán az 
újromantikus vígjátékíró és vasúti főmérnök éjszaki Károly (1818–1907) nevére ta-
lálhatunk. Pár sorral hátrább, a kerítés felé, a Bakó család sírkövének alján szerény 
márványtábla Kiss Jenő (1912–1995) költő, szerkesztő nevét örökíti meg. Közel a 
tetőhöz az iktári Bethlen-kriptán innen, az út mellett kis vöröses kő alatt legjelen-
tősebb regényírónőnk, Berde mária (1889–1949) nyugszik. itt betérve a sírok közé, 
fekete márványkövön a mo. aláírás mohy sándor (1902–2001) festőművész nyug-
helyét jelöli. Hátrább, a kripta mögötti részen szilágyi domokos (1938–1976) köl-
tő durva faragású márványtáblája tragikus sorsú kisfiának és feleségének, Hervay 
gizella költőnőnek is emléket állít. az útra néző neoromán stílusú kripta az iktári 
gróf Bethlen családé volt, benne nyugszik az iktári Bethlenek utolsó férfi sarja, gróf 
Bethlen domokos (1805–1866), a kripta építtetője és húga, gróf Bánffy miklósné 
gróf Bethlen Kata (1810–1871). az ő révén örökölte a kriptát a Bánffyak grófi ága. 
itt nyugszik id. gróf Bánffy miklós, fia, Bánffy györgy, és ide kerültek a politikus 
és regényíró Bánffy (Kisbán) miklós (1874–1950) 1976-ban hazahozott hamvai is. 
a kripta kertjében néhány, a Házsongárd alapítványtól ide menekített koporsó ala-
kú régi kő is megtekinthető. a következő, neogótikus kripta – homlokzatán a gróf 
mikó- és rhédey-címerekkel – az erdélyi reformkor vezető politikusa, a szomszédos 
fekete gránit obeliszk alatt nyugvó mikó imre (1805–1876) felesége, rhédey má-
ria (1811–1849) számára épült, benne egy szép fehér márvány szarkofág látható. 
az iktári Bethlen-kriptával szemben egy – nemrég letört – hamvvedret tartó, négy 
síró oroszlán őrizte hatalmas obeliszk alatt a fiatalon elhunyt, népszerű ellenzéki 
politikus, Kendeffy ádám gróf (1796–1834) nyugszik. Pár lépéssel feljebb, egy ke-
resztösvény mentén, fekete márványoszlopon gróf Bethlen gergelynek (1810–1867), 
Bem 1848-as hadsegédének, garibaldi tábornokának a domborműves portréját ke-
reshetjük meg.

itt a „tetőn” a temető két főútja összeér, innen nyílik az új temetőrész. átmen-
ve a ii. c és iii. B parcellák találkozásánál létrejött egykori unitárius fertályba, a 
legmonumentálisabb klasszicista síremléknél kezdhetjük szemlélődésünket: Brassai 
sámuel (1800–1897) az utolsó erdélyi polihisztor volt, tíz tudományágat művelt. 
melléje szorították be nagy istván (1904–1977) „munkásíró” síremlékét. szomszéd-
ságában monumentális kőszarkofág alatt nyugszik Berde mózsa (1815–1893), az uni-
táriusok jótevője, 1848-as kormánybiztos, majd neogótikus obeliszken Bölöni Farkas 
sándornak (1795–1842), az amerikai utazónak, a reformkori eszmék harcosának 
mellszobra következik. arrébb, ujfalvy sándor emlékíró és felesége sírkövein túl, a 
két parcellát elválasztó kis ösvény két oldalán, szinte szemben áll a reformkori ko-
lozsvári ifjúság két vezéregyéniségének, a költő szentiváni mihálynak (1813–1842) 
és a folklórgyűjtő püspök Kriza Jánosnak (1811–1875) terméskő-, illetve márvány-
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oszlopa. az ösvényen pár lépést továbbmenve, két osztrák főtiszt testes emlékoszlo-
pánál jobbra betérve, erdély tudós történészének, Kelemen lajosnak (1877–1963), 
a heraldikus Keöpeczi sebestyén Józsefnek (1878–1964) és az író-politikus mikó 
imrének (1911–1977) az egymás közelében levő sírjait vehetjük szemügyre.

Ha az ösvényen tovább ereszkedünk, balra egy keresztút elágazásánál, a sarok-
ban áll, ráccsal övezett sírkertben néb mária (1799–1884) népszerű komika oszlopa, 
mellette fel kell figyelnünk apáczai csere János (1625–1659) és felesége emlékkö-
vére. ez nem a tulajdonképpeni sírjuk, de szép gesztus volt emléket állítani nekik. 
a neves pedagógusban, a nagy tudósban a kolozsvári református Kollégium felvi-
rágoztatóját tiszteli. a keresztösvényen áthaladva a főkapu felé menő keleti főútra 
érkezünk. itt valamikor kis körönd volt, főleg színészsírokkal. a legszebb Kéler ilona 
(1860–1880) Pákei lajos tervezte neoreneszánsz emlékműve. Ha pár lépést felfe-
lé megyünk, a jobbra eső i. c parcellában Jakab eleknek (1820–1897), Kolozsvár 
történetírójának a fekete emlékoszlopát láthatjuk. Ha lefelé folytatjuk utunkat, a 
most már balra eső i. c-ben az útra merőleges homlokzatú kriptát találunk, rajta 
dsida Jenő (1907–1938), a fiatalon elhunyt költő nevét és szép búcsúversét olvashat-
juk. Pár sorral a kripta előtt szervátiusz Jenő faragta emlékmű alatt pihen szabédi 
lászló (1907–1959) költő és irodalomtudós, az 1959-es egyetemegyesítés áldozata. 
a dsida-kriptával egy vonalban az út másik oldalán lévő ii. B parcellába betérve, 
magas talapzaton megpillanthatjuk [misz]tótfalusi Kis miklósnak (1650–1702) a 
koporsó alakú eredeti sírkövét. az európai hírű nyomdászmester kövére Pápai Páriz 
Ferenc írt sírverset. a főúton tovább eresz kedve, mielőtt a keresztutat elérnénk, 
balra, az i. c-ben salamon János (1822–1899) cigányprímásnak, Bem zenészének a 
domborműves sírját nézhetjük meg. a fák alatt néhány koporsó alakú régi sírkövet 
találunk, az egyiken szentábrahámi lombárd mihály (1684–1758) unitárius püspök 
felirata olvasható.

a keresztúton alul a jobbra eső ii. a parcellában pár színészsír hívja fel ma-
gára a figyelmünket: szentgyörgyi istván (1842–1931), a kolozsvári színpad felejt-
hetetlen tiborca, vele egy sírban a filmszerepeiről is emlékezetes Kovács györgy 
(1910–1977). mellettük Janovics Jenő (1872–1945), aki évtizedeken át igazgatta a 
kolozsvári magyar színházat, s 1914-ben filmvállalatot is alapított; vele együtt nyug-
szik felesége, Poór lili (1886–1962), a nagy hatású tragika és színészpedagógus. az 
út bal oldalán lennebb Kedves istván (1782–1864) kolozsvári plébános helyreállított 
sírja található; az ő idejében épült a főtéri templom tornya. mielőtt kiérünk az út 
végére, a főkapuhoz, balra a humorista író, Bajor andor (1927–1991) nyughelye 
mellett haladunk el, s megtekinthetjük a két főút által közrezárt részben nagy Péter 
(1819–1884), Bartók györgy (1845–1907) és szász domokos (1838–1899), a három 
református püspök sírját. Különösen szász domokos tett sokat az egyházi intéz-
ményrendszer kiépítéséért, modernizálásáért. Jobbra térve a ii. a parcella e részén 
egykori díszsírhelyeket találunk: polgármesterek, színészek, 1848-as harcosok sírjai 
váltakoznak. díszes helyen áll a város egyik első gyárosának, sigmond eleknek 
(1810–1877) a klasszicizáló oszlopos, szépen helyreállított mauzóleuma.
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eK Ha itt rátérünk az 1897-ben épült, három helyiséget magába foglaló halottas ká-
polna előtti útra, egész addig mehetünk, míg jobbra egy keresztút kínálkozik. ennek 
kápolna felőli oldalán kereshetjük meg gáll ernő (1917–2000) filozófia professzor, 
esszéíró, a Korunk főszerkesztője nyughelyét, s az út bal oldalán gy. szabó Bélának 
(1905–1985), a nagyrabecsült fametsző művésznek és grafikusnak a sírját. ugyan-
csak ebben a parcellában (iii. a), közelebb a kerítés melletti úthoz nyugszik Fülöp 
antal andor (1908–1979) festőművész. elhaladva a gyalokay-kripta előtt, a par-
cellának majdnem a keleti végénél leljük meg szenczi molnár albert (1575–1634) 
zsoltárfordító kopjafával jelölt sírját.

a főkaputól jobbra elterülő lutheránus sírkertben sűrűn feküsznek a híres embe-
rek, s a kis utak között elég nehéz tájékozódni. a bejárati kapuval és a temetőgond-
noki házzal szemben a parcellák szélére helyezett kövek, táblák eredeti helyükről 
kerültek ide – vagy utólag állították őket –, megszüntetett sírokra emlékeztetőül: 
de gerando antonina (1845–1914), a nőnevelés kolozsvári úttörője, Finály Hen-
rik (1825–1898) történész, szótárszerkesztő, melka vince (1834–1911) festőművész. 
itt látható a temető egyik legrégibb, úgynevezett ereszes sírköve, német felirattal 
1599-ből (a köztemetőből hozták át). a Finály-kő mögötti parcellarész egyik sírjába 
temették lászlóffy aladár (1937–2009) írót, költőt, a Házsongárd krónikását. a be-
járati kaputól balra kezdődő parcellában nyugszik szolnay sándor (1893–1950) fes-
tőművész, Kacsó sándor (1901–1984) író-szerkesztő. a parcella felső részében talál-
juk ioannes Fabritius de gladys (1676–1750) ezredes épen megmaradt latin feliratú 
barokk kövét. ő e sírkert adományozója. a parcella szegletében a mauksch–Hintz-
kripta piramis alakú tömbje hívja fel a figyelmet magára. Klasszicista portáléja a 
gyógyszerészetre utaló szép empire domborműveket véd. Ha az itt kezdődő kereszt-
úton elmegyünk a nyugati kerítésig, ott jobbra megkereshetjük szentimrei Jenő 
(1891–1950) író-költő és szabó t. attila (1906–1987) nyelvtörténész síremlékét. itt 
a kerítés mellett felfelé haladva egy vasráccsal övezett sírkertben a reményik család 
hantjai közt fekete márványtáblán olvasható reményik sándor (1890–1941) költő 
neve is. továbbmenve, tollal díszített fehér márványoszlopon a történész és szer-
kesztő Kőváry lászló (1819–1907) feliratát találjuk, valamivel fennebb, impozáns 
fekete márványsír alatt az első nagy kolozsvári sebész, Brandt József (1839–1912) 
nyugszik. Hasonló síremléke van egy parcellával keletebbre Kuun géza grófnak 
(1838–1905), a jeles orientalista nyelvésznek. a szép leányalak és a bronz dombor-
művek a temető legművészibb kivitelű sírjává tették. lelketlen tolvajok csonkították 
meg az utóbbi években. déli szomszédságában nyugszik Balogh edgár (1906–1996) 
közíró, emlékíró és szerkesztő. a legfelső keresztúton alul, egymáshoz közel találha-
tó ács Ferenc (1876–1949) festőművész és tavaszy sándor (1888–1951) filozófus-te-
ológus síremléke. az utóbbi fehér márványtömb, az alfa és ómega betűkkel s havasi 
gyopárral van díszítve.

a továbbiakban négy olyan Házsongárdban nyugvó személyiségről emlékezünk 
meg, akiknek 2012-ben többé-kevésbé kerek halálozási évfordulója lesz. 
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170 éve hunyt el Bölöni Farkas sándor (1795. december 14–1842. február 3.), 
az erdélyi reformkor vezéregyénisége. méltó neogótikus obeliszk alatt nyugszik, te-
tején a szathmári Pap Károly megmintázta kő mellszoborral. a szobor alapzatán 
nyolcszögű oszlopfőn a felirat:

bölöni – farkas – sándor – az észak – amerikai – utazó – sz. 1795 – m. h. 1842
a vakmérműves oszlopot Kagerbauer antal tervezte, kora legkeresettebb kolozs-

vári építésze, közadakozásból emelték. a felirat Bölöni Farkas életrajzának csak 
egyetlen vonatkozását emeli ki. rövid élettörténete még számos feljegyzésre méltót 
tartalmaz. a kolozsvári unitárius Kollégium tanítványa, a katolikusoknál végzi el a 
jogakadémiát. Joggyakornokként barátkozik össze Wesselényi miklóssal. 1815-ben, 
mikor Kazinczy Ferenc Kolozsvárt jár, a magyarság schillerét véli benne felfedezni, 
hisz schillert és goethét fordít, verseket és drámát ír. aztán 1817-ben felesküszik a 
Főkormányszékhez tiszteletbeli jegyzőnek, pár év múlva írnok, s lassan emelkedik 
a hivatali szamárlétrán, míg 1838-ban végre ki ne vezik fogalmazónak. a lélekölő 
hivatali munka mellett ír, szervez és utazik. 1825-ben megalapítja a gondoskodó 
társaságot, az első kolozsvári takarék pénztárt, mely a segélynyújtást is célul tűzi 
ki. 1830 novemberében Béldi Ferenc gróf tár sa sá gában amerikai útra indul, bejár-
va nyugat-európát is. másfél évi uta zá sá ról nap lót vezet, s 1834-ben kiadja Utazás 
Észak-Amerikában című nagy hatású köny vét. ebben minduntalan összeveti a hazai 
elmaradt társadalmi viszonyokat az amerikai demokráciával, egy új világot fedez 
fel a magyar olvasók számára. a könyv hihe tetlen sikere meghozza az akadémi-
ai levelező tagságot szerzője számára. Bölöni Far kas ezután minden demokratikus 
szervezkedés részese vagy éppen kezde mé nyezője. Béldivel és Kendeffy ádámmal 
összefogva 1833-ban hozza létre a Ko lozs vári Kaszinót „a míveltebb társalkodás, 

nemzetiség előmoz dí tá sára, a 
köz ér telem és érzés terjesztésé-
re”. majd ő kezdeményezi, hogy 
a kaszinó adjon ki a művelődés 
terjesztésére hetilapot. ez 1834-
ben indul meg Vasárnapi Újság 
cím mel, szerkesztője Brassai sá-
muel. a vívoda felállításában is 
részes, s a kolozsvári színjátszás-
nak szintén pártfogója, egy ideig 
a színház titkára. ő is érdeklődött 
a magyarság származása iránt, 
de tervezett keleti utazására már 
nem kerülhetett sor, mert a tüdő-
baj ugyanabban az évben vitte el, 
mint nagy Kelet-kutató kortársát, 
Kőrösi csoma sándort. Úgyhogy 
Bölöni Farkas nem érte meg az 
1848-as for radalom kitörését, de 
annak eszmei előkészítésében ré-
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eK szes volt. ez abból is kitűnik, hogy 
mikor 1873-ban Kolozsvárt elő-
ször ünnepelték meg március 15-
ét, a Házsongárdi temetőben e sír 
köré gyűlt össze pár ezer ember, 
s itt intézett hozzájuk Hegedüs 
sándor politikus-szerkesztő lelkes 
beszédet. az obeliszk tetején lévő 
mellszobrot 1999 júniusában egy 
vihar alkalmával a nekicsapódó 
faág lesodorta. csak 2004-ben si-
került helyreállítani.  

120 éve pihen a jobb olda-
li főútra néző laborfalvi Berde-
kriptában Berde áron  (1819. 
március 8–1892. január 25.), 
a kolozsvári magyar Királyi 
tudomány egye tem első rektora. 
a kolozsvári unitárius Kollégium 
végzettjeként az egyház költ ségén 
németországi egyetemeken, főleg 
Berlinben képezte magát a termé-
szet tudományokban és a közgaz-
dászatban. Hazatérve, 1844 őszé-
től a kollégium tanára lett, évekig igazgatója. 1846-ban a református Kollégium 
tanárával, takács János sal szövetkezve megindítja az első természettudományt 
népszerűsítő folyóira tunkat, a természetbarátot. ő írja az első magyar meteoroló-
giai könyvet (Légtüne ménytan, 1847), s egyik első magyar kémia tankönyvünket (A 
chemia iskolája, 1849). a forradalom után heti-, majd napilapot szerkeszt, mikó imre 
bizalmasa. együtt munkálkodnak az erdélyi múzeum-egyesület megalapításán. 
1858-ban az akadémia levelező tagjául választja. az 1863-ban megnyíló kolozsvári 
Királyi Jogakadémián a nemzetgazdaságtan (mai szóhasználattal: közgazdaságtan) 
tanára lesz. az akadémia utolsó igazgatója, s az 1872-ben megnyíló egyetem első 
rektorául is őt választják. megnyitó beszédének sokszor idézett szavai: „uraim! egy 
új egyetem megalapítása áll előttünk. önök tudják, hogy az egyetemet nem a néma 
falak, hanem a tanárok szellemi ereje alapítja meg jó hírnévben, áldásos működés-
ben.” mint közgazdász az amerikai charles Henry carey tanainak itteni népszerű-
sítője volt – vagyis elfordult a hagyományos angol iskolától. egyetemi tanárként is 
szerepet vállalt egyháza vezetésében. volt egyházi válási perekben „házasságvédő”, 
később pénztári jegyző, 1873-tól iskolai felügyelő gondnok, majd 1876-tól egyházi 
főgondnok. 1885-ben részt vett az unitáriusok dávid Ferenc egyletének megalapí-
tásában. 
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100 éve pihen a lutheránus temetőben Brandt József (1839?–1912. június 12.), 
Kolozsvár egyik legtiszteltebb orvostanára. Hatalmas klasszicizáló márvány emlék-
művén e felirat olvasható:

dr. Brandt  JózseF
egyetemi sebésztanár
min. tanácsos
a vaskorona rend lovagja
1839–1912 

szász családból származott, 
medgyesen és Kolozsvárt az uni-
tárius Kollé giumban tanult, majd 
a bécsi egyetemen szerzett 1864-
ben orvosdoktori oklevelet. a se-
bészetre és szemészetre szakoso-
dott. 1866-ban, az osztrák–olasz 
há bo rú idején a harctéren szolgált 
sebészként, s egy életre megha-
tározó volt, amit ott látott. 1867-
ben kinevezték az akkor még 
működő kolozsvári orvos-sebészi 
tanintézet sebészeti és szemé-
szeti tanszékére tanárnak. majd 
az 1872-ben megnyitott egyete-
men is a sebészet professzora lett. 
1904-ben történt nyugdíjba vonu-
lásáig a tanszék mellett felállított 
„műtőintézetben” nevelte erdély 
számára a sebészek nemzedékeit. 

ő maga néhány bravúros műtétjével országos hírre tett szert. ő volt a harmadik 
magyar orvos, aki sikeres petefészekműtétet hajtott végre 1869-ben. 1873-ban pedig 
európai viszonylatban a második, aki vesekiirtást végez. s e műtétekhez csak egy na-
gyon primitív felszereltségű kórház áll rendelkezésére az óvárban. 1899-re épül fel 
a mikó utcai új százágyas sebészeti Klinika, melyet A kórháztól való félelem címmel 
nyomtatásban is közzétett beszéddel nyit meg. ebben a kórházak történetét ismerteti 
az ókortól kezdve, majd kijelenti: „a mai orvostudomány, uraim, olyan tökéletes-
séget ért el, hogy akaratlanul is azt a kérdést vetjük fel: mit hozhat még a közelgő 
20. század az orvosi tudomány és művészete terén.” Brandt nevéhez is fűződik a 
Kolozsvári önkéntes mentő-egylet megala kítása 1891-ben, ennek orvos-igazgatójá-
ul választották. 1892 januárjától állandó ügyeletet tartottak. az 1881-ben létreho-
zott magyar szent Korona országai vörös-Kereszt egyletének 1890-ben szervező-
dött a Kolozsvári választ mánya, mely orvosul Brandt Józsefet kérte fel. Brandt, gróf 
schweinitz gyuláné nemes ilona elnöknővel együtt, 1895-re felállítja a vöröskereszt 
egylet kolozs vári er zsébet-mária szanatóriumát. ez akkoriban európai színvonalú 
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eK feltételeket teremtett a betegek ellátására, jól felszerelt műtővel rendelkezett. Brandt 
haláláig e kórház főorvosa maradt, utolsó éveiben itt is lakott. 

100 éve áll a főkapuval szemben Farkas Ödön (1851. január 27–1912. szep tem-
ber 11.) fehér márvány szecessziós síremléke is. Kolozsvári szeszák Ferenc szob-
rászművész alkotása. szomorú nőalakot ábrázol, feje felett lanttal. rajta az eredeti 
felirat igen szűkszavú (s a születési évet illetően hibás is): 

Farkas ödön
1850–1912
és felesége 
solti Katica
1872–1915

Farkas Jászmonostoron szüle-
tett, s előbb mérnöki tanulmányo-
kat folytatott, majd engedve haj-
lamának, beiratkozott a fővárosi 
zeneakadémiára. itt ábrányi Kor-
nél és nikolits sándor tanítványa-
ként a zeneszerzési osztályban ta-
nult. diplo mája megszerzése után 
1879-ben Kolozsvárra jött, ahol 
megválasztották a város 1837 óta 
működő zenekonzervatóriuma 
igazgatójául. ez az intézmény fő-
leg a zeneoktatást és közös kon-
certek rendezését tartotta felada-
tául. 1869-ig az alapító, ruzitska 
györgy állott az élén. Farkas Ko-
lozsvárt igen sikeres énekiskolát 
mű köd tetett, olyan hírneves szó-
listák kerültek ki keze alól, mint 
sándor erzsi vagy székelyhidy Fe-
renc. Kacsóh Pongrácot, a János vitéz szerzőjét is ő tanította zeneelméletre.  Fiából, 
Farkas Jánosból is hegedűművészt nevelt, de őt alig 29 éves korában elragadta a 
tüdőbaj. népszerűek voltak operái és operettjei. az egyik Balassi Bálint (1896) életét 
dolgozta fel. Kurucvilág c. zeneművét 1906-ban rákóczi hamvainak hazahozatala-
kor, színházi díszelőadásra írta. számos kórus művet, zongoradarabot és vonósné-
gyest komponált. rendszerint ő vezényelte a konzervatórium zenekarának koncert-
jeit, az 1882/83-as évadban színházi kar mesterként is működött. néhány operáját a 
Budapesti operaházban is bemu tatták. szerkesztette a konzervatórium évkönyveit, 
Az énekhang (1907) címmel módszer tani szakkönyvet állított össze. 1906-ban zene-
pedagógiai munkásságáért a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki.  

a jelentős sírok, kripták felkeresése több órás, kellemes sétát igényel. a Házsongárdi 
sírkert Kolozsvár és erdély történelmének hű tükre. 
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Kovács Sándor

az Erdélyi unitárius Egyház
– egyháztörténeti áttekintő – 

Bevezetés

az európai reformáció történetének egészében is különleges hely illeti meg az 
erdélyi unitárius egyházat, hiszen a 16. századi Közép-Kelet-európa antitrinitárius 
közösségei közül egyedül az erdélyi élte meg a 21. századot. az öreg kontinens 
különböző pontjain elszórtan és mindvégig üldözött kisebbségként fel-feltűnő 
spiritualista-anabaptista-antitrinitárius egyházi értelmiségiek titokban nyomtatott 
és terjesztett traktátusai európa nagy szellemi központjaiban (is) parázs vitákat rob-
bantottak ki, de az antitrinitárius teológusok csak a vallási toleranciájáról híres len-
gyelországban és erdélyben szervezhették egyházzá minden szempontból ra dikális 
mozgalmukat. 

a radikális reformáció szakkifejezés a jeles amerikai tudós george Huntston 
Williams kutatásai nyomán honosodott meg a kora újkori művelődéstörténeti szak-
irodalomban.1 Williams a reformáció során jelentkező különböző vallási irány zatok 
és jelenségcsoportok tanulmányozása során a katolicizmustól, az ang li kán egyház-
tól, illetve az evangélikus és református egyháztól eltérő áramlatokat illette a ra-
dikális jelzővel. tulajdonképpen a magisztrátus által támogatott és államegyházi 
pozícióba került felekezetekkel állította szembe az ún. radikális csoportokat és sze-
mélyiségeket. tisztában vagyunk azzal, hogy a terminus technicus nem illik ma-
radéktalanul az unitarizmus erdélyi elterjedésére; ha csak Kolozsvár refor má cióját 
tekintjük is, nyilvánvaló, hogy a magisztrátus kulcsszerepet játszott a különböző 
vallások és felekezetek − köztük az unitárius − meghonosodásában.2 

a 16−17. századi erdély sokszínű vallási világát bemutató törekvésünkben alig-
ha tévedünk, ha a Williams-féle tipológiát követve a radikális reformáció egyik 
haj tásaként mutatjuk be az unitárius egyház történetét. a 19. század Jakab elek 
által képviselt romantikus, és Kanyaró Ferenc nagyon apologetikus törté ne lem-
szemléletétől némiképp eltávolodva,3 el kell fogadnunk, hogy az antitrini ta rizmus 

  1 george Huntston Williams: The Radical Reformation. Philadelphia, 1992.
  2 edit szegedi: Die Reformation in Klausenburg, in: volker leppin, ulrich a. Wien, Konfes sions-

bildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit. stuttgart, 2005 (Quellen 
und studien zur geschichte des östlichen europa, Band 66), 71−88.

  3 Jakab elek: Dávid Ferenc emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfordulójára, Bp., 1879; 
kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyarországon tekintettel az unitarizmus általános történetére. 
Ko lozsvár 1891; uő.: Unitárius történetírás és Kálvinorthodoxia. (Servet és Kálvin). Kolozsvár, 
1895.
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eK erdélyi elterjedésében az autochton elem mellett jelentékeny szerepet játszott az 
olasz emigráció néhány jeles képviselője is.4 

Írásunk kronológiai felépítésében a Ferencz József−vári albert, illetve ezek nyo-
mán a dr. erdő János és a Kedei mózes által is használt kronológiát követtük.5 a 
tudományos apparátus aránytalansága az erdélyi unitárius egyház történelme egé-
szének feldolgozatlanságából ered. amíg a 16−19. századi források értel me zé sé ben 
jelentős nemzetközi eredményekre támaszkodhatunk, ugyanezt nem mond hatjuk el 
a 20. század második felének történéseiről. a kutatás feladatát nemcsak a kommu-
nista diktatúra dokumentumait őrző levéltárak egészen a közelmúltig tartó zárlata, 
hanem az ún. oral history fontosságának teljes figyelmen kívül ha gyá sa is nehezíti. 
az 1956-os magyar forradalom után a románián is végigsöprő meg torlási hullám 
unitárius áldozatainak történetét csak most kezdték el mono gra fikus formában fel-
dolgozni, ezért az áldozatok nevének felsorolásán túl nem vállal koz hattunk semmi-
féle helyzetismertetésre. a hírhedt „szekuritáté” besúgóháló za tának unitárius kol-
laboránsait egyelőre nem ismerjük, sejtéseinket, igazoló doku mentumok hiányában 
nem tartottuk ildomosnak megfogalmazni. a kommu nis ta diktatúra alatti egyházi 
élet tárgyilagos feltárása a következő évtizedek egy ház történész nemzedékének fel-
adata lesz.

1. dávid Ferenc (1520?−1579) élete és reformátori 
munkássága
a reformáció radikális ágaként kialakult unitárius felekezet dávid Ferencet te-

kinti alapítójának. a kolozsvári születésű, szász nemzetiségű david Hertel édes apja 
keresztneve után nevezte magát Franciscus Davidisnek, azaz dávid Ferenc nek.6 a 
jómódú varga, illetve tímármester három fia közül dávidot iskoláztatta, ez való-
színűleg Kolozsvárott kezdődött, de hogy hol folytatódott, csak bizonytalan ada-
tok állnak rendelkezésünkre. Feltehetőleg gyulafehérvárott, a káptalani isko lában 
is tanult, és talán őt azonosíthatjuk azzal a Franciscus Colosvariusszal, akit 1545-

  4 legfontosabb összefoglaló tanulmányokat lásd: antal pirnát: Die Ideologie der Siebenbürger 
Antitrinitarier in den 1570er Jahren, Bp., 1961; pirnát antal: A kelet-közép-európai anti trini-
tarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig. in: Irodalom és ideológia a 16−17. szá-
zadban szerk. VarJas Béla, Bp., 1987, 9−59.; balázs mihály: Az erdélyi antitrinitarizmus az 
1560-as évek végén. Bp., 1988 (Humref 14.); mihály balázs: Early Transylvanian Antitrini ta-
rianism (1566−1571): From Servet to Palaeologus, v. Koerner, 1996.; lech szczucki: Polish and 
Transylvanian Unitarianism in the second half of the 16th century, in: Antitrinitarianism in the 
Second Half of the 16th Century. Bp.−leiden, 1982, 231−241.; domenico caccamo: Eretici Ita-
liani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558−1611). Firenze−chicago, 1970, 5−34.

  5 ferencz József: Unitárius kis tükör. Az unitárius egyház történelme, hitelvei, szertartásai és alkot-
mánya. átdolgozta Vári albert, cluj−Kolozsvár, 1930;  dr. erdő János: Az unitárius egyház. in: 
Erdélyi Egyházaink évszázadai, Bukarest, 1992 (rmsz-zsebkönyvek), 245−294.; kedei mózes: 
Az Erdélyi Unitárius Egyház rövid története. Kolozsvár, 2002.

  6 binder Pál: Dávid Ferenc családja; a kolozsvári Hertel nemzetség. Keresztény magvető (a to-
vábbiakban Kermagv) 1979, 104−124.
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ben matrikuláltak Brassóban.7 nem tudjuk, mennyit tartózkodott a koronás város-
ban, mert még ugyanazon évben a wittenbergi egyetemen folytatta tanul má nyait. 
1545−1550 között egy esztendeig az odera melletti frankfurti egyetemen tanult. 
Hazatérése után, immár a reformáció híveként, a kor gyakorlatának meg felelően 
iskolamesteri és prédikátori feladatokat látott el, 1551-ben Besztercén, 1552-ben 
Petresen, majd az esztendő végétől szülővárosában. tekintélyének súlyát igazolja az, 
hogy 1555-ben a kolozsvári szászok plébánossá választották.8 az 1550-es évek má-
sodik felében egy sor latin nyelvű traktátusban védelmezte a lu the ránus álláspon-
tot Francesco stancaro (1501−1574) kriszto ló giájával szemben, ennek elismeréséül 
1557-ben az erdélyi magyar protestánsok püspökévé válasz tották. 

erdélyben az 1550-es évek végén két területi-nemzeti alapon szervezett pro-
testáns szuperintendencia működött. az egyikhez szeben központtal a szász szé kek, 
a másikhoz Kolozsvár központtal a magyarok lakta területek tartoztak, füg getlenül 
attól, hogy a reformációnak melyik irányzatát fogadták el. dávid 1559-re a helvét 
reformáció hatása alá került, elfogadta ezek dogmatikáját és szakított koráb bi luthe-
ránus álláspontjával, ez természetszerűleg magával vonta a szuperin ten densi tiszt-
ségről való lemondását is. az 1560-as évek úrvacsora-vitáit az évtized második felé-
ben a szentháromság-dogma kritikája váltotta fel. giorgio Biandrata (1515−1588), 
János zsigmond fejedelem udvari orvosa és diplomatája hatására, dávid fokozato-
san szembefordult egykori harcostársaival − a legjelentősebb kétségkívül melius 
Juhász Péter debreceni püspök −, és új álláspontját védelmezte.9 1566-tól dávid és 
Biandrata voltak az unitárius hitviták főszereplői. 

2. Trinitárius és unitárius küzdelem

már a reformáció korai szakaszában voltak olyan szerzők, akik bírálták a niceai 
(325), illetve konstantinápolyi (381) zsinaton elfogadott szentháromság-dogmát. 
a szentháromságtan legjelentősebb 16. századi bírálója miguel servet (1511−1553) 
spanyol orvos és teológus volt, aki a De trinitatis erroribus című, 1531-ben megje-
lent munkájában a dogma tarthatatlanságát bizonyította. servet művei Biandrata 
közvetítésével erdélybe is eljutottak, és a helvét iránytól fokozatosan elszakadó 
antitrinitáriusok a spanyol gondolkodó főművéből, az 1553-ban megjelenő Restitutio 
Christianismiből (is) merítették a szentháromságot bíráló érvkészletüket. a hatvanas 
évek végére a servet platonikus spekulációktól sem idegen krisztológiáját ötvözték a 
lelio sozzini-féle krisztológiával.10 ennek lényege az, hogy a János evangéliumában 

  7 szabó sámuel: Honnan indult el Dávid Ferenc reformátori útjára?  Kermagv 1979, 125−128.
  8 Jakab e.: i. m. 26−39.
  9 dr. kathona géza: Méliusz Péter és életműve. in: A II. helvét hitvallás Magyarországon és Méliusz 

Életműve (studia et acta ecclesiastica 2.), Bp., 1967, 161−174.
10 balázs m.: Az erdélyi antitrinitarizmus… 24−50. lásd még: Két könyv az Egyedülvaló Atyais-

tennek, a Fiúnak és a Szentléleknek hamis és igaz ismeretéről, ford. péter lajos, a bev. tanul-
mányt írta balázs mihály, Kolozsvár, 2002 (az erdélyi unitárius egyház gyűjtőlevéltárának és 
nagykönyvtárának kiadványai 2. szerk. koVács sándor, molnár B. lehel), 9−27, 228−244.
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eK szereplő logosz csupán metaforikus elnevezése a máriától született ember Jézusnak, 
aki korábban nem létezett, tehát nem a szentháromság második személye, hanem 
a szentlélektől fogantatott, isteni adottságokkal felettébb megáldott ember. ez az 
antitrinitárius álláspont ütközött az 1566−1571 között rendezett nyilvános hitvitá-
kon − torda, gyulafehérvár, marosvásárhely és nagyvárad − a trinitárius felfogás-
sal. az isten egységét és/vagy háromságát első ízben az 1566. április 24-től 27-ig, a 
fejedelem és tanácsosai jelenlétében gyulafehérváron tartott zsinaton vitatták meg. 
itt dávid Ferenc és társai elvetették az istenfogalommal kapcsolatos olyan skolaszti-
kus kifejezéseket, mint „essentia, substantia, persona, natura”, mert ezeknek nincs 
bibliai alapjuk. a második gyulafehérvári hitvita 1568. március 8-án kezdődött és 
tíz napig tartott, legjelentősebb eredménye a fejedelem és a rendek nagy részének 
unitáriussá térése volt. a hitviták küzdelmei nyomán kristályosodó teológiai érteke-
zésekben, a markáns antitrinitarizmus mellett, ha tompított éllel is, de jelen van a 
radikális reformációt meghatározó anabaptisztikus-spiritualisztikus gondolatvilág.

a nyugat-európai gondolkodók, elsősorban erasmus és sebastian castellio 
eszmeiségét erdélyben a vallásos tolerancia szolgálatába állították, és 1568-ban 
tordán, a korábbi országgyűlési végzésekre is hivatkozva, törvénybe iktatták a sza-
bad vallásgyakorlatot.11 
(az országgyűlési végzés 
egyik előkészítője dávid 
Ferenc volt.) e határozat 
egyrészt az unitarizmus 
állami elismertetését és 
az egyház megalapítását 
szavatolta, másrészt a 
fejedelem toleráns val-
láspolitikájának köszön-
hetően lehetővé tette, 
hogy a nyugat-európá-
ban üldözött szenthá-
romság-tagadó teológu-
sok erdélyben találjanak 
menedéket. a kolozsvári 
városi iskolánál elhelyezkedő teológusok − Johann sommer, Jacobus Palaeologus, 
matthias vehe-glirius, christian Francken12 − hatására dávid újólag felülbírálta 
krisztológiáját, és az ún. nonadorantista felfogás hirdetője lett, mely Jézusnak sem-
miféle istenségét nem ismerte el, és azt tanította, hogy nem szabad őt sem imádni, 
sem segítségül hívni.

11 az 1568. évi tordai országgyűlés végzéséről és jelentőségéről lásd: balázs mihály: A hit… hal-
lásból lészön. Megjegyzések a négy bevett vallás intézményesüléséhez a 16. századi Erdélyben. in: 
Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Bp., 2002, 51−73.

12 lásd: lech szczucki: Két XVI. századi eretnek gondolkodó. (Jacobus Palaeologus és Christian 
Francken). Bp., 1980. (Humref 9.); pirnát a.: Die ideologie… 17−116.; robert dán: Matthias 
Vehe-Glirius. Budapest−leiden, 1982.
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az 1570-es évek elejére erdély magyarlakta falvaiban és városaiban otthonra 
talált az új eszméket hirdető felekezet. az unitarizmus hatása alól, a sikeres hit vi-
táknak köszönhetően, a Partiumban és Baranyában élő közösségek sem tudták ki-
von ni magukat.13 Jelentős szellemi központok alakultak nagyváradon, Belényesen 
és Pécsett.

a helyzet politikailag is megérett arra, hogy az unitáriusok 1576-ban önálló egy-
házi szervezetet hozzanak létre.14 a protestáns egyházalkotmány mintájára szer-
vezett zsinat-konzisztóriumi jellegű közösségeik 13 egyházkört alkottak, élükön a 
választott esperesekkel. az egyház élén a zsinat választotta püspök állt, az igazgatás 
a lelkészek kezében volt. a liturgikus élet nem volt egységes, a lelkészek a Heltai for-
dította szentírást használták, a szertartások – keresztség és úrvacsora – tekintetében 
azonban a hetvenes évek közepén nagyon megoszlottak a vélemények.

az unitarizmus kezdettől fogva felkarolta az oktatás és nevelés, szélesebb érte-
lemben a művelődés ügyét, és azt tehetős tagjai révén bőkezűen támogatta. a fele-
kezet kisebb iskolái mellett tordán, gyulafehérváron, désen, maros vá sár helyen és 
nagyenyeden felsőbb fokú, Kolozsvárt pedig szemináriumi rangú iskolát működte-
tettek. a kolozsvári óvári iskola hazai és külföldi tanárai által nemcsak erdély, de 
Közép-Kelet-európa egyik legszínvonalasabb teológiai és filozófiai műhelye lett. 

3. dávid Ferenc elítéltetése és az ellenreformáció kezdetei

János zsigmond 1571-ben bekövetkezett halála után a katolikus vallású Báthori 
család tagjai követték egymást erdély trónján. istván (1571−1576) után testvére, 
Kristóf (1576−1588), majd kisebb-nagyobb megszakításokkal annak fia, zsigmond 
(1588−1601). a család valláspolitikája a katolikus egyház restaurációjának kedve-
zett.15 Báthori istván ugyan erőszakkal nem lépett fel az unitáriusok ellen, de fejede-
lemmé választása után egy sor intézkedése meggyengítette az unitáriusok pozícióit. 
a legsúlyosabbnak a vallásos munkák cenzúrája és az 1572. évi innovációs törvény 
bizonyult. ez vezetett dávid Ferenc tragédiájához is. a püspök a hetvenes évek köze-
pén krisztológiájában eltávolodott korábbi álláspontjától és azt hirdette, hogy Jézus 
ember volt, ezért őt nem illeti imádat; ezzel egyidejűleg elvetette a gyermekkeresztség 
gyakorlatát is. Biandrata úgy látta, hogy dávid végzetes hibát követett el azzal, hogy 
a sommer és Palaeologus nyomán kialakított álláspontját a zsinat elé vitte. az olasz 
orvos és politikus szerint dávid veszedelembe sodorta az unitáriusok nehezen kimun-
kált egységét, ezért Fausto sozzini erdélybe hívásával próbálta visszatéríteni egykori 
harcostársát az 1571-ben elfogadott hittételekhez.16 a remélt kompromisszum 1579-

13 balázs mihály: Teológia és irodalom. (Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei) Bp., 1998 
(Humref 25.), 33−114. 

14 erdő János: Adatok az unitárius egyház püspökválasztási jogának történetéhez. in: Teológiai ta-
nulmányok. Kolozsvár, 21996, 49−59.

15 tempfli imre: A Báthoryak valláspolitikája. márton áron Kiadó é. n. (studia theologica Buda-
pestina 25.).

16 John c. godbey: Socinus and Christ. in: Antitrinitarianism in the…, 57−63.
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eK ben kudarcba fulladt, ezért Biandrata dávid Ferencet az innovációs törvény megsér-
tésével bevádolta a fejedelemnél. az ügy a gyulafehérvári országgyűlés elé került, 
ahol 1579. június 3-án a súlyosan beteg püspököt vallásújításért „mások példájára” 
várbörtönre ítélték, déva várába zárták, ahol 1579. november 7-én meghalt.17

a felekezet új vezetője a dávid perében is jelentős szerepet játszott Hunyadi 
demeter (1545?−1592) lett, aki egy olyan hitvallást fogadtatott el papjaival, amely 
visszakanyarodott az 1568-ban vallott mérsékelt antitrinitárius nézetekhez. Hunya-
di egységesítési törekvései ellenére a kívánt tanbeli egység nem valósult meg, a 
felekezeten belül dúló dogmatikai útkeresés pedig jó ürügyül szolgált a másként 
gondolkodók akár erőszakos elhallgattatására. a dávid pártján álló nonadoran tista 
csoport(ok) egy része tovább radikalizálódott, és a 16. század végére teljesen a „zsi-
dó doktor” matthias vehe-glirius pfalzi hebraista hatása alá került.

az erdélyi reformáció utolsó és legradikálisabb ágaként jelentkező szombatos ság 
vagy zsidózás18 egyik ideológusát dávid Ferencben látja a felekezeti történet írás. az 
unitárius püspök munkássága utolsó szakaszát összekapcsolják az ún. szom batos 
mozgalommal, és dávidot szombatosként állítják be. nem vitatjuk, hogy dávid 
utolsó értekezéseiben merített a zsidózók alapforrásának számító, a kolozsvári kol-
légiumban tanító matthias vehe-glirius tollán megszülető, Mattanjah című német 
nyelvű műből, ez azonban nem jelenti azt, hogy azonosult az egyébként is csak az 
1620-as évek után meghonosodó szombatos gyakorlattal.19 a Mattanjahban a szerző 
azt fejtegeti, hogy Jézus nem módosított az ótestamentumi törvényen, ezért isten 
törvényeit megismerni és értelmezni egyedül az ótestamentum alapján lehet, mi 
több a híveknek − a körülmetélkedés kivételével − az ótestamentum rituális tör-
vényeit is be kell tartaniuk. tudomásunk szerint egyetlen hitelt érdemlő feljegyzés 
sem igazolja, hogy dávid Ferenc ótestamentumi rituálét gyakorolt volna. 

Hunyadi püspöksége idején Báthori Kristóf fejedelem jezsuitákat telepített Ko-
lozsvárra, váradra és gyulafehérvárra. a jezsuiták, az országgyűlés tiltó rendel-
kezései ellenére, nemcsak tanítottak, de térítettek is a protestánsok körében. mű-
ködésükkel vette kezdetét az ellenreformáció erdélyben. a kolozsvári unitáriusok 
részéről Hunyadi demeter püspök volt a protestáns-jezsuita viták legkiemelkedőbb 
harcosa.20 a jezsuiták térítésének a medgyesi országgyűlés vetett véget, 1588-ban 
kitiltván őket az országból. 1595-ben Báthori zsigmond fejedelem újból engedélyez-
te visszatérésüket. 

az unitarizmus századvégi történetének kiemelkedő alakja enyedi györgy 
(1555−1597) unitárius püspök, egyházi író és széphistória-szerző volt.21 éle-
te fő művében, a több kiadásban is megjelent Explicationes locorum Veteris et Novi 

17 Defensio Francisci Davidis and De Dualitate tractatus Franciscus Davidis. introduced by mihály 
Balázs, Bp., 1983 (Bibliotheca unitariorum vol. i.). Katolikus megközelítését lásd: barlay ö. 
sza bolcs: Romon virág. (Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról), Bp., 1986, 117−125. 

18 robert dán: „Judaizare” − the career of a term. in: Antitrinitarianism in the…, 25−34.
19 dán róbert: Vehe-Glirius és Dávid Ferenc. in: Kermagv 2001, 3−25. 
20 possár anna-mária: Újabb adatok Hunyadi Demeter élettörténetéhez, in: Kermagv 1997, 178−195.
21 György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16−17th Centuries. ed. By mihály ba-

lázs, gizella keserű, Bp., 2000 (studia Humanitatis, 11).
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Testamenti című könyvében filológiai és bibliakritikai érvekkel világítja meg azokat 
a bibliai helyeket, amelyekre a szentháromság dogmája épül. művét torocz kai máté 
(1553?−1615?) püspök fordította magyarra. az Explicationes körül mintegy kétszáz 
esztendeig tartó vitairodalom bontakozott ki európában.22

Báthori zsigmond kalandorpolitikájának következményeként Kolozsvár pol gá rai 
1603-ban lerombolták a jezsuita rendházat és iskolát, az atyákat pedig kiűzték a vá-
rosból. az atrocitások okai roppant sokrétűek, a felekezeti villongások hátterében a 
várost létében fenyegető súlyos politikai és szociális kérdések feszültek.23 megtorlás-
képpen giorgio Basta, rudolf császár megbízottja a várost szigorúan megbüntette: 
az unitáriusok templomait és iskoláit a jezsuitáknak adta.

4. az unitárius egyház a református fejedelmek alatt, 
1605−1690 között
rudolf császár megtorló intézkedéseinek a Bocskai istván vezette felkelés vetett 

végett. Bocskait 1605-ben az erdélyi rendek fejedelemmé választották. alig egyéves 
uralkodása alatt megerősítette a bevett vallások jogait, a kolozsvári unitáriusoknak 
visszaadta a főtéri templomot és az óvári iskolát. a status quo érdekében a rendek az 
országgyűlésen újból a jezsuiták kitiltása mellett döntöttek.

az unitárius egyház élén toroczkai máté püspök állott. a jobbágyszármazású 
egyházfő 1598-tól szolgált Kolozsvárott, 1603-ban az ő prédikációjának hatására 
űzték ki a városból a jezsuitákat. a kolozsvári unitárius kollégium kézirattára őrzi 
azt a nevét viselő kódexet, melybe dávid Ferenc, Palaeologus, sommer, Francken, 
Paruta műveinek szövegét örökítette az utókorra.24 az előző nemzedék dogma-
kritikai és irodalmi hagyományának ébrentartását tartotta élete fő célkitű zé sé nek. 
tizenöt évre terjedő püspöksége alatt énekeskönyvet, Palaeologus rendszerét követő 
katekizmust adott ki, és magyar nyelvre fordította enyedi Explicationesszét.

a 17. század első felében az unitárius egyház helyzetét megnehezítette a szom-
batos mozgalom. a fentiekben utaltunk mathias vehe-gliriusra és arra a hatás-
ra, amelyet a Mattanjah tett erdélyben. a mozgalom tulajdonképpeni ideológu-
sa Pé chi simon, Bethlen gábor egykori kancellárja volt, az ő munkássága során 
terjedt el a szombatosság maros- és udvarhelyszék egyházközségeiben. az ószö-
vet ségi tisztasági törvények betartása és a szombat megünneplése különböztette 
meg a „judaizánsokat” az unitáriusoktól. a zsidózást már 1595-ben kárhoztatta az 
ország gyűlés, hivatalos üldözése azonban csak Bethlen gábor fejedelemsége alatt 
kez dődött. 1618-ban a gyulafehérvári országgyűlés újólag megerősítette a recepta 
reli giókat, és felszólíttatta mindazokat, akik más vallást követtek, hogy az év kará-
cso nyáig térjenek vissza elhagyott felekezetükbe. a fejedelem azt is elrendelte, hogy 

22 János káldos: Enyedi. in: Bibliotheca Dissidentium, XV, Ungarländische Antitrinitarier II, unter 
mitwirkung von mihály balázs, Baden-Baden, 1993.

23 balázs mihály: 1603. június 9., in: Kolozsvár 1000 éve, Kolozsvár, 2001, 78−90.
24 The Manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-

Napoca. compiled by elemér lakó, szeged, 1997. lásd msu. 1669.
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szent györgyön tartott zsinaton Keserűi dajka János református püspök is részt vett, 
majd a fejedelem engedélyével elindult a szombatosok „visszatérítésére”. Három-
szé ki vizitációja nyomán a nonadorantista papokat elmozdíttatta, helyükbe refor-
má tus papot rendelt, így az unitáriusok elveszítették háromszéki egyházközségeik 
legnagyobb részét.

5. a dési egyezség és következményei

az unitárius egyház 17. századi pozícióit belső és külső − dogmatikai ellentétek 
és személyes ambíciók, fejedelmi elnyomás − faktorok gyengítették. az elhúzódó 
konfesszionalizálódás következményeként nem készülhetett el egy olyan hitvallás, 
amely minden irányzatot közös nevezőre hozott volna.25 a 16−17. század első fe-
lében legalább három katekizmus volt használatban, ezek tanítása pedig lénye ge-
sen különbözött egymástól. a liturgiában uralkodó sokféleségre 1626-ban készült 
Disciplina Ecclesiastica utalásaiból következtethetünk.26 ebben a feszült légkörben 
robbant ki a matthias ravius kolozsvári szász pap és Beke dániel püspök közötti 
ellentét, amelynek elvi alapja az 1632. évi püspökválasztó zsinatra vezethető visz-
sza. ravius a püspöki tisztség betöltését a kolozsvári plébánosválasztás gyakorlata 
alapján kívánta reformálni. a város első lelkészeit ugyanis felváltva a magyar és a 
szász nációból választották. az 1616-ban püspökké választott radecke Bálint, len-
gyel származású lévén, a szászok papja volt. 1632-ben bekövetkezett halála után 
helyébe a magyar nemzetiségű, a reformátusoknak sok bosszúságot okozó csanádi 
Pált (1572−1636) választották.27 ennek halála után ravius úgy gondolta, őt, illetve 
a szász nációt illeti meg a püspöki szék. a zsinat azonban Beke dániel (?−1661) 
udvarhelyszéki esperest és bordosi papot válasz totta meg. ravius pártot szervezett 
magának, ellehetetlenítette Beke Kolozs várra költözését, majd rákóczi fejedelemnél 
újítás címen vádat emelt egyháza ellen.28

Péchi simon ebben az időben állt a szombatos mozgalom élére. missziója során 
a szombatos közösségek jelentős befolyásra tettek szert. i. rákóczi györgy, ravius 
vádját kihasználva, a szombatosság ürügyén az unitáriusokat hitvallásuk beterjesz-
tésére szólította fel. a püspök a konzisztóriummal egyetértésben az 1579-ben aláírt 
Biandrata–Hunyadi-féle consensut terjesztette az unitáriusok és a zsidózók ügyében 
ítélkező dési országgyűlés elé. az 1638. július 1-re összehívott gyűlésre megidézték 

25 keserű gizella: Az erdélyi unitárius egyház megkésett konfesszionalizálódása és a lengyel test-
vérek a 17. század elején. in: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. 
születésnapjára. mta irodalomtudományi intézet Budapest, 2007, 429−449.. 

26 tóth györgy: Az unitárius egyház rendszabályai (1626−1850), cluj-Kolozsvár, 1922, 5−27. 
27 pap Balázs: Egy 17. századi református-unitárius hitvita dokumentumáról. Csanádi Pál: Pöröly, 

in: Kermagv 2002, 196−216. 
28 János kénosi tőzsér−istván uzoni fosztó: Unitario-Ecclesistica Historia Transylvanica II., ed. 

János káldos, introduced by mihály balázs, Bp., 2002 (Bibliotheca unitariorum vol. iv/1−3), 
1126−1141.
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az unitáriusok vezetőit is. a tárgyalások során az innováció vádját nem mondták ki 
az unitáriusokra, de egy olyan megállapodást kény sze rítettek rájuk, amely látszólag 
korábbi hitelveik feladását, illetve a dogmatika egységesülését jelentette. csak lát-
szólagos egységesülésről beszélhetünk, mert az újabban megvizsgált, a 17. század-
ból származó kéziratok arra engednek követ kez tetni, hogy felekezeten belül a dési 
komplanációt követően is megmaradt a dog ma tikai sokszínűség.29 az egyezség ér-
telmében az unitáriusokat arra kötelezték, hogy: „az Úr Jézus Krisztusnak az atya 
istentől adott istenségét vallani, igaz istennek hirdetni kell, és imádni, segítségül 
hívni, segítséget tőle kérni. (…) a kisdedek, gyermekek atyának, Fiúnak és szentlé-
leknek nevében kereszteltessenek meg.”30

a dési komplanáció a hagyományos unitárius egyháztörténet-írás megálla pí-
tásaival ellentétben nem akadályozta meg az unitárius hitelvek fejlődését.31 igaz 
ugyan, hogy a cenzúra miatt unitárius munkákat, a katekizmus és az énekeskönyv 
kivételével, nem lehetett kinyomtatni, de a kéziratban terjedő művek − conciók, 
imádságos könyvek, katekizmusok − újabb vizsgálata, az unitáriusok dogmatikai 
útkereséséről tanúskodnak. az egyezséget követő évtizedekben a kéziratban terjesz-
tett teológiai művek közül ki kell emelnünk árkosi tegző Benedek imádságos köny-
vét. az eruditus szerző elmélkedései, az atyáról, Fiúról és szentlélekről írott dog-
matikai fejtegetései szociniánus és remonstráns teológusokra utalnak: Johann crell, 
Johann volkel, Hugo grotius, simon episcopius és stephanus curcellaeus. ezek az 
elmélkedések a legfontosabb remonstráns tételeket mutatják be és terjesztik az er-
délyi olvasók körében.32 a németalföldi akadémiák és a remonstránsok felé való 
fordulás a lengyelországi unitáriusok 1660-ban történt kiűzetése és egy részüknek 
erdélyi letelepítése után tovább erősödött, ugyanakkor, az új orientáció következmé-
nyeként, az erdélyi radikális hagyomány a 18. századra fokozatosan elhalványult.

a dési egyezség utáni évtizedek kiemelkedő egyházi vezetője Koncz Boldizsár 
(1624−1684) püspök volt. Főpásztori működése válságos korszakban kezdődött. 
ii. rákóczi györgy sikertelen lengyel hadjárata következtében az unitárius gyüle ke-
zetek is meggyengültek, számos egyházközség pap és iskolamester nélkül maradt. 
Koncz Boldizsár a Disciplina Ecclesiastica szigorú betartatásával újjá szervezte az 
egyházi életet. nevéhez nemcsak a dési egyezség szellemében írott Koncz Boldizsár-
féle katekizmus fűződik, hanem a lengyelországból er délybe menekült unitáriusok 
kolozsvári és bethleni letelepítése is. a lengyel menekültek Kolozsvárott száz esz-
tendeig anyanyelvükön tartották istentisz te leteiket, iskolát működtettek,33 és csak 
ii. József türelmi rendeletét követően olvadtak be a magyar közösségbe. 

29 balázs mihály: A kolozsvári unitárius kollégium 262. számú kódexe, in: Isten és ember szolgála-
tában. Erdő János emlékezete. szerk. dr. szabó árpád, Kolozsvár 2007, 197−215.

30 kénosi tőzsér, uzoni fosztó: i. m. 1130.
31 gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1568−1900). Kolozsvár, 1935, vol. 1. 

59−103.
32 földes Ferenc: Árkosi Benedek imádságoskönyve. in: Kermagv 1997, 195−198.
33 Henryk barycz: Obraz życia religijnego polskiego zboru unitariańskiego w Kołoszwarze w XVIII w. 

in: reformacja w Polsce 1948−1952, nr 41−44, Warszawa 1953, 66−114.
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1690-ben apafi mihály halálával megszűnt az önálló erdélyi fejedelemség, és 
betagolódott a törököt magyarországról kiűző Habsburg birodalomba. az ország 
politikai és vallási helyzetét az 1691-ben kiadott Diploma Leopoldinum szabályozta 
1848-ig. ez elvileg ugyan biztosította a bevett vallások szabadságát, templomaik és 
iskoláik tulajdonjogát, de a katolikusok több rendbéli templom és iskola igénylései 
megbontották az amúgy is törékeny felekezeti békét.34 a szebeni országgyűlés 1692-
ben a katolikusok követeléseinek békés elintézését, a négy bevett felekezet tagjai-
ból álló bizottságra hagyta. a tárgyalások meghiúsultak, a császár pótdiplomájában 
vallásfelekezete javára döntött, így az unitáriusoknak 1693-ban át kellett adniuk a 
lelkészképzést szolgáló óvári iskolát. a város és az eklézsia közös erőfeszítése nyo-
mán, Kolozsvár piacterén, a plébánia szomszédságában levő épületben kezdte meg 
huszonöt évre terjedő működését a régi/új főiskola. az ellenreformáció térhódítását 
egy ideig fékezte a kuruc szabadságharc, de a szatmári békekötés után (1711) a ka-
tolikus szupremácia akadálytalanul érvényesülhetett. az unitáriusok iii. Károly és 
mária terézia uralkodása alatt, a hivatalviselés korlátozása következtében, a közélet 
perifériájára szorultak. a katonai hatalomnak engedelmeskedve kénytelenek voltak 
1716. március 30-án átadni a kolozsvári nagytemplomot a hozzá tartozó javakkal 
együtt. 1718-ban hasonló sorsra jutott a főtéri iskola,35 de erőszakkal foglalták el eb-
ben az időben a következő egyházközségek templomait: torda (1721), sepsiszentiván 
és laborfalva (1725), szőkefalva (1745), szenthárom ság (1764), sinfalva (1772), 
abrudbánya (1778), Bordos (1779) és seps iköröspatak (1781). 

az ellenreformáció túlkapásait az unitáriusok, a reformátusokhoz hasonlóan, 
a világi elem bevonásával próbálták ellensúlyozni. 1718-ban a kolozsvári or szág-
gyűlés unitárius tagjai a főiskola és az egyház védelméért néhány fontos hatá ro-
zatot hoztak: a főiskola fenntartását a vagyonától megfosztott kolozsvári egy ház köz-
ségtől az egyetemes egyház vette át. a tanárok fizetését és a diákok se gé lyezését az 
egyházközségek gyűjtéséből és a patrónusok adományaiból fedez ték. (ez azonban 
legtöbbször nem biztosította a szükségleteket.) az egy ház kormányzat hatékonyabbá 
tételéért a püspök és az esperesek mellé főgondnokokat választottak,36 később pedig 
a zsinat mellett megszervezték az egyházi és világi képviselőkből álló Supremum 
Consistoriumot.37

a rekatolizálási akciók következtében az unitárius egyházközségek és hívek szá-
ma drasztikusan csökkent. egy 1766-ban készült összeírás tanúsága szerint a feleke-
zet 28 647 lelket számlált. a sorozatos támadások folytán az elnyomott és leszegé-

34 earl morse Wilbur: A History of Unitarianism in Transylvania, England, and America. Boston, 
21969, 127−143.

35 gál Kelemen: i. m. 165−202. 
36 koVács sándor: Homoródszentmártoni Bíró Sámuel (1665−1721). in: örökségünk, 2007, i. évf. 

1. sz. 26−27.
37 dr. tóth györgy: Az unitárius egyház rendszabályai 1626−1850. cluj−Kolozsvár, 1922 (az 

unitárius egyház törvényeinek gyűjteménye iii.), 122−135.



119
a

z erd
élyi u

n
itá

r
iu

s eg
yH

á
z

az erdélyi unitárius egyHáz

nyedett felekezet befele fordult, és amennyire tehette, táplálta művelődési igényeit. 
nem véletlen, hogy ebben a kilátástalan században kezdte el Kénosi tőzsér János 
(1708−1772) bágyoni, majd torockószentgyörgyi pap az unitárius egyház történe-
tére vonatkozó adatokat gyűjteni. munkáját uzoni Fosztó istván (1729−1778) foly-
tatta.38 a század kiemelkedő teológusai közül meg kell említenünk: almási gergely 
mihály (1655−1724), szentábrahámi lombárd mihály (1683−1758) és agh istván 
(1709−1786) nevét. 

ii. József uralkodásával az unitárius egyház történetében is új korszak kezdődött. 
az 1781. október 20-án kiadott türelmi rendelet korlátozott vallásszabadságot biz-
tosított az akatolikus felekezeteknek.39 ennek értelmében szabadon lehetett prédi-
kálni, a közösségek anyagi erejükhöz mérten templomot, iskolát építhettek, papot, 
tanítót tarthattak. a rendelet minden pozitívuma mellett tartalmazott olyan intézke-
déseket is, amelyek akadályozták az egyházi élet zavartalan folyását. ilyenek voltak: 
a püspöki vizitáció és mindennemű gyűjtés tilalma, a zsinati és főkonzisztóriumi 
gyűlések tartásának engedélyhez kötése stb. mindezek ellenére az egyházban meg-
indult a belső és a külső építkezés. a cenzúra enyhülésével 1787-ben megjelenhe-
tett szentábrahámi lombárd mihály posztumusz műve, Summa universae theologiae 
christianae secundum unitarios címmel.40 a türelmi rendeletet követő fél évszázadban 
megközelítőleg ötven unitárius templom és iskola épült.41 az új templomok közül ki-
emelkedik a türk antal tervei szerint 1792−1796 között épült kolozsvári istenháza.42 

a nagy építkezések sugalmazója, támogatója és irányítója P. Horváth Ferenc 
(1731−1804) főgondnok és lázár istván (1742−1811) püspök volt. lázár megláto-
gatta az egyházközségeket, megvizsgálta a gyülekezetek vallásos életét, számba 
vette azok ingó és ingatlan vagyonát, látogatásairól pedig részletes jegyzőkönyvet 
készíttetett, mely felbecsülhetetlen értékű kútforrása az erdélyi múlt emlékeinek.43 
a külső megújulását elősegítette suki lászló (1741−1792) alapítványa, aki végren-
deletében minden vagyonát az egyházra hagyta, hogy abból az egyházi és iskolai 
kiadásokat fedezzék. a kolozsvári, immár harmadik unitárius főiskola nagyrészt 
az ő hagyatékából épült. a század második nagy jótevője a lengyel származású 
augusztinovics Pál (1763−1837) volt.

a látványos építkezések után a belső reformok kevésbé látványos időszaka követ-
kezett, melynek kezdeményezője és munkása Körmöczi János (1763−1836) püspök 
volt.44 Javaslatára kezdődött meg az úrvacsorában részesülni akaró ifjak ún. konfir-

38 kénosi tőzsér János−uzoni fosztó istván: Az erdélyi unitárius egyház története I., a bev. tanul-
mányt írta balázs mihály, sajtó alá rendezte hoffmann gizella, koVács sándor, molnár B. lehel, 
Kolozsvár, 2007 (az erdélyi unitárius egyház gyűjtőlevéltárának és nagykönyvtárának kiad-
ványai 4/1.)

39 mályusz elemér: A türelmi rendelet: II. József és a magyar protestantizmus. Bp., 1939.
40 masznyik endre: Szentábrahámi Mihály, mint Dogmatikus. theológiai szaklap, 1903. július − 

1904. szeptember 1−5 sz., 199−211, 267−280, 337−319.
41 szabó dezső: Templomépítés az Unitárius Egyházban a türelmi rendeletet követő 30. esztendő 

alatt. Kermagv 1981, 157−177.
42 uő.: A kolozsvár-napocai unitárius templom építésének története. in: Kermagv 1985, 226−240.
43 koVács sándor: Lázár István. in: Kermagv 1995, 58−66.
44 csetri elek: Körmöczi János (1763−1836). in: Együtt Európában, debrecen 2000, 118−130.
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eK mációs oktatása. 1821-ben, Körmöczi püspök idejében kezdődtek az angol–magyar 
unitárius érintkezések, melyek eredményeként a 19. század második felétől a német 
egyetemek helyett az angliai egyetemeket keresték fel az unitárius aka démiták.45 az 
amerikai unitáriusokkal a nyugat-európát és az egyesült államokat beutazó Bölöni 
Farkas sándor (1795−1842) vette fel a kapcsolatot.46

a nemzeti szellem ébredését az 1848-as törvényhozás tetőzte be. a pozsonyi 
országgyűlés 1848-ban magyarország egész területén kimondta az unitárius vallás 
törvényesítését. 

az 1848-as forradalom és szabadságharc alatt az egyház újból nehéz helyzetbe 
került. az iskolákban szünetelt a tanítás, lelkészek és hívek, tanítók és tanulók nagy 
számban vettek részt a szabadságharcban.47 a politikai és nemzeti feszültségeket 
kihasználó bécsi kormány praktikáinak három unitárius templom és egyházközség 
esett áldozatul. a legsúlyosabb atrocitásokra abrudbányán került sor, ahol, miután 
felgyújtották a templomot, 182 unitáriust gyilkoltak le.

7. az Organisations Entwurf következményei. 
Egyházépítés a kiegyezéstől az első világháború végéig
a szabadságharc után az unitáriusok a többi felekezethez hasonlóan nehéz hely-

zetbe kerültek. aranyosrákosi székely sándor (1797−1852) püspöknek 1852-ben 
bekövetkezett halála után a bécsi kormány kilenc évig nem engedélyezte a püspök-
választó zsinat egybehívását. az egyházkormányzást Kaáli nagy elek (1816−1878) 
főgondnok, székely mózes (1806−1862) főjegyző, mikó lőrinc (1806−1872) főiskolai 
tanár és Fejér márton (1812−1865) vették át. az abszolutizmus fő támadása az egy-
házi iskolák ellen irányult. a kormány az Organisations Entwurf értelmében kívánta 
megreformálni az oktatást. a rendelkezés többek között a tanárok létszámának és fi-
zetésének emelését, illetve megfelelő iskolai felszerelést írt elő. az egyház szegénysé-
ge miatt ezeknek teljesítése lehetetlennek látszott. az iskolák megmentése érdekében 
az egyház híveitől azt kérte, hogy évenként egy ezüst garassal járuljanak hozzá azok 
fenntartásához. az angol nemesből magyarrá lett John Paget (1808−1892) révén 
a brit unitáriusok is tudomást szereztek az erdélyiek nehézségeiről, és tekintélyes 
összeget gyűjtöttek testvéreik megsegítésére.48 a gazdasági természetű nehézségek 
ellenére a lelkészképzés tovább fejlődött. 1859-ben a teológiai tanfolyam idejét két 
évről háromra emelték, a főiskolán fakultatív jelleggel elrendelték az angol nyelv 
tanítását. 1861-ben simén domokos (1836−1878) elsőként kezdte meg tanulmányait 
a londoni unitárius lelkészképző intézetben, a manchester new college-ban.

45 az angol unitáriusok történetére vonatkozóan lásd: leonard smith: The Unitarians. A Short 
History. h. n. és é. n. [2006], 51−106.

46 bölöni Farkas sándor: Utazás Észak-Amerikában. Bev. mikó imre, Kolozsvár-napoca, 1975.
47 A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848−49-ben. szerk. gaal györgy, Kolozs-

vár, 2000.
48 gál Kelemen: Káli Nagy Elek élet- és jellemrajza. Kolozsvár, 2003 (az erdélyi unitárius egyház 

gyűjtőlevéltárának és nagykönyvtárának kiadványai 3.).
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az abszolutizmus hanyatlásával, 1861-ben az unitáriusok püspökválasztó zsina-
tot tartottak tordán. a közel egy évtizede betöltetlen püspöki tisztségre Kriza János 
(1811−1875) írót, tanárt választották meg. szolgálata kedvező körülmények között 
kezdődött, 1867-ben megtörtént a kiegyezés a nemzet és a király, i. Ferenc József 
(1830−1916) között. az alkotó munka évtizedei következtek, 1861-ben erdélyben el-
sőként az unitárius egyház indított tudományos-teológiai folyóiratot. a Kriza János 
és nagy lajos (1828−1910) szerkesztésében megjelenő Keresztény Magvető napjainkig 
a szabadelvű keresztény teológia művelését szolgálja. Kriza érdeme az is, hogy a ne-
ves amerikai unitárius teológus William ellery channing (1780−1842) műveit magyar 
nyelvre fordították, és hat kötetben kiadták. a költő-püspök halála (1875) után Ferencz 
József (1835−1928) roppant kedvező körülmények között kezdte fél évszázadra terjedő 
főpásztori szolgálatát. az evolúció elméletén felnövő klasszikus polgárság szabad szel-
leme kedvezett az unitarizmus terjedésének. ennek eredményeként a kiegyezést követő 
fél év szá zad ban sorra alakultak a városi unitárius egyházközségek erdélyben és a Ki-
rályhágón túl: marosvásárhely, székelyudvarhely, Brassó, Fogaras, segesvár, medgyes, 
Kő ha lom, sepsiszentgyörgy, nagyszeben, déva, Petrozsény, Barót, nagyvárad, Buda-
pest, Hódmezővásárhely, debrecen, Füzesgyarmat stb.49 a valláserkölcsi élet fejleszté-
se és a belmisszió érdekében Boros györgy tanár kezdeményezésére, angol mintára, 
1885-ben megalakult a dávid Ferenc egylet.50 ennek kiadásában, 1887-ben, Unitárius 

Közlöny címen „vallás-er-
kölcsi havi lap” jelent meg. 
az 1880-as években az is-
kola és az oktatás ügye is 
előtérbe került. az állam-
segélynek köszönhetően 
az iskolák, elsősorban a 
kolozsvári gyors ütemben 
fejlődtek. a századvégre 
nyilvánvalóvá vált, hogy 
az 1806-ban építtetett is-
kola nem felel meg a kor 
igényeinek, ezért Pákei 
lajos (1853−1921) kolozs-
vári építész tervei alapján 
1901-re új iskolaépületet 

emeltek. az építést Berde mózes (1815−1893) egyházi és iskolai célokra adományozott 
vagyona tette lehetővé. a vidéki egyházközségek a magyar millennium évtizedében 
iskoláikat átadták az államnak. az iskolafenntartás terheitől megszabadultak ugyan, 
de egy olyan szekularizálódási folyamatot indítottak el, melynek szomorú eredményeit 
az első világháború után tapasztalták meg a közösségek.

49 dr. gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora. Háromnegyed század az 
unitárius egyház történetéből. cluj, 1936, 160−190.

50 gaal györgy: A Dávid Ferenc Egylet és kiadványai. in: gaal györgy: Múzsák és erények jegyében. 
Kolozsvár, 2001, 137−173.



2012Kolozsvári régiségeK122
Ko

lo
zs

vá
r

i r
ég

is
ég

eK a felekezet lélekszáma is dinamikusan növekedett, 1850-ben 46 016, 1857-ben 
48 122, 1880-ban 55 398, 1910-ben 78 736 lelket tartottak nyilván az uni tá riusok.51 
a töretlen fejlődést az 1914-ben kitört első világháború állította meg. 

8. a kisebbségi lét

a trianoni békeszerződés erdélyt romániához csatolta, és ezzel új korszak kez-
dődött az unitárius egyház történetében is. románia alkotmánya biztosította ugyan 
a vallásfelekezetek szabadságát, de kimondta, hogy a „román ortodox egyház a ro-
mánok nagy többségének vallása lévén, uralkodó egyház a román államban; a görög 
katolikus egyháznak pedig elsőbbsége van a többi felekezetek előtt.”52 a magyar 
egyházak nehezen illeszkedtek be az új államrendbe és kisebbségi helyzetbe. Ferencz 
József püspök kezdeményezésére a magyar felekezetek vezetői értekezletet tartottak, 
amelyen közös feladatuknak tekintették nemzetiségük és felekezeteik megtartását. 

erdély 1918 végén történt román megszállása után megkezdődött a történelmi 
egyházak anyagi biztonságát jelentő egyházi földbirtok kisajátítása. az 1919. szep-
tember 10-én, majd az 1920. július 9-én hozott törvényrendeleteket az 1921. július 
30-án hozott földbirtokreform-törvény szentesítette. a magyar egyházak elveszítették 
birtokaik 84,55%-át, a földreform magyarellenességét jelzi, hogy külön törvény sza-
bályozta az erdélyi és a Kárpátokon túli területek kisajátítását.53 az unitárius egyház 
17 916 katasztrális holdat jelentő birtokaiból 11 389 katasztrális holdat sajátítottak 
ki, azaz az összvagyon 63,6%-át. az egyházi birtokok zömének elvesztése, valamint 
az állami támogatás csökkentése rendkívül súlyos anyagi nehézségeket támasztott. 
az új államhatalom berendezkedésével megtörtént a magyar állami iskolák elvétele 
is. a lét és nemlét kérdése előtt, a többi felekezettel együtt az unitáriusok is 1922-
ben az iskolák fenntartására bevezették az egyetemes adót.54 az eredményt mutatja, 
hogy az 1930-as években 36 elemi, 2 középiskolai, egy gazdasági iskolát, a teológiai 
akadémiát, valamint egy leányotthont és egy diákbentlakást tartottak fenn.

a megváltozott országhatárokon belül széles körű belmissziói munka indult meg. 
Újjászervezték a Dávid Ferenc Egyletet, a Nőszövetséget55 és az Ifjúsági Egyletet.56 
1921-ben megalakult az Unitárius Irodalmi Társaság,57 melynek gondozásában jelent 

51 az 1850, 1857, 1880-as évekre vonatkozóan lásd: recensămîntul din 1850, 1857, 1880 (studia 
censualia transsilvanica), editura staff 1996, 1997. az 1910-es adatokat a Főtanácsi Jegyző-
könyvből vettük. A Magyarországi Unitárius Egyház Főtanácsának 1911. évi október hó 29−30. 
napjain Kolozsvárt tartott gyűléséről. szerk. boros györgy egyházi főjegyző, Kolozsvár, 1911, 17.

52 szabó lászló: Az állam és egyházak viszonya Romániában 1918-tól napjainkig. in: Kermagv 
2005, 14−23, 142−157.

53 lásd: Vencel József: Az erdélyi román földbirtokreform. Kolozsvár, 1943.
54 gaal györgy: A két világháború közti erdélyi magyar iskolák identitás-védelme Gál Kelemen mun-

kásságának tükrében. in: Isten és ember szolgálatában… 217−230.
55 zsakó erzsébet: Hinni és tenni. Az unitárius Nőszövetség története. Kolozsvár 2003.
56 gyerő dávid: Kévekötők. Az erdélyi unitárius ifjúsági mozgalom története. sepsiszentgyörgy, 2000. 
57 s. nagy lászló: Az Unitárius Irodalmi Társaság Története. (1920. aug. 28–1935. dec. 14.) Kolozs-

vár, 1936.
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meg 1922-től kezdődően a Keresztény Magvető, és ezzel párhuzamosan egy sor kiad-
vány, köztük a legjelentősebb, az 1925 és 1938 között szerkesztett unitárius irodal-
mi társaság szakkönyvtára és az 1925-től 1926-ig Borbély istván által szerkesztett 
unitárius Könyvtár. 

a háború alatt megszakadt külföldi kapcsolatok megújítása és a magyar kisebbség 
sérelmeinek orvoslása érdekében több angol–amerikai delegáció látogatott románi-
ába. a helyzetfelmérés és Bukarestben az illetékesekkel folytatott tárgyalás nem sok 
eredményt hozott, sokkal hasznosabb volt azonban az, hogy 1924-ben minden er-
délyi unitárius egyházközséget egy amerikai unitárius gyülekezet fogadott testvéré-
ül.58 a kapcsolatok felújítása eredményeként, a kommunista államhatalom beállásáig 
angliában és az amerikai egyesült államokban tanulhattak az unitárius lelkészek.

1928-ban, ötvenkét év püspöki szolgálat után, meghalt Ferencz József. az egy-
ház életében küzdelmes évtizedek következek Boros györgy (1855−1941), var ga Béla 
(1886−1942) és Józan miklós (1869−1946) püspök idejében. a má sodik bécsi döntés 
értelmében, 1940-ben észak-erdély 65 unitárius egyházközsége harminchárom elemi, 
két közép- és egy gazdasági iskola, illetve a teológiai aka démia visszakerült magyar-
országhoz. dél-erdélyben 53 unitárius egyházközség maradt tíz elemi iskolával, de a 
román állami hatóságok diszkriminációs intéz ke dései megbénították azok működését.

a világháborút lezáró békeszerződés értelmében észak-erdélyt visszaadták romá-
niának, ezzel a dél-erdélyi egyházközségek újból bekapcsolódtak az egyház szerveze-
tébe. a duna−tisza menti egyházkör önálló intézményként élt tovább, majd 1971-ben 
püspöki szervezetté alakult át, létrehozva a mai magyarországi unitárius egyházat.

1945 után az unitárius egyház minden téren arra törekedett, hogy hagyomá-
nyaihoz híven folytassa tevékenységét. a hívek a háborúban megrongálódott temp-
lomokat, paplakokat és iskolákat kijavították, a harangokat pótolták. 1945-ben az 
unitárius egyház ipari leány líceumot alapított, amely egyedülálló volt a romániai 
magyar iskolahálózatban.

9. a kommunista diktatúra szorításában

nemcsak a politikában, de az egyház vezetőségében is változás történt a háború 
után. Józan miklós 1946. január 7-én bekövetkezett halálával a püspöki szék meg-
üresedett, így ugyanez év szeptember 15-én a székelykeresztúron tartott zsinat Kiss 
elek (1888−1971) főjegyzőt választotta püspökké. neki jutott volna az a szerep, 
hogy a háború anyagi, erkölcsi rombolása után építő munkára serkentse az egyház-
községeket, csakhogy 1947-ben felszámolták a román királyságot és kikiáltották a 
népköztársaságot, az ország egyetlen politikai vezetője a román Kommunista Párt 
lett. a kommunista diktatúra az ateizmus, elnyomás, elnemzetlenítés, műemlékek 
és falvak rombolásának korszakát jelentette.

58 louis c. cornish: Transylvania in 1922. Report of the Comission sent by the American and Bri-
tish Unitarian Churches to Transylvania in 1922. Boston 1923; uő.: The Religious Minorities in 
Transylvania. Boston 1925.; John m. cabot: The Racial Conflict in Transylvania. Boston 1926; 
uő.: Roumania Ten Years After. Boston 1928.
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eK 1948. augusztus 3-án jelent meg a 175. sz. „tanügyi reform”-törvény, mely álla-
mosította az egyházi iskolákat. összesen 468 római katolikus, 531 református, 266 
evangélikus és 38 unitárius iskolát (33 elemi, három közép-, egy gazdasági iskolát, 
egy leányotthont) vettek el.59

1948 után a középiskolások valláserkölcsi nevelése visszaszorult a templomok és 
gyülekezeti termek falai közé. az egyház az ideológiai harc célpontjává lett. állami 
tiltásra az észak-amerikai unitárius egyházközségekkel a testvéri kapcsolat meg-
szakadt, és csupán az 1989-es közép-kelet-európai változások után indulhatott újra. 
a vallásos nevelés, a pasztorális munka végzése államellenes felforgató tevékeny-
ségnek számított. 

a szocialista társadalom építésének jegyében államosították a népjóléti intézmé-
nyeket (árvaház, aggmenház, napközi otthon), a kultúrházakat, a bent lakásokat, a 
tanári és az énekvezéri lakásokat. ezzel egy időben az államhatóságok nyomására 
Kolozsváron „egyesült” az unitárius teológiai akadémia és a református teológiai 
Fakultás, létrehozva az egyetemi Fokú Protestáns teológiai intézetet református, 
unitárius és evangélikus tagozattal. 1959-ben az állam a tagozatokat megszüntette, 
hogy az „egységes” intézetben még hatékonyabban ellenőrizhesse a lelkészképzést. 
a teológiai hallgatók létszámának állandó csökkentésével nagyfokú lelkészhiányt 
idézett elő.

az ún. „kultusz departament” teljesen ellenőrzése alá vonta az egyházat, kor-
lá tozva annak mindenfajta tevékenységét. a főtanácsi, egyházköri gyűléseket és 
a lelkészi értekezleteket csak a vallásügyi inspektorok jelenlétében lehetett meg-
tartani.60 

az 1950-es évek Közép-Kelet-európájában orosz irányítás alatt működő (Jugo-
szláviát leszámítva) kormányok kommunista diktatúrájának elnyomó politikája ellen 
Kelet-németországban 1953-ban, majd lengyelországban 1956-ban tömegdemonstrá-
ciók, sztrájkok törtek ki. az orosz tankok hatására a tárgyalóasztalok mellett meg-
oldották a belső konfliktusokat. magyarországon rákosi mátyás, a minisztertanács 
elnöke mindennek elejét akarta venni, és a terror olyan fokához folyamodott hatalmá-
nak megőrzéséért, amely sztálinéval vetekedett. e politika ellenhatásaként egy erős 
decentralizációs mozgalom indult a szólásszabadságért és a nemzeti függetlenségért. 
1956. október 23-án népfelkelés tört ki Budapesten, amely a nagyobb politikai sza-
badság, a többpárti választások és az orosz csapatok kivonulása mellett elkötelezett 
nagy imrét juttatta hatalomra. november 4-én orosz tankok törtek be Budapestre, és 
a több napon át tartó hősies, de reménytelen ellenállást november 14-re elfojtották. 
nagy imrét letartóztatták, és két év múlva Budapesten kivégezték. az orosz hadsereg 
támogatásával létrejött új kormánnyal megkezdődött Kádár János korszaka. 

romániában nem került sor forradalmi harcokra, de az értelmiségiek, egye-
temisták, munkások, földművesek együttérzésüket fejezték ki a magyaror szágon 
zajló eseményekkel. a gheorghe gheorghiu-dej által vezetett román kommunista 

59 Vincze gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944−1989. http://vin cze.
adat bank.transindex.ro/index.php?action=keres

60 kedei m.: i. m. 90.
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diktatúra számára a vérbefojtott magyarországi forradalom kiváló ürügyet szol gál-
tatott az 1956-os eseményekkel szimpatizáló kisebbségi elittel való le számolásra. 
egyúttal az önálló magyar kisebbségi intézményeket, iskolahálózatot is végleg fel-
szá molták. többek között 1959-ben megszüntették a Bolyai tudo mány egyetemet, és 
a felekezeti karokat felszámolva „egységesítették” a kolozsvári Protestáns teológiai 
intézetet. 

az unitárius egyház vezetőinek, lelkészeinek és teológiai hallgatóinak mintegy 
10%-át koncepciós perekben börtönbüntetésre ítélték. ennek a terrornak estek áldo-
zatául dr. erdő János, dr. lőrinczi mihály, dr. simén dániel teológiai tanárok, Kele-
men csongor, léta áron, nyitrai levente, sándor Balázs teológiai hallgatók, Bálint 
Ferenc, Benedek ágoston, gellérd imre, Kelemen imre, nyitrai mózes és felesége, 
deák Berta, Pállfy albert, szabó dezső, székely lászló, végh mihály lelkészek. az 
egyház világi vezetői közül is többeket meghurcoltak és kényszermunkára ítéltek.61

minden elnyomás ellenére az egyház élt, a lelkészek hirdették az evangéliumot 
és szolgáltak, ahogy lehetett… Kiss elek (1888−1971) és Kovács lajos (1909−1994) 
püspökök látogatták a gyülekezeteket, új egyházközségek szerveződtek.

10. Régi/új utakon 1989 után

1989 decemberében romániában is megtörtént a hatalomváltás, az új történelmi 
helyzetben az unitárius egyházban is megindul az önszerveződés. Újjászerveződött 
a dávid Ferenc egylet, a nőszövetség és az ifjúsági egylet. 1990-től újra meg je lentek 
az egyházi lapok: Unitárius Közlöny, Unitárius Szószék, Dobbantó. 

1994. október 2-án elhunyt Kovács lajos püspök, aki 22 éven keresztül vezette 
az egyházat. 1994-ben a december 2-án és 3-án tartott főtanácsi ülésen erdő János 
(1913−1996) főjegyzőt választották az unitárius egyház püspökévé. Halála után az 
1996 decemberében, a székelyudvarhelyen ülésező zsinat szabó árpád (1935−2010) 
főjegyzőt választotta püspökké, aki 2008-ig vezette az egyházat. ebben az időszak-
ban módosult az egyházi alaptörvény, mely hatéves püspöki megbízatást szabott 
meg az egyház legfőbb vezetőjének. a 2008-ban tartott seges vári zsinaton Bálint 
Benczédi Ferenc (1952– ) kolozsvári lelkészt választották püspökké.

Két évtizeddel a rendszerváltás után nem tehetünk mást, mint megköszönjük 
létünket a gondviselő istennek, és őt kérjük, küldjön munkásokat aratásába.

további információk: www.unitarius.org

61 benkő levente: Akiket a forradalom szele s a megtorlás ökle megcsapott. Gondolatok Erdélyben az 
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján. in: Kermagv 2006, 272−279.
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dióhéjban a magyar unitarizmus hitelvi sajátosságairól  
és egyházszervezeti alapadatairól
a szabadelvű, lelket megkötő dogmáktól mentes, az isten–ember kapcsolatot kö-

zéppontjába állító unitárius vallás alapvető tanítása isten egysége, az ember-Jézus 
példájának követése, a lélek halhatatlansága, az élet és a teremtett világ feltétlen 
tisztelete, a jóravaló képességekkel született ember fejlődésének segítése. e tanítá-
sok alapján az unitárius egyházban az oktatás, a közművelődés és az egyháztársa-
dalmi élet szerepe kiemelkedő fontosságú. többszáz éves iskoláink mellett említésre 
méltóak az egyháztársadalmi szervezeteink és egyházi folyóira taink (dávid Ferenc 
egylet, unitárius irodalmi társaság, nőszövetség, ifjúsági egylet, lelkészszövetség, 
illetve Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny), amelyek erdélyben a legrégebbiek 
közé tartoznak. 

a hagyományos unitárius értékek közül közismertebb a felekezeti türelem hir-
de tése és megélése, a vallásos különbözőségek megismerése iránti nyitottság, a 
lel ki ismereti szabadság tisztelete, a nemzeti és társadalmi felelősségvállalás. az 
unitárius egyház tanítása bibliai alapon áll, vagyis értékeljük és tiszteljük a keresz-
tény ség alapiratát – azonban azt természetesen nem szó szerint értelmezzük, hanem 
a bibliatudomány eredményeinek felhasználásával. Hitelvi kérdésekben számunkra 
a végső tekintélyt a lelkiismeret és az értelem képezi. szertartásaink: keresztelés, 
há zas ságkötés, temetés, úrvacsora, konfirmáció. egyházi építészetünk, templo ma-
ink felszereltsége, az ún. kegytárgyaink, valamint a papi ruházat szinte teljesen 
ha son lít a református testvéregyházunkéhoz.

Hitvallásunk: Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő Atyánkban. Hi-
szek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlel-
ket. Hiszek az unitárius egyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örökéletet. 
Ámen.

a fentiekből kitűnik, hogy keresztényeknek tartjuk magunkat. a keresztény 
szó eredeti jelentése: Jézus-követő, vagyis a jézusi tanítások szellemében élő. akik 
tagadják keresztény mivoltunkat, azoknak véglegesen tisztázniuk kellene, hogy a 
keresztény megnevezés Jézus követőit jelöli-e, vagy a iv. századtól fokozatosan ki-
alakuló egyházi dogmák – így a szentháromságtan – elfogadóit. amúgy valóban 
szent háromság-tagadók vagyunk, amennyiben Jézust követendő embernek, a szent-
lel ket pedig isten segítő erejének tartjuk és nem külön isteni személyeknek. 

a fentiekhez hasonló unitárius hitelvek és eszmerendszerek az utóbbi két évszá-
zadban a világ más részein is kialakultak (amerikai egyesült államok, ang lia, cseh-
ország, india, Fülöp-szigetek stb.). a különböző nemzeti unitárius egy há zak nem 
alkotnak szervezeti egységet, azonban számottevő testvéregyházi kap cso latokat 
ápolnak egymással.
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trianon átkaként évtizedeken át szétszakítva működött a magyar unitárius egy-
ház erdélyi és magyarországi része, azonban lelkünkben mindig csak egy lé te zett. 
Hosszú előkészítő folyamat eredményeként 2012 júniusában „összeforr az, ami 
együvé tartozik”, azaz sor kerül a magyar unitárius Egyház teljes körű szer-
vezeti egységének helyreállítására. 

az egyház szervezeti felépítése és kormányzása zsinatpresbiteri elveken nyug-
szik, legfőbb szervei: a zsinat és az egyházi Főtanács. az egyházi főhatóságok, a 
püs pöki hivatal, az egyháztársadalmi szervezetek, valamint a belső intézményei 
nagy részének székhelye Kolozsvár.

az erdélyi egyházrész alapját 110 anyaegyházközség alkotja, amelyek 6 egy-
ház körbe tagolódnak. az erdélyi unitáriusok száma kb. 60 000. Honlapcíme: www.
unitarius.org. a 11 egyházközséget magában foglaló, budapesti székhelyű magyar-
országi unitárius egyházkerület tagjainak száma nem több néhány ezernél. Honlap-
címe: www.unitarius.hu. 

végül néhány híres személyiség nevét sorolom fel, akikről talán kevesen tud-
ják, hogy unitáriusok (is) voltak: János zsigmond, Heltai gáspár, Bogáti Fazekas 
miklós, Bölöni Farkas sándor, Brassai sámuel, Kriza János, orbán Balázs, Bartók 
Béla, Balázs Ferenc, szabédi lászló, lászló gyula, mikó imre, Bözödi györgy, illetve 
Benjamin Franklin, thomas Jefferson, John adams, samuel morse, ralph Waldo 
emerson, alexander graham Bell, linus carl Pauling (amerikai egyesült álla-
mok), Joseph Priestley, robert Burns, george stephenson, charles darwin, charles 
dickens (nagy-Britannia).
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a kolozsvári Hidelve 

egyike a 16–19. századi iratokban hóstátnak nevezett városrészeknek. Főutcája 
ma a városközpontot és a vasútállomást összekötő egykori nagy utca, később Híd, 
majd Ferenc József, ma Horea út, amely a belvárost köti össze a vasútállomással. a 
másik fő útvonal a Kis-szamos partján végigfutó árpád utca (ma traian).

a mai Hidelve a Kis-szamostól északra helyezkedik el, északi határa a nádas 
patak, amelyen túl a Kerekdomb, illetve északkelet felé az irisz telep fekszik.

a történelmi Hidelve az egykori Híd-kapu előtt, a szamos-hídon túl alakult ki,  a 
Fellegvár alatt, nagyjából az észak felé, a szilágyságba vezető országút szomszédsá-
gában. először 16. századi források említik a többi külvárossal együtt, a város egyik 
hóstátjaként. Jellemző volt, hogy az összes várfalakon belüli fertályhoz, illetve azok 
főutcáihoz egy-egy várfalakon kívüli rész is tartozott. a várfalakon kívüli részek 
azonban mindenütt tekintélyes távolságra voltak a várfalaktól úgy, hogy ostrom ide-
jén ne kínáljanak fedezéket az ostromlóknak. a Hidelve irányában a malomárok és a 
szamos közti terület sokáig lakatlan volt, csupán a várfalak védelmi jelentőségének 
megszűnte után épült ki.

a korabeli iratok „vetus extra moenia” (jelentése: falakon kívüli óvár) néven em-
lítik Hidelvének az óvár falain kívüli részét. a szinte kizárólag szászok lakta kolozs-
vári óvárral együtt Kolozsvár vetus (castrum) nevű fertályát képezte, ahol az óvári 
polgárok majorjai és kertjei, fennebb a Kőmálon pedig szőlősei helyez kedtek el.  

az évszázadok során a szamoson átvezető híd fából készült, többször is újjáépí-
tették (például 1614-ben a városi tanács új szamos-híd megépítéséről hoz határoza-
tot, ugyanis a megáradt folyó elvitte a régit), mígnem 1892–93. folyamán elkészült a 
ma is álló híd, amit akkor vashídnak neveztek. a városközpontból a mai Hidelvére 
hat (ezek közül kettő gyalogosoknak szánt) híd vezet át a szamoson.

a kolozsvári hóstátok közül a legtöbb adat a Hidelvéről maradt fenn. a külvá-
rost, amelyet zömmel szászok laktak, a 16–17. századi adókönyvek neustadt, gyak-
rabban azonban neustift néven 
említettek. az utóbbi megneve-
zés valószí nűleg arra utal, hogy 
a Hidelvén működött az egykori 
szent erzsébet ispotály. az ispo-
tályról kevés adat létezik, való-
színűleg a 13. század végén, a 14. 
század elején létesítették. Írott 
forrásban először 1332-ben sze-
repel. a 16−17. századi iratok 
pe dig pontosabban is megjelölik 
a helyét: a szamos-hídon túl, a 
Híd utcában állt. a hidelvei (így 
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használom, de a „hidelvi” változatot 
is helyesnek tartom, régen is hasz-
nálták) épületegyüttes véglegesen a 
kuruc kor harcaiban pusztulhatott 
el. vélt romjaira az 1959-ben, a XX. 
század elején épült astoria szálló (ma 
a Keres ke delmi és iparkamara szék-
helyéül szolgál) alatt végzett ása-
tások során bukkantak. az egykori 
metropol szálló építésekor, 1910-ben, 
majd 1941-ben egykori sírokat boly-
gattak meg, ami arra utal, hogy a 
szent erzsébet ispotály maradványai 
a kör nyéken lehetnek.

az 1580-as években a kolozsvári 
hóstátokban is szerveződnek a vá-
rosban addigra már több évszázados 
hagyománnyal rendelkező kalandos 
társulatok,  az azok keretében mű-
ködő dalárdák. a társadalmi össze-
fogás, azon belül a szeretetszolgálat 
jegyében itt, a Hidelvén 1587-ben 
alakul meg a kalandos társulat, mely 

évszázadokon át, a kommunista diktatúra idején rejtve, napjainkban újraszervez-
ve teljesíti ősi szolgálatát. ugyancsak ez idő tájt, az 1585–1586-os pestisjárvány 
következtében alakult meg a hidelvei temető is (akár a Házsongárd), ami az álla-
mosításkor került az állam tulajdonába. 1943-ban a Hidelvei Kalandos temetkezési 
társulat, a temető akkori tulajdonosa i. világháborús emlékművet emelt, ahol éven-
te március idusára, újabban a nemzeti összetartozás napján a trianoni diktátumra 
emlékezünk ünnepi keretben.

a 17. század folyamán megszilárduló, állandó ottani tartózkodásra is alkalmas 
külvárosok lakói közül soknak belvárosi ingatlana is volt, ezért városostromok ide-
jén behúzódtak a városba, ahol évekig is eléltek. e kettős birtoklás miatt ost ro mok 
idején a külső részek elpusztítása a falakon belül élők számára is rend kívül jelentős 
veszteség volt. ezt az ostromlók is tudták, és ha a város nem adta meg magát, fel-
gyújtották a külvárosokat.

a korabeli telek- és népesség-összeírások arról tanúskodnak, hogy a külváros 
házainak nagy része fából készült. ez a magyarázata, hogy többször is nagyobb 
tüzek pusztítottak, mint például 1689. május 17-én. 1704 áprilisában kuruc seregek 
érkeztek Kolozsvár falai alá, a kialakult összecsapásban leégett Hidelve külső része. 
1723-ban újabb tűzvész pusztította a várost. ezen kívül ismeretes az 1720-ban és 
1738-ban pusztító pestisjárvány, mely megtizedelte a lakosságot.
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(majd rudolf, Karl marx, ma 
decebal utca) épült fel Kolozs-
vár második külvárosi iskolája. 
a református egyház működ-
tette intéz mény ben már az első 
évben 200 gyermek tanult. az 
ott tartott összejövetelek a fel-
nőttek művelődési, erkölcsi és 
vallási fejlődését is szolgálták 
(elképzelhető, hogy a hidelvei 
kalandosok is itt tartották meg 
alkalmi összejöveteleiket, da-

lárdával kapcsolatos tevékenységüket). itt jegyzem meg, hogy 1905-ben a meglevő 
két református elemi iskola mellé a református egyház óvodát épített, az épületben 
ma a „Bambi” óvoda működik.

a Hidelvét a 19. század második feléig szinte csak földészek lakták, akiknek bir-
tokai a Kőmál oldalára nyúltak fel. az első bérpaloták a 19. század végén épül tek 
meg, miután a városrész fő közlekedési útvonala, a Ferenc József út (ma Horea) vé-
gében felépült a vasútállomás. a 19. század végén végbevitt közigaz gatási ren dezés 
során a térségben különféle ipari, kereskedelmi vállalkozások, intéz mények – isko-
lák, református szeretetház és kórház – jelentek meg, vállalkozók ipari mun ká sok, 
hivatalnokok, kereskedők költöztek be, a földműves hóstátiak pedig, eladva itteni 
birtokaikat, jóval nagyobbakat vehettek a nádason túl, megalapozva a kerek dombi 
és iriszi hóstát ma is élő közösségeit. a századfordulón Hidelve Kolozsvár v. kerülete 
lett. arculatát mai napig nagyjából megőrizte.

Hidelve sajátos része a Fellegvár (eredetileg Kőmál), ami alapvetően a 405 mé ter 
magas dombon levő erőd neve. az öt oldalról sáncokkal kerített és kapu bástyákkal 
védett, vauban-rendszerű csillagvár giovanni visconti tervei alapján 1713–1723 kö-
zött épült császári katonai erődítményként, az erődben a katonai létesítmények mel-

lett börtön is volt. az eredetileg 
csillag alakú erődítményből ma 
már csak a keleti kapu és a sán-
cok láthatók. a 20. század ele-
jén a vár sáncai alatt szegények 
kunyhói álltak, a sáncalja.

Két évvel a kiegyezés után, 
1869-ben Kolozsvár is csatla-
kozik a monarchia vasúti há-
lózatához. a városközpont és a 
vasúti állomás közt levő terület 
egyszerre  jelentős fejlődésnek 
indul, nagy lendületet vett a 
város iparosodása is. az 1880-
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as évek elején Kőváry lászló 
a Fellegvár dombjának északi 
lejtőjén öt hektárnyi területet 
parcelláztatott fel vasúti alkal-
mazottaknak házhelyként; így 
jött létre a Kőváry-telep.

1900 őszén a Fellegvár sza-
mos és sétatér felőli oldalán ki-
épült a 420 méter hosszú szer-
pentines sétaút. a sétaút közepe 
táján állították fel stróbl ala-
jos er zsé bet királynét ábrázoló 
mellszobrát. 1901 és 1919 kö-
zött a város felőli sétányon ár pád, lehel, vérbulcs és örs fejedelmek szobrai álltak; 
ezeket 1919-ben elpusz tí tot ták. a 2011-ben felújított, gyalogosoknak szánt erzsébet 
hidat 1902-ben építették.

a második világháborúban, 1944. június 2-án az amerikai légierő bombázta Ko-
lozsvárt.  számos épület, üzem, raktár kap megsemmisítő találatot, összeomlott a 
vasútállomás épületének nagyobb része, súlyosan károsodott a Horthy miklós (előbb 
nagy, aztán Híd utca, majd Ferenc József, ma Horea) út számos háza, így a reformá-
tus kórháznak a nevezett útra néző épülete, de találat érte a marianum hátsó szár-
nyát. sokan meghaltak, sok volt a sebesült... csodával határos módon a református 
templomot nem érte bombatalálat.

Jellemző volt a Hidelvére (kisebb részben ma is) az ipari forradalom nyomán 
kifejlődő gyári tevékenység. a vasút mentén, a nádas pataka mellett több ipari léte-
sítmény, jelentős kolozsvári üzem működött, illetve ezek közül csökkentett termelő-
erővel egyesek még ma is működnek. 

a vasúti karbantartó üzem (ma remarul – Február 16 vállalat) 1870-ben jött lét-
re. mai napig a fő tevékenysége a vasúti pálya, valamint vasúti szerelvények javítása 
és karbantartása.

az armatura vállalat 125 éves múlttal rendelkező üzem, gáz- és vízcsapokat 
gyárt, ma egy osztrák cég tulajdona.

a libertatea bútorgyár sokáig a környék legnagyobb ilyen jellegű ipari egysége 
volt, nemrég zárták be. területén technológiai parkot kívánnak kialakítani külföldi 
tőke bevonásával.

az egykori tehnofrig vállalat a maga termelőegységeivel az 1948-as államosítás 
előtti gyufagyár területén jött létre, és az élelmiszeriparnak gyártotta a csomago-
ló-, palackozó- és hűtőberendezéseket. legnagyobbrészt lebontották, helyében ma a 
dedeman üzletlánc egyik egysége működik.

az egykori tehnofrig vállalat mellett, a hetvenes években épült toronyblokkban 
fejti ki tevékenységét napjainkban is az 1971-ben létrejött tervezővállalat (icPiaF). 
az alapvetően élelmiszeriparnak szánt gépek tervezésétől napjainkra már vegyi, kő-
olaj- és gyógyszeripari felszereléseket is terveznek, kivitelezésüket önerőből, illetve 
partnercégek segítségével biztosítják.
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eK ugyancsak az imént említett to-
ronyblokkban székel és onnan sugá-
rozza adásait a kolozsvári magyar 
nyelvű kereskedelmi rádió, a Paprika 
rádió.

a kolozsvári cFr futballcsapat 
1907-ben alakult, eredeti nevén Ko-
lozsvári vasutas sport club (Kvsc), 
napjainkra a legsikeresebb kolozsvá-
ri csapat, a hazai és nemzetközi él-
vonalban játszik sokak által követett 
mérkőzéseket.

Jelentősebb hidelvei 
épületek
Benigni- vagy Berde-palota (a 

szamos hidelvei partján baloldalt) – 
a bérházat valószínűleg Benigni éliás 
vagy Bénigni sámuel mészárosmester 
leszármazottja építtette a 19. század utolsó éveiben.

elián-palota (a szamos hidelvei partján, jobboldalt) – az első bérház volt a sza-
mos hidelvei oldalán. 1891-ben épült. nevét élián viktor borkereskedőről kapta, aki 
az első világháború után szerezte meg családja számára.

az astoria, az egykori szálloda – az 1910-es években épült szecessziós stílusban. 
1990-ben a Kereskedelmi és iparkamara vette birtokba.

uránia palota – az akkor korszerű, 400 férőhelyes mozgóképszínházzal, tíz üzlet-
helyiséggel és tizenhét lakással rendelkező bérházat az 1910-es évek elején építette 
udvardi tamás. 

első magyar általános Biz-
tosító, újabban metropol épüle-
te – 1905-ben épült a biztosító 
számára. a földszintjén kávézó 
– előbb a Bristol, majd pár évig 
varga névvel − működött, az 
államosítás után rövid ideig 
szövetraktár volt. az 1960-as 
évek ben helyiségeiben nyílt 
meg a metropol étterem, amely 
az 1990-es évek első feléig lé-
tezett. Földszinti helyiségei-
ben, sőt újabban a pincesorban 
is vendég látó -ipari egységek 
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vannak, emeletein bérlakások 
találhatók.

zsidótemplom vagy neológ 
zsinagóga − a mór stílusú zsi-
nagóga Hegner izidor vasúti 
mérnök tervei alapján épült 
1886−1887-ben, jelenleg az 
egyetlen működő a város ban, 
egyúttal a haláltáborokban el-
pusztult észak-erdélyi zsidóság 
emlék temp lo ma.

marianum – 1910–1911-ben 
épült Hübner Jenő tervei alap-
ján, Kolozsvár egy kori katoli-
kus leánynevelő intézetének 
épülete. az épületben jelenleg 
a Babeş–Bolyai tudományegye-
tem Bölcsészkara működik.

Hidelvei vagy millenáris re-
formátus templom – 1897–1898-ban épült szalay Fe renc tervei alapján, eklektikus 
stílusban.

református kórház − 1932-ben nyílt meg. a három épület közül kettőben a 3-as 
gyermekkórház, az újraépítettben a mentőszolgálat működik.

vasútállomás − 1902-ben épült Pfaff Ferenc tervei alapján. az előző, fából ké-
szült indóház építését és az első vasúti sínek lefektetését 1869. január 7-én kezdték el.

a kolozsvári cFr futballklub stadionja – a legújabb európai normák alkal ma-
zásával 2008-ban építették át 
(bővítették az azelőtti, 1973-
ban épült léte sít ményt) 23 500 
férőhelyesre.

a Fellegvár tetején levő 
Belvedere szálloda az 1970-es 
években épült.
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eK Könyvészet:
1. gaal györgy: Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Korunk. Kolozsvár, 1992.
2. Benkő elek: Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. erdélyi múzeum-

egye sület. Kolozsvár, 2004. online hozzáférés
3. Herepei János: Kolozsvár történeti helyrajza. művelődés, Kolozsvár, 2004. 
4. gaal györgy: Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban. in Kolozsvár 1000 éve. 

a 2000. október 13–14-én rendezett konferencia előadásai. szerk. dáné tibor 
Kálmán et. al. erdélyi múzeum-egyesület. Kolozsvár, 2001. 

5. egyed ákos: Kőváry László – a városépítő polgár. in Kolozsvár 1000 éve: a 
2000. október 13–14-én rendezett konferencia előadásai. szerk. dáné tibor 
Kálmán et. al. erdélyi múzeum-egyesület. Kolozsvár, 2001. 

6. asztalos lajos: Kolozsvár épített kincsei. stúdium. Kolozsvár, 2008. 
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András Imre

szőlő és bor Kolozsváron

Kóstoló

„A Víz ital igen árt az étel közben:
Gyomrot meg-hidegít, s nem emésztet könnyen
Igyanak Bort azért inkább az emberek,
A több állatoknak jók lésznek a vizek...”

a bor jótékony hatásáról írott fenti sorokat 1770-ben olvashatták a kolozs vá-
riak, amikor a dél-olaszországi salerno orvosiskolájában megjelent hasznos tanul-
mányt magyarul is kiadták erdély fővárosában. a kincses város közelében lévő 
dom bokon akkor még kiterjedt szőlőültetvények voltak. a szőlőtermelést és bor-
ké szítést, valamint a bor kimérését és forgalmazását, a korcsomáltatást és a bor 
be hozatalát a város falain belülre hosszú századokon át formálódó, kialakuló rend 
szerint szabályozták.

Hogy kik és mikor telepítettek szőlőt a kolozsvári dombokra, azt megmondani 
nem lehet. amióta történelmi emlékek léteznek ezen a helyen, azóta nyomát is látni 
ennek a nemes növénynek. oklevelek és más dokumentumok sokasága szól a műve-
léséről. az is bizonyos, hogy a szőlő és annak nedűje, a bor, igen jelentős szerepet 
játszott a település életében.

a krónikás Heltai gáspár szerint igazságos királyunk születése is szorosan kap-
csolódik a kolozsvári szőlőhöz: „szülé pedig erzsébet asszony mátyást Kolozsváratt 
erdélyben, mikoron irnának Krisztus urunknak születése után 1443-n, bőjt második 
havának huszonhetedik napján reggel három órakor. mert erzsébet asszony akkor 
Kolozsváratt szállott vala, jő-
vén szilágyból egy szőlőmíves 
gazda embernél, ki lakik vala 
az ó-várban egyenest arczal, 
mikoron bémennek az ó-várba, 
egy kőházban.”

a nagy király nem is feled-
kezett meg később a szülővá-
rosában termesztett szőlőről. 
Kiváltságlevelekkel, adóked-
vezményekkel és borbehozatali 
tilalommal támogatta, segítette 
annak művelését.

Eladó bornyúmáli szőlős. Apróhirdetés,  
Kolozsvári Közlöny, 1860. máj. 31.
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eK „Hogy annakutána magyari 
királlyá lőn mátyás, (…) örök 
emléközetre megajándékozá 
az várast is, igen nagy és jeles 
privilégiommal és szabadság-
gal, melynek a drága levele 
mostan is ugyan [érvényben] 
volna: hogy minden kolozsvá-
ri ember egy-egy kalangyától 
kihányá a két-két kévét a dézs-
mába, és az ő gabonáját felrakja 
az ő akaratja szerént, és haza-
vigye, ott hagyván a dézsmát. 
szüretbe pedig kádba töltse a 
sajtóknál a szőlő alatt az ő dézs-
máját, és ki-ki mind hazavigye 

az ő mustját: halhatatlan nagy szabadság! de evvel akarta a felséges mátyás király 
az ő hazáját felékesíteni. mert nem minden bokorban terem olyan felséges és híres-
neves fejedelem!” – emlékeztet Heltai gáspár.

mátyás a korabeli adóterhek és a dézsmafizetés könnyítésével, valamint a „kül-
ső” bor behozatalának tilalmával – mai szóhasználattal élve adó- és vám ked vez-
ményekkel – serkentette a termelési és munkakedvet, ugyanakkor jelentős jövede-
lemforrást nyitott meg a kincses város polgárai számára.

„a földmivelés érdekében két irányban látjuk a király figyelmét Kolozsvárra 
kiterjedni. egyik az új dézmálási rend behozása, melyre nézve mind a gabona-, 
mind a bordézma kiadása tekintetében (...) oly czélszerü, a termesztőkre oly köny-
nyebbségekkel járó módot engedélyezett, mi abban az időben hallatlan volt, s a 
földmivelés e két ágának kétségkívül tetemes lendületet adott. másik azon intézke-
dése, mely szerént 1458-n temesváratt decz. 6-n költ királyi kedvezmény-levelében 
a Kolozsváratt benn lakó külső embereknek szigorúan megtiltotta, hogy külső és 
idegen bort a városba bévihessenek. ez által a bortermesztésnek adta meg azt az 
örök-mozgásu erőt, a mit a nagyobb és bizonyos haszon reménye költ fel az ember-
ben, s megnyitotta azon jövedelmi források egyikét, melyek által Kolozsvár népe 
hajdan a jóllétnek csudás, sőt irigyelt fokára emelkedett.”

a felvilágosult uralkodó törekvéseit, a kilenc évvel később bevezetendő pénzügyi 
reform tervét ésszerűen támogatták a katolikus egyház itteni vezetői, akik a helyi 
érdekeket sikeresen egyeztették a központosított állami szempontokkal. Bertalan 
kolozsmonostori apát és zárdakormányzó egy évvel a királyi rendelkezés után új 
szerződésben módosítja a mai szóval egyfajta helyi adónak is nevezhető szőlőbért. 
célja, hogy a gorbói, kőmáli és bethlendi szőlőhegyeken elpusztult vagy pusztulás-
nak indult ültetvényeket újratelepítse, illetve megmentse, és azokban a termelést 
fokozza. ezért eltörli a korábbi dézsmakötelezettségeket, és abban állapodik meg 
a bérlőkkel, hogy csak a megtermelt bor után, annak arányában fizessenek „igaz 
dézmát”. minderről így olvashatunk Jakab elek kolozsvári történetében:

Kőmáli szőlő a vincellér-házzal 1877-ben
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„a nép jólléte óhajtásának és eszközlésének e magas színvonalán mútatja [az] 
1460-n jan. 26-n költ (…) egyezmény Bertalan kolozsmonostori apátot és zárda kor-
mányzót is. »elébe mentek – úgymond nevezett apát – egy részről Balog Péter, sleffer 
menyhárt, Bulchin lenard, Kismester lukács, engel erazm, és zampol miklós, okos 
és körültekintő kolozsvári polgárok a magok és az összes városi polgárok és vendé-
gek nevében; más részről Jó Ferencz, nagy János, székely andrás, Bebarth János, 
nebleng János és solar lőrincz monostoron lakó előrelátó férfiak, magok és a mo-
nostori apátság szőlőhegyében szőlőt biró összes lakók nevében, és előadták, hogy 
az általok birt szőlők a miatt, hogy nekik eddigelé minden hold szőlőért szőlőbér 
fejében egy tálentom-érő viaszat kellett fizetniök, jobbára mind megromlottak, sőt 
a gorbó nevű szőlőhegy nem mívelve, sőt felhagyatva egészen kiveszett és semmivé 
lett; nem csak, de maga az apát úr is tapasztalván, hogy máshol t.i. a Kőmálban és a 
Bethlend nevű szőlőhegyekben levő szőlői is el kezdenek pusztulni: meggyőződött az 
iránt, hogy azon viaszfizetés eddig is sokkal inkább volt a templom és apátság kárára 
mint javára; azon czélból tehát, hogy e szőlőhegyek tovább ne pusztuljanak, hanem 
inkább megújítassanak, s neki és hivatalutódinak hasznosabbakká tétessenek, szabad 
önelhatározással s érett megfontolás után, mindazoknak, kik az apátság megjelölt 
szőlőhegyeiben szőlőt bírnak, tartanak és mívelnek, kegyelemből azon örökkétartó 
engedélyt adta, hogy a tőlük mívelt minden hold szőlőért földbér czím alatt eddigelé 
fizetett viaszat s minden három hold-
nyi szőlőért szintén fizetett egy arany 
forintot, a bor-kilenczeddel együtt, 
jövendőben soha fizetni kötelesek ne 
legyenek, hanem mint igaz kereszté-
nyekhez illik, csak termesztett boruk 
után fizessék meg az igaz dézmát: egy-
szersmind erre nézve létező minden 
eddigi kiváltságot vagy bármi más ked-
vező tartalmú levelet megsemmisített, 
s hogy ez intézkedését valaha hivatal-
utódai végrendelkezés útján is megvál-
toztathassák, szigorúan megtiltotta.«

az apátnak […] földbért s 
kilenczedet venni joga nem volt; a 
dézmavételt tör vény, módját a király 
csak imént határozta meg, de akár 
szabad önelhatározás, akár királyi te-
kintély idézte elő ez engedményt, Ko-
lozsvár bortermesztőire nézve kétség-
telenül hasznos eredménye volt.”

a központi és helyi hatóságok nem 
csupán a dézsma beszedéséről és a 
termelési kedv serkentéséről gondos-
kodtak, hanem a szőlőültetvények és a 

 A szőlők és gyümölcsöskertek védőszentje 
Donát. A XVIII. század közepe táján  

készült barokk szobor az egykori hójai  
szőlők fölött áll – Veress Ferenc felvétele
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eK szüretelők védelméről is. Hadak járása, háborúskodás idején a szüretelők mellé a 
városi tanács védelmet rendelt. Így például 1613. október 15-én száz gyalog puskást 
a Békás-patak mellé és a Házsongárdba az ott dolgozó szőlőmunkások biztonságára. 
Hasonlóképpen a szőlőültetvények védelméről is gondoskodni kellett, valamint a 
szőlőkben és gyümölcsösökben kárt tevő háziállatok befogásáról:

„Kolozsvár gyarapodására volt Kendi Ferencz és dobó istván vajdáknak 1554. 
márczius 12-ki azon levele, melyben megerősítették ii. ulászló királynak 1502. 
october 7. Budán kelt (...) parancslevelét, melyben (...) a király Kolozsvár bírája, 
esküdt polgárai és egész közönsége szolgálatára (...) négy sátoralja czigányt adomá-
nyozott és rendelt, s meghagyta a nevezetteknek és utánok következő vajdáknak, 
hogy azokat Kolozsvár polgári közönségétől, a kiknek a király szabad elhatározásból 
adta, el ne vegyék s el ne tulajdonítsák, sem valamely díj [taxa] vagy más fizetés 
teljesítésére kényszeríttetni ne engedjék, sőt őket az ily megtámadók s elidegenítni 
akarók ellen védjék és oltalmazzák.

itt van eredete Kolozsvár azon lakosinak, kiknek rendeltetése eleinte a város 
utczáinak tisztántartása, sár és rondaság eltakarítása, és veszett ebek befogása, esett 
állatok eltávolítása volt; a szőlőkben, gyümölcsösökben kárt tevő házi állatokat 
ők fogták be; büntető ügyekben mint végrehajtók szolgáltak: a bűnöst kalodába 
vitték, megpellengérezték [a pellengérhez = szégyenfához kötötték], zsákba varrva 
vízbe vetették, czégéres életű nőket megseprűztek, s a városból kikísérték. számuk 
lassankint annyira szaporodott, hogy egy kis városrészt alkottak – az úgynevezett 
czigány-sort: később kisebb vétségekben büntető hatalommal bíró, általuk válasz-
tott s részben fizetett vajdák alatt – mint a társadalom egy alsóbb osztálya – külön 
polgári kötelékben éltek s meghonosultak.”

de lássuk csak, hol is terültek el Kolozsvár bortermesztőinek szőlősei? a várost 
övező dombokon mindenütt, még az északi lejtésű házsongárdi részen is telepítet-
tek ültetvényeket, de természetesen mindenekelőtt az északi dombok délre néző 

Unitárius papi és tanári szőlők a középső Kőmálban (1870)
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oldalain. ilyen a szentgyörgyhegy, nádastere, Brétfű, nádasvölgy, túzokmál, Kőmál  
(a fellegvári oldal mára teljesen beépített része). nyugat felé a Bornyúmál, Hója, 
monostor, fenesi dombok. délen a Házsongárd és a Békás-patak felé lejtő oldalak.

a mellékelt, 1870-ben közölt rajzon az egykori, szent egyed apátról nevezett 
zárda romjai körül lévő unitárius papi és tanári szőlők egy részének beosztása lát-
ható a középső Kőmálban. ekkor szőlőtulajdonosok voltak itt mások mellett sándor 
istvánné gyergyai Klára, Kriza Jánosné Füzi Borbára, gyulai József és szilágyi Pál.

Kővári lászló történész szerint 1870-ben még 470 holdnyi szőlő volt Kolozs váron. 
az itt termett szőlő és az abból készült bor minősége változó volt. az időjárási viszo-
nyok és a szőlőfajták egyaránt befolyásolták azt. az erdélyi gazdasági egylet saját 
hivatalos közlönyében így tájékoztat az 1875. évi erdélyi szőlőtermésről:

„a női szeszély nem változandóbb, mint volt ez évi időjárásunk; egy farsangi 
bohócz-estély tarkasága nem kirívóbb, mint volt ez évi szőlőgazdaságunk, ott jónál 
jobb, itt rossznál rosszabb tüneményeiben.

nyugot- és Közép-európa lapjai nem találtak elég nagy szavakat szótáraikban 
kifejezésére a bőséges áldásnak, melylyel az ég kegye talán az embernyom idejében 
soha sem látott mennyiségben árasztotta el szőlőhegyeiket.

Királyhágón túl száz kézzel is alig győzte a kádár munkáját, nehogy a föld nyelje 
el a dús termést, s nem volt ritkaság egy üres hordóért a másikat megtölteni cserébe.

és erdélyben? mintha más anyák módjára természetanyánk is mostohább ér zel-
meket táplálna – egyik mint a másik szülötte iránt, gazdag tárháza ajándékait úgy 
osztogatta el, hogy kevésnek nagyon szűkön, soknak úgyszólván semmi se jutott.”

Haller Ferenc 1834-ben közzétette az előző tíz esztendő során kolozsvári szőlőjé-
ből készített borainak minőségét.

a bor jósága

1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833
jó sava-

nyó
jó külö-

nös 
jó

jó nálam jó, 
so kak ná 
egres lév

igen 
jó

savanyó, 
sokaknál 
éretlen, 
rothadt

nálam 
savanyó, 
sokaknál 
ihatatlan

igen jó, de 
rothadtsá-
gáért igen 
kevés

a 19. század gazdasági változásait szorosan követték a kincses város szőlő mű-
velői és borkészítői. itteni székhellyel alakult meg Paget János kezdeményezésére 
az erdélyi Pincze egylet, amely szakmai tanácsadással, nemes fajták behoza talával, 
szakemberek képzésével és a bor forgalmazásával egyaránt segítette egész erdély-
ben a borászat korszerűsítését. az egylet igazgató választmánya 1874. évi üzleti 
jelentésében így számol be sikereiről:

„minden alkalmas belföldi piaczot elfoglalunk, ezek mellett Bécsben és 
lembergben is borainkkal fellépünk. Borpiaczunk terjesztésére próbát tettünk ame-
rikában, angliában, az eredményt még nem tudjuk. (…)
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eK ez alkalommal nem tehetjük, hogy 
meg ne emlékezzünk Kolozsvárról, 
mint székhelyünkről. itt csináljuk mi, 
ez idő szerint, a legnagyobb és bizto-
sabb forgal mat, részünkre itt évről-év-
re emelkedik a helyi fogyasztás. nap-
ról-napra némulnak el a gáncsoskodók 
vagy előítéletesek, kik a pincze-egyletet 
közönséges elneve zés sel pancsolónak 
gúnyolták, nevetségessé teszi magát 
már az, a ki állítani merné, hogy mi bo-
rainkba spiritust teszünk. és ez furcsa 
és ez így van. mint tréfa megjárja, de 
már komolyan senki sem állítja. Finom 

boraink kiküzdték a helybeli piaczon tekintélyüket. mi is átestünk rajta, hogy egy pró-
féta se kedves saját hazájában, első sorban jó embereinket kellett itt saját érdekökben 
s érdekünkben megnyernünk. már a vidéken kedvezőbben állunk, elhallgatva a ma-
gyar fogyasztókat és termelőket, a kik nagy bizalommal, ragaszkodással vannak irán-
tunk, a szászok uraim ! a szászok ! érdemeinken felül dicsőítenek.”

Hasonlóképpen biztató helyzetről tájékoztat a pinceegylet a következő év elején: 
„erdélyi pinczeegyletünk” folyó év mártius 31. tartott közgyűléséről örven detes tu-
dósításunk van. az osztalék, jelen nyomasztó kereskedelmi viszonyok mel lett 8%-
tóli; továbbá a választmány ajánlata 150 000 frt új részvény kibocsátására elfogad-
tatott, mintszintén az is, hogy Kolozsvártt egy országos pincze építtessék s ez által 
lehető legyen az európai borpiacznak a termelőkre, a tőkepénzes részvényesekre és 
az országra kiható előnyét biztosítani.”

a szintén kolozsvári székhelyű erdélyi gazdasági egylet is kiveszi ré szét az er-
délyi borkészítés korszerűsítéséből. az állomás felé vezető nagy ut cában oktatásra, 
képzésre alkalmas kísérleti telepet létesít, erdélyi borá szati körutakat szervez, és 
kapcsolatai révén próbálja elősegíteni az álla milag támogatott szakemberképzést, 
valamint a szőlőgazdaságok védelmét. 1874-ben az „őstermelés” segítésének szán-
dékával „borászati körút”-ra küldte néhány tagját. a tíznapos út tapasztalatairól és 
a megfigyelésekről dr. Wolff gyula számolt be az egylet vándorgyűlésén:

„...mindenütt, merre jártunk, nagy kedvet és érdeklődést találtunk úgy a 
szőlőmívelés és bortermelés, mint a gyümölcsészet terén. tele van mindenki jó szán-
dékkal, de szörnyetegként áll utjában a »nervus rerum« hideg alakja s azon kevese-
ket, kiket ez nem hozna zavarba, az értelmes munkáskéz hiánya ejti kétségbe. mi 
ugyan csak a haladást kívánnók inkább kiemelni, mindazonáltal kényteleníttetve 
vagyunk néhol a fogyatkozásokra is rámutatni, s annál kevésbé elhallgatni, hogy 
vannak szőlővidékek, hol a téli takarmánynak valót a szőlőrendek közt gyűjtik! sőt 
volt alkalmunk látni azt is, hogy a leszüretelt hegyben a falu tekintélyes csordája 
lett becsapva legelészni Bacchus neves növénye szép lombjain, világos bizonysá-
gául az értelmetlenség és hátramaradottság szent együgyüségének. (…) a helyes 
szőlőművelésbeni előhaladás egyik főakadályának láttuk a tanult munkáskéz hiá-

Erdélyi pezsgő reklámja 1875-ből  
(Erdélyi Gazda)
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nyát elannyira, hogy vannak vidékek, hol a szőlő nem míveltetik, hanem valósággal 
agyonkínoztatik! ennélfogva, miután hazánk másik fele – magyarország – úgy is 
dicsekszik már négy vagy öt vinczellérképezdével, erdélyre nézve is egy hasonló 
intézetnek felállítását legégetőbb szükségeink közé számítjuk, és kérjük a nagyon 
tisztelt vándorgyűlést, hogy minket 
e meggyőződésünkben támogatva az 
erdélyi gazd. egylet útján fölkérje a 
nagyméltóságú miniszter urat: hogy 
ezen mostoha helyzetünket vegye szí-
vére s létesítsen erdélyben is mielőbb 
egy vinczellérképezdét.

egy másik őszinte kérésünk pedig 
így hangzik: a magyar törvényhozó 
testület, hatalmánál fogva nyújtson al-
kalmat ez ország lakóinak arra, hogy a 
szentesített mezei- és szőlőrendőrségi 
szabályok tekintélyére támaszkodva 
biztosíthassa magának azt, mit isten 
segélye után izzadságos munkájával 
kiérdemelt, parancsolja ezt a jogérzet és a nemzetgazdászat érdeke!”

lám, miként az utolsó mondatokból kiderül, a szőlőültetvények védelme, a ter-
més biztonsága közel négyszáz esztendővel ii. ulászló parancslevele után is gond.

az erdélyi gazdasági egylet 1875. elején megvizsgálja a nagy utcai kísérleti tele-
pének helyzetét. ez a telep a korabeli nyilvántartások szerint jelentős értékkel bír: „a 
nagy-utczai telepnek a városi telekkönyv szerint következő parczellái vannak: 3841 h. 
rajzi sz. alatt egy 56 □öl területű faház a Xii. a. osztályban, 3842 alatt i osztályú kert 
633 □öl, 2 frt 42 kr. tiszta jövedelemmel, végre 4763 sz. alatt i osztályu kőmáli szőlő 
900 □öl, 4 frt 13 kr. tiszta jövedelemmel.” az egylet igazgatóválasztmánya 1875. már-
ciusi ülésén áttekinti a telepről kötött szerződé seket, és dönt a további hasznosításról:

„igazgató választmány a nagy-utczai szőlő és telek eladása, valamint a köztelki 
vinczellérképezde ügyében a következő jelentést nyújtja be: (…)

ma holnap kilenczedik éve lesz annak, hogy választmány ezen nagyutczai sző-
lőskert kezelését azon időben az egylet czége alatt működő borász egyletnek, mely 
később önálló pinczeegyletté alakult át, kölcsönösen teljesítendő kötelezett ségek fel-
tétele mellett a tulajdonjog épségben tartásával átbocsátotta. (…)

a borász-egylet másfelől kötelezte magát, hogy a már kész és termés alatt levő 
szőlőültetvény kiirtása után:

a) az európai bortermelő tartományok, jelesen német, franczia és magyar föld 
legjelesebbeknek elismert borszőlőkkel lehető legczélszerűbb beosztással fogja a 
szőlőtelepet egészen újból ültetni.

b) minden a tervezetbe beveendő borfajnál a legkorszerűbbnek ismert mívelési rend-
szerek alkalmazásával kísérlet alá veendi melyik faj, minő mívelési mód használása által 
felelhet meg egyfelől a tőke szerves működésének, másfelől a faj borászati czéljainak.

Szőlőprésreklám 1875-ből (Erdélyi Gazda)
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eK egyik úton a jeles és értékes bort adó fajok ismertetését kívánta eszközölni, má-
sik úton a lehető leghelyesebb mívelési módszer megválasztására kellett volna alkal-
mat nyújtani a tudvágyó közönségnek. (…)

a választmány arról lett meggyőződve, hogy a nagyutczai szőlőtelepen hosszú 9 
éven át folytatott kísérleti működés, az országrészünkben kifejlett örvendetes hala-
dások által merőben túlszárnyalva lévén, befejezettnek tekintendő.”

ebben az időben (1875) több szőlőfajtát termesztettek Kolozsváron. a Kolozs-
monostori magyar Királyi gazdasági tanintézetnek a Hójában található szőlőséről 
szóló rövid tájékoztató megemlít néhányat:

„a kolozs-monostori intézeti szőlő (kezelője ritter gusztáv főkertész) a Hójá ban 
részben lapályos, részben lejtős déli oldalon fekszik. Kiterjedése 1842 □öl, ab ból 
utak stb. levonása után tiszta termelő föld 1158 □öl. talaja agyag márga. az intézet 
felállításakor későn és korán érő fajokkal rendetlenül beültetett terület 1872-ik év-
ben kiirtatott, 2 láb mélyen megforgattatott, teraszíroztatott és a fekvésnek megfe-
lelő korai és késői fajokkal, részint sima, részint gyökeres vesszőkkel beül tettetett. a 
felső nagyobb rész karikára és csapra műveltetik, a tőkék egy mástóli távolsága 3½. 
a teraszírozott részen háromféle metszési mód alkalmaztatik, u.m. karikára csap-
pal, guyot vagy sodronyos és tisztán csap mívelési mód. a szőlőfajok következők: 
1. mézes fehér. 2. Barátszőlő. 3. Fekete Burgundi. 4. Piros tramin. 5. riesling. 6. 
malvasia. 7. trollingi. 8. Portugiezi. 9. Fehér burgundi.”

öt évvel később, 1880-ban, az intézet jó minőségű termést szüretelt. „nem lehet 
kételkedni a felett, hogy a minőség tekintetében elért eredmény a szőlőfajok jósá-
gán kívül a czélszerű kezelés és a gondos mívelés kifolyása volt, mert míg a szépen 
és szakértelemmel rendezett sorok a nap beható erejében inkább részesülhettek, 
addig a haszontalan gyomok soha sem futják be annyira aljukat, mint az a legtöbb 

szőlőben szomorúan ta-
pasztalható. e szüreten 
az intézeti hallgatók a 
szőlőszedés, zúzás és 
sajtolásnál tevőlegesen 
működtek. mindenik 
faj külön leszedetett és 
a Babó-féle mustmé-
rő segélyével czukor és 
savtartalma kimutat-
tatott.” (Erdélyi Gazda, 
1880/43)

a következő eszten-
dőben (1881) viszont az 
időjárás nem kedvezett 
sem a szőlőnek, sem a 
szüretnek. erről így szá-
mol be máttyus samu 
iii. éves gazdász:

Gazdasági Tanintézet Kolozsmonostoron  
(Erdélyi Képes Újság, 1889)
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„october 22-én reggeli 9 órakor idei szüretünk kezdetét vette. sem a fiatalság, 
sem pedig a szedő személyzet között nem volt meg azon általános jó kedv, a mely 
máskor szüret alkalmával mindnyájunk között honolt.

lehangolt volt nem csak az ember, hanem maga a szőlőhegy is. egész nap nem 
lehetett hallani a szüretezők vidám kurjongásait, a taraczkok dörgését és a zenészek 
hangszereiből fölhangzó vidám nemzeti notákot, a melyek még csak a múlt évben is 
szüret alkalmával elragadták a hevesvérű fiatalságot. Ha húzta is vagy egy eltévedt 
barna művész, az is csak a szomorúját húzta.

más esztendőkben, ha rossz termés volt is, szép időjárás mellett megadtuk a 
szüretnek ünnepélyes formaszerűségét, de most a sok fáradság után nyert kevés 
alamizsna leszedéséhez még tisztességes időnk sem volt. egész nap tapostuk a nagy 
sarat és dideregtünk a szőlőtőkék mellett.

idei szőlőtermésünk mind minőség, mind mennyiség tekintetében nagyon gyen-
ge eredményt mutat fel. a mesebeli róka, ha bele kóstolt volna szőlőnkbe, bizonyára 
helyben hagyta volna annak savanyúságát.

a sok kedvezőtlen időjárás miatt kellőleg nem fejlődhetett ki a szőlő czukor-
tar talma, míg ezzel szemben a szabad sav tartalom növekedett. Hogy mily elütő 
eredményt ad a tavali terméssel is szemben az ideinek czukor és savtartalma, ennek 
illustrálására szolgáljon a következő kimutatási táblázat:

a mi pedig a mennyiséget illeti: a honnan kedvezőbb években 100-tól egész 180 
veder bort is szűrtünk el, most csak 36 veder lett.”
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szőlőfajok
1880. évi termés 1881. évi termés
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2 Barát szőlő 16·5 1·05 15·0 1·1
3 riesling 17·5 1·0 14·5 1·6
4 tramini 19·0 1·05 16·0 1·4
5 Burgundi kék 16·5 0·7 13·0 1·6
6 Burgundi fehér 16·5 0·9 14·3 1·8
7 malvázi 18·5 0·6
8 zöld szilváni 15·0 1·3
9 izabella 19·0 1·0
10 (Kövér szőlő) 16·5 0·7
11 (réthy mór szőlőse) 12·0 1·2
12 („Földesy”-féle szőlő) 13·0 1·5
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eK a 19. századi gazdasági változások a felzárkózás folyamatos kényszere mellett 
állandó tennivalókat, kötelezettségeket rónak a kolozsvári bortermelőkre. egyszerű 
példája ennek a helybeli Kereskedelmi és iparkamara 1875. március 5-i értesítése az 
egy esztendő múlva használatos űrmértékek bevezetéséről:

„minthogy 1876 január 1-én a métermérték a magyar-osztrák birodalomra nézve 
kötelező erővel lép életbe, kívánatosnak mutatkozik e mérték iránt a borkereskedés 
körül is előre gondoskodni. ez okból a bécsi kereskedelmi és iparkamara illetékes 
szakemberekből egy bizottságot hívott össze, a mely a következő megállapodásra jött:

1. az eddigi akó helyett egységmértékül ajánltatik az ötven literes hordó (fél 
hektoliter, a mely egyenlő 35 bécsi kupával) s így a bor ára az új árujegyzékeken, 
hirdetményeken stb 50 liter után volna jegyzendő. (a serfőzőknél hasonló eljárás 
jött javaslatba.)

2. óhajtandó, hogy az új mérték használata már a legközelebbi szüret alkalmával 
életbe lépjen, hogy a mérték törvényes behozatalakor a zavarok kikerültessenek.

3. az eddigi két meszelyes (=70 centiliter) és egy meszelyes (=35 centiliter) 
palaczkok egyelőre használatban hagyandók, de törekedni kell lassanként a ¾ liter 
és ⅜ liter tartalmú palaczkok behozatalára, a melyek a más bortermő országok li-
termértékének és palaczkjainak jobban megfelelnek.

alólirt kamara e határozatokat a bortermelők és borkereskedők figyelmébe kü-
lönösen ajánlja.”

ebben a korban már nem tiltotta királyi rendelet a „külső” borok behozatalát. 
Közeli és távolabbi borvidékek borait lehetett megvásárolni a városban. erről tanús-
kodik a Magyar Polgár nevű helyi napilapban 1876. júl. 1-én közölt reklám is:

„tokaji borok staibl Jenő üzletében
Kolozsvártt, belmonostorutcza 10. szám.
szülőföldemről, magától a termelőtől beszerezve, jótállás mellett szolgálom ki.
½ literes üveg egy puttonyos tüzes, kevéssé édes aszu 1 frt.
½ literes üveg egy puttonyos muskotály asszu, nem édes 1 frt.
½ literes üveg két puttonyos édes asszu 1 ft. 25. kr.
a két elsőt férfiaknak, az utóbbit nőknek és betegségből lábbadozóknak ajánlom
lám, száz esztendő múltán is felemlegetik a bor jótékony hatását…”
a gyorsuló gazdasági változások, a termelés korszerűsítése és a piackeresés sűrű 

tennivalói közepette szinte észrevétlenül lopózik be az egész európa szőlő mű velését 
sújtó és a kolozsvári bortermelést megsemmisítő kártevő, a filoxéra nevű amerikai 
gyökértetű.

az erdélyi gazdasági egylet 1875. január 5-én tartott választmányi ülé sén fog lal-
kozott a filoxéra elleni teendőkkel. „szőlészeti vándortanár 1874. évi műkö dé séről 
jelentést tévén, jövő évi teendőire nézve utasítást kér, egy szersmind tudatván, hogy 
sz.-istvánon és m.-szengyelben gyanús szőlőtők fordulnak elő, melyeket tavasszal 
tüzetesen meg fog vizsgálni. választmány a jelentés első ágát tudomásul vévén, fo-
lyó évre működési területül, a borá szati körutat végző bizottság indít vá nya szerint, 
Hunyad megyét jeleli ki. a gyanús szőlők éber megfigyelését továbbra is vándorta-
nár szoros hivatalbeli kötelességévé téve, néhány kiásott tő beküldését annak idején 
elvárja. egyszersmind klosterneuburgi igazgató báró Bobohoz kérdés fog intéztetni, 



145
sző

lő
 és Bo

r Ko
lo

zsvá
ro

n
szőlő és Bor Kolozsváron

lenne-e még a tavaszon alkalom az ottani vidéken a phylloxera fellépését észlelni 
és tanulmányozni, – ha igen, választmány a szőlészeti vándor ta nár nak módot fog 
nyújtani, hogy ezen szőlőinket fenyegető vészszel a hely szí nén megismerkedjék.”

a korabeli „civil szervezetek” – mint 
az erdélyi gazdasági egylet – mel lett 
természetesen az állami hatóságok is 
próbálják gátolni a pusztító kár tevők 
terjedését. a Kolozsváron megjelenő 
Erdélyi Gazda sorra közli az erre vo-
natkozó minisztériumi rendeleteket, 
így a „földmívelési miniszterium” ren-
deleteit is:

„valamennyi törvényhatóságnak! 
a Phylloxera nevű szőlőpusztító ro-
var behur czo lásának lehető megaka-
dályozhatása czéljából f. évi 17472 és 
18331 sz. a. ki adott körrendeletem 
kapcsán szőlővesszőket, és pedig úgy gyökeres, mint a sima vesszők nek az összes 
külföldről, valamint az osztrák tartományok és horvát-slavon országból való be-
hozatalát ezennel eltiltom. a tilalom áthágói a behozott szőlő vesszők elkobzása és 
megsemmisítése mellett 40 frttól 100 frtig terjedő birság gal fognak közigazgatási 
úton büntettetni. ezenkívül pedig fentartatik a törvény rendes útja mindazon károk 
megtérítésére nézve, melyek ezen tilalom áthágása által okoztatnának. Felhívom a 
törvényhatóságot, hogy ezen rendeletem szabályszerű közhírré tétele mellett, annak 
szigorú foganatosítását a legnagyobb erélylyel eszközölje.” (1875. január)

az országos rendelkezéseknek megfelelően, Kolozsváron is közzéteszik azoknak 
a jegyzékét, akik az előző években európából filoxéra-fertőzött területekről hoztak 
be szőlővesszőket:

„Klosterneuburgból hozatott sima és gyökeres vesszők megrendelőinek név jegy-
zéke. (…)

Kolos. 1870/71. (…) Kolozsvár. Folly mihály. 1871/72. Kolos-monostor. ritter 
kertész. (…) Kolozsvár. végh samu. 1872/73. Kolosvár. gr. Bánffy miklós. ne mes 
János. szentjánosy Ferencz. 1873/74. Kolozsvár. Bodor Pál. mozsa samu. gr. teleky 
gusztáv.” – olvasható az Erdélyi Gazda 1875/11. számában.

a filoxéra terjedését nem tudták megállítani. Pusztítása olyan nagy volt, hogy 
a kolozsvári szőlőtermesztés gyakorlatilag megszűnt, korábbi állapotát azóta sem 
sikerült helyreállítani.

a helyi termelés megszűntével és a gazdasági viszonyok gyökeres válto zá sával 
együtt más korszak kezdődött a bor kolozsvári jelenlétében. a be ho zatal minden 
mellékkövetkezményét megtapasztalhatták a város polgárai. a különféle borvidé-
kekről származó kiváló borok mellett megjelentek a hami sítottak, amelyek „szőlőt 
sem láttak soha”. az illetékesek a törvény és a nyilvánosság erejét vetették be a 
borhamisítók ellen. ennek példája az alábbi ítélet, amely az elkövetőre büntetést ró, 

Szőlőprésreklám 1880-ból (Erdélyi Gazda)
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eK elrendeli a lefoglalt bor meg sózását, valamint az ítéletnek a kolozsvári és budapesti 
lapokban történő nyil vános közlését.

„(XXvii.) Borhamisítási ítélet.
engelman Herman kolozsvári borkereskedő elitélése.

iii-ad fokú ítélet.
a tek. rendőrkapitányságnak, Helyben.

engelman Herman elleni kihágási ügyben a nagyméltóságú m. kir. belügy mi-
nisz ter úr 1899. évi november hó 13-ról 3031–899. sz. a. hozta az alábbi magas 
határozatot: a város tanácsának folyó évi január hó 17-én 3. sz. a kelt má sod fokú 
ítélete, mely szerint a rendőrkapitány által hozott elsőfokú ítélet részbeni megvál-
toztatásával és kiegészítésével engelman Herman, kolozsvári lakos, borkereskedő 
mesterséges bor forgalomba hozatala miatt az 1893. évi XXiii. t.-cz. 5. §-a alapján az 
1892. évi XXvii. t.-cz. 3. §-ában jelzett czélokra fordítandó 200 frt pénzbüntetésben, 
nem fizethetés esetén 20 napi elzárásban, továbbá az eljárási és felmerülhető tartási 
költségek megfizetésében marasztaltatott el; egyúttal a 16 forint vegyvizsgálati díj 
megfizetésére köteleztetett, valamint a panaszlottnak a belkirály-u. 15. sz. a. lévő 
pinczéjében 612, 620, 637, 655, 668, 709, 738, 638, 746, 674, 685 és 662 liter űrtar-
talmú 12 hordóban lepe csé telt nevezett költségére sóval való denaturálása s ennek 
megtörténte után szabad rendelkezése alá bocsájtása elrendeltetett; köteleztetett to-
vábbá a mesterséges borból eladott 17·86 hektoliter bor mennyiségnek az állandó 
bizottság által hektoliterenkint 21 forintban megállapított árát tehát 375 forint 6 
krajczárt 15 nap különbeni végrehajtás terhe alatt Kolozsvár város szegényalap ja-
vára befizetni; az ítélet végül a borellenőrző bizottsággal, valamint az ítélet jogerőre 
emelkedése után az illetékes kir. pénzügyigaz ga tósággal és panaszlott költségén a 
hatóság által a „magyar Polgár”, „el len zék” kolozsvári és a „Borászati lapok” vala-
mint a „Pesti Hírlap” bu da pes ti lapokban egy ízben közzétenni rendeltetett; (…) mi-
ről a tek. rendőr kapi tány ság a felterjesztett iratoknak visszazárása mellett további 
szabályszerű eljárás végett ezennel értesittetik.

 Kolozsvár sz. kir. város tanácsának 1900. január 5-én tartott üléséből.
 szvacsina géza polgármestr, s. k.”

mindezektől időben távol, de a mindennapi élet körforgásának közvetlen közel-
ségében tekinthetünk a mára. Kolozsvár üzleteiben ma erdélyi és magyarországi 
borvidékek borait mellett a Kárpátokon túlról és a világ minden sarkából behozott 
borokat lehet vásárolni. a romániai magyar Közgazdász társaság havi rendszeres-
séggel szervez borkóstolókat, így próbálván segíteni az eligazodást ebben a nagy 
kínálatban. a Borsarock nevű üzlet minőségi magyar borok forgalmazását vállalta.

a 2011 augusztusában második alkalommal megrendezett Kolozs vári magyar 
napokon közismert és kevésbé ismert borvidékek kisebb és na gyobb borászatai, pin-
cészetei voltak jelen, vettek részt a borvásáron. nagy boldogasszony napjától szent 
istván királyunk ünnepéig minden este borkóstoló és borbemutató volt, napközben 
pedig borvásár. a kolozsvári háziasszonyok számára szervezett különlegesség a to-
kaji borecet bemutatása volt.
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a magyar borkultúra derűjének gazdagságából ízelítővel szolgáló részt vevők a ii. 
Kolozsvári magyar napokon:

Kaló imre kézműves borász, szomolya, egri borvidék
Korom családi Borászat, Kesztölc, neszmélyi borvidék
logos pincészet, nagyenyed, enyedi borvidék
good vin pincészet, dicsőszentmárton, Küküllőmenti borvidék
szertel sándor bormarketing, Balatonfüred, somlói és Balatonfelvidéki borvidék
nachbil pincészet, Krasznabéltek, szatmári borvidék
Borecet Kft., Bodrogkeresztúr, tokaji borvidék
Fitomark tokaji Borház, tolcsva, tokaji borvidék

a Kolozsvári magyar napo-
kon szervezett borászati program 
lehetőséget kínált a helyi borké-
szítés számbavételére. a szer-
vezők szándéka szerint a követ-
kező esztendőkben a még létező 
kolozsvári borkészítőket is sorra 
meghívják a rendezvényre, meg-
próbálják megtalálni azokat az 
eszközöket, amelyek segítsé gé vel 
újra lehet éleszteni az itteni bo-
rászatot.

a 2012-ben következő iii. Ko-
lozsvári magyar napokon is lesz 
bor vá sár, lesznek borbemutatók 
és borkóstolók.

Rosé. Kolozsvári Magyar Napok,  
2011. augusztus – Ruzsa István fotója
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eK százéves szakácskönyv

Több mint száz éves szakácskönyvet nyomott a kezembe jó évtizede egy ismerősöm. 
(Ko lozs vá ri sza kács könyv. Hasz nos út mu ta tó a kö zép osz tály szá má ra a ház tar tás min-
den ágá ban. Ír ta és férj hez me nő hú gá nak ajánl ja egy szé kely asszony. Ki ad ja: Lepage 
La jos Könyv ke res ke dé se Ko lozs várt, 1906.) Fedele lekopott már, de tartalma − minden 
avittsága mellett − érdekes lehet a mai háziasszonynak is, noha rég divatjamúlt esz-
közöket emleget, ma már alig ismert mértékegységekkel dol go zik. Amíg az egész könyv 
újrakiadása elkészül, addig ízelítőül a pulisz kareceptjeit adjuk át az olvasónak.

Pu lisz ka fő zés

Be le tett Pu lisz Ka
más fél ku pa sós lo bo gó víz be két ke zünk közt be le en ge dünk egy ku pa szi tált pu-

lisz ka lisz tet a víz kö ze pé be, ahol kis he gyes dom bocs ka kép ző dik be lő le. Hagy juk jó 
fél órát fő ni, s a kör ül te fö vő vi zet köz ben fa ka nál lal föl haj to gat juk a liszt re, ne hogy 
ki fus son. ek kor, ha van, egy szal ma fo nat vagy vas tag tör lő közt fog va ölünk be vesz-
szük. Kis szék re ül ve a ka va ró val jól el ka var juk. Ha ta lán igen ke mény, egy fa zék ba 
elő ző leg le töl tött le vé ből ön tünk hoz zá, de csak ak kor, mi kor ka var ni kezd tük, mert 
ké sőbb nem le het. Ha meg van jól ka var va, és nem cso mós, a fa ka nál lal le húz zuk a 
ke ve rő ről, s a fa zék szé lé ről, és mind össze hal moz zuk, s tűz elé ál lít juk, míg egyet 
szusszan, s ak kor a la pí tó ra bo rít juk, és kész a föl sze lés hez.

Har csa tÚ rós Pu lisz Ka
az előbbileg fő zött és ki bo rí tott pu lisz kát egy na gyobb la pí tón szét nyom juk úgy 

me le gen, vi zes kéz zel. mi nél széj je lebb nyom juk, an nál ré te sebb lesz, és a tú rót 
szét oszt juk raj ta, s azu tán föl tür jük hen ger alak ban. Pár per cig le ta kar va hagy juk, s 
azu tán pu lisz ka vá gó cér nát té ve mel lé je, kész a sze le te lés hez.

Ha rics Ka Pu lisz Ka
a ha rics ka pu lisz kát min dig úgy főz zük, mint a be le tett pu lisz kát, csak hogy va la-

mi vel több fö vést és vi zet igé nyel.

eresz tett Pu lisz Ka
a lo bo gó sós víz be kéz zel ere get jük be le a lisz tet foly to nos ka va rás közt, ad dig, 

míg elég sű rű nek gon dol juk. azu tán is min dig ka var juk, de nem le vé ve a plattenről, 
amíg tel je sen meg főtt. ak kor, ha tej hez akar juk tá lal ni, egy tész tás tál ba me leg víz be 
már tott ka nál lal gom bó co kat ra kunk be lő le.Ín
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Be ra Kott tÚ rós Pu lisz Ka
a for mát ki ken jük zsír- vagy írós vaj jal, s alól te szünk egy ré teg mor zsolt tú rót, 

er re vi zes ka nál lal ki sze dett pu lisz ka, és is mét tú ró, amíg tel ve lesz. Ha a tú ró nem 
elég zsí ros, az össze ra kás nál meg zsí roz zuk az eresz tett pu lisz ka ré tege ket. azu tán 
sü tő be tesszük, s ha át ol vadt, ki bo rít juk. a ha rics ka pu lisz kát több nyi re csak tú ró val 
rak juk össze, és mi vel szí ja sabb, több tú rót és zsírt adunk hoz zá össze ra kás nál.

tö Pör tyűs Pu lisz Ka
ép pen úgy rak juk össze, mint előb bit, csak me leg tö pör tyű vel.

szil va Ízes Pu lisz Ka
előbbileg, csak hogy szil va íz zel rak juk össze.

Bálmos
eh hez va lót az esztonákban kap ha tunk, mert ab ból ké szül, ami le cso rog a sajt 

össze ál lí tá sá nál, és még az or da nincs ki fő ve be lő le. ezt fő ni tesszük, és ad dig főz-
zük, míg a kis sajt da rab kák vaj já vál nak, ak kor kis sót te szünk be le, és be főz zük a 
pu lisz ka lisz tet, s ad dig főz zük foly to no san ka var va, míg a va jat ki en ge di, s így tál ba 
rak juk kis gom bó cok ba. igen jó.

Bálmos, Bi valy teJ- és -teJ Föl Ből
egy li ter bi valy te jet és fél li ter friss tej fölt össze ön tünk, és fő ni tesszük, s ha a 

va ja kü lön vált a te te jén, ugyan úgy já runk el, mint előb bi vel, csak hogy a fi no man 
szi tált tö rök bú za liszt hez te szünk 1 ka nál pármezánt lisz tet. eresz tett pu lisz ka ke-
mény ség re kell főz ni.

tö röK BÚ za Ká sa Hi deg teJ Hez
a da rá san őrölt tö rök bú zát jól meg mos suk, s föl tölt jük víz zel, kö rül be lül egy 

ku pá hoz egy ku pát, a vi zet meg sóz zuk kis sé, s tűz höz té ve, főz zük ad dig, míg meg-
sű rű sö dik. gyak ran kell ka var ni, s ha meg főtt, ki tölt jük tál ba, s így me le gen hi deg 
tej hez ad juk.

tö röK BÚ za Ká sa Ká Posz ta lé Ben
ép pen úgy főz zük, mint a víz zel, csak a vi zet ká posz ta lé vel ele gyít jük. rán tunk 

rá vö rös hagy más tö pör tyűt, és ha ki tá lal tuk, te te jé be önt jük.

Ín
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eK Kis történetek jeles kolozsváriakról

Egy város arculatának, irodalmi közéletének elmaradhatatlan tartozékai a falai kö-
zött kerengő anekdoták, melyekből olyasmi is ki szokott derülni, amire sem a kegyes 
megemlékezések, sem a magasröptű ismertetők nem térnek ki. Kolozsvárról, a kolozs-
váriakról is sokan gyűjtöttek, sokan közöltek anekdotákat, több kötet is megjelent, az 
Utunknak egykor rovata volt, kalendáriumok sem nélkülözhették az olykor rosszmájú, 
olykor fanyar emlékezéseket. Mi is ezt tesszük, amikor Kedélyes Kolozsvár rovatcímmel 
néhányat közzéteszünk. Kezdjük az egyik leglelkesebbb gyűjtővel, az egykori kolozsvári 
sajtóvilág kedélyes, joviális közkatonájával, Szász Pista bácsival.

Szász István

a jó szó

Koós Kovács istván, a fiatalon elhunyt tehetséges költő és író, ahol csak alka lom 
adódott rá − tette a szépet a nőknek.

egyszer kissé becsípve belépett az óvári vadászkürtbe, magához intette a csinos 
felszolgálólányt és így szólt hozzá:

− édesem, drága szívem! Kérek egy adag fasírtot, egy hosszúlépést...
− igen kérem!
− várjon, galambom! és magától egy jó szót!
a lány kisietett a söntésbe, hozta a fasírtot és a hosszúlépést. letette az asztalra 

és tovább akart menni. Pista rászólt:
− ne siessen úgy, szépszívem... Hát hol maradt a jó szó? 
a lány hozzáhajolt, és alig hallhatóan suttogta:
− ne egye meg a fasírtot... nem friss.

ó, ezek az asszonyok

szentgyörgyi istvánnak, akinek neve örökre egybeforrt a kincses város magyar 
színjátszásával, szőlője volt a donát úton, ahova naponta kijárt. szőlőtőkéit, fáit 
maga gondozta, s ha kellett, még a szénafüvet is levágta.

a mai Horea úti lakásától elsétált a magyar színházig, és onnan autó busszal 
foly tatta az utat. abban az időben, a húszas évek végén, esetlen kis autóbuszok bo-
nyolí tották le a forgalmat. egyetlen feljárata volt a kocsinak, Pista bácsi udva riasan 
előre engedte a tele szatyrokkal felszálló asszonyokat, akik ismerve az öregúr nehéz 
anyagi helyzetét, egymást túl licitálva igyekeztek jegyet váltani részére. mire Pista 
bácsi felkászálódott az autóbuszra és előkotorászta a bugyel lá risát, a jegyszedőlány Ke
d
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udvariasan közölte vele, hogy a jegyet már megváltotta valaki. az öregúr tettetett 
bosszúsággal kattintotta vissza a bugyelláris csatját, és fejét csóválgatva ismé tel-
gette:

− ó, ezek az asszonyok... ó! ezek az asszonyok...

az a bizonyos „veszedelmes kor”

egyszer nagyobb társaságban megkérdezték dr. mátyás mátyás neves orvospro-
fesszort: hogy gyógyulnak meg olyan hamar a nőbetegei ?

− egyszerű az egész. már a harmincéves hölgyeknek is azt mondom, hogy a 
betegség szimptómája csak az öregedés jele.

− Jó, jó! Professzor úr − vetette közbe a minden erővel és kozmetikai trükkel 
„fia talságát” megőrizni igyekvő mecénásnő, báró Bornemissza elemérné −, mond ja, 
maga szerint egy harmincéves nő már öreg?

Hunyady sándor közbeszólt:
− Kérem, először is azt kell eldöntenünk, hogy mikor lesz egy hölgy egyáltalán 

harmincéves.
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eK Egy kétes egzisztencia halála

az egyik váradi szállodában meghalt egy hírhedt kolozsvári tőzsde ügy nök. a 
ha lál okával kapcsolatban megoszlottak az értesülések. az újság író klubban is erről 
vitatkoztak.

− vajon miben halt meg? − kérdezte az egészségére mindig óvatosan vigyázó 
ligeti ernő.

− valóságos élő kérdőjel volt ez az ember − jegyezte meg dsida Jenő. − amíg 
élt, arról folyt a vita, hogy miből él, most meg arról vitat ko zunk, hogy miben halt 
meg...

Kivert kutyák istápolója

Hobán Jenő, a halkszavú költő, a Kolozsvári állami magyar szín ház néhány év-
vel ezelőtt elhunyt kitűnő irodalmi titkára, nagy állat barát volt, különösen a kutyá-
kat kedvelte. nem is akadt útjába olyan kivert eb, amelyet ne lakatott volna jól. gon-
dos felesége kiadós uzson nákat rakott az aktatáskájába, amit aztán Jenő ba rátunk 
az első kóbor kutya elé vetett. volt idő, amikor, különösen fizetéskor, tás kájában 
kilónyi kutyacsemege rejtőzött.

a negyvenes évek végén a világosság szerkesztőségében dolgozott, s ha ideje 
megengedte, a nyomdászok utcájára néző ablakba kikö nyö kölve figyelte az utca 
gyér forgalmát. egy délután egy tacskó-kuvasz keverék ügetett a járdaszélen. Jenő 
ráfütyült, az meg farkát csóválgatva, füleit hegyezve felnézett rá. egész vacsoráját 
odaadta a kiéhezett ebnek. a kutya ezután minden délután hat óra körül meg jelent a 
szerkesztőség ablaka alatt s mintegy figyelmeztetésül, néhányszor elvakkintotta ma-
gát. Jenő az ablakhoz sietett s vacsoráját megfelezte vele. a kutya a kollégák tól nyert 
keresztségben a Bodri nevet kapta, azonban egy napon elmaradt, nem jelent kezett 
a megszokott időben. Jenő barátunk az egyik szemfüles riportert bízta meg a ku-
tya hollétének kinyomozásával, aki aztán a sintértelepen nyomára is akadt. Hobán 
kisietett a gyepmesterhez, és hosszas alkudozás után kiváltotta és egy györgyfalvi 
tejesembernek ajándékozta.

nemegyszer felvetettük, hogy miért nem vitte haza Bodrit, hiszen nagy kert van 
a lakása mögött.

− nem lehet! az otthoni kutyák kimarták volna − felelte nagy szomo rúan.
soha nem vett csontot a kutyáknak, mert szerinte az emberek találták ki, hogy a 

kutya szereti a csontot, csak azért, hogy a húst ők ehessék meg...
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Reschner artúr inge

négy évtizeddel ezelőtt neheztelt meg rám a nemrég elhunyt, de már évtize-
dekkel előbb agyonhallgatott és elfelejtett, egykor merészen haladó szellemű grafi-
kusművész, reschner artúr. Hogy miért? Íme az előzmények:

a harmincas évek közepén a nyomorban tengődő mester az egyik donát úti gyü-
mölcsöskert filagóriaszerű tákolmányában lakott egyedül. maga főzött, maga mosta 
minden szombaton legtöbbször egyetlen ingét. egy nyári szombat este is kimosta 
utolsó, agyonfoltozott ingét, és gondosan kiteregette a szárítókötélre. vasárnap reg-
gel, legnagyobb megdöbbenésére, nem találta ott az inget, valaki ellopta. Ki sem 
tudott mozdulni hazulról, végül kedden valamelyik szomszéd megszánta, és egy 
inggel kisegítette. aznap találkoztam vele a szamos-hídon, és ke se rű szavakkal el-
panaszolta nagy bánatát. az eset mélyen felhá borított. Be ro bog tam a szerkesztőség-
be, és egy hírfejben − a mester nevét is meg említve −, nem fu kar kodva a jelzőkkel, 
alaposan levettem a keresztvizet a tolvajról, aki nem átal lot ta a mester egyetlen 
ingét ellop ni.

a hírfejnek részben megvolt a hatása, több művészbarát inget ajánlott fel a 
mester nek, de ő visszautasította az ajándékot, engem meg „művészi renoméját ért 
sértés” miatt − agyonveréssel fenyegetett. vérig megsértődött és harmincöt éven át 
nem fogadta a köszönésemet, levegőnek tekintett.

Három évvel ezelőtt a zöldségpiacon paradicsomra alkudozva talál koztunk, és 
én elérkezettnek találtam az időt, hogy megkövessem az öre get és pontot tegyünk az 
ügyre. a mester megbocsátott, s búcsú zás kor elégedetten jegyeztem meg:

− most aztán szent a béke köztünk.
− igen − hagyta helyben, de csontos kezével megfenyegetett: − máskor jobban 

vigyázzon a jelzőkre!
− milyen jelzőkre?
− Hát amikkel az ingtolvajt illette. szótárra való jelzőt sütött rá.
− Hát nem volt igazam? − érveltem. − csak aljas csirkefogó lehetett, aki ellop-

ta a maga utolsó ingét!
az öreg leintett:
− de egy hét múlva − visszahozta... mégpedig kimosva. Bizonyára légyottja 

volt a csórónak, azért „kölcsönözte ki” az én ingemet − re csegte a mester, és ottha-
gyott a piac forgatagában.
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Kolozsvári szilánkok
száz éve történt, egy hóstáti temetésen

a kétágú templom papja temetett. a hosszú menet élén vonult a tekintélyes lel-
kész, aki írásaival, egyházi küzdelmeivel, előkelő társadalmi kapcsolataival, politi-
kai kiállásával (Bánffy dezső és tisza istván híve) megbecsülést szerzett magának 
az első háború előtti Kolozsvár közéletében. 

Hosszú az út a magyar utca végétől a Házsongárdig, s bár ott voltak a hóstáti 
presbiterek, „magasabb röptű” társalgásra vágyott. a teológia táján meglátta a jár-
dán a szemüveges, jól fésült, szőke fiatalembert, s a maga határozott módján meg is 
szólította, pontosabban: egy parancsoló moz du lattal maga mellé intette: 

− te vagy az a híres püspöki titkár! Külföldi akadémiákon voltál, sokat olvasol fi-
lozófiai és történelmi könyveket... gyere, kísérj el a temetőig, s közben beszélges sünk.

a megszólított szerényen engedett a különös invitálásnak, szinte meg tisz-
teltetésnek érezte, hogy a nagyhírű esperes, az egyházi Újság legen dás szerkesztője 
vele kíván társalogni. szívesen, a tőle megszokott tudományos pontossággal vála-
szolt a nagytiszteletű úr kérdéseire. a nagyharang kongása kísérte a menetet, s a 
beszélgetésben egyre jobban elmerült két embert. a kérlelhetetlen „kuruc” hamar 
rátért kedvenc témájára: a dicső történelmi múlt dolgaira. 

− látom, történelmi tájékozottságod is van. tudsz-e arról, hogy valami szekfű 
nevű fiatal ember könyvet írt ii. rákóczi Ferenc fejedelemről?!

a szemüveges útitárs nem érzett rá a kérdés támadó élére. 
− igen, szekfű gyula kiváló történész, s A bujdosó Rákóczi igen figye lem reméltó 

munka. olvastam a könyvet és tanulságosnak tartom, hogy feno menológiailag szélesítet-
te, a történeti realizmus irányában elmélyítette a nagy fejedelemről alkotott képünket. 

alig fejezte be, máris felcsattant az esperes hangja, szinte megijedt tőle. 
− mit, hogy kiváló történész?! tanulságos és figyelemre méltó, amit írt?! aki a 

nagy Fejedel met öregségében gyáva, önző trónkövetelőnek, bujdosó éveit történel-
mileg haszontalannak állítja be – hangja itt már szinte túldörögte a harangot –, az 
nekem nem kiváló ember, hanem egyszerűen hazaáruló. s aki őt védelmébe veszi, 
az is! na, eredj fiam, innen. Ki hívott téged ide?

s ezzel szinte kilökdöste Barabás samu a fiatal tavaszy sándort a temetési menetből. 
az igazsághoz tartozik, hogy másfél évvel később tavaszy sándor gyakori szerző 

lett az egyházi Újságnál. alig emberöltőnyivel később pedig, a mérges esperes pap-
unokája feleségül vette a teológiai tanárrá lett tavaszy sándor vallástanár-leányát.

nyelvlecke, 1940. szeptember 11-én

a békés átadásra vonatkozó döntés értelmében, a kivonuló román hadsereg nyo-
mában azonnal érkeztek a magyar csapatok.Ke
d

él
ye

s 
Ko

lo
zs

vá
r 

 



155
Ko

lo
zsvá

r
i szilá

n
Ko

K
Kolozsvári szilánKoK

annak az emlékezetes szeptember tizenegyedikének kora délutánján a tavaszy 
leányok – a 24 éves máriskó, a 22 éves icu és a 20 éves emőke – díszmagyarba öltö-
zötten kiállt a Bethlen utca és a Farkas utca sarkán álló ház első emeleti erkélyére. 
még éppen látták, ahogy a Bethlen bástya mögött a tordai út irányában elporosz-
kálnak az utolsó román bakák is.

szinte ugyanabban a percben nagy diadallal fedezték fel, hogy a Farkas utca 
nyugati vége felől, a templom mellett éppen az ő házuk iránt kerekezik lefelé egy 
magyar kerékpáros szakasz. Bár középosztálybeli leányoknak nem illett az utcán 
hangoskodni, sem az utcára lekiabálni, nem állták meg, hogy hangos ujjongással ne 
közöljék a fél világgal: 

− itt vannak a magyar biciklisták!!
a szakaszvezető felnézett, tisztelgett, és udvariasan kioktatta tavaszy sándor 

leányait:
− Kisasszonyok, mi nem biciklisták vagyunk, hanem kerékpárosok!

Hova lett avram iancu?

a reformátusok magyar utca 1. szám alatti bérházában a múlt század végén, a 
sok egyházi tisztviselő mellett szép számmal voltak román bérlők is. ilyen volt az 
öreg képkeretező bácsi, akinek nemcsak a kora, de a dereka is hajlott volt már a 
90-es évek elején. nehézkes járásáért, meggörbült testtartásáért talán évek óta nem 
mozdult ki a házból, vagy legalábbis nem szívesen. Képet még keretezett, de már 
csak az udvarbelieknek, jó ismerősöknek.

aztán hírét vette, hogy kinn a malinovszkij téren – ő még így nevezte az egykori 
Bocskai teret, bár azóta kétszer is átkeresztelték: előbb győzelem térre, majd avram 
iancu térre – szép, nagy szobrot állítottak avram iancunak, az ő nemzeti hősüknek. 
igaz, ahány ember, annyifélét mond róla, de azért mégiscsak mindenki „a” szoborról 
beszél, már hetek óta.

végül is hazafias lelkesedése rávette, hogy görbe botja segítségével felkerekedjék, 
megnézni a szobrot. ne mondja rá senki, hogy ő nem jó román. lassan, és kínlódva 
– a nagy autóforgalom miatt félve és vigyázattal is – elé került a tér színház felőli 
végéig. ott állt már, a templom bejáratával szemközt, de a szobrot még nem látta. 
Bokrot, fát, parkot, szökőkutat látott ugyan, s az mind igen szép is volt, hisz rég nem 
járt kinn, de szobrot nem. tovább ment, a tisztek háza felől, majd a szentegyház 
utca felől is váltig tekergette a nyakát, ahogy derékszögben megtört teste engedte, 
de a szobor nem volt sehol. elment a magyar teológia elé is, hátha a „tank” helyére 
tették, de avram iancu ott sem volt. csüggedten, és csalódottan vánszorgott haza, s 
aztán mindenkinek elpanaszolta, hogy őt átverték. mindenki avram iancu szobráról 
beszélt, márpedig az nincs sehol. ő csak tudja, mert az egész teret körbejárta.

Honnan tudhatta a szegény öreg képkeretező, hogy a „funarióta” művész irdat-
lanul magas, keskeny oszlopra emelte avram iancu bronzalakját, hogy legalább 
magasságban vetekedhessék mátyás király szobrával. olyan magasra, ahova az ő 
meggörnyedt szemhatára nem terjedhetett ki.
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Repkény a szobron 

mire ez a lapszám eljut az olvasóhoz, koszorús királyunk lova is fölkaptat már az 
újjáépített talapzatra. vagyis hát inkább alászáll felfüggesztett szarkofágjából, ahol 
most a szobrász, Kolozsi tibor bújócskázik vele. Hol eltűnik a ló gyomrában (terme-
tes lyuk tátong rajta, éppen e célból vágva), hol mátyás alakját kopogtatja rozsdás 
csavarainál, mint a tüdő hangjait sztetoszkópjával figyelő orvos.

nem tudjuk, milyen lesz ez a második szoboravatás. Kétségtelenül ünnep a ko-
lozsváriak számára. mint ahogy különösen lelkesítő mozzanat volt az az őszi nap is 
1902-ben, amikor a királyszobor elfoglalta talán örökre kijelölt helyét a szent mi-
hály-templom árnyékában. száztíz éve lesz ennek közelebbről, miközben legendák, 
történetek, események sora fonta körül a szobrot, mint repkény a falat.

válogatni is nehéz, mit idézzünk föl ebből a hol mulatságos, hol kesernyésre vál-
tó vagy éppen drámaira forduló legendáriumból. 

amikor először hullott le a lepel a király szobráról, nem akadt a fadruszi műnek 
igazán hozzáértő méltatója. a patetikus fölszólalások emléke gyorsan szerte foszlott. 
Így azután a kolozsváriak emlékezetében sokkal inkább az az anekdotikus eset rög-
ződött meg, amit a korabeli sajtó is közvetített. a talapzat egyik olasz kőfaragóját 
faggatta a riporter. Ha olasz, értenie kell a művészethez. – Milyennek látja a szobrot? 
Mennyire művészi? – Hát, ha hasonlít, akkor jó, ha nem hasonlít, akkor nem jó – vála-
szolta a kőfaragó naiv természetességgel.

a pesti sajtó lelkesedése, főleg az esztéta alexander Bernát írása nyomán, csak 
napok múltán visszhangzott el Kolozsvárig. az már csak kuriózum és kevesen tart-
ják számon, hogy Fülep lajos, a magyar művészetfilozófia későbbi, ikon sze rű en tisz-
telt alakja is ott volt a szoboravatáson. éppen megírhatta volna kritikai beszámoló-
ját... ha nem lett volna csupán tizenhét éves.

Hirschfeld sándor, az öntudatos polgár

a szoborpályázatot meghirdető Kolozsvár és Fadrusz János között az érzelmi 
alapokon kötődő kapcsolatokat a kezdetekkor Hirschfeld sándor barátsága és be fo-
gadó, meleg családi otthona erősítette. nem kellene kiesnie ennek az epizódnak az 
idők rostáján, mert annyira meghatározóan jellemzője volt a századforduló ko rának.

Hirschfeld vállalta éveken át a gyűjtéssel, közadakozással gyarapodó szoboralap 
kezelését. a szoborbizottság pénztárnoka volt. talpig becsületes ember, városát vég-
telenül szerető polgár, akire ezt a különösen kényes feladatot teljes felelőséggel rá-
bízhatták.

mint képzett kereskedő, belvárosi üzlet- és háztulajdonos, Hirschfeld rangot 
és tiszteletet vívott ki magának a korabeli társadalomban. nem az első és nem az 
egyedüli esküdt városi polgár volt, aki ilyen megbecsülésnek örvendett. csak példa-Ke
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ként említhetem korábbról az olasz származású Biasini családot, vagy a kór házat, 
öregekházat alapító magyarörmény szábeleket. mennyire nem erre tartottak a ké-
sőbbi idők, milyen mélységig devalválódott a kereskedőréteg, azt úgy hiszem, nem 
is kell példákkal igazolni.

Fadrusz és Hirschfeld barátsága a szobrász szülővárosában, Pozsonyban szö-
vő dött. a felvidéki város széchenyi-körében találkoztak a magyar érzelmű ifjak. 
a jónevű kolozsvári iparoscsaládból származó Hirschfeld, mint kereskedősegéd, 
1880–81-ben két évet töltött az akkor zömmel német lakosságú Pozsonyban. Fadrusz 
a társaság kedvence volt, minden kugliverseny nyertese, akit izmos alkatáért barátai 
csak Bivalynak neveztek. azután a két barát útja hosszú időre elvált, sok éven át 
nem látták egymást. 

Fadrusz erdélyben korábban soha nem járt, első ízben azért jött Kolozsvárra, 
hogy a szoborpályázat eredményéről közvetlenül tájékozódjék. meleg májusi nap 
volt 1894-ben. a szobrász a patinás várossal ismerkedett, céltalanul sétált a Főtér 
környékén. a Jókai utcában egyszer csak utána szólt valaki – Bivaly! a meg döb bent 
szobrász ráismert pozsonyi barátjára. a találkozást meghívás követte, Hirsch feld 
maga ment el érdeklődni a Kereskedelmi akadémiára, ahol a pályázók szobor mintái 
voltak kiállítva, hogy az eredményt megtudja. a bíráló bizottság egy han gúlag 
Fadrusz Jánosnak ítélte a 4000 koronás első díjat. a zsűri tagjai, köztük zala györgy 
és stróbl alajos, a Hirschfeld-házban ünnepelte a díjnyertes szobrászt. Következett 
a megrendelés a várostól, a hely kijelölése, miközben Fadrusz az első időkben a 
Hirschfeld családnál lakott. Hirschfeldéknek két egymás mellett álló háza volt a Jó-
kai utcában, a mai 19. és 21. szám alatt, ahol most is leszármazottaik élnek. még az 
a tömör, ovális alakú asztal is megvan, amelynél a család együtt ült az ünnepelttel. 
Hasonlóképpen e barátság tárgyi emléke az a kis medalion, amelyet Fadrusz küldött 
Hirschfeldéknek, mint egyébként más barátainak is. Kis farag vá nyok voltak ezek a 
pozsonyi mária terézia-szobor megmaradt carrarai márvány darabjaiból.

Hirschfeld gondosan megőrizte a szoboralap megajánlásainak nyugtáit, amelyek 
azután a mátyás-ház pincéjéből kerültek elő. ez fél évszázaddal később, már a má-
sodik világháborús frontátvonulás után történt, amikor a szülőházban 1945-ben be-
rendezkedő móricz zsigmond Kollégium lelkes fiataljai, közöttük Herédi gusz táv, 
véletlenül megtalálták. Hirschfeld sándor erről már nem tudhatott. tisztes öregkor-
ban, 85 évesen hunyt el 1944-ben. utolsó éveiben, visszavonulva, gyö nyö rű gyümöl-
csöskertjét művelte, a rousseau-i életideál jegyében, a város déli, feleki hajlatában, 
miközben a közelgő ágyúdörgések már egy új történelmi korszak nyitányát jelezték.

Fadrusz munkatársa, az építész Pákei

nincs olyan városépítő és városszépítő kezdeményezése a századfordulós Kolozs-
várnak, amelyből ne vette volna ki részét az építész Pákei lajos. Bécsi tanulmány-
évei után egy ideig még kevés megbízatása volt, de az 1880-as évektől nagyobb 
sebességre kapcsolt polgárosodó társadalom már a legkülönbözőbb fel a da tokkal, 
állandó munkával látta el. az ő nevéhez fűződik a nagyvárosias jel leget öltő Ko-
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olyan épületek tervei, mint a malom utcai iparmúzeum, a főtéri new york szálló, a 
Kossuth lajos utcai unitárius Kollégium, a sétatéri „Kis sanssouci”, kioszkjával és 
korcsolyapavilonjával. 

mi sem volt természetesebb annál, mint hogy Pákei a város főterét dísztérré 
ala kító mozgalomból is kivette részét. ott volt a mátyás-szobor fölállítását kezde-
mé nyező tanácsüléseken, és lelkesedéssel fogadta a pályadíjas Fadrusz monumen-
tális lovasszobrának tervét. nem tudjuk, milyen körülmények között találkozott a 
szob rász és az építész, de együttműködésük 1894-től már állandósult. Pákei kapta a 
megbízatást a mátyás-szobor talapzatának elkészítésére, és az ő öntöttvas kerítése 
övezi ma is a templomkert megmaradt részét. 

gyalui Farkasnak, a kolozsvári egyetemi Könyvtár egykori igazgatójának meg-
jegyzése kívánkozik ide arról, hogy Fadrusz: „a Majális utcai gyönyörű villát – Pákei 
lajos házát – mely valóságos múzeuma a régi Kolozsvárnak, második otthonának te-
kintette”. gyönyörű kert közepén, a város villanegyedében állott és áll ma is ez a 
ház, amelybe Pákei a lebontott kolozsvári épületekből kikerült rene szánsz faragvá-
nyokat építtetett be. Fadrusz jelen volt azokon a házi hang ver senyeken, amelyeket a 
zenekedvelő építész kvartettje adott elő. rangos ven dégek, művelt társaság fordult 
meg itt, közöttük a magyar művészeti élet jele sei: Benczúr gyula, Kriesch aladár, 
greguss imre, Kacziány ödön, roskovics ignác, veress zoltán és sokan mások. nap-
közben viszont valóságos műteremmé alakult át a villa nagy dolgozószobája, ahol 
a szobrász és az építész a Főtér metamorfózisának minden részletét aprólékosan 
megbeszélte.

a térhatások fontosságát mindig hangsúlyozó Pákeinek a szobortalapzatra vonat-
kozó elképzelése jelentősen eltért Fadrusz eredeti ötlettervétől. ezt végül kö zö sen 
alakították ki, majd a szobor és posztamentum arányait is együtt álla pí tották meg. 
Pákei ötlete volt a lóhereszerű kontúrokkal megtervezett talapzat, amely az alapve-
tően historikus emlékműnek némi szecessziós ízt kölcsönzött. 

más tervek is születtek a nevezetes Pákei-villában. Harmónikus, akár ideális-
nak is tekinthető együttműködésükből született a szobrász számára készülő bu-
dapesti, naphegyi műtermes villa építészeti megoldása. ezt a hatalmas épületet, 
amely a második világháború bombázásai során elpusztult, Fadrusz eleve úgy 
képzelte el, hogy abban monumentális művek megmintázására is elegendő tér 
nyíljon. valóban itt készültek el a mátyás-szobor gipszalakjai, innen szállították 
azokat az újpesti öntődébe. nem kisebb megbízás jutott Pákeinek a pozsonyi má-
ria terézia-szobor fölállításában is. a carrarai márványból faragott (a „trianoni 
barbarizmusok” során elpusztult) hatalmas alkotás talapzatát szintén Pákei lajos 
tervezte.

a Pákei-hagyaték jó részét ma a kolozsvári unitárius egyház gyűjtőlevéltárában 
őrzik, az építész naplója a városi levéltárban maradt meg. a páratlan doku men-
tumok megóvása már Pákei és Fadrusz együttműködése idején gondot okozott a 
ház gazdájának, mert képtelen esetek is megestek vele. egy napon szörnyülködve 
mesélte, hogy inasa a könyvtár egyik díszalbumából kitépett lapokkal gyújtott be a 
kályhákba, hogy a vendégek számára a szobákat időben befűtse.Ke
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Kikaker kávéháza

a szobor megváltoztatta a Főtér arculatát. Üzletet nyitni, közel kerülni az egyko-
ri piac helyét betöltő térhez, az esélyeket javította. Hát még olyan helyen, ahonnan 
rálátás nyílt a fadruszi műre! Kikaker Boldizsárnak megvolt az az előnye, hogy vala-
mikor a 19. század végén bérlőként már magáénak tudhatta a délkeleti sarkot, pon-
tosabban az ott álló épület egész földszintjét. ez az a hely, ahol még sokáig vendéglő 
működött (szamos–someşul néven), ma pedig szimptómájaként a változásoknak, 
banképület terpeszkedik.

Fogalom volt Kolozsváron a Kikaker-kávéház. de hogy azzá válhatott, abban a 
mátyás-szobornak nem kis része volt.

ne szaladjunk azonban nagyon előre az időben. ez a furcsa, szokatlan nevű 
üzleti vállalkozó a dunántúlról érkezett Kolozsvárra. az 1899-es Kolozsvári Czím- 
és Lakjegyzék még egyszerűen csak „kávésként” említi a Főtér 22. szám alatt. a 
Kikaker-kávéház amiatt lett a városba látogató idegenek számára is igen kedvelt ta-
lálkozóhely, mert onnan pontosan az újonnan felavatott lovasszoborra lehetett látni. 
olyasvalami volt ez, mint a pesti duna-parton az elegáns átrium Hyatt szálló és ét-
terem, amelynek kávézójából a lánchíd és a budai vár páratlan látképe tárul elénk.

Kikaker Boldizsár élt is ezzel a lehetőséggel. mindenben mellette álló, csinos felesé-
gével mintaüzletet, rangos kávéházat varázsolt az egymásba nyíló, nagy ab lakú termek 
sorából. Kávéháza, kis túlzással a savoyok és ritzek példájára, talál kozó- és társalkodó-
helye lett a kolozsvári társadalomnak és az ide láto ga tóknak. a kávé, üdítő és fagylalt 
mellett, a vendégnek kijárt a bambusznádkereten kinyitott újság, melyet a pincér kérés 
nélkül is kihozott. „Olyan finom, előkelő tónus ural kodott, mint világhírű szállodákban – 
olvasható a korabeli saj tóban. – Ha nem is jártak lábujjhegyen a Kikaker-kávéház vendé-
gei, de hangos szó, duhajkodás év számra nem zavarta meg a hatalmas lokalitás csendjét.” 
a hely elitségére jel lem ző, hogy tulajdonosa 1916-ban az erdélyre támadó román csa-
patok ellen felvonuló mackensen-hadsereg poros csizmájú német tisztjei elől bezárta a 
kávéházat, mert oda csak ragyogóra tisztított cipőben lehetett belépni.

emlékezetesek maradtak a kávéház történetében az 1903-as esztendő októ be-
rének utolsó napjai. akkor érkezett meg ugyanis a fiatalon, 45 éves korában el hunyt 
Fadrusz János halálhíre. a városi tanács úgy határozott, hogy a temetésig (Fad ruszt 
a naphegyi villában ravatalozták fel és a Kerepesi úti temetőben he lyez ték örök nyu-
galomra) a szobor körül álló gázlámpákat gyászlepellel vonják be. ezt az installációt 
– ma így neveznénk – a Kikaker ablakaiból lehetett a leg jobban látni.

a kávéházából dúsgazdag kolozsvári polgárrá lett Kikaker Boldizsár sorsa 
emblematikusan képezi le a történelem sorsfordulóját. a közhatalomváltozás után 
üzletét föladta, és 1920-ban Budapestre költözött. vagyona azonban a háborút kö-
vető inflációban egyik napról a másikra semmivé lett. Újabb próbálkozásai pedig a 
pesti üzleti életben a világválság idején sorra kudarcba fulladtak. Így azután Kikaker 
és felesége a magyar fővárosban szegényházban halt meg.

a Kikaker-kávéház fényes, majd szomorú végű története a mátyás-szobrot képze-
letben befonó legenda-repkények ma már alig-alig fölfejthető indája.
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Kolozsvári magyar napok
www.magyarnapok.ro • kolozsvar@magyarnapok.ro
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Kedvcsinálóként a tavalyi rendezvényről
a Kincses Kolozsvár egyesület, az erdélyi magyar nemzeti tanács (emnt) és 

a romániai magyar demokrata szövetség (rmdsz) Kolozs megyei szervezetei má-
sodik alkalommal szervezték meg a Kolozsvári magyar napokat 2011. augusztus 
15–21. között. a rendezvény 8 napja alatt, 30 helyszínen megközelítőleg 200 prog-
ram közül válogathatott a közel 80 000 látogató.

a vasárnapi nyitógálán gergely Balázs főszervező, az emnt közép-erdélyi ré-
gióelnöke, máté andrás levente társ-főszervező, az rmdsz Kolozs megyei elnöke, 
tőkés lászló, az európai Parlament alelnöke és az emnt elnöke, illetve szilágyi 
mátyás, magyarország kolozsvári főkonzulja köszöntötte a jelenlévőket. a beszéde-
ket a szentegyházi gyermekfilharmónia hangversenye követte.

a kulturális kínálatot számos tárlat színesítette: a Bánffy-palotában megnyitott 
öt kiállítás magába foglalta nagy istván munkáit Anyag és sors címmel, simona 
tănăsescu illusztrációit markó Béla szonettkötetéhez, mely A kert erotikája címet vi-
selte, sütő zsolt Hyperion – Utazások, ébredések, találkozások című fotókiállítását, az 
illyefalvi rustica Ház Hagyomány a divatban című ruhakiállítását és az apáczai csere 
János elméleti líceum diákjainak munkáit, Szülőföldem Erdély címmel. a rendezvény 
idején számos más helyszín is otthont adott különböző kiállításoknak. Így a spritz 
caféban tekinthették meg a résztvevők irsai lászló zacsek Soha nem vagy egyedül... 
Kolozsváron című kiállítását, az EMKE 20 éve dokumentumokban, az emKe történe-
tét végigkövető tárlatot, valamint a györkös mányi albert emlékkiállítást a györkös 
mányi albert emlékházban. Berszán zsolt és részegh Botond kiállításainak megnyi-
tójára a Bulgakov irodalmi Kávéházban került sor, míg az Örménymagyarok Kincses 
Kolozsvárért című tárlatot a szabók bástyájában tekinthették meg az érdeklődők. 
Könczey elemér InTORZia című karikatúra-kiállításának és erőss istván Természet-
művészet című könyvbemutatójának és kiállításmegnyitójának az insomnia kávéház 
adott otthont. a kulturális események állandó programjai között szerepeltek az erdé-
lyi és magyarországi kiadók standjai a Farkas utcában, ahol a tavaly előtti 14 kiadó-
hoz képest tavaly 20 kiadó mutatta be kiadványait. mellettük foglaltak helyet a mú-
zeumok standjai (a csíkszeredai csíki székely múzeum, a sepsiszentgyörgyi székely 
nemzeti múzeum, a gyergyószentmiklósi tarisznyás márton múzeum, a nyíregyházi 
Jósa andrás múzeum, az empiriX egyesület, a Farkas gyula egyesület, a Kriza János 
néprajzi társaság, a budapesti műcsarnok, a terra dacica aeterna egyesület és a 
Kovászna megye turizmusáért egyesület), ahol interaktív foglalkozások segítségével 
nyerhettek betekintést az illető múzeum vagy egyesület munkájába az arra járók.

számos közéleti, szociológiai, sport, irodalmi és gazdasági témájú beszélgetés-
ben vehetett részt az érdeklődő közönség a Babeş–Bolyai tudományegyetem, a Ko-
lozsvári magyar egyetemi intézet, a sapientia erdélyi magyar tudományegyetem, 
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a romániai magyar Közgazdász társaság, az erdélyi magyar Írók ligája és a romá-
niai magyar cserkészszövetség szervezésében. a különböző előadások nagy népsze-
rűségnek örvendtek. 

a kulturális seregszemle részét képezte a Heltai gáspár Könyvtári alapítvány szer-
vezte Xiii. szent istván-napi néptánctalálkozó – égtájak Fesztivál, melynek zárógáláján 
kilenc országot képviselő tánccsoport lépett fel. Külön szót érdemel a tranzit Ház szer-
vezte Kolozsvári magyar Filmnapok, ahol Kolozsvárról forgatott filmeket vetítettek. 
a Házsongárd alapítvány és a Kelemen lajos műemlékvédő társaság által szervezett 
Házsongárdi, illetve városnéző séták minden korosztályt megszólítottak, míg a mit 
(magyar ifjúsági tanács) kávéházban és a szabók bástyájában szervezett programok 
leginkább az ifjabb nemzedékeket vonzották. az életfa családsegítő egyesület és part-
nerei által szervezett gyerekprogramok, illetve a vitéz lászló vásári bábjáték a kicsi-
ket és szüleiket vonzották a romkertbe. a gyerekprogramokat a romániai magyar 
cserkészszövetség által szervezett ügyességi és cserkészismereti játékok színesítették. 
a Farkas utcai református templom romkertjében felállított jurta és az ott zajló íjász- 
és fegyverbemutatók elsősorban ugyancsak a gyerekeket szólították meg.

tavaly is nagy érdeklődésnek örvendtek a gaszt-
ronómiai és borászati bemutatók. a rendezvény 
ideje alatt, minden nap borkóstolóra került sor 
az erdélyi múzeum-egyesület és a reményik 
sándor galéria termeiben, ahol az érdeklő-
dők egri, nesz mélyi, enyedi, balatonfelvidéki, 
krasznabélteki, szatmári, Küküllő menti és to-
kaji borokat ízlelgethettek. a 20-án sorra került 
gasztronómiai bemutató és főzőverseny több 
csoport részvételével zajlott, ahol különböző 
ínyencségeket kóstolhattak meg a jelenlévők. 
ugyanitt került sor a közös óriáslecsó elkészí-
tésére is.

a rendezvény zenei szempontból is színesebb volt a tavaly előttinél, az érdek-
lődőket két színpadon összesen 18 koncert várta. a főtéri nagyszínpadon felléptek: 
az ethno in transit, a Kistehén, a Benkó dixieland Band, rúzsa magdi, charlie, a 
Knock out, a deák Bill gyula Blues Band, a Kolozsvári magyar opera, a Kolozsvári 
állami Filharmónia és a világhírű 100 tagú cigányzenekar. a Farkas utcai fesztivál-
utca színpadán pedig a transylmania, a Passeggio Historikus együttes, a minestrone 
Band, a Kolompos, a Karaván Família és a classis együttes koncertjei mellett a Ko-
lozsvári magyar opera énekesei szórakoztatták az operett kedvelőit. a Four seasons 
vonósnégyes pedig a komolyzene iránt érdeklődőket vonzotta a Bánffy-palotába.

a Főteret betöltő zenekedvelők, a különböző programokon részt vevő érdeklődők 
és az idelátogatók nagy száma azt jelzi, hogy a Kolozsvári magyar napok erdély és a 
Kárpát-medence egyik legrangosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Köszön-
jük a támogatóinknak, hogy biztosították a rendezvény anyagi hátterét, partnere-
inknek a példás együttműködést és a közönségnek, hogy kitartással és lelkesedéssel  
kapcsolódott be a szervezett programokba.
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Összeállításunkban két napilap − a Szabadság és a Krónika − híranyagát használ-
tuk fel. Tekintettel arra, hogy Kolozsváron szinte naponta voltak/vannak könyvbemuta-
tók, tárlatmegnyitók, illetve különféle előadások, azaz magyar érdekeltségű események, 
ezeket terjedelmi okokból nagyon szigorúan − és szubjektíven − megrostáltuk. Elné-
zőbbek voltunk viszont a megye más helységeiben lezajlott hasonló eseményekről/ren-
dezvényekről szóló hírekkel abból a megfontolásból, hogy az Olvasó képet alkothasson 
arról is, ami Kolozs megyében történt.

Január 4. – a kolozsvári lucian Blaga Központi egyetemi Könyvtár elő csarnokában 
megnyílt az erdélyi Kárpát-egyesület (eKe) fennállásának 120. évfordulója tisztele-
tére rendezett természetfotó-kiállítás. az eKe Fotóklub tizenhárom alkotójának – 
Bagaméri tibor, Bozsoki adrienne, deák József, Fazakas Ferenc, Jójárt endre, Kalló 
márta, Korom József, Korom mária, lőrinczi istván, mezei elemér, Pál gyöngyvér, 
szász attila, Wéber lászló – összesen nyolcvan fényképe kapott helyet a tárlaton.

– Hivatalosan is létrejött a Kolozsvári vívók Baráti társasága. elnöke ifj. guráth 
Béla ifjúsági világbajnok párbajtőröző, alelnöke Habala Péter Pál, tiszteletbeli elnök 
az olimpiai ezüstérmes szabóné orbán olga.

– a szabadság hírül adja: harmadszor lehet magyar állampolgár a székely ko-
csárdi születésű, Kolozsváron élő Bíró lőrinc. a 96 éves ember benyújtotta a Kolozs-
vári magyar Főkonzulátuson az egyszerűsített honosításhoz szükséges iratcsomót.

Január 8. – Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte Kolozsváron a szarkaláb 
néptáncegyüttes. az ünnepi gálaműsoron fellépett a zurboló és a Bogáncs tánc-
együttes, valamint a Harmadik zenekar. az eseményen tiberiu groza, a népi al-
kotások Házának igazgatója úgy vélte: a lelkesedés és a hagyományőrzés terén a 
románok is sokat tanulhatnak a magyaroktól.

Január 12. – az ótordai református templom iKe-termében Petőfi sándorra em-
lékeztek a tordai Jósika miklós elméleti líceum diákjai az aranyosszéki népfőiskola 
összejövetelén.

Január 14. – a Kulturális és örökségvédelmi minisztérium közleményben tu-
datta, hogy a Füzes oszkárral, a magyar Köztársaság bukaresti nagykövetével foly-
tatott megbeszélését követően Kelemen Hunor javasolta: mátyás király restaurált 
szobrát február 23-án, az uralkodó születése napján avassák fel. az avatót eredetileg 
január 22-ére, a magyar Kultúra napjára időzítették.

Január 16. – a vallásszabadságot kimondó 1568. évi tordai országgyűlés 443. 
évfordulóján az erdélyi magyar nemzeti tanács Kolozs megyei szervezete és a 
Passeggio táncegyüttes szervezett ünnepi estet a kolozsvári sigismund toduţă zene-
líceum dísztermében.
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Január 17. – Új kongresszusi biztos kijelölését kérte eckstein-Kovács Péter, az 
rmdsz Kolozs megyei elnökjelöltje, miután kifogásolta, hogy Kovács Péter nyil-
vánosan támogatásáról biztosította ellenjelöltjét, Kelemen Hunort. eckstein-Kovács 
érvelése szerint a kongresszusi biztosnak pártatlannak és függetlennek kell lennie.

Január 18. – a szabadság hírül adja, hogy napokkal korábban ismeretlen tet-
tesek műanyagdarabokat égettek el a mátyás-szoborcsoport talapzatán és annak 
közvetlen közelében, meggyalázva Fadrusz János frissen restaurált alkotását.

Január 19. – az aranyosszéki népfőiskola az ótordai református egyházközség 
iKe-termében szervezett emléknapot a magyar Kultúra napja jegyében. a pozsonyi 
csatáról (907. július 4–7.), Benkő Ferenc és rákosi viktor életéről és munkásságáról 
a nagyenyedi Bethlen gábor Kollégium tanárai – Józsa miklós és dvoracsek ágos-
ton – valamint diákjai tartottak előadásokat.

Január 20. – a Házsongárd alapítvány hírül adja, hogy január 16-án újabb ron-
gálás történt a kolozsvári patinás temetőben. a Kertek parcellát határoló út mellé 
kihordott, és a megszüntetett sírhelyek körül szétszórt nagy mennyiségű kőtörme-
lékből két márvány és egy homokkő síroszlopot sikerült azonosítani. a kődarabokon 
a zabolai mikes, a balázsfalvi Brencsán és a csíkszentmártoni szabó lajos családok 
nevei és az 1800-as elhalálozási dátumok olvashatók, valamint a főkormányszéki 
tanácsosi cím azonosítható.

– mintegy negyven–ötven személy ún. villámcsődületen a mátyás-szobor cso port 
jelképes újraavatásával fejezte ki tiltakozását a hivatalos újraavatás időpontja kap-
csán kialakult huzavona miatt.

– az 1992-ben alapított Bánffy miklós-vándordíjat Kató emőke, a Kolozsvári 
magyar színház művésze kapta a Suttogások és sikolyok című előadásban nyújtott 
Karin-alakításáért.

Január 21. – az rmdsz Kolozs megyei Képviselők tanácsa megválasztotta 
a szövetség februári, X. nagyváradi kongresszusára utazó küldöttséget. a 32 fős 
Kolozs megyei küldöttségből 16-an hivatalból, további 16-an pedig szavazás nyo-
mán vesznek részt a kongresszuson. az rmdsz Kolozs megyei küldöttei: Boros 
János, csoma Botond, Fekete emőke, Kerekes sándor, Pálffy mózes zoltán, lászló 
attila, máté andrás levente, mátis Jenő, Póka andrás györgy, szedilek lenke és 
Kötő József (a szövetségi Képviselők tanácsa tagjai). további küldöttek: ifj. deák 
Ferenc, eckstein-Kovács Péter, czika tihamér, Kira miklós, török Bálint, vákár 
istván, góger Ferenc, id. deák Ferenc, ádámosy Klára, Horváth anna, zeng Já-
nos, somogyi gyula, lőrinczi zoltán, makkai lászló, Balázs-Bécsi attila, duy 
erika, Pálfi Károly, Péntek lászló, Péter tünde, molnos lajos és okos-rigó dénes.

Január 22. – a Szabadság az rmdsz és az erdélyi magyar nemzeti tanács kö-
zötti jövőbeni együttműködésről cikkezik. az emnt elnöke, tőkés lászló ennek 
kapcsán kifejti: az emnt és az általuk kezdeményezett erdélyi magyar néppárt ké-
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hogy a szűkebb pártpolitika és a kicsinyes önérdek felülkerekedése miatt képviselet 
nélkül maradjon az erdélyi magyarság akár romániában, akár az európai Parla-
mentben. tőkés lászló szerint „az új magyar nemzeti kormány megtesz minden tőle 
telhetőt, hogy a határok feletti nemzetegyesítés érdemben elkezdődhessen, rajtunk 
áll, tudunk-e élni a lehetőséggel, vagy pedig az erdélyi magyarság jövőjét továbbra 
is szolgai módon Bukarest és a román nagypolitika szempontjai alá rendeljük”.

– a magyar Kultúra napját ünnepelte a romániai evangélikus–lutheránus egy-
ház, a Kolozsvári magyar opera, a Járosi andor Keresztyén Kulturális műhely és az 
erdélyi múzeum-egyesület (eme) Kolozsváron. az eme eseményén átadták az egye-
sület 2010-es debüt-díjait Kinda istván csaba sepsiszentgyörgyi néprajzkutatónak és 
varga P. ildikó Kalevala-kutatónak. aranyosgyéresen első alkalommal ünnepelték 
jelentőségéhez mérten a magyar Kultúra napját. a református templomban, valamint 
a tiver szálloda éttermében a magyarság összefogását szorgalmazó műsort tartottak.

Január 23. – a magyar Kultúra napja, valamint liszt Ferenc (1811–1886) és 
deák Ferenc (1803–1876) szellemében a törökvágási református egyházközség, a 
romániai magyar dalosszövetség és az erdélyi magyar Közművelődési egyesület 
közösen szervezett ünnepi rendezvényt a törökvágási református templomban. 

Január 25. – désen megnyílt a helyi képzőművészek 34. tárlata az igényes kiállí-
tásai révén híressé vált Frézia galériában. a tárlaton 21 alkotó állította ki munkáit. 
désen már 1879-ben szerveztek képzőművészeti tárlatot; az évtizedek során olyan 
művészek munkássága kötődött déshez, mint a szopos sándoré, a dési Huber istvá-
né, a Kovács zoltáné, a mohi sándoré, az incze Jánosé.

Január 26. – Benyújtotta az rmdsz Ügyvezető elnökségén hivatalos jelölését 
a szövetség országos elnöki tisztségére pályázó Kelemen Hunor, valamint eckstein-
Kovács Péter. Kelemen és eckstein-Kovács mellett olosz gergely háromszéki parla-
menti képviselő pályázta meg a szövetség országos elnöki tisztségét.

– Halálának 20. évfordulóján (január 24.) Bajor andor újságíróra és humoristára 
emlékeztek Kolozsváron. a szent mihály plébánia udvarán, a Keresztény Szó egykori 
szerkesztőségének bejárata előtti Bajor-emléktáblán koszorúkat helyeztek el a részt-
vevők, köztük a magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja, szilágyi mátyás.

– tisztújító közgyűlést tartott az rmdsz szamosújvári szervezete. török Bálint 
alpolgármestert újraválasztották a városi szervezet elnökévé. 

Január 29. – a Kolozs megyei tanács elfogadta annak a 24 emeletes toronyépü-
letnek a megvalósíthatósági tanulmányát, amely az új stadion (cluj arena) mellett 
épülne. az 50,2 millió euró értékű, 107 méter magasra tervezett „felhőkarcolóban” 
négycsillagos szálloda, valamint a-kategóriás irodák működnének.

Február 3. – az erdélyi magyar felsőoktatás alapvető gondjairól folytattak eszme-
cserét szakértők a magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusán. szilágyi mátyás 
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kolozsvári magyar főkonzul leszögezte: az oktatás, és ezen belül a felsőoktatás az 
erdélyi magyar kisebbség stratégiai kérdése, és a politikai célrendszerben előkelő 
helyet foglal el. Péntek János nyelvészprofesszor, a Kolozsvári akadémiai Bizottság 
(KaB) elnöke közölte: közel 11 ezer egyetemi hallgató tanul romániában magyarul, 
ám a magyar anyanyelvű hallgatók száma meghaladja a 35 ezret, így tehát fiataljaink 
alig harmada tanul anyanyelvén. romániában egymillió egyetemi hallgatót jegyez-
nek, eszerint a magyar hallgatók 35 ezres lélekszáma távolról sincs összhangban a 
romániai magyarság számarányával. Papp z. attila elmondta: a 2009-ben érettségi-
zett romániai magyar fiataloknak mindössze fele folytatta tanulmányait valamilyen 
egyetemen, de ezeknek is csak a harmada tanult tovább magyar nyelven. a legtöbb 
romániai fiatal Kolozsváron tanul a BBte-n; a sapientia emte-t a maturandusok 
7–8, a Partiumi Keresztyén egyetemet a végzősök 4–5 százaléka választotta.

– Hetvenötödik születésnapján barátai, ismerősei, munkatársai köszöntötték asz-
talos lajos kolozsvári helytörténészt, nyelvművelőt, műemlékvédőt, műfordítót a 
Kolozsvári akadémiai Bizottság nyelvtudományi szakbizottsága és a Babeş–Bolyai 
tudományegyetem magyar és általános nyelvészeti tanszéke által szervezett ün-
nepségen.

– a római Katolikus nőszövetség kolozsvári dísztermében a nagyváradi szárma-
zású, Kolozsváron élő Boér imre eKe-tag vetítettképes előadást tartott arról a 2008 
augusztusában megtett útjáról, amelynek során dardzsilingben felkereste Kőrösi 
csoma sándor sírját, és a zanglai kolostorban részt vett Kőrösi csoma egykori szo-
bájának a felújításában.

Február 6. – a Szabadság hírül adja, hogy a Kiskőszirt tetején jégpályát alakított 
ki a körösfői önkormányzat. a helyet nemcsak körösfőiek, hanem Kalotaszeg távo-
labbi településeiről is felkeresik. a pálya közelében az elöljárók sípálya kialakítását 
is tervezik.

Február 9. – Február 9-én este 8 óra körül két ismert kolozsvári újságírót, 
lepedus Pétert, a duna tv munkatársát, valamint titus crăciunt, a Ziua de Cluj 
főszerkesztőjét feltartóztatták a BBte épületében. az incidensre azt követően került 
sor, hogy a sajtósok a felsőfokú oktatási intézmény főépületének kapusszobájával 
szemben lévő oszlopra kihelyezett magyar nyelvű feliratot vették szemügyre. a ma-
gyar nyelvű tudakozó feliratot a román alá soós sándor, az erdélyi magyar ifjak 
(emi) elnöke helyezte el. a felsőfokú oktatási intézmény kapusa azt hitte, hogy a 
feliratot az újságírók tették ki, ezért riasztotta a rendőrséget. amíg a kékruhások a 
helyszínre érkeztek, a kapus bezárta az ajtót, s nem engedte ki az újságírókat.

– a Szabadság hírül adja, hogy közel 600 négyzetméternyi falfelületre elegen-
dő, több mint 6300 darab tégla árának megfelelő több mint 30 ezer lej gyűlt eddig 
össze a mezőségi Kemény zsigmond szórványkollégium megépítésére. a közel 700 
gyermeket befogadó létesítmény alapkőletétele 2010 októberében volt, azóta meg-
kezdődött az alap lerakása. szamosújváron négy tanintézetben, illetve öt épületben 
működik magyar tagozat, ezért fogalmazódott meg az igény, hogy a magyar tanulók 
és tanáraik egyetlen önálló magyar tanintézetben folytathassák tanulmányaikat.
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magas kéményét, románia második ilyen jellegű legmagasabb építményét. a tűz-
szerészek 180 kg dinamitot vetettek be.

Február 16. – az aranyosszéki népfőiskola keretében, az ótordai református egy-
házközség iKe-termében Balogh andrás és ladányi emese önkéntes szervezők, va-
lamint Pataky József, a tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke tartottak 
előadást a 2011. az önkéntesség éve, valamint a mit tehetünk kulturális örökségün-
kért kérdéskört taglalva.

Február 18. – gróf Bánffy miklós halálának 60. évfordulója alkalmából a bu-
dapesti országos színháztörténeti múzeum és intézet vándorkiállítást rendezett. 
a kolozsvári megnyitón sipos gábor történész, levéltáros és murádin Jenő művé-
szettörténész beszélt.

Február 19. – negyedik alkalommal szervezett jótékonysági farsangi bált a 
szamosújvári téka alapítvány a mezőségi szórványkollégiumok támogatására.

– Kolozsváron az emKe–györkös mányi albert emlékházban dávid gyula iroda-
lomtörténész, a Bánffy életműsorozat gondozója bemutatta a gróf Bánffy miklós halá-
lának 60. évfordulója alkalmából a budapesti országos színháztörténeti múzeum és 
intézet által létrehozott vándorkiállításnak a Bánffy és az Erdélyi Helikon közötti kap-
csolatot ismertető második részét. Bánffy Miklós ismeretlen (elfelejtett) arcai címmel az 
mta KaB irodalomtudományi szakosztálya szervezett tudományos ülésszakot.

Február 23. – mátyás király születésének évfordulóját ünnepelte Kolozsvár Fő-
terén a szoborcsoportnál szép számban összegyűlt emlékező, jelképesen felavatva 
a 2010-ben felújított műremeket. a megemlékezésen molnos lajos városi tanácsos, 
illetve a történelmi magyar egyházak képviselői rövid méltatásokkal, fohászokkal 
emlékeztek a város nagy szülöttjére. Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi 
miniszter, az rmdsz szövetségi elnöke bejelentette: április 2-án lesz a világhírű 
Fadrusz-alkotás újraavatása. mátyás király születésének 568. évfordulója alkalmá-
ból Kolozsváron más rendezvények is voltak.

– a kolozsvári lucian Blaga Központi egyetemi Könyvtárban (KeK) bemutatták 
a szabó Károly: Napló és tanulmányok című kötetet, amellyel a Kriterion Könyvki-
adó a köztudatba igyekszik visszaemelni a sokáig méltatlanul mellőzött történész 
és könyvtáros, a Központi egyetemi Könyvtár első vezetője személyiségét. szabó 
Károly nevét ma a KeK egyik terme őrzi, olajportréját néhány éve találták meg az 
intézmény lomtárában. 

– a kolozsvári amaryllis társaság rendezésében megkezdődött a március 31-ig 
tartó Egy híján húsz – XIX. Kolozsvári Mátyás Napok elnevezésű rendezvénysorozat. 
az erdélyi magyar nemzeti tanács Kolozs megyei szervezete részt vállalt a 23-i 
ünnepségek szervezésében.

– az ótordai református egyházközség iKe-termében az aranyosszéki népfőis-
kolán Lármafák – Szent László nyomában címmel ismertette személyes élményeit a 
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2010 nyarán tett Kárpát-medencei zarándoklatról Józsa istván lajos lelkész és Kiss 
Júliusz (gyuszi) fényképész.

Február 24. – az erdélyi magyar nemzeti tanács Kolozs megyei szervezete, a 
donát alapítvánnyal, valamint a magyar ifjúsági tanáccsal (mit) együttműköd-
ve, mátyás király születésének 568. évfordulójára emlékezve pályázatot hirdetett 
gimnáziumi és líceumi osztályok részére Mátyás király visszatér címmel, amelyre 
21 dolgozat érkezett. a pályamunkák díjait mátyás király születésnapján adták át.

Február 25. – Erdélyi plakátok címmel nyílt kiállítás az 1940-es évek neves 
plakátkészítő mestereinek munkáiból a kolozsvári ecsetgyár Független Kulturális 
Központban. az erdélyi turizmus népszerűsítése érdekében egykor kiírt pályázatra 
készült, néprajzi és földrajzi jellegzetességeket, fürdőket, szabadidős tevékenysége-
ket, téli sportolási lehetőségeket stb. bemutató plakátok megszületésük után hetven 
évvel kerültek újból a nagyközönség elé egy budapesti magángyűjteményből.

Február 25–26. – megtartották sztánán a hagyományos farsangi mulatságot. 
az 1914. februári, Kós Károly által szervezett farsangi bálon móricz zsigmond is 
részt vett, ennek nyomán írta meg Nem élhetek muzsikaszó nélkül című kisregény-
ét. a hagyomány szerint a farsangi bál bevételét évente a falu közösségi céljainak 
a megvalósítására fordítják. 2010-ben a Közösségi Ház konyhájának kialakítására 
fordították a pénzt, a 2011-es bevételt az orvosi rendelőre szánják. 

Február 26. – magyar diákokat bántalmaztak Kolozsváron: két, ittasnak tűnő 
férfi megvert egy kilencedikes és egy tizenkettedikes lányt, akik a református Kol-
légiumba tartottak. székely árpád igazgató kihívatta a rendőrséget, a hatóság embe-
rei kihallgatták a sokkos állapotban levő lányokat. a törvényszéki orvosi intézetben 
látleletet vettek, az orvos néhány napos kezelést írt elő. „az egyik kislányt a Farkas 
utcai templom közelében verték meg, a másikat a szabók bástyája közelében. a kilen-
cedikes tanulónk több sérülést szenvedett; főleg az arcát érték az ütések, de anyagi 
kára is származott, hiszen leverték a szemüvegét, amelyből kiesett a lencse. a tizen-
kettedikes lánynak a fejét ütötték, a haját ráncigálták. Írásos átiratot fogalmaztunk 
meg, amelyet eljuttattunk a csendőrségre és a közösségi rendőrséghez, továbbá sorin 
apostu polgármesternek is írtam egy beadványt, amelyben feltártam az esetet. az 
iskola növendékeinek egy része azt is látta, amint a két randalírozó egyén kiérve a 
Heltai (cipariu) térre, szemetes kukákat és gépkocsikat rugdosott, rongált meg” – szá-
molt be a Szabadságnak székely árpád, a református Kollégium igazgatója.

– az amaryllis társaság által szervezett, XiX. Kolozsvári mátyás napok ren-
dezvénysorozat keretében Mátyás király kolozsvári kultusza és Fadrusz János főté-
ri szobra címmel szervezett tudományos ülésszakot a magyar király szülőházában. 
murádin Jenő művészettörténész elmondta: az 1882. július 22-i kolozsvári tanács-
ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint mátyás király megörökítésének ötlete egy 
nagy lajos nevezetű, unitárius kollégiumi tanár javaslata volt. a gyűjtés évtizede-
kig tartott, a pályázatot 1894-ben lehetett meghirdetni. annak ellenére, hogy az 
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a még hiányzó összegeket –, a szobor csak 1902-re készült el, bár alapkövét már 
1896 májusában ünnepélyesen elhelyezték. Kolozsi tibor szobrászművész-restau-
rátor a Köztéri műhelytitkok egy restaurálás kapcsán című előadásában elmondta: a 
másfélszeres életnagyságú köztéri szobrokkal ellentétben, a mátyás-szoborcsoport 
méretei kétszeresek, csak a király lovas alakja 12 tonnás. a ló meglékelésekor kide-
rült, hogy semmilyen vázszerkezetet nem tartalmazott, tehát az 1–1,5 centiméteres 
bronzhéjazat önmagát tartotta fenn. a bronzalakok 1–30 centiméteres, bordákkal 
összekapcsolt öntvényekből épülnek ki, amelyeket csavarok fognak össze; ezek kü-
lönösen a ló lábainál és a combrészénél is rozsdás, megkövesedett törmelékké vál-
tak, esetenként semmi nem tartotta a bordázatot. az u profilú plinthosz-lemezek, 
amelyekhez a ló patái rögzültek, néhány helyen papírvékonyságúvá koptak, illetve 
a ló bal hátsó lába a patájánál valószínűleg már az öntődében megrepedt. a mellék-
alakok közül Kinizsi Pál volt a legrosszabb állapotban: öntési hibák miatt láncingén 
rések keletkeztek, az illesztések nagyon megrozsdásodtak. Báthori mentéjében bent 
felejtették az öntési homokot, a ló patáiba öntött ólomba pedig 1902-ben vasdarabo-
kat, sőt kavicsokat dobáltak, amit alulról ki kellett tisztítani. a helyreállítás során 
a nagy Benjámin által restaurált talapzatba súlytartó vasbeton magot építettek, és 
labirintusszerű vízelvezető rendszert építettek ki a vitézek alatt.

– a hagyományőrzés és szórakozás kettős jegyében szerveztek télbúcsúztató mu-
latságot a kidei fiatalok. a sipos dávid gyülekezeti otthonban hajnalig tartó farsangi 
mulatságon a bogártelki czilika ödi zenekara húzta a talpalávalót.

Február 27. – az rmdsz X. nagyváradi kongresszusán Kelemen Hunort válasz-
tották meg a szövetség új elnökévé. Kelemen Hunor 371 (69,22 százalék), eckstein-
Kovács Péter 118 (22,01 százalék), olosz gergely 47 (8,77 százalék) voksot kapott. 
a leadott szavazatok száma 538 volt, ebből érvényes 536, érvénytelen 2.

Március 2. – az aranyosszéki népfőiskola keretében, a liszt-év jegyében a 
tiberius vonósnégyes Beethoven- és antonín dvořák-művekkel lépett fel az ótordai 
református templomban.

Március 2–3. – Bentlakásokra, étkezdékre, diákszervezeti székhelyekre kiagga-
tott, összevarrt lepedőkön álló „Funeriu, adj 25 százalékot!”, „Funeriu, észrevettük, 
hogy nem veszel észre!” – feliratokkal tüntettek a kolozsvári egyetemisták. a diák-
szervezetek február 28-án kezdeményeztek országos tiltakozó akciót, követelve a 
25 százalékos képviseletet az egyetemek igazgatási fórumaiban és rektorválasztási 
tanácsaiban, az új oktatási törvény által kiszabott ötszázalékos képviseleti arány he-
lyett. 3-án mintegy kétszáz diák folytatta a tüntetést, amelyen a Kolozsvári magyar 
diákszövetség (Kmdsz) nem vett részt.

Március 4. – több mint kétszáz pályázat érkezett be az áldás népesség társaság 
és az erdélyi magyar ifjak 2010 végén iX–Xii. osztályos diákok számára meghir-
detett irodalmi pályázatra. a pályázat témája a 3. testvér iránti szeretet, illetve az 
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utána való vágyakozás volt. az első helyet 96,9 ponttal a kolozsvári János zsigmond 
unitárius Kollégium diákja, a 17 éves csatári dóra nyerte el Monológ című naplójá-
val, nyereménye 1000 euró. második lett a szintén 17 éves lászló Beáta lídia (89,8 
pont), a marosvásárhelyi Bolyai Farkas elméleti líceum erdőszentgyörgyi diákja, 
akinek Tündéri hármas című pályázata 500 eurót ért. 88 ponttal harmadik helyen 
végzett a nagyváradi lorántffy zsuzsanna református Kollégium 15 éves diákja, 
ökrös Hegyi tünde, aki Én, a harmadik című munkájával 300 eurót nyert.

– szövetségi elnökké való megválasztása utáni első sajtótájékoztatóját tartotta 
Kolozsváron Kelemen Hunor. az rmdsz új elnöke azért választotta Kolozsvárt első 
sajtóértekezletének helyszínéül, mivel marosvásárhelyről ide helyezi át az elnöki 
Hivatal központját, valamint az Ügyvezető elnökség helyett létrehozott Főtitkárság 
székhelyét. Kelemen Hunor elmondta: az elnöki Hivatalt a leköszönt elnök, markó 
Béla miniszterelnök-helyettes kabinetjének államtitkára, nagy zoltán fogja vezetni. 
Kelemen a sajtó kérdésére elmondta: tárgyalóasztalhoz fognak ülni, és párbeszédet 
folytatni a tőkés lászló köré tömörülő új erdélyi magyar párt képviselőivel, e téren 
voltak már egyeztetések. 

Március 5. – az erdélyi magyar nemzeti tanács Kolozs megyei szervezete a Kal-
lós zoltán alapítvány és a romániai magyar dalosszövetség szakmai támogatásával 
a kolozsvári apáczai csere János líceum dísztermében rendezte meg a XX. Hajnal 
akar lenni népdaléneklési verseny megyei döntőjét.

– nyolcadik születésnapját ünnepelte a kolozsvári agnus rádió a református 
Kollégium konviktusán megtartott rendezvénysorozattal.

Március 7. – Jancsó noémi emlékestet szervezett az alteregó irodalmi előadó-
csoport, az autóbalesetben mindössze 22 évesen elhunyt költő- és írótehetség szüle-
tésnapján a kolozsvári györkös mányi albert emlékházban. a Bulgakov Kávéházban 
az Olvassuk együtt az Emotikont Jancsó Noémi születésnapján! elnevezésű rendez-
vénnyel emlékeztek a kötet szerzőjére. Jancsó noémit 2010. július 25-én gázolta 
halálra egy személygépkocsi szászfenesen a gyalogátkelőn.

Március 8. – Szeretni tehozzád szegődtem… címmel az erdélyi magyar Írók ligá-
ja, az előretolt Helyőrség szépirodalmi Páholy és a Bulgakov kávézó közös szervezé-
sében a Bulgakovban Balázs imre József, Bréda Ferenc, gáll attila, Karácsonyi zsolt, 
Király zoltán, márkus andrás, Papp attila zsolt, Potozky lászló, szálinger Balázs és 
vass ákos tartottak nőnapi felolvasóestet. az előadást szerelmes dalok fűszerezték 
miklós gyuri előadásában.

– a strasbourgi emberjogi Bíróság (cedo) jogosnak ítélte azon kilenc kolozs-
vári felperes panaszait akiket az 1989-es kolozsvári rendszerellenes megmozdulá-
son elszenvedett megtorlásért későn, csupán 12 év elteltével kárpótolt az állam. az 
európai emberjogi Bizottság (cedo) 52 000 euró kártérítés fizetésére kötelezte a 
román államot. a felperesek közül hatan súlyosan megsérültek 1989 decemberében, 
hárman pedig a forradalomban elhunytak közeli hozzátartozói. 
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szabadságharcra emlékeztek. a Mit tudtok 1848-ról? elnevezésű vetélkedőn a helyi 
ady endre általános iskola v–viii. osztályos tanulói vettek részt. egyben átadták a 
gyarmathy zsigmond-ösztöndíjakat azoknak a diákoknak, akik jó tanulmányi ered-
ményeik mellett iskolán kívüli tevékenységekben is jeleskedtek. a szentkirályiak 
vendégül látták a párkányi (szlovákia) ady endre alapiskola küldöttségét, a két 
tanintézmény ugyanis testvériskolai kapcsolatot szeretne létesíteni.

Március 10. – A Nagybányai Művészeti Központ: tradíció, avantgárd és új klasz-
szicizmus címmel nyílt kiállítás a kolozsvári szépművészeti múzeumban (Bánffy-
palota). a múzeum anyagából szervezett tárlaton olyan neves művészek munká-
it állították ki, mint Hollósy simon, thorma János, eugen Pascu, ziffer sándor, 
Klein József, nagy oszkár, szolnay sándor, réti istván, arthur garguromin verona, 
dimitrie n. cabadaief, alexandru Phoebus, tasso marchini, marius Bunescu, Petre 
abrudan, octav angheluţă, traian Bilţiu-dâncuş, emil cornea, Petru Feier, lucian 
grigorescu, teodor Harşia, letiţia muntean, Ferenczy Károly, Koszta József, ács 
Ferencz, Bene József, Börtsök sámuel, mikola andrás, mohi sándor, Krizsán János, 
aurel Popp és Perlrott-csaba vilmos.

– az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Kolozsvá-
ron a római katolikus nőszövetség dísztermében megtartott Boér Ferenc-szavalóesten.

Március 11. – a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából művészeti díjakat adott 
át Budapesten a néprajzi múzeumban réthelyi miklós nemzeti erőforrás miniszter. 
Kolozsvári alkotók is elismerésben részesültek. Kiemelkedő iparművészeti, ipari ter-
vezőművészeti tevékenységéért Ferenczy noémi-díjjal tüntették ki Jakobovits márta 
keramikusművészt; kiemelkedő színművészeti és színháztudományi munkásságáért 
Jászai mari-díjban részesült Hatházi andrás és Péter Hilda színművész; kiemelkedő 
irodalmi tevékenységéért József attila-díjat kapott Balázs imre József költő, szer-
kesztő és györgy attila csíkszeredai prózaíró; ugyanakkor munkácsy mihály-díjat 
kapott Kolozsi tibor szobrászművész.

– a kolozsvári rendőrség elfogta azt a két személyt, akik február utolsó szom-
batján bántalmazták a református Kollégium két tizenéves diáklányát. a támadók 
tagjai annak a 19 és 25 év közötti fiatalokból álló öttagú bandának, amelyik február 
19-e és 26-a között belvárosi bárokban okozott több rendbontást, illetve bántal-
mazott járókelőket, köztük kiskorúakat. az elkövetők kolozsváriak, március 10-én 
őrizetbe vették őket.

– a hajdani tehnofrig hűtőipari gépgyár helyén Kolozsváron megnyílt az ország 
huszonkettedik dedeman építőanyag és lakberendezési nagyáruháza. a 3,6 hektá-
ron 17 890 négyzetméternyi beépített területtel és 370 férőhelyes parkolóval rendel-
kező áruházban több mint 45 000 termékből választhatnak a vásárlók.

– a Kolozs megyei Ítélőtábla felmentette Pászkány árpád zoltán kolozsvári üz-
letembert, a cFr 1907 labdarúgócsapat tulajdonosát a zsarolás és bűncsoport támo-
gatása vádja alól. Korábban a Kolozs megyei törvényszék is felmentette Pászkányt 
e vádak alól, de a szervezett Bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóság (diicot) 
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fellebbezést nyújtott be, így került az ügy az Ítélőtáblához. Pászkányt 2009-ben 
azzal vádolta meg a diicot, hogy 2004–2006 között anyagilag támogatta a gazeta 
sajtótrösztöt, illetve az ott tevékenykedő liviu man által vezetett bűnszövetkezetet, 
amely a diicot szerint üzletembereket zsarolt.

Március 12. – születésének 100. évfordulóján szülőfalujában, magyarlónán, a 
református egyházközség emléktáblát állított Kiss manyi Jászai-, Kossuth-, érde-
mes- és Kiváló-díjjal kitüntetett különleges tehetségű színésznek. a magyarvistai 
kőfaragók készítette tábla felirata: „a református kántortanító gyermekeként száz 
éve magyarlónán született Kiss manyi (1911–1971) Kossuth- és Jászai mari-díjas 
színművésznő emlékére. magyarlóna református közössége. 2011. március 12.”

– Ünnepi megemlékezést szerveztek az 1848–49-es magyar forradalom és sza-
badságharc kirobbanásának évfordulója, március 15-e tiszteletére Kisbácsban. 
a rendezvényen a szentegyházi gyermekfilharmónia és a szentegyházi Hagyomány-
őrző Huszáregyesület közös hangversenyen lépett fel id. Haáz sándor tanárkarnagy 
vezényletével. az eseményen a székely-, illetve huszárruhás szereplők felvonultak 
Kisbács fő utcáján, majd a zsúfolásig telt művelődési otthonban verses-zenés mű-
sorral léptek fel. megzenésített Petőfi-versek, juhász-, huszár-, és a jellegzetes Kos-
suth-nóták mellett Beethoven örömódáját három nyelven adták elő a szentegyházi 
gyerekek. Kolozs megyében március 15-i megemlékezések voltak még ezen a napon 
aranyosegerbegyen, Kalotaszentkirály-zentelkén és Kidében.

Március 13. – az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kirobbaná-
sának évfordulójára, március 15-ére emlékeztek Kolozsváron a donát úti református 
templomban. szamosújváron az rmdsz, a téka alapítvány, a szamosújvári 51. szá-
mú czetz János cserkészcsapat és az egyházak szervezésében az örmény katolikus 
temetőben megkoszorúzták negyvennyolcas harcosok – rózsa sándor, ornstein alis, 
Pappelheim József őrnagy, giovanni Battista montessori kapitány, adler severin 
honvéd százados és Hermann János – sírját, majd a cserkészcsapat névadójának em-
lékplakettjét. Kolozs megyében hasonló megemlékezések voltak ezen a napon vár-
falván, magyarbikalon, mérában, magyargyerőmonostoron, Buzában, Bogártelkén, 
aranyosgerenden és gyaluban.

– az áldás népesség társaság és az erdélyi magyar ifjak (emi) A harmadik ki-
rályfi vagy királylány irodalmi verseny díjkiosztóján az áldás népesség ötletgazdája, 
csép sándor elmondta: napjainkban magyarországon évente mintegy 30–40 ezer-
rel, azaz egy átlagos kisváros lakosságával csökken a lélekszám. tőkés lászló hozzá-
tette: az utóbbi 20–30 évben egymillióra becsülhető mértékben apadt a magyarság 
lélekszáma a Kárpát-medencében, ami felülmúlja a második világháborús magyar 
veszteségeket. Kövér lászló, az országgyűlés elnöke szerint ebben az ütemben 50 év 
múlva magyarország lélekszáma mintegy 7–8 milliónyira apad.

Március 14. – a magyar ifjúsági tanács (mit) által szervezett Bálványosi nyári 
szabadegyetem és diáktábor (közismertebb nevén tusványos) központi szervezőcsa-
pata elsőként tette le a magyar állampolgársági esküt a kolozsvári főkonzulátuson. 
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Bozsó imre lehel, vadász-szatmári Huba és tőkés lehel, a tagszervezetek vezetői 
közül pedig Kertész ágnes, az országos dávid Ferenc ifjúsági egylet (odFie) társel-
nöke, a magyar ifjúsági szervezetek szövetségének (miszsz) elnöke, somogyi atti-
la, és alelnöke, Jakab attila. Kolozsváron zártkörű eseményen ötvenen tettek ezen 
a napon állampolgársági esküt. 

– semjén zsolt magyar miniszterelnök-helyettes március 15-e, a magyarság nem-
zeti ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adott át Kolozsváron több erdélyi sze-
mélyiségnek. magyar Köztársasági érdemrend tisztikereszt-elismerést vehetett át 
Kovács andrás művészettörténész, a BBte tanára, az mta külső tagja; maros dezső 
gépészmérnök, a műszaki egyetem tanára, a román akadémia főkutatója; tőkés ist-
ván, nyugalmazott teológiaprofesszor, az erdélyi református egyházkerület egykori 
püspökhelyettese. magyar Köztársasági érdemrend lovagkeresztet vett át nagy Pál 
irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő; mihály Ferenc, a BBte oktatója, vállalkozó; 
murádin lászló, a román akadémia főmunkatársa; sipos lászló festő- és grafikus-
művész. magyar Köztársasági ezüst érdemkeresztet kapott emődi tamás, a Király-
hágó-melléki református egyházkerület tanácsosa. Budapesten, a Petőfi irodalmi 
múzeumban több erdélyi származású művészt díjaztak. a magyar Köztársaság Kiváló 
művésze címet kapott Bács Ferenc Jászai mari-díjas színművész, érdemes művész, 
valamint Páll lajos festő- és grafikusművész, költő, érdemes művész; a magyar Köz-
társaság érdemes művésze elismerésben részesült Both andrás díszlet-, jelmeztervező 
és senkálszky endre színművész, a Kolozsvári állami magyar színház örökös tagja.

Március 15. – a kolozsvári 1848–49-es megemlékezés-sorozat a hagyomány 
szerint felvonulással kezdődött. a menet a protestáns teológia elől indult, és ze-
neszóval vonult a Főtérre, a szent mihály-templomba, ahol az ökumenikus is-
tentiszteleten mintegy ezer személy vett részt. az egykori Biasini szállodánál a 
Kolozsvári református Kollégium énekkara székely árpád igazgató vezetésével 
és a Beszterce-naszód megyei cegőtelke fúvószenekara közreműködésével verses-
zenés műsort adtak elő. a felszólalások során gergely Balázs, az erdélyi magyar 
nemzeti tanács (emnt) közép-erdélyi régióelnöke úgy fogalmazott: „a közöny 
a legnagyobb ellenségünk, és ha átitatja a mindennapjainkat, akkor nem jutunk 
egyről a kettőre.” Pártok, parlamenti képviselők és civil szervezetek helyeztek el 
koszorút a Biasini szálló Petőfi-emléktáblájánál, majd első ízben virágot vittek 
az emlékezők a Főtér és a deák Ferenc utca sarki házon levő, Bem József 1848. 
december 25-i itt tartózkodását megörökítő emléktáblára. a mátyás-szoborcso-
port előtti téren népviseletbe öltözött zászlóvivők rezesbanda kíséretével további, 
az 1848–49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó nótákat énekel-
tek. a nap során az emlékezők ünnepi műsorokon és kulturális rendezvényeken 
vehettek részt az ifjúság szervezésében; a Kolozsvári magyar opera művészei a 
Mária főhadnagy című operettet adták elő. a mátyás király szülőháza előtti téren 
az ifjúság mutatott be ünnepi műsort, a corvinus pubban pedig Forradalmi ká-
véházba látogathattak el az emlékezők. désen a helyi rmdsz és a civil műhely 
által szervezett megemlékezésre hivatalos volt a komáromi 1848–49-es Forrada-
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lom és szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú egyesület elnöke, nagy Péter 
dandártábornok, továbbá sebestyén andor zászlóvivő és tóth gergő honvéd, akik 
az ünnepségen korabeli egyenruhát öltöttek, és eredeti negyvennyolcas zászló 
másolatát bontották ki. a polgármesteri hivatal zsúfolásig megtelt nagytermében 
irodalmi-zenés összeállítást mutattak be az 1-es számú általános iskola magyar 
tagozatának diákjai, közreműködött az aranyeső diáktánccsoport. ezt követően az 
emlékezők koszorúkat helyeztek el a Kakashegyen álló, sürgős felújításra szoruló 
és az 1848. november 24-én elesett honvédek emlékére állított oroszlános emlék-
műnél. a komáromi nagy Péter oklevelet és emlékérmet adott át az emlékmű he-
lyéül szolgáló magántelek tulajdonosainak, a Păltineanu családnak, így köszönve 
meg azok jóindulatát. a komáromi vendégek képviseletében nagy Péter oklevelet 
nyújtott át costan morar polgármesternek is. Kolozs megyében ünnepi istentisz-
teletek és koszorúzásokkal, illetve előadásokkal, valamint gálaműsorokkal egy-
bekötött megemlékezések voltak még szamosújváron, tordán, tordaszentlászlón, 
torda szent mi há lyon, Körösfőn, Bánffyhunyadon és szucságban.

– az Indiai feleség című filmtervével lakatos róbert kolozsvári rendező nyerte el 
a március 4-e és 13-a között lezajlott szófiai nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb 
filmtervnek, illetve a legjobban bemutatott projektnek ítélt két díját.

Március 16. – Erdély-hegyaljai polgárháború 1848-ban címmel gudor Botond 
magyarigeni református lelkész tartott előadást Kolozsváron az Íriszi esték rendez-
vénysorozata keretében az irisz-telepi református egyházközség gyülekezeti termében.

– az aranyosszéki népfőiskola keretében, az ótordai református egyházközség iKe-
termében a 200 évvel ezelőtt nagyajtán született Kriza János életéről és munkássá-
gáról tartott előadást Fekete levente, a szülőfalu unitárius lelkésze. a Jósika miklós 
elméleti líceum diákjai a Vadrózsák és a népköltészet ma is virágzó dalaiból adtak elő.

Március 19. – Újraavatták magyarfenesen a felújított kultúrotthont, ez alkalom-
ból március 15-ére is emlékeztek.

Március 20. – az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékez-
tek aranyos gyéresen a református templomban.

Március 22. – tüntettek a mocsi kórház udvarán az intézmény alkalmazottai 
és a helybéliek, az egészségügyi intézmény öregotthonná alakítását kifogásolva. 
Horváth márton polgármester szerint néhány helyi tanácsos felmondási szándékát 
is bejelentette arra az esetre, ha az átszervezés megtörténik. a kórház felszámolása 
esetén a mocsi és a környékbeli lakosságnak 40 kilométert kell utaznia Kolozsvárra 
orvosi ellátásért. a mocsi kórház hét község lakóit, összesen 22 ezer személyt lát el.

– Paul Şerban agachi, a BBte Fejlesztési Központjának elnöke bejelentette: fel-
mérésük szerint az egyetemen 2007 és 2009 közötti időszakban végzettek 75 szá-
zaléka már a tanulmányai befejezését követő évben munkahelyhez jutott, illetve 50 
százalékuk a szakterületén helyezkedett el, további 15 százalékuk pedig folytatta 
tanulmányait.
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délyország az én hazám című előadásának gyermekek számára átdolgozott, interak-
tív változatát mutatta be. a több mint 175-ször bemutatott darab a gyimesi csángók, 
a felcsíki és Küküllő menti székelyek, a mezőségiek és végül a kalotaszegiek egyedi 
viseleteiből, szebbnél szebb táncaiból ad ízelítőt.

– Kolozsvár városi tanácsa megszavazta, hogy helyi rendőrséggé alakítja át a 
közösségi rendőrséget. a helyi rendőrség a polgármesteri hivatalnak alárendelt 
rendfenntartó szervként működik, feladatai közé tartozik a rend és a közbiztonság 
fenntartása, a közúti forgalom ellenőrzése, középületek védelme, beavatkozás az 
illegális kereskedelmi tevékenységekbe. a határozat elfogadásakor Kolozsváron 198 
közösségi rendőr dolgozott a városháza kötelékében.

Március 25. – mikó imre születésének 100. évfordulóján az eme emlékkonfe-
renciát rendezett Kolozsváron. Bemutatták mikó imre A szülőföld szerelmese című 
(orbán Balázs életregénye) kötetét.

Március 25–27. – Kolozsváron lezajlott a vii. Kárpát-medencei Környezettudo-
mányi Konferencia a sapientia – emte természettudományi és művészeti Karának 
Környezettudományi tanszéke szervezésében. az ülésszak keretében tanulmányi 
kirándulást szerveztek a tordai sóbányába és a tordai-hasadékba.

Március 25–26. – tordán tizedik alkalommal szerveztek Kulturális Kisebbségi 
napokat, ennek keretében először volt kétnapos a magyar ünnepség. a gálaműsoron 
részt vettek a magyarországi és vajdasági testvértelepülések táncosai is Bihartordáról, 
torontáltordáról, Kiskunfélegyházáról és Hódmezővásárhelyről. aranyosszéket a 
tordai Jósika miklós elméleti líceum tánccsoportja és tordaszentmihály képviselte. 
Közreműködött a székelyföldi Pipacsok néptáncegyüttes.

Március 26. – a kolozsvári apáczai csere János gimnáziumba és a János zsig-
mond unitárius Kollégiumba látogatott sólyom lászló. magyarország elnöke az uni-
tárius iskolában a nyilas misi tehetségtámogató egyesület által első ízben szer-
vezett tehetségnap, valamint az apáczai-gimnáziumban középiskolások számára a 
georgius aranka társaság által tizenhatodik alkalommal megszervezett nyelv- és 
beszédművelő versenyre látogatott el. 

– első alkalommal osztottak ki mentor díjakat Kolozsváron. tíz kiváló oktató, 
illetve edző vehette át a Közösségért alapítvány és a mol románia által adomá-
nyozott elismerést. a három kilogramm súlyú, ioan nemţoi bukaresti képzőművész 
által készített üvegtrófeából, oklevélből és egyenként 8000 lejes pénzjutalomból álló 
díjakat olyan tanárok és edzők kaphatják, akik tudásukat továbbadva tehetséges 
gyermekeken segítenek kiemelkedő eredmények elérésében.

Március 27–28. – Házsongárdi sétával kezdte meg kétnapos kolozsvári tartóz-
kodását martonyi János. a magyar Köztársaság külügyminisztere a Házsongárd 
alapítvány vezetői, gergelyné tőkés erzsébet és gaal györgy kalauzolásával járta 
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be a temetőt, megkoszorúzta gróf Bánffy miklós író-politikus, valamint dsida Jenő 
költő síremlékét. ezt követően a Főtéren megszemlélte a felújított mátyás-szoborcso-
portot, és koszorút helyezett el márton áron püspök szobránál. 28-án a sapientia 
emte-re és a BBte-re látogatott martonyi, majd Közép-európa jelenéről és jövőjéről 
tartott előadást a Központi egyetemi Könyvtárban. sajtótájékoztatón arról beszélt, 
hogy a magyar–román kapcsolatok soha nem voltak ilyen jók, mint most, majd Fü-
zes oszkár bukaresti magyar nagykövet és szilágyi mátyás kolozsvári magyar fő-
konzul kíséretében sorin apostu polgármesterrel tárgyalt.

Március 28. – Budapesten, a maszK országos színészegyesület által szervezett 
jótékonysági gálán a színházi világnap alkalmából Hevesi sándor-díjjal tüntették ki 
a kolozsvári magyar állami színház munkatársait, tompa gábor rendezőt, Bagossy 
levente díszlettervezőt és lengyel anna dramaturgot.

Március 29. – a mediafax hírügynökségre hivatkozva a szabadság hírül adja, 
hogy huszonkét Xiii. századi sírt tártak fel a régészek az erdőfeleki ortodox temp-
lomban. alexandru simion, a román tudományos akadémia kutatójának elmondása 
szerint négy sírban valószínűleg egyházi főméltóságok nyugszanak. a március 14-én 
megkezdett ásatások kapcsán simion úgy vélte, a sírok egy korábbi templom létével is 
összefüggésbe hozhatók, így az ásatások azt bizonyíthatják, hogy már 1300 előtt éltek 
románok e területen. adrian andrei rusu, a kolozsvári archeológiai és művészet-
történeti intézet középkorra és kora újkorra szakosodott régész szakembere a lelettel 
kapcsolatban elmondta: semmiképpen nem helytálló az erdőfeleki templommal kap-
csolatos azon feltételezés, miszerint azt Ştefan cel mare alapította volna. azt mondta: 
a magyar királyság területén való templomalapításnak egyértelműen maradt volna 
bizonyítéka a forrásokban, de mindössze egy bojár nevéhez kötődő könyvadományról 
tudni; a jelenlegi, Xv. századi templom helyén valószínűleg egy Xiv. századi fatemp-
lom állhatott, amely a maga során egy nagy lajos magyar király által adományozott 
privilégiummal függ össze, aki erdőn át vezető utak védelmét bízta a helybeliekre.

Március 30. – a Kolozsvári Ítélőtábla határozata szerint az aranyosgyéres 
határában elhelyezett háromnyelvű – román, magyar és német, câmpia turzii, 
aranyosgyéres, Jerischmarkt feliratú – helységnévtáblákat el kell távolítani. an-
nak ellenére, hogy a város lakosságának csak nyolc százaléka magyar és a 19 tagú 
városi tanácsban csak ketten képviselik az rmdsz-t – értelemszerűen a magyar-
ságot –, 2008 decemberében a gyéresi tanács elfogadta, hogy a település bejára-
tainál (kezdetben) kétnyelvű helységnévtáblákat helyeztek el. a Kolozs megyei 
prefektúra 2009 márciusában a közigazgatási bíróságon megtámadta a határozatot, 
és első fokon meg is nyerte a pert. a Kolozsvári Ítélőtábla 2009 novemberében jog-
erősen a gyéresi önkormányzatnak adott igazat, ennek nyomán 2010 februárjában 
az aranyosgyéresi tanács eldöntötte, hogy a román és a magyar mellé a település 
német nevét is kiírják. egy aranyosgyéresi magánszemély megtámadta a tanácsi ha-
tározatot – amelyről korábban a kolozsvári táblabíróság pozitívan döntött –, ezúttal 
azonban a bíróságon a gyéresi tanács szempontjából negatív ítélet született. 
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a román kormány közös finanszírozása nyomán felújított mátyás-szoborcsoportot 
Kolozsváron. az eseményen a két ország magas rangú állami képviselői, egyházi 
elöljárók, helyi és megyei tisztségviselők és több száz érdeklődő vett részt. „vá-
rosunknak és egész romániának kiegyensúlyozottságra és fejlődésre van szüksége, 
mert minden állampolgárát megilleti a méltóságteljes élet és a jólét. Úgy érzem, 
hogy mára Kolozsvár olyan »várrá« vált, amelyben megteremtődött az egyensúly, és 
olyan európai várossá fejlődött, amelyre a harmónia és a tolerancia jellemző” – fo-
galmazott az avatón mondott beszédében sorin apostu polgármester, megköszönve 
a magyar államnak a szobor restaurálásához nyújtott támogatását. lászló attila 
alpolgármester egyebek mellett azt mondta, hogy „a ködös, boszorkányüldözős kor-
szak mára már véget ért”, és a szoborcsoport felújítását esőben, szélben, hóban ki-
tartó fizikai és szellemi munkával végzőknek mondott köszönetet. Kelemen Hunor 
rmdsz-elnök, kulturális és örökségvédelmi miniszter arról beszélt, hogy amikor 
1992-ben gheorghe Funar akkori polgármester el akarta távolítani a mátyás-szobrot 
Kolozsvár Főteréről, kolozsvári, erdélyi magyarok, kolozsvári román értelmiségiek 
fölemelték szavukat és megvédték mátyást. semjén zsolt magyar miniszterelnök-
helyettes szóvá tette: magyarország látja, hogy az erdélyi magyarság boldogulása 
szorosan összefügg románia sikerességével, de romániának is látnia kell, hogy az 
erdélyi magyarság boldogulása magyarország sikerességével is szorosan összefügg. 
tőkés lászló, az európai Parlament (eP) alelnöke, az erdélyi magyar nemzeti ta-
nács (emnt) elnöke egyebek mellett elmondta: a nacionál-kommunista múlt meg-
megújuló visszatérési kísérleteivel és kísérteteivel közös erővel kell leszámolni. 
Példaként említette doina cornea asszonyt és octavian Buracut, akik hasonló gon-
dolkodásmódú társaikkal az igazságos mátyás szellemében munkálkodtak a romá-
nok és magyarok közötti társadalmi béke megőrzésén. „Hadd hirdesse ez a messze 
világló esemény reménységünket, hogy végre-valahára egyaránt jó lesz románnak 
lenni Ştefan cel mare országában, magyarnak lenni mátyás hazájában, magyarnak, 
románnak és száz nyelven beszélőnek, egyenrangú polgárnak lenni európában” – 
összegezte tőkés lászló. vasile timiş, a román kulturális és örökségvédelmi minisz-
térium államtitkára elmondta, Kolozsváron a sokszínűségben megvalósuló egység 
elve felelősségteljesen és európai városra valló módon érvényesül. a köszöntő beszé-
deket a magyar történelmi egyházak vezetőinek fohásza zárta. a koszorúzást követő 
műsorban a nagyenyedi Bethlen gábor Kollégium diákjainak reneszánsz táncka-
ra, a csíkszentsimoni ifjúsági Fúvószenekar és a hóstátiak nagy múltú énekkara, 
a Kolozsvári református Bethlen gábor Földész dalkör működött közre, utóbbinak 
elődje 1902-ben is énekelt a szoborcsoport avató ünnepségén. a szoboravató napján 
az emnt Vivat Mathias! elnevezéssel egésznapos rendezvénysorozatot szervezett, 
a Farkas utcai református templom, a szent mihály-templom, valamint a szabók 
bástyája meglátogatásával és ghymes-koncerttel. Kolozsi tibor szobrászművész, az 
alkotás restaurátora vetítettképes előadást tartott a mátyás-szoborcsoport helyreál-
lítási munkálatairól.

– az rmdsz szövetségi Képviselők tanácsa kolozsvári üléséről Füzes oszkár, a 
magyar Köztársaság bukaresti nagykövete és kollégái tiltakozásképpen kivonultak a 
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tanácskozásról, amikor lakatos Péter Bihar megyei képviselő fiktív Wikileaks-szerű 
kiszivárogtatásokba bocsátkozva, gúnyos hangvételű beszédében orbán viktort és 
kormányát bírálta. az eset kapcsán Füzes oszkár a szabadság kérdésére elmondta: 
„soha nem kommentálom a romániai pártok rendezvényein elhangzottakat.” Ke-
lemen Hunor rmdsz-elnök a Krónika online kiadásának úgy vélekedett: lakatos 
Péter „ironikus, parodizáló kijelentésére diplomatának nem kell megsértődnie”. az 
szKt Borbély lászló környezetvédelmi minisztert az rmdsz politikai alelnökévé, 
Kovács Péter ügyvezető alelnököt pedig a szövetség főtitkárává választotta.

– a mátyás-szoborcsoport hivatalos avatásának napján a Kolozsvári magyar ope-
rában réthelyi miklós átadta senkálszky endrének, a Kolozsvári állami magyar 
színház örökös tagjának a magyar Köztársaság érdemes művésze díjat, amellyel a 
97 éves színművészt március 15. alkalmával tüntették ki.

– az eme Kolozsváron megtartott évi közgyűlésén elhangzott: 2010-ben az eme 
3063 tagot számlált, közülük 1872 egyetemi hallgató. a közgyűlés az eme tisztelet-
beli tagjává választotta sándor lászlót a műszaki tudományok, uray zoltánt pedig 
a biológiai és orvostudományi kutatások terén végzett munkásságáért. gróf mikó 
imre emlékplakettel jutalmazták makkay Ferencnek és muzsnay csabának a kémi-
ában kifejtett tudományos tevékenységét. az ötévente kijáró teleki József-díjban 
részesült Keszeg vilmos a magyar néprajztudomány terén végzett munkásságáért.

– a gimnáziumi énekkarok versenyének kolozsvári régiós szakaszán az elméleti 
líceumok kategóriájában első lett a kolozsvári apáczai csere János elméleti líceum 
kórusa (karnagy: szabadi ildikó tanár); a felekezeti iskolák közül első díjat nyert a 
Kolozsvári református Kollégium énekkara (karnagy: székely árpád igazgató), a ze-
nelíceumok közül pedig a kolozsvári iX–Xii. osztályos diákok kórusa (karnagy: deme-
ter andrás tanár) nyert. ez a három kórus szerzett indulási jogot az országos döntőn.

– Biotermékeket árusító standot nyitott a bánffyhunyadi piacon a londoni szüle-
tésű sara meaker és a skót douglas mcFarlane, a low impact living transilvania 
biogazdálkodást támogató szervezet elnöke és alelnöke. a több éve Kalotaszegen élő 
külföldiek magyarókereki és damosi kertekből származó zöldség, gyümölcs és fűszer-
növények eladásából azokat a kistermelőket akarják segíteni, akiknek nincs elég pén-
zük a piaci asztal bérlésére, s a hagyományos parasztpiac létesítésében részt vesznek.

Április 2–3. – a kolozsvári Heltai-alapítvány szervezésében lezajlott az Anyám 
Fekete Rózsa XXi. magyar nyelvű nemzetközi vers- és Prózamondó találkozó kö-
zép-erdélyi szakasza. erdély hat megyéjének tíz helységéből 22 versenyző volt jelen. 
gyermek kategóriában markó Botond (nagybánya), ifjúsági kategóriában Horváth 
tímea-Blanka (torda), tamás orsolya (székelyvarság), silai emese-mónika (Besz-
terce), a felnőttek sorában Fenyák magdolna (Kolozsvár), a szépkorúak csoportjában 
pedig asztalos gábor (nagybánya) nyert.

Április 5. – alin tişe megyei tanácselnök sajtótájékoztatón bejelentette: egy nap-
pal korábban Kolozs megye tanácsa a mocsi kórház átvételének jóváhagyását kérte 
az egészségügyi minisztériumtól. az elöljáró szerint az egészségügyi intézmény a 
kolozsvári rehabilitációs kórház külső osztályaként működhetne tovább.
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gyarországi színikritikustól, a kitüntetést odaítélő kuratórium elnökétől a gábor 
mik lós-díjat. az elismeréssel azt a színművészt tüntetik ki, aki a kuratórium megíté-
lése szerint az elmúlt évben a legjobb shakespeare-alakítást nyújtotta.

Április 7. – az első hivatalos Kolozsvári városnapok rendezvénysorozat meg-
tartását jelentette be sorin apostu polgármester. a 2011. május 27-e és június 3-a 
közötti rendezvénysorozat tervezetéről lászló attila alpolgármester elmondta: a vá-
rosnapok keretében szinte minden nap lesznek magyar vonatkozású rendezvények. 
gergely Balázs, az erdélyi magyar nemzeti tanács (emnt) közép-erdélyi régió-
elnöke felajánlotta a szervezet segítségét, és hozzátette: a városnapok ellenére a 
Kolozsvári magyar napok nem maradnak el.

– a kolozsvári Bulgakov Kávéházban a sepsiszentgyörgyi tamási áron színház 
művészeiből álló Pulb (Próba után lacikánál borozunk) együttes lépett fel. a Képes-
lap a Semmiből című lírai koncert mellett Kovács andrás Ferenc Kossuth-díjas költő 
Jack Cole daloskönyve című kötetének verseiből adtak elő.

Április 8. – a kor ritmusában.   Kazimiera Iłłakowiczówna élete címmel kiállí-
tás nyílt az octavian goga megyei Könyvtár kolozsvári székházában. Kazimiera 
iłłakowi czów na (1888–1983) az egyik legismertebb lengyel költő. a lengyel külügy-
minisztériumban dolgozott, Józef Piłsudski (1926–1935) személyi titkárnője volt. az 
1939–1947-es éveket Kolozsváron töltötte, ez a város lett második otthona, magyar 
és román nyelvből fordított. az általa legtöbbre értékelt szerzők közé tartozott ady 
endre, tudor arghezi és george Bacovia.

Április 9. – Újjáalakulásának huszadik évfordulóján ünnepi közgyűlést tartott 
Kolozsváron az emKe. a közgyűlésen az emKe társszervezeteit, a 120 évvel ezelőtt 
alapított erdélyi Kárpát-egyesületet (eKe) és a 90 esztendeje létrehozott romániai 
magyar dalosszövetséget is köszöntötték, tisztelegtek domokos géza, Balogh Fe-
renc, laskay sándor, valamint sárkány Ferenc emléke előtt, akik az elmúlt húsz 
évben jelentősen hozzájárultak az emKe hírnevének öregbítéséhez. az ünnepi köz-
gyűlésen egyed ákos akadémikus egyebek mellett elmondta: ahogyan az emKe 
megalakulásakor, 126 évvel ezelőtt, illetve 1991-es brassói újraindulásakor, ma is 
különösen fontos a közgondolkodás alakítása, a párbeszédet és a tapasztalatcserét 
előtérbe állító közös kultúra alapjainak fejlesztése. dávid gyula, az emKe tisztelet-
beli elnöke megjegyezte: amiként az alapítók 1885-ben felismerték, hogy erdélyben 
csakis a kultúra, az egyház és az iskola által lehet megmaradni magyarnak, úgy ma 
is szükség van ezek további támogatására. reményét fejezte ki, hogy az rmdsz még 
nagyobb érdeklődést fog tanúsítani a kultúra iránt. Kelemen Hunor művelődési és 
örökségvédelmi miniszter, az rmdsz elnöke a közgyűlésen arról számolt be, hogy 
a 2000-től 2009-ig tartó időszakkal ellentétben, amikor a román állam a kulturális 
örökség védelmére szánt összegeknek mindössze 0,9 százalékát fordította magyar 
vonatkozású épített örökség felújítására, 2011-re sikerült elérni, hogy ez az arány 20 
százalékra emelkedjen. lakatos mihály, a magyarországi nemzeti erőforrás minisz-
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térium (neFmi) Határon túli magyarok Kulturális osztályának vezetője közölte: a 
márai-program keretében a magyar állam egymilliárd forintra vásárol könyveket 
640 könyvtár, ezen belül 48 határon túli (24 erdélyi) téka számára. a 2011. évi 
emKe-díjak kitüntetettjei: székedi Ferenc (spectator-díj), szabó éva (Kacsó andrás-
díj), szőcsné gazda enikő (Bányai János-díj), dávid lajos (Kun Kocsárd-díj), gáspár 
attila (nagy istván-díj), tóth-Páll miklós (Bánffy miklós-díj), veress albert (Kovács 
györgy-díj), Halasi erzsébet (Poór lili-díj), Kardos máriusz róbert (tompa miklós-
díj), Feszt lászló (szolnay sándor-díj), Hubbes éva (monoki istván-díj), asztalos 
lajos (Kőváry lászló-díj), székely tibor (gróf mikó imre-díj). Posztumusz tisztelet-
beli tagjává fogadta az emKe Balogh Ferencet, domokos gézát, laskay sándort és 
sárkány Ferencet. tiszteletbeli tagja lett az egyesületnek deáky andrás és Pillich 
lászló, díszoklevelet vehetett át Könczey elemér és máté andrás levente.

– désen összesen 61 bálványosváralji, dési, szamosújvári és széki magyar tagoza-
tos diák vett részt a helybeli rmdsz, emKe és a Kádár József Kultúregyesület által 
szervezett Xiii. Petőfi sándor szavalóversenyen. az első osztályosok között serestély 
ágnes noémi (szék), a másodikosoknál sallai tekla (szék), a harmadikosoknál Ko-
vács norbert (Bálványosváralja), a negyedikeseknél pedig zágoni nóra (dés) győ-
zött. az 5–8. osztályosok mezőnyében Kalmár lóránd (6. o., dés) és domokos előd 
(8. o., dés) bizonyult a legjobbnak.

– a romániai magyar cserkész szövetség (rmcssz) szervezésében szamosújváron 
megtartották a Xi. országos rovásírásversenyt. a versenyen több mint kétszáz gyer-
mek és fiatal vett részt erdély minden részéről.

– györgy Botond csíkdánfalvi kamasz nyerte a Kolozsváron a szomszédnéni Pro-
dukciós iroda és az rmdsz szervezésében 8. alkalommal megrendezett erdélyi Hu-
morfesztivált és az első díjjal járó 1000 lejes fődíjat.

– a szabadság hírül adja, hogy fejenként 5–5 000 lejes pénzbírságot szabott ki 
a Kolozs megyei Ítélőtábla a szervezett Bűnözésellenes Brigád (Bcco) két rendőr-
tisztjére, mivel kihallgatás közben bántalmaztak egy férfit. alin Pintican helyettes 
rendőrfelügyelőt és adrian Balaj rendőrfőfelügyelőt 2010-ben fogták perbe, miután 
2009-ben bántalmazták mureşan radu vadim gyanúsítottat. emez a kihallgatás so-
rán kijavította az egyik rendőrt, mivel az nyelvtani hibát követett el. Pintican ek-
kor ironikusan megkérdezte, hogy romántanár-e, és előbb sípcsonton rúgta, majd 
többször megpofozta, míg társa, Balaj, szemtájékon rúgta meg a férfit, akit közben 
mindketten „anyáztak”, és akinek megígérték, hogy az ankét végére „tündérré vál-
toztatják”. a két rendőr azt állította a per során, hogy mureşan a saját térdével 
okozta magának a szemtájéki sérüléseket.

– nyolcadik alkalommal szervezte a szamosújvári téka alapítvány a diákok al-
kotói és rögtönzőkészségét, tehetségét, tudását és felkészültségét próbára tevő Pör-
gettyű anyanyelvi vetélkedőt.

Április 12. – az árverésre bocsátott képzőművészeti alkotások közel egyharma-
dának került gazdája a Quadro galéria – első erdélyi aukciósház hatodik árverésén, 
a kolozsvári Hotel city Plazában tartott aukción. Kikiáltási áron kelt el anton lazăr 
Tengeri látkép (1200 euró), constantin Piliuţă Városi tájkép (2300 euró), incze istván 



2012naPJainK városa180
n

a
PJ

a
in

K 
vá

ro
sa Kisvárosi tavasz (1100 euró), vámszer géza Csíktaplocai táj (600 euró) és Ferenczy Jú-

lia A kolozsvári Tűzoltók-tornya (700 euró) című képe. nagy érdeklődés övezte Bene 
József Macskák című alkotását (az eredeti 150 euró helyett 380-ért kelt el), nicolae 
vermont Virágárus lányát pedig 2800 euróért vásárolták meg a 2000 eurós kikiáltási 
árhoz képest. az árverésen kolozsvári magyar üzletemberek is vásároltak, nagy imre 
Portré, illetve Zsögödi táj című alkotásait pedig egy csíkszeredai magángyűjtő vitte el.

– a szabadság beszámol arról, hogy erdélyből egyedül a háromszéki 
sepsikőröspatakon élő gróf Kálnoky tibor és felesége, anna asszony kapott meghí-
vást vilmos brit trónörökös és menyasszonya, Kate middleton április 29-i esküvőjé-
re. a menyegzői kalapot anna asszony Kolozsváron készíttette.

Április 13. – a szabadság beszámolója szerint irimiás Balázs, a csoma szobája 
Közhasznú alapítvány vezetője tartott vetítettképes előadást Kolozsváron. a szak-
ember arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell menteni az enyészettől azt az észak-
indiai zanglában található 16. századi kolostort, amelynek egyik szobájában 1823. 
június 20-tól 1824. október 22-ig Kőrösi csoma sándor élt és dolgozott. az irimiás 
Balázs vezette csapat 2008 óta évente a helyszínre utazik, ahol az időjárás függ-
vényében nyaranta három-négy hónapon át dolgozik helybéliekkel együtt a 4 000 
méter magasan fekvő épület helyreállításán. a csoma szobája alapítvány egyebek 
mellett ún. téglajegyek eladásával teremti elő a mentés költségeit.

Április 14–16. – a BBte több magyar egyetemi hallgatója vett részt gödöllőn a 
jubileumi országos tudományos diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi ver-
senyén, ahol suta anita első helyezést, laczkó dénes és vincze tamás, valamint 
lőrincz márta ii. helyezést és különdíjat, Kudor emese pedig iii. díjat kapott.

Április 14–17. – a romániai magyar Könyves céh standján a csíkszeredai Pro-
Print és Bookart, valamint a marosvásárhelyi mentor kiadó mellett a kolozsvári 
Kriterion, a Komp-Press, a Koinónia kiadók és az erdélyi múzeum-egyesület vett 
részt kiadványaival Xviii. Budapesti nemzetközi Könyvfesztiválon.

Április 15. – lajkó Féilix vajdasági hegedűművész koncertezett Kolozsváron a 
donát úti, makovecz imre által tervezett református templomban. a kolozsvári fel-
lépés annak a 10 koncertből álló turnénak volt a része, amelyet makovecz imre 
tiszteletére szervezett a hegedűművész.

– együttműködési megállapodást és négy évre szóló keretszerződést írt alá a 
kolozsvári BBte történelem és Filozófia Kar keretében működő, magyar tannyelvű 
nemzetközi Kapcsolatok és európai tanulmányok szakiránya és a magyar Külügyi 
intézet. a megállapodás célja a határon túli magyar felsőoktatási intézmények és 
kutatóintézetek közötti kapcsolat szorosabbra fűzése, a különféle kutatások megis-
merése és összehangolása, az erdélyi diákok gyakornoki képzése.

– tordán a polgármesteri hivatal nagytermében a Jósika miklós elméleti líceum 
a magyar Költészet napja és József attila tiszteletére szervezett irodalmi estet, illet-
ve A mindenséggel mérd magad! címmel szavalóversenyt. a tordán első alkalommal 
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megszervezett megmérettetésen az aranyosgyéresi avram iancu általános iskola, 
a tordaszentmihályi mihai voda általános iskola, az etédi (Hargita megye) Jósika 
miklós általános iskola, a dévai téglás gábor iskolacsoport, valamint a házigazda 
iskola diákjai vettek részt.

Április 15–16. – a kolozsvári János zsigmond unitárius Kollégium és a Phoenix 
Könyvház április 15–16-án tizenegyedik alkalommal szervezte meg az Atlantisz ha-
rangoz elnevezésű országos versmondó vetélkedőt, amelyre az ország összes magyar 
tannyelvű líceumából hivatalosak voltak a verskedvelő diákok.

Április 15–17. – szamosújváron zajlott a ii. mezőségi civil műhely, melynek 
tudományos ülésszakán elhangzott: a 125-ből 100 magyar gyermek számára elérhe-
tetlen a magyar tagozat nagysármás környékén; a legsúlyosabbnak Belső-mezőség 
helyzete minősül, ahol nincs szervezett magyar bentlakás. egy 2010-ben készült 
felmérés szerint a Kolozs megyei magyar gyermekek többségét magyarul taníttat-
nák, a román tagozat választásának fő oka, hogy az adott iskola nem biztosít teljes 
képzést magyar nyelven.

Április 18. – a 20. század első népirtásának áldozataira emlékeztek a húszéves 
armenia örmény–magyar Baráti társaság rendezvényén Kolozsváron.

– életbe lépett a vidékfejlesztési és idegenforgalmi minisztérium, a Kolozs me-
gyei önkormányzat és a Patrimonium transsylvanicum egyesület megállapodása 
nyomán a Kolozs megye – művelődési tájkép elnevezésű, eu-s pénzekből finanszí-
rozott, közel egymillió lejes kétéves terv. célja, hogy 12 Kolozs megyei műemlék, 
nevezetesség révén népszerűsítse a megyét elsősorban a külföldiek körében. a nép-
szerűsítendő látnivalók: a csucsai uradalom, sebes vára, a válaszúti Bánffy-kastély, 
a Potaissa római vár, a széki református templom, a magyargyerő monos tori refor-
mátus templom, a révkolostori és erdőfeleki templom, a füzesmikolai fatemplom, a 
kolozsvári Bánffy-palota, az erdélyi néprajzi múzeum (a hajdani redut épülete), az 
erdélyi történeti múzeum gyógyszertár-történeti gyűjteménye. 

Április 24. – szőcs géza A kisbereki böszörmények című művét adta elő a 
magyarfenesi stúdiószínpad a körösfői kultúrotthonban. a darabot vadas lászló 
rendezte.

Április 24–29. – Bronzérmet szerzett a moszkvában 18. alkalommal megrendezett 
Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája elnevezésű tanulmányi versenyen a kolozsvári 
Brassai sámuel elméleti líceum két tizenegyedik osztályos diákját, Jakab mátyást és 
Kerekes stefániát soraiban tudó romániai csapat. a magyar–fehérorosz kezdeménye-
zésre alapított versenyre 16 országból mintegy 120 fiatal kutató nevezett be. 

Április 25. – gálahangversenyt szervezett a Kolozsvári magyar opera. Kilenc 
magyarországi városban és Kolozsváron ezen a napon egyszerre csendült fel Kodály 
zoltán halhatatlan remekműve, a Psalmus Hungaricus.
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című táncelőadásával a magyar állami népi együttes.

Április 28. – a szabadság hírt ad arról, hogy a zsebtelefongyártó nokia cég 
romániai vezetősége bejelentette: közel 120 alkalmazottjától válik meg, és őszig 
teljesen felszámolja a kolozsvári kutatási központját, de az elbocsátások nem érintik 
a nemes zsuki gyárat.

Április 29. – a tánc világnapját, valamint ötödik bogáncsos nemzedékének bú-
csúzását ünnepelte a kolozsvári zurboló néptáncegyüttes Kolozsváron. a táncról szó-
ló filmek és dokumentumfilmek vetítése után a legkisebbeknek szerveztek táncházat.

– többszázan látogattak el a Körösfő feletti riszeg-tetőn megtartott hagyomá-
nyos ifjúsági majálisra. Kalotaszegi kisdiákok versenyeztek népdaléneklésből és kü-
lönféle ügyességi próbákon. a tiltó táblák ellenére ezúttal is sokan szedték tömött 
csokrokban a védett, riszeg-virágként ismert henye boroszlánt.

Április 30. – tizenkét Kolozs megyei helységből 76 mesemondó gyermek vett részt 
a kolozsvári Báthory istván elméleti líceumban megtartott mesemondó versenyen.

Május 5. – az örmény népirtásra emlékeztek Kolozsváron a városi művelődési 
Házban. az alkalomból kiállítás nyílt az örmény népről és a genocídiumról, és leve-
títették a Szülőföldön örménynek lenni tragédia című dokumentumfilmet.

– életműdíjjal ismerték el a kolozsvári születésű Bara margit színésznő tevékeny-
ségét a 42. magyar Filmszemlén. a 82 éves Kossuth-díjas művész az 1950–60-as 
évek egyik legnagyobb magyar filmcsillaga volt.

– a szociáldemokrata Párt (Psd) elnöke, victor Ponta Kolozsváron kijelentette, 
hogy kizártnak tartja az erdélyi magyar néppárttal való együttműködést, viszont 
az rmdsz-szel elképzelhetőnek tartja a kollaborálást.

– a Kolozs megyei munkaerő Ügynökség (aJoFm) igazgatója, daniel don közlé-
sére hivatkozva a szabadság hírül adja, hogy 3,73 százalékra csökkent a megyében 
a munkanélküliség aránya. ez összesen 12 894 munkanélkülit jelent (5713 nő), de 
csak 7014 személy részesül munkanélküli segélyben. 11 931 személyt a magán-
szektorból bocsátották el. országszerte csak Bukarestben, valamint ilfov és temes 
megyében van kevesebb munkanélküli, mint Kolozs megyében.

Május 5–8. – a téka alapítvány szervezésében lezajlott a Xvi. szamosújvári 
néptáncfesztivál. a szabadtéri előadásokat népzenekoncerttel, játszóházzal, kézmű-
ves-foglalkozásokkal és táncházzal is kiegészítették. a talpalávalót a magyarpalatkai 
zenekar és a Harmadik zenekar húzta. 

Május 6. – az erdélyi magyar történelmi egyházak és az rmdsz képviselői az új 
oktatási törvényről, annak a felekezeti oktatásra vonatkozó vetületeiről tanácskoztak 
Kolozsváron. az egyházak képviselői üdvözölték az oktatási törvény ama előírását, 
miszerint a vallásóra bekerült a kötelező törzsanyagba, de leginkább szórványvidéken 
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sikeresen működtethető egyházi népiskolák létrehozásának szükségességét hangsú-
lyozták. markó Béla miniszterelnök-helyettes közölte: az oktatási tárca bizottságot 
állít fel, amely minden püspökséggel külön-külön tárgyal a felekezeti oktatásról.

– a szabadság beszámolója szerint a kiszabható legnagyobb – 20 ezer lejes – 
pénzbírsággal sújtotta a megyei fogyasztóvédelmi hivatal az rcs&rds szolgáltatót, 
miután ügyfelei több panasszal is a hivatalhoz fordultak. a kábeltévé-, internet- és 
telefonszolgáltató több esetben túllépte a beüzemelési, illetve hibaelhárítási határ-
időt, és nem létező szolgáltatásokat is leszámlázott.

Május 7. – liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából emléknapot 
szervezett Kolozsváron a romániai magyar zenetársaság (rmzt). a magyarországi 
és erdélyi szakemberek részvételével megtartott tudományos ülésszakon liszt Fe-
renc (1811–1886) nagyon gazdag és változatos művészi pályájának egy-egy szeleté-
ről hangzottak el előadások.

Május 8. – Jótékonysági sorozat keretében zenés áhítat volt Kolozsváron az alsó-
városi református (Kétágú) templomban. a kezdeményezés célja, hogy egy-egy síp 
vagy akár egy teljes sípsor elkészítésének támogatásával bárki hozzájárulhasson az 
elnémult orgona megszólaltatásához.

Május 10. – az erdélyi református egyházkerület levéltárának vezetője, sipos 
gábor egyetemi docens, valamint munkatársa, ősz sándor előd sajtótájékoztatón 
számoltak be arról, hogy a román nemzeti múzeum május 6-án visszaszolgálta-
tott az egyháznak hat igen értékes levéltári iratot. ezek közé tartozik egy 1518-ból 
származó pápai bulla, Báthori zsigmond erdélyi fejedelem 1587. december 28-án 
kiállított oklevele, Bethlen gábor erdélyi fejedelem 1615. október 31-én kiállított 
oklevele, apáczai csere János 1659-ben ii. rákóczi györgy erdélyi fejedelemhez 
írt levele. Hazatért ugyanakkor Halicsi mihály karánsebesi származású román re-
formátus értelmiségi könyveinek (414 db) és egyéb javainak a jegyzéke is, valamint 
i. apafi mihály erdélyi fejedelem 1675-ben kelt irata. ezeket az iratokat 1971-ben 
szállították Bukarestbe, amikor létrehozták a román nemzeti múzeumot, s bár az 
egyház 1978-tól folyamatosan visszakérte azokat, a kommunizmus idején minden 
ilyen próbálkozás sikertelennek bizonyult, és az 1990-es években is elutasították az 
erre vonatkozó kérelmeket. sipos gábor elmondta: még négy levéltári anyag – egy 
dokumentum és három műtárgy – visszaszolgáltatása van hátra.

– a lemorzsolódott magyar szavazóbázis újraépítése, ez az erdélyi magyar nép-
párt célja – erről toró t. tibor, az erdélyi magyar nemzeti tanács ügyvezető elnöke 
beszélt kolozsvári sajtótájékoztatón. „nem váltópártot akarunk építeni, amely a má-
sikat félre akarja tenni, hanem olyan politikai eszközt akarunk a magyarság kezébe 
adni, amellyel új lehetőségek nyílnak az érdekérvényesítés terén” – mondta toró t. 
tibor az emnP bejegyzéséről, az aláírás-gyűjtési folyamat lezajlásáról, a leendő új 
politikai alakulat főbb célkitűzéseiről, a magyar választópolgárok lemorzsolódásá-
nak okairól tartott értekezleten. az emnt Kolozs megyei elnöke, csigi levente arról 
számolt be, hogy Hunyad megyét kivéve, ahol Winkler gyulának, az rmdsz helyi 
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denhol zökkenőmentesen zajlott az akció. Kolozs megyében, Kolozsvár mellett na-
gyon sok aláírást gyűjtöttek széken, Körösfőn, tordaszentlászlón, magyarvistán és 
várfalván. toró t. tibor hozzátette: javasolja, hogy a három politikai csoportosulás 
képviselői az erdélyi magyar egyeztető Fórum (emeF) keretében beszéljék meg az 
esetleges együttműködés vonatkozásait.

– a szabadság hírül adja, hogy a török kultúrát, történelmet, civilizációt be-
mutató 106 kötetet adományozott az isztambuli rotary club a Babeş–Bolyai tu-
dományegyetem keretében működő török tanulmányok intézetének. a kolozsvári 
és az isztambuli rotary clubok által közösen kidolgozott terv keretében ez az első 
ilyen jellegű könyvadomány.

Május 12–14. – Harmadik alkalommal szervezték meg tordán, a Jósika miklós 
elméleti líceumban a Jósika-napokat. a műsorban sport, rajzkiállítás és különféle 
vetélkedők és műhelyfoglalkozások szerepeltek. az iskolanapok fénypontja a záró-
napon szervezett vintage bál, amelynek keretében családi ereklyeként őrzött régi 
tárgyakat, ékszereket, öltözeteket és frizurákat díjaztak.

Május 14. – Berde mária és Berde amál tiszteletére avattak emléktáblát a Kolozs 
megyei Kackón. az emléktáblát versmondással és énekléssel is egybekötött rendez-
vényen leplezték le a nyolclelkes gyülekezet templomában. 

– Kolozsvári magyar diákok, középiskolások és egyetemisták, többszáz ember fel-
olvasásában hangzott el dsida Jenő két verse a Farkas utca „békés esti homályában”. 
a Kéne valaki és a Vers az utazásról című költemények révén a Kolozsvárhoz több 
vonatkozásban is kötődő erdélyi magyar költőre emlékeztek.

Május 16. – a szabadság beszámol arról, hogy székelyföldtől Biharig 11 csapat 
érkezett a Kurutty Általános Műveltségi Vetélkedő elnevezésű, iskolások számára kiírt 
verseny országos szakaszára, a kolozsvári János zsigmond unitárius Kollégiumba. 
a résztvevők a matematikától, a honismereti és zenei témakörökig, az állatvilággal 
és az európai unióval, híres emberekkel stb. kapcsolatos ismeretekben mérték össze 
tudásukat.

Május 17. – a szabadság hírül adja, hogy a kortárs román szövegre rendezett leg-
jobb előadás díját nyerte el a Kolozsvári állami magyar színház Verespatak – fizikai 
és politikai vonalon című előadása a május 7–15. között temesváron lezajlott román 
dráma Fesztiválján.

Május 18. – A magyar tánc évszázadai rendhagyó történelmi beszélgetésre került 
sor sok tánccal és zenével novák Ferenc tata, Kossuth- és Prima Primissima-díjas 
koreográfus-rendezővel, néprajzkutatóval Kolozsváron.

Május 20. – a szabadság értesülései szerint a kolozsvári és jászvásári román 
művelődési élet néhány képviselője beadványban kérte a Kolozsvári Polgármesteri 
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Hivataltól a nicolae iorgának tulajdonított idézetet tartalmazó tábla visszahelyezését 
a mátyás-szoborcsoport talapzatára. radu moisin alpolgármester kijelentette, hogy 
a városháza kérvényezni fogja a felirat visszahelyezését a területi műemlékvédelem-
nél. virgil Pop, a Kolozs megyei műemlékvédelmi igazgatóság főtanácsosa a szabad-
ságnak elmondta: műemlékvédelmi engedélyt csak egy konkrét terv alapján bocsá-
tanak ki, az 1992 november–decemberében a Főtéren végzett átalakítási munkálatok 
– így a gheorghe Funar által elhelyezett tábla is – törvénytelenek voltak. lászló attila 
alpolgármester hangsúlyozta: a városháza nem fogja a felirat visszaállítását kérvé-
nyezni, tábla tehát nem lesz, újrahelyezésének kérdése opciónak sem tekinthető.

– Huszadik alkalommal rendeztek szabédi lászló emlékét idéző ünnepséget 
Kolozsváron. a tudományos értekezlettel egybekötött megemlékezés résztvevői 
szabédi sírjánál tisztelegtek.

Május 21. – Kallós zoltán néprajzkutatót 85. születésnapja alkalmából köszöntöt-
ték a válaszúti művelődési otthonban. az ünnepi műsorban műkedvelő és hivatásos 
néptánccsoportok, hagyományőrzők tisztelegnek a tiszta források neves kutatója előtt.

– máté andrás levente Kolozs megyei parlamenti képviselőt, az rmdsz képvi-
selőházi frakcióvezetőjét választották az rmdsz Kolozs megyei szervezetének el-
nökévé. a Kolozsvári magyar operában tartott küldöttgyűlésen máté andrás 144, 
a Kolozs megyei rmdsz-t az utóbbi hat évben irányító lászló attila pedig 138 sza-
vazatot kapott.

Május 22. – az éjszaka folyamán Kolozsvár három főbb bejáratánál eltűnt a 
városba érkezőket öt nyelven – köztük magyarul – üdvözlő tábla. a táblákat két 
nappal korábban, 20-án helyezték el a kolozsvári önkormányzat magyar képviselői, 
valamint lászló attila alpolgármester.

Május 23. – reggelre titkon visszakerült a mátyás-szoborcsoport talapzata 
előtti pázsitra a iorga-idézet, amelyről lászló attila alpolgármester néhány nap-
ja úgy nyilatkozott: a tábla elhelyezése még esetleges opcióként sem merül fel. 
nem a gheorghe Funar által 1992-ben elhelyezett plakett került vissza, hanem 
egy tájékoztató táblának álcázott felirat, amely azonban szóról szóra a sok fe-
szültséget gerjesztő iorga-idézetet tartalmazza. Kelemen Hunor művelődési mi-
niszter este kiadott közleményében a tábla haladéktalan eltávolítására szólította 
fel sorin apostu polgármestert, és csatolta azokat a dokumentumokat, amelyekből 
egyértelműen kiderül: az országos műemlékvédelmi bizottság csak a szobor hely-
reállítási tervének megfelelően már korábban engedélyezett, négynyelvű felirat 
elhelyezését hagyta jóvá.

– életének 66. évében hétfőn tragikus körülmények között Kolozsváron elhunyt 
cs. gyimesi éva nyelvész, irodalomtörténész, egyetemi tanár, publicista.

– a nyolcvan évvel ezelőtt Kolozsváron megalakult Bohémia nevű művészeti cso-
portosulásra emlékeztek a kincses városban leszármazottak, művészettörténészek, 
műkritikusok és a művészetbarátok. a Quadro galériában megnyílt a Bohémia – A 
két világháború közötti fiatal kolozsvári művészet című tárlat.
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színház nagytermében gryllus dániel, gryllus vilmos és szalóki ági. a műsorban a 
Kányádi sándor volt egyszer egy kis zsidó című műfordítás-kötetének cd-mellékle-
tében lévő dalok hangzottak el.

Május 24. – az rmdsz Kolozs megyei szervezetének frissen megválasztott elnö-
ke, máté andrás levente és csoma Botond, az rmdsz városi frakciójának vezetője 
közleményben tiltakoztak a iorga-idézetet tartalmazó tábla elhelyezése ellen. Fel-
szólították sorin apostu polgármestert, hogy azonnali hatállyal távolítsa el a jogta-
lanul elhelyezett, sértő táblát. az rmdsz képviselői jelezték: mivel a kormánypárti 
polgármesternek tudomása volt a tábla elhelyezéséről, az rmdsz és Pd-l közötti 
együttműködés azonnali felülvizsgálatára van szükség. az erdélyi magyar nemzeti 
tanács (emnt) nevében gergely Balázs közép-erdélyi régióelnök és csigi leven-
te, a Kolozs megyei szervezet elnöke intézett nyílt levelet Kolozsvár polgármesteri 
hivatalához, a rendőrséghez és a csendőrséghez. ebben szóvá teszik, hogy mátyás 
király lovas szobrának talapzatán engedély nélkül helyezték el a ráadásul a törté-
nelmi valóságot elferdítő és a magyarságot sértő feliratot tartalmazó bronztáblát, 
valamint hogy a város bejáratainál eltűntek az érkezőket románul, magyarul, né-
metül, angolul és franciául üdvözlő feliratok. „mindezek a törvénysértések egyben 
nyilvánvaló provokációk, amelyek az 1990 márciusában marosvásárhelyen kirob-
bant súlyos nemzetiségi zavargások kiváltó okait juttatják eszünkbe” – állapították 
meg az emnt vezetői a vitatott tábla azonnali eltávolítását és a város bejárataihoz 
az ötnyelvű feliratok azonnali visszahelyezését, valamint a két nyilvánvaló bűncse-
lekmény elkövetőinek felderítését és felelősségre vonását követelve. a városháza 
képviselői ezzel szemben kijelentették: nem távolítják el a kifogásolt táblát, mert 
elhelyezése annak a restaurálási projektnek a része, amelyet a minisztérium hagyott 
jóvá – vélekedett oana Buzatu városházi szóvivő.

– a szabadság hírül adja, hogy kolozsvári központtal erdélyi médiatrösztöt ala-
pítanak vasile dâncu és ioan rus kolozsvári szociáldemokrata politikusok – a párt 
Kolozs megyei szervezetének korábbi meghatározó alakjai –, valamint Pászkány 
árpád zoltán üzletember, a Kolozsvári cFr labdarúgó csapat tulajdonosa. a terv-
ről dâncu az agerpres hírügynökségnek azt mondta: megvásárolták az ncn és a 
transilvania channel televízióadókat, a mesagerul de cluj napilapot, a servus cluj 
hetilapot, valamint a citynews hírportált. a szociológus szerint céljuk, hogy a mé-
diavállalat erdély hangja legyen, de egyik párt mögé sem kívánnak felsorakozni.

Május 25. – Kolozsváron, az eme nagytermében vogel sándor, a mű magyarra 
fordítója bemutatta georg Kraus 17. században élt erdélyi szász történetíró Erdélyi 
krónika című ezeroldalas kötetét. a Siebenbürgische Chronik az 1608 és 1655 közötti 
időszak hadi és politikai történéseit, nemzetközi eseményeit, diplomáciáját, erdé-
lyi nemzetiségi súrlódásait, a társadalmi helyzetet, a gazdasági és jogviszonyokat, 
egyetemalapítást, vallástörténetet, természeti jelenségeket, történelemszemléletet 
mutatja be, valamint különféle személyiségekről fennmaradt érdekes történeteket. 
vogel sándor tíz év alatt fordította le az Erdélyi krónikát.
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Május 26. – a szabadság a iorga-idézetet tartalmazó tábla ügyében megszólaltatta 
csoma Botond rmdsz-es városi tanácsost. „Ha két napon belül nem távolítják el azt 
a táblát – a civil szervezetek bevonásával –, szervezett polgári engedetlenségi akció 
útján nekünk, magyaroknak kell eltüntetnünk onnan. Ha erre kerül sor, valószínűleg 
a román szélsőséges jobboldal is szervezkedni kezd, de ezt is fel kell vállalnunk. Ha 
cirkuszt akarnak, legyen állóháború: vigyük el a táblát annyiszor, ahányszor kiteszik. 
tudja meg a külföldi média is, hogyan működik Kolozsváron a multikulturalizmus, 
és hogyan akarunk európa kulturális fővárosa lenni. nem tűrhetjük, hogy ennyire 
belegázoljanak az önbecsülésünkbe, és feltöröljék velünk a padlót” – idézte csomát a 
lap. Kolozsvár alpolgármestere, lászló attila a iorga-felirat elhelyezésével kapcsolat-
ban a szabadságnak annyit mondott: „illegális, és kész!”. a lap szerint virgil Pop, a 
területi műemlékvédő Bizottság elnöke is felszólította a polgármesteri hivatalt, hogy 
távolítsa el a nicolae iorga-idézetet tartalmazó bronztáblát, mivel azt törvénytele-
nül helyezték el. sorin apostu polgármester 25-én magyar újságírók kérdésére azt 
mondta az ügyről: „tiszteletben tartottunk egy projektet. amennyiben a projektet 
elhibázták, úgy mi is tévedtünk, de megoldjuk az ügyet.”

– Fennállása tizedik évfordulóján ünnepi műsort, és a rákos betegek megsegítésé-
re jótékonysági koncertet szervezett a Kolozsvári magyar operában a diakónia Ke-
resztyén alapítvány. az erdélyi református egyházkerület által létrehozott alapít-
vány otthoni betegápolást végez, Kolozsváron gondozó-, mérában idős- és közösségi 
otthont működtet, segíti az egyedülálló, magányos, bizonytalan anyagi helyzetű 
időseket, valamint a mérai roma gyermekek társadalmi-nevelési beilleszkedését. az 
alapítvány munkatársai évente mintegy 350 beteget látnak el, és 50 roma gyermek-
nek adnak ebédet, és segítenek nekik a tanulásban. 

– Kolozsváron átadták a média Kiválósági díjakat. a szabadság és a Krónika 
egyaránt Kolozsi tibor szobrászművészt jelölte a kitüntetésre a mátyás király-szo-
borcsoport restaurálásakor kifejtett tevékenységéért. média-díjat kapott még sorin 
apostu polgármester, alin tişe, Kolozs megyei tanácselnök, cornel Ţăranu kolozs-
vári zeneszerző, zeneakadémiai tanár, radu munteanu, a műegyetem rektora, tudor 
giurgiu, a tiFF elnöke, Bernard Houliat, a kolozsvári Francia Kulturális Központ 
leköszönő igazgatója, valamint vasile dâncu szociáldemokrata politikus.

– a romániai zsidó Hitközségek Barátja – Béke- és emberszerető elnevezésű em-
lékérmét vette át Kolozsváron tibori szabó zoltán, a szabadság publicistája, Bardocz 
sándor, a román televízió kolozsvári stúdiója magyar szerkesztőségének vezetője, 
valamint romeo couţi, a román televízió kolozsvári stúdiójának igazgatója.

Május 26–28. – a kolozsvári Központi egyetemi Könyvtárban tartotta nyolcadik 
vándorgyűlését a romániai magyar Könyvtárosok egyesülete. Bejelentették: elké-
szült a romániai magyar Könyvtárosok egyesületének honlapja, és a könyvtárosok 
számára megalapították a váczy leona emlékérem és emléklap elnevezésű díjat.

Május 27. – diplomáciai síkra terelődött a kolozsvári mátyás-szoborcsoport elé 
kihelyezett, a magyarságot sértő és a történelmi valóságot elferdítő iorga-idézetet 
tartalmazó bronztábla ügye. Kolozsvári sajtótájékoztatóján szilágyi mátyás ma-



2012naPJainK városa188
n

a
PJ

a
in

K 
vá

ro
sa gyar főkonzul leszögezte: „tisztelettel kérjük a kialakult helyzet oly módon történő 

rendezését, hogy ez a román–magyar megállapodással összhangba kerüljön, vagyis 
a iorga-idézetet tartalmazó táblát távolítsák el”. a főkonzul elmondta: kellemet-
len meglepetésben volt részük, amikor tudomásukra jutott, hogy a román–magyar 
projekt keretében felújított mátyás-szoborcsoportra visszakerült a vitatott tábla. 
szilágyi emlékeztetett arra, hogy a bronztábla törvénytelen módon 1992-ben került 
fel a műemlékre, és sajnálatos módon a város történelemi belvárosában hosszabb 
ideig az intolerancia, a türelmetlenség és a magyarellenes uszítás jelképe volt. 
„egy román–magyar kormányközi megállapodásról van szó, amelyben semmilyen 
rendelkezés nem található arra vonatkozóan, hogy a hírhedt táblát visszahelyez-
zék a műemlékre”– fejtette ki. szilágyi mátyás a magyar fél aggodalmának adott 
hangot amiatt, hogy a tábla feszültséget gerjeszt az etnikumközi kapcsolatokban. 
Hozzátette: teljes mértékben osztják a magyar közösség képviseleti szervezetei-
nek az állásfoglalását és a magyar közvélemény által megfogalmazott aggályokat. 
szilágyi mátyás a Kolozsvár három bejáratánál kifüggesztett ötnyelvű köszöntő 
táblák eltávolítását is szóvá tette, szerinte a többnyelvű feliratok Kolozsvár tényle-
ges multikulturális jellegét hivatottak tükrözni, ugyanakkor alapvető európai jog a 
nemzeti közösségek nyelvének megjelenítése közhelyeken. ugyanezen a napon Fü-
zes oszkár, magyarország bukaresti nagykövete a román külügyminisztériumban 
tárgyalt az ügyben, és kifejezte a magyar fél aggodalmát a kolozsvári táblaüggyel 
kapcsolatosan, illetve reményének adott hangot, hogy a kérdésben gyors megoldás 
születik. „a román külügyminisztérium részéről teljes nyitottságot és jóhiszemű-
séget tapasztalunk, amit azonban egyelőre hiányolunk a kolozsvári polgármeste-
ri hivatal, mint a román–magyar kormányközi megállapodás szerződő fele részé-
ről. reméljük, hogy a polgármester úr álláspontja kedvező irányba fog változni” 
– hangsúlyozta Füzes oszkár. a román külügy közleményben jelezte: tudomásul 
vette magyarország álláspontját a vitatott ügyben, és kezdeményezte a román mű-
velődési minisztériumnál annak megvizsgálását, hogy törvényes volt-e ez a lépés 
vagy sem. a magyar külügyminisztérium közleményben jelezte: „a polgármesteri 
hivatal tudtával végrehajtott táblakihelyezés feszültségeket gerjeszt a magyarság 
és románság kapcsolatában”; a többnyelvű üdvözlőtáblák eltávolítása pedig szintén 
Kolozsvár multikulturális jellegével ellentétes lépés. ugyanezen a napon az erdélyi 
magyar nemzeti tanács (emnt) bűncselekmény elkövetése miatt ismeretlen tet-
tes ellen feljelentést juttatott el a kolozsvári ügyészséghez. a feljelentés felhívja a 
figyelmet arra, hogy a mátyás-szoborcsoport a-kategóriás műemlék, így a védelmi 
övezetében végrehajtott beavatkozások csak a törvényes építkezési engedély alap-
ján eszközölhetők. az emnt az illetékes szervek vizsgálatának elindítását kérte a 
súlyos törvénysértés miatt, hogy a iorga-idézetet tartalmazó tábla nem szerepelt a 
szoborcsoport hivatalos felújítási tervében, illetve elhelyezésére nem bocsátottak ki 
építkezési engedélyt. lászló attila alpolgármester a megyei műemlékvédő Hatóság 
és Kelemen Hunor művelődésügyi miniszter átiratai nyomán írásban utasította a 
városháza műszaki osztályát, hogy azonnali hatállyal távolítsák el a táblát. a tilta-
kozások ellenére sorin apostu polgármester leszögezte: mindkét fél helyzetét meg 
kell érteni, és senki sem ítélkezhet nagy történészek munkásságáról, fontosságáról. 
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az rmdsz Kolozs megyei szervezetének megyei állandó tanácsa elhatározta: a jö-
vőben minden jogi és politikai eszközt alkalmaz a törvénytelenségek felszámolásá-
ért. első lépésként a tábla törvénytelen kihelyezése elleni tiltakozásként az rmdsz 
megyei önkormányzati képviselői kivonultak a Kolozs megyei tanács üléséről. 
vákár isván frakcióvezető az ülésen felolvasott nyilatkozatban ismertette: kérik a 
törvényesség helyreállítását. mint mondta, nem a megyei önkormányzat munkáját 
szabotálják, hanem a szoborfelújítás építési engedélyének és a Pdl-vel megkötött 
pártközi megállapodásnak a megszegése ellen tiltakoznak, amely kollektív jelké-
pet sért. a kivonulást követően alin tişe megyei tanácselnök hasztalan próbálta 
mérsékelni a jelenlevőket azzal, hogy politikai döntésről van szó, amit nem lehet 
megakadályozni, és általában az rmdsz-szel eddig minden pártnak sikerült jól 
együttműködnie. a szociáldemokrata Párt (Psd) megyei önkormányzati képvise-
lője, liviu medrea sértő gesztusnak nevezte a kivonulást, és azt hangoztatta, hogy 
1932-ben iorga a táblával tulajdonképpen megmentette a műalkotást az akkori fel-
dühödött román szélsőségesektől, akik le akarták dönteni és be akarták olvasztani. 
Párttársa, dan canta azt mondta: „ezek a gazemberek néhány száz éve ide jöttek 
a fejünkre, és most a kormány őket pátyolgatja! Képzeljék el, kedves kollégák, ha 
ezek egy táblácska miatt ekkora hűhót csapnak, ha autonómiájuk lenne, eltapos-
nának bennünket!” a Pdl és a Pnl tanácsosai valamivel visszafogottabban ítélték 
el az rmdsz-képviselők kivonulását. Kelemen Hunor rmdsz-elnök, kulturális és 
örökségvédelmi miniszter ugyanakkor sajtótájékoztatón azt mondta: nem nicolae 
iorga történész munkássága vagy történelmi kérdések megvitatása képezi a problé-
ma lényegét, hanem a 2008-ban elfogadott restaurálási terv és építkezési engedély, 
amely a négynyelvű információs tábla kihelyezését szabja meg, így a iorga-idézetet 
tartalmazó tábla törvénybe ütköző. Ha a törvényes helyzet visszaállítása elmarad, 
akkor a minisztériumnak is rendelkezésére állnak majd a törvény érvényesítésére 
irányuló bizonyos lépések.

– megtartotta alakuló ülését a Belső-erdély és a szórvány önkormányzati ta-
nácsa. elnökévé Kalotaszentkirály-zentelke polgármesterét, Póka andrás györgyöt 
választották. az rmdsz új alapszabálya székelyföldi, partiumi és közép-erdélyi ön-
kormányzati tanácsok alakítását határozza meg.

– a kolozsvári egyetemi Könyvtár közgazdaságtudományi szakkönyvtára mun-
katársának, a kézdiszárazpataki születésű Jankó tündének átadták a romániai ma-
gyar Könyvtárosok szövetsége díját, az év ifjú Könyvtárosa címet.

Május 27. – június 3. – első alkalommal szervezték meg a Kolozsvári városna-
pok elnevezésű rendezvénysorozatot. a mátyás-szobor és a szent mihály-templom 
köré sörsátrakat állítottak a szervezők annak ellenére, hogy korábban az önkor-
mányzat határozatban rögzítette: a Főtéren tilos sörsátrak felállítása.

Május 28. – a szöuli lg arts center-ben megtartott előadással véget ért a Ko-
lozsvári állami magyar színház társulatának koreai körútja. a daejeonban és szö-
ulban összesen öt alkalommal játszott III. Richárd című előadást mintegy 4500 néző 
tekintette meg.
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földrajzi versenyt szerveztek Körösfőn. a helybeliek vendégeként Kalotaszentkirályról, 
magyarkapusról, désről, Kolozsvárról, illetve a szilágy megyei Krasznáról és 
zsobokról érkeztek hatodik, illetve hetedik osztályos versenyzők, akiknek egyebek 
mellett Kőrösi csoma sándor életéről és útjairól kellett bemutatniuk ismereteiket.

– Bivalymúzeumot avattak a X. mérai Falunapokon. a varga györgy nyugalma-
zott iskolaigazgató kezdeményezésére létrehozott gyűjteményben a helyi bivalytar-
tás kellékeit állították ki.

Május 29. – a két világháborúban elhunyt áldozatokra emlékezett az rmdsz 
szamosfalvi kerülete a szamosfalvi temetőben.

– Kolozsváron a deportáltak templomában emlékeztek a 67 évvel ezelőtt történt 
deportálás és holokauszt kolozsvári áldozataira.

Május 30. – Füzes oszkár, magyarország bukaresti nagykövete virágcsokrot he-
lyezett el Kolozsváron a mátyás-szoborcsoport előtti gyepre törvénytelenül szerelt, 
nicolae iorga idézetét tartalmazó táblára. a polgármesteri hivatal táblát őrző kö-
zösségi rendőre magyar nyelven közölte a diplomatával, hogy nem teheti a csokrot 
a táblára, hanem csak melléje. a botrány elkerüléséért a nagykövet a Főtér észak-
nyugati oldalán álló márton áron-szobor talapzatán helyezte el a virágcsokrot. Ko-
rábban a világhálón terjedt el felhívás, amely arra buzdította az embereket, hogy 
tiltakozásképpen helyezzenek el virágot a iorga-táblára.

Június 2–5. – Kolozsváron 82 esztendővel az első magyarországi ünnepi könyv-
hét és 70 évvel az első ilyen jellegű kolozsvári rendezvény után a magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztők egyesülete, az rmdsz programirodája és a romániai ma-
gyar Könyves céh Egy korty könyv címmel újból könyves seregszemlét szervezett a 
mátyás király szülőháza előtti téren. Kapcsolódó rendezvények, ezen belül író-olva-
só találkozók és könyvbemutatók voltak a Bocskai-házban, a Klausen és a Bulgakov 
kávéházban, valamint a Kolozsvár társaság székházában. az esemény kapcsán tar-
tott sajtótájékoztatón H. szabó gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója elmondta: 
a könyvfesztivál ötlete 1929-ből, supka géza újságírótól származik, aki felismerte, 
hogy ki kell vinni a könyvet az utcára.

Június 2. – Kiosztották a román Írószövetség Kolozsvári Fiókjának 2010-es díja-
it. dsida Jenő-díjjal tüntették ki dávid gyula irodalomtörténészt a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon 5/1. és 5/2. köteteinek szerkesztéséért, ugyanakkor Páskándi gé-
za-díjat kapott mózes attila Zsibvásár című prózakötetéért. a lászlóffy aladár-díjat 
zudor János kapta Jónás és a mérték című verseskötetéért.

– a magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők egyesülete szép magyar Könyv-dí-
ját nyerte el a 2010-ben megjelent könyvek és albumok közül gaal györgy–gránicz 
miklós Örök Házsongárd című kétkötetes munkája. orbán viktor magyar miniszter-
elnök különdíját szintén e kiadvány kapta.
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– szamosújvári koncertjével megkezdte erdélyi szórványkörútját tamás gábor 
erdélyi származású, svédországban élő énekes. célja a szórványközösségek felkaro-
lása, a kis közösségek megtartó erejének erősítése.

Június 2–3. – aradon a líceumok országos Kórusversenye mindhárom kategó-
riájában – zenelíceumok, elméleti és felekezeti líceumok – díjat kaptak a résztve-
vő kolozsvári együttesek. az apáczai csere János elméleti líceum szabadi ildikó 
vezette kórusa harmadik, a székely árpád karnagy-igazgató vezette a református 
Kollégium énekkara különdíjat, a sigismund toduţă zenelíceum demeter andrás 
vezette ének kara pedig második díjat kapott.

Június 3–5. – a viii. református zenei Fesztiválon, Budapesten vendégszerepelt 
a torda szent lászlói énekkar 30 tagja.

Június 4. – a falu környékén lezajlott harcokban megsebesült és a detrehemtelepi 
tábori kórházban 1944. szeptember–október folyamán elhunyt hatvan honvédnek 
emléket állító kegyhelyet és emléktáblát szenteltek fel az aranyosegerbegyi reformá-
tus temetőben. a főhajtáson az emlékhelyet létrehozó tordai Honvéd Hagyomány-
őrző Bizottság (tHHB) elnöke, Pataky József elmondta: 1944 őszén torda környé-
kén a magyar honvédek közel négy héten át hősiesen tartóztatták fel a sokszoros 
túlerővel támadó szovjet és román csapatokat. a 26 napig tartó csatában több mint 
2500 honvéd halt hősi halált, a sebesülteket a kolozsvári katonai kórházba, valamint 
a bonchidai Bánffy-kastélyban berendezett tábori kórházba, esetenként a legköze-
lebbi hadikórházba szállították. Így kerültek a detrehemtelepi tábori kórházba a 
kolozsvári 26. gyalogezred súlyosan megsebesült katonái, akik közül hatvanan az 
itteni református temetőben alusszák örök álmukat. a tHHB tizenegy év alatt 53 
helységben 2475 hősi halott eltemetési helyét és sok elesett honvéd nevét azonosí-
totta, több mint 30 emlékoszlopot, kopjafát, emléktáblát és sírkertet hozott létre. az 
aranyosegerbegyi főhajtáson jelen volt szilágyi mátyás kolozsvári magyar főkonzul, 
Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter, az rmdsz elnöke. a ren-
dezvényen a település szociáldemokrata polgármestere, valer Şasa elégedettségét 
fejezte ki azért, hogy a helyi önkormányzat is hozzájárulhatott a Balázs antal sepsi-
szentgyörgyi fafaragó-tanár által készített kopjafa felállításához.

– Két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte alapfokon a kolozsvári bíróság a 
65 éves toader cerneant, amiért 2010. július 25-én szászfenesen halálra gázolta 
Jancsó noémi 22 éves kolozsvári író- és költőreménységet. az ítélet szerint az elkö-
vetőnek Jancsó noémi szüleinek, rekita rozáliának és Jancsó miklósnak, valamint 
húgának, Jancsó Hajnalnak fejenként 50–50 ezer eurós erkölcsi kártérítést is kell 
fizetnie.

Június 8. – a magyar Polgári Párt kolozsvári szervezete sajtótájékoztatón jelen-
tette be: Fodor alpár vállalkozót, vegyészt indítja a 2012-es helyhatósági választá-
sokon a polgármesteri tisztség elnyeréséért.
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csontvázat, amelyekre nagyanyeden az úgynevezett rabtemetőben (râpa robilor) 
bukkantak rá egy épület alapjának ásása közben. a mikrorajon nevű lakónegyed 
alsó felén, az ortodox temető végén talált emberi csontok vizsgálatát, illetve a szak-
szerű feltárást a Kommunizmus Bűneit Kivizsgáló Központ (ciccr) irányításával 
végezték a szakemberek. 1945 és 1947 között 149 rab halt meg a nagyenyedi bör-
tönben, az elhunytak közel fele politikai elítélt volt. a szakértők szerint az 1960-as 
években még élt egy fegyőr, aki tudta, hogy hova hantolták el a halottakat, amikor 
azonban megkísérelte a hely azonosítását, a volt politikai rendőrség, a szekuritáté 
emberei leállították a kutatásokat. a kolozsvári vizsgálat után a csontokat vissza-
szállítják nagyenyedre, ahol közös sírba helyezik el őket.

– Kolozsváron magyar fiatalok piros lapot mutattak sorin apostunak, Kolozsvár 
polgármesterének egy villámgyülekezet keretében. a mintegy harminc résztvevő 
sípszóra piros lapokat emelt fel, amikor a polgármester megjelent a román operá-
ban az erdélyi nemzetközi Filmfesztivál (tiFF) gálaműsorán. a fiatalok a polgár-
mesternek az elmúlt időszakban tett magyarellenes cselekedetei ellen tiltakoztak. 
a szervezők szerint két tiltakozót a rendőrség igazoltatott, majd bekísért az őrsre.

Június 10. – Kolozsváron az eme székhelyén hivatalosan felavatták az erdélyi 
digitális adattárat (eda). az adattár gyűjteményeket hoz létre és gondoz az oktatás 
és a kutatás szolgálatában. az adattár főleg erdélyi tudósok hagyatékainak digitális 
feldolgozására támaszkodik, de más gyűjtésekből származó levéltári anyagok, kéz-
iratok, könyvek, fényképek és audiovizuális anyagok is helyet kapnak benne.

Június 12. – záróünnepségen osztották ki a tizedik transilvania nemzetközi Film-
fesztivál (tiFF) díjait Kolozsváron. a transilvania trófea elnevezésű nagydíjat és a 
velejáró 15 ezer eurót az argentin miguel cohan Sin Retorno/Nincs visszaút című alko-
tása nyerte, a legjobb rendezőnek járó díjat pedig megosztva kapta az izlandi rúnar 
rúnarsson és a román constantin Popescu. Kiválósági díjat kapott lucian Pintilie 
rendező, a nemzetközi filmművészethez való hozzájárulásáért kitüntették Jacqueline 
Bisset brit színésznőt. a helyi alkotók versenyének díját Játékszer című alkotásáért 
Pünkösti laura, valamint Casa Blanca 1PM című munkájáért octavian Fedorovici, a 
helyi alkotók versenyének különdíját pedig Óda című filmjéért Péter anna vehette át.

– a szabadság beszámolója szerint a napokban Kolozsváron tartózkodó szőcs 
géza magyar kulturális államtitkár a mediafax hírügynökség érdeklődésére el-
mondta: magyarország nem kapott választ a román hatóságoktól arra vonatkozóan, 
hogy eltávolítják-e a mátyás király-szoborcsoport elé kihelyezett, a iorga-idézetet 
tartalmazó táblát. szőcs géza megerősítette, hogy magyarország nem fogja vissza-
kérni a restaurálás költségeire folyósított 400 ezer eurónyi önrészt.

Június 14. – a pünkösdi hétvégén ismeretlen tettesek a Házsongárdi temető-
ben meggyalázták nagy gyula református püspök sírhelyét, valamint további két 
tumbát, amelyeket a Házsongárd alapítvány a hattyús, iktári Bethlen-kripta körül 
kialakított „menedékhelyen” restauráltatott és tárolt. özvegy gergely istvánné tő-
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kés erzsébet, a Házsongárd alapítvány elnöke szerint néhány napja kihúzták és 
elhurcolták azt a két kis fát, amelyet Pécs kistérség polgármesterei a május 18-i lá-
togatásuk alkalmával Bánffy miklós tiszteletére ültettek el, majd fekete folyadékkal 
öntötték le a síremlékeket.

– az első tárgysorozati pont ismertetése előtt kivonult a kolozsvári városi tanács 
üléséről a négy rmdsz-es önkormányzati képviselő és lászló attila alpolgármester. 
a városi tanács magyar tagjai a iorga-idézetet tartalmazó tábla, a városszéléről eltün-
tetett többnyelvű üdvözlő tábla, a Házsongárdi műemlékrongálás, a városvezetőség 
utóbbi hetekben tanúsított magyarellenes hozzáállása miatt döntött úgy, hogy tiltako-
zásképpen nem vesz részt a tanácsülésen. ezt megelőzően csoma Botond rmdsz-es 
tanácsos tárta elő a sérelmeket, miközben kollégája, irsay miklós tanácsos átadott a 
műemlékek többnyelvű feliratozásának igényét alátámasztó több mint 13 ezer aláírást.

– az erdélyi magyar néppárt (emnP) bejegyzésével szembeni gáncsoskodá-
sokról számolt be kolozsvári sajtótájékoztatón toró t. tibor, az erdélyi magyar 
nemzeti tanács (emnt) ügyvezető, és a bejegyzés előtt álló politikai alakulat 
megbízott elnöke. mint mondta, az első, május 26-i tárgyaláson szembesült azzal 
a ténnyel, hogy adrian drăghici ügyvéd május 25-én óvást emelt az emnP be-
jegyzése ellen, arra hivatkozva, hogy a támogatói íveken hamis aláírások szerepel-
nek. drăghici közjegyzői hitelesítéssel felhatalmazta Budai richárdot, az rmdsz 
bukaresti szervezetének elnökét, és novák leventét, Kelemen Hunor kulturális 
és örökségvédelmi miniszter tanácsadóját, hogy tanulmányozzák és fénymásolják 
az emnP bejegyzéséhez benyújtott iratcsomót és a támogató aláírásokat. toró 
t. tibor kijelentette: Kelemen Hunor művelődésügyi miniszternek, az rmdsz el-
nökének módja van a szövetségen belüli mechanizmusok által a túlbuzgó tagok 
számonkérésére, és arra, hogy kikeveredjen a gyanúfelhőből, amelybe berántot-
ták. mint mondta, említettek június 16-án még visszavonhatják az óvást, elné-
zést kérhetnek a mintegy 30 ezer aláírótól, hogy potenciálisan megvádolták őket. 
a sajtóértekezleten gergely Balázs, az emnt közép-erdélyi régióelnöke kifejtette: 
az ismétlődő, bűncselekménynek minősülő Házsongárdi temetőrongálások ügye 
nem helyi, hanem nemzeti ügy, hiszen erdély és a magyarság panteonját érintik. 
gergely Balázs hozzátette, hogy a döntéshozatali pálya szélére szorult kolozsvári 
magyar közösség immár hangsúlyos tüntetéssel adhat hangot tiltakozásának, a 
Kolozsváron végbemenő sorozatos jogsértéseket, magyarságellenes bűntetteket a 
nemzetközi sajtónak is ki szándékszik tálalni.

Június 15. – szilágyi mátyás, magyarország kolozsvári főkonzulja felkereste a 
Házsongárdi temetőben megrongált magyar sírokat. a magyar sírhelyek helyreál-
lítását és mentését önkéntes alapon végző és irányító Házsongárd alapítvány ve-
zetője, gergely istvánné tőkés erzsébet jelezte: a kolozsvári magyarellenes jogsér-
téseket az önkormányzat tehetetlenségének, érdektelenségének tulajdonítja, és a 
sorozatos sérelmeket a nemzetközi közvélemény elé kívánja tárni, mert ugyan évek 
óta folytatja szélmalomharcát, de a sok fáradtsággal, utánajárással pályázatok útján 
kiharcolt és megvalósított műemlék-felújításokat mindig barbár rombolás követi, a 
tettesek pedig homályban maradnak.



2012naPJainK városa194
n

a
PJ

a
in

K 
vá

ro
sa Június 16–19. – Kolozsváron, a Karolina téren zajlott a nemzetközi roma 

művészeti Fesztivál. a négynapos rendezvényen tánc-, színház- és fotóelőadások, 
könyvbemutatók, beszélgetések, vitaestek, filmvetítések és utcai bemutatók szere-
peltek.

Június 17–19. – tizenharmadik alkalommal szerveztek szamosújváron város-
napokat. a magyar vonatkozású rendezvények között a történelmi múzeumban be-
mutatták lapohos andrás nyugalmazott tanár vadászati gyűjteményét, a néptánc-
együttesek között fellépett a Kaláka együttes, a gyermekprogramok keretében pedig 
elemista magyar gyermekek is bizonyíthatták ügyességüket.

Június 18. – Budapesten, a magyar tudományos akadémia dísztermében átad-
ták a magyar örökség-díjakat. mások mellett elismerésben részesült a kolozsvári 
János zsigmond unitárius Kollégium és a hagyományőrzésével kitűnő szék község.

Június 19. – Fennállásának 125. évét ünnepelte a kolozsvári Bethlen gábor Föl-
dész dalkör az alsóvárosi (Kétágú) református templomban tartott istentisztelet ke-
retében. ugyanott jubileumi kórustalálkozón a romániai magyar dalosszövetség 
nagy Kálmán egykori kántortanítóra emlékezett, aki több mint négy évtizedig a 
dalkör karnagya is volt.

Június 20. – Pozsony Ferenc egyetemi tanár, a Kriza János néprajzi társaság el-
nöke, a magyar tudományos akadémia külső tagja Székelykapuk szimbolikus mezőny-
ben címmel tartotta meg székfoglaló előadását Budapesten, az mta székházában.

Június 23. – csoma Botondot, az rmdsz kolozsvári önkormányzati képviselő-
jét választotta elnökévé a megyei Képviselők tanácsa (mKt). a tisztségre hárman 
pályáztak, az első fordulóban csoma Botond 40, Kolozsvár alpolgármestere, lászló 
attila 25, míg ifj. deák Ferenc, az országos ügyvezető elnökség munkatársa 22 sza-
vazatot kapott. a második fordulóban csoma 51, lászló pedig 38 voksot kapott. az 
mKt alelnökévé választották simon zoltánt és ifj. deák Ferencet, a testület titkára 
pedig duy erika és góger Ferenc lett.

Június 24. – Kolozsváron egyházi elöljárók, politikusok és civil szervezetek ve-
zetői közös felhívást tettek közzé a Házsongárdi temető védelmében. az aláírók 
július 2-án ökumenikus áhítatra és a temető együttes bejárására hívták mindazokat, 
akik jelezni akarják: nem hagyják tovább veszni a Házsongárdot. a felhívás szóvá 
teszi a felújított mátyás-szoborcsoport elé törvénytelenül elhelyezett sértő táblát, a 
Házsongárdi temető műemlék sírjainak megrongálását, valamint azt, hogy a teme-
tőben évek óta büntetlenül garázdálkodhat bárki. az aláírók hangsúlyozták, hogy a 
Házsongárd több száz jelentős erdélyi személyiség nyugvóhelye; tudósok, politiku-
sok, művészek, egyházfők síremlékei alkotják együtt az erdélyi nemzeti panteont, 
amelyet meg kell védeni. a felhívást egyházi elöljárók, politikai és civil szervezetek 
vezetői írták alá.
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Június 25. – tizenkét kórus részvételével 22. alkalommal rendezték meg a torda-
szent lászlói kórustalálkozót. az esős idő miatt elmaradt a templomkertbeli koszorú-
zás és az énekkarok felvonulása, az ünnepi beszédek a templomban hangzottak el.

Június 26–28. – Kriza János unitárius püspök, néprajzkutató születésének 200. 
évfordulóján emlékünnepséget szervezett az erdélyi unitárius egyház, a Kriza János 
néprajzi társaság és a Babeş–Bolyai tudományegyetem magyar néprajz és antro-
pológia tanszéke. a megemlékezés Kolozsváron a belvárosi unitárius templomban 
istentisztelettel kezdődött, az ünnepi műsoron székely dalok és balladák hangzottak 
el Killyén ilka marosvásárhelyi színművész előadásában. Kriza életpályáját tudomá-
nyos ülésszakon méltatták kutatók, majd a Házsongárdi temetőben koszorút helyez-
tek el Kriza János síremlékén, végül nagyajtán, Kriza János szülőfalujában ünnepi 
műsorral ért véget a megemlékezés.

Június 27. – a Házsongárd alapítvány több rendbéli panaszára és sokéves 
mentési próbálkozásaira reagálva a kulturális és örökségvédelmi minisztérium 
Kolozs megyei igazgatósága és az általa felkért szakértők elkezdték a kolozsvári 
Házsongárdi temető műemlék jellegű sírjainak a felmérését. a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatón Hegedüs csilla, Kelemen Hunor művelődésügyi és örökségvédelmi 
tárcavezető örökségvédelmi kérdésekért felelős személyi tanácsosa közölte: a sírok, 
síremlékek helyrajzi beazonosításának célja, hogy többletvédelmet kapjanak, s hogy 
műemlékké nyilvánításukat követően restaurálhatók legyenek. Hozzátette: a topo-
gráfiai felmérés két hónap alatt elkészülhet, majd november közepéig az országos 
műemlékvédelmi Bizottság asztalára kerülhet a védelemre javasolt sírok jegyzéke.

Július 2. – a kolozsvári városi tanács ülése végén az rmdsz képviselői szóvá 
tették a június 25–26-án a mátyás-szoborcsoport előtti téren megrendezett sörfesz-
tivál során tapasztalt, a magyarságot sértő és a várost lejárató rendellenességeket 
és civilizálatlanságokat. sorin apostu polgármester elnézést kért, és ígéretet tett: 
intézkednek, hogy ilyen többé ne forduljon elő.

– az erdélyi magyar nemzeti tanács (emnt) közép-erdélyi régiójának szerve-
zete a történelmi magyar egyházakkal és a civil szervezetekkel közösen ökume-
nikus istentiszteletet és rövid sétát szervezett a Házsongárdi temetőben, hogy a 
résztvevők ily módon is kifejezésre juttassák tiltakozásukat az erdélyi panteonban 
folyamatossá vált sírgyalázások ellen. a Bánffy-család kriptájának udvarán máté 
andrás levente, az rmdsz Kolozs megyei szervezetének elnöke és gergely Balázs, 
az emnt közép-erdélyi régiójának elnöke két facsemetét ültetett el azok helyett, 
amelyeket napokkal korábban ismeretlenek gyökerestől téptek ki. a temető bejá-
ratához visszatérve a történelmi magyar egyházak vezetői ökumenikus istentiszte-
letet tartottak, majd magyarul és románul is felolvasták a temető védelmében írt 
nyilatkozatot.

– Fennállásának 139. évfordulóját ünnepelte a tordai magyar dalkör. az újtordai 
református templomban lezajlott eseményen fellépett az újtordai egyházközség kóru-
sa, az aranyosegerbegyi árvalányhaj vegyeskórus és a keszthelyi salve regina Kórus.
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lékére szervezett ünnepnapokat Körösfőn a helyi rákóczi Kultúregylet és a rákóczi 
szövetség Kalotaszegi szervezete. a kétnapos rendezvényen megnyílt Wagner Péter 
budapesti építész Kalotaszegi Képek című kiállítása, és vetélkedőt szerveztek Ki tud 
többet Vasvári Pálról és halálának körülményeiről? címmel. a résztvevők ugyanak-
kor a vasvári Havasnál (Fântânele), az egykori csatatér színhelyén emlékeztek. az 
ünnepi műsor keretében máthé János fotóművész Elnéptelenedett harangok – elnépte-
lenedett magyar falvak címmel tartott diavetítéssel egybekötött előadást, fellépett a 
füzesabonyi Kaláris és a körösfői rákóczi néptánccsoport.

Július 3. – Befejeződött a vii. Körösfői Honismereti tábor. a június 28-án meg-
nyílt, főleg Kalotaszeget és környékét bemutató, bejáró, felfedező tábor ezúttal a 
fertődi Babos János térségi általános iskola 23 tagú küldöttségét látta vendégül. 
a résztvevők megcsodálhatták a havasrekettyei vízesést és a Fehér-sziklákat; a se-
bes-Körös völgyét, a drăgan-völgyét, Kolozsvárt és a tordai-hasadékot.

Július 3–8. – társszervezetként csatlakozott a magyarországi Honismereti szö-
vetséghez az eKe kolozsvári szervezete a magyarországi Honismereti szövetség 
nagykőrösön megtartott XXXiX. Honismereti akadémiáján.

Július 4. – a sajtó hírül adta, hogy hosszas szenvedés után, életének 60. évében 
Budapesten elhunyt Hadházy zsuzsa kolozsvári születésű újságíró és szépíró, szer-
kesztő, fordító, az ifjúmunkás, a családi tükör, a Bukaresti rádió magyar szerkesz-
tősége, a Krónika, az Új magyar szó és a szabadság volt munkatársa.   

Július 6–9. – első ízben szervezett fazakastábort a szamosújvári téka alapítvány.

Július 7. – Kolozsváron megkezdték a Kós Károly által tervezett Kolozsvár-
Felsővárosi református, közismertebb nevén a Kakasos templom felújítását. akár-
csak az építés évében, 1913-ban, ezúttal is a magyarországi zsolnay Porcelánmanu-
faktúra gyártól rendelték meg az új tetőcserepeket. a felújítás során eltávolították 
a százéves tetőpalát, a szarvazatot újralécezték, a szellőzőnyílásokat újjáépítették, 
a tető faanyagát pedig tűzgátló és rovartalanító szerrel kezelték. összesen 30 ezer 
darab új zsolnay-cserepet raknak fel a közel ezer négyzetméteres tetőre, kicserélik 
az ereszcsatornákat és a vápalemezeket, a falak külső felületét pedig kőporral festik 
újra, az eredeti színben.

Július 9. – vissza nem térítendő eu-s alapokból fedezik azt a közel 840 ezer 
lejes népszerűsítő programot, amely három vonalon segíti elő Kolozsvár turisztikai 
vonzerejének növelését. a Séta a kincses városban elnevezésű program keretében 
hatnyelvű – köztük magyar – turisztikai weboldalt hoznak létre, amely térképek és 
3d-s képek segítségével mutatja be a város turisztikai látványosságait az érdeklő-
dőknek.
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Július 11–16. – Harmadik alkalommal szervezte meg a kolozsvári georgius 
aranka társaság az ifjúsági anyanyelvi tábort zsobokon.

Július 11–25. – Kéthetes szakmai gyakorlatot kezdtek Kolozsváron budapesti, ko-
lozsvári és nagyváradi építészhallgatók. a táborozás során felmérik a kolozsvári fe-
rences templom és kolostor épületeit. a felmérés már tavaly elkezdődött, a romániai 
építész Kamara guttmann szabolcs által elnökölt erdélyi fiókjának szervezésében.

Július 13. – Újabb rongálás volt Kolozsváron a Házsongárdi temetőben. egy nap-
pal azt követően, hogy a Házsongárd alapítvány által irányított topográfiai mun-
kálatok során egy 18–19. századi tumbát tártak fel, másnap reggelre ismeretlenek 
markológéppel eltávolították, a megsérült relikviát pedig a szeméttároló mellé szál-
lították.

– megtartották az oktatói helyekre pályázók versenyvizsgáját. a Kolozs megyei 
tanfelügyelőség adatai szerint a legtöbb (265) állásra román óvónőket keresnek, to-
vábbá 97 angol nyelvtanárt és 86 román tanítót. a szeptember elsejétől elfoglalható 
állások közül 885 egész normás, 553 részleges. a versenyvizsgára kiírt 1438 helyre 
2019-en pályáztak.

Július 14. – tiltakozó nyilatkozatot tett közzé az emnt Kolozs megyei szer-
vezete amiatt, hogy az u sportegyesület a mátyás-szoborcsoport előtti térre szer-
vezett rendezvényt. „az ursus sörfesztivál után újra rendbontó rendezvény szem-
tanúi lehetünk Kolozsvár Főterén. a júniusi fesztiválon történtekért sorin apostu 
polgármester ugyan bocsánatot kért, de mint annyiszor, újra bebizonyosodott, hogy 
szavai nem jelentenek többet puszta szemfényvesztésnél. a szélsőséges és naciona-
lista megnyilvánulásairól elhíresült szurkolótábor összehívása Kolozsvár Főterére 
nemcsak egy város történelmi belvárosába nem illő esemény, hanem zajával és a 
már korábbról ismert megnyilvánulásaival a belváros biztonságát is veszélyezteti” – 
fogalmazott nyilatkozatában az emnt.

Július 15. – a Házsongárdi temetőben zajló topográfiai felmérés menetéről tá-
jékoztatta a szabadságot gergelyné tőkés erzsébet. a régi sírkövek és síremlékek 
mentését és helyreállítását önkéntesen kezdeményező és végző Házsongárd ala-
pítvány igazgatója arról számolt be: közel két hete zajlik a topográfiai felmérés a 
temetőben, ennek lényege, hogy elkészüljön a védetté nyilvánítandó síremlékek 
jegyzéke. „még a télen a művelődési tárcához fordultunk ennek érdekében, s azt 
javasoltuk, a legfontosabb műemlék sírok külön, nevesítve kerüljenek fel a védett 
jegyzékre. a minisztérium listát kért, amit eljuttattunk nekik. válaszuk az volt, 
hogy szükség van a helyrajzi számokra, amelyeket sajnos a temetőt felügyelő hivatal 
tavaly májusban titkosított” – közölte az igazgató asszony. gergelyné tőkés erzsé-
bet hozzátette: az rmdsz képviselőivel tartott megbeszélésen utóbbiak megígérték, 
hogy ellenőrzik a kérdés jogi keretét. „lászló attila, Kolozsvár alpolgármestere arra 
vállalkozott, hogy a Kolozsvári városháza elvégzi a topográfiai felmérést. Júniusig 
vártunk, semmi sem történt. végül kiderült, hogy a közhivatalnak nincs rá anyagi 
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árán sikerült beindítani a topográfiai felméréssel kapcsolatos folyamatot” – mond-
ta gergelyné tőkés erzsébet. Felháborodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 
temető igazgatósága, amelynek ügyelnie kellene a műemlék temető épségére, gán-
csolja a munkájukat.

– a szabadság beszámol arról, hogy a bogozás, a varrás, a gyöngyözés, a szövés, 
a fafaragás, a csuhébaba-készítés és a bútorfelújítás fortélyaival ismerkedtek helyi 
és szilágylompérti gyermekek az ady endre Kulturális egyesület által szervezett iX. 
gyarmathy zsigáné alkotótáborban Kalotaszentkirály-zentelkén.

Július 16. – a szabadság közzétette a Kolozs megyei statisztikai Hivatal leg-
frissebb adatait. eszerint május végéig 20 500 külföldi turista látogatott a megyé-
be, ami 24,4 százalékos növekedést jelent az elmúlt év azonos időszakához képest. 
a legtöbben, 3764-en magyarországról érkeztek, a további sorrend: olaszország 
(2987), németország (2582), Franciaország (1504), Hollandia (1022), egyesült Ki-
rályság (1019) stb. májusban a Kolozs megyei bruttó nominális átlagbér 2096 lej 
volt, a nettó átlagfizetés pedig 1520 lej (5,6 százalékkal több mint 2010 májusában). 
a munkanélküliségi ráta 3,5 százalék volt, ami 11 953 személyt érintett.

– Helybeliek és a vendégek a népi hagyományokat ismerték meg a magyarvalkói 
napok keretében.

Július 17. – a szabadság beszámol arról, hogy magyargyerőmonostoron negye-
dik alkalommal tartottak madárleány-napot. az Egyház és média tematikájú ren-
dezvény egész napos programot kínált, amelyben egyebek mellett helyet kapott az 
elszármazottak találkozója, tudományos előadás, néptánc és Könczey elemér kari-
katúra-kiállítása.

Július 18. – Behívatták a rendőrségre gergely Balázst a kolozsvári mátyás-szo-
borcsoport elé elhelyezett, iorga-idézetet tartalmazó tábla ügyében tett feljelentése 
kapcsán. az emnt közép-erdélyi régióelnöke a szabadságnak elmondta: a rendőr-
ség az ügyészség kérésére elindította a nyomozást, ennek részét képezte az ő meg-
hallgatása is.

Július 19. – a magyar illetékesek határozatlan fellépésére hivatkozva Hantz Péter, 
a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) ügyvivő alelnöke és soós sándor, az erdélyi 
magyar ifjak (emi) elnöke négynyelvű műanyag táblát ragasztott reggel a mátyás-
szoborcsoport talapzatán illegálisan elhelyezett, iorga-idézetet tartalmazó táblára. 
másfél órával később a műanyag táblát a köztisztasági vállalat emberei eltávolították, 
és hozzáfogtak a ragasztó eltávolításához. Hantz és soós táblájának szövege a szobor-
csoport négy mellékalakját mutatta be román, magyar, német és angol nyelven.

Július 20. – Ítéletidő pusztított megyeszerte. a hatóságok összesítése szerint csak 
Kolozsváron 27 fát csavart ki vagy tört ketté a délutáni heves, jégesővel és forgószél-
lel kísért vihar. a Házsongárd temetőben több sírkövet döntöttek ki vagy rongáltak 
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meg az orkánerejű szél által kitört fák és letépett ágak. az alsóvárosi (Kétágú) refor-
mátus templom két tornya közötti tetőrészről 60 négyzetméternyi cinklemezt tépett 
le és 370 darab tetőcserepet sepert a földre a szél, aminek nyomán az épület beázott.

Július 21. – a szabadság híre szerint Kelemen Hunor kulturális és örökségvédel-
mi miniszter aláírta azt a hivatalos dokumentumot, amelyben kéri a büntetőeljárás 
elindítását a kolozsvári mátyás-szoborcsoport elé törvénytelenül kihelyezett bronz-
tábla ügyében. a feljelentést a kulturális tárca a kolozsvári ügyészséghez, eugen 
crişan főügyészhez küldte el.

Július 23. – mészkőbe faragott címer került elő a vakolat leverése nyomán Ko-
lozsváron a rhédey-palota Jókai (napoca) utca felőli épületszárnyán. a Jókai utca és 
a Főtér sarkán található műemlék épületen újonnan felfedezett jelképről gaal györgy 
helytörténész úgy vélekedett: egészen bizonyosan Bánffy-címerről van szó. szerinte 
gróf rhédey mihályné Bánffy terézia építtette először egybe a háznak ezt a szárnyát 
a 18. század végén. akkor alakították ki a híres báltermet is, ahol 1792 decembe-
rében megkezdte előadásait az első magyar színtársulat, s valószínűleg rhédeyné 
révén helyezték el a Bánffy-címert is. a Jókai utcai szárnyat 1900 táján átépítették, 
akkor kerülthetett a címeres kő mostani helyére, és takarták le vakolattal.

– a téka művelődési alapítvány szervezésében lezajlott szamosújvári kézmű-
ves táborban a zentáról, Kolozsvárról, vajdakamarásról, magyarpalatkáról, meleg-
földvárról, Búzából, Feketelakról, ördöngösfüzesről és szamosújvárról érkezett 63 
gyermek tanulta a különféle mesterségeket.

Július 24. – a kolozsvári János zsigmond unitárius Kollégium szervezésében 
hetedik alkalommal indult útjára a Pusztuló kövek nyomdokában elnevezésű bicikli-
túrás expedíció. az augusztus 6-ig tartó 800 kilométeres körúton a 33 diák és tanár 
a torockószentgyörgy, gyulafehérvár, szászsebes, oaşa vízgyűjtő tó, urdele hágó, 
târgu Jiu, Petrozsény, merişor hágó, Hátszeg, Kalánfürdő, Kolozsvár útvonalon a 
Parâng hegycsoportban lévő transalpina nevű, a rómaiak korában épített, románia 
jelenlegi legmagasabban, 2145 méteren fekvő útszakaszát is érintette.

– megtartották az v. magyarpalatkai Falu- és tánctalálkozót. ez alkalomból 
köszöntötték azokat, akik 50, illetve 25 éve konfirmáltak a helyi református temp-
lomban.

Július 25. – a Bokréta Kulturális egyesület gál Potyó istván vezetésével egy-
hetes fafaragó tábort szervezett zsobokon, mákófalván pedig Kovács Pali Ferenc 
vezetésével bútorfestő tábor zajlik.

– gergely Balázsnak, az erdélyi történeti múzeum régészének az értesítése és 
figyelmeztetése alapján leonard Horvath, a Kolozs megyei Kulturális igazgatóság 
vezetője elrendelte a kolozsvári alsóvárosi (Kétágú) református templom mögötti 
építkezés azonnali leállítását. a helyszínen még mindig nem történt meg a régészeti 
mentesítés, ennek ellenére a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal építkezési engedélyt 
bocsátott ki a Kolozs megyei tanfelügyelőség számára.
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minisztert, valamint az általa vezetett rmdsz-t, hogy vegyék elejét a magyar épített 
örökség, valamint Kolozsvár természeti öröksége további károsításának, és hatéko-
nyan járuljanak hozzá az e téren kívánatos törvényes rend helyreállításához. 

Július 27–28. – a kalotaszegi faluturizmusban rejlő kihasználatlan kincseikre 
kívánta felhívni a figyelmet az a – térség tucatnyi panziósából és az mPP Kolozs me-
gyei gazdasági és vidékfejlesztési szakosztályának három tagjából álló – küldöttség, 
amely Budapesten a japán turisztikai ügynökség vezetőjével, yoshida yoshinarival 
találkozott. az ázsiai utazási iroda tíz éve működik a magyar fővárosban, de eddig 
nem rendelkezett erdélyi programmal, ezt a lehetőséget kínálták fel az erdélyiek. 
a küldöttség mPP-s tagjai 28-án osztrák vállalkozókkal találkoztak, hogy előkészít-
sék Fodor alpár kolozsvári polgármesterjelölt bécsi útját, amikor 20 polgármesterrel 
és 600 cégvezetővel fog az erdélyi beruházási lehetőségekről eszmecserét folytatni. 

Július 28. – a szabadság beszámol arról, hogy felújítják a Kis-szamos felett át-
ívelő kolozsvári erzsébet-hidat. a harmincöt méter hosszú és másfél méter széles, 
gyalogosoknak készült vashidat 1902. augusztus 21-én adták át a forgalomnak. ne-
vét a Fellegvár oldalába épített erzsébet királyné emlékműről és az ahhoz elvezető 
sétaútról kapta, ami az északi hídfőtől indult el. 

– Hatvanesztendős korában elhunyt ioan Petcu, a mindenki által nonunak becé-
zett fényképész, Kolozsvár egyik legjobb sajtófotósa.

Július 29–31. – Falunapot tartottak györgyfalván. a rendezvénysorozaton egye-
bek mellett felelevenítették azt az egykori Györgyfalvi lakodalmas című, másfél órás 
előadást, amely az 1940-es évek elején nagy sikert aratott Budapesten. a jeleneteket 
visszaemlékezések, régi fényképek és a megmaradt szöveg alapján rekonstruálták.

Július 31. – magyarvistában a kalotaszegi legényes legkiválóbb őrzője, alkotó-
művésze és előadója, mátyás istván mundruc (1911–1977) táncművész születésének 
századik évfordulójára emlékeztek a nyolcadik falunapok keretében. a legendás tán-
cos szülőháza falán emléktáblát helyeztek el, kalotaszegi és magyarországi táncosok 
pedig emlékműsorral adóztak a néhai adatközlő emlékének. 

– az emnt kezdeményezésére újra hazakerül a legendás hírű osztrák császárné 
és magyar királyné, erzsébet (sissi) egykori kolozsvári mellszobra. gergely Balázs, 
az erdélyi magyar nemzeti tanács (emnt) közép-erdélyi régióelnöke a szabadság-
nak adott exkluzív nyilatkozatában elmondta: körülbelül egy éve dolgoznak azon, 
hogy erzsébet királyné szobra visszakerüljön az eredeti helyére.

Augusztus 3. – az emnt közép-erdélyi régióelnöke, gergely Balázs sajtótájékoz-
tatón jelentette be: az emnt nyílt levelet intézett Kolozsvár polgármesteréhez, sorin 
apostuhoz, valamint alpolgármesteréhez, lászló attilához. a dokumentumban az 
emnt üdvözli, hogy a városháza felújítja az erzsébet-hidat, és kéri az önkormányza-
tot, hogy a megrongálódott sétautat is újítsák fel, s hogy a sétány az erzsébet híddal 
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egyetemben kapja vissza hivatalosan eredeti elnevezését. az erzsébet-sétány középső 
szakaszán 1901-ben Haller Károly néhai kolozsvári polgármester indítványára he-
lyezték el stróbl alajos szobrászművész alkotását, erzsébet királyné, közismert nevén 
sissi mellszobrát, ennek visszaállítását már korábban kezdeményezte az emnt.

– sorin apostu polgármester bejelentése szerint a városháza kísérleti jelleggel 
Kolozsvár főtéri, szent mihály-templom melletti parkolójában zöldség- és gyümölcs-
piacot létesít szombatonként, ahol csakis az őstermelők árulhatnak.

– az emnt Kolozs megyei elnöke, szász Péter sajtótájékoztatón jelentette be: 
a szervezet webkamerát helyezett el Kolozsvár Főterének nyugati oldalán egy ma-
gántulajdonban levő ingatlanban, és a Kolozsvári magyar napok kezdetéig további 
két kamerát hoznak működésbe, hogy teljes képet nyújthassanak a mátyás-szobor-
csoportról és az előtte levő térrészről.

Augusztus 4. – a szabadság hírül adja, hogy a kolozsvári, alsóvárosi (Kétágú) 
református templom mögötti telken régészeti mentesítési bizonylat híján kezdemé-
nyezett és az elmúlt napokban leállított építkezés kapcsán az emnt közép-erdélyi 
régióelnöke, az erdélyi történeti múzeum régészeként is tevékenykedő gergely Ba-
lázs elmondta: a helyszínen mindeddig három jelentős, ókori római, középkori és 
újkori leleteket rejtő régészeti lelőhelyet azonosítottak. a templom mögötti téren a 
Kolozs megyei tanfelügyelőség építkezik. 

– a szabadság beszámol arról, hogy népes aranyosgyéresi küldöttség vett részt a 
Komárom-esztergom megyei testvértelepülésen, Kisbéren rendezett városnapokon. 
az aranyosgyéresi küldöttség tagja volt az rmdsz választmánya, a John Paget re-
formátus vegyes kar és az aranyosgyéresért tánccsoport.

Augusztus 5. – az rmdsz Kolozs megyei állandó tanácsa összeült, amiatt, hogy 
sorin apostu polgármester augusztus 3-án bejelentette: kísérleti jelleggel a szent 
mihály-templom melletti parkolóban zöldségpiacot tartanak szombatonként. máté 
andrás levente, az rmdsz Kolozs megyei elnöke kijelentette: amennyiben a főtéri 
zöldségpiacot megnyitják, az rmdsz felfüggesztettnek tekinti a Pdl-vel kötött vá-
rosi szintű egyezséget.

Augusztus 6. – európai pénzalapokból finanszírozott tervet indított be raed 
arafat egészségügyi államtitkár-helyettes Kolozsváron. a program a kolozsvári és 
marosvásárhelyi orvosi egyetem 1200 diákjának sürgősségi orvosképzését teszi le-
hetővé.

– tordaszentlászlón 12. alkalommal szerveztek falunapot. az eseményen részt 
vettek tordaszentlászló testvértelepüléseinek, Hosszúheténynek és Borsosberénynek 
polgármesterei és alpolgármesterei is. a Pécs melletti Hosszúhetény község néptánc-
csoportja külön műsorral kedveskedett a tordaszentlászlói közönségnek.

Augusztus 7–14. – több mint háromszáz résztvevő látogatott el a válaszúti nép-
tánc és népzene táborba. a táborba a világ minden részéről, többek között tajvanból 
és Hongkongból is érkeztek érdeklődők, akik magyarpalatkára is ellátogatnak, hogy 
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Kodoba Béla sírja előtt. a népdaloktatásban maga Kallós zoltán is részt vett, emel-
lett naponta érkeztek adatközlők a környező mezőségi falvakból.

Augusztus 8. – a szabadság arról ad hírt, hogy Budapest (1981), Bécs (1986), 
szeged (1991), róma–nápoly (1996), Jyvaskyla (Finnország, 2001), debrecen (2006) 
után a nemzetközi magyarságtudományi társaság augusztus 22. és 27. között Ko-
lozsváron, illetve egy nap erejéig marosvásárhelyen rendezi meg nagyszabású tudo-
mányos kongresszusát, amelyre a világ minden tájáról több mint hatszáz résztvevő 
érkezik. az idei rendezvény gyűjtőcíme Nyelv és kultúra a változó régióban.

– a szabadság hírül adja, hogy az erdélyi magyar levéltárosok egyesületének 
munkatársai Fogadd örökbe a múltad! elnevezéssel kampányt indítottak a román 
országos levéltár Kolozs megyei levéltárában őrzött iratok egy része, a rendkívül 
értékes oklevélgyűjtemény korszerű tárolásának biztosítására. erről szóló közlemé-
nyében Flóra ágnes egyesületi elnök nyomatékosítja: az oklevélgyűjtemény a város 
évszázadokon át elnyert kiváltságleveleit, jogbiztosító okleveleit, iratait tartalmazza, 
olyan jelentőségű iratokat, amelyek döntően befolyásolták a város fejlődését, törté-
nelmét. a gyűjtemény legrégebbi eredeti oklevele 1326-ból való, azonban átiratban 
megtalálható az 1224-es Andreanum is. a fontosabb oklevelek közé tartozik például 
zsigmond király 1405-ös kiváltságlevele, amellyel Kolozsvárt a szabad királyi váro-
sok sorába emelte, mátyás tucatnyi különböző jogokat biztosító oklevelei, szapolyai 
János oklevele, amelyben a várost a leghűségesebbnek nevezte, izabella királyné ado-
mánylevelei, Bethlen gábor reneszánsz díszítésű oklevele, az 1668-as szabad királyi 
városi rang elvesztése utáni szabályrendelet és annak visszaszerzésének bizonyítéka, 
i. József 1709. évi kiváltságlevele. emellett számos más gazdasági és társadalmi, a 
város belső életét szabályozó oklevél és irat is gazdagítja a gyűjteményt.

– Hat magyar állampolgárt – köztük egy tízéves kisfiút – kísértek be a kolozsvári 
6-os számú rendőrőrsre, amiért magyar nyelvű táblát helyeztek el a város torda fe-
lőli bejáratánál. a székelyföldi kirándulásáról hazafelé tartó miskolci csoport tagjai 
a csíksomlyói búcsún használatos műanyag táblát rögzítettek a román helységnév-
tábla alá, és ennek társaságában szerettek volna csoportképet készíteni – saját be-
vallásuk szerint. a táblát eltávolították volna, de helyettük ezt a rendőrség emberei 
tették meg, akik lakossági bejelentés alapján érkeztek a helyszínre.

Augusztus 9. – megállapodott Kolozsváron máté andrás levente, az rmdsz 
Kolozs megyei szervezetének elnöke, daniel Buda képviselő, a demokrata-liberális 
Párt (Pd-l) Kolozs megye szervezetének vezetője, valamint sorin apostu polgármes-
ter arról, hogy elköltöztetik a szent mihály-templom melletti parkolóban szomba-
tonként felállított zöldségpiacot. 

Augusztus 10. – a szabadság beszámol arról, hogy a Házsongárdi temetőben 
térfigyelő kamerákat szereltetett fel a városvezetés a sírgyalázások megfékezésé-
re. a július 2-án tartott Házsongárdi körmenet megkongatta a vészharangot, majd 
a mintegy három hete megtalált tumbák esete után lépett a városháza – reagált 
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erre gergelyné tőkés erzsébet, a sírkertek mentését felvállaló és szorgalmazó 
Házsongárd alapítvány elnöke, aki a kamerák kapcsán megjegyezte: „szinte csak 
minket figyelnek, rögtön ellenőriznek bennünket, ha valamit tevékenykedünk.” 
lászló attila alpolgármester a szabadságnak elmondta: a temetőben felszerelt ka-
merák a városszerte üzemelő 238 biztonsági kamerahálózat részét képezik, a felvé-
teleket a városházán figyelik.

Augusztus 14. – a Kolozsvári magyar operában a szentegyházi gyermek-
filharmónia előadásával megnyíltak a ii. Kolozsvári magyar napok.

Augusztus 15. – a ii. Kolozsvári magyar napok keretében kézműves vásár nyílt 
mátyás szülőháza környékén és a Farkas utcában, ifjúsági programok kezdődtek a 
szabók bástyájában, filmeket vetítettek, előadásokon boncolgatták az erdélyi magya-
rok nemzeti azonosságtudatának és vallásosságának alakulását, helytörténészek ka-
lauzolták városnéző sétán az érdeklődőket. a nap folyamán románia, magyarország 
és az erdélyi magyarság vallásosságáról tartott előadásában Kiss dénes tanársegéd 
(BBte) elmondta: 1-től 10-ig terjedő osztályozási skálán a magyarországiak életében 
a legkevésbé fontos isten (5,24), ez az adat romániában 8,6, az erdélyi magyarok ese-
tében 8,7. a szabók bástyájában ifjúsági programok indultak a Kolozs megyei ifjúsági 
Fórum (KiFor) szervezésében, egyben pedig megnyitották a látogatók előtt a szent 
mihály-templom tornyát. este a főtéri nagyszínpadon az ethno in transit nemzetközi 
zenei társulat, majd a magyarországi Kistehén együttes lépett fel.

– a claudiopolis egyesület és a KiFor útjára indította az Igen, tessék! nevű kez-
deményezést, amelynek célja, hogy kiküszöbölje mindennapjainkból azokat a tra-
gikomikus helyzeteket, amikor magyarok egymás között románul folytatnak pár-
beszédet, például a sarki kisboltban – mivel az oda belépő magyar vásárló nem 
tudja, hogy az eladó is magyar. az igen, tessék! feliratú, tetszetősen formatervezett 
matricák célja, hogy a belépő azonnal tudja: az üzletben, irodában, vendéglőben 
magyarul is lehet, sőt illik értekezni. a mozgalom ötletgazdái és kivitelezői a ke-
reskedelmi egységekre bízzák annak eldöntését, hogy a kirakatra, a bejáratra vagy 
éppen a beltérben ragasztják ki a magyar szóra biztató felhívást. a cél egyértelmű: 
ezzel a nálunk újdonságszámba menő lépéssel a magyar nyelv használatának nor-
malizálását szorgalmazzák a nem tömbben élők körében.

Augusztus 16. – a Kolozsvári magyar napok keretében a lucian Blaga Központi 
egyetemi Könyvtár és az eme szervezésében vezetett könyvtári látogatáson vehet-
tek részt az érdeklők, az akadémiai Könyvtárban pedig 15–17. századi régi ma-
gyar könyvekből nyílt kiállítás. délután az 1911–1944 közötti magyar cserkészetet 
bemutató fényképkiállítás nyílt a református Kollégium régi dísztermében. Bár a 
délután folyamán hatalmas vihar sepert végig a városon, esernyővel felszerelkezett 
többszáz néző tapsolt a Benkó dixieland Band esti szabadtéri koncertjén. a nap 
folyamán a sapientia emte főépületében Kudor-duka istván (egyetemi adjunktus, 
Képzőművészeti és Formatervezői egyetem), Kádár magor (egyetemi docens, Pr-
szakember, BBte) és urák istván (egyetemi docens, biológus, BBte) beszéltek pá-
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Baróton született, de – mint mondták –, bár külföldön is tanultak, soha nem fordult 
meg a fejükben a kivándorlás gondolata.

– a Kolozsvári magyar napok első sportrendezvényeként az erdélyi múzeum-
egyesület teltházas dísztermében találkoztak az érdeklődők kolozsvári olimpikonok-
kal az Életút-beszélgetés – Kolozsvári magyar sportolók a csúcson című beszélgetésen. 
a találkozón jelen volt a hét ötkarikás játékon részt vett (háromszor sportolóként, 
négyszer sportvezetőként) Pap János, továbbá guráth Béla, ráduly-zörgő éva, 
tasnádi istván és uray zoltán. Killyéni andrás sportújságíró és sporttörténész Ko-
lozsváriak az olimpiákon címmel tartott előadást, amely átfogó képet nyújtott a kin-
cses város magyar olimpiai szereplőiről.

Augusztus 17. – az erdélyi magyar közösség alulról építkező, önálló gazdaság-
fejlesztési tervezeteként megfogalmazott mikó imre tervről szervezett gazdasági 
témájú kerekasztal-beszélgetést a Kolozsvári magyar napok keretében a sapientia 
emte és a Bethlen gábor alapítvány. 

– Kolozsvár főtéri nagyszínpadán a vajdasági születésű rúzsa magdi többezer 
rajongó előtt fergeteges koncertet adott a Kolozsvári magyar napok keretében.

– a szabadság hírül adja, hogy a 11. alkalommal megszervezett tordaszent mi-
hályi falunapokon a hagyományos kulturális és szórakoztató programok mellett fel-
avatták a község új sportpályáját.

Augusztus 18. – családos- és gyermekprogramok kezdődtek a Farkas utcai rom-
kert festői környezetében, az életfa családsegítő egyesület és együttműködő partnerei 
(a donát alapítvány, a napsugár gyermeklap, a KreativFun és a Happy Park) szervezé-
sében a Kolozsvári magyar napok keretében. szabó Kinga és miklós gyuri gitárkísé-
retével gyermekdalok szálltak, a kicsik a jurtaállítás, a fegyverforgatás, az íjászkodás, 
a régi magyar viselet, a korongozás és a bábelőadások titkaiba is bekukkanthattak. a 
Farkas utcában háromnapos könyvvásárt nyitottak kolozsvári és székelyföldi könyv-
kiadók. az utcában kézműves és gasztronómiai vásár nyílt, az utcában felállított szín-
padon a Kolozsvári magyar opera művészei operettslágerekkel léptek fel, a baróti 
transylmania etno-rock zenekar nagy sikerrel koncertezett. este a főtéri színpadon 
charlie, azaz Horváth Károly bluesénekes szórakoztatta a többezres közönséget.

– a Kolozsvár társaság székházában bemutatták az 1919 utáni erdélyi magyar 
irodalom jeles képviselőinek munkáiból válogatott Erdélyi magyar írók című kötetet, 
ugyanott a két világháború közötti kolozsvári magyar könyvek és lapok bő termé-
séből, így az erdélyi szépmíves céh, valamint a minerva részvénytársaság kiadvá-
nyaiból nyílt kiállítás a szentimrei alapítvány gyűjteményéből.

Augusztus 18–21. – nyolc országból – magyar-, lengyel-, Horvát-, görög- és 
olaszországból, valamint ukrajnából, szlovákiából és szerbiából – érkező 350 tán-
cos és a hozzájuk csatlakozó kolozsvári ördögtérgye, Bogáncs, zurboló, szarkaláb, 
a kalotaszegi táncosokból verbuválódó Kalotaszeg, valamint a csíkkozmási Bojzás 
együttesek és további 180 hagyományőrző részvételével megkezdődött a Xiii. szent 
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istván-napi néptánctalálkozó – égtájak Fesztivál. a Heltai gáspár Könyvtári ala-
pítvány és a szarkaláb néptáncegyüttes, valamint a budapesti égtájak egyesület 
által közösen szervezett, és a Kárpát-medence egyik legrangosabb szent istván-na-
pi rendezvénysorozataként számon tartott eseményen a résztvevők Kolozsváron a 
Heltai alapítványnál vettek részt nemzetközi táncházban, majd népviseletben vo-
nultak és léptek fel gálaműsoron Bánffyhunyadon, gyaluban, Kalotaszentkirályon, 
magyarfenesen, mákófalván, zsobokon és Kolozsvár több helyszínén, köztük a di-
ákművelődési Házban szervezett ünnepi záró gálán.

Augusztus 19. – Kisebbségekért díjjal tüntették ki egyed ákos akadémikust, az 
eme volt elnökét, a nagybányai Képzőművészeti és Kulturális egyesületet, valamint 
az országos dávid Ferenc ifjúsági egyletet. az elismerést – akárcsak több Kárpát-
medencei magyar díjazottnak – semjén zsolt miniszterelnök-helyettes és répás zsu-
zsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár adta át a parlamentben. 

– reneszánsz előadást tartott a Passegio táncegyüttes, majd ismert filmzenékkel 
lépett fel a classis együttes a Farkas utcai színpadon a Kolozsvári magyar napok 
keretében. a nap folyamán rendhagyó tárlat nyílt az insomnia Kávéházban: Könczey 
elemér közel 900 karikatúrájával borították be a falakat és az asztalokat. este a fő-
téri nagyszínpadon fellépett a kolozsvári Knock out együttes, majd deák Bill gyula 
és együttese.

Augusztus 19–21. 
– a Kolozsvári magyar napokkal párhuzamosan Kolozs megye több helységé-

ben voltak szent istván-napi falutalálkozók. Ünnepi falunapot tartottak Bálványos-
váralján, magyarkapuson és magyarfenesen.

Augusztus 20. – tamás József segédpüspök, Kovács sándor Kolozs-dobokai 
főesperes, magyar és román egyházi elöljárók, hagyományőrző huszárok, valamint 
ünneplők sokasága jelenlétében Jakubinyi györgy gyulafehérvári érsek felszentelte 
a donát-negyedben a szent istván-templomot. az új római katolikus templom alap-
kövét 1991. június 13-án tették le.

– több mint negyven hagyományőrző huszár vonult be Kolozsvár Főterére a Ko-
lozsvári magyar napok keretében. a huszárok közt hat debreceni lovas is volt, akik 
a Bem József-emléktúrát teljes hosszában teljesítik: bejárják lóháton azokat a tele-
püléseket, ahol Bem apó is megfordult az 1848–49-es szabadságharc idején.

– nyolcadik alkalommal szervezte meg a Kós Károly emlék- és teljesítménytúrát 
az erdélyi Kárpát egyesület–Kolozsvár 1891 és a szentimrei alapítvány. az 50, 25 
és 10 kilométeres távnak összesen huszonkilencen vágtak neki, és a riszeg-tető, az 
almási vár, végül a varjúvár érintésével a sztánai szentimrei villánál értek célba.

– tizenkét órás előadást tartott Kolozsvár első magyar nyelvű független színházi 
társulata, a 2009-ben létrejött váróterem Projekt. a Hatházi andrás rendezésében 
készült Sorsjáték című darab maratoni változatát a Kolozsvári magyar napok ke-
retében reggel 10-től tizenkét órán át játszották megszakítás nélkül a Farkas utcai 
református templom előtti kis téren.
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fős közönség előtt a száztagú cigányzenekar pazar hangversenyével értek véget a 
ii. Kolozsvári magyar napok. a koncertet megelőzően a kétnapos, nem hivatalos 
kolozsvári látogatáson tartózkodó schmitt Pál magyar államfő látogatásának első 
állomásaként negyvenperces beszélgetést folyatott Florin stamatian prefektussal, 
tárgyalt lászló attila polgármester-helyettessel, Fekete emőkével, a megyei tanács 
alelnökével, majd a Főtéren találkozott a Xiii. szent istván-napi néptánctalálkozó 
résztvevőivel, és maga is táncra perdült. a magyar államfő délután részt vett a szent 
mihály-templomban megtartott ünnepi szentmisén és a liszt Ferenc tiszteletére ren-
dezett orgonakoncerten, majd megkoszorúzta márton áron szobrát és a mátyás ki-
rály-szoborcsoportot. a prefektúrán lefolyt beszélgetést követően Florin stamatian 
prefektus a sajtónak elmondta: schmitt Pál nagyra értékelte azt a gesztust, hogy a 
prefektus pihenőnapon is fogadta őt, annak ellenére, hogy csak magánjellegű láto-
gatáson van városunkban. mint elmondta, szóba került a mátyás-szoborcsoporthoz 
utólag elhelyezett iorga-idézetes tábla ügye is. a prefektus szerint minimális a véle-
ménykülönbség, és az a jelképek félremagyarázásából ered. a száztagú cigányzene-
kar hangversenyét megelőzően a főtéri színpadon mondott beszédében schmitt Pál 
kiemelte: Kolozsvár mögött ott áll az egész magyarság, minden magyar egyformán 
számít, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy Kolozsvár a térségben évszázadok 
óta együtt élő népekről, románokról és szászokról is szól, és a kultúra összekötőként 
szolgál a nemzetek között, és hangsúlyozta, hogy közösséget megtartani legjobban a 
kultúra által lehet. az ünnepi beszédek sorát záró gergely Balázs, a Kolozsvári ma-
gyar napok társ-főszervezője úgy fogalmazott: a legtermészetesebb csoda a világon, 
hogy hatvan virtuóz muzsikus nyilvánosan soha nem látott tömegben összehozza a 
románokat és a magyarokat. azt mondta: „az az igazi kolozsvári tábla, amit mi az 
elmúlt egy hétben a világ szeme elé tártunk.” a koncertet megelőzően a verespataki 
bányaprojekt megvalósítása ellen gyűjtött aláírásokat a beruházást ellenző 77 ci-
vil szervezet. a mentsd meg verespatakot! kampányhoz a tiltakozás aláírásával 
eckstein-Kovács Péter államfői kisebbségi tanácsos is csatlakozott.

Augusztus 22. – Kolozsvári látogatása során erdélyi magyar személyiségeknek 
adott át állami kitüntetéseket schmitt Pál köztársasági elnök. a magyar Köztársaság 
elismerésében részesült guttman mihály zenetanár, karnagy, Kallós zoltán néprajz-
kutató, czirják árpád pápai prelátus, nyugalmazott plébános, schupler tibor, a szat-
mári római katolikus püspökség gazdasági igazgatója, Pozsony Ferenc néprajzkutató, 
cs. erdős tibor festő, grafikus, Pallai Béla miklós József, görög katolikus címzetes 
esperes, Heim andrás grafikus, valovits lászló festő, grafikus, Fodor imre, a szé-
kely nemzeti tanács volt elnöke, gergely istvánné tőkés erzsébet, a Házsongárd 
alapítvány igazgatója, dr. Juhász tamás, a Protestáns teológiai intézet tanára, Ki-
rály lászló költő, dr. Hermán János, a Királyhágómelléki református egyházkerület 
lelkipásztora, Balázs Bécsi gyöngyvér, a válaszúti Kallós zoltán alapítvány elnöke, 
dr. dávid lászló, a sapientia emte rektora, somai József közgazdász, szőcs ildikó, 
a nagyenyedi Bethlen gábor Kollégium igazgatója és Kristófi János festő. a nap fo-
lyamán, nem hivatalos látogatása második napjának reggelén schmitt Pál az erdélyi 
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magyar politikai szervezetek képviselőivel is találkozott, akiket egységre szólított 
fel. ezt követően az államfő és kísérete magyarpalatkára, valamint válaszútra láto-
gatott, majd a délutáni órákban a sapientia emte vezetőségével folytatott zártkörű 
megbeszélést. ezután megtekintette a Házsongárdi temetőt, majd állampolgársági 
eskütételen vett részt a kolozsvári magyar főkonzulátuson. a magyar államfő az esti 
órákban visszautazott Budapestre.

– Kolozs megye tanácsának elnöke, alin tişe sajtótájékoztatón jelentette be: a 
kolozsvári új stadion 98 százalékban elkészült, a hivatalos megnyitót október 1-jére 
tűzték ki, a tulajdonképpeni közönségavatón, október 8-án a német scorpions, 9-én 
pedig a smokie együttes lép fel.

Augusztus 22–27. – Nyelv és kultúra a változó régióban címmel ezekben a napok-
ban zajlott le Kolozsváron a vii. nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, amelyre 
több mint hatszáz, a világ minden tájáról származó, magyarságtudománnyal foglal-
kozó szakember érkezett. a Kolozsvári magyar opera nézőterén megtartott megnyi-
tón beszédet mondott schmitt Pál, magyarország köztársasági elnöke, szőcs géza, a 
nemzeti erőforrás minisztériumának államtitkára, andrei marga, a BBte rektora, 
lászló attila alpolgármester, dávid lászló, a sapientia emte rektora. Felolvasták 
traian Băsescu államfő és Kelemen Hunor művelődési miniszter üzenetét. az eme-
leti előcsarnokban székelyföldi fotósok székelyföldi tárgyú, egy napig látható kiállí-
tást nyitottak, majd elkezdődtek a plenáris ülések.

Augusztus 23. – a kommunista diktatúra politikai rendőrségével való kap-
csolata miatt elhatárolódott sallai Jánostól, szék polgármesterétől az emnt. Pol-
gármesteri tisztségéből eredően a securitate irattárát vizsgáló országos tanács 
(cnsas) 2008-ban hivatalból vizsgálta sallait, és az egykori titkosrendőrséggel 
való együttműködéséről szóló megállapítását a törvény értelmében bíróság elé 
terjesztette. az emnt közleményben emlékeztetett arra, hogy 2003-ban sallai 
János az emnt szamos mente – mezőség kistérség képviselője lett, azonban remé-
li, hogy a többi politikai szervezet sem fogja támogatni őt a 2012-es helyhatósági 
választásokon. a közlemény szerint 2008-ban napvilágot látott a cnsas közle-
ménye, amely arról tanúskodik, hogy sallai János az 1989. decemberi rendszer-
változásig creţu fedőnéven jelentett a szekuritáténak; 1989. április 24-én például 
300 lejt vett át nyugta ellenében az elnyomó gépezet részét jelentő volt politikai 
rendőrségnek nyújtott szolgáltatásaiért. sallai tagadta, hogy együttműködött vol-
na a szekuritátéval.

Augusztus 24. – szent Bertalan-napi megemlékezést tartottak széken. ez alka-
lomból felavatták a magyar örökség díjjal kitüntetett szék község emlékplakettjét, 
és leleplezték Kányádi sándor Fekete-piros című versének emléktábláját, amellyel 
a székiek köszönetet mondanak a költőnek azért, hogy soraival átmentette őket 
a magyar halhatatlanságba. Kányádi sándort egyben a település díszpolgárává 
avatták. szent Bertalan napján a Kolozs megyei székiek arra emlékeznek, hogy 
a tatárok 1717. augusztus 24-én megtámadták a települést, feldúlták a házakat, 
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nagy részét máramarosba hurcolták, ahonnan csak kevesen térhettek haza. a ta-
tárpusztítás után pestisjárvány tizedelte a lakosságot, így 1717-ben alig száz lélek 
maradt a településen, akik fogadalmat tettek, hogy minden évben „Birtalankor” 
– ahogy ők mondják – böjttel és háromszori istentisztelettel adóznak a mártír ősök 
emlékének.

Augusztus 25. – lezárult a Házsongárd műemlék jellegű sírjai topográfiai felmé-
résének terepmunka része. a Házsongárd alapítvány és a Kelemen lajos műemlék-
védő társaság még a tél folyamán javasolta a művelődési tárcának, hogy a temető 
értékes emlékeit terjesszék fel a műemléki státus elnyerésére.

– a szabadság tájékoztatása szerint neolitikumi, római kori, népvándorlás kori, 
illetve középkori és újkori keltezésű leletanyag bukkant felszínre eddig a Kolozsvár-
alsóvárosi református egyházközség (Kétágú) temploma mögötti telken zajló kö-
telező régészeti feltárás során. a korban úgymond legfiatalabb lelet az 1850 körül 
lebontott fatemplom kő alapozásának egy része.

Augusztus 26. – a szabadság hírül adja, hogy Kelemen Hunor, az rmdsz elnö-
ke, az agerpress hírügynökségnek nyilatkozva nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy 
eckstein-Kovács Péter, az államfő kisebbségi ügyekért felelős tanácsadója kézjegyé-
vel látta el a verespataki aranybánya megnyitását ellenző tiltakozó szöveget, amely-
ben a kezdeményezők a kulturális miniszter lemondását is követeli.

Augusztus 27–28. – tizedik alkalommal tartották meg a Bonchidai Kastély na-
pokat. szucságban ötödik alkalommal szervezték meg a györffy györgy Közösségi 
napokat. Kulturális programok, koszorúzás és tájházlátogatás tette teljessé az idei 
feketelaki falunapot. az ünneplők megkoszorúzták a Wass albert-emlékkopjafát.

Augusztus 29. – elhunyt 67 éves korában Pálffy mózes zoltán, az rmdsz Kolozs 
megyei parlamenti képviselője, meteorológus. Korábban a Kolozs megyei tanács 
alelnöke volt, 2008 óta az első parlamenti mandátumát töltötte, miután a Kolozs 
megyei 9-es számú egyéni választókerületben indult a választásokon.

– az mPP sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szászfenesi polgármesterjelöltje 
gurzó sándor 55 éves magyarlónai mérnök.

Augusztus 31. – vadonatúj épületben folytatja tevékenységét Kolozs megye ta-
nácsa Kolozsváron a Budai nagy antal/dorobanţilor út 106. szám alatti hatemele-
tes, korszerűen berendezett, tágas épületben. az új székhelyet ökumenikus keretek 
között szentelték fel, a római katolikusok nevében Kovács sándor főesperes kérte 
isten áldását azokra, akik a népért dolgoznak.

– a szabadság hírül adja, hogy a világ első 500 felsősoktatási intézményének 
„szomszédságába” sorolta a kolozsvári Babeş–Bolyai tudományegyetemet (BBte) a 
shanghaiban működő, egyetemek közötti hierarchiát megállapító intézmény, a Jiao 
tong egyetem.
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Szeptember 1. – lemondott traian Băsescu államfő kisebbségi ügyekért felelős el-
nöki tanácsadója, eckstein-Kovács Péter, miután a kolozsvári politikus, volt szenátor 
nem osztotta az államelnöknek a verespataki bányaberuházás kérdésében kialakított 
álláspontját. az rmdsz politikusa úgy vélte: tanácsosként a beruházás mellett állást 
foglaló államelnök véleményét kellene népszerűsítenie, amit nem tud vállalni.

– a szabadság hírül adja, hogy Kiss gábor váltja vitus-Bulbuk istvánt az agnus 
rádió élén. vitus-Bulbuk istván, az erdélyi református egyházkerület rádiós lel-
késze 2007-től volt az agnus rádió főszerkesztője, 2011-ben azonban gyülekezeti 
szolgálatot vállalt.

Szeptember 4. – magyargyerőmonostoron tizedik alkalommal szervezte meg a 
régiók találkozóját a Bokréta Kulturális egyesület. a Kalotaszegi Csillagok elnevezé-
sű rendezvényen igen széles skálán sikerült bemutatni a népművészeti értékeket, a 
záró istentiszteleten rendhagyó módon a szilágysomlyói szederinda citerazenekar 
kíséretével énekelte a gyülekezet a zsoltárokat.

– a Kolozsvári magyar opera magánénekese, vígh ibolya énekelte melinda szó-
lamát Budapesten a magyar állami operaház 2011/2012-es idényének megnyitóján, 
erkel Bánk bán című operájában. a darab ősváltozatának kissé húzott verzióját Káel 
csaba állította színpadra, vezényelt Héja domonkos. gertrudis szerepében marton 
éva tért vissza a színpadra.

Szeptember 8. – a szabadság beszámol arról, hogy a volt unirea iskolaközpont 
székhelyére költözött át Kolozsváron a sigismund toduţă zenelíceum. a zenelíceum 
700 főnyi diákságából 220 magyar, minden szinten van magyar osztály.

– a szabadság beszámol arról, hogy czirják sándor kolozsvári fúró-faragó ezer-
mester augusztusban saját készítésű fakerékpárral Budapestig karikázott. a mester 
korábban 2761 munkaórával 33 841 kis fadarabból a szent mihály-templom legap-
róbb részletekig hiteles, arányos másolatát készítette el.

Szeptember 9. – a szabadság értesülései szerint a szociáldemokrata Párt (Psd) 
kolozsvári szervezete Florin stamatian prefektushoz fordult, azt kérve a kormány te-
rületi képviselőjétől, hogy szabjon ki büntetést sorin apostu kolozsvári polgármes-
terre, amiért az elöljáró elnézi, hogy a városi tanácsülések elején csak két szakaszt 
játszanak be a román himnuszból.

– a szabadság hírül adja, hogy mintegy másfél hónap alatt befejeződött a Kolozs-
vári magyar opera melletti erzsébet híd felújítása, az átkelő kivilágításával ez az 
első kolozsvári szamos-híd, amely saját díszkivilágításban pompázik.

Szeptember 10. – a tordához közeli szind község környékén 1944 szeptemberé-
ben elesett 43 honvédnak állított emlékművet a helyi unitárius templom kertjében 
az unitárius egyházközség, a magyar Honvédelmi minisztérium, a tHHB és a törté-
nelmi vitézi rend észak-erdélyi törzse. további két kopjafa őrzi a templom udvarán 
eltemetett hét honvéd és a második világháborúban elesett nem magyar katonák 
emlékét. a kevesebb mint három százalékában magyarlakta falu emlékműavató 
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javasolt a honvédek emlékére. a tHHB működésének tizenhárom évében a szindi 
immár az 53. honvédemlékmű.

– a szabadság hírül adja, hogy az rmdsz tordai szervezete, a helyi Petőfi tár-
saság és a Jósika miklós elméleti líceum, a magyar Honvédelmi minisztériumhoz 
tartozó budapesti Hadtörténeti intézet és múzeum, valamint a budapesti Kárpát al-
pok alapítvány kétnapos konferenciát szervezett Dicső múlt és élni akaró jelen Tordán 
címmel. a polgármesteri hivatal dísztermében történelmi értekezletet szerveztek 
Torda és a tordaiak az 1848–1849-es forradalom idején címmel, majd gazdasági és 
vállalkozói konferenciát tartottak.

– világcsúcsot állított fel Budai Kiss tibor mesterszakács és csapata 1525 adag 
feltálalt és további 80–100 adag serpenyőben maradt disznóhúsos görög ételkülön-
legesség, a stifado elkészítésével. a korábbi csúcsot 1200 adaggal török szakácsmes-
terek tartották.

– Kolozsi tibor restaurátor vezetésével viasszal kenték csillogó feketére a restau-
rálása óta fehéres elszíneződésűvé vált mátyás-szoborcsoportot Kolozsváron.

Szeptember 11. – Bartók Béláról nevezték el ünnepség keretében az 1938-ban, Kós 
Károly tervei alapján készült körösfői művelődési Házat. Bartók Béla három alkalom-
mal is több időt töltött Körösfőn 1908-ban, 1912-ben – ekkor Kodály zoltán is elkísérte 
gyűjtőútjára – valamint 1933-ban, és összesen 60 népdalt rögzített Körösfőn.

Szeptember 12. – Kocsis zoltán és a magyar nemzeti Filharmonikus zenekar, va-
lamint Borisz Berezovszkij, az orosz zongoraiskola egyik jelenkori képviselője lépett 
fel Kolozsváron.

Szeptember 15. – a bukaresti táblabíróság elfogadta az erdélyi magyar néppárt 
(emnP) jogi bejegyzését – jelentette be kolozsvári sajtótájékoztatóján toró t. tibor, 
az erdélyi magyar nemzeti tanács (emnt) ügyvezető elnöke és gergely Balázs, az 
emnt közép-erdélyi régiójának elnöke.

Szeptember 16. – egy kolozsvári román nyelvű lap két héten át közvélemény-
kutatást végzett, arról: mi tekinthető leginkább Kolozsvár jelképének. a 6915 nyi-
latkozónak 57,55 százaléka a Főteret, ezzel együtt a szent mihály-templomot és a 
mátyás király-szoborcsoportot nevezte a város szimbólumának, a további sorrend: 
a botanikus kert, a Babeş–Bolyai tudományegyetem, az ursus sör, a kolozsvári ká-
poszta, az u és a cFr futballcsapatok, a Bocskai (a. iancu) tér, a nemzeti színház, a 
Fellegvár, a szent györgy-szobor, a Karolina (múzeum) tér.

Szeptember 17. – a szabadság beszámol arról, hogy ismeretlen okokból kifolyó-
lag feliratos felére fordították a Házsongárdi temetőben azt a mostoha sorsra jutott 
tumbát, amely júliusban bukkant felszínre egy sírhely kiásása során. a 17. század 
végén – 18. század elején készült, a földbe süllyedt, feliratos tumbát apáczai csere 
János sírkertjétől mintegy 20 méterre fedezték fel a földbe mélyített kripta kiásásán 
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tevékenykedő munkások, akik ezt jelezték is a Házsongárd alapítvány munkatársa-
inak. a muzeális értékű tárgyat azonnal lefényképezték, és a tervek szerint másnap 
alaposabban megvizsgálták volna a műemlékvédelmi szakemberek. addig azonban 
a temető igazgatósága azzal az indokkal, hogy zavarja a közlekedést, markológéppel 
kiemeltette és elvitette.

Szeptember 22. – teniszbemutatót rendeztek Kolozsvár Főtéren. egykori nagy 
teniszezők és mulattatók, ilie năstase, ion Ţiriac, a francia yannick noah, az iráni 
mansour Bahrami, az egyiptomi Junesz el-ajnaui és andrei Pavel tartotta a „te-
niszkóstolót”, amelynek befejeztével autogramokat is osztogattak. az eseményen 
két másik egykori jelentős román sportoló, nadia comăneci tornász és gică Hagi 
labdarúgó is jelen volt.

Szeptember 25. – a szabadság hírül adja, hogy Kolozsváron a garibaldi hídtól 
alig száz méternyire, a donát negyed felőli szamos-parton elkészült a város első 
környezetbarát, rusztikus, úgynevezett rönkparkja.

Szeptember 24. – a szabadság hírül adja, hogy szamosújváron szobákká alakí-
tották a szórványkollégium régi irodáját, hogy minden magyarul tanulni vágyó gyer-
meket befogadhassanak. ezzel lehetővé vált a 105 szórványkollégista elszállásolása.

Szeptember 28. – a tordai történeti múzeum másodszor rendezte meg a tordai 
örökség-napokat, az örökség európai Hónapjának keretében. a rendezvények célja, 
hogy a fiatalokhoz közelebb kerüljön a történelmi épített örökség, ezért ellátogattak 
velük a belváros régi épületeibe, és elmondták nekik az ingatlanok történetét. a ren-
dezvényen öt román tannyelvű helyi iskola diákjai mellett a Jósika miklós elméleti 
líceum diákjai is részt vettek.

Szeptember 29. – a Kolozsvári Ítélőtábla két év letöltendő börtönbüntetésre 
ítélte gondatlanságból elkövetett emberölésért a 65 éves toader cerneant, amiért 
2010. július 25-én szászfenesen halálra gázolta Jancsó noémi 22 éves kolozsvári 
író- és költőreménységet, miután az ítélőtábla elutasította az alperesnek a júniusi 
ítélettel szembeni fellebbezését. a jogerőre emelkedett ítélet szerint az elkövető-
nek Jancsó noémi szüleinek, rekita rozáliának és Jancsó miklósnak, valamint 
húgának, Jancsó Hajnalnak fejenként 50–50 ezer eurós erkölcsi kártérítést is kell 
fizetnie.

– a nokia vezérigazgatója, stephen elop gyűlésen jelentette be a nemeszsuki 
nokia-gyár alkalmazottainak: év végéig felszámolja a Kolozs megyei gyárat, és el-
bocsátják a több mint 2000 alkalmazottat.

– a szabadság hírül adja, hogy teljesen váratlanul előkerült a mindenki által 
elveszettnek és ellopottnak hitt eredeti kolozsvári sissi-szobor. a legendás hírű oszt-
rák császárnő és magyar királyné bronz mellszobrára véletlenül bukkant rá gergely 
Balázs, az emnt közép-erdélyi régiójának elnöke a Bánffy-palotában berendezett 
Kolozsvári szépművészeti múzeumban.
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városi (Kétágú) református templom mellett zajló ásatáson. a Kolozs megyei tan-
felügyelőség új székhelyét és egy sportegyesület létesítményeit magába foglaló in-
gatlant szándékszik a telekre építeni, az építkezést azonban több műemlékvédelmi 
előírást megszegve, régészeti mentesítési bizonylat híján kezdték el.

Október 1. – Felavatták Kolozsvár új stadionját. a 44 millió euróból épített több 
mint 30 ezer férőhelyes, az európai és a nemzetközi labdarúgó szövetség szabvá-
nyainak is megfelelő, világversenyek befogadására alkalmas stadion atlétikai pályát 
is magába foglal, amely ugyancsak üti a nemzetközi szakszövetség mércéjét. az 
avatón jelen voltak az u Fc szurkolói is, akik nem mulasztottak el cFr-, Pászkány-, 
valamint magyarellenes rigmusokat skandálni.

Október 2. – az erdélyi református egyházkerület dési egyházmegyéjéhez tar-
tozó esztényben ünnepi istentiszteletet tartottak annak örömére, hogy a 350 fős 
gyülekezetnek sikerült befejeznie a műemlék református templom felújítását.

Október 3. – a BBte magyar oktatási vonala megtartotta a hivatalos tanévnyi-
tót. magyari tivadar rektorhelyettes beszédében kitért arra, hogy a magyar hallga-
tók száma kis mértékben apadt, de azért egyes szakokon még a tandíjköteles helyek 
is beteltek. az egyetemen közel 320 magyar oktató tanít, ám ez a szám még mindig 
nem fedi az igényeket. a BBte-n jelenleg 45 000 diák tanul, ebből 6500 magyar – 
közülük mintegy 1500-an elsőévesek.

Október 4. – Otthon, Erdélyben címmel indított tervet a Kolozs megyei tanács an-
nak érdekében, hogy felújíthassa a fennhatósága alá tartozó etnográfiai múzeum több 
szabadtéri kiállítási tárgyát. az idő megviselte régi faházak egyike a Kászonimpérből 
származó székely porta. az öreg házak tatarozása, felújítása egyenként több tízezer 
lejes befektetést igényel. az elképzelés szerint a költségeket intézmények vagy cégek 
állnák, amiért cserébe a megyei tanács a rendelkezésére álló módszerekkel népszerű-
sítené az illető befektetőket. a tanács kilenc épületre keres örökbefogadót.

Október 5. – a Let’s do it Romania! önkéntességen alapuló, szeptember 24-i szemét-
gyűjtő akció Kolozs megyei eredményeit ismertették Kolozsváron. Kolozs megyében 
közel 8500 önkéntes gyűjtötte a szemetet, harminc település lakosságát, diákokat, ta-
nárokat sikerült mozgósítani, akik összesen 30 ezer zsák hulladékot gyűjtöttek össze. 

– az emnt Kolozs megyei szervezete és a Házsongárd alapítvány közös emlé-
kezést szervezett az aradi tizenhárom vértanú emlékére. az alapítvány igazgatója, 
gergelyné tőkés erzsébet vezetésével a résztvevők megkeresték az 1848–1849-es 
sírokat, majd a Báthory istván elméleti líceumban nyilvános történelemórát tartott 
vincze zoltán történelemtanár. ugyanakkor megemlékezést szervezett a Heltai gás-
pár Könyvtári alapítvány székhelyén a kolozsvári rákóczi szövetség.



213
a

 2011-es eszten
d

ő
 sa

Jtó
tÜ

Kre
a 2011-es esztendő saJtótÜKre

Október 6. – somos csaba karigazgató vezetésével a magyar rádió énekkara 
nyitotta meg Kolozsváron az október 27-ig tartó nemzetközi liszt-Fesztivált.

– az rmdsz Kolozs megyei és szamosfalvi körzeti szervezete az 1849–1849-es 
forradalom és szabadságharc vértanúira emlékezett, ennek keretében koszorúkat 
helyeztek el a szamosfalvi emlékműnél és a Házsongárdi temetőben. az erdélyi 
református egyházkerület és a Kolozsvár-Belvárosi református egyházközség szer-
vezésében, a Kolozsvári református Kollégium közreműködésével a Farkas utcai re-
formátus templomban ökumenikus istentiszteleten emlékeztek október 6-ra.

Október 6–9. – Kolozsváron lezajlott a 11. Filmtettfeszt. a nyitónapon Kertész mihály 
– 1914-ben Kolozsváron, torockón, a tordai-hasadéknál és az aranyos partján forgatott –, 
A tolonc című 64 perces némafilmét vetítették. a Jászai mari és szentgyörgyi istván szerep-
lésével készült alkotás Janovics Jenő cégénél, a Proja filmgyárban készült, a forgatókönyvet 
Janovics írta, és szintén ő szerződtette a dániai tanulmányútjáról hazatérő Kertész mihályt.

Október  7–8. – tizenharmadik alkalommal rendeztek őszi fesztivált szamos-
újváron. a téka alapítvány hagyományos nagyrendezvénye a kezdetekben gyermek 
néptáncfesztivál volt, majd folyamatosan nyitottak más művészeti ágak felé, míg 
2010 óta a város épített öröksége került központba. a rendezvénysorozaton volt 
fotókiállítás, bábszínház, interaktív családos vetélkedő stb.

Október 8. – a Kolozs-dobokai római Katolikus Főesperesi Hivatal és a Piarista-
marianista öregdiá kok Baráti köre az 1911. december 10-én felszentelt római ka-
tolikus tan- és leánynevelő intézet, a kolozsvári marianum létesítésére emlékezett. 
a száz évvel ezelőtt felszentelt volt egyházi ingatlanban az 1948-as államosítástól 
kezdődően a Bolyai egyetem, az 1959-es egyetemegyesítést követően pedig a Babeş–
Bolyai tudományegyetem Bölcsészkara működik. Kovács sándor kolozs-dobokai ró-
mai katolikus főesperes közölte: az egyház elkezdte az ingatlan visszaszolgáltatási 
eljárását.

– liszt Ferenc születésének bicentenáriuma alkalmával ünnepi hangversenyt 
szervezett a kolozsvári szent mihály-plébánia. a koncert műsorában kizárólag az 
ünnepelt művész egyházzenei művei szerepeltek.

– a szabadság beszámol arról, hogy a liberális párt kolozsvári egyik képviselője a 
világhálón szorgalmazza a Hója-kerti szőlőhegy tetején álló donát-szobor megmen-
tését, mivel a szőlők és gyümölcsöskertek védőszentjének az 1700-as évek közepe 
táján felállított szobra sürgős helyreállításra szorul.

– Kolozsváron koncertezett a legismertebb és legsikeresebb, 46 éve alapított né-
met rockegyüttes, a scorpions. a koncert a Kolozsvár arénát felavató rendezvényso-
rozat kiemelkedő mozzanata volt.

– a szabadság hírül adja, hogy véglegesen kitiltottak a rendőrség, ezen belül a 
szervezett Bűnözésellenes Brigád (Bcco) kötelékéből két kolozsvári felügyelőt, akik 
2009-ben fizikailag bántalmaztak egy kivizsgálás alatt álló személyt. alin Pintican 
helyettes felügyelőt és adrian Balaj főfelügyelőt emellett 5–5 ezer lejre bírságolták.
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aranyosgyéresi honvédek emléke előtt tisztelegtek aranyosgyéresen a helyi ma-
gyarság és a tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság szervezésében. a református 
templomkertben leleplezték az 1944-es tordai csatában, aranyosgyéres határában 
elhunyt és eltemetett 17 honvéd nevét megörökítő fehér márványtáblát.

Október 11. – a szabadság beszámol arról, hogy Kolozs község harmincfős kül-
döttsége részt vett a Budapesttől mintegy 27 kilométerre fekvő ócsa városában 
szervezett szüreti mulatságon. az ócsa és Kolozs között évek óta tartó kapcsolatot 
testvértelepülési szerződéssel is igyekeznek megerősíteni.

Október 13. – Bemutatkozó rendezvényét tartotta Kolozsváron, az egykori szár-
hegyi gróf lázár-házban a Kolozsvári magyar média, tudományos és Kulturális Köz-
pont. az új intézmény a minerva művelődési egyesület és a Kós Károly akadémia 
alapítvány égisze alatt különböző tudományos, kulturális és médiaprogramoknak 
ad otthont. az avatón bemutatták a láng gusztáv szerkesztésében megjelent Dsida 
Jenő összegyűjtött versei című kötetet.

Október 15. – második alkalommal rendezték meg aranyosgyéresen a magyar 
napokat. a helyi rmdsz közel 600 magyar családnak postázott meghívót, egyút-
tal csatolva a népszámlálással kapcsolatos tudnivalókat és a szervezet 2011–2012-es 
programját is.

Október 17. – leváltották tisztségéből Bardocz sándort, a román televízió ko-
lozsvári területi stúdiója magyar szerkesztőségének vezetőjét, helyére ideiglenesen 
orbán s. Katalint nevezték ki. Bardoczot romeo couţi, a regionális stúdió igazgatója 
elégtelen osztályzattal leminősítette. a volt főszerkesztő megfellebbezte értékelését, 
de a bukaresti vezetőség elutasította óvását, ezért bírósági úton tervezi megvédeni 
igazát. Bardocz írásban kérte a román televízió sajtóosztályától, hogy az ügyben 
nyilatkozhassék, de erre azzal a magyarázattal nem kapott engedélyt, hogy rossz 
fényt vetne az intézményre, ha kifejtené álláspontját. Bardocz továbbra is a területi 
stúdió szerkesztője marad. a stiridecluj.ro szerint politikai érdekek állnak az ügy 
hátterében, ugyanis az ideiglenes főszerkesztő az rmdsz támogatását élvező sebesi 
Karen attilának a felesége, aki a tvr adminisztratív Bizottságának a tagja.

Október 17–21. – a kolozsvári Puck Bábszínház megszervezte a X. nemzetközi 
Báb- és marionettszínházak Fesztiválját, amelyen 25 profi- és 3 diákelőadást mu-
tattak be. a helyieken kívül marosvásárhelyi, bukaresti, valamint magyarországi 
bábművészek léptek fel.

Október 19. – Halálának 70. évfordulóján reményik sándor költőre emlékezett a 
Kolozs-dobokai római Katolikus Főesperesi Kerület. az emlékezők koszorút helyez-
tek el az 1941. október 24-én elhunyt költő Házsongárdi sírján, majd a római Kato-
likus nőszövetség dísztermében albert Júlia reményik-szavalóestjén vettek részt. 



215
a

 2011-es eszten
d

ő
 sa

Jtó
tÜ

Kre
a 2011-es esztendő saJtótÜKre

Október 21. – a szabadság beszámol arról, hogy az új oktatási törvény előírá-
sainak megfelelően nemrég hivatalosan is megalakult a BBte történelem karának 
magyar tagozatát önálló szervezeti keretbe foglaló magyar történeti intézet. az 
intézmény a korábbinál jóval nagyobb autonómiát biztosít a kar magyar tannyelvű 
alap- és mesteri képzési szakirányainak.

– átadták a forgalomnak a Bányabükk és apahida településeket összekötő, 24 
kilométer hosszúságú terelőutat. ennek nyomán kitiltják a nagy raksúlyú teherau-
tókat a kolozsvári tordai útról és a györgyfalvi negyedből. az emil Boc kormányfő 
társaságában az avatón jelen levő anca Boagiu szállításügyi miniszter bejelentette: 
az európai Bizottsággal való egyeztetések eredményeképpen az észak-erdélyi autó-
pálya összes további szakaszát uniós forrásokból finanszírozzák, 2012-ben hozzá-
fognak a gyalu és magyarnádas közötti szakasz építéséhez.

Október 21–22. – csipkebogyó-fesztivált szervezett Kalotaszentkirály-zentelkén 
a davincze tours utazási iroda és a Kalotaszentkirá lyi vendégfogadók egyesülete a 
helyi önkormányzat és a silvanus ökológiai egyesület támogatásával. az istentisz-
telettel, falulátogatással, kézműves vásárral is egybekötött alkalomból a református 
imateremben kiállítás nyílt a zsoboki festőtábor alkotásaiból, a szent istván-park 
mellett pedig csipkeízfőző versenyt tartottak. Fellépett a Felszeg gyöngye néptánc-
csoport és a csongrád megyei decs csillagrózsa néptánccsoportja.

Október 21–23. – Körösfő és testvértelepülései – Bugyi, Hetény, nyírvasvári, 
Pátka, sásd, tiszavasvári – találkoztak a kalotaszegi községben az Együttműködés, 
Önkéntesség és Testvériség egy közös Európáért című rendezvény keretében. Körösfő, 
nyárszó és sárvásár közel ezerfős lakossága 360 vendéget fogadott ezen a hétvégén, 
közülük 241-et magyarországról. az istentisztelettel, falulátogatással, bográcsozás-
sal és gálaműsorral színesített-ízesített találkozón az európai uniós integrációról, 
az uniós csatlakozás előnyeiről és hátrányairól, az eu intézményeiről, valamint az 
állampolgároknak a demokratikus folyamatok és az esélyegyenlőség kialakításában 
játszott szerepéről folytattak eszmecserét.

Október 22. – liszt Ferenc-emléktáblát avattak Kolozsváron az egykori redut 
homlokzatán, ugyanis ebben az épületben a nagy zongorista és zeneszerző a XiX. 
században kétszer is koncertezett. az unió/memorandului utcában lévő épület je-
lenleg a néprajzi múzeumnak ad otthont.

– a Kolozsvár társaság vezetői és rmdsz-es politikusok megkoszorúzták a ko-
lozsvári sétatéren felállított 1956-os emlékművet, szakáts Béla temesvári szobrász 
2009-ben felavatott alkotását. a koszorúzást követően a Kolozsvár társaság székhe-
lyén novák csaba zoltán marosvásárhelyi történész tartott előadást 1956 kihatása a 
Román Munkáspárt magyarságpolitikájára címmel.

– Hagymavásárt és -kóstolgatást szerveztek tordaszentmihályon. a hagyomány-
teremtés szándékával elindított rendezvény keretében a gazdák termelői áron adták 
a híres szentmihályi hagymát, az érdeklődők ugyanakkor zsíroskenyeres hagyma-
kóstoláson vehettek részt. Fellépett a magyarországi testvértelepülés, sárrétudvar 
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moderntánccsoport, továbbá helyi és környékbeli muzsikusok és énekesek.

Október 23. – az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek 
Kolozsváron. az emnt Kolozs megyei szervezete a Heltai alapítvány székhelyén 
tartott megemlékezést, az unitárius templomban pedig ökumenikus istentiszteletet 
tartottak a forradalom és szabadságharc hőseinek, mártírjainak emlékére.

Október 25. – erdélyi körútjának utolsó előtti állomásán, Kolozsváron a magyar 
opera teltházas nagytermében lépett fel a csík zenekar. a népszerű együttes 19-én 
marosvásárhelyen kezdte meg erdélyi újabb koncertsorozatát, majd csíkszeredában, 
sepsiszentgyörgyön, gyergyószentmiklóson és székelyudvarhelyen, Kolozsvárt kö-
vetően pedig szatmárnémetiben lépett fel.

Október 29. – a Kolozsvári vívók Baráti társasága és a minerva művelődési 
egyesület guráth Béla emléknapot tartott Kolozsváron. a rendezvény keretében be-
mutatták Killyéni andrás Szabó-Orbán Olga: a lány, aki meghódította a világot című, 
az olimpiai és világbajnok tőrvívóról szóló könyvét.

– szilágyi domokos költőre emlékeztek halálának 35. évfordulóján Kolozsváron. 
a Házsongárdi temetőben virágokat helyeztek el a költő sírján, majd a Kolozsvár 
társaság székhelyén beszélgetés volt Szilágyi Domokos a mai emlékezetben címmel.

Október 29–30. – első ízben szerveztek széken őszi vásárt. a kézműves ki-
rakodóvásárral, íjászbemutatóval, bábszínházzal, tánccal, verssel, énekkel színe-
sített eseményen töltöttkáposzta-főző versenyt is rendeztek, amelynek nyomán a 
helyi önkormányzat, az rmdsz, a felvidéki zsigárd, a magyarországi Fényeslitke, a 
szamosújvári téka alapítvány, a széki szalmakalap tánccsoport és magánszemélyek 
főztjéből kóstolhatott a zsűri és a közönség.

Október 31. – Kenőpénz elfogadása gyanújával a Korrupcióellenes Ügyszség 
(dna) nyomozói őrizetbe vették Kolozs megye tanácsa alelnökét, a demokrata-libe-
rális párti (Pdl) radu Bicát.

November 1. – a szabadság hírül adja, hogy tordán rus Fodor dóra, a tordai 
Jósika miklós elméleti líceum igazgatója videovetítéssel egybekötött előadáson mu-
tatta be Karády Katalin pályafutását és a művésznőnek a magyar kultúrában játszott 
kiemelkedő szerepét.

November 2. – Huszonkilenc napra előzetes letartóztatásba helyezték a Kolozs 
megyei tanács alelnökét, a demokrata-liberális párti (Pdl) radu Bicát.

– a kolozsvári octavian goga megyei Könyvtár előcsarnokában osztották ki a 
nyolcadik alkalommal meghirdetett néprajzi fotópályázat díjait. a díjazottak között 
volt incze domokos, aki a fekete-fehér és a színes kategória első díjait kapta, kitün-
tették többek között a kolozsvári vincze szabolcsot és a székelyudvarhelyi Balázs 
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ödönt is. az esemény résztvevői szabó tamás fotóművész 167. albumát is megis-
merhették.

November 4. – Harmadik alkalommal szervezte meg a kolozsvári református Kol-
légium 81. számú makkai sándor cserkészcsapata az országos cserkész mesemondó 
versenyt a kollégium épületében. a házigazdák mellett a borszéki zimmenthausen 
antal, a magyarlapádi báró Bánffy dániel és a kalotaszentkirályi kiscserkész raj 
tagjai, valamint a kolozsvári apáczai csere János cserkészcsapata vett részt.

November 4–5. – a szamosújvári téka alapítvány a Kallós zoltán alapítvánnyal 
közösen 15. alkalommal szervezte meg a mezőségi néptánc és népzene Fesztivált. 
a műsorban óvodásoknak és kisiskolásoknak játszóházat rendeztek be, a néptánc-
előadáson fellépett a nyárádszeredai Bekecs, a budakalászi lenvirág és Borvirág 
táncegyüttes, a széki szalmakalap hagyományőrző, valamint az ördöngösfüzesi és 
szépkenyerűszentmártoni tánccsoport, miközben Pali marci és zenekara, a buzai 
zenészek, a Kontrabanda, a Harmadik zenekar, a palatkai, az erdőszombattelki és 
a szopori banda húzta a talpalávalót. a kézműves vásár mellett könyvvásár is volt, 
amelyen bemutatták Kallós zoltán Adok nektek aranyvesszőt című kötetét, ugyanak-
kor megnyílt Wagner Péter Mezőségi útirajzok 2009–2010 című grafikai kiállítása. 
a fesztivál fénypontjaként tizenkét falu adatközlője mutatkozott be.

November 5. – Környezetvédő aktivisták hatfős csoportja foglalta el reggelre Ko-
lozsváron a felhagyott egykori new york (continental) szállodát, és a roşia montana 
gold corporation (rmgc) verespataki beruházása ellen tüntettek. transzparense-
ket helyeztek ki az épületre, zenét szórva szórólapokat osztogattak, és hatósági fel-
szólításra sem tettek le szándékukról. a karhatalmi erők délután vetettek véget a 
tiltakozásnak: bár korántsem álltak a helyzet magaslatán, végül kihozták a szállodá-
ba „költözött” hat fiatalt, a bejáratot „eltorlaszoló” tiltakozók pedig incidens nélkül 
hagyták el a helyszínt. az occupy conti elnevezésű megmozdulást azért szervezték, 
hogy felhívják a kolozsváriak figyelmét a roşia montana gold corporation által 
szorgalmazott ciántechnológia veszélyeire.

November 9. – őrizetbe vették Kolozsvár polgármesterét, sorin apostut. a Kor-
rupcióellenes Ügyészség (dna) munkatársai házkutatást tartottak a polgármester 
lakásán, majd a városhá zára kísérték, hogy ott jelenlétében átvizsgálják a korábban 
bírósági határozattal zárolt irodáját. az ügyészség az utóbbi 10–11 hónap közbeszer-
zési eljárásaira vonatkozó teljes okirattárat igényelte. az ügyészek a polgármester 
felesége, monica apostu ügyvédi irodáját is zárolták, majd a hölgyet kihallgatásra 
bekísérték a dna kolozsvári székhelyére, ahova férje is nemsokára követte. a ki-
vizsgálás ahhoz a korrupciós ügyhöz kapcsolódik, amelynek keretében egy héttel 
korábban radu Bicát, a Kolozs megyei tanács alelnökét 29 napos előzetes letartóz-
tatásba helyezték, illetve amelyben 2009-től kezdődően aspazia droniuc kolozsvári 
üzletasszonyt is vizsgálják a különféle versenytárgyalásokon való részvételével kap-
csolatosan.
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lett, hogy nem működött együtt a volt szekuritátéval, és pénzt sem kapott a politi-
kai rendőrségnek nyújtott feltételezett szolgáltatásaiért. a Bukaresti táblabíróság a 
múlt hét közepén helyben hagyta a cnsas 2008. márciusi határozatát, amelyben 
kimondják: a széki polgármester együttműködött a kommunista diktatúra politikai 
rendőrségével. sallai a szabadságnak jelezte: az ellene felhozott írásos bizonyíték, 
vagyis a szekuritátétól kapott 300 lej átvételét igazoló nyugtáról írásszakértői véle-
ményt kér, és az őt elmarasztaló ítéletet a legfelső Bíróságon megfellebbezi.

November 10. – reményik sándorra emlékeztek halálának hetvenedik évfor-
dulója alkalmából az emKe györkös mányi albert emlékházban. a Kolozsvár tár-
saság által szervezett beszélgetésben az elmúlt években, évtizedekben megjelent 
reményik-kötetek gondozói, a reményik sándorról szóló fontosabb írások szerzői, 
a rendezvények létrehozói vettek részt: dávid gyula, Pomogáts Béla, Kántor lajos, 
Bauer ilona, Hantz lám irén, olosz Klára, essig József.

– Kolozsváron tárgyalt gergely Balázs, az erdélyi magyar néppárt (emnP) alelnö-
ke és dorosz dávid, a lehet más a Politika (lmP) országgyűlési képviselője. a meg-
beszélést követően dorosz dávid az erdélyi magyar autonómiatörekvések kapcsán le-
szögezte: az lmP álláspontja és határozott nemzetpolitikai állásfoglalása szerint nem 
az anyaországból kell az erdélyi magyarság számára megoldási lehetőségeket kínálni. 
mindemellett az lmP támogatja az önrendelkezés jogos igényét, hiszen azt a romániai 
magyar közösség is megoldásnak tekinti. a szülőföldön való maradás elősegítésében 
kitűnő eszköz lehet egy széles körű autonómia kivívása, melyért az európai zöld Párt 
tagjaként az lmP a továbbiakban is lobbitevékenységet szándékszik folytatni.

November 11. – előzetes letartóztatásba helyezte 29 napra Kolozsvár polgár-
mesterét a Kolozs megyei táblabíróság. sorin apostut azzal gyanúsítja a korrup-
cióellenes ügyészség (dna), hogy 94 ezer euró csúszópénzt vett el a városházával 
szerződéseket kötő vállalkozásoktól.

November 12. – mintegy kétszázan tüntettek Kolozsváron a társadalmi akciócso-
port (grupul de acţiune socială – gas) hívására a mátyás király szobra előtti téren 
a roşia montana gold corporation (rmgc) ciántechnológiára alapozó verespataki 
beruházása ellen. a „tömeges öngyilkosság” keretében a résztvevők traian Băsescu, 
emil Boc, Kelemen Hunor és Borbély lászló arcképét ábrázoló álarcot viselőktől 
átvették a halálos ciándózist jelképező tablettát, majd égő gyertyával a kezükben 
néhány percre lefeküdtek a tér kövezetére.

November 14. – tordán az ótordai református templomban, a Jósika miklós el-
méleti líceum szervezésében a magyar irodalom jelenkori és klasszikus nagyjainak 
verssoraival, énekkel és orgonajátékkal először ünnepelték a magyar nyelv napját. 
a Jósika miklós elméleti líceum diákjai verses-zenés műsorában Faludy györgy, 
Füst milán, Kosztolányi dezső, reményik sándor a magyar nyelv és a mindenkori 
anyanyelv értékéről szóló szövegei szólaltak meg.
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November 16. – Élménybeszámoló egy dél-afrikai utazásról címmel nagy albert  
ótordai református lelkész, a Petőfi társaság elnöke tartott előadást az aranyosszéki 
népfőiskola keretében, az újtordai iKe-teremben.

November 17. – Kolozsváron giuseppe verdi Rigolettójában, gilda szerepében 
lépett fel napjaink világszerte ünnepelt énekese, miklósa erika koloratúrszoprán.

– Széki magyarnak lenni jó! címmel tartottak közösségi ünnepet a mezőségi fa-
luban, az emnt, a Pro urbe szék alapítvány és a donát alapítvány szervezésében.

November 19. – alapításának 90. évfordulóját ünnepelte Kolozsváron a románi-
ai magyar dalosszövetség a Kolozsvári református Kollégium dísztermében megtar-
tott közgyűlésen. díszoklevelet kapott guttman mihály tiszteletbeli elnök. a jubile-
umi ünnepség a Kolozsvári magyar operában tartott kórushangversennyel zárult.

– a kolozsvári apáczai csere János líceumban harmadszor rendezte meg a ko-
lozsvári iskolák X–Xi. osztályos magyar diákjai számára műemlék-ismereti vetélke-
dőjét a Kelemen lajos műemlékvédő társaság. a Klmt szeretné országos szintűvé 
bővíteni a vetélkedőket.

– a magyar Polgári Párt kolozsvári szervezetének tisztújító közgyűlésén újravá-
lasztották Keizer róbert elnököt.

– ercsey-ravasz mária kolozsvári fizikus kapta idén a Kolozsvári akadémiai Bi-
zottság Fiatal Kutatói díját, amelyet a bizottság szokásos évi kihelyezett testületi 
ülésén adtak át nagyváradon.

November 21. – továbbra is előzetes letartóztatásban maradt sorin apostu ko-
lozsvári polgármester és călin stoia üzletember azt követően, hogy a legfelső Ítélő 
és semmitőszék elutasította fellebbezési kérésüket.

November 22. – a szabadság hírül adja, hogy körülbelül egy hónapja eltűnt a 
Házsongárdi temetőben található Hősök sírkertjében álló bronztank csöve. a t34-
es szovjet harckocsit eredetileg a Bocskai téri ortodox katedrális mellett helyezték 
el, csövével a protestáns teológia felé irányítva, az 1944-es szovjet bevonulás, az 
elesett szovjet katonák emlékére. 1989 után költöztették az 1914-ben létrehozott 
Hősök temetőjébe. ebben a sírkertben temették el a ii. világháború idején, az 1944 
őszi tordai harcokban elesett magyar katonák egy részét, majd az 1989. decemberi 
kolozsvári sortüzek áldozatait is.

November 24. – ötödik alkalommal rendezték meg a BBte színháztudomány 
és televízió Kara, a sapientia emte kolozsvári természettudományi és művészeti 
Kara, valamint a Képzőművészeti és Formatervezői egyetem által közösen szerve-
zett FFest diákfilm-fesztivált.

November 25. – a magyar tudomány napja erdélyben 10. tudományos ülésszak 
megnyitóját tartották a Protestáns teológiai intézet dísztermében. a fórum témája: 
az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után.
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zan végleg elhagyták munkahelyüket. november 30-ig a többiek is távoznak, mert 
megrendelés hiányában akkor áll le a tevékenység a vállalatnál.

November 26. – Kolozsváron megtartotta évi küldöttgyűlését az rmdsz Kolozs 
megyei szervezete. Kovács Péter rmdsz-főtitkár az erdélyi magyar–magyar kapcso-
latokról elmondta: az mPP és az emnP megalapítása „hibás befektetés”, de amikor 
eljön az ideje, leülnek velük tárgyalni. a Fidesz-szel is igyekeznek rendezni a viszo-
nyukat, a csúcsvezetés a múlt héten hivatalosan is tárgyalt. lászló attila polgármes-
ter-helyettes szintén megköszönte a magyarságnak a népszámlálás során tanúsított 
pozitív hozzáállását, és emlékeztetett arra, hogy a lakosság-nyilvántartás alapján 
Kolozsvárnak 20,7 százaléka magyar. a népszámlálás eredménye majd kimutatja a 
valóságot – mondta. a megyei szervezet elnöke, máté andrás közölte: eddig a megye 
14 településéről 600 kérelmet töltöttek ki a magyar állampolgárságot igénylők.

– Kolozsváron lezajlott a viii. Kolozsvári népzene- és néptánctalálkozó.

November 29. – a Bánffyhunyadhoz tartozó magyarbikalon felavatták az 1,2 
millió lejes beruházással elkészült ivóvízhálózat bővítést.

– az erdélyi és nemzetközi téren egyaránt jeles kutató és tanár, Kis Béla 
entomológus nevét vette fel a BBte Biológia és geológia Karának egyik terme. 

– a BBte Közgazdasági karán felavatták az orosz Kulturális Központot.

 November 30. – a Kolozsvári városi tanács azonnali hatállyal összehívott ülé-
sén radu moisint, a demokrata-liberális Párt (Pd-l) jelöltjét választották meg a me-
gyeszékhely ideiglenes polgármesterének. moisin 15, ellenfele, az rmdsz jelöltje, 
lászló attila 5 szavazatot kapott.

– Makovecz Imre organikus építészete címmel tartott előadást a tordai iKe-teremben, 
az aranyosszéki népfőiskola keretében müller csaba kolozsvári műépítész.

December 1. – évi közgyűlését tartotta az emnt Kolozs megyei szervezete. 
a  testület újraválasztotta csigi levente elnököt. a tevékenységi beszámoló során 
elhangzott, hogy látogatottsági csúcsot döntött az augusztusi Kolozsvári magyar 
napok rendezvénysorozata.

December 2. – a szabadság arról cikkezik, hogy halványul a Kolozsvár–Pécs test-
vérvárosi kapcsolat. az 1989-es forradalom után kialakult, kiemelt fontosságú test-
vérvárosi viszony még a szélsőségesen nacionalista expolgármester, gheorghe Funar 
idejében is fennmaradt, holott a volt városvezető mindent megtett annak ellehetetle-
nítése érdekében. akkoriban a kapcsolatokat Boros János volt rmdsz-es alpolgármes-
ter segítségével ápolta a pécsi városvezetés, a magyarországi magas rangú vendégek 
diplomatikusan elkerülték Funar személyét. a 2004-ben bekövetkezett polgármester-
váltás után a kapcsolatok felvirágoztak, sorin apostu 2009-ben bekövetkezett színre 
lépése óta szinte teljesen stagnálnak. a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal tisztségvise-
lői szerint a két város azután hidegült el egymástól, hogy a Pécsi Polgármesteri Hiva-
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talból távozott a külkapcsolatokkal foglalkozó szőcs gyöngyvér. 2010-ben azonban a 
Kolozsvári magyar napok alkalmából Páva zsolt pécsi polgármester látogatott Kolozs-
várra, aztán szeptemberben sorin apostu volt Pécsett. lászló attila kolozsvári alpol-
gármester több ízben fogadta pécsi alpolgármester kollégáját. 2010 szeptemberében 
háromnapos, Kolozsvárnak szentelt rendezvénysorozat volt a Pécsi napokon, amelyen 
sorin apostu polgármester is részt vett. lászló attila szerint igen élénk a kapcsolat a 
pécsi és kolozsvári operák, színházak, iskolák és egyetemek között.

December 4. – liszt Ferenc előadói estet tartottak az erdélyi unitárius egyház 
dávid Ferenc dísztermében. 

December 5. – a Kolozsvári Ítélőtábla további 30 napra meghosszabbította sorin 
apostu kolozsvári polgármester és călin stoia üzletember előzetes letartóztatását.

– az rmdsz és a communitas alapítvány erdélyi magyar könyvkiadók által 
felajánlott könyvekkel ajándékozza meg a szórványkollégiumokat – jelentette be ko-
lozsvári sajtótájékoztatóján Kovács Péter, az rmdsz főtitkára és Bodor lászló, az 
rmdsz ifjúsági főtitkárhelyettese. Közölték: a héten 14 erdélyi szórványkollégiumot 
keresnek fel könyvadományaikkal, összesen 2100 könyvet osztva ki.

December 6. – a legfelsőbb Bíróság végleges és visszavonhatatlan ítélete szerint 
Horváth márton, mocs község rmdsz-es polgármestere együttműködött a volt kom-
munista politikai rendőrséggel. a szekuritáté irattárát vizsgáló országos tanácshoz 
(cnsas) eljuttatott dokumentum szerint Horváth mártont 1982 szeptemberében 
szervezték be azért, hogy jelentsen a mezőkeszüi nacionalista megnyilvánulásokról.

December 7–11. – első díjat kapott Felméri cecília Végtelen percek című, magyar–
román koprodukcióban készült alkotása a bialystoki rövidfilmfesztiválon. a film az 
eastward Window versenyprogramban bizonyult a legjobbnak a december 7. és 11. 
között megrendezett lengyel filmmustrán. a film szántai János Az élet című novel-
lája nyomán született az inforg stúdió, a kolozsvári argo audiovizuális egyesület és 
a laokoon Film közös produkciójaként. az alkotás forgatókönyvét is Felméri cecília 
írta, az operatőr réder györgy, a vágó Politzer Péter volt.

December 8. – a budapesti aulea alapítvány, a groundFloor group egyesület 
és az altart alapítvány szervezésében zajlott Kolozsváron a vis-a-vis kortárs tánc-
fesztivál. a rendezvényen magyarországi, horvát és kolozsvári művészek léptek fel. 

– a Kolozsvári Ítélőtábla elutasította a Kolozs megyei tanács korábbi alelnöke, 
radu Bica szabadlábra helyezési kérelmét, így a csúszópénz elfogadásán rajtakapott 
politikus továbbra is letartóztatásban marad.

December 9. – márton áron püspök fél évszázada, 1961. december 8-án szentelte 
pappá a farkaslaki születésű Jakab gábor kolozsvár-kerekdombi plébánost, pápai 
káplánt, szentszéki tanácsost. az évfordulón aranymisét celebráltak a kolozsvári 
szent mihály-templomban.
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(e-mil). a 25 éven aluliak számára kiírt tehetségkutató pályázaton próza kategó-
riában serestély zalán, a vers kategóriában láng orsolya győzött. méhes györgy 
debüt-díjat kapott Potozky lászló Áradás című prózakötetéért, a méhes györgy 
nagydíjat pedig lövétei lázár lászló kapta Zöld című kötetéért.

December 10. – makovecz imrére, az országépítő Kós Károly egyesülés életre 
hívójára emlékeztek kiállítással, vetítéssel és ökumenikus istentisztelettel a mester 
által tervezett donát úti református templomban Kolozsváron. levetítették osskó 
Judit 2010-ben makoveczről készült kisfilmjét, amelyben részletek hangzottak el 
makovecz imre Írások, 1989–2009 című kötetéből. a film arról tanúskodik, hogy 
makovecz szerint az embernek úgy kell dolgoznia, hogy szórakoztassa a Jóistent. 
a jeles építész nem kesergett azért, hogy mindössze egy munkája van Budapesten. 
sokkal nagyobb örömet szereztek neki az anyaország határain kívüli megrendelései.

December 11. – a XXi. mozart Fesztivál keretében újból megrendezték az elő-
adó-művészi versenyt. a díjkiosztó gála a kolozsvári gheorghe dima zeneakadémia 
stúdiótermében zajlott. 

December 12. – civil szervezetek tiltakoztak Kolozsváron a sétatér felújítási mun-
kálataival párhuzamosan – ágritkítás címén – zajló, túlzott mértékű fanyirbálás ellen. 

December 15. – öt éve elindított sikeres pályázat eredményeként felavatták Kalo-
taszentkirály sportlétesítményét. a 800 ezer lejes beruházásból – ezen belül 473 ezer 
lejes kormánytámogatásból – épített sporttelep füves focipályából, 300 négyzetmé-
tert kitevő öltözőkből, korszerű zuhanyozókból és mellékhelyiségekből, valamint 
két, egyenként száz-száz ülőhelyes, bővíthető lelátóból áll. a létesítmény éjszakai 
világítással és atlétikai pályával is rendelkezik, utóbbin futó- és ugrópálya található. 
a sportbázishoz harminc férőhelyes lebetonozott gépkocsiparkolót is építettek.

December 17. – a 2010/2011-es évad művészeti és technikai díjait adta át tompa 
gábor, a Kolozsvári állami magyar színház igazgatója. amellett, hogy gratulált a 
társulatnak a miniévadban nyújtott teljesítményhez, bejelentette: a Suttogások és 
sikolyok meghívást kapott a szöuli színházi fesztiválra.

December 18. – Hat kolozsvári református egyházközség – a törökvágási, a bel-
városi, a felsővárosi, a hídelvei, az újalsóvárosi és az alsóvárosi – kórusa, továbbá 
a kolozsvári református földészek Bethlen gábor dalköre és a Kolozsvári magyar 
Pedagógusok Kamarakórusa szerepelt a romániai magyar dalosszövetség által szer-
vezett karácsonyváró kórushangversenyen, amelyet a törökvágási református egy-
házközség templomában – közismertebb nevén a donát úti makovecz-templomban 
– tartottak meg.

– szardínia szigetén elhunyt lőrinczi lászló, a kolozsvári Hitel folyóirat munka-
társi és szellemi körének tagja.
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December 19. – az emnt Kolozs megyei szervezete nevében csigi levente elnök 
nyílt levélben kérte radu moisin kolozsvári ideiglenes polgármestert a Főtéren és 
a sétatéren zajló „megdöbbentő” események leállításáért. a szervezet a főtéri „bal-
káni hangulatú zsibvásárt”, valamint a sétatéren végbemenő „környezetrombolást” 
sérelmezi. az emnt kifogásolja, hogy a szent mihály-templom és a mátyás-szobor 
közvetlen közelében műjégpálya és „igénytelen bódék” állnak. sajnálattal tapasz-
talja, hogy a városháza ismét megfeledkezett a város többi tereiről, és a történelmi 
Főtéren „próbál nyugat-európai mintákat mímelni”. a sétatér kapcsán a fák „csonkí-
tása” és a természetes környezetben történő aszfaltozás ellen szólt az emnt nyílt le-
vele. csigi a közös történelmi értékek tiszteletére kéri moisint: „gyalázásuk helyett 
inkább megőrzésük érdekében ténykedjenek!”

– Menetelés a társadalmi igazságért című békés tüntetésen igazságot, egyenlősé-
get, méltóságot követeltek azok a cigányok, akiket egy éve költöztetett a kolozsvári 
polgármesteri hivatal a városszéli Patarétre. a költöztetés évfordulóján szimpati-
zánsaikkal, hazai és európai civil szervezetek képviselőivel, emberjogi aktivistákkal 
együtt vonultak a cigányok a Bocskai (avram iancu) tértől a tranzit Házig, ahol 
azokat a képzőművészeti alkotásokat állították ki, amelyeket az elf iskola tanulói 
a Patarétre költöztetett gyerekekkel együtt készítettek, majd egy nyolctagú csoport 
cigánytáncokat adott elő. egyórás filmet vetítettek a pataréti költözködés elő- és 
utótörténetéről; az ott lakók meséltek új életkörülményeikről. 

– a transylvanian saxophone Quartet jótékonysági koncertjére került sor a Ko-
lozsvári rádió nagytermében. az ünnepi koncert után a résztvevők adományuk-
kal támogathatták a méltó élet egyesületet, amely down-kórosoknak, autistáknak, 
mozgássérülteknek biztosít foglalkozást.

December 21. – a rákóczi szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkal-
mából tartottak előadást az aranyosszéki népfőiskola keretében tordán a Jósika 
miklós elméleti líceum történelem körének tagjai.

December 23. – elutasította a Kolozsvári törvényszék radu Bica, a Kolozs me-
gyei tanács letartóztatott alelnöke szabadlábra bocsátására vonatkozó kérését. radu 
Bica nem volt hajlandó vétkességét elismerő vallomást tenni, s így egyszerűsített 
eljárásban részesülni.

December 28. – a szabadság hírül adja, hogy a polgármesteri hivatal adatai sze-
rint 2011-ben 10 százalékkal kevesebb házasságot kötöttek, mint az elmúlt évben: 
míg 2010-ben 2280 házasságot kötöttek, 2011-ben pedig 2037-et, ugyanakkor 2011-
ben 630, 2010-ben pedig 974 válókeresetet nyújtottak be.

Összeállította: Benkő Attila Dániel, Benkő Levente, Benkő Levente Árpád, Krajnik-
Nagy Károly, Szilágyi Sarolta.
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Kolozsvári sportügyek

Eredmények helyett stadion

Hogy mennyire telhetetlen a szurkoló vagy az egyszerű futballrajongó, azt jól 
tükrözi a kolozsvári labdarúgás 2011-es évének megítélése. egy élvonalbeli nyolca-
dik és egy tizenegyedik hely után kudarcról, gyenge szezonról beszélünk – miköz-
ben lassan teljesen elfelejtjük, hogy egy évtizeddel korábban még másodosztályú 
csapata sem volt a városnak. csakhogy azóta a cFr felfutása és eredményei (két 
bajnoki cím, három kupagyőzelem, két Bajnokok ligája-sze replés) tükrében a ma-
ximum lett a minimális cél, az aranyérmen kívül szinte már semmi nem számít 
sikernek.

Pedig ha nem szigorúan csak az 
eredményeket nézzük, akkor érde-
kes dolgokat láthatunk. egyrészt a 
hetvenes évek közepe óta először 
fordul elő, hogy a város két csapata 
között nincs szakadéknyi különbség 
egyik vagy másik javára, ráadásul a 
kiegyenlítődés felfele történt meg: az 
újoncként is várakozáson felüli sze-
zont futó u a jelenleg is zajló idény-
ben már egy európai kupahelyezésért 
küzd. egyelőre ugyan még csupán 
remény, de cseppet sem valószínűt-
len, hogy 2012 nyarán és őszén két 
kolozsvári együttes is szerepelhessen 
az európai kupákban. és ehhez immár az infrastruktúra is adott: egyetlen erdélyi 
városként két európai szintű stadionnal rendelkezik Kolozsvár. a 30 600 férőhelyes 
sétatéri aréna felépülése és átadása, kereken egy évszázaddal az első kolozsvári 
sportpálya felavatása után, egyértelműen az év eseménye volt. az igazi kérdés vele 
kapcsolatban már csak az, hogy képesek lesznek-e birtokosai jövedelmezően kihasz-
nálni, mivel a piaci alapú sportlétesítmény-működtetés üzletága mifelénk gyakorla-
tilag teljesen ismeretlen.

a gond sokkal inkább az utánpótlással van, jelenleg mindkét proficsapat „zsol-
dosokból” áll. Hogy ők portugálok vagy oltyánok, az már szinte teljesen mindegy. 
a modern, üzleti alapú foci persze elsősorban erről szól, a piacok globális kitá-
gulása miatt már szinte mindenki azt igazol le, akit akar és akit meg tud fizetni. 
de így is fehér holló a kolozsvári focista a kolozsvári csapatokban, mindeközben 
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mindkét klub büszkén hangoztatja, hogy milyen sikereket ér el az utánpótlásban. 
csakhogy igazán minőségi helyi játékosok valahogy mégsem vetnek/vernek gyö-
kereket a város futballjában. az u 2003 ifjúsági bajnokcsapatának tagjai voltak 
az utolsók, akik közül válogatott szintű (răzvan cociş, george Florescu) vagy 
stabil első ligás futballisták kerültek ki, és az a generáció is lassacskán már a 
harminchoz közeledik. azóta senki, aki képes lenne versenyre kelni a légiósok-
kal. Két évvel korábbi adat, de sokat aligha változott a helyzet: a városban az 
igazolt futballisták száma csupán fele a kosárlabdázókénak. eszerint a szintén 
egyértelműen a külföldiek által uralt sportágban kétszer annyian látnak jövőké-
pet, karrierlehetőséget, mint a még mindig igazán nagy jövedelemmel kecsegtető 
labdarúgásban. egy-két helyi ikon feltűnése és hazai csapatban felfutatott pálya-
futása a jelenleginél sokkal komolyabb vonzerőt jelentene a sportág számára a 
gyerekek körében. 

és mégis, Kolozsvárnak volt egy bajnok, kupagyőztes, Bajnokok ligájában szerep-
lő csapata 2011-ben. az olimpia nevét azonban kevesen ismerik, pedig alig egy évvel 
alapítása után mindent megnyert a román női futballban, majd a Bl-selejtezők sike-
res megvívása után Kolozsvárra hozta európa legjobb női együttesét, az olympique 
lyont. sonia Bompastor, lotta schellin, elodie tomis vagy louisa necib pedig a 
maguk szakágában legalább akkorra sztárok, mint Frank lampard, didier drogba, 
Francesco totti vagy Bastian schweinsteiger – hogy szándékosan csak a Kolozsváron 
a közelmúltban megfordult klasszisokat említsük. a clujana 2002 és 2009 közti hét 
bajnoki címe és négy kupagyőzelme után női futballban most sincs riválisa Kolozs-
várnak – 2012-ben a fiúktól is valamit hasonlót várunk. 
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ezüst
a román női kézilabda nem-

zeti ligában a második helyen 
végezni szinte felér egy bajnoki 
címmel. az oltchim nyomasztó 
anyagi fölénye, bármely más 
csa pat nál több mint tízszer na-
gyobb költségvetése, minden 
átlagon felüli játékost magához 
láncoló politikája teljesen ki-
zárja a versengést a nemzetközi 
szinten leginkább versenyképes és eredményes romániai csapatsportágban. en-
nek tuda tában kell értékelni, hogy 2010 után 2011-ben is a kolozsvári u-Jolidon 
csapata sze rezte meg az ezüstérmet. nem is akárhogyan, hiszen egyedüli csapat-
ként pontot tudott szerezni az oltchim ellen: márciusban egy 31–31-es döntetlen-
nel szakítva meg a bajnok kétéves győzelmi sorozatát.

a kolozsvári lányok rá tudtak cáfolni Puskás öcsire: kis pénzből is összejött egy 
nagy csapat. Kellett ehhez, hogy a legjobb helyi játékosok itthon maradjanak (mint 
Florina chintoan) vagy hazatérjenek (mihaela tivadar, simona vintilă, vagy ko-
rábban mihaela senocico), és hogy a vezetés okosan igazoljon. az u-Jolidon rá-
adásul általában látványos, sokgólos meccseket játszik, a „lőjjünk többet, mint az 
ellenfél” felfogásban pályára lépő mezőnyjátékosoknak nem a védekezés az erős-
sége – mérgelődik is emiatt eleget a kapuban Petróczi viktória, a csapat egyetlen 
légiósa. a görbicz anita nevével fémjelzett generációhoz tartozó, 2001-ben ifjúsági 
vb-ezüstérmes győri hálóőr immár harmadik éve játszik Kolozsváron, és nemcsak 
a klub történetének első külföldi játékosa, hanem az első magyar országi légiós is a 
város modernkori sportéletében.

a kézilabdának sokkal kisebb hagyományai vannak városunkban, mint a labda-
rúgásnak vagy kosárlabdának. az utóbbi két évben szerzett ezüstérmek, valamint 
a 2007-es challenge Kupa-döntő nyomán azonban a szakág még akkor is legszebb 
napjait éli Kolozsváron, ha az igazán nagy nemzetközi siker, a Bajnokok ligája cso-
portkörébe jutás egyelőre még nem jött össze. ahhoz elsősorban anyagi téren kelle-
ne szintet ugrania a klubnak. 

az év csapata: u-mobitelco

utolsó másodperces, félpályán túlról dobott kosárral többnyire a giccses holly-
woodi filmekben szoktak meccset és bajnokságot nyerni, ám 2011. június elsején ez 
történt a román férfi bajnokságban is. a döntő hatodik meccsén, 61:61-es állásnál 
tyler morris, az u-mobitelco irányítója 17 méterről suvasztotta a csu Ploieşti gyű-
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rűjébe a labdát, s ezzel nemcsak Kolozsvár nyert 15 éves szünet után újra bajnoki 
címet, de megszakadt az ellenfél hét éven át tartó egyeduralma is.

Pedig a 2010/2011-es szezon sem úgy indult, hogy 1992, 1993 és 1996 után ösz-
szejön az u negyedik aranya, hiszen a csapat pénzben jócskán elmaradt a Ploieşti–
medgyes–steaua–marosvásárhely négyestől. de a bajnokságot nem a költségvetés, 
hanem a csapat nyeri, márpedig marcel Ţenter alig másodéves edzőként igazi nagy-
betűs csapatot rakott össze. Kolozsváré volt mindvégig a legjobb védelem, amely a 
rájátszásban előbb medgyes, majd Ploieşti támadójátékát tartotta szinte folyama-
tosan 70 pont alatt. Kolozsvár formája végig egyenletesen felfelé ívelt, a gyengébb 
őszi rajt láttán fanyalgókat egy szinte tökéletes play-off győzte meg arról, hogy ko-
sárlabdában mikor is dől el egy bajnokság. és Kolozsváré volt a legerősebb morál, a 
csapat nem omlott össze, amikor hazai pályán vesztett medgyessel az elődöntőben, 
hanem idegenben fordította meg a párharcot, a fináléban pedig már az első meccsen 
„ellopta” Ploieşti pályaelőnyét. 

a kilencvenes évek bajnokai immár vezetőként is aranyérmesek: mircea cris tes cu 
menedzserként, Ţenter és dorin Pintea edzőként. és bár légiósok nélkül ma már nem 
lehet bajnokságot nyerni, a hazai játékosok java viszont a saját utánpótlásból került 

ki. a külföldiek közül pe-
dig zoran Krsztanovics, 
Kyndall dykes vagy az 
azóta temesvárra köl-
tözött Branko csuics is 
évek óta itt játszott, a 
bajnoki aranyérem már 
csupán  pecsét volt a tisz-
teletbeli kolozsváriságu-
kat igazoló képzeletbeli 
oklevélen. a döntő előtt 
alig három hónappal 
leigazolt morris pedig 
szinte azonnal megkapta 
a golden Boy (aranyfiú) 
becenevet. 

Kolozsvár is londonra készül

olimpiai évben járunk, július 27. és augusztus 12. között londonban rendezik a 
XXX. nyári ötkarikás játékokat, amelyen akár 6–7 kolozsvári sportoló is indulhat. 
ez az elmúlt húsz év legmagasabb száma lenne, 1990 után ugyanis csak az athéni 
olimpiára jutott ki ennyi versenyzőnk. Kolozsvári klubnál leigazolt sportoló 1968 
óta nem nyert olimpiai érmet (silai ilona 800 méteren lett második mexikóban), 
a város szülöttei közül azonban tasnádi istván súlyemelő (1984, los angeles) és 
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pedig aranyérmes lett.
a kvalifikációs versenyek javában zajlanak, biztos résztvevőnek egyelőre csu-

pán Bianca răzor, a csŞ viitorul atlétája számít. a 400 méteres síkfutás ifjú sági 
európa-bajnoka a szám B-szintjét teljesítette, és várhatóan a 4x400-as váltó ban kap 
majd szerepet. a legnagyobb esélyekkel azonban corina căprioriu csel gán csozó, 
az 57 kg-os súlycsoport európa-bajnoka és világbajnoki bronzérmese indul, akinek 
ugyancsak az áprilisi eb után zárul le a selejtező-sorozat, ám jelen legi pontszáma is 
valószínűvé teszi, hogy ott lesz a londoni tatamin is.

a birkózók is tavasszal selejteznek, itt ana maria Pavăl (55 kg) és marius atofani 
(74) indul harcba az olimpiai kvótáért. a súlyemelőknél már lezárult a kva lifikáció, 
ám egyelőre csak az biztos, melyik ország hány versenyzőt indíthat. románia hár-
mat, ám a szövetség csak később dönti el, kik lesznek ők – az eb-ezüstérmes antoniu 
Buci (62 kg) is az esélyes jelöltek között van. ő már négy éve Pekingben is ott volt, 
és alig 18 évesen a negyedik helyen végzett.

a női kézilabda-válogatott május 25–27. között vív selejtezőt Franciaországban, 
ahol a házigazdák mellett montenegró és Japán lesznek az ellenfelei, és az első két 
helyezett mehet az olimpiára. az eb-bronzérmes, ám a decemberi vb-n csupán 13. 
együttes keretében négy játékos is helyet kapott az elmúlt időszakban az u-Jolidon 
csapatából: mihaela tivadar és Florina chintoan rendszeresen, magdalena Paras-
chiv és elena dincă viszont inkább beugróként. a szintén selejtezőre készülő vízi-
labda-válogatottban is akad kolozsvári születésű játékos, tiberiu negrean jelenleg a 
szolnok csapatában pólózik.
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Éder Ottó

Kolozsvári és Kolozs megyei magyar  
nyelvű oktatás a számok tükrében

Közoktatás1

az idei tanévkezdés többéves gondok megoldását jelentette több tanintézmény 
számára, új épületbe költözhetett a magyar tagozattal rendelkező s. toduță zenelí-
ceum, valamint a Brassai sámuel elméleti líceum (az unitárius egyház által vissza-
kapott ókollégiumba). megszűnt a délutáni oktatás az apáczai csere János líceum-
ban, az elemi osztályok átköltöztek a Ferences rendnek visszaadott kolos tor udvari 
épületeibe. a kolostor emeletét a montessori iskola foglalta el. az ed mond nicolau 
szakközépiskolában sikerült elindítani egy képszerkesztő-szöveg szer kesztő szakot.

eredményként könyvelhető el új magyar igazgatók és aligazgatók kinevezése, 
illetve egyes magyar iskolák (méra) önálló jogi személyiségének megszerzése.

Kolozs megyében a nyári érettségieredmények sikeraránya 50% feletti volt, a 
megye 8. helyen áll az országos rangsorban. Kiemelkedőek a magyar tannyelvű 
líceumok érettségi sikerarányai, a nyári érettségin 80% feletti volt az átlaguk. az 
eredmény jelzi az anyanyelven történő oktatás jogosultságát, minőségét.

az új tanügyi törvény természetesen a Kolozs megyei iskolákat is érintette. a tör-
vény kitér arra, hogy támogatásban részesül az a diák, aki csak lakóhelyétől távol 
tanulhat anyanyelvén, valamint előírja, hogy pozitív diszkriminációt alkal maz nak 
a kisebbségi közoktatásban az óvodák, iskolák alapfinanszírozása tekin te tében, 
vagyis az ott tanulóknak emelt fejkvótát biztosítanak, figyelembe véve a nyelvi, 
földrajzi elszigeteltséget, valamint az esetleges alacsony diák lét számot. a fejkvóta 
szerinti alapfinanszírozást az állam biztosítja a közoktatás minden szint jén, ellen-
ben a negatívuma e rendelkezésnek, hogy a felekezeti oktatásban mindezt csak a 
tízosztályos kötelező szintig biztosítja. továbbá figyelmen kívül maradt az a tény 
is, hogy a mai gazdasági helyzetben a stabil finanszírozás hiánya nem kis gondot 
okozhat majd a kis létszámú iskolák, a bentlakásos oktatási intézmények, valamint 
a szórványoktatás esetében.

Kudarcként könyvelhető el, hogy idén sem sikerült komolyabb lépést tenni a húsz 
éve húzódó kolozsvári magyar nyelvű szakoktatás kialakítása terén.

  1 az anyag összeállításában felhasználtam a romániai magyar Pedagógus szövetség Kolozs 
megyei elnökének, tárkányi erika tímeának a beszámolóját, valamint feldolgoztam 
a megyei tan fel ügyelőség magyar munkatársai (Péter tünde, szabó gábor és ömböly 
irma) által rendelkezésemre bocsátott statisztikai adatokat.
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március 3-án vette át a Báthory istván elméleti líceum igazgatónője a kiváló 
tanulmányi eredményekkel rendelkező, nagy múltú iskolák által megpályázható ok-
levelet az oktatási-, Kutatásügyi- és ifjúsági minisztériumtól.

idén márciusban első ízben szervezett tehetségnapot a nyilas misi tehetség-
támogató egyesület az oktatásért Közalapítvány támogatásával a János zsigmond 
unitárius Kollégiumban. tizenhatodik alkalommal aranka györgy nyelv- és Be-
szédművelő versenyt szervezett a georgius aranka társaság a nevelési, Kuta tá si és 
innovációs minisztérium, valamint a Kolozs megyei tanfelügyelőség támo ga tásával 
az apáczai csere János elméleti líceumban. a két rendezvényt meg tisz telte jelenlé-
tével sólyom lászló, a magyar Köztársaság volt elnöke is.

a Kolozsvári református Kollégiumban április 8–10. között, hetedik alka lommal 
szervezték meg a regionális Környezetvédelmi diákkonferenciát.

május 7-én zajlott a Báthory istván elméleti líceumban a már hagyományos, 
min dennapok fizikája csapatverseny. ötvennégy csapatban több mint kétszáz gyer-
mek versenyzett.

2011. június 18-án a kolozsvári János zsigmond unitárius Kollégium magyar 
örökség-díjat kapott.

december 2. és 4. között tízedik alkalommal szervezték meg a tudományos diák-
körök erdélyi Konferenciáját (tudeK-et), ezúttal a kolozsvári apáczai csere János 
líceumban, amelyen erdély 23 tanintézetének 168 diákja mutatta be tudományos 
kutatómunkájának eredményét.

Kolozs megye óvodái
városok (a számok, akárcsak a többi kimutatásban a 2011–2012-es tanévre vo-

natkoznak)
oktatási egység összes 

magy. 
óvodás

nagy-
cso-
port

előké-
szítő 
csoport

Pedagó-
gusok 
száma

Kolozsvár 2-sz. Hallássérültek isko lája 17 7 6
academia Piticilor óvoda    30 8 9 2
alBĂ ca zĂPada PJ 51 12 3 2
alBĂ ca zĂPada óvoda    43 11 8 2
alBĂ ca zĂPada óvoda 1-es egység   50 10 12 2
alBinuȚa óvoda    60 13 15 4
aȘcHiuȚĂ óvoda   57 17 9 4
az unitárius Püspökség hp. óvodája 62 13 14 4
BamBi óvoda  25 2 5 2
BamBi óvoda 4-es egység 26 4 6 1
BamBi óvoda  2-es egység 28 4 8 1
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oktatási egység összes 
magy. 
óvodás

nagy-
cso-
port

előké-
szítő 
csoport

Pedagó-
gusok 
száma

BamBi óvoda  3-es egység 20 2 5 2
BamBi óvoda  5-ös egység 31 2 7 2
BetHania napköziotthon   18 2 4 3
BuBuruza óvoda    25 7 5 2
cĂsuȚa PoveȘtilor óvoda   44 23 2
degeȚica óvoda   73 35 0 5
dumBrava minunatĂ óvoda   30 7 9 2

 dumBrĂvioara óvoda  39 39 0 3
Floare de iris óvoda    44 9 8 4
licurici óvoda  48 19 29 3
lizuca óvoda    16 3 4 1
lumea coPiilor óvoda    48 18 7 3
mĂmĂruȚa óvoda    31 11 8 2
mica sirenĂ óvoda  38 14 24 4
micul PrinȚ óvoda  29 5 6 2
negHiniȚĂ óvoda   28 9 6 2
ParFum de tei óvoda    82 19 24 6
PoieniȚa óvoda    15 3 12 2
raza de soare óvoda    28 3 8 2
szent imre római Katolikus óvoda   81 15 12 6
tóközi református óvoda 18 5 5 1
trenuleȚul veseliei óvoda    25 5 7 1
universul coPiilor óvoda   30 5 11 2
WaldorF óvoda 80 17 10 6
zÂna zorilor óvoda    26 8 3 2
Összesen 1396 386 303 100
 

aranyos-
gyéres

armoni óvoda 23 8 1 2

dés Junior óvoda 14 3 5 1
lumea Piticilor óvoda 20 2 3 1
Piticot óvoda 37 8 10 4
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magy. 
óvodás

nagy-
cso-
port

előké-
szítő 
csoport

Pedagó-
gusok 
száma

szamos-
újvár

arici Pogonici óvoda 69 21 17 3

arici Pogonici óvoda 1-es egység 70 22 15 3
Bánffy-
hunyad

PricHindeii veseli óvoda 108 27 27 6

torda cĂsuȚa Piticilor óvoda 15 1 1 1
cĂsuȚa Piticilor óvoda 2-es egys. 15 3 1 1
Poiana cu castani óvoda 2-es 
egys.

47 8 17 2

PricHindelul isteȚ óvoda 12 5 7 3
Összesen 430 108 104 27

Községekben, falvakon
Helység oktatási egység összes 

óvodás
nagy-
csoport

előké-
szítő 
csoport

Pedagó-
gusok 
száma

aranyosegerbegy i–viii. osztályos iskola 32 6 9 2
aranyosgerend i–viii. osztályos iskola 11 1 2 1
Bács i–viii. osztályos iskola 49 15 10 3
Bágyon i–iv. osztályos iskola 8 0 8 1
Bálványosváralja i–viii. osztályos iskola 60 20 20 3
Bogártelke i–iv. osztályos iskola 17 6 5 1
Bonchida i–viii. osztályos iskola 19 5 4 1
Buza i–viii. osztályos iskola 24 4 5 1
detrehemtelep i–iv. osztályos iskola 22 8 7 1
egeresi gipszgyár i–viii. osztályos iskola 14 3 2 1
gyalu gelu voievod  

elméleti. líceum 
10 1 1 1

györgyfalva i–viii. osztályos iskola 40 6 6 2
Harasztos i–viii. osztályos iskola 15 5 4 1
inaktelke i–iv. osztályos iskola 16 5 2 1
Jegenye i–iv. osztályos iskola 6 4 0 1



233
a

 m
ag

ya
r n

yelv
ű

 o
Ktatá

s
a magyar nyelvű oKtatás

Helység oktatási egység összes 
óvodás

nagy-
csoport

előké-
szítő 
csoport

Pedagó-
gusok 
száma

Kalotaszentkirály ady endre i–viii. osztá-
lyos iskola 

48 9 7 2

Kiskapus i–iv. osztályos iskola 16 3 3 1
Kolozs i–viii. osztályos iskola 20 1
Kőrösfő Kós Károly i–viii.  

osztályos iskola 
38 12 8 2

Kövend i–iv. osztályos iskola 6 4 2 1
magyarfenes i–iv. osztályos iskola 35 7 7 3
magyarkapus i–viii. osztályos iskola 22 7 4 1
magyarléta i–iv. osztályos iskola 12 2 3 1
magyarlóna i–viii. osztályos iskola 61 14 14 3
magyarpalatka  i–viii. osztályos iskola 16 6 3 1
magyarszovát i–viii. osztályos iskola 23 5 8 1
magyarvalkó i–iv. osztályos iskola 12 3 2
mákó i–iv. osztályos iskola 21 2 6 1
méra, Bács ks. i–viii. osztályos iskola 53 15 11 2
mócs i–viii. osztályos iskola 10 1 3 1
nyárszó óvoda 22 9 1
ördöngösfüzes i–iv. osztályos iskola 17 3 1 1
sinfalva óvoda 14 2 3 1
szászfenes gHeorgHe Șincai.   

i–viii. osztályos iskola
21 2 1 1

szásznyíres i–viii. osztályos iskola 15 3 3 1
szék i–viii. osztályos iskola 66 21 3
szentmargita i–iv. osztályos iskola 16 1 6 1
szentmihály miHai. vodĂ i–viii.  

osztályos iskola 
25 6 6 2

szucság i–viii. osztályos iskola 11 3 3 1
tordaszentlászló BorBély JózseF i–viii. 

osztályos isk.
30 3 9 3

tordatúr i–viii. osztályos iskola 13 1 2 1
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óvodás
nagy-
csoport

előké-
szítő 
csoport

Pedagó-
gusok 
száma

türe i–iv. osztályos iskola 22 4 4 1
vajdakamarás i–viii. osztályos iskola 20 8 1 1
válaszút i–viii. osztályos iskola 27 12 12 1
várfalva  i–viii. osztályos iskola 5 3 2 1
várfalva i–viii. osztályos iskola 7 6 1 1
visa, zsuk ks. i–iv. osztályos iskola 20 6 8 1
vista i–iv. osztályos iskola 19 3 4 1

Összesen 1106 245 262 65

oktatási egység összes m. 
óvodás

nagy-
csoport

előkészítő 
csoport

Pedagógusok 
száma

Kolozsvár 1396 386 303 100
más város 430 108 104 27
vidék 1106 245 262 65
Összesen 2932 739 669 192
a megye óvodásainak  13,24%-a

I–VIII. osztályos oktatás
Helység oktatási egység tanulók száma  ta-

ní-
tók 

tanulók száma  ta-
ná-
rok 

i ii iii iv i–iv v vi vii viii v– 
viii

Kolozs-
vár

ana aslan tech-
nikai Főgimnázium

8 – – – 8 3 – – – – – –

  aPáczai csere 
János líceum
(képzőművészeti 
osztályok is)

26 24 28 20 98 4 30 36 41 31 138 24

  BátHory istván 
líceum (step-by-step 
tagozat is)

77 69 71 77 294 17 83 77 79 61 300 31

  BátHory istván 
líceum speciális 
integrált osztályok

2 3 2 2 9 2 8 7 2 9 26 6
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Helység oktatási egység tanulók száma  ta-
ní-
tók 

tanulók száma  ta-
ná-
rok 

i ii iii iv i–iv v vi vii viii v– 
viii

  Brassai sámuel 
líceum

19 12 15 19 65 8 40 25 46 20 131 14

  Hallássérültek 2-es 
számú iskolája

6 11 12 6 35 19 14 12 13 16 55 28

  János zsigmond 
unitárius Koll.

50 52 44 27 173 15 36 39 35 52 162 27

  montessori  
református iskola

4 3 8 9 24 7 4 10 2 2 18 11

  nicolae titu les cu 
i–viii osztályos iskola

24 12 24 25 85 4 27 19 27 33 106 14

  octavian goga  
i–viii. oszt. isk.

25 25 22 34 106 5 28 13 25 29 95 15

  onisiFor gHiBu 
líceum

11 12 13 14 50 4 18 20 15 16 69 9

  református Kollégium 26 26 23 23 98 4 12 23 25 60 7
  sigismund to du ȚĂ 

zenelíceum
27 16 19 17 79 29 22 12 15 15 64 47

  WaldorF líceum 12 13 7 18 50 3 – – – – 0 –
  összesen 317 278288 291 1174 124 322 293300 309 1224 233
aranyos-
gyéres

avram iancu  
i–viii. oszt. isk.

4 3 8 8 23 5 7 11 4 0 22 12

Bánffy-
hunyad

Bikaláti i–viii. osz-
tályos iskola

6 3 - 1 10 1 – – – – – –

Bánffy-
hunyad

iskolacsoport 22 20 16 22 80 4 24 18 21 14 77 6

dés 1-es sz. i–viii. osztá-
lyos iskola 

15 10 17 13 55 4 11 19 20 20 70 15

szamos-
újvár

2-es sz. i–viii. osztá-
lyos iskola 

24 15 21 60 8 48 46 43 48 185 20

torda JósiKa miKlós 
elméleti líceum

19 20 15 36 90 5 18 44 23 33 118 11

  összesen 90 71 77 80 318 27 108 138 111 115 472 64
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i ii iii iv i–
iv

v vi vii viii v– 
viii

aranyos-
egerbegy

i–viii. osztá-
lyos iskola

5 18 10 2 35 2 20 13 12 13 58 8

aranyos -
gerend

i–viii. osztá-
lyos iskola

2 5 7 1 – – – – 0

Bálványos-
váralja

i–viii. osztá-
lyos iskola

12 11 14 20 57 4 19 10 14 16 59 10

Bogártelke i–viii. osztá-
lyos iskola

4 1 6 2 13 1 – – – – – –

Buza i–viii. osztá-
lyos iskola

6 5 7 9 27 2 3 3 7 10 23 6

detrehem-
telep

i–iv. osztályos 
iskola

1 0 4 3 8 1 – – – – –

egeres egeresi gyár-
telep

– – – – – – 5 2 6 7 20 9

gyalu gelu voie-
vod elméleti 
líceum

8 1 1 2 12 1 – – – – – –

györgyfalva i–viii. osztá-
lyos iskola 

8 6 6 7 27 2 5 9 6 2 22 5

Harasztos i–viii. osztá-
lyos iskola

3 5 2 10 1 – – – – – –

inaktelke i–iv. osztályos 
iskola

5 6 3 6 20 1 – – – – – –

Jegenye i–viii. osztá-
lyos iskola

7 6 4 2 19 1 – – – – 0

Kalotaszent-
király

ady endre 
i–viii. oszt. 
iskola

12 10 14 19 55 4 20 17 28 43 108 11

Katona melegföld-
vári i–iv. oszt. 
iskola 

1 1 2 1 5 1 – – – – – –

Kolozs i–viii. osztá-
lyos iskola 

0 2 3 5 10 1 – – – – – –
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Helység oktatási  
egység

tanulók száma  ta-
ní-
tók 

tanulók száma  ta-
ná-
rok 

i ii iii iv i–
iv

v vi vii viii v– 
viii

Körösfő Kós Károly 
i–viii. oszt. 
iskola 

8 12 9 17 46 3 13 15 18 14 60 13

Kövend i–viii. osztá-
lyos iskola

0 6 3 14 23 2 – – – – 0

magyarfenes i–viii. osztá-
lyos iskola

1 3 1 4 9 1 0

magyar gye rő -
monostor

i–viii. osztá-
lyos iskola

1 1 1 2 5 1 – – – – 0

magyar kapus i–viii. osztá-
lyos iskola

8 12 2 10 32 2 12 10 12 13 47 11

magyarléta i–iv. osztályos 
iskola 

5 0 1 4 10 1 – – – – 0

magyarlóna i–viii. osztá-
lyos iskola

17 9 5 6 37 3 14 13 11 9 47 12

magyarszovát i–viii. osztá-
lyos iskola

0 8 3 4 15 1 15 6 6 0 27 11

magyarvalkó i–viii. osztá-
lyos iskola

2 2 3 0 7 1 0

mákó i–viii. osztá-
lyos iskola

5 3 3 2 13 1 – – – – 0

méra i–viii. osztá-
lyos iskola

12 16 16 15 59 4 16 13 16 12 57 11

mezőkeszü i–viii. osztá-
lyos iskola 

1 2 1 2 6 1 – – – – – –

nyíres i–viii. osztá-
lyos iskola

5 3 2 3 13 1 – – – – –

ördöngös-
füzes

i–iv. osztályos 
iskola 

0 1 5 4 10 1 – – – – – –

szék i–viii. osztá-
lyos iskola

20 23 16 15 74 4 21 29 20 20 90 11

szentmihály miHai. vo dĂ 
i–viii. oszt. 
iskola

5 6 6 5 22 2 8 – – 5 13 8
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i ii iii iv i–
iv

v vi vii viii v– 
viii

tordaszent-
lászló

BorBély 
JózseF i–viii. 
oszt. isk.

6 4 5 8 23 2 12 13 11 10 46 8

tordatúr i–viii. osztá-
lyos iskola

4 7 2 3 16 1 0

türe i–iv. osztályos 
iskola

1 3 1 2 7 1 0

vajdakama rás i–viii. osztá-
lyos iskola

8 8 5 11 32 2 8 9 7 24 8

válaszút i–viii. osztá-
lyos iskola

15 17 14 14 60 4 – – – – 0

várfalva i–viii. osztá-
lyos iskola

12 8 4 6 30 2 21 10 13 12 56 13

visa i–iv. osz tá lyos 
iskola

5 10 1 1 17 1 0

vista i–iv. osztá lyos 
iskola 

6 8 8 3 25 2 0

  összesen 219 241 196 240 896 67 212 172 187 186 757 155

Helység tanulók száma taní-
tók 

tanulók száma   taná-
rok i ii iii iv i–iv v vi vii viii v– 

viii
Kolozsvár 317 278 288 291 1174 124 322 293 300 309 1224 233

más város 90 71 77 80 318 27 108 138 111 115 472 64
vidék 219 241 196 240 896 67 212 172 187 186 757 155
összesen 626 590 561 611 2388 218 642 603 598 610 2453 452

a megye tanulói 10,69%-a a megye tanulói 11,17%-a
nem sikerült megszerezni a román iskolába járó magyar tanulók kimutatását. 

azt tudjuk viszont, hogy a román iskolában tanuló magyar diákok közül nagyon 
kevesen járnak fakultatív anyanyelvi órákra: az elemi osztályokban összesen 11-en, 
5–8. osztályban 5-en, líceumi osztályokban 7-en.
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Középiskolai oktatás
Helység oktatási egység/szak tanulók száma taná-

rokiX X Xi Xii iX–
Xii

Kolozsvár 
Király 
(Brătianu) u. 

aPáczai csere Já nos elméle-
ti líceum in tenzív angol–humán, 
in tenzív angol–mate ma tika-
informatika, köz gaz dasági  

89 90 83 81 343 32

Farkas 
(Kogalniceanu) 
u.

BátHory istván el méleti  
líceum, hu mán–katolikus,  
mate ma ti ka–informatika,  
ter mé szettudományi

87 78 86 80 331 31

magyar-Kos-
suth l. (21 
decem brie 
1989) u.

Brassai sámuel el méleti lí-
ceum, mate ma tika–informatika-
inten zív angol, humán–inten zív 
angol

56 57 81 69 263 24

mező 
(câmpului) u.

edmond nicolau tech nikai 
Főgimnázium szö veg- és képfel-
dol go zó technikus szak

22 22 12

Bartha miklós 
(emil isac) u.

iulian PoP gazdasági Főgim-
názium, gasztronómiai techni-
kus szak  

26 26 5

magyar-Kos-
suth l. (21 
decem brie 
1989) u.

János zsigmond uni tárius 
Kollégium, mate matika–informa-
tika–intenzív angol, humán–in-
tenzív angol

52 53 52 46 203 28

álmos vezér 
(alexandru 
vlahuță) u.

onisiFor gHiBu el méleti líce-
um, termé szet tudományi

31 21 18 22 92 9

Farkas u. református Kollégium, hu mán 49 41 46 36 172 27
Papp-Párizs 
u. 60 

sigismund toduȚĂ  
ze nelíceum

26 16 14 12 68 56

máramaros (ma-
r amure şu lui)

teHnoFrig iskola cso port, 
gasztronómiai tech nikus szak  

32 33 25 90 10

Beszterce 
(Bistriței) u.

transilvania szállítástechno-
lógiai Főgimnázium köz le ke dé si 
technikus szak

33 30 29 92 15

  Összesen 477 419 460 346 1702 249
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rokiX X Xi Xii iX–
Xii

Bánffyhunyad octavian goga el mé leti 
líceum  

30 27 31 23 111 9

dés andrei mureȘanu Fő gim ná-
zium, ma te ma tika–in for matika 

32 21 32 31 116 13

szamosújvár ana iPatescu elmé leti líceum   29 18 0 0 47 12
szamosújvár Petru maior el mé leti líceum  31 32 30 57 150 7
szamosújvár szamosújvári iskola cso port 19 19 11
torda JósiKa miKlos el mé   leti líceum  35 47 25 31 138 16
  Összesen 157 145 137 142 581 68
mindösszesen   634 564 597 488 2283 317
a megye tanulói számának 8,68%-a

szint 2006–
2007

2008–
2009

2010–2011 2011–2012

magyar 
nyelven 
tanul

magyar 
nyelven 
tanul

össz 
tanuló-
szám

magyar 
nyelven 
tanul

% össz 
tanuló-
szám

magyar 
nyelven 
tanul

%

óvoda 2661 2637 21311 2585 12,13 21306 2932 13,76

elemi 2588 2402 22643 2493 11,01 22634 2388 10,55

gimnázium 2483 2531 23102 2435 10,54 23087 2453 10,62

líceum 
+szak.i.

2242 
+342

2121 
+160

26847 2325 8,66 26839 2283 8,50

összesen 10316 9851 95237 9838 10,33 95171 9838 10,33

a 2011. év a Kolozs megyei magyar közoktatás számára enyhe pozitív mérleggel 
zárul.
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adatok és információk a kolozsvári egyetemi oktatásról
(különös tekintettel a magyar anyanyelvű diákoknak nyújtott lehetőségekre)

az új tanügyi törvény a felsőoktatásban is érezteti hatását. a multikulturálisnak 
nyilvánított egyetemeken (ilyen a BBte is) lehetőséget adott az egyes karokon az 
újonnan alakuló román intézetekkel egyenrangú magyar intézetek megalakítására 
és az ezeket összefogó egyetemi szintű, önálló szabályzattal rendelkező, autonóm 
magyar tagozat kialakítására. a kisebbségi állami felsőoktatásban is minden szinten 
emelt együtthatóval számítják ki az alapfinanszírozást.

ugyancsak az új tanügyi törvény írta elő az egyetemek osztályozását is. a leg elő-
kelőbb kategóriában Kolozsvár 4 egyeteme foglal helyet (BBte, műszaki, orvosi, ag-
ronómia). csak Bukarest büszkélkedhet hasonló eredménnyel. az egye temek rang-
sorolása során pedig a BBte a második helyre került a bukaresti egyetem mögött.

a 2011-es évben végső szakaszába érkezett a sapientia magánegyetem akkredi-
tálása is.

1. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata*
Kar/ kari tagozat 
vezető

magyar intézetek/ 
megválasztott igazga-
tók

oktatók 
sz.**

diáklétszám

r+ 
n

ma-
gyar

ö
***

magyar
ntm mt

% %
matematika és 
infor matika Kar
dr. soós anna 
doc., dh. 

magyar matematika és 
informatika intézet/ 
dr. robu Judit doc.

23 20 1777
(1871)

314
(340)

17,7

2 román intézet 92 137 7,7
Fizika Kar 
dr. nagy lászló 
prof., dh.

magyar Fizika intézet/ 
dr. nagy lászló prof.

8 17 344
(396)

47
(52)

13,7

2 román intézet 40 31 9,0
Kémia és ve-
gyészmérnöki 
Kar
dr. majdik Korné-
lia doc., d.

magyar Kémia és ve-
gyész mérnöki intézet / 
dr. majdik Kornélia doc.

16 20 791
(807)

133
(167)

16,8

7 román intézet 64 122 15,4
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diáklétszám

r+ 
n

ma-
gyar

ö
***

magyar
ntm mt

% %
Biológia és geoló-
gia Kar
dr. Forray Ferenc 
adj., dh.

magyar Biológia és 
öko lógia intézet/ dr. 
markó Bálint adj.

13 33 (1052) (191)

geológia intézet (ve-
gyes)

7 4

2 román intézet 27
Földrajz Kar
dr. Benedek József 
prof., dh.

magyar Földrajz inté-
zet/ dr. nagy egon adj.

10 23 (3871) (610)

a kihelyezett részlegek 
Földrajz intézete (ve gyes)

12 9

3 román intézet 50
Környezettudo-
mányi Kar
dr. Berkesy lászló 
adj.

Környezettudományi 
intézet (vegyes)

17 3 17 697
(1061)

42 48 6,9
6,0

Környezetmérnöki  
in té zet (vegyes)

12 3

Bölcsész Kar
dr. Pozsony Fe-
renc prof., dh.

magyar és általános 
nyelvészeti intézet/ dr. 
szilágyi n. sándor prof.

8 19 2517
(2517)

 282 11,2

magyar irodalomtudo-
mányi intézet/ 
dr. Berszán istván doc.

12

magyar néprajz és 
ant ro pológia intézet / 
dr. szikszai mária adj.

7

11 román intézet 103 312 12,4
német nyelv és iro da-
lom intézet

10

Jogi Kar magánjogi intézet (ve-
gyes)

17 (2) 8 2510
(2742)

105 120 4,8
4,2

Közjogi intézet (vegyes) 16 1
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Kar/ kari tagozat 
vezető

magyar intézetek/ 
megválasztott igazga-
tók

oktatók 
sz.**

diáklétszám

r+ 
n

ma-
gyar

ö
***

magyar
ntm mt

% %
Történelem és 
Filozófia Kar
dr. rüsz-Fogarasi 
enikő, doc., dh. 

magyar történelmi in-
tézet / dr. Pál Judit doc.

 12 27 (1935) (356)

magyar Filozófiai 
in tézet / dr. veress 
Károly prof.

9

6 román intézet 56
Pszichológia és 
neveléstudomá-
nyi Kar
dr. Foris-Ferenczi 
rita doc., dh. 

alkalmazott Pszi cho-
ló gia intézet / dr. sza-
mos közi istván prof.

9 26 (6755) (1503)

Pedagógia és alkal ma-
zott didaktika intézet / 
dr. demény Piroska adj.

26

6 román intézet 91
1 német intézet 5

Politika-, Köz-
igaz ga tás- és 
Kom muni ká ció-
tudományi Kar
dr. salat levente 
doc., dh.

Kommunikáció Köz-
kapcsolatok és reklám 
intézet (vegyes) / dr. 
Kádár magor adj.. tf.

15 4 26 (4669) (456)

Politika tudományok 
intézete (vegyes) / dr. 
sata Kinga adj., tf.

14 6

Újságírás intézet (ve-
gyes) / dr. györffy 
gá bor adj., tf.

12 6

Közigazgatás (Besz ter-
cei, szatmári és sepsi-
szentgyörgyi kihelye-
zett tagozatokkal)

22 6

színház és Tele-
vízió Kar
drd. szilágyi-Pal-
kó csaba ts

színház Kar / dr. Bodó 
ottó adj.

12 31 (324) (79)

2 román intézet 27
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oktatók 
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diáklétszám

r+ 
n

ma-
gyar
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***

magyar
ntm mt

% %
Közgazdaság- és 
Ga z  dál kodás tu-
do má nyi Kar
dr. Juhász Jácint-
attila adj., dh.

gazdálkodástudomá-
nyi és Üzletkezelési in-
tézet / dr. Benyovszki 
anna má ria adj.

21 15 7523
(12178)

546 7,3

sepsiszentgyörgyi Üz-
letigazgatási intézet / 
dr. Kristály sándor doc.

1 12

8 román intézet 182 469 6,2
1 német intézet 9

Testnevelés és 
sport Kar
dr. Paşcan ioan 
prof., dh. 

Fizikoterápia és elmé-
leti tárgyak intézete 
(vegyes)/dr. Boros-Bá-
lint Julianna adj., tf.

13 3 18 923
(2117)

79 198
(271)

21,4
8,5

egyéni sportok intéze-
te (vegyes)/
dr. Paşcan ioan prof., 
tf.

13 4

sportjátékok intézete 
(vegyes) / drd. vizi 
sándor ts.

15 2

szociológia és 
szo ci ális mun-
kásképző Kar
dr. magyari tiva-
dar doc., dh.

szociológia és szo ci ális 
munkásképző in tézet / 
dr. veres valér doc.

18 38 1306
(1491)

225
(281)

17,2

2 román intézet 29 69 5,3

Római Katolikus 
Te o  ló giai Kar
dr. nóda mózes 
doc., d.

római Katolikus teo-
lógia didaktika intézet 
/ dr. vik János doc. 

7 134
(208)

134
(204)

100

római Katolikus teo-
lógia Pasztorális in tézet 
/ dr. nagy József adj.

5
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Kar/ kari tagozat 
vezető

magyar intézetek/ 
megválasztott igazga-
tók

oktatók 
sz.**

diáklétszám

r+ 
n

ma-
gyar

ö
***

magyar
ntm mt

% %
Református Ta-
nárképző Kar
dr. molnár János 
prof., dh

református teológiai 
és zenepedagógiai 
in tézet / drd. Péter 
istván ts.

14 203
(238)

(203) 100

ortodox teológia 
Kar

1 román intézet 26 (709) -

görög Katolikus 
teo lógia Kar

3 román intézet 20 (431) -

európai tanulmá-
nyok Kar

8 román intézet 50 (1804) 79 4,4

Üzletgazdálkodási 
Kar

2 román intézet 27 984
(1870)

80 8,1

Kihelyezett tago-
zatokon

(834)

összesen 1094 324 23 (49046) 2500 (6514)
d. – dékán, dh. – dékán helyettes, adj. – egyetemi adjunktus, doc. – egyetemi 

docens, prof. – egyetemi tanár, ts. – egyetemi tanársegéd, tf. – tagozatfelelős, ntm – 
nem magyarul, hanem románul, angolul vagy németül tanul, mt – magyarul tanul;

* az információk és az adatok magyari tivadar tagozatfelelős rektor helyettestől, 
illetve az egyes karok honlapjain és különböző közleményekben elér hető adatok 
összevetéséből származnak; az oktatók esetében a források nem teszik lehetővé a 
kihelyezett tagozatok szám szerinti elválasztását;

** a főállású oktatók száma;
*** nappali alapképzés és mesteri, kihelyezett tagozatok nélkül, zárójelben a 

hivatalos összdiáklétszám, dőlt betűvel – becsült számok. a nem magyarul tanuló 
magyar hallgatók száma magában foglalja nemcsak a tanulmányaikat eleve romá-
nul kezdő hallgatókat, hanem az angol tanulmányi nyelvet választókét (reál és tár-
sadalomtudományi szakokon), illetve a mesteri képzésben a nagyszámú szakirány 
közül a román vagy angol nyelven felkínáltakat választókat.

az Üzletgazdálkodási Karon működő szakok közül egyeseket magyar nyelven 
a Közgazdaságtudományi Kar magyar tagozatán működtetnek (kolozsvári és sep-
siszentgyörgyi helyszínen), az európai tanulmányok Kar helyett a történelem és 
Filozófia Karon működik magyar nyelven európai tanulmányok szak és nemzetközi 
kapcsolatok szak.
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magyar tagozat vegyes intézetekben, az előző évekhez hasonló, a viszonylagos önál-
lóság helyzetében maradt): Jogi Kar: magyar nyelvű oktatás csak részleges, teljesen 
magyar oktatás mesterképzésen van; a sport és testnevelés Kar, illetve a Politikatu-
dományi, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar: a kar magyar oktatói így 
döntöttek.

a főállású oktatók munkáját kiegészítik a nyugdíjas, emeritus tanárok, a nagy-
számú külföldi, elsősorban magyarországi vendégtanár, valamint a szintén nagyszá-
mú doktorandus is.

a folyó év legfontosabb eredménye, a magyar intézetek megalakulása mellett, a 
magyar tagozat belső szabályzatának a megszületése csaknem négy-öt év tárgyalás, 
vita, egyeztetés után. további jó eredmények: kiemelkedő oktatói díjak (gábos zol-
tán) vagy hallgatói díjak (közgazdász hallgatók nemzetközi szereplése) és nemzetkö-
zi tudományos konferenciák, pl. a Hungarológiai kongresszus szervezése. 

legnagyobb kudarc: három szak (a 72-ből) önálló akkreditációjának elmaradása 
főleg technikai okokból, de az érintettek késedelmei miatt is, az önálló arculatépíté-
si kampány csökkenése főleg pénzügyi okokból, illetve a merev állami elszámolási 
rendszer miatt. ezek közül a legtöbb hiányt pl. a magyar mérnöki geológia szakon 
kell pótolni.

a tanügyi törvény adta lehetőség – az önálló magyar szervezeti egységek – meg-
alakulása láthatóan hozzájárul a magyar tagozat belső egységének, össze fogásának 
erősödéséhez, de csak pár éves működés után lehet majd megmondani, hogy ezen 
intézetekbe való szerveződés mennyire hatékony, életképes.

a magyar fiatalok közösségi szelleméhez az egyetem főleg a tehetséggondozói 
programok révén járult hozzá (szakkollégiumok, tdK, kutatótáborok) a Kolozsvári 
magyar egyetemi intézet (Kmei) hathatós támogatásával.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar
Kar/ kari tagozat vezető tanszékek/ tanszékvezetők Főállású 

oktatók
diáklétszám

természettudományi és 
művészeti Kar
dr. tonk márton doc., 
dh.

Jogtudományi és európai 
tanulmányok tanszék/ dr. 
lupescu radu adj.

12 96

Környezettudományi tan-
szék/ dr. urák istván doc.

10 48

média tanszék/ dr. Pethő 
ágnes doc.

8 89

összesen 30 233
a karon évente további 20–25 meghívott szakember dolgozik.
a sapientia emte kolozsvári kara a 2011 őszén megkezdett tanévben ünnepelte 

fennállásának 10. esztendejét, s kétségtelen, hogy a jubileum „öröme” mellett az 
egyetemépítő munkának egy újabb nehéz, hosszú esztendejét tudhatja maga mö-
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gött. „voltak igen szép sikereink, kimagasló eredményeink – és természetesen voltak 
olykor bosszúságaink, kudarcaink is.  a jól végzett munka örömével te kinthetünk 
vissza diákjaink szakmai rendezvényeken, kutatásban, alkotó mun kában elért ered-
ményeire, akárcsak a kar oktatóihoz kapcsolódó tanári-kutatói teljesít ményekre. si-
kerként könyvelhetők el a 2011-es felvételi vizsgákon elért jelent kezői-beiratkozói 
létszámok, melyeket a kar a kedvezőtlen demográfiai, közép iskolai (érettségi) és 
felsőoktatási kontextus ellenére is növelni tudott.”2* igen fontos lépést jelent, hogy 
elkezdődött az új „otthon”, a kari épület felépítése is a tordai úton. egyetemünk, 
karunk 2011-ben elért eredményeinek sorából úgy szintén kiemelendő a júniusban 
közreadott felsőoktatási (ún. „ad astra”) rangsor, melyben a sapientia emte a leg-
jobb romániai magánegyetemként szerepel, s az intézmény „teljes jogú felsőoktatási 
tagságának” elismerését jelenti az is, hogy a 2011/12-es tanév – Farkas utcai temp-
lomban – lezajlott megnyitójának dísz ven dége az eötvös loránd tudományegyetem 
rektora volt. az óvárban lévő szülőház, a sapientia emte központi épületének falá-
ra, a Hajdú-Bihar megyei önkor mányzat, illetve az egyetem kolozsvári kara közötti 
összefogás eredményeként, Bocskai istván fejedelemnek szentelt, kültéri emléktábla 
került.

a 2011-es esztendő kudarcaként értékelhető, hogy a sok megelőző, elhárító in-
tézkedés (tutori rendszer elindítása, rendkívüli ösztöndíjak alapítása, sűrű szak mai 
gyakorlatok szervezése, hallgatói önkormányzat programjainak anyagi-szak mai tá-
mogatása) ellenére, nem sikerült a várt mértékben ellensúlyozni az i. éves hallgatói 
lemorzsolódást. az országos minőségbiztosítási Ügynökség 2010 jú liusában adott 
szakmai akkreditációja ellenére, ennek a törvény általi jogerőre eme lése nem tör-
tént meg a 2011-es esztendőben.

a kolozsvári kar diákjai szoros kapcsolatban állnak a város magyar egyetemi 
hallgatóival. sajátos tényállás, hogy sok az ún. „másodegyetemes” hallgató, akik 
már korábban (vagy párhuzamosan) egy másik felsőoktatási intézmény egyetemista 
közösségébe is integrálódtak. 

az elmúlt egy-két évtized felsőoktatási fejleményeinek ismeretében – el tö me-
gesedés, lecsökkent alapképzési idő –, ugyanakkor a teljes oktatási rend sze rünkre 
jellemző minőség és fiataljaink egyre későbbi érésének tudatában nyilvánvaló, hogy 
az egyetem alapvető nevelői feladatokra is fel kell hogy készüljön – jóllehet hagyo-
mányos értelemben ez nem tartozna a felsőoktatás specifikus tevékenységei közé. 
Jól látszik viszont az, hogy lassan a korábbi, széles körben megszerezhető érettségi 
szintet a hároméves alapképzés, az ún. „Bsc-szint” tömeges megszerzése váltja fel, 
s ezzel párhuzamosan egyre több „alapozó” jellegű etikai, erkölcsi és általános mű-
veltségi tudástartalom közvetítése hárul az egyetemi oktatókra. a sapientia emte 
esetében ugyanakkor egy további, az egyetem küldetéséből származó nevelői fel-
adatnak is eleget kell hogy tegyen minden oktató: a közösségi szellem, az erdélyi 
magyar közösséghez tartozás és az abból származó felelősségek, az általában vett 
magyar identitás kialakítása követelményének. ezt szolgálja például a négy sze-
meszterre kiterjedő kötelező magyarságtudományi stúdium, a történelmi-kulturális 

  2 dr. tonk márton egyetemi docens, dékán adatai.
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társadalom kurrens problémáinak és „jövőképének” rendszeres elemzése és bemu-
tatása. abból a tényállásból, hogy végzettjeink döntő többsége szülőföldjén próbálja 
önmagát megvalósítani, az is kiolvasható, hogy a sapientia emte – legalábbis ebben 
a tekintetben – teljesíti a bő tíz esztendővel ezelőtt megfogalmazott intézményala-
pítói, ugyanakkor az álladóan újra és újrafogalmazódó erdélyi magyar közösségi 
elvárásokat is.

Protestáns Teológiai Intézet3

a munkakönyves tanárok felekezet szerinti megoszlása:
református 7, unitárius 4, evangélikus 1
diáklétszám:

évfolyam református unitárius evangélikus összesen
fiú lány fiú lány fiú lány

i. 18 3 5 0 2 0 28
ii. 14 3 2 1 0 0 20
iii. 12 2 2 3 0 0 19
iv. 18 4 3 2 1 0 28
v. 18 3 2 2 0 2 27
vi. 12 2 1 0 0 0 15
Összesen 109 23 4 137

a folyó év legnagyobb sikerének tekinthető a mesteri fokozat akkreditálásának 
kivívása, ami természetszerűleg azt jelenti, hogy az alapképzés akkreditációja már 
lezárult. sikerként értékelhető, hogy az intézet bekerült a „nemzeti Fontosságú in-
tézetek” közé.

a teológusok aktívan részt vesznek mind a Kmdsz, mind az iKe, mind a FiKe 
mindennapi életében. azonkívül a legközelebb álló apafi Kollégium diák sá gá val 
közös bibliaórákat tartanak, valamint próbálják őket bevonni az önképzőköri tevé-
kenységekbe is. a Babeș−Bolyai egyetem vallástanárképzőjével, valamint a Kon-
zervatórium diákságával van kimondottan jó kapcsolata az ifjúságnak, ami tán 
abból adódik, hogy vannak hallgatók, akik párhuzamosan végzik a BBte val lás-
tanárképzőjét, illetve a Konzervatóriumot.

a teológusok között a pályamódosítás elenyésző mértékű, mivel a teológia nem-
csak pálya, hanem elhivatottság kérdése is. az intézet elvégzése biztos meg él hetést 
jelent, minden végzőst kihelyeznek, állást kap.

  3 somogyi gyula tanácsos beszámolója alapján.
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Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem4

a Képzőművészeti és Formatervezési egyetem magyar szempontból köztes helyet 
foglal el a kolozsvári felsőoktatási intézmények között. Két tantárgyat (művészet-
történet, esztétika) magyarul tanulhatnak az alapképzésben részt vevő diákok. ez 
lehetőséget ad a találkozásra és egymás megismerésére.

Kar oktatók diáklétszám
ö magy alapképzés mesteri összes

ö magyar mt ö magyar ö magyar
Képzőművészet 43 5 12% 394 73 18,5% 65 158 31 19,6% 552 104 18,8%

díszítőművészet 
és dizájn

26 2 8% 276 80 29% 70 86 15 17,4% 362 95 26,2%

elméleti és Ped. 
tárgyak tanszék

9 2 22% - -

összesen 78 9 12% 670
(1028)

153 22,8% 135 244 46 18,9% 914 199 21,7%

Műszaki Egyetem
Kar oktatók alapképzés (4 év)

okt. nyelvek 
szerint

mesteri
(2 év)

a 2011-es 
felvételi ered-
mények

összes diák 
karonként

román angol

ö m ö m ö m ö magyar ö magyar ö magyar

automatizálá-
si és számító-
gé pek

100 8 1003 113 557 77 564 75 13,3% 477 60 12,5 
%

2124 255 12 
%

elektron, 
távk. és in-
form. tech no-
lógiai

79 8 162* 7 4,3% 316 24 1510

villamos mér-
nöki

77 9 151* 12 7,9% 289 33 1395

építészmér-
nöki és város-
ren dezési

17 1 ? 245 31 12,6 
%  

1180

építőmérnöki 126 8 352* 52 14,8% 483 73 5,1 
%

2210

anyag- és 
Kör  nye zet mér-
nöki

69 2 ? 183 11 790

  4 Honlapról, diákoktól, titkárságról szerzett adatok alapján; mt – magyarul tanulja a két tárgyat
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123 4 361** 37 10,2% 611 74 2950

épületgépé-
szeti (Beren-
de zé sek?)

37 1 ? 178 23 835

mechanika 76 2 ? 438 55 2100

összesen 704 43 6,1 
%

1590 183 11,5% 3220 384 11,9 
%

15094 1800 11,9 
%

ö – összesen, m – magyar, *elsőév, **másodév

Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem*
Karok oktatók a 2011-es felvételin bejutottak Karra összesítve

alapképzés mesteri össz. magyar
ö m ö m ö m

mezőgazdasági 
(4+2 év)

77 1 322 39 199 18 1530

Biológia szak 
(3+2 év)

25 1 20 4 100

Kertészeti (4+2 
év)

70 3 421 47 101 10 1750

állattan és 
biotechnológiai 
(4+2 év)

40 - 174 23 73 6 750

állatorvosi (6 
év)

66 1 214 37 1150

élelmiszerké-
mia szak (4 év)

72 7 260

összesen 253 5 2% 1228 154 12,5% 393 38 9,7% 5540 653 11,8

* a honlapon szereplő kari névsorok alapján.
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IULIU HAŢIEGANU Orvosi Egyetem*
Kar oktatók a 2011-es felvételin román nyelvű 

helyekre**
Bejutottak Kiestek

össz. magyar össz. magyar össz. magyar
általános orvosi 580 6 1% 288 13 4,5% 556 29 5,2%
Fogorvosi 107 3 3% 73 2 2,7%
gyógyszerészeti 70 2 3% 166 8 4,8% 90 11 12,2%
összesen 757 11 1,5% 527 23 4,3% 646 40 6,2%

*az egyetem honlapja és a felvételi eredményhirdetés alapján;
**a felvételi román nyelven zajlott; az angol, francia helyek fizetősek, külföldi 

állampolgárok foglalják el.

Zeneakadémia
Karok oktatók összesen magyar oktatók
zenei interpretáció 50 6 12%
zeneelmélet 35 2 5,7%
színpadművészet 18 1 5,5%
tanárképző intézet 3 – 0%
összesen 106 9 8,5%

KMDSZ5*

az új tanügyi törvény hatásait a diákok nagy része csak ezután kezdi érzékelni, 
mivel az intézetek csak az októberi hónap folyamán jöttek létre. eddig főként a 
véglegesítő vizsgáról, a dupla szakosítás akadályairól értesültek a diákok. azokat a 
diákokat érintette inkább az intézetek megalakulása, akik képviseleti tevékenységet 
végeznek, hisz ők kivették részüket az új charta kidolgozásában. az intézetek meg-
alakulása pedig azoknak a diákoknak látványos, akik eddig is ismerték az oktatás 
kialakításának eljárását. a diákok minőségi és stabil oktatási rendszert szeretnének, 
amivel előre lehet tervezni, és amelyben partnerként kezelik őket.

az új besorolás értelmében a BBte minden szinten indíthat képzést, illetve az 
állami támogatások is a minőséggel arányosan érkeznek. Így adott a megfelelő keret 
a magyar tagozat működésének is, és a jó hírnév közvetetten a diplomák elismert-
ségét is biztosítja.

a BBte adta további lehetőségek: a magyar diákok is élvezhetik az évek alatt ki-
alakított nemzetközi kapcsolatokat, ösztöndíj-lehetőségeket áthallgatások és egyéb 
európai pályázatok elnyerésére.

  5 a Kmdsz vezetőségének beszámolója alapján.
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mot tekintve több román van. az új tanügyi törvény előrelépéseket hoz, de nem 
biztosít teljes függetlenséget. a magyar tagozatok autonómiáját a 135. cikkelyben a 
tanügyi törvény alapozza meg. Így nemcsak a magyar intézetek kaptak autonómiát, 
hanem a tagozati szintű szabályzat is szentesíti ezt.

a fiatalok személyiségére nagy befolyással bír az egyetemen eltöltött időszak. 
a Kmdsz tevékenységei révén próbálja biztosítani a nonformális oktatást, a közös-
ségi szellem és a magyar identitás erősítését. Jelenleg elkezdett közvélemény-kuta-
tásunk ad majd részletes választ az egyetemen eltöltött diákélet hatásairól.

a nem magyar nyelven tanuló diákokkal, illetve azon egyetemek diákjaival, ahol 
nincs lehetőség magyarul tanulni, a kapcsolattartás általában személyi hálózatokon 
keresztül történik. ezeken a szakokon is tudnak egymásról a magyar diákok. nagy 
lehetőség rejlik a 21. századi technológiákban is, hisz az online világban könnyen 
elérhetőek ezek a diákok is. ott van még a hagyományossá vált tagsági rendszer is. 
a tagsági adatbázist a diák tölti ki adataival, így közvetlenül el tudunk érni hozzá-
juk. ez két szinten történik: elsősorban az Kmdsz – omniPass diákigazolvánnyal, 
másodsorban pedig regisztrált tagsággal iratkoznak be azok a diákok, akik a szerve-
zetépítésben is részt akarnak venni.

az oktatáson kívüli nevelésre nagy szükség van a jelenlegi társadalomban. a di-
ákok szaktudást kapnak az egyetemen, a Kmdsz pedig ennek gyakorlati felhaszná-
lásában, személyiségük fejlesztésében, és nem utolsósorban a közösségi élet fejlesz-
tésében próbál segíteni. ilyen típusú projektünk az immár két éve működő Karrier 
iroda, mely főként személyiségfejlesztésben és a munkapiacon való elhelyezkedés-
ben segít, képzéseken, tanácsadásokon keresztül. ezzel együtt a Kmdsz teljes tevé-
kenysége azt célozza, hogy a magyar diákok megtarthassák identitásukat, fejlesszék 
közösségüket és, egyénenként is megtalálják helyüket az erdélyi társadalomban.
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az egyszerűsÍtett HonosÍtási elJárásról

Szász Péter

az egyszerűsített honosítási eljárásról

2010 novemberében a magyar Külügyminisztérium, a Közigazgatási és igazság-
ügyi minisztérium, valamint az erdélyi magyar nemzeti tanács (emnt) az egysze-
rűsített honosítás végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött. 
eszerint az erdélyi magyar nemzeti tanács demokrácia Központok néven létreho-
zott irodahálózata segítséget nyújt a honosítást igénylők tájékoztatásában, a szüksé-
ges iratcsomó összeállításában. 

az elmúlt egy évben a kérelmezők bizalommal fordultak hozzánk és elégedetten 
távoztak. az érdeklődés továbbra is töretlen, irodáinkat nagyon sokan felkeresik. 
ennek több feladata is van, jelen pillanatban kiemelten a magyar állampolgárság 
megszerzésében nyújt segítséget. Konkrétan: tájékoztat az iratokról, eljárásról, 
költségekről. emellett az állampolgársági dosszié összeállítása – tanácsadás, doku-
mentáció összeállítása, ellenőrzés stb. is feladata, valamint az időpont-egyeztetés a 
külképviseletekkel vagy egyéb, a törvény, illetve annak végrehajtási rendelkezései 
által megengedett tevékenység elvégzése. Fontos kiemelni: mindezen tevékenységek 
ingyenesek.

az erdély-szerte működő 26 emnt-irodában egy év alatt 151 213 személyt tájé-
koztattunk a honosítási eljárásról, ugyanakkor 74 815 személyt irányítottunk, össze-
állított iratcsomóval, a külképviseletek és a magyarországi anyakönyvvezetői hiva-
talok felé. a kolozsvári emnt-iroda munkatársai jelentős részét végezték el ennek 
a munkának: az itt honosított személyek (8542 fő) az erdélyi irodáinkat felkeresők 
11,42%-át teszik ki.

az emnt-irodák (demokrácia Központok) esetében gyakori eljárásnak számíta-
nak a kihelyezett munkanapok. Főleg az idős és mozgássérült embereknek fontos, 
hogy az erdély-szerte 26 helyszínen működő irodák ily módon néha „házhoz jöjje-
nek”. az elmúlt egy évben minden területi iroda számos településen tartott lakossá-
gi fórumokat, kihelyezett munkanapokat a saját vonzáskörzetében. 

mivel könnyített honosításról van szó, az eljárást a lehetőségekhez mérten le-
egyszerűsítették. tapasztalatunk azt mutatja, hogy az eljárás beindításához szüksé-
ges okmányokkal minden kérelmező rendelkezik, sőt, az esetek többségében sokkal 
több iratot hoznak el, mint amennyire szükség lenne. gyakorlatilag nem fordult elő 
olyan eset, hogy valamelyik kérelmező ne tudta volna okmányokkal bizonyítani 
saját vagy felmenője egykori magyar állampolgárságát. az állami okmányok hiá-
nyában jelentős könnyítést jelent az egyházi iratok elfogadása.

a honosítással kapcsolatos munkaköri tevékenységünk természetes velejáró-
ja, hogy találkozunk sajátos esetekkel, nem szokványos iratokkal. láttunk már 
i. Ferencz József nevével fémjelzett útlevelet, korabeli klinikák által kibocsátott or-
vosi igazolást, és különféle magyar címerrel ellátott színes okmányokat is. 
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leszármazottja jogosult. az erdélyi magyar nemzeti tanács irodáiban továbbra is 
készséggel várjuk és segítjük a hozzánk forduló kérelmezőket. részletesebb infor-
mációkat a www.demokraciakozpont.org honlapunk, illetve a 0264 308 208-as tu-
dakozónk nyújthat.

Kolozsvári emnt-iroda: 
Főtér 23. t.1.5. (a magyar konzulátus udvarán)
tel. 0264 455 161

Albert Bea

miket rejthet egy zöld mappa?

az egyszerűsített honosítást igénylők emnt-logóval ellátott zöld mappája.
a már egy évnél hosszabb ideje tartó folyamat rögzült, bürokratikusnak is nevez-

hető kliséivel gyorsan rendszerbe szedhető a válasz: a kérelmező hivatalos iratait, 
születési bizonyítványát, családi állapotára vonatkozó dokumentumait, valamint a 
magyar állampolgár felmenőket igazoló iratokat – mindezeket magyar nyelvű fordí-
tásban is. ezek mellett találjuk az állampolgárságot igénylők személyi igazolványá-
ról készült másolatot, igazolványképet, a fogalmazásszerűen kézzel írt, egy oldalnyi, 
nem szakmai önéletrajzot és az irodánkban kitöltött formanyomtatványokat: a fő-
kérvényt, a születés, illetve a házasság magyarországi anyakönyvezését kérvényező 
adatlapokat és a legtöbb esetben az elírt nevek magyar helyességgel történő bejegy-
zésére szolgáló névmódosítási űrlapot. 

teljes a mappa, le is zárhatnánk a nagy út előtt álló dossziét. irodáinkban az 
ügyintéző munkafolyamat végén a fent említett iratok összességével válik teljessé 
a magyar állampolgárságot kérelmező személy, család iratcsomója. Kimaradt azon-
ban még valami, ami talán az összes irat gémkapcsa, a kész mappa kohéziós ereje: 
a honosítást, illetve visszahonosítást igénylő személyek sajátos jellemvonásai. ezek 
a személyes találkozások során kialakuló beszélgetésekben mutatkoznak meg, de 
az ügyintéző félórákban is kaphatunk ízelítőket. a kérelmezők számszerűsíthetők. 
egy-egy személy sima adatsorrá alakulhat a statisztikai kimutatásokban, ám az az 
élmény és élettöredék, ami egy megsárgult, naftalinos okirat hasábjain keresztül 
vagy családi ereklyeként őrzött viaszpecsétes okmányból sugárzik, teszi e mappákat 
teljessé, illetve megkérdőjelezhetetlen hitelességgel jogosultakká ezek tulajdonosait.

miket rejthet tehát egy zöld mappa a nagyjából azonos, illetve hasonló típuskér-
vényeken kívül? alapadatokat egy dél-erdélyben született, könnyeivel küszködő, 
toporgó idős bácsiról, aki első betérésekor hivatalos iratokkal nem tudta ugyan bi-
zonyítani, hogy a második bécsi döntés nyomán magyar állampolgárként gyerekes-
kedett Kolozsváron, viszont büszkén vett elő belső zsebéből egy picinyke medált, 
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melyben édesanyja karjában mosolyog a főtéri mátyás-szoborcsoport előterében. 
Kell-e ennél több bizonyíték?

Kérdésemre, hogy hol éltek a szülei, amikor Ön született, számunkra, gyakorta köl-
tözők számára igencsak szokatlan, már-már sokkoló válasz érkezett egy nyolcvan-
három éves, jó egészségnek örvendő nénitől, pajkos vidámsággal: Kedves, én a mai 
napig abban az ágyban alszom, amelyikben születtem.

magába rejt a honosítási mappa olyan apró életeket is, akik ugyanúgy, mint a 
negyvenes évekbeli kisgyerekek, nem tudatosan válnak magyar állampolgárokká, 
de másfél évesen az íróasztalok között totyogva rácsodálkoznak a billentyűkopogta-
tó nénikre, bácsikra, megijednek a nyomtató hangoskodásától, néha belegabalyod-
nak a szalagfüggönybe, s édesanyjuk után megerősítik pár fogas mosollyal a kért 
telefonszámokat: néd, hájom, nojc.

magába rejt a zöld mappa olyan irodalomtörténeti mellékágakkal büszkélkedő 
életutakat is, ahol a nagymama adyt is megihlette, konkrét verscímmel bizonyítva 
az azonosságot, vagy ahol a nagybácsi abban a kiváltságban részesült, hogy neves 
költőnkre, osztálytársként simán ady Bandiként emlékezett. 

egy-egy becsatolt irathoz fűzött félmondat, szülői sóhajtás drámai sorsokat sej-
tet. ilyen esetekben tűnik fel leginkább, hogy kinek mennyire érzelmi kérdés, illetve 
egyszerű adminisztratív lépés a magyar állampolgárság kérelmezése. szívszorító 
pillanat, amikor az egyetlen fiát több éve eltemetett apa a magyar állampolgárság 
posztumusz odaítélésének lehetősége felől érdeklődik.

az örökbefogadások különböző módozatainak kálváriája gyakran egész család-
történetek elmeséléséhez vezet egy-egy iratcsomó összeállításakor. ezek attól is em-
lékezetesek, hogy a jól megszerkesztett űrlapok alpontjainak pontos adatigényét is 
csőbe húzza a fogas kérdés. az illető születési bizonyítványában a biológiai apa neve 
szerepel és az örökbefogadó anya neve, így a szülők házassági adatánál nem volt 
egyszerű eldönteni, hogy mely szülők házassági adata a mérvadó, ugyanis az egy 
lapon említett anya, apa sosem volt egy pár.

a zöld mappa névmódosítást igénylő nyomtatványa gyakran a legfőbb tanúja 
az öntudatos „a név kötelez” szólás érvényszerző szándékának. van azonban pél-
da a múltbeli névelírások folytán élethosszig tartó identitáskettősségre is. a lenke 
néni születését anyakönyvező tisztviselő légből kapottan úgy vélte, hogy e név tö-
kéletesen megfelel a román ileana női névnek. lenke néni kissé szomorkásan vette 
tudomásul, hogy jelen jogi keretek között, nevének magyarosítása esetén csak a 
bejegyzett ileana pontos magyar változata, az ilona szerepelhet majd a honosítási 
okiratában. iuliu bácsi viszont élt a névváltozatok lehetőségével, és hangsúlyosan a 
Júliusz keresztnevet kérte a gyula helyett.

a zöld mappa vaskossága néha nemcsak nagyszámú kiskorú családtagot és bo-
nyolult leszármazási ágat igazoló iratok sokaságát takarja. a kérelmezők többsége, 
rossz diák módjára, az elszoktunk mi már az írástól ürügyén alig ír pár mondatot, 
ahogy egykori tanárom mondaná – ritka szép sorokkal. van viszont példa a túltel-
jesített rekordra is, amikor az életút huszonkét oldalas önéletrajzzá „zsugorodott” 
hadviselési emlékekkel, versidézetekkel, a sorok közé csempészett véleménynyilvá-
nításokkal fűszerezve.
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kétpólusú, igen-nem lehet a válasz. Bizony erre is volt olyan kirívó eset, amely igen-
csak elgondolkodtató, s bár ma megmosolyogjuk talán, hogy mindez egy szójáték 
kapcsán kerül felszínre, nem elhanyagolható, hogy ez végigkísér egy egész életutat. 
egy fiatal nőt hazafias tette miatt áldott állapotban zártak börtönbe és gyermekét, 
az állampolgárságot igénylő személyt, a börtön embertelen falai között hozta nap-
világra. a kisgyerek születéséről az apa a bírósági tárgyaláson, annak zsebkendőbe 
írt nevével szerzett tudomást.

a zöld mappa takarásában gyakran az egész huszadik századon átívelő életpá-
lyák is meghúzódnak. számunkra történelemkönyvbe illő, szinte felfoghatatlan, em-
beri léptékben beláthatatlan az az adathalmaz, amely mégis egyazon élet fontosabb 
eseményeit rögzíti. a 98 éves bácsi, aki mai napig aktív autóvezető, a második „ma-
gyar világ” kezdetén már egyéves házas volt.

A Nini, Önök egy napon születtek, ugyanabban az évben! rácsodálkozása máris 
tovább szövi e számokkal is összekovácsolt pár filmbeli egymásra találását. „Tessék 
elképzelni, mi már első osztályban egy padban ültünk – arcpíros mosollyal meg is jegy-
zi a néni – de csak azért ám, mert ő mindig jó volt számtanból és kisegített.” 

az érdekes esetek tárházából még számtalant lehetne előhúzni, de megérkezett 
egy újabb zöld mappa kiegészítésre, a pár hónapja még várandós kismama újszülött-
jének keresztlevelével. ő már zsófia. magyarul. Helyesen.
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Nem túlzás a rovatcím, hiszen kevés olyan város lehet közelben és távolban, ahol any-
nyi nyelven és olyan sok költő zengte volna örömét, bánatát, saját és közösségi gondjait 
Orfeusz tegnapi és mai leszármazottjai. Teret nyitott nekik a város számtalan irodalmi 
és nem csak irodalmi folyóirata, lapja, irodalmi köre. Ha még azokat is ideszámítjuk, 
akik egyetemein tanultak, kocsmáiban értek és nosztalgiával gondolnak az itt eltöltött 
évekre, akkor igencsak tekintélyes szám kerekedne ki. Mi, a versek értőbb és tompább 
közönsége büszkék lehetünk rájuk, ennek tanúsága ez a kis csokor, melyet az Erdélyi 
Magyar Írók Ligájában szorgoskodó barátainktól kaptunk.

Benő Attila

(két villamos között)

Két villamos között fél négyzetméteren.
lábad előtt a fémkígyó védtelen.
mögötted fénylő ütközők éle, szárnya.
se előre, se hátra nem léphetsz.
mozdulatlanság-zárda.
szaporázik, fogyatkozik lélegzeted.
a dolgok peremén: újabb végső kezdet.

órádat hiába nézed: időtlenséget kattog.
nyílnak és zárulnak a fémablakok.

Fényolló villan árnyékod szövetén.
testre szabott távlatok.
arcaidat visszafele lapozza a szél.

örök napforduló – mondanád, és
a tarkód mögött csönget a szerelvény,
és lassan elrobog a sötétlő háttér.
szemed elől is elvonulnak a fémfalak.
szabad vagy újra, még egyszer.
indulsz, arra gondolsz, mi az, mi elmaradt.
nem történt semmi, mondod, és föllélegzel.

nappali fényben égnek az utcai lámpák.
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azkit Kolozsvár-óvári szállásán szerzett

Kolozsvári várfal
ádventi köd által
hűs reggelben szelídül
kopár ajkú szélben
szamos szekerében
jövendő karjába dűl
szerződés a hajnal
némaság a jajjal
örvényre táncra perdül

lombtalan ligetben
kutunk illetetlen
mikor jutunk ünnepre
sűrű csönd pallóján
fellegben gázolván
jó rossz életre kelve
Híd-kapu bástyája
sétatér lócája
ha ki sírna nevetne

Egyed Péter

Kis-Kolozs álma városáról

ez itt az őzek völgye, ahol otthonos égbolt
alatt, a sudár nyírfák között
gyerekként üvegsutára lestem,
amin áttetszik az alkony s 
vörös hullámban áramlik a szív dobogása ‒

de füst száll fel a mélyből s 
szemközt a Kőmálról a szőlőt
akár hullt vadról a bőrt
az idő már úgy lerágta!
Akkor árván, őztehén és bak
nélkül a suta, hideg partján
Kis-Kolozs ott maradt,
lába alatt gömbkövek forogtak
s mint megannyi Hold-szem
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tűntek elő a kőfejek
a föld jeges homloka mögül,
a homokerek és márgapaplan alól.
Kiültek az Őz-völgyi patak partjára,
s a megindult időszél a ravasz Linczigh,
a lázadó Forró és Iffiú arcait s még mennyi másét
a remegő víz tükrén felmutatta!

s míg ott ült Kis-Kolozs s 
visszakészült az álomból
ide túlra, hideg kőfejek vitatták jövendő
sorsát, tűnődő arccal a patakba bukva.

Király László

a Garibaldi-híd

a garibaldi-híd alatt fut a szamos
– et nos amours –,
miközben nyugatra szökik
legszebb novellám: a bécsi gyors…

szeretném, ha valaki békén hagyna,
de se múltam, se jövőm nem bizonyos.
Hol leszek közönytelen,
mikor közönyös?
életem s életetek valahol közös. –
miként legyek hát közönytelen,
miként közönyös?!
ellopott verseim fölött lanyha
csodálkozással országnyi légy köröz.
szemközt a kardos-temetői sírkövek.
élek s tudom: már csak a jelen,
a múlt és a megélt jövendő követ.
és fut a szamos, a szelíd, a szőke.
mellettem, alattam, bennem – mindörökre.
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vallomás a városról

ez nekem a szülőváros.
honnan kezdjem.
valószínűleg életem legtöbb nappalát
(ha éjszakáit nem is) benne töltöttem.
egy kicsit az enyém is tehát.
személyi igazolványom szerint
neve: cluj-napoca.
itt voltam először szerelmes,
majd másodszorra és
harmadszorra.
itt kezdtem érteni a 
világ nagy rejtélyeit,
mégpedig, hogy apám miért visz 
minden vasárnap fagylaltot enni,
s ő mindig három konyakot iszik,
pedig szereti a fagylaltot.
itt egyetemre is jártam, ahol
rövidesen megtudtam, hogyan lesz
a kutyából szalonna,
meg bármi másból egyetemi tanár.
itt sok mindenhez kezdtem, és
elég keveset fejeztem be.
itt sok barátom volt, és ugyanitt
kevés maradt.
innen bárhova utaztam,
mindig ide értem.
itt
még templomba is jártam, 
be.
itt egy kicsit enyém a 
sétatér meg a Fellegvár.
itt néha mintha
otthon lennék.
itt ritkán álmodom,
hogy otthon vagyok.
itt láttam az első 
villamost és színes tévét,
itt egy kicsit enyém
a Főtér.
itt nem tanultam meg
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úszni meg oroszul.
itt egy kicsit enyém a levegő 
meg szamos.

László Noémi

Kolozsvár

mi is történhetett, hogy itt maradtam,
s nem lett belőled Berlin, róma, Párizs,
körhinta, metró, fürdő, katedrális,
csak hársfaillat hosszú alkonyatban?

mi is történhetett veled s velem,
hogy nem rohantam más várak falához,
hogy leheleted sosem volt halálos,
hogy fölfogtál a síkos végeken?

mi voltál? időm tengerén a bója?
embernyi, hűs hely tűző napsütésben?
lőrésem, árkom, féltett büszkeségem,
ostoba harcok fehér lobogója?

mi voltam én? vergődő, vak madár,
borzasan csüngő tüskeág a ködben ‒
de összefontad két karod fölöttem,
és könnyű lettem, mint a hangaszál.

Lászlóffy Csaba

a meg nem talált kolozsvári kódexből

nem tehetek róla hogy annyi a rom
már csak a koponyafal
a kikezdhetetlen
ha lebontanám azt is
valaki kíváncsi még rá
mi van mögötte?------------------------------
--------------------------
jöjjön az ostromállapot
amikor mint farkatlan macska
az óvatosság is nyivákol



2012naPJainK városa262
n

a
PJ

a
in

K 
vá

ro
sa mikor a menekült nem hazudhatja

hajléknak az ellenség kebelét
midőn nincs más esély
oltalmaznod kell önmagad
--------------------------
a hegy-----------------------
a villámlások----------------
az emlékmű és ami láthatóvá
tehetné----------------------

ülünk a sötétben
kimondott szavaink összeomlanak
az elhallgatottakból védőbástyára nem
csak ilyen álöltözetre telik:
„egy hollandus rossz dolog
kettő még rosszabb”

Molnos Lajos

az utolsó monológ
Andrási Márton emlékére

… nos mit szóltok cimborák
jó tréfa volt igaz
Bevallom szorongtam egy kicsit
miközben eloldoztam a színpadot
a díszletek s a vastapsok közül
Féltem hogy észreveszitek
de sikerült
egy óvatlan pillanatban amikor
mindnyájan félrenéztetek
és kilibbent a színpad a teremből
s ott úszott lomhán máris
szépséges városom fölött
és én a közepén
két háznyi-nagy bőrönd között –

a nevetéstől még a könnyem is kicsordult
pedig úgy hittem
réges-rég kiapadt
a könnyek kútja bennem
és lám kibuggyant most
két forró könnycsepp a szememből
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mint hajdanán mikor még
édesanyámhoz menekültem oltalomért
Két igazi sós ízű forró könnycsepp
s letörölni is elfelejtettem
miközben végiggurultak tétován arcomon…

nos cimborák
remélem elismeritek
jó tréfa volt
vétek lett volna kihagyni…

Orbán János Dénes

Téli dal

Kolozsvár. tél, huzat. Beton tökély.
csőben a víz megáll.
Fagyos lakásban üldögél
a nép, a fényre vár.

madártetem. szemét. sötét szamos.
Kutya s két porkoláb.
csönd van. csupán a villamos
csönget, megy is tovább.

Papp Attila Zsolt

Esőváros

egy nagy utazás Kolozsvár felett,
a dombról éppen rálátni a hídra.
esőcseppek, az ablakok helyett,
a festményen, mely néha visszahívna.

egy impresszionista tájkép negatívja.

tengerszint alatt. egy volt-városra látok,
belepi alant a süppedő homok,
a jövő hordaléka: évek, álmok
fölött rizsföldek és rezervátumok.
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a festékfolt most átterjed a parkra,
az eső lassan elmossa a képet,
és szamossá vedlik vissza a szajna.

és ki az, aki szebb véget akarna!

a szív, a bolond soha meg nem unja
– mit sokan megtettek előtte, sokszor –
ósdi elégiát dalolni újra
a veszendő és furcsa városokról.

Szőcs Géza

Kolozsvári horror

egy novemberi éjszakán, házkutatástól tartva, a
folyóba dobtam egy magnószalagot. a te hangod
volt rajta; hiszen tudod, melyik szalag lehetett
ez.

azontúl még jóideig, valahányszor átmentem azon
a szamos-hídon, mindig téged hallottalak a vízből.

Varga Borbála

Félrelépek

mint a helyőrség katonája,
kiballagtam a temetőbe
bakancsba. Jöhet tengeri rája ‒
jelszavam mindig egy: előre!
dsidánál egy padra leültem,
néztem a várost kimerülten,
kértem, mint kolléga, segítsen,
vagy legalább meglegyintsen
egy észretérítős pofonnal.
azt adhat más is, és azonnal,
mondtam aztán, és lejöttem,
elmaradt a kert mögöttem,
az utcán minden csendes, fáztam,
vagyonom ha már rádruháztam.
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Benkő Levente

Kis történetek a nagyvárosból

autóssors

rossz volt a lelkiismeretem, vissza kellett fordulnom. velem is megtörtént már, 
hogy néhai rozzant daciám úgy tett velem, mint általában a nők szoktak: amikor 
a legnagyobb szükségem volt rá – otthagyott. alig tettem néhány lépést a szamos 
hídján, átvillant agyamon az a történet, amikor az Úrnak valamelyik esztendejében 
álltam az út szélén autóstopra várva – miközben egyetlenegy járgány vezetőjének 
sem jutott eszébe, hogy né, azt a szerencsétlent még az eső is veri. Fertályórát áz-
tam, amikor magyar rendszámú piros járgány húzott el. a márkájára már nem em-
lékszem, csak arra, hogy a pedált barna bajuszos pasas taposta, mellette pedig szőke 
bombázó üldögélt. Úgy elhúztak mellettem, mint a szélvész, szevasztok. öt perc 
múlva visszajöttek, s hirtelen fékezve áthajtottak az innenső oldalra. a szőkeség 
kiszólt, hogy üljek már be, a pasas pedig mindenféle félreértést elkerülendő gyorsan 
hozzátette: rossz volt a lelkiismeretem, nem hagyhattam ott, a bajban.

nos, a szamos hídjáról visszafordulva gondoltam, visszaadom a kölcsönt, és kise-
gítem a bajból ezt a kolozsvári embert. ebben a legforgalmasabb útkeresz teződésben 
úgy bedöglött a fehér daciája, hogy képtelen volt elindítani. a motorját is, a kerekeit 
is. a három oldalról is elakadt sorokból veszettül dudáltak és anyádoztak. Ketten már 
csak elbírtunk valahogy a hófehér daciával. gyakran előfordul? – próbáltam közeled-
ni kizárólag szakmailag az én kolozsvári román emberemhez. eddig még nem történt 
meg... h, h, h – lihegte vissza. Benzinje van? H, h... van, a nyavalya essen belé... h, 
h... és araszolgattunk, fel a kockaköves úton. további szavait nem értettem egészen 
pontosan, de olyasvalamit sziszegett, hogy ott essék belé a rossznyavalya az egész 
piteşti-i gyárba, ahol van, s hogy inkább tartotta volna meg a jó öreg német vágenjét. 
az én vénasszonyom még jól szolgál… h, h, h, az is német, h, h – szuszogtam már a híd 
közepén. de mondja, miért nem cseréli le valami újabbra? Hát éppen ez a baj... h, na, 
mulcumeszk... erre cseréltem a régit... h, most hoztam ki a gyárból, h... három napja... 

Kefekúra

elküldtek, hogy menjek, hozzak két üveg csíkit, de rögvest siessek vissza. nehogy 
a sörök kihűljenek. olyan bő negyedórával a zárás előtt értem a boltba. elkéstem? 
nem, dehogy, dünnyögte a csinos elárusító kisasszony. abból következtettem hajadon 
voltára, hogy nem viselt karikagyűrűt, tehát ura sincs őneki. a beszélgetést mégis ő 
kezdte, azazhogy folytatta mondván, azért pakolász ilyen sebtében, mert alig várja, 
hogy hazamehessen. Hát, a karácsonyi hajrá s a szilveszteri félhetes vakáció után az 
ember nehezen lendül ismét bele... legyintett, bárcsak ez lenne a legfőbb baja. ret-

Ked
élyes Ko

lo
zsvá

r  



2012naPJainK városa266
n

a
PJ

a
in

K 
vá

ro
sa tenetes fejfájásra panaszkodott, meg arra, hogy dél óta minduntalan végigfut a hideg 

a hátán, fájnak az ízületei, még a kicsi lábujjába is bele-belehasít valami iszonyú 
fájdalom, az agya meg lüktet, mintha most készülne szétrobbanni. szóval alig várja, 
hogy otthon bebújhasson a saját ágyába, egyes-egyedül, és legalább két napig hagy-
jon békét neki az egész világ. azzal próbáltam vigasztalni, hogy engem is elkapott, 
most kászálódom ki belőle, látja, a zsebkendő még mindig kéznél van, mert tudja, mi 
az, ami nyáron megfagy, és télen felenged... nem vette a lapot, én meg folytattam, 
hogy szedjen talán aszpirint, paracetamolt. megint legyintett. igyon káposztalevet, 
vagy egyen savanyított káposztacikát, ezekben sok a cévitamin. a torma is jó, hrean, 
ahogy önök nevezik. Halovány mosolyra sem tudtam deríteni. majdnem mindenről 
lemondva legyintettem, hogy na, szép kis többségi kultúrnemzet vagytok, ha már a 
népi gyógymódot sem ismeritek, amikor bekattant a klasszikus recept: próbálja meg 
pálinkával. Pálinka, ismételtem, pălincă, tán csak tudják mi az. mi székelyek azzal 
is szoktuk kúrálni magunkat. a szakkifejezés román megfelelője sehogyan sem jutott 
eszembe. végre elmosolyodott. és kisegített: nálunk, magyaroknál az kefekúra. 

Ékezetek

állig felfegyverkezve mentem be az anyakönyvi hivatalba. már csak úgy, képle-
tesen. megálljatok csak – határoztam el –, nem fogtok ti packázni velem, azt fogtok 
beírni a kicsi születési bizonyítványába, amit én akarok, nem azt, amit ti gondoltok. 
Felőlem hivatkozhattok akármikor akárkire és akármire, engem nem érdekelnek a 
ti öntörvényű szabályaitok, nem érdekel, hogy más mennyire igényes a neve feletti Ke
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ékezetekre, bennem emberetekre találtatok, az biztos. ilyen és ehhez hasonló gonosz 
gondolatok cikáztak agyamban, amikor a lámpa hirtelen zöldre váltott és átmehet-
tem, be a hivatalba. Fegyvertáramban magammal vittem Bill gates találmányának 
az ide vonatkozó leírását is. arra az esetre ugyanis, ha a születési anyakönyvet 
vezető kisasszony vagy naccsága amiatt próbálná reánk kényszeríteni a pontatlan 
magyar neveket, hogy a mai korszerű világban már nem pennával, hanem számí-
tógéppel töltik ki a bizonyítványokat. Következésképpen a betűkészlet adott, kézzel 
belejavítani nem lehet, szakértőbb kollégám, öcsi útmutatásai alapján pillanatok 
alatt elkészült az iskolás időket idéző puska, sze’ Kelet-európában nincs számítógép 
magyar betűkészlet nélkül, csak meg kell keresni azt a százegyest. Haditervem ak-
kor bizonyult helyénvalónak, amikor két nappal előttünk Flórát Floraként írták bé a 
nagykönyvbe, de mielőtt még hadat üzentem volna az egész hivatalnak, a helyes kis 
anyakönyvvezető asszonyka mosolygott: akkor Boróka második o betűjén ékezetet 
használunk, de az ön nevének ő betűjén hosszú vagy rövid az akcentus? 

a magyar nemtörődömség

a kisasszony orrom alá dugott egy mütyürt, és azt mondta: legyen szíves, mondja a 
kamerába a nevét. s hogy kinek a nevében szólok a számítógéphez. mert nyilatkozgat-
ni csak a magam nevében szoktam, következésképpen kétszer hangzott el: szüleimtől 
kapott becses elnevezésem, szabatosan, magyarul, az ő betűn hosszú ékezetekkel, 
bele a szerkentyűbe. még azt sem fejtettem meg, hogyha mérnöki pontosságú egymás-
utánisággal kétszer is abba a szerelékbe mondtam a nevem, ez a globalizélő csodama-
sina tulajdonképpen a hangomat vagy a fizimiskámat rögzítette-e, s ha netán mind-
kettőt, minek az neki, amikor a kékszemű, festett szőke kisasszony bűbájos mosollyal 
elibém libbentett három darab papírlapot. legyek szíves ellenőrizni az adatok pontos 
mivoltát. vagy háromszor is végigpásztáztam látó ókulárommal a lapokat, de akár-
hányszor hunyorítottam is, hol a lámpa, hol az ablakon besugárzó fény felé fordulva, 
a nevem felett biz’ a’ mindannyiszor hibádzott az ékezet. ne szórakozzanak velem, 
kezitcsókolom, manapság már Kolozsváron is megkérdik, hogy a nevem ő betűje felett 
rövid-e vagy hosszú az akcentus, maguk meg itt, a székelyföld szívében, sepsiszent-
györgyön, magyar létükre simán leseprik az ékezeteket?! nincs mit tennünk, a gép a 
hibás, csicseregte a szőkemény, s különben is nézze: a polgármesteri hivatalban is éke-
zetek nélkül állították ki az engedélyét... leforrázott. máskor megnézem kétszer is. és 
elölről kezdem a bejegyzést. az autonóm magyar polgármesteri hivataltól kezdődően. 

viccen kívül

mire kijöttem a hivatalból, ott állt az öreg autóm szélvédőjén a papiros: cédula 
nélküli parkolás miatt franctudjahányadik szakasz értelmében tizenöt erős lej bír-
ságot kell fizetnie. tíz napon belül, különben a taksa ötven lejre nő. tiszta magától. 
mire beültem a kormánykerékhez, átvillant az agyamon: 1. kifizetem a bírságot, 
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kolbász, de a késés miatti ráadás nyomán nem mehetünk kertet ásni, mert nem lesz 
benzinre való, 3. megpróbálom rávenni a parkolóőrt: vonja vissza a bírságot. mire 
vagy kétszer megkerültem a főteret, alkonyodott. a harmadik kör elején felbukkant 
két piros egyenruhás alak, kezükben egy-egy jegyzettömbbel, s leskelődtek, be az 
autók ablakán. na, megálljatok csak, most én kaptalak el titeket!

mire utolértem őket, kidolgoztam a haditervet. a szüleim gyermekkorom óta 
arra oktattak: hazudni nem szabad, mostanra másoktól és az élettől azt is megta-
nultam: lehet, de csak szemrebbenés nélkül. rezzenéstelen arccal és határozottan 
szólítottam meg a szakállas piros ruhást, hogy: nézze, itt van ez a bírság, de engem 
ne szívassanak, mert nem parkoltam, hanem a grétám lerobbant; huszonöt éves a 
kocsi, hát csoda, hogy beadja az unalmast? máskor majd cédulát hagyok: motorhiba, 
így jó lesz? Különben semmi gond, máskor is kifizettem a parkolási díjat, de most 
inkább szerelőért indultam, nem a jegyautomata felé. a piros egyenruhásoknak gya-
nús volt, hogy egész délelőtt szakit kerestem, de megegyeztünk. mire amazok be-
fordultak a másik utcába, az én grétám motorja vígan duruzsolt. Jól átvertük őket, 
öreglány, gyerünk hazafelé! Kereken hetvenhárom métert haladtunk. mert az én jó 
öreg tragacsom motorja megállt. önként és köhögve. viccen kívül. 

Éjszakai városnézés

na, és merre vesszük az irányt? – fordult felém a sofőr. Hát, ha már választani 
lehet, akkor előbb szeljük át a várost, mondjuk nyugat–kelet irányban, vagyis hosz-
szában. micsoda pazar este, micsoda friss tavaszi levegő, és micsoda kényeztetés, 
hogy az embernek külön gépkocsivezető áll a rendelkezésére. nem kell hozzá egyéb, 
csak egy telefonhívás, és máris ott terem, a kocsi cd-lejátszóján szól a kellemes 
zene, valami folkos, etnorockos muzsika, éppen kedvemre való, grétucim, hűséges 
társam, hát kell ennél szebb este? mindig mondtam neked, hogy egyszer majd ezt is 
kipróbáljuk: sétálgatunk valahol a sötét külvárosban vagy még azon is kívül, aztán 
szottyan a kedvünk, bepötyögjük a zsebtelefonba a szolgáltató számát, ott veszik a 
hívást, és jönnek velünk, értünk a megadott címre. annyi évi rohangálás és gürcölés 
után, hát nem? szóval elindultunk: radu, a rendel kezésünkre álló és szálló sofőr, 
grétám és én. a külvárosi vagy még azon is kívüli tömény sötétség lassan foszla-
dozott, tünedezett, mígnem nappalit pirongató fénybe érkeztünk. micsoda pazar 
látvány, hogy én ezt eddig nem vettem észre, hát hogy is tettem volna, amikor évek 
óta csak rohanunk, hazulról munkába, munkából haza, így múlik el a világ dicső-
sége, grétám, és mi csak akkor vesszük észre, amikor már késő. szóval átszeltük a 
pazarul kivilágított várost hosszában, aztán észak–dél irányban, vagyis széltében, 
és még akkor sem untuk, amikor órák múltán zegzugos, sötétebb szűk utcákon gu-
rultunk végig. valamikor éjféltájt lehetett, amikor radu fékezett. megérkeztünk, 
mondta halkan, a kirándulásnak vége. Hagytam neki némi borravalót, hogy ilyen 
élményben volt részünk. s főleg, hogy grétám, a jó öreg tragacsom cseppnyi benzint 
sem fogyasztott ezen az éjszakán. az autómentő rakterén nem is kellett neki. Ke
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Tudni magyar

Kicsit lihegve, szuszogva, fújtatva cihelődött fel a kocsira. Pillanatnyi gondolko-
dás után belépett a fülkébe, és a kocsi küszöbének a magasságából eredő nehézkes 
felszállástól még mindig lihegve lepakolt. Fene essék belé ebbe a cseferébe, hogy a 
perszonálvonatokat mindig olyan vágányról indítják, amelyeknek alacsony a peron-
ja... – dohogta félhangosan, mire az ablak mellett menetiránt ülő útitársnak csak 
ennyi kellett. immáron kettesben folyatták: megkapta a magáét rendesen a román 
vasúti társaság, amiért nincs tekintettel arra, hogy az idősebbek az átlagosnál ne-
hezebben tudnak felkapaszkodni a kocsi lépcsőjére, s a személyvonatokat különben 
is indíthatnák a pályaudvarhoz legközelebb eső, könnyen fel- és elérhető vágányról. 
aztán a nyugdíjra terelték a szót. megkapta a magáét rendesen az egész román 
állam, nyugdíjrendszerével együtt, amiért aprópénzt fizet a keservesen ledolgozott 
évtizedekért. és ez még mindig semmi – fűzte hozzá panaszához a lihegésével kicsit 
alábbhagyó útitárs –, képzeljék csak el, hogy engem mint magyart a múlt rezsim-
ben is mennyi megkülönböztetés ért. mert én a kombusztibil depozitban dolgoztam, 
na nem mondom, néha azért összesepertünk magunknak egy-két zsák brikettet ab-
ban az időben, amikor csak tikettre és rációra adták, de nem lehettem sef de túra, 
mert nem tudtam elég jól románul. és a revolúció után is hiába panaszkodtam a 
presedintének, hogy léptessen már élő, mert én vagyok a legidősebb, válaszképpen 
kihelyezett a külvárosi alimentárába raftot rendezni. nehogy azt gondolja, hogy 
csak magának volt nehéz, fűzte hozzá az ablaknál menetiránt ülő útitárs, engem, 
mint magyart fel sem vettek a sántierre, amikor a váriántát építették, pedig a lapát-
nak mindegy, hogy jól vagy rosszul beszélsz románul... alapvetően mindent értet-
tem. csak azt nem, hogy ali merre ment. 

Fiúk

minden szemrevaló csaj után megfordulnak. no nem feltűnően, és nem hangosan 
taglalva a látottakat, hanem csak úgy finoman, elegánsan, úriemberhez illően. s 
néha egy picit összekacsintva: ez már igen. miért is ne, hiszen férfi legyen a talpán, 
aki behunyja a szemét egy csinos nő láttán, s mint az ökör vagy a gép megy tovább, 
anélkül, hogy hátulról megcsodálná az idomokat. Főleg ezen a forró nyáron, ami-
kor a szebbik nem szebbike kínálva kínálja a legyünk őszinték: gyönyörű látványt. 
ilyenkor szokták mondani az oldalba bökött férjek, hogy: de drágám, hűséget esküd-
tem, nem vakságot!... na, szóval meg-megfordulnak a csajok után. Hiszen tele van-
nak életkedvvel, és vidámak, és szépek, és ügyesek, és fiatalok, és fiúk. ott állnak 
mellettem az autóbusz középső ajtójánál, még vagy három megálló, és leszállunk, 
és addig is beszélgetünk. sikerrel vett és elmaradt egyetemi vizsgákról, melóról, 
autókról, tervekről, új albérletről. no, és egy kicsit a nőkről is, mert egyrészt, mint 
mondám, fiatalok, másrészt pedig öreg kecske is megnyalja a sót.
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san, kilencvenes-hatvanas-kilencvenes kerületekkel, valami ötvenkét kilóval, spor-
tosra nyírt gesztenyés hajjal, őzike szemekkel és tündéri mosollyal, és mindösszesen 
huszonegy évesen. na, legények: ő timike, régi kedves ismerősöm, a fiúk pedig 
hozzám tartoznak. s tovább a buszon, még vagy két megállót. szakmáról, iskoláról, 
vizsgákról, rekkenő melegről, virágokról, vakációról, ze néről, hétvégi tervekről. de 
már csak timikével, mert a fiúk legfeljebb csak bele-bele moso lyognak a beszélgetés-
be. a legények már léptek vagy hármat a járdán, amikor a lány bizalmasan: milyen 
jóvágású srácok. mindig ilyen szerények és csendesek? vagy netán történt valami, 
és emiatt ilyen szótlanok? Jaj, nem, dehogy történt, csak zsíros kenyeret ebédeltek. 
Hagymával. 

szemléletmód

a múltkor a sógorom egy kicsit furcsán nézett rám, amikor arról meséltem neki, 
hogy a mi nagy magyar balsorsos világlátásunkhoz képest a románok bezzeg. sok-
kal életrevalóbbak. a sógor nem hitte el nekem, s minduntalan azt bizonygatta, 
hogy nézzem csak meg egyetlen és oszthatatlan szülőföldünket, székelyföldet, hogy 
szépül s épül: egyre-másra csinosodnak a régi, készülnek az új családi házak, a 
kisebb-nagyobb üzemek és kereskedések, s mindez annak is köszönhető, hogy a 
valamikor magyarban vagy németben vagy osztrákban boldogulást keresők közül 
egyre többen jönnek haza. valamicske pénzt összekuporgattak, az ott látottakat-
tapasztaltakat jól megtanulták, s itthon kamatoztatják. Hja, az amerikát megjárt 
Bölöni Farkas sándor mikor megmondta, hogy mit kellene tenni a székelyföld fel-
virágoztatásáért? s Benedek elek – amikor még alig írt, de az országgyűlés pad-
jaiban annál többet hallgatott, mármint mesét – hányszor cikkezett arról, hogy a 
székelyföld felvirágoztatásához semmi más nem kell, csak egy kis fejlesztés, mun-
kalehetőség, s a székelynek mindjárt jobb a kedve? dolgozni, gyermeket csinálni s 
főleg itthon maradni, nem pedig a Kárpátiára jegyet váltani. de – tettem hozzá nagy 
okosan – ha az iparkodókról véreink közül egyre többen példát vennének, s nem si-
ránkoznának, leköröztük volna már a fél európát. evvel a sógor is egyetértett, de azt 
továbbra is erősen kétségbe vonta, hogy a románok életrevalóbbak lennének. néz-
zem csak meg, hogy vagy hárommilliónyian mentek olaszba, spanyolba, s miért, ha 
nem az itthoni kilátástalanság miatt? Úgyhogy ne meséljek neki derűlátó nagy vagy 
kis román világlátásról. Hiába mondtam neki, hogy számtalan olyan magyar embert 
ismerek, aki egész nap tunyulva szidja a sötétséget, a román pedig bezzeg. nyüzsög, 
nem nyugszik, házat épít, kocsit cserél, pedig nem veti fel a pénz, de a tenni akarása 
eléggé nem dicsérhető módon viszi előre. s a legfontosabb, hogy nem ismer lehetet-
lent, soha nem mond nemet. Jó, na, egy kicsit heccelni is akartam a sógort. de végre 
megértett, amikor elmeséltem neki, a múltkor a járdabontókat megkérdeztem, hova 
viszik majd a szegélyköveket, a magyar azt válaszolta, hogy a hivatal raktárába, a 
román pedig, hogy mennyi kell belőle. 
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anekdoták az utunkból

Ezúttal a kolozsvári Utunkból (a Helikon elődjéből − a fiatalabbak kedvéért) cse-
megéztünk, melynek hasábjain (és az évkönyveiben) sok kedves anekdotán derülhetett a 
nyájas olvasó. Ez a csokor három kolozsvári művész tarsolyából került a nyilvánosság elé.

molnos lajos: Tízes

másodévesek voltunk, Jancsó elemér professzornál – a nagy irodalomtudós-
nál – vizsgáztunk a felvilágosodás korának irodalmából. mikor az előttem felelő 
kolléganőnek – aki valósággal remekelt – Jancsó professzor azt mondta, hogy hát 
ez bizony… – nagyon szomorú lettem, s menten elhittem az akkoriban terjengő 
mendemondát, miszerint a tudós professzornak néha vizsgáztatás közben eszébe 
jut, hogy egy (állítólagos) kari ülésen szóval érték, merthogy minden diákot át-
enged, mégpedig nagy jeggyel. amikor ez eszébe jut, így a szóbeszéd, a profesz-
szor úr gyorsan elhúz két-három vizsgázót, bizonyítandó, hogy ő alapjában véve 
nagyon is szigorú, már-már kegyetlen ember. mi volt igaz a szóbeszédből, mi nem, 
ma sem tudom, azon a vizsgán viszont úgy éreztem magam, mint a halálra ítélt, 
annál is inkább, hogy néhai Fazekas főhadnagy uramat éppen csak „átfutottam”… 
Belekezdtem. néhány mondat után hirtelen eszembe jutott, hogy a legfrissebb igaz 
szóban láttam egy Jancsó-tanulmányt, s épp Fazekas mihályról. merész fordulattal 
folytattam, valahogy így: Fazekas mihály munkásságának jelentősége, amint azt 
legfrissebb tanulmányában Jancsó professzor kifejti, abban áll, hogy… szerencsére 
nem kellett tovább „kifejtenem”, mert Jancsó professzor közbekérdezett: Hol olvasta 
ezt a tanulmányt? mondtam, hol. mire ő: nem hoznék neki egy példányt a lapból? 
mintha puskából lőttek volna ki, rohantam. mire végeztem a „bevásárlással”, a jegy-
zetem átböngészésével, a tanulmány elolvasásával, kollégáim már rég levizsgáztak. 
a professzor egyedül volt a szobájában – itt vizsgáztatott minket –, s valamit olva-
sott. eléje tettem a tanulmányánál kinyitott lapszámot. elolvasta, újabb írásokat is 
átböngészett, rólam teljesen meg is feledkezve. Fél óránál több idő is eltelt. diszk-
réten köhintettem néhányat. Felnézett. mit óhajt? – kérdezte csodálkozva. elhebeg-
tem-habogtam, mi a helyzet. Kicsit gondolkozott, aztán azt mondta: tessék! Fazekas 
mihály élete és munkássága – mondtam be a címet, nagyot szusszantam, s már épp 
bele akartam kezdeni, amikor Jancsó professzor „átvette a szót”, és pompás előadást 
tartott Fazekas mihályról. álltam, hallgattam, majd amikor befejezte, gyorsan eléje 
csúsztattam kékfedelű indexemet, ő pedig beleírta a legmagasabb osztályzatot, mi-
közben kifejtette: egészen meglepő, milyen alaposan ismerem Fazekas mihály mun-
kásságát. e kis történet igazi csattanója mégsem ez. az néhány másodperccel később 
„csattant”. miközben nyúltam az indexemért, Jancsó professzor rámmosolygott, és 
azt mondta kedves-halk hangján: remélem nem vette zokon, hogy a nyári szesszi-
óban nem engedtem át, így legalább a nyár folyamán alaposan át tudta tanulmá-
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nyár folyamán, aztán, kezemben az indexemmel, pucoltam ki a szobából, mielőtt a 
szórakozott professzoromnak netán eszébe jutna, hogy az a bizonyos nyár még hát-
ravan, most még csak júniust ír a naptár. 

Rónai antal

egy kép átvételére várakozva ültem a fényképészet várószobájában. a kerek asz-
tal körül három idősebb és jól elhízott asszonyság ült. elnézegettem az üveglap alá 
helyezett szép fényképeket, és örömmel fedeztem fel közöttük prímabalerinánkat: 
lukács máriát egyik szerepében, félmeztelenül és csábító balettpózban. időközben 
előkerült a fotográfus a fényképemmel. nézem-nézem… nem vagyok túlságosan 
elragadtatva képmásomtól. 

− Hiába – jegyeztem meg sóhajtva –, nem vagyok már adonisz! ilyen vagyok 
és kész. nem lehet mindenki olyan szép, mint lukács marika itt ezen a képen… 
mélyen megvető ajakbiggyesztéssel, lefitymáló csípős hangon vágta nekem oda az 
egyik asszonyság:

− gusztus dolga!

§

nem lepődtem meg, amikor egy alkalommal feltették nekem a kérdést: emberi 
vonatkozásban milyen is a viszony zenekar és karmester között? elméleti értekezés 
helyett példával adtam meg a választ. zsurka Péter közismert hegedűművészünket, 
a zenekar akkori koncertmesterét, a Seherezádé olvasópróbáján egyik szőrszálha-
sogató karnagyunk arra kérte, hogy a szólóját játssza másképp: erősebben, mar-
kánsabban. zsurka kelletlenül bólintott. miután a karmester megismételtette vele a 
passzázst, újfent rászólt:

− Fortébban! szélesebb vonóval! nyomatékkal!
zsurka csak nyelt egy nagyot és továbbra is csak hallgatott. mikor a karmester 

harmadszor is megállította:
− na de kérem… mondottam már… erélyesebben… bátrabban!!! – a szókimon-

dásáról híres zsurka Péter végülis megszólalt:
− Karnagy úr! Ha én bátor volnék, úgy fenéken billenteném önt…

§

a régi kolozsvári színház egyik művészét ravatalozták fel az akkori thália elő-
csarnokában. egy nagyravágyó színművész, aki az elhunyt szerepkörére vágyott, 
élve az alkalommal, odasomfordált a koporsó mellett álló igazgatóhoz: Janovics 
Jenőhöz és odasúgta:

− direktor úr! Ha lehetséges volna… szeretnék az elhunyt kolléga helyébe ke-
rülni…Ke
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Janovics nyugodtan a ravatalra mutatott:
− Kérem, tessék. Ha a családnak nincs kifogása ellene…

Fodor sándor: Gyanús!

az ötvenes években, kiváltképpen az ötvenes évek vége felé – nekünk, akkori 
fiataloknak – sok vitánk volt nagy istvánnal. nem személyes természetű viták – és 
nagy istván becsületére legyen mondva, sohasem próbálta személyes síkra terelni 
a mégolyan éles szóváltásokat sem. már nem emlékszem pontosan, 1958-ban vagy 
59-ben jelent meg az utunkban Nézd meg az anyját című novellája. Jóízű, hangula-
tos írás volt (utóbb jól sikerült színdarabot is írt belőle, amit a szatmáriak mutattak 
be) – örömmel gratuláltam neki:

− nagyon tetszett a novellája, nagy elvtárs!
− na, akkor el kell olvassam figyelmesen – fogadta nem hétköznapi módon a 

dicséretet.
− talán nem olvasta? elmondanám a tartalmát! – ajánlkoztam.
− nem erről van szó. másoknak is tetszett. Ha pedig maguknak tetszik, valami 

baj van azzal az írással!
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A Házaló Fazék az Agnus Rádió és a kolozsvári Szabadság napilap közös rovata. 
2010-ben indult útjára, célja, hogy olyan recepteket mutasson be, amelyeket a kolozsvá-
riak készítenek el. A szerkesztők (Kiss Gábor, Adorjáni Eszter) előzetes egyeztetés után 
ellátogatnak egy kolozsvári lakoshoz, aki megfőzi azt az ételt, amit szeret, amelyet be 
akar másoknak is mutatni. Főzés közben fényképeket készítünk, ezekből egy megjelenik 
a Szabadságban is, több fényképet pedig az Agnus blogon lehet megtekinteni. A főzés 
végén hangfelvételt készítünk, amelyben bemutatkozik a recept elkészítője, elmondja a 
hozzávalókat, végül pedig az elkészítéséről is szót ejt. A hanganyag gépelt, majd szer-
kesztett formája kerül a Szabadságba. A hanganyagok visszahallgathatóak az Agnus 
blogon.

Ezekből nyújtunk át ízelítőül és emlékeztetőül néhányat.

Gyümölcs- és joghurttorta 

adorjáni Katalin vagyok, hat gyermek édesanyja. Bár a gyermekeim már fel-
nőttek, mégis nagy élvezettel olvasom az életfa családsegítő egyesület Kismama 
Klubjának levelezőlistáját, és amit 
egymásnak elmondanak az anyukák, 
összevetem azzal, ami az én időmben 
volt, amikor a gyermekeim kicsik 
voltak. Például nem tudtam azt, hogy 
egyéves gyereknek lehet nagyszerű-
en tortát készíteni olyan anyagokból, 
amelyek nem okoznak neki gondot, 
például anélkül, hogy tortalapot is 
használnánk. a recept, amelyet ma 
az olvasók figyelmébe ajánlok, éppen 
a levelezőlistáról származik, ha jól 
emlékszem, enikő írta alá, azt már 
nem tudom, hogy melyik enikő, de 
neki köszönhetjük ezt a tortareceptet. gyümölcs és joghurt tortának nevezi. mivel a 
gyermekeim már rég meghaladták az egyéves kort, ezért én tortalapot is készítettem 
hozzá.

6 tojásból készítek tortalapot. amikor megsül, kettévágom, és így két alsó része 
van, az egyikből készül a joghurt torta, a másikból a sima gyümölcs torta, ami na-
gyon egyszerű: gyümölccsel telerakom a felébe vágott tortalapot, majd tortazsela-
tint készítek (a zselatinport fel kell főzni 250 ml folyadékban – lehet víz vagy akár 
gyümölcslé is –, kell bele két evőkanál cukor). amikor felfőtt, ráöntjük a tortára, Ín
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amit előzőleg gyümölccsel megraktunk, a folyadék megfagy rajta, és körülbelül egy 
fél óra múlva már annyira kihűlt, hogy ehető. tejszínhabbal a tetején nagyon finom, 
üdítő, ízletes torta lehet a család számára.

a másik a gyümölcs-joghurt torta, és azért társítom a kettőt, mert annak legalább 
öt órára van szüksége ahhoz, hogy a joghurt rész megdermedjen, és vágható legyen 
a torta.

Joghurtos csirkemell 

Ferencz amália vagyok, az a fajta ember, aki többnyire jól érzi magát a bőré-
ben. csak hálás lehetek mindazért, amit ezidáig kaptam. csodálatos gyermekkorom 
volt és nagyszerűen alakult az életem. Jelen pillanatban rádiózom. műsorokat szer-
kesztek, adást vezetek. egyfajta szerelem ez, és úgy érzem, hosszúéletű. Hasonló 
érzéseket táplálok a színházzal szemben is. szeretem a színház világát. mindent, 
amit a színház jelent. amikor megadatik a játszás lehetősége, akkor vagyok igazán 
önmagam. gyakorlom az önuralmat, és elmondhatom, nem könnyű. eldöntöttem, 
hogy megpróbálok minden körülmények között elégedett maradni. annak örülni, 
ami éppen megadatik. rádiózás, színjátszás, kalandos kirándulás... mert az utazás, 
a kirándulás olyannyira szerves része az életemnek, mint a korábban felsorolt fog-
lalkozások. de valamennyit a családi élet öleli körül. csodálatos férjem van, akinek 
nagyon sokat köszönhetek. mindenekelőtt azt, hogy az lehetek mellette, aki lenni 
szeretnék.

többnyire egyszerű, mondhatnám 
praktikus recepteket választok sütés-
főzéskor. nem szeretek hosszú órákon 
keresztül rostokolni a konyhában. ezt 
a receptet színészbarátnőm ajánlotta 
néhány évvel ezelőtt. Jól tudjuk, a 
színészek sem a kuktáskodásról hí-
resek. tisztelet a kivételnek. tehát a 
következő csirkeféleség kiváló ajánlat 
lehet mindazok számára, akik nagyon 
gyorsan szeretnének nagyon finomat 
az asztalra varázsolni.

Ín
yes Ko

lo
zsvá

r 



2012naPJainK városa276
n

a
PJ

a
in

K 
vá

ro
sa Hozzávalók (4 személyre): 

• 2 db kicsontozott csirkemell (nagyobbacskák),
• egy nagy pohár joghurt,
• 1 fej hagyma,
• 1–2 cikk fokhagyma,
• só,
• frissen törött bors,
• a kisütéshez olívaolaj.

Elkészítés:
a csirkemellet vékony szeletekre vágjuk. a joghurtot egy nagyobb edénybe bo-

rítjuk. a hagymát apróra kozkázzuk, a fokhagymát összezúzzuk és belekeverjük a 
joghurtba. ebbe a pácba süllyesztjük a hússzeleteket, az edényt lefedjük és a hűtőbe 
tesszük 4–5 órára. minél többet pácolódik, annál ízletesebb lesz a csirke. Közvet-
lenül sütés előtt vesszük elő, forró olajban hirtelen kisütjük. ne ódzkodjunk attól, 
hogy a joghurttal együtt készítsük meg. ettől lesz különleges. a hagyma nagyszerű 
ízt kölcsönöz a finomságnak. az első adag elkészítése után az olaj barnulni kezd, 
de nem keseredik meg! Bátran süssük ki benne az összes hússzeletet. zöldségsalátát 
kínáljunk mellé. Jó étvágyat!

Brokkolis spagetti

Kozma anna vagyok, másodéves szociális munkás hallgató. Két éve önkéntes 
voltam drezda mellett, radebeulben egy öregotthonban, ott tanultam a receptet, 
amit elkészítek. azért szeretem nagyon, mert ott mindig összeültünk és ezt ettük. 
szeretek főzni, habár az utóbbi időben nem igazán volt időm ezzel foglalkozni. 
a kedvenc ételem természetesen a brokkolis spagetti.

Hozzávalók (4–5 személyre): 
• 500–700 g darált hús,
• 2 fej brokkoli,
• 400 g sajtkrém (külföldi ajánlott, 

mert az krémesebb),
• 500 g spagetti.

Elkészítése:
a húst fűszerezzük borssal, bazsa-

likommal, majoránnával, oregánóval, 
de további fűszerekkel is lehet ízesíte-
ni, ízlés szerint. a darált húst megpi-
rítjuk olajban, ugyanakkor megfőzzük a brokkolit, majd mikor mindkettő megvan, 
összevegyítjük őket, majd a sajtkrémet is belekeverjük. tűz felett összekeverjük, 
közben a spagettit is odatesszük. Fontos, hogy csak a húst fűszerezzük, ehhez hoz-Ín
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záadjuk a brokkolit, ami a kavargatás mellett összedarabolódik. a brokkoli, akár 
fagyasztott, akár friss zöldség, fontos, hogy legalább 400 g legyen. a sajtnál fontos, 
ha lehet, külföldi legyen, mert ezek sokkal krémesebbé teszik az ételt. zöldsalátát 
ajánlok mellé. 

zöldbe bújtatott ponty 

Fülöp Réka zsuzsanna vagyok, főállású anyuka, mellékállásban dolgozom, fér-
jemmel osztom meg az egyházzenei munkát németországban, gerában, és kórust is 
vezényelek, néha énekelek is. szeretek főzni, az „áldozataim” a szűk családi köröm, 
a lányom nem szeret egészségesen enni, én pedig mindig megpróbálok egészséges 
ételeket főzni. de majd rászokik ő is, a többiek pedig kibírják.

általában, ha elolvasok egy receptet, a hozzá kapcsolódó kép ihlet meg, és akkor 
variálom, nem szoktam a recept szerint főzni, hanem saját elképzelésem szerint 
készítem el. akkor van baj, ha még egyszer el akarom készíteni, akkor ugyanis több-
kevesebb sikerrel hasonlít az előbbi ételhez. az is csoda, hogy ez, amit itt elkészí-
tettem, jól sikerült, mert az a tapasztalatom, hogy amit németországban főzök, az 
itthon más ízű, és ami itthon nagyon finom, az németországban már nem. másak 
az alapanyagok, más az ízvilág a két országban. az egyedüli, ami németországban 
mindig jól sikerül, az a túrós gombóc. nagyon könnyű a német túró, egy kis tejszín-
nel felüdítve mindig biztos siker.

Hozzávalók (8 személyre):
• ½ ponty, 
• 2 nagy murok, 
• 2 édesköménygumó, 
• 2 zellerszár,
• 1 paszternák, 
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• 1 evőkanálnyi kapribogyó (ha nincs, az sem gond, de ad egy kellemesen savany-
kás aromát), 

• 3–4 közepes méretű babérlevél, 
• borsszem, amivel a halat jól megszórjuk, más fűszernövények, amelyeket a hal 

tetejére teszünk, úgy, hogy betakarja a halat.  

Elkészítése: 
Könnyű étel, mert nem sütve, hanem párolva készül, és a párolt zöldségek nagyon 

egészségesek a gyomornak. talán vannak a pontynál könnyebben emészthető halfaj-
ták is, mert a ponty a mélyben, az iszapból táplálkozik, ami nem éppen egészséges.

először minden zöldséget meghámozunk, apróra vágunk, vajban és olívaolaj-
ban megdinszteljük. a pontyot szeletekre 
vágjuk, megsózzuk, rátesszük a borssze-
meket és egy vajjal kikent tűzálló edény-
be helyezzük, ráöntjük a zöldségeket, vé-
gül rátesszük a kapribogyót. a tetejét még 
megrakhatjuk fűszernövényekkel, kapor-
ral, petrezselyemmel, zellerlevéllel, meté-
lőhagymával, babérlevéllel, ízlés szerint. 
a  pontyot egy kis fehérborral is megéri 
nyakon önteni, majd fedjük be jól alufóliá-
val, és tegyük be a lerbe fél órára.

a már megbontott fehérbort felszolgálhatjuk a ponty mellé. Krumplipürét is ké-
szíthetünk, de én most tönkölybúzát készítettem. Fél órán keresztül főzzük a tön-
kölybúzát, amíg kipattannak a szemek, majd hagyjuk állni, hogy megduzzadhassa-
nak. ezzel is felszolgálhatjuk a pontyot.

Ínyencek levese 

a nevem Palkó dorottya, jelenleg lakberendezési posztlíceumba járok első évre. 
Hobbim a sport, zene, rajzolás, szeretek a barátaimmal sétálgatni a városban. Ked-
venc színem pedig a banánzöld. és nagyon szeretek főzni! Kisebb koromban nem 
voltak játszópajtásaim, csak a nálam négy évvel idősebb fiútestvérem jöhetett szóba 
a játékoknál. annak idején szerettem nagymamám szoknyája mellett ülni a konyhá-
ban, mert ez mégiscsak lányosabb elfoglaltság. szerettem segíteni is neki, és idővel 
megszerettem a főzést is. s így most otthon is nagyon gyakran én készítem el az 
ételt.

a következő receptet azért választottam, mert olyan levesről szól, amit bár me-
legen eszünk, íze miatt mégis nagyon frissítő. Két fő összetevője a paradicsom és a 
kapor. Kiváló tavaszi és nyári étel. nagyon olcsó és nem időigényes.  
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Hozzávalók (4 személyre):
• 25 dkg friss paradicsom (lehetőleg kemény), 
• 1 csokor kapor, 
• 1 csokor petrezselyemzöld, 
• 1 csokor zellerzöld, 
• 1 fej hagyma, 
• 2 húsleveskocka, 
• kb 8–10 dl víz, 
• 1,5–2 dl tejföl, 
• 1 tojás sárgája. 

Elkészítés: odatesszük a vizet melegedni, belerakjuk a leveskockákat, a fej 
hagy mát egészben. mikor elkezd főni, beletesszük az apróra vágott zöl de ket, zellert, 
petrezselymet és kaprot. Ha nincs friss, szárítottat is hasz nál ha tunk. ugyanolyan 
ízt ad a levesnek, de talán nem annyira erős. Főzzük körülbelül 5–10 percet, utána 
kockákra vágjuk a paradicsomot, belerakjuk a fövő vízbe, majd kb. 5–6 perc után 
levesszük a tűzről. a tojássárgát el ke ver jük a tejföllel. ezután folytonos kavargatás 
közben beleöntjük a tojásos tej fölt. és máris kész. megkóstolhatjuk, és ha szükséges, 
ízlés szerint sózzuk-borsozzuk.

mivel könnyű leves, ezért lehet egy olyan második mellé, ami kiadósabb, pél dául 
krumplipüré olajban sült csirkehússal.
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Kolozsvári kisokos

Kolozsvári magyar civil társadalom

2011 novemberében levéllel fordultunk a címjegyzékünkben szereplő civil szer ve-
zetekhez, azzal a kéréssel, hogy tervezett adattárunk részére röviden mutatkozza nak 
be, mutassák be 2011-ben megvalósított legfontosabb programjaikat, illetve ismertessék 
2012. évi fontosabb terveiket.

A beérkezett válaszokat adjuk alább közre abban a reményben, hogy jövő évi kalen-
dáriumunk számára többen tartják majd fontosnak és hasznosnak bemutat kozni.

Barabás Miklós Céh (BMC)
alapítás/újraalapítás éve: 1929/1994
cím: Kolozsvár, Farkas u./Kogălniceanu 27. sz.
a romániai magyar képzőművészek jelenleg több mint másfél száz tagot szám-

láló, kolozsvári központtal rendelkező országos érdekvédelmi szervezete. 1929-ben 
alakult meg Kós Károly és szolnay sándor kezdeményezésére és irányításával. lét-
rejöttét az erdélyi magyarság kisebbségi helyzetbe kerülése tette szükségszerűvé. 
a kor legjelentősebb művészei fogtak össze nemzeti kul túránk megmentése érde-
kében. a térség különböző régióit egységbe tömörítő szervezet igényes kiállítások 
sokaságával bizonyította életképességét. 

az 1944-es történelmi változás után a Barabás miklós céh tevékenységének fel-
függesztésére kényszerült, hogy aztán az újabb, de immár kedvező történelmi sors-
fordulat után 1994-ben, abodi nagy Béla és Kós andrás kezdeményezésére alakuljon 
újjá. célja az etnikum szülte gondolkodás- és ízlésbeli sajátosságok művészi felszínre 
hozatalának és a legkorszerűbb művészi nyelven való tolmácsolásának elősegítése.

a szervezet havi rendszerességgel jelentkezik egy-egy új csoportos vagy egyéni 
kiállítással a Farkas utca 27. szám alatti székházának galériájában vagy egyéb hely-
színeken, bel- és külföldön egyaránt. 

a 2011-es év legjelentősebb rendezvénye az immár hagyományos év végi érték-
felmérő tárlat, amelyet a vezetőség a kolozsvári tagok munkáiból állított össze. 43 
művész 80 alkotása került bemutatásra a minerva-házban. nagy sikernek örvendett 
a jeles kolozsvári grafikusművész, soó zöld margit kerek évfordulós születésnapi 
tárlata. a Jelek és formák című kiállítást több mint százan tekintették meg a Barabás 
miklós galériában. ugyancsak itt jelentkezett egyéni tárlattal többek között lőrincz 
lehel és suba lászló szobrászművész, Kolozsi gabriella festő- és keramikusművész, 
valamint tudoran Klára textilművész. 

a 2012-es tervek között szerepel a magyar Festészet napja alkalmából immár évi 
rendszerességgel megszervezett, a Bmc-tagok legújabb munkáinak felvonultatásá-
val rendezett, nagyszabású csoportos kiállítás, valamint az ugyancsak hagyományos 
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Kolozsvári magyar civil társadalom

év végi országos, csoportos tárlat. a Bmc célkitűzései közé tartozik az elhunyt tagok 
emlékének ápolása. ilyen célból készülünk megemlékezni a kerek évforduló kapcsán 
a szobrász Benczédi sándorról és a festő mohy sándorról. egyéni kiállítással mutat-
kozik be venczel árpád szobrászművész, lukács éva festőművész, nagy annamária 
üvegművész, siska Hajnal festőművész, és kerekasztal-beszélgetések keretében vi-
tatjuk meg a kortárs művészet legújabb problémáit, a hagyomány és a korszerűség 
összekapcsolásának módozatait. 

Bolyai Társaság (BT)
alapítás éve: 1990
cím: Kolozsvár, magyar u./21 decembrie 1989, 116. sz. 
Honlap: www.bolyait.ro
a Bolyai társaság (Bt) a romániai magyar állami felsőoktatás háttér in tézménye, 

1990-ben alakult kolozsvári székhellyel. Fő célja hozzájárulni a ma gyar tannyelvű 
felsőoktatás szín vo nalának és hatékonyságának növeléséhez. ennek érdekében:

• képviseli és közvetíti az állami egyetemi oktatásban tevékenykedő egyete-
mi oktatók és hall ga tók pályázati igényeit (külföldi és belföldi fórumokhoz), 
továbbá pénzügyi tekintetben fog lal ko zik az elnyert pályázati támogatások 
kezelésével;

• a felsőoktatásban kifejtett tevékenységekkel kapcsolatos könyveket és más ki-
adványokat jelentet meg és terjeszt;

• tudományos kutatási programokat és pályázatokat támogat;
• szakmai konferenciákat szervez;
• könyvtárat létesít és működtet.
a Bt jelenlegi elnöke dr. gábor csilla egyetemi tanár.  
a társaságnak a 2005−2011-es időszakban kialakult a sajátos profilja, állan-

dó pályázati céljai, melyekbe a BBte legtöbb kara bekapcsolódott. ezek a rövid 
távú vendégtanárprogramok le bo nyo lítása, a BBte magyar tagozatának eszköz fej-
lesztése, egyetemi jegyzetek, konferencia- és ta nul mánykötetek kiadása (2006-ban 
alakult a Bt kiadója, az egyetemi műhely Kiadó), egye temi oktatók, dok torandusok 
és hallgatók részvételével zajló kutatási projektek támogatása. Példaként említhető 
a part ner szer ve ző ként való részvétel a nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, 
illetve a 2011. október 8-án szervezett könyv be mutató az egyetemi műhely Kiadó 
eddigi kiadványaiból. 

mivel a Bolyai társaság elsősorban pályázatokból tartja fenn magát, tervein-
ket nagyban be fo lyá solják a pályázati kiírások és azok eredményei. a Bt fontosnak 
tartja eddigi program jai nak továbbvitelét, a társaságnak és tevékenységeinek a nép-
szerűsítését, viszont egyfajta szakosodást és saját, a felsőoktatási folyamatot előse-
gítő programok kidolgozását is. ennek érdekében a Bt útjára indította az egyetemi 
műhely Kiadó akkreditációját, hogy az egyetemi oktatóknak és ku ta tók nak rendel-
kezésére álljon egy magyar nyelvű tudományos kiadó, valamint módszertani kon-
ferenciát is tervez hazai és külföldi előadókkal Interdisz cip lináris szakmai párbeszéd 
címmel. 
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alapítás éve: 2000
cím: Kolozsvár, donát út/donat 113/32. sz.
Honlap: kolozsvarosmilyenvaros.blogspot.com
a donát alapítvány a kolozsvári donát (ma grigorescu) negyed szórványmagyar 

ifjúságának kulturális életét hivatott megszervezni, és a ghibu líceum magyar tago-
zatának a háttérintézményeként működik. a környék magyar intézményeivel való 
szoros együttműködés, a hiánypótlásra való nyitottság, az iskolával, az egyházakkal 
és más civil szervezetekkel együtt lebonyolított változatos programok jellemzik az 
alapítvány tevékenységét. az utóbbi időben a diákok önkéntességre nevelése lett 
alapítványunk elsőrendű célja. 

•	 a támogatott iskolai rendezvények gazdag felhozatala mellett fontos ren-
dezvényünk a tizenegy éve rendszeresen megtartott iskolabörze, amely a Ko-
lozsvár környéki fiatalok és a kolozsvári iskolák közvetlen találkozási helye, 
pályaválasztási alkalma. 

•	 ugyancsak az iskolai élethez kapcsolódik a szucsági magyar gyerekek szá-
mára biztosított iskolabusz fenntartása a szucsági magyar osztályok 2010-i 
megszüntetése óta, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek támogatása.  

•	 a Kolozsváros. Milyen város? műemlékpedagógiai és helytörténeti sorozat 
megjelentetése az alapítvány másik fontos hiánypótló kezdeményezése. a nagy-
sikerű sorozat eddig megjelent két kötete (Fedezd fel a középkori Kolozsvárt! 
2010, 2011, magyar és román nyelven, és a Fedezd fel a reneszánsz Kolozsvárt! 
2011) segítséget nyújt a szülőknek, pedagógusoknak abban, hogy a gyerekekkel 
együtt felfedezzék a kincses város múltját, örökségét. a sorozatot és a hozzá 
kapcsolódó városnéző játékot 2011-ben beválasztották az aqueduct program 
örökségoktatási tankönyvébe, amely az európai „jó példákat” ismerteti.

•	 Történelmi játszóházaink (március 15-e, mátyás király születésnapja, „szé-
ki magyarnak lenni jó” nap alkalmával stb.) sikerét a közösség igényén túl az 
élménypedagógiai megközelítésnek és az önkéntes diákcsoporttal való lebo-
nyolításnak köszönheti. egy-egy játszóház alkalmával 150–270 gyermeknek 
nyújtunk élményteli, nemzettudatot erősítő foglalkozást.

Képzések szervezését és lebonyolítását is vállalja a donát alapítvány csapata, 
amikor szükség van ezekre. a 2010-es tanügyi megszorítások eredményeképpen 
iskola nélkül vagy hátrányos szórványhelyzetben maradt közösségek megsegítésére 
Pályázatíró tanfolyamot szervezett ifjúsági közösségszervezőknek (2011. márci-
us–április, válaszút), de felkérésre Önkéntes diákidegenvezetői képzést, Élmény-
pe dagógiai képzést is tartottunk (2011. november–december, szamosújvár). 

2012-ben az elkezdett és szükségesnek bizonyuló kezdeményezések folytatását 
tervezzük, közöttük kiemelt helyen az ingáztatás hosszú távú megoldása, az ön-
kéntes diákcsoport működtetése és a kolozsvári intéz mé nyekkel (civil szerve-
zetekkel, iskolákkal, egyházakkal) való együttműködés megerősítése szerepel. 
Újdonság lesz a kolozsvári önkéntes diákidegenvezetői csoport kialakítása és 
képzése, illetve a Kolozsváros. Milyen város? sorozathoz kapcsolódó társasjáték, a 
Kolozsvári polgár kiadása. 
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Kolozsvári magyar civil társadalom

Hosszabb távú terveink közül kiemelendő a donát oktatási központ létreho-
zása, amely szándékaink szerint tartalmas iskolán kívüli oktatást, magyar nyelvű 
bölcsődét, bentlakást is biztosítana a környék gyerekeinek, de a felnőttképzéshez 
is alkalmas helyszín lenne. további részleteket a kolozsvaros mi lyenvaros.blogspot.
com és a Facebook iskola a donát negyedben oldalakon olvas hatnak. Köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik segítettek, hogy segíthessünk!

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány
alapítás éve: 1999
cím: Kolozsvár, nyomda u./tipografiei 12/1. sz.
villámposta: ega@mail.dntcj.ro
Honlap: www.ega.ro
entz gézáról, a kolozsvári egyetem néhai művészettörténet professzoráról elne-

vezett művelő dés történeti alapítvány 1999. évi létrejötte óta a kolozsvári Babeş–Bo-
lyai tudományegyetemen folyó magyar anyanyelvű történelem–művészettörténet 
szakos képzés háttérintézményeként működik. alapvető célkitűzései a történeti, 
művészettörténeti, településtörténeti tudományos és tudománynépszerűsítő tevé-
kenységek támogatása, a műemléki és muzeális értékek kutatása és megóvása, va-
lamint a történelem oktatás segítése. a háttérintézményi feladatok ellátására mű-
vészettörténeti szakkönyvtárat működtet, szak kollégiumi programokat, szakmai 
tanulmányutakat, gyakorlatokat szervez. Kutatási programjaink erdély művészet-
történeti örökségének feltárására koncentrálnak, melynek eredményei az erdélyi 
művelődéstörténeti Források sorozatban, valamint az erdélyi múzeum-egyesülettel 
és a Pósta Béla egyesülettel közösen kiadott Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és 
Régiségtárából évkönyvben jelennek meg. 

alapítványunk egyik legjelentősebb tevékenysége a több mint 3000 kötetes mű-
vészettörténeti szak könyvtár működtetése, melyet az elmúlt évben is jórészt egye-
temi hallgatók látogattak, de emellett az erdélyi és magyarországi művészet történe-
tével foglalkozó kutatók is használtak.

• Entz Géza szakkollégium: az elmúlt évben 8 hallgató számára nyújtott lehe-
tőséget kutatási tevékenysége megvalósítására.

• Partiumi és máramarosi tanulmányút (április 16–19.): a budapesti centrart 
egyesülettel közös szervezésben, budapesti és kolozsvári művészettörténet 
szakos hallgatók számára.

• a Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára kötet 
megjelentetése (az erdélyi múzeum-egyesülettel közösen).

• Fiatal művészettörténészek iii. Konferenciája, marosvásárhely, október 
28–30. (a maros megyei múzeummal és a budapesti centrart egyesülettel 
közösen): 40 magyarországi és erdélyi előadóval.

2012-es terveink: 
• műemlékvédelem Erdélyben v., szováta, március 23–25.: kétévente megren-

dezésre kerülő szakmai konferencia, melyen a mintegy 50 magyarországi és er-
délyi előadó az elmúlt időszak legjelentősebb erdélyi örökségvédelmi program-
jait, kutatásait mutatja be (társszervező a maros vásár helyi arcus egyesület).
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szettörténet szakos hallgatók számára (a centrart egyesülettel közösen).

• dél-erdélyi ferences templomok művészeti hagyatéka kutatási program 
munkálatai.

• szakkönyvtár működtetése, szakkollégium szervezése.
• Fiatal művészettörténészek iii. Konferenciáján elhangzott előadások 

anyagának kötetbe szerkesztése, a kiadvány megjelentetése.
• a Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára kötet 

budapesti könyvbemutatója.

Erdély Mentőcsoport
alapítás éve: 2010
villámposta: info@erdelymentocsoport.hu
Honlap: www.erdelymentocsoport.hu
az erdély mentőcsoport létrehozásának előzményét egy féléves segélyezési 

együtt működés képezi. 
az anyaországi árvízkárosultak segélyezése céljából több erdélyi szervezet 

2010. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján szervezetközi együttműködést 
hozott létre. Július második felétől az erdélyi árvizek nyomán segélyezési munkánk 
többnyire a székelyföldi árvízkárosult településekre irányult. október 10-én 
újabb segélyezési felhívással fordultunk az erdélyi magyar társadalomhoz, pénzado-
mányokat kérve az anyaországi veszprém megyében bekövetkezett tragikus kör-
nyezeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére. 

sokoldalú együttműködésünk folytatási szándékát október 23-án ünnepi meg-
állapodásba foglaltuk, amelyet 19 szervezet, illetve intézmény képviselői láttak el 
kézjegyükkel. Háló zat sze rű együttműködésünk célja a katasztrófahelyzetekben ve-
szélybe kerülő, illetve károkat szenvedő emberek és közösségek mentése, védelme 
és segélyezése. 

szervezetközi együttműködésünk keretében elhatároztuk, hogy magyarországi 
mintára külön leges mentőcsoportok életre hívását kezdeményezzük erdélyben 
is. ezek megala pításában, felszerelésében és a tagok képzésében anyaországi men-
tőcsoportok képviselői vállaltak oroszlánrészt. 

indulásként öt területi mentőcsoportot alapítottunk, amelyek a névadó térsé-
gekben szer veződnek: Kolozs-torda, marosszék, udvarhelyszék, csíkszék, Három-
szék. utólag megalakult a gyergyószéki fiókszervezet is. a területi mentőcsoportok 
szövetségbe tömörülnek, amelyet egy ún. koordinációs központ irányít, egyeztető 
fórumát pedig a mentőcsoportok mindenkori vezetőiből álló szakmai tanács alkotja. 

a mentőcsoportok szerepe és célja: mentési feladatok önkéntes vállalása szak-
képzett személyekkel, illetve kutyákkal; hatékony közreműködés a veszélybe került 
vagy eltűnt sze mé lyek mentésében, illetve keresésében – felekezeti, nemzeti, faji, 
nemi vagy más alapú meg külön böz tetés nélkül, elemi csapások, természeti és ipari 
katasztrófák vagy más rendkívüli hely zet ben. a teljes mértékben önkéntes tagokból 
szerveződő  mentőcsoportok a vállalt feladatokat térítésmentesen látják el.
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az erdély mentőcsoport honlapja: www.erdelymentocsoport.hu; világhálós napló: 
erdelymen to csoport.wordpress.com. a megalakulás folyamatáról és annak előzménye-
iről a www.gondviseles.org honlapon szintén olvashatók alkalmi tájékoztató anyagok. 

Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület  (IKE)
cím: Kolozsvár, mócok útja/motilor 84. sz.
villámposta: ike@ike.ro
Honlap: www.ike.ro
az iKe-munka központjában Jézus Krisztus és az ő missziói parancsa áll. Bár az 

iKe-prog ram sokszínű, minden helyi országos és nemzetközi szövetség alapja közös. 
ez a Párizsi alap, amelyet az 1855-ös világkonferencián fogadtak el: „egy közösség-
be gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust megváltójuknak és istenüknek 
tartják a szentírás szerint; az ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; és 
az ő országát terjesztik a fiatalok között.”

az iKe célkitűzései:
•	 lelki élet ápolása: konferenciák, bibliaórák, tanfolyamok, előadások és ünne-

pélyek szer vezése területi vagy nemzetközi szinten.
•	 testi élet ápolása: táborok, kirándulások, környezetismereti és környezetvé-

delmi túrák, vala mint sportrendezvények szervezése.
•	 értelmi nevelés: intézmények létesítése továbbképzési célokból, ismeretterjesz-

tő és tudo mányos előadások, tanfolyamok, népfőiskolák, önképzőkörök, to-
vábbképző nyelv- és más jellegű kurzusok szervezése; a keresztyén irodalom és 
kultúra terjesztése céljából média- és információs központ fenntartása; nyaraló-
telepek, ifjúsági táborok és más szociális intézmények létesítése és fenntartása.

Keresztyén szolgálat: bel- és külmisszió, általános értelemben vett diakóniai szol-
gálatok; ezekhez szükséges programok kidolgozása és szakcsoportok létrehozása.

a 2011-es év jubileumi év volt az erdélyi iKe történetében, hiszen fennállásának 
90. év for du lóját ünnepelte a szervezet. Így a megszokott programjainkon túl néhány 
ünnepi rendezvényre is sor került: 90 éves születésnapi ünnepség, válts irányt! – 
keresztyén ifjúsági fesztivál, ifúsági éne keskönyv kiadása. megszerveztük:  a viii. 
országos sportnapokat, a gye rek- és ifjúsági angol nyelvű tábort, gitártábort, mun-
katársképző tanfolyamot, országos biblia is me reti vetélkedőt, illetve a Xi. várom az 
urat adventi keresztyén zenefesztivált. az országos programokon kívül tagcsoport-
jainak, régióink számtalan kisebb programot valósítottak meg az év során, melyek 
legtöbbje az iKe-csoportok közötti kapcsolatokat szolgálta. 

Erdélyi Kárpát-Egyesület – Kolozsvár 1891
alapítás/újraalapítás éve: 1891/1991
cím: Kolozsvár, szentegyház u./iuliu maniu 2. sz., 7. lakrész
Honlap: www.ekekolozsvar.ro
az Erdélyi Kárpát-Egyesület (alapították 2011-ben) a ma is működő erdélyi 

magyar civil szer ve ze tek egyik legrégebbike. az eKe céljai: a természetes és az 
épített örökség védelme, a zöld turizmus művelése és népszerűsítése, a kulturális 
értékek védelme és népszerűsítése. több évtized kényszerszünet után, 1991-ben az 
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s eKe újraalakult, és napjainkban 18 erdélyi településen van fiókszervezete kolozsvá-
ri központtal.

az eKe kéthavonta megjelenteti közlönyét Erdélyi Gyopár címmel. 
az Erdélyi Kárpát-Egyesület – Kolozsvár 1891 tagsága számára a 2011-es év 

legnagyobb eredménye, hogy az eKe megalapításának 120. évfordulója alkalmából 
ezer fő részvételével sikerült megszervezni és különösebb fennakadások nélkül lebo-
nyolítani alsójárán az eKe országos éves vándortáborát. a Kárpát-medence legna-
gyobb és legjelentősebb magyar turistarendezvényének fő célja a kevésbé látogatott 
gyalui-havasok természeti szépségeinek, a környezetvédelem kérdéseinek, egyben 
a térség és a magyarság múltjának, műemlékeinek a megismertetése volt. a tábor 
sikerét tagságunk önzetlen odaadása biztosította, azt bizonyítva, hogy egy igaz és jó 
ügy érdekében összefogással le tudjuk győzni a legnagyobb akadályokat is. 

2012-ben az Erdélyi Kárpát-Egyesület – Kolozsvár 1891 fő célkitűzése a belső 
építkezés. egyrészt szeretnénk a székházunkat kicsinosítani, még lakályosabbá ten-
ni, másrészt sokszínűbbé és szorosabbá tenni kapcsolatunkat mind tagságunkkal, 
mind pedig kolozsvári honfitársainkkal. ezért minél szélesebb körben meg akar-
juk ismertetni egyesületünk sokrétű tevékenységét, és minél több személyt szeret-
nénk bevonni a természetjáró mozgalomba, így biztosítva honfitársaink számára 
egy egészségesebb életmódot. Kiemelt feladatunknak tartjuk az új tagok toborzását, 
beleértve az értelmiségieket és a fiatalokat, és bevonni őket egyesületünk tevékeny-
ségébe. egy sikeres új pályázattal szeretnénk megvalósítani a bükki tanösvényt, 
egyúttal megújítani a legkorábbi, a XiX. század végi Kolozsvár környéki turista-
jelzést, a „kék jelt”. rendszeresíteni kívánjuk az eKe és az erdélyi magyar termé-
szettudományok jeles képviselőinek széles körű megismertetését tagságunkkal és a 
kolozsvári közönséggel. 

Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT)
alapítás éve: 2009
cím: Kolozsvár, magyar utca/Bdul 21 decembrie 1989, 160. sz.
villámposta: office@emft.ro
Honlap: www.emft.ro
az erdélyi magyar Filozófiai társaság (emFt) 2009-től bejegyzett jogi sze-

mélyként működő tudományos, kulturális és civil szervezet (Kolozsvár központtal), 
amelynek legfontosabb feladata a filozófiai kultúra terjesztése és népszerűsítése, a 
magyar nyelvű filozófiai alkotás kibontakoztatása és támogatása. Fontosnak tekin-
ti a minálunk kevéssé, vagy alig ismert tudományos/filozófiai irányok megismer-
tetését, népszerűsítését, mint amilyen a gyermek- vagy internetfilozófia. e célból 
jelenteti meg Többlet c. lapját is, amelynek eleddig 8 száma látott napvilágot. több 
munkacsoportja működik a régi magyar filozófiai hagyomány feltárása és kiadása, 
a politikai filozófia, gyermekfilozófia területén. a társaság elnöke dr. egyed Péter 
egyetemi tanár. 

az erdélyi magyar Filozófiai társaság legfontosabb rendezvényei 2011-ben: 
a hagyományosan szervezett emFt tanulmányi napok (április 13–17.), ahol a 
perszonálfilozófia, kortárs fenomenológia, erdélyi magyar filozófia, gyermekfilozófia 
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és politikai filozófia területéről hangzottak el előadások (utóbbin olyan jeles gondolko-
dók/szakírók vettek részt, mint Holczhauser vilmos, molnár gusztáv és tamás gáspár 
miklós – az egykori Bretter-iskola tagjai). április 17-én a társaság tanulmányi kirán-
dulást szervezett nagyenyedre, az ottani filozófiai jellegű hagyaték megismerése cél-
jából. Folyamatosan működött workshopja a Bulgakov Karaoke pincéjében. (témák: a 
pletyka, város, erósz, Film stb.) az emFt volt a BBte hagyományos őszi nem zet közi 
tanévnyitó konferenciájának (Fogalom és kép iii.) főszervezője is október 29-én.

az erdélyi magyar Filozófiai társaság idei tevékenységét a nemzetközi rous-
seau-évforduló jegyében folytatja (300 éve született a nagy francia filozófus). ennek 
megfelelően, az emFt a tanulmányi napokat vándorgyűlésszerűen szervezi meg 
marosvásárhelyen, csíkszeredában és sepsiszentgyörgyön (2012. április 26–28.). 
Jelentős eseménynek ígérkezik az első magyar rendszerfilozófia megalkotójának, a 
Ferencz József tudományegyetem professzorának, Böhm Károlynak szentelt emlék-
tábla avatása (január 21-én, a magyar Kultúra napján, Kolozsváron, az evangélikus 
Püspökség udvarán). Folytatódnak a munkacsoporti és workshop-rendezvények, és 
ismét megrendezésre kerül a Fogalom és kép iv. nemzetközi tanévnyitó konferencia.

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)
alapítás éve: 2002
cím: Kolozsvár, monostori út/moţilor 4 sz.
villámposta: emi@magyarifjak.org
Honlap: www.magyarifjak.org
az erdélyi magyar ifjak (emi) tagjai hisznek abban, hogy ha az ifjúságban si-

kerül erősíteni a nemzeti öntudatot kultúrájának és történelmének megismerése ré-
vén, az nagyban elősegíti nemzetrészünk azon közös vágyát, hogy egymást segítő, 
jogainkért kiálló és nem utolsósorban magyar emberek éljenek erdély földjén az 
elkövetkező évszázadokban is.

az immár tizenhárom erdélyi településen működő (és folyamatosan bővülő) szer-
vezetünk a 2011-es esz tendőben is bizonyította, hogy tevékenysége hiánypótló és a 
fiatalok érdeklődési körét határozottan érin tő. a több száz tagot számláló magyar 
ifjúsági közösség havi rendszerességgel szervez a fiatalok számára foglalkozásokat, 
ismeretterjesztő előadásokat, koncerteket, képzéseket, de részt vesznek a közös cél-
jaink eléréséért vívott küzdelemben is, így cselekvő részesei például az önálló ál-
lami magyar egyetemért vívott harcnak, segítik a székelység autonómiatörekvését, 
továbbá számos saját kez de mé nye zésű akcióval büszkélkedhetnek a magyar nyelv-
használat különböző síkjain (az utcanevektől az egészségügyben való anyanyelv-
használatig), el egészen a diákok jogainak védelméig, érdekeik érvényesítéséig. 

az emi szakcsoportjai a 2011-es évben sem tétlenkedtek. a szórványért szakcso-
port gyermek- és közösségi napokat szervezett a peremvidéken élő magyarság körében, 
de a demográfiai fogyatkozásra is felhívta a figyelmet – a népesedésügyi szakcsoport-
tal közösen – egy sepsiszentgyörgyön lebonyolításra került konferencia keretében.

az emi legnagyobb éves rendezvénye a nemzeti elkötelezettségű ifjúság talál-
kozóhelyeként ismertté vált emi-tábor, melyre a 2011-es évben is több mint 17 000 
fiatal volt kíváncsi. a „megszámláltattál. és híjával találtattál?” mottóval felruhá-
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s zott esemény szervezői ismét igyekeztek bővíteni a tábor program kínálatát, hogy 
augusztus 10–14. között mindenki megtalálja a számára leginkább tetsző progra-
mot. a programkínálatban kiemelt helyen szerepelt a népesedés kérdése, mely a 
közelgő népszámlálás miatt vált egyre aktuálisabbá, de a tábor az ismeretterjesztő 
és szórakoztató feladatán kívül igyekezett nemzetpolitikai műhellyé is válni. célunk 
immár nemcsak a Kárpát-medencei magyarság életének elem zése volt, de igyekez-
tünk – nem kevés sikerrel – tevőlegesen alakítani is azt. a vii. emi-táborba ellá to ga-
tók ismételten több száz előadóval találkozhattak, emellett a zenei színpad is teljes 
üzemmódban működött, jól ismert zenekarok közreműködésével.

a már említett népszámlálást megelőző kampányban erdély több városában is az 
emi szervezete bo nyo lította le a fiataloknak szóló programokat, mely során az érdek-
lődők minden hasznos információt meg kaptak a számbavétellel kapcsolatban. eze-
ken a tevékenységeken több száz magyar fiatal fordult meg erdély számos városában.

a 2011-es év személyi változásokat is hozott az emi életében. a 2002-ben megala-
pított szervezet elnöke, soós sándor, nem vállalta a további irányítást, így őt lovassy 
cseh tamás váltotta az elnökségben. munkáját három új alelnök, név szerint Bálint 
erzsébet, sorbán attila örs és szűcs Péter, valamint szakács Júlia titkár segíti.

2011-től az erdélyi magyar ifjak teljes jogú tagja a magyar ifjúsági tanácsnak (mit).
az erdélyi magyar ifjak szervezete 2012-ben is az erdélyi civil és közélet szerves 

része kíván lenni, így ennek érdekében eddig megszokott tevékenységét folytatni fogja.
márciusban szervezetünk betölti működésének tizedik esztendejét, így ennek 

megfelelően nagy szabású rendezvénnyel kívánjuk azt megünnepelni.
országos szinten, az új elnökség döntése szerint, kiemelt fontosságú lesz ebben 

az esztendőben a belső építkezés, valamint az emi tagságának szakmai képzése 
mind civil, mind ifjúságpolitikai téren. a képzéseken részt vevő tagság ezt követően 
biztos alapja lehet egy egységes és jól szervezett, a szükséges tudással rendelkező, 
erdélyi véleményformáló közösségnek.

végül, de nem utolsósorban, 2012-ben is megszervezésre kerül az immár viii. 
emi-tábor, augusztus 8–12. között, a gyergyószentmiklós melletti 3-as kilométernél 
található Hétvirág Panzió területén. az esemény közeledtével bővebb információkat 
talál mindenki a www.emitabor.hu/erdely honlapon. 

Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL)
alapítás éve: 2002
az e-mil, azaz erdélyi magyar Írók ligája, 2002. elején alakult Kolozsváron. 

a tudomásunk szerint eddigi egyetlen erdélyi magyar írószervezet célja a szerzői 
jogok felügyelete, az élő irodalmi élet meg szervezése, a világban élő különböző 
magyar ajkú közösségek irodalmi életével való kapcsolattartás, a kortárs erdélyi 
magyar írók műveinek gondozása és népszerűsítése, az irodalom, az írás, a könyv 
érték ként való megőrzése, ápolása, átörökítése, a kortárs írógenerációk közötti jó 
kapcsolat fenntartása. az erdélyi magyar Írók ligájának az lehet tagja, akinek már 
megjelent önálló kötete, illetve aki erdélyi magyar írónak vallja magát. 

az e-mil a költészet napja alkalmából, április 11-én évente felolvasást szervez, 
amelyen rendszerint Kolozsváron élő, illetve meghívott költők olvasnak fel. Jú-
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niusban, az egyetemi év lezárása idején, nyári irodalmi fesztivált tartunk, kötet-
bemutatókkal, szerzői estekkel. augusztusban, a Kolozsvári magyar napok al-
kalmával délutánonként irodalmi események házigazdái vagyunk, 2011-ben volt 
szonett-szerda, Király lászló−egyed emese dialógus a hatvanas–hetvenes évek 
kolozsvári irodalmi életéről, szálinger Balázs szerzői est, illetve szentmártoni Já-
nosnak, a magyar Írószövetség elnökének estje. szeptemberben árkoson négynapos 
írótábort szer vez tünk, idén tizedik alkalommal. december kilencedikén és tizedi-
kén tartottuk az e-mil évzáró irodalmi fesztiválját, könyvbemutatókkal, az e-mil 
díjainak kiosztásával, illetve a nyáron kiírt irodalmi tehetségkutató verseny győz-
teseinek díjazásával egyetemben.

2012 februárjában megszervezzük az e-mil tizedik születésnapját. továbbra 
is számolunk az áprilisi Költészet-napi Felolvasás, a júniusi irodalmi Fesztivál, az 
augusztusi Kolozsvári magyar napok keretében folyó irodalmi programok, a szep-
temberi árkosi Írótábor, illetve a decemberi évzáró irodalmi Fesztivál megszerve-
zésével. ezen kívül, forrásaink függvényében, folytatjuk az irodalmat a vidéknek 
programot, mely olyan közösségekbe juttat el kortárs erdélyi írókat-költőket felol-
vasni, ahol a magyar lakosság számaránya alacsony. 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE)
alapítás/újraalapítás éve: 1885/1991
cím: Kolozsvár, lázár utca/gheorghe lazăr 30. sz.
villámposta: emke@clicknet.ro
Honlap: www.emke.ro
az erdélyi magyar Közművelődési egyesület, ismertebb nevén az emKe, 1885-

ben alakult Kolozsváron. alapítói az erdélyi magyar nemesség és polgárság kép-
viselői voltak, és főleg abból a célból hozták létre ezt a társadalmi szervezetet, 
hogy rajta keresztül a szórványmagyar közösségek kulturális életét támogassák. az 
egyesületet 1947-ben a kommunista hatalom beszüntette, ám 1991-ben az erdélyi 
magyar közösség újraalapította. alapvetően szinte ugyanazokkal a célokkal, mint 
19. századi alapításakor. Jelenleg az emKe művelődési civil intézmények ernyő-
szervezeteként működik, közel 100 taggal, melyek fiók- és társszervezeti státusban 
kapcsolódnak az egyesülethez. az elmúlt húsz évben az emKe-nek jelentős szerepe 
volt a romániai magyar kulturális élet szervezésében, alakításában, hisz tudvalevő, 
hogy a kisebbségi létben az intézményesülő közművelődés válik egyrészt a hagyo-
mányőrzésnek, másrészt a modern kultúrateremtésnek (is) az egyidejű motorjává. 
Újraalapítása óta az ernyőszervezet számos szakmai, regionális és helyi szinten te-
vékenykedő közművelődési egyesületet hozott létre, aktív szerepet vállalt az erdé-
lyi magyar házak hálózatának kiépítésében, számtalan kulturális fórumot, hagyo-
mányőrző rendezvényt szervezett, kulturális emlékhelyeket alakított ki, kulturális 
hagyatékokat (irodalom, képzőművészet) gyűjtött össze és ápol, évente díjazza a 
művelődési életünk kiemelkedő személyiségeit, élénk kapcsolatot tart fenn a hazai, 
az anyaországi, valamint a Kárpát-medence más történelmi régióiban tevékenykedő 
művelődési egyesületekkel, lehetőségeihez mérten munkálkodik a romániai magyar 
közösség kulturális autonómiatörekvéseinek a kiteljesítéséért. 
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s a megalakulásának 125. évfordulóját 2010-ben felemelő rendezvényen ünneplő 
emKe 2011-ben szerényebb körülmények között emlékezett meg az újraalapításának 
20. évfordulójáról, mégpedig egy dokumentumkiállítás keretében, amelyet az ernyő-
szervezet györkös mányi albert emlékházában mutattunk be a Kolozsvári magyar 
napok Keretében. az előző években elkezdett programjainkat is sikeresen folytattuk. 
a magyar házak hálózatának építése programunk keretében egy csoport székelyföl-
di közművelődési szakember látogatását szerveztük meg, tucatnyi ilyen közép-erdé-
lyi „kulturális autonómia szigetre”. a magyarországi sárospatakon működő emKe 
észak-magyar országi Képviselete szervezésében 2011-ben – a kincses városban szü-
letett, de élete nagy részét a nyugati emigrációban töltött és végül a Bodrog parti vá-
rosban eltemetett – cs. szabó lászlóról emlékeztünk meg egy konferencia keretében. 
a budapesti országos színháztörténeti múzeum és intézettel közösen gróf Bánffy 
miklós és az erdélyi Helikon címmel emlékkiállítást és konferenciát hoztunk tető alá 
Kolozsváron a nagy erdélyi politikusról és művelődési életünk kimagasló alakjáról 
az emKe györkös mányi albert emlékházban. szintén az imént említett budapesti 
intézménnyel közösen szerveztünk egy Kiss manyi emlékkiállítást a Kolozsvár mel-
letti magyarlónán, a nagy művésznő szülőfalujában, születésének 100. évfordulója 
alkalmából. a kolozsvári emKe györkös mányi albert emlékház az esztendő folya-
mán számos emlékezetes kulturális eseménynek adott otthont, híven ápolva ezzel is 
az intézmény névadójának emlékét. az év folyamán további állománnyal bővítettük 
az ernyőszervezet másik kolozsvári központját, az erdélyi kulturális élet néhány ki-
magasló személyiségének irodalmi hagyatékát őrző szabédi lászló emlékházat is. az 
emKe teljes 2011-es tevékenységéről, fiók- és társszervezeteinek munkájáról bővebb 
információt lehet beszerezni az ernyőszervezet honlapjáról.

az emKe számára továbbra is prioritás marad a hazai magyar Ház-hálózat épí-
tése, fejlesztése. nemcsak művelődési programjainkon keresztül, de a kulturális tu-
rizmus eszközeivel is azon dolgozunk, hogy ezek az intézmények bekerüljenek a 
Kárpát-medencei művelődési élet vérke rin gé sébe, és miért ne, az egyetemes magyar 
köztudatba is. Hisz a világ magyar diaszpórájában számtalan ilyen intézmény mű-
ködik, a velük való együttműködés, egy világméretű magyar ház háló zat kiépítése 
szerintünk egyetemes magyar érdek. a szórvány kulturális értékeinek be mutatása 
program keretében vajdahunyadon, a magyar Házban, sipos Pálról fogunk emlék-
konferenciát szervezni, aki a felvilágosodás kori erdély kiemelkedő személyisé-
ge volt (pap, nyelvész, filozófus, matematikus), és aki életét mint tordosi (egykori 
Hunyad vármegyében) lelkész fejezte be. ennek a programnak fő támogatója a sá-
rospatakon működő emKe észak-magyarországi Képviselete lesz. a 2012-es Kolozs-
vári magyar napokon is, úgy, mint eddig, részt kívánunk venni a kolozsvári györkös 
mányi albert emlékház rendezvényével. ezen az összejövetelen a névadóra emlé-
kezünk, majd születésének 90. évfor dulóján egy konferencia keretében, valamint 
eddig kevésbé ismert györkös-festményekből egy kiállítás megnyitására is sor kerül. 
egyértelmű, hogy az eddigi hagyományos éves rendezvényeinket is meg kívánjuk 
tartani: emKe-díjak kiosztása, magyar Kultúra napja, szabédi lászló emléknap, 
stb. az emKe tevékenységéről, fiók- és társszervezeteinek prog ramjáról egész év 
folyamán informálja a nyilvánosságot honlapunk.
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Kolozsvári magyar civil társadalom

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)
alapítás éve: 1990
cím: Kolozsvár, o.P. 1, c.P. 140.
villámposta: emt@emt.ro
Honlap: www.emt.ro
az erdélyi magyar műszaki tudományos társaság – emt – (a Kolozsvári műszaki 

egyetem és a BBte természettudományi karainak háttérintézménye) tevékenysége kö-
zel tizenöt műszaki és természettudományos ágra terjed ki, területileg pedig erdélyen 
kívül felöleli a Kárpát-medence jelentős részét. a közel 800 tagot számláló társasá-
gunk – mely 1990-ben alakult – szakmai (szakosztályok) és területi (fiókszervezetek) 
szervezetekben fejti ki tevékenységét. Jelentősebb szakosztályaink: számítástechnika, 
fizika, kémia, építéstudományi, gépész, földmérés, faipari, bányász-kohász-földtan, 
erdészeti. nagyobb fiókszervezeteink sepsiszentgyörgyön, marosvásárhelyen, Hargita 
és Bihar megyékben, illetve szatmárnémetiben működnek.

társaságunk tudományos tevékenységét a jelenleg tíz szakosztályba tömörülő 
szakemberek, kutatók, középiskolai és egyetemi tanárok biztosítják. a szakosztályi 
munka olyan szervezett keretet biztosít, ahol hatékonyan, interaktívan és koncent-
ráltan lehet egy-egy szakterület témaköreit megvitatni, aktuális kérdéseit körüljár-
ni. a szakosztályok tagjai jelentős részt vállalnak a társaságunk rendezésében sorra 
kerülő tudományos konferenciák megszervezésében, tudományos hátterének, szak-
mai színvonalának biztosításában. 

évente közel tucatnyi szakmai találkozót, tudományos szakkonferenciát 
szervezünk, amelyek lehetőséget teremtenek anyanyelvű előadások megtartásá-
ra, hallgatására, illetve keretet biztosítanak a tapasztalatcserére hazai és külföldi 
szakemberek, kutatók, egyetemi és középiskolai tanárok között. Fokozott jelentő-
séget tulajdonítunk konferenciáink határon átnyúló jellegének, megszólítva ezáltal 
a Kárpát-medencében tevékenykedő műszaki és természettudományos szakembere-
ket. ezen tudományos találkozók előadásainak anyagát kötetekben jelentetjük meg, 
amelyek kiadói jegyzékszámmal is rendelkeznek (issn). Így ezen előadások tudo-
mányos publikációk formájában is napvilágot látnak.

az emt tevékenysége keretében fontos helyet foglalnak el az oktatási kérdé-
sek, stratégiák. Figyelemmel kísérjük és támogatjuk az ifjúság oktatását, a fiatalok 
képzését is. magyarországi társszervezetekkel közösen (nJszt, elFt, mKe) fizika, 
kémia és számítástechnika diákversenyeket szervezünk, amelyek döntőit magyaror-
szági városokban bonyolítják le. 

az emt 2000-től kezdődően Kolozsváron magyar nyelvű műszaki terminológia 
előadásokat szervez a Kolozsvári műszaki egyetem gépészmérnöki, építőmérnöki, 
számítástechnika, ill. villamosmérnöki karain, valamint a Babeș–Bolyai tudomány-
egyetem vegyészmérnöki Karán tanuló diákság számára. ezen előadások célja a 
magyar műszaki szaknyelv megismertetése a román nyelven tanuló diákokkal. te-
vékenységünkben jelentős helyet foglal el időszakos kiadványaink szerkesztése és 
folyamatos megjelentetése: 

•	 EmT Tájékoztató (társaságunk hírlevele, 10 szám évente), 



2012Kolozsvári KisoKos292
Ko

lo
zs

vá
r

i K
is

o
Ko

s •	 FiRKa (fizika, kémia és számítástechnika tárgyú, középiskolás diákoknak és 
tanároknak szóló lap, tanévenként 6 száma jelenik meg), 

•	 mŰszaKi szEmlE (tudományos írásokat tartalmazó folyóirat, évente 4 szá-
ma jelenik meg)

•	 inter@ktív 2, a szabadság napilap számítástechnikai melléklete, megjelenik 
kéthetente

egyedi kiadványaink közül az Elektrotechnikai kislexikon (i–ii. kötet), a Mecha-
nika példatár, az Ötnyelvű Kémiaszótár és a Romániai Magyar Alapítványok és Egye-
sületek Katalógusa, gaal györgy: Egyetem a Farkas utcában című tanulmánykötete, 
valamint a Bolyai emlékkönyv a legjelentősebbek.

a számítástechnika nyújtotta új lehetőségeket is felhasználjuk a kommunikáció-
ban. rendszeresen frissít jük az interneten keresztül a világ bármely részéről elérhe-
tő honlapunkat, amely minden fontos információt tartalmaz társaságunk szervezeti 
és tudományos tevékenységére vonatkozóan.  

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
alapítás éve: 2003
cím: Kolozsvár, Jókai u./napoca 4. sz., 67-es lakrész
villámposta: e-mail: kolozs@emnt.org
Honlap: www.emnt.org
az erdélyi magyar nemzeti tanács (emnt) kezdeményezéséről a Királyhágó-

mellé ki református egyházkerület 2003. február 1-jén, szatmárnémetiben tartott 
rendkívüli közgyűlésén született folya mat indító határozat. a megalakulás előké-
szítése céljából a 2003. március 14-i kolozsvári fórum létrehozta az emnt Kezde-
ményező testületét. az emnt 2003. december 13-án Kolozsváron tartotta alakuló 
ülését, amelyen megválasztották az emnt elnökét (tőkés lászló) és állandó Bizott-
ságát. 

az alakuló ülés meghatározta az emnt jellegét, szerepét és céljait. eszerint az 
emnt az erdélyi magyar nemzeti közösség közképviseleti testületeként határozta 
meg magát, amely az illetékes romániai állami szervektől igényelt közjogosítványo-
kat kívánta gyakorolni.  

Fél évtizednyi működés nyomán – 2008 és 2011 között – az emnt bizonyos mér-
tékben átalakította szerepét és szervezetét. Jelenlegi alapszabályát az emnt Kül-
döttgyűlése 2011. december 10-én fogadta el, amikor a legutóbbi tisztújításra is sor 
került. az emnt alapvető célja továbbra is az, hogy hozzájáruljon az erdélyi magyar 
nemzeti közösség törekvéseinek megvalósításához, jogainak és érdekeinek védelmé-
hez, a civil szféra, a demokrácia, a jogállamiság és a politikai pluralizmus meg szi-
lárdulásához, a régiók gazdasági, szociális, kulturális és intézményi fejlődéséhez. 

az egyszerűsített honosítási folyamat gyakorlati elősegítése céljából az emnt 
– az anyaországi kormány támogatásával – 2010–2011-ben létrehozta az ún.  
demokrácia Központ Hálózatot. ennek keretében az emnt erdély-szerte működő 
harminc irodájában nyújtanak ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igény-
lőinek a szükséges iratcsomók összeállításával. ugyanezen irodák központi szerepet 
töltenek be az emnt területi szervezeteinek életében.   
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Kolozsvári magyar civil társadalom

az emnt megyei, illetve széki szervezetei összetett és hasznos tevékenységet 
fejtenek ki a közösségszolgálat különböző területein. a közéleti megnyilvánulások 
mellett az emnt helybeli tagjai és rokonszenvezői számtalan közművelődési, ha-
gyományőrző, ifjúsági, segélyezési és más jellegű tevékenységet szerveznek.  

az EmnT Kolozs megyei szervezete erdély szívében különleges helyzetben 
van. egyre szórványosodó közösségünk szolgálatában kívánunk összetartó és nem-
zettudatot erősítő tevékenységet kifejteni. 

ennek jegyében szerveztük meg tavalyi rendezvényeinket, amelyek sorát 2011 
januárjában kezdtük az 1568. évi tordai országgyűlésen kimondott vallásszabad-
ság emlékünnepségével. erre az eseményre a kolozsvári ferencrendi kolostorban 
került sor ünnepi előadással és kerekasztal-beszélgetéssel történelmi egyházaink 
képviselőinek részvételével. 

mátyás király alakját hivatottak felidézni a város híres szülöttének február 23-i 
születésnapján a fiatal korosztályt megszólító rendezvényeink, a mátyás király és 
a kolozsvári bíró történetét felidéző bábelőadás, valamint a mátyás király vissza-
tér pályázat eredményhirdetése. a restaurált mátyás-szoborcsoport újraavatása 
alkalmából, 2011. április 2-án ünnepi rendezvénnyel tisztelegtünk nagy királyunk 
előtt. többek között történelmi Játszóházat szerveztünk, amit Kolozsi tibor szob-
rászművész, a szoborcsoport restaurátorának előadása követett, majd megnyitottuk  
a Fadrusz János emlékkiállítást a szabók bástyájában.

szer vezetünk kiemelten fontosnak tartja erdély panteonjának, a Házsongárdnak 
a sorsát. a temető beli sírgyalázások ellen 2011 júliusában szervezett tiltakozáson, az 
egyházak és a társa dalmi szervezetek hívó szavára, mintegy 500 személy gyűlt össze.

2011 legsikeresebb rendezvénye a Kolozsvári magyar napok volt, amelynek 8 
napja alatt mindösszesen 80 000 résztvevő 30 helyszínen 200 program közül vá-
logathatott. a sikeres szervezéshez 43 közvetlen partner és további 20 szervezet, 
intézmény is hozzájárult. a központi szervezőcsapat 30 főből állt, őket 100 önkéntes 
segítette a mindennapi programok lebo nyo lításában. 

Kiemelt rendezvényünk volt a széki magyarnak lenni jó! elnevezésű találkozó, 
amelyre 2011 novemberében került sor bábszínházzal, íjászkodással, gyerekfoglal-
kozásokkal, valamint az újdonsült magyar állampolgárok köszöntésével. 

2012-ben folytatjuk az előző években elindított emnt-beszélgetések, alkalmi fó-
rumok, közművelődési és szórakoztató programok, könyvbemutatók és más rendez-
vények szervezését. az év kiemelt feladata a Kolozsvári magyar napok megszerve-
zése lesz, immár 3. alkalommal, augusztus 13–20. között. Központi rendezvényünk 
honlapja: www.magyarnapok.ro. 

Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME)
alapítás/újraalapítás éve: 1859/1990
cím: Kolozsvár, Jókai u./napoca 2. sz.
Honlap: eme.ro
az erdélyi magyarság írásos és tárgyi emlékeit őrző gyűjtemények fenntartó 

egyesülete, az er délyi magyar tudományművelőket és tudománypártolókat összefo-
gó civil szervezet – ilyen for mában kezdte tevékenységét 1859 őszén a gr. mikó imre 
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során az egyesület életében a – jórészt saját gyűj te mé nyeire alapozó – tudományos 
kutatás összefonódott az eredmények saját kiadású szak folyó ira tok ban való köz lé-
sével, miközben folyamatosan szem előtt tartotta a magyar nyelvű tud o mány nép  -
szerű sítést. 

az újrakezdés óta eltelt két évtizedben az eme legjobb hagyományait folytatva 
igyekezett megújítani szervezeti kereteit és kialakítani a tudományművelés intéz-
ményeit. Hagyományosan összefogja a tudományos szakembereket és a tudomá-
nyos életet pártoló érdeklődőket, épp e sa játos kettősség adja az egyesület erejét. Ki-
épült intézményes keretekben működő kutató in tézete, szakfolyóiratai, tudományos 
könyvsorozatai az akadémiai jelleget erősítik, a szakosztályok szervezte tudomá-
nyos konferenciák, emlékülések viszont a kutatási eredmények közzététele mellett 
a színvonalas tudománynépszerűsítést is szolgálják. gyűjteményei tulajdonjogának 
fenntartása mellett új könyvtárat alapított, amely mára információs-doku men tációs 
központtal egészült ki, itt tehát mind a hagyományos, mind a digitális rögzítésű 
információs források a tudományos kutatók és az egyetemi hallgatók számára egy-
aránt hozzáférhetők. eleven társadalmi kapcsolatait a tudományos (egyetemek, Ko-
lozsvári akadémiai Bizottság) és a közművelődési (erdélyi magyar Közművelődési 
egyesület) intézményekkel való együttműködése biztosítja. 

2011 legjelentősebb eseményei a következők: 
Xvi. Fiatal műszakiak tudományos Ülésszaka (2011. március 24–25.)
digitális adattár avatása http://eda.eme.ro/(2011. június 10.)
vii. nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Nyelv és kultúra a változó régióban
(2011. augusztus 22–27.)
a magyar tudomány napja erdélyben, 10. fórum 2011. november 25–26.
a november 25-i plenáris ülés fő témája: Az erdélyi magyar tudomány a rendszer-

váltás után.
az eme szakosztályai hagyományosan a tudományterületükön szerveztek ülés-

szakokat, többnyire november 26-án, szombaton. 
2012 legjelentősebb eseményei: 
Xvii. Fiatal műszakiak tudományos Ülésszaka (2012. március 22–23.)
11. a magyar tudomány napja erdélyben (2012. november 23–24.)

Életfa Családsegítő Egyesület (ÉCSE)
alapítás éve: 1999
cím: Kolozsvár, mócok útja/motilor 16/2. sz.  
villámposta: eletfaegyesulet@gmail.com
az életfa családsegítő egyesület azért jött létre, hogy
•	 támogassa és segítse a családokat kultúrájukban, szellemi és anyagi létükben, 

életük minden szakaszában;
•	 megőrizze és megerősítse a családot mint társadalmunk alapját, melléálljon és 

támogassa krízishelyzetekben;
•	 kiemelje a gyerek jelentőségét a családban;
•	 fontossá tegye az anya és az apa szerepét a nevelésben.
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Kolozsvári magyar civil társadalom

Rendszeres programok, klubok
a klubokban olyan kisközösségek kialakulásának létrejöttét elősegítő kereteket 

hozunk létre, ahova szívesen járnak kisgyermekeikkel a társasági életből általában 
kimaradni kényszerülő fiatal szülők, és amelynek tagjai olykor egymást is tudják 
kölcsönösen segíteni. a klubokban ciklikussággal ismétlődő programot alakítottunk 
ki mind a felnőttek, mind a kisgyermekek részére. tevékenységünk hiánypótló, 
ugyanis nincsenek ilyen állami − egészségügyi vagy ifjúsági minisztérium által 
szervezett hasonló jellegű − programok, az a néhány pedig, amely Kolozsváron 
létezik, román nyelvű vagy térítéses tanácsadás.

az egyesület által szervezett állandó programok jelentős része alulról jövő kez-
deményezés, amit felkaroltunk, és szakembereink, önkénteseink önzetlen hozzájá-
rulásával megvalósítottunk.

egész napos rendezvények, fesztiválok:
 − gyermeknapi Fesztivál
 − adventi gyermekfesztivál és sokadalom
mindkét rendezvényünk célja, hogy a gyermekeket és szüleiket olyan szabadidős 

tevékenységekkel ismertessük meg, amelyek egészséges alternatívát jelentenek az 
egyre inkább terjedő virtuális világ csábításaival szemben. célunk, hogy vissza-
csempésszük a családokba az együttlét, az együtt játszás örömét. Úgy gondoljuk, 
ennek leghatékonyabb eszköze, ha biztosítunk erre egy teljes napot, olyan ünnepi 
alkalmat, amikor szabad téren vagy tágas iskolatermekben egész napon át együtt 
lehet a család, és kipróbálhatja a legkülönfélébb foglalkozásokat, tevékenységeket. 

Programunkhoz olyan személyek csatlakoztak, akik azonosulni tudnak céljaink-
kal, és önzetlenül ajánlják fel idejüket és munkájukat.

részt veszünk a Kolozsvári magyar napok szervezésében is, a családi programok 
felelőseként. 

állandó szolgáltatások 
a klubtagok feliratkozhatnak a közös levelezőlistára, ahová írhatnak, tanácsot 

kérhetnek tapasztaltabb társaiktól, megoszthatják örömüket, bánatukat, túladhat-
nak a kinőtt gyermekholmikon, fontos, hasznos információkhoz jut hatnak. levele-
zőlistáinkon jelenleg több mint 1000 családot érhetünk el.

a levelezőlistán szerepelnek segítőink telefonszámai, e-mail címei, hozzájuk bár-
milyen kérdéssel lehet fordulni (adatbázis). 

Babóca-szülinapok: 2008 januárjától megünnepeljük a „klubos babák” szüle-
tésnapját, két-háromhavonta egy találkozót szánva erre.

Összefogás az életért. a Kismamaklub levelező tagjainak összefogásából szü-
letett a projekt, mely jótékonysági akciók sorozatát indította el. azóta több alka-
lommal is pénzadományokat gyűjtöttünk, amelyekkel súlyosan beteg kisgyermekek 
kezelését támogattuk. 

otthon segítünk szolgálat (Home start).  Kisgyermekes családoknak otthonuk-
ban nyújt segítséget. ehhez tizenegy önkéntest képeztünk ki, akik kérésre támasz-
ként állnak a család mellett, amikor az nehezebb időszakon megy keresztül.
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tani. célunk minőségi gyermekzenék sugárzása, valamint az időhiánnyal küszködő, 
gyermeket nevelő szülők szórakoztatása, tanácsadás és információk elérhetővé tétele.

Rendkívüli akciók 
a Kolozsvár utcáin szabálytalanul parkoló autókra hívtuk fel a figyelmet 2008 

májusában azzal a babakocsis felvonulással, amelyet kezdemé nye zésünkre több 
szervezet felkarolt, és számos napilap, tévé- és rádióadó ismertetett. 

a következő akciónk bizonyára hasonló módon figyelemfelkeltő jellegű lesz, hi-
szen sajnálatos módon egyre több az olyan közúti baleset, amelyben gyermekek 
veszítik életüket. 

2009 óta egyesületünk is csatlakozott a Babahordozás nemzetközi Hete ren-
dezvénysorozathoz, azóta már háromszor szerveztük meg ehhez kapcsolódó előadá-
sainkat, bemutatóinkat, hogy minél több szülővel megismertethessük a babahordo-
zás fogalmát, előnyeit, a hordozóeszközöket és azok használatát.  

Gondviselés Segélyszervezet
alapítás éve: 2007
cím: Kolozsvár, Kossuth lajos u./21 decembrie 1989, 9. sz. 
villámposta: unit.gondviseles@gmail.com
Honlap: www.gondviseles.org
az erdélyi unitárius egyház 2007 őszén útjára indított segélyszervezetének kül-

detése: a szükségben és bajban levők segítése, s ezáltal az egyház ember- és közös-
ségszolgáló hivatásának ki tel je sítése. 

az unitárius egyházi alapokon nyugvó, felekezeti korlátok nélküli segélyszer-
vezet működési területe erdély és magyarország. a segélyszervezet székhelye Ko-
lozsvár, az első területi irodát szé kely keresztúron nyitottuk meg 2009 nyarán, és 
idővel újabb területi központokat szeretnénk kialakítani. a székelykeresztúri köz-
pontunk példamutatóan működik – szerteágazó, rendszeres foglalkozásokkal (www.
keresztur.gondviseles.org). 

2010 novemberében – Budapest székhellyel – megalakult a gondviselés segélyszer-
vezet anya or szági tagozata, amely önálló jogi személyiséggel rendelkezik, és az er-
délyi tagozat „iker szer vezeteként” működik (http://www.unitarius.hu/gondviseles). 

a gondviselés segélyszervezet tevékenységének szakmai területei:  
•	 természeti csapásokra való felkészülés: megelőzési, mentési és segélyezési 

programok,
•	 szegénységi küszöb alatt élők segélyezése,
•	 családsegítő programok: kismamaklub, babamasszázs, házasok lelki gondozá-

sa, más oktató-nevelő programok,
•	 fogyatékkal élőket segítő programok,
•	 idősek közösségi programjai,
•	 szociálisan hátrányos gyerekek felzárkóztatása,
•	 „mecénás” program – átlagon felüli tehetségek támogatása,
•	 rendezvények, szakmai képzések,
•	 babarádió (www.babaradio.ro)
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Györkös Mányi Albert Emlékház (EMKE GYMAE)
alapítás éve: 1993
cím: Kolozsvár, majális u./republicii 5/1. sz.
vilámposta: emkegyorkoshaz@yahoo.com
Honlap: www.emke.ro/node/11
györkös mányi albert zenetanár-festőművész (1922−1993) műteremlakását, 

minden abban található vagyonával együtt, végrendeletileg az emKe-re hagyta, 
azzal a feltétellel, hogy a szervezet emlékházat létesítsen ezen a helyen, és festmé-
nyeit minél szélesebb körben megismertesse. a hagyaték közel 200 györkös mányi-
festményt, több Jakab ilona-festményt és -grafikát, muzeális értékű kalotaszegi és 
mezőségi bútorokat, cserepeket, szőtteseket, számos könyvet és magántárgyat foglal 
magába. a györkös mányi-festmények folyamatos kiállítása mellett, a művelődési 
központként is működő emlékház kamarahangversenyeket (egy kiváló minőségű 
steinway zongora birtokában), pódiumesteket, kiállításokat, könyvbemutatókat, is-
meretterjesztő előadásokat, gyermekprogramokat is szervez.

az 1994-ben alapított emlékház hétköznapokon 12–17 óra között látogatható.
a 2011. évben a havonta megrendezésre került (az oktatási évhez igazodva) a 

2010 októberében újraindított Em ber és Természet kollégium, amely keretében szak-
emberek tartanak ismeretterjesztő előadá so kat különféle témákban. a 2009 janu-
árjában beindított JelesNapTár elnevezésű, néphagyomá nyunk jeles napjait meg-
ismertető gyermekprogram szintén havonként jelentkezett. a budapesti or szá gos 
színművészeti múzeum és intézet (oszmi) Gróf Bánffy Miklós és az Erdélyi Helikon 
című vándorkiállítása erdélyi körútjának egyik stációja volt az emlékház. Kelemen 
Péter német országban élő zongorajavító-hangoló mester támogatásának köszön-
hetően megújult az intézmény steinway zongorájának mechanikája és hangzása, 
amelyet hangversenyek keretében mutattunk be. több kiállítás is helyet kapott az 
emlékházban, ezek közül megemlítjük Az újjászületés krónikája: az EMKE 20 éve 
dokumentumokban címűt, valamint sipos lászló festő-grafikus mű vész tárlatát. el-
kezdődött györkös mányi albert festményeinek digitalizálása.

a 2012. évben folytatjuk és befejezzük a györkös mányi albert festményeinek 
digitalizálását, amely anyagot egyrészt az emKe honlapján, másrészt albumba fog-
lalva szándékszunk bemutatni. további közművelődési programok, valamint hazai 
és határon túli kiállítások révén folytatni kívánjuk györkös mányi albert öröksé-
gének minél szélesebb körben való megismertetését. a Kolozsvári magyar napok 
keretében megrendezzük a györkös mányi albert-emlékestet, a zenetanár-festő-
művész születésének 90. évfordulója tiszteletére. Folytatjuk az Ember és Természet 
ismeret ter jesztő előadás-sorozatot, valamint a JelesNapTár gyermekprogramot. 
a már egyeztetett kiállí tások közül kiemeljük a Kiss manyi centenáriumi kiállítást, 
Kabán József és Jolán fotóművészek, valamint domján József amerikai magyar 
képzőművész munkáit bemutató tárlatokat, illetve a dombok Fények mesék – Kép 
szöveg Hang című rendezvényt, amelynek szereplői makkai Bence fotográfus és 
vendégei.
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alapítás éve: 1999
cím: Kolozsvár, Király u./i. c. Brătianu 51. sz.
villámposta: gergelyek@gmail.com
a híres, több mint 400 éves Házsongárdi temető nemcsak az elmúlás kegyhelye, 

hanem a magyar kultúra panteonja is. itt nyugszanak apáczai csere János, tótfalusi 
Kis miklós, szenczi molnár albert, Bölöni Farkas sándor, báró Jósika miklós, gróf 
mikó imre, Kriza János, Brassai sámuel, dsida Jenő, reményik sándor, Kós Károly, 
gróf Bánffy miklós, és még sokan mások. erdély aranykorát idézik a Bethlen, Bánffy, 
Béldi, mikes, teleki és mikó családok síremlékei, főúri kriptái. 

az elmúlt száz év visszafordíthatatlanná tette a temető pusztítását, pusztulását.  
az erdélyi műveltség létrehozóinak nyughelyei szórványba kerültek, akárcsak erdélyi 
magyarságunk. a műemléktörvény nem védi a sírokat, a sírhelyek megváltása egyre 
nehezebb. az eltüntetett értékes kövek helyét ízléstelen betonépítmények foglalják el.

1999-ben, a „maradék temető” megvédésére jött létre a Házsongárd alapítvány. 
a jogi keretet az erdélyi református egyházkerület biztosította. az egyházkerület 
részéről megbízott elnök dr. sipos gábor főlevéltáros, az ügyvezető elnök dr. gaal 
györgy várostörténész, az igazgató pedig gergelyné tőkés erzsébet tanárnő. az 
alapítvány célja a temetőben nyugvó jeles magyar személyiségek sírjainak megmen-
tése, gondozása, adományokból és pályázati pénzekből pedig a magyar történelem 
és művelődés szempontjából fontos síremlékek restaurálása. a vezetőség és a kura-
tórium értékmentő kegyeleti munkáját önkéntesen, fizetés nélkül végzi. 

az alapítvány tizenegy éves tevékenysége bizonyítja, hogy ügyszeretetben, kez-
deményezésben és felmutatható eredményben nincs hiány. Pályázati pénzekből, 
családi hozzájárulásokból és adományokból sikerült helyreállítani a temetőbejárat 
arculatát meghatározó sigmond-mauzóleumot, a Jósika-kriptát, a bethleni Bethlen-
kriptát, a Béldi-kripta tetőszerkezetét (amely sajnos újból leégett), és folyamatban 
van a Bánffynak nevezett iktári Bethlen-kripta, valamint a Berde-kripta külső res-
taurálása. a több mint 90 helyreállított síremlék közül fontosságban és művészi 
szépségben kiemelkednek Jósika miklós, Bethlen gergely, ujfalvi sándor, Kornis 
zsigmond, salamon János és Kedves istván síremlékei. meg kell emlí tenünk a ke-
vésbé látvá nyos megvalósításokat is: ledőlt kövek felemelését és alapra helyezését, 
feliratok, sírrácsok megfestését, gazdátlan, hant nélkül maradt kövek védett hely-
re szállítását. ez utóbbi egyúttal az iktári Bethlen-kripta kertjében tervezett kőtár 
megalapozását jelenti. igen sikeres a legrégebbi, félig vagy egészen földbe süllyedt, 
korjellemző koporsókövek (tumbák) és ereszes kövek felleltározása, kiemelése, 
restaurálása. a 2007–2010-es időszak kiemelkedően fontos teljesítménye az iktári 
Bethlen-kripta részleges külső helyreállítása és a jelenleg ismert 25 koporsókő alap-
ra helyezése, restaurálása.

Fizetett munkaerővel és a tanuló ifjúság bevonásával a történelmünk, egyháza-
ink és műveltségünk szempontjából fontos színhelyek gondozása folyamatos. embe-
reink a temetőben az elvégzett munka mellett állandó felügyeletet jelentenek olyan 
időkben, amikor a viráglopás mindennapos, fémszobraink, értékes köveink pedig 
állandó veszélyben vannak.
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Jól halad a célkitűzések közé tartozó adatbázis elkészítése. ebben a munkában részt 
vállal a tanuló ifjúságnak az a része, amely az alapítvány jövőjét hivatott biztosítani.

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány (HGKA)
alapítás éve: 1991
cím: Kolozsvár, mikó u./clinicilor 18. sz.
villámposta: heltai_gaspar@yahoo.com, heltai@mail.dntcj.ro
Honlap: www.heltai.blsh.ro; www.etnotur.ro
a Heltai gáspár Könyvtári alapítvány 1991 őszén történt bejegyzése után 1992. 

február 15-én kezdte meg tevékenységét, az emKe Könyvtári szakosztályának in-
tézményeként.

alapítványunk tevékenységének kezdetétől a könyvtárépítés és könyvtárfejlesztés 
alapfeladataihoz kapcsolódó, de azokon túlmutató, a (kis)közösségi polgári önszer-
veződést, ezen belül is mindenekelőtt a közművelődési autonóm intézményépítést 
ösztönző feladatokat is felvállalt. a közösségszervezés terén négy alapfunkció ellátá-
sára vállalkoztunk az évek során magának életünkben egyre hangsúlyosabb helyet 
és érvényesülést követelő négy alapvető magyar kisebbségi közösségi igény mentén:

• az egyik az erdélyi megyeszékhelyeken, kisrégiós központokban, illetve kis-
települési keretek között működő közösségi szervezetek, egyesületek könyv-
táralapítása és rendszeres állományfejlesztése.

• a másik alapfunkció a könyvtár- és intézményműködtetési, rendezvény- és 
közösségszervezési útmutatás, információellátás, pályázati tanácsadás, folya-
matos szakemberképzés.

• a harmadik vállalt feladatunk a népi hagyományok megőrzésének és 
identitásmeghatározó funkciójuk teljesítésének segítése.

• a negyedik feladatunk a kulturális cserekapcsolatok és rendezvényszervezés, 
amely az előzőekhez szorosan kapcsolódva épp a kulturális kommunikáció 
kereteinek kialakításához és rendszeresítéséhez igyekszik szerény lehetősége-
inkhez mérten hozzájárulni. 

2011-ben megvalósított, kiemelkedően fontos programjaink közé tartozik a 13. 
Szent István-napi Nemzetközi Néptánctalálkozó, Felsőfokú könyvtárinformatikai mo-
dul, együttműködésben a Babeş–Bolyai tudományegyetemmel, az 1848-as szabad-
ságharc emlékére megszervezett történelmi vetélkedő, rajzverseny, Anyám fekete 
rózsa − vers- és prózamondó találkozó erdélyi selejtezője, Identitásfejlesztő honis-
mereti nyári tábor, Magyar Kultúra Napja, 20 éves a Heltai Alapítvány – dokumentum-
kiállítás, előadások, Heltai táncház. 

2012-ben megszervezzük a már hagyománnyá vált (14.) Szent István-napi Nemzet-
közi Néptánctalálkozót, Felsőfokú könyvtárinformatikai modult, együtt működésben 
a Babeş–Bolyai tudományegyetemmel, Nyári anyanyelvápoló tábort, Nyári környe-
zetismereti tábort, rendszeres Heltai táncházat, 1848-as szabadságharc emlékére elő-
adás sorozatot, rajzversenyt, történelmi vetélkedőt, 1956-os szabadságharc emlékére 
nyílt napot (dokumentumkiállítás, előadás-sorozat), emellett számos gyermekfog-
lalkozást, iskolai oktatást kiegészítő játékos ismeretterjesztő programot, könyvtári, 
olvasást népszerűsítő programot kicsiknek és nagyoknak, író- és olvasó találkozókat.
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alapítás éve: 1992
cím: Kolozsvár, Kossuth lajos u./21 decembrie 1989, 16. sz./válaszút  7. sz.
villámposta: kallosalapitvany@kallos.org.ro,  
Honlap: www.kallos.org.ro
a Kallós zoltán alapítvány 1992. november 20-án alakult. első tevékenységei 

között nyári népzene- és néptánctáborok, később kézműves táborok szervezése sze-
repelt. ezt a munkát ma is folytatjuk, a különböző korcsoportokat megcélzó temati-
kus táborok (népzene-, néptánc-, honismeret-, tehetséggondozó-, kézműves-, csalá-
dos- és ifjúsági népzenetáborok), közismerten nagy sikernek örvendenek.  

az alapítvány eredményei közül egyik legjelentősebb a 25 évig szünetelő magyar 
tan nyelvű osztályok újraindítása válaszúton 1999-ben. ezt megelőzően alapos fel-
mérés készült válaszúton és a környező településeken azokról a gyere kekről, akik-
nek nincs lehetőségük anyanyelvükön tanulni. a  válaszúthoz közel eső völgyekben 
(Bor sa, lozsárd, lóna völgye) megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az 1989-es válto-
zá sokat követően mennyire mostoha szociális körülmények közé került igen sok 
észak-mezőségi magyar család. Jelenleg is az országos átlagnál nagyobb a mun-
kanélküliség a környéken. sok faluban egyáltalán nincs iskola, óvoda. a gyere kek 
kolozsvári taníttatását a szülők anyagilag nem tudják támogatni, ezért többségüket 
román iskolába iratták. olyan eset sem volt ritka, amikor már kisiskolás korban ab-
bahagyta tanulmányait a gyerek. 

a Kallós zoltán alapítvány négy tanulóval kezdte az 1999–2000-es tanévet. az-
óta sikerült új, korszerű szórványkollégiumot építenünk, amelyet 2007-ben avat-
tunk. eddig közel kétszáz gyerekkel foglalkoztunk, illetve foglalkozunk. a jelenlegi, 
2011–2012-es tanévben kilencvenhárom gyerek tanul magyarul a válaszúti óvodá-
ban és isko lában, ezek 22%-a vegyes házasságból származik, a többi gyerek már 
közép iskolába vagy gimnáziumba jár.  

gyermekeink mezőség 26 településéről származnak. a hét folyamán az alapít-
vány bentlakásában nevelkednek (az alapítvány biztosítja számukra a tanfelszere-
lést, a higiéniai kellékeket, a napi ötszöri étkezést, az orvosi ellátást), hétvégeken 
pedig a hazautazást. a Kallós zoltán alapítvány szórvány kollé giumában, a délutáni 
foglalkozások alkalmával, olyan tevékenységeket szervezünk, amelyek kiegészítik a 
tanórák anyagait, gazdagabbá teszik a tanulók szókincsét, növelik kifejezőkészségü-
ket. már a szórványkollégium megalakulása óta különféle művészeti ágak (népmű-
vészet, zene, rajz stb.) bevonásával segítjük nevelésüket. tíz éve tehetséggondozó 
munkát folytatunk. Hetente köri tevékeny ségeket, vaká ciók ban táborokat szerve-
zünk. ez utóbbiakban más szórványtelepülések tehetséges gyerekeinek részvételét 
is lehetővé tesszük, így segítve a hasonló körülmények között nevelkedő gyerekek 
ismerkedését, látókörük szélesedését, társadalmi integrációját. 

A Mezőségi szórványoktatási programhoz a szamosújvári téka alapítvány 2000-
ben csatlakozott. a program összehangolt és tervszerű módon, hosszú távon bizto-
sítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. Meggyő ző désünk, 
hogy a szórványban nemzetünk megmaradását a gyerekek  magyarság tudatának 
alakításá val, tudásuk gyarapításával, igaz emberré nevelésével lehet se gíteni. 
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a Kallós zoltán alapítvány a szamosháti kistérség magyarságának nemzeti iden-
titás tudatát is igyekszik erősíteni. a Közkincs-kerekasztal program segítségével több 
szempontból is felmértük a kistérségben élők helyzetét, a különböző települések 
képviselőinek bevonásával kidolgoztuk a térség kulturális fejlesztési stratégiáját. 
igyekszünk a különböző, részben elszigetelt települések magyarságának találkozá-
si lehetőségeket biztosítani, a közösséghez tartozás érzését erősíteni. meggyőződé-
sünk, hogy kitartó, következetes munkával a mezőség eme aránylag ismeretlen ré-
szének kulturális-történelmi emlékeit is be lehet építeni a köztudatba. egyik célunk, 
hogy a falusi vendégfogadás fejlesztésével az itt élők is kevés, de a megélhetést 
segítő mellékjövedelemhez jussanak.

saját erőforrásból egy  tanfolyamok, képzések, konferenciák lebonyolítására 
alkal mas termet építettünk. most már itt zajlik, többek között, a hatodik éve szer-
vezett gazdatanfolyam, illetve az 1999-től megszervezett Népi Játékok és Kismester-
ségek Oktatója képzés. ez a romániai oktatási rendszer hiányosságának egy részét 
kívánja pótolni. célja a hagyományos népi kultúra gyakorlati és elméleti megismer-
tetése. a részt vevő és sikeresen vizsgázó pedagógusok a magyar oktatási minisz-
térium felügyelete alatt, a  Hagyományok Háza által kibocsátott oklevelet kaptak. 
a képzés iránti érdeklődést igazolja, hogy erdély minden tájáról (máramarostól a 
Partiumig, szilágyságtól Bákóig) voltak résztvevőink. eddig 152 pedagógus haszno-
sítja erdély-szerte a tanfolyamon tanultakat. 

2001–2004 között az apáczai Közalapítvány pályázati támogatása lehetővé tette 
a Kallós zoltán alapítvány lebonyolításával a vidéki iskolák didaktikai eszközökkel, 
könyvekkel, tanszerekkel, elektronikai kellékekkel, sportfelszereléssel való ellátá-
sát, ösztöndíj és ingaköltség részleges pótlását. Kolozs és szilágy megyében több 
mint 40 iskola részesült a támogatásokban.

a megyei tanfelügyelőséggel kialakított kitűnő együttműködés következtében a 
különböző pedagógusi szakképzések is a Kallós zoltán alapítvány válaszúti székhe-
lyén zajlanak.

a Babeş–Bolyai tudományegyetem magyar tagozatú néprajz szakos diákjainak 
tanulmányaik továbbfejlesztése érdekében szakképzési lehetőséget biztosítunk, le-
hetővé téve számukra Kallós zoltán felmérhetetlen értékű, néprajzi tárgyakból álló 
gyűjteményének szakszerű tanulmányozását, kutatását. Kallós zoltán irányításával, 
korszerű eszközökkel, gyűjtőmunkában vehetnek részt a diákok. az apáczai és ily-
lyés Közalapítványoknak, valamint a corvin-lánc ösztöndíjnak köszön hetően az ala-
pítvány beindította és folytatja a Kallós-gyűjtemény feldol gozását. 

ez a gyűjtemény 1998-ban nyílt meg a nagyközönség számára. 2010-ben megvaló-
sítottuk alapítványunk második kiemelkedő célját: a Kallós-kúriát teljes egészében 
múzeummá és szakkönyvtárrá alakítottuk. a könytár multimédiás termében hama-
rosan Kallós zoltán kéziratainak, összegyűjtött hangzóanyagainak, fénykép- és film-
archívumának digitalizált változatát is hozzáférhetővé tesszük. Így biztosítani tudjuk 
az erdélyi magyar néprajzi és könyvtári felső oktatás számára a továbbképző és szako-
sítási műhelyeket, illetve a néprajz iránt érdeklődő közönség tudásának gyarapítását. 
a néprajzi gyűjtemény közzététele hozzájárul a falu, illetve tágabb értelemben a me-
zőség és az erdélyi magyarság hagyományos értékeinek jobb megisme ré séhez. 
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alapítás éve: 1990
cím: Kolozsvár, Farkas u./Kogălniceanu 23. sz.
villámposta: klmt@4x.ro
Honlap: www.klmt.ro 
a Kelemen lajos műemlékvédő társaság (Klmt) 1990-ben alakult. szak emberek 

és műemlékpártolók önkéntes, nem haszonelvű szakmai egyesülete, amely politiká-
val nem foglalkozik.

a Klmt célja a kegyeleti, építészeti, egyházi, régészeti, történeti, képző mű vé-
szeti vagy néprajzi jelentőségű, romániai magyar vagy más nemzetiségekkel közös 
érdekű műemlékek szellemi és jogi védelmének érvényesítése az ország törvényei 
alap ján, románia területén. céljai megvalósítása érdekében a társaság olyan tevé-
kenységet folytat, amely tudatosítja a romániai társadalomban az épített örökség ér-
tékét, ezzel elősegítve a mű em lékállomány megmentését és folyamatos gondozását.

a társaság egy dokumentációs központ kialakítására törekszik, hogy minél több 
információt hozzáférhetővé tegyen kulturális örökségünkről, a kutatók és a műemlék-
tulajdonosok számára. a Klmt az európai értékek körforgásába kívánja bekapcsol-
ni sajátos művelődési értékeinket, népszerűsítő és tudományos jellegű kiadványok, 
könyvek, fotók, filmek és multimédiás adathordozók közzétételével, kiadásával.

• 2011-ben, akárcsak az elmúlt években is, a Klmt legfőbb tevékenysége a 
műemlékfelméréssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati szakmai előadások és 
táborok megszervezése volt.

• 2011 júniusában a Klmt 3 szakmai kirándulást szervezett, amelyen a kolozs-
vári apafi Kollégium diákjai vettek részt, Weisz attila és Furu árpád tanárok 
veze té sével. az útvonalak a következők voltak:

  a. Kolozsvár – torockó – torockószentgyörgy – Kolozsvár 
  b. Kolozsvár – magyarfenes – lóna – szászfenes – szentlászló – léta – K o lozsvár
  c. Kolozsvár – Bonchida – szamosújvár – szék – dés – Kolozsvár 
• 2011 júliusában a Barabás miklós céh és a Klmt közös megszervezésében egy 

nemzetközi ex libris kiállítást szerveztünk a kolozsvári szabók Bástyájában.
• a 2011. augusztus 15. és 21. között megszervezett Kolozsvári magyar napo-

kon a következő rendezvényekkel vettünk részt:
 − Kolozsvár kapui fotókiállítás: összesen 11 személy küldte el 55 fényképét 

a pályázatra, a technikai és a tematikai követelményeknek eb ből 49 alkotás 
felelt meg (i. díj Kónya anna, ii. díj tóth Klára, iii. díj essig József).

 − szervátiusz Jenő Hét vezér című, mészkőből faragott kompozícióját 2011. 
augusztus 16-án mutattuk be az egybegyűlteknek. a művet dési Károly és 
venczel attila restaurálta. a kompozíciót Banner zoltán mutatta be a kö zön-
ségnek, megszólaltatva dési Károlyt is. 

• iskolák közötti műemlék-ismereti vetélkedőt szerveztünk X. és Xi. osztályos 
tanulók számára. a selejtező szeptemberben volt, a döntő pedig novemberben 
az apá  czai csere János líceum dísztermében, amelyen az apáczai csere Já-
nos, a Báthory istván, a János zsigmond, a Brassai sámuel elméleti líceumok 
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és az oni si for ghibu líceum, továbbá a sigismond toduţă zenelíceum, vala-
mint a református Kollégium diákjai vettek részt.  

• 2010-ben hivatalosan beindítottuk az erdélyi műemlékvédelmi digitális 
adat bázist, 2011-ben folytattuk az adatbázis feltöltését. az adatbázis megta-
lálható a Klmt honlapján.

 
• Közgyűlést tartunk 2012. március 3-án, ennek keretében díjkiosztásra, vala-

mint a Há zson gárdi temető műemlékké való nyilvánítási folyamatának ismer-
tetésére kerül sor.

• 2012. április 18-án a műemlékvédelmi világnapot ünnepelünk.
• a Kolozsvári magyar napok keretében fotópályázatot hirdetünk meg. a kiál-

lítás témája: Kolozsvári kilincsek és ablakrácsok. Beküldési határidő: 2012. 
június 8.

• a Kultúrális örökség napok rendezvénysorozata megszervezése 2012. szep-
tember 20.

• műemlék-dokumentálási konferencia rendezése 2012. október végén
• iskolák közötti műemlék- és helyismereti vetélkedő rendezése 2012. novem-

berében
• Folytatjuk a 2010-ben beindult digitális adatbázis feltöltését. 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB)
alapítás éve: 2007
cím: Kolozsvár, tamás andrás u./ion ghica 12. sz.
villámposta: office@kab.ro
Honlap: www.kab.ro
a Kolozsvári akadémiai Bizottság (KaB) létrehozásáról a 2006. október 30-i 

rendkívüli közgyűlésén döntött a magyar tudományos akadémia. a KaB azoknak 
a romániában élő szakembereknek a szervezeti egysége, akik külső tagként vagy 
köztestületi tagként kötődnek a magyar tudományos akadémiához, vagy tudomá-
nyos fokozat nélkül részt vesznek a szakbizottságok munkájában. a KaB működési 
területe románia, és valóban működnek bizottságai Bukarestben és temesváron, 
szakbizottságai csíkszeredában, marosvásárhelyen. 2007-ben megválasztott első, 
ebben az évben újraválasztott elnöke Péntek János, az mta külső tagja. a KaB mű-
ködésének célja a tudományos kutatás és a kutatási eredmények közlésének ösztön-
zése tisztán tudományos célok és a romániai magyar nemzeti közösség érdekében; 
a tudás presztízsének növelése és a tudományos eredmények színvonalas népsze-
rűsítése; a romániai magyar tudományos közösségen belüli szakmai és személyi 
kapcsolatok erősítése; a magyar–román szakmai együttműködés szorosabbá tétele. 

évi rendes testületi ülésén kívül minden évben konferenciával egybekötött kihe-
lyezett ülést tart novemberben, a magyar tudomány Ünnepe programjaihoz igazod-
va. szoros kapcsolatot épített ki a magyarországi területi bizottságokkal, valamint a 
többi kisebbségi és a nyugati régió magyar szakembereivel. 
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• megjelent a KaB Felsőoktatási munkacsoportja által összeállított, Az erdélyi 

magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai című kötet. a kötet szerzői: csata 
zsombor, Papp z. attila, Péntek János és salat levente.

• a Kolozsvári akadémiai Bizottság volt a házigazdája annak a tanácskozásnak, 
amelyen az mta debreceni, miskolci, pécsi, szegedi és veszprémi területi bi-
zottságai vettek részt. a 2011 májusában zajló tanácskozáson a mintegy 30 
résztvevő dudits dénes akadémikus elnöklete alatt vitatta meg a bizottsági 
tevékenység aktuális kérdéseit.

• a 2011. november 19-i testületi ülés keretében először adta át a Kolozsvári 
akadémiai Bizottság a Fiatal Kutatói díjat. a díjat ercsey-ravasz mária ko-
lozsvári fizikus vehette át a tudományos életben elismert kutatói tevékenysé-
géért, a 2011-es évben az erdélyi fizikusok által elért legkiválóbb tudományos 
eredményéért.

• a magyar tudományos akadémia Kolozsvári területi Bizottsága támogatta az 
mta romániai köztestületi tagjainak 2011. március–június között zajló euró-
pai nemzetközi konferenciákon történő részvételét. ezzel 22 romániai köztes-
tületi tag 19 európai nemzetközi konferencián való részvétele valósult meg. 

a KaB egyik fontos feladata e sokszereplős, a helyi hagyományokra építő és a 
regionális közösségek érdekeit kiszolgáló tudományos munka kimagasló eredmé-
nyeit fokozottabb mértékben a közösségi megbecsülés tárgyává tenni, azokat az 
össz magyar és a nemzetközi tudomá nyosságba minél szervesebben bekapcsolni. en-
nek megfelelően a KaB elnökségének prioritásai a 2011−2014 közötti időszakra az 
intézményközi együttműködés szorgalmazása és elősegítése, a tudományterületek 
közötti kommunikáció és szóértés feltételeinek a kutatása és előmozdítása, illetve 
a társadalmilag hasznosuló tudás termelésével kapcsolatos korkövetelmény tudato-
sítása a tudósközösség tagjaiban. a mandátum ideje alatt az elnökség létre kívánja 
hozni az erdélyből elszármazott, magyar kötődésű diplomások, kutatók, egyetemi 
oktatók adatbázisát, és a sapientia alapítvány – Kutatási Programok intézete által 
2002-ben megvalósított összegezés folytatásaként mérleget, összefoglaló értékelést 
kíván készíteni az azóta eltelt újabb évtized magyar, illetve magyar vonatkozású 
tudományos terméséről erdélyben. Folyamatosan készül az erdélyből elszármazott 
tudósok adatbázisa, amelynek célja az, hogy lehetővé tegye a hazai és a külföldön 
élő magyar kutatók szakmai kapcsolatainak elmélyülését és bővülését. rendszeres-
sé kívánjuk tenni azt, hogy a tudomány Ünnepe alkalmából 2012-ben is odaítéljük 
a Fiatal Kutató díját. 

Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ)
alapítás éve: 1990
cím: Kolozsvár, Petőfi sándor u./avram iancu 21. sz.
villámposta: office@kmdsz.ro
Honlap: www.kmdsz.ro
a Kmdsz a kolozsvári felsőfokú oktatási intézmények magyar diákjainak érdek-

képviseleti, érdekvédelmi és kulturális szervezete. 
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1990. január 25-i megalakulása óta a szervezet fontos szerepet tölt be a kolozs-
vári magyar közösség és diákság életében. a főiskolások érdekeinek képviseletéért 
létrejövő Kmdsz az évek során folyamatosan építette ki tevékenységi körét, a civil 
szféra számos területét érintve.

Kiterjesztve Kolozsvár határait, már megalakulásának évében meghatározó sze-
repe volt az országos magyar diákszövetség (omdsz) létrejöttében, majd kilenc 
év elteltével az erdélyi magyar civil szervezetekért alapítvány alapítótagjává vált. 
a Kmdsz sajtótermékei is számos éven keresztül kísérték a diákságot. a kolozs-
vári szabadság napilap mellékleteként megjelenő campus első száma 1990-ben 
került az asztalokra. a diáklap teret enged az egyetemisták véleményének kifeje-
zésére, szócsőként üzemel. a Kmdsz-t és a diákságot egymáshoz közelebb hozó 
hetilapként született meg 1995-ben a Perspektíva, amely laza stílusának és közért-
hetőségének köszönhetően az elmúlt 15 évben mit sem vesztett népszerűségéből. 
a szervezet nem csupán a diákság mindennapi problémáival kívánt foglalkozni, ha-
nem céljául tűzte ki a magyar kultúra ápolását azzal, hogy minden évben nyilváno-
san emlékezik meg a nemzet kiemelkedő eseményeiről, tisztelegve az október 23-i és 
március 15-i hősök emléke előtt. a kolozsvári magyar ifjúság jövőképének előrelendí-
tése érdekében a szervezet 2000-ben létrehozta a Karrierirodát, amely lehetővé tette 
a friss diplomások és a munkaerőt kereső cégek kapcsolatteremtését. az állásbörzén 
résztvevők széleskörű tájékoztatást kaphattak a munkaerőpiacról és az elvárásokról.

a Kmdsz információs irodában naponta mintegy 60–100 diák fordul meg. rendezvé-
nyek, egyetemkezdés vagy pályázatok időszakában azonban ez a szám eléri a 200 főt is.

Fontosabb rendezvényeink 2011-ben:
21. Kmdsz születésnapok
a szervezők jóvoltából az egyhetes rendezvényen számos kulturális és szabad-

idős eseményen, illetve tevékenységen vehettek részt az érdeklődők.
Xiv. Erdélyi Tudományos diákköri Konferencia (ETdK)
az erdélyi magyar tudományos életben hiánypótló szereppel bíró Xiv. erdélyi 

tudományos diákköri Konferencia (etdK) májusban zajlott le. az előre meghatá-
rozott időpontig 265-en jelentkeztek a rendezvény internetes oldalán és összesítés 
alapján kijelenthető, hogy 27 szekcióban megfelelő számú dolgozat gyűlt össze.

18. diáknapok
a kolozsvári magyar diákság etalonrendezvénye, az évről évre mintegy 1200 

résztvevőt megmozgató diáknapok immár 18. alkalommal forgatta fel a város életét. 
a nyár folyamán társszervezői voltunk a ii. Kolozsvári magyar napoknak. 
Gólyaprogramok
természetesen tavaly is gondoskodtunk a gólyákról, akiknek egy éjszakai túra 

keretében minden lehetőségük adott volt a város megismerésére. a közösségi életbe 
való beilleszkedést pedig a gólyatábor és a hagyományos gólyabál segítette elő.

a 2012-es év főbb rendezvényei:
22. Kmdsz születésnapok
 a Kolozsvári magyar diákszövetség idén ünnepli fennállásának 22. évfordulóját. 

ennek tiszteletére kerül megszervezésre március 19–25. között a 22. születésnap. 
az egyhetes programsorozat idején a résztvevők kipróbálhatják magukat különböző 
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s sportokban, gitár- és játékesteken vehetnek részt, koncerteket és kiállításokat te-
kinthetnek meg. akinek mindez nem elég, reggelig bulizhat jobbnál jobb zenékre.

19. diáknapok
az eddigi évekhez hasonlóan május 3–6. között a Kmdsz idén is megszervezi az 

immár hagyományossá vált diáknapokat. Kolozsvár legnagyobb, legjobban várt és 
legkedveltebb magyar diákrendezvénye az idén is várja azon csapatokat, amelyek 
szeretnék megmérettetni magukat. a jó társaság, szellemi és fizikai erőlétet nem 
nélkülöző programok és a jó hangulat idén is garantált.

Xv. Erdélyi Tudományos diákköri Konferencia
Kolozsváron 1998 óta évente szervezett erdélyi tudományos diákköri Konfe-

rencia (etdK) olyan tudományos verseny, amelyben a reál- és humántudományok 
különböző szakterületeinek megfelelő szekciók keretében romániai (és külföldi) 
felsőoktatási intézmények egyetemi és főiskolai hallgatói összemérhetik kutatási 
eredményeiket, szakmai tudásukat. 2010 júniusában a magyar rektori Konferen-
cián az erdélyi és magyarországi tudományos munka szervezői közös nyilatkozatot 
fogadtak el, amely alapján a kolozsvári etdK az egyedüli erdélyi reál- és humántu-
dományi konferencia, amely nevezhet munkákat az említett tudományterületeken a 
magyarországi országos tudományos diákköri Konferenciára (otdK).

a Xv. erdélyi tudományos diákköri Konferencia 2012. május 10–13. között ke-
rül megrendezésre. a rendezvény sikerének és fennállásának tizenötödik évét egy 
kiállítással kívánjuk megünnepelni, amelyben felsorakoztatjuk sikeres diákjainkat, 
és az őket felkészítő zsűriző tanárokat. 

nyári és őszi gólyaprogramok
a rendezvénysorozat célja bemutatni az elsőéves gólyáknak Kolozsvár kulturális 

életét, minél szélesebb réteget megszólítani az erdélyi diákság köréből, elősegítve 
ezzel a különböző egyetemi városokban tanuló diákok kapcsolatait már az egyetemi 
élet kezdetén.

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI)
alapítás éve: 2004
cím: Kolozsvár, mikes u./croitorilor 15. sz.
villțmposta: office@kmeib.ro
Honlap: www.kmei.ro
a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatáshoz kötődő, annak fejlesztésében érde-

kelt szakmai szervezetek által 2004-ben alapított Kmei a Babeş–Bolyai tudomány-
egyetem magyar tagozatának háttérintézménye, ugyanakkor a Protestáns teológiai 
intézet, a kolozsvári szépművészeti és Formatervezési egyetem, valamint a gheorghe 
dima zeneakadémia magyar oktatói közösségét is képviseli. a szervezetünk által 
képviselt erdélyi, magyar nyelven tanuló diákok száma eléri a 7 000, az egyetemi 
oktatók létszáma pedig a 400 főt. intézményünk fő célja a kolozsvári magyar nyelvű 
állami felsőoktatás színvonalának növelése, az állami magyar nyelvű felsőoktatás-
ban részt vevő magyar diákok tehetséggondozása és az oktatók szakmai előmene-
telének segítése. céljaink közé tartozik továbbá a kolozsvári magyar tudományos 
kutatómunka szervezése, segítése, valamint az oktatók és diákok érdekképviselete.
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az önálló magyar intézetek megalakulásának a fényében egyre inkább nyilván-
való, hogy a Kmei-re mint az egész kolozsvári állami felsőoktatási struktúrát átfogó 
és átlátó háttérintézményre soha nem volt akkora szükség, mint most, hisz az újon-
nan megalakuló magyar intézeteknek további szellemi és anyagi forrásokra lesz 
szükségük. a kis, szétaprózott intézményekben folyó oktatástámogatás és tudomá-
nyos kutatás (az európában szinte példa nélküli civil tudományosság) stabil háttér 
és erős kapcsolatok nélkül ma alig tartható fenn. a Kmei létrejöttét 2004-ben ez 
a felismerés is motiválta, ám úgy látjuk, jelen keretek között még inkább szükség 
van az összefogásra, az erőforrások összevonására és az átlátható, stabil szerkezetek 
megteremtésére. 

céljaink megvalósításához stratégiai partnerünknek a BBte mt vezetőségét te-
kintjük, emellett a közös célok megvalósítása érdekében az intézet alapítói kezde-
ményezik a többi erdélyi felsőoktatási és tudományos szervezettel való együttműkö-
dést. együttműködési megállapodást kötöttünk vagy együttműködünk a Kolozsvári 
magyar diákszövetséggel, a romániai magyar doktorandusok és Fiatal Kutatók 
szövetségével, a Bolyai társasággal, az erdélyi múzeum-egyesülettel, az erdélyi 
magyar műszaki tudományos társasággal, a romániai magyar Közgazdász társa-
sággal, a Jakabbfy elemér alapítvánnyal, a sapientia erdélyi magyar tudo mány-
egyetemmel és más érdekelt szervezetekkel és intézményekkel. a Kmei ugyanakkor 
2011 óta bejegyzett tehetségpont is. 

a KmEi tagszervezetei (tagszervezet neve, képviselt szakok)
apáthy istván egyesület (biológia, ökológia) 
cholnoky Jenő Földrajzi társaság (földrajz) 
empiriX egyesület (fizika)
entz géza művelődéstörténeti alapítvány (művészettörténet)
Farkas gyula egyesület (matematika–informatika)
Julesz társaság (képzőművészet)
Kriza János néprajzi társaság (néprajz, antropológia)
láthatatlan Kollégium (irodalomtudomány)
max Weber társadalomkutatásért alapítvány (szociológia)
medea egyesület (újságírás)
Politeia romániai magyar Politikatudományi társaság (politológia)
Pósta Béla egyesület (régészet)
Pro oeconomica egyesület (közgazdaságtan) 
Pro Philosophia alapítvány (filozófia)
terra nova egyesület (kommunikáció)

a KmEi által támogatott tevékenységek, programok
szakkollégiumi hálózat
mesteri programok 
vendégtanári programok
egyetemi jegyzetek kiadása
Konferenciarészvétel
tanártovábbképzés, felnőttképzés
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s Kutatómunka támogatása, munkacsoportok
Konferenciák, műhelymunkák 
infrastruktúra- és szakkönyvtárfejlesztés
tagszervezetek támogatása
tudománynépszerűsítés

Kozmutza Flóra Egyesület
alapítás/újraalapítás éve: 2004
cím: Kolozsvár, andrássy u./gruia 51. sz.
egyesületünk 2004 novemberében alakult. alapító tagjaink iskolánk, a Hallássé-

rültek 2-es számú – magyar tannyelvű – intézetének dolgozói. egyesületünk illyés 
gyuláné Kozmutza Flóra nevét viseli, mert az ő személye két módon is kapcsolódik 
az iskolához. az épület, melyben iskolánk 1952 óta működik korábban tüdőszana-
tórium volt és Kozmutza Flóra nagybátyjának a tulajdonában állt. a másik ok, hogy 
neve nemcsak a magyar irodalomban hagyott nyomot, mint a Flóra-versek ihletője 
és később illyés gyula felesége, ő a gyógypedagógiai pszichológia egyik meghatá-
rozó alakja is volt.

egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy alternatív támogatási formát nyújtson az 
iskolában ta nuló diákok és az intézmény számára, illetve olyan projektek, pályázatok 
kivitelezéséhez nyújt son törvényes keretet, amelyek az intézmény fejlődését szolgálják.

a 2011-es évben sikeres pályázat útján támogatást szereztünk a tánccsoport mű-
ködéséhez, zöldövezetünk felújításához, és két jótékonysági koncert támogatottja is 
volt az egyesületünk. a koncertekből befolyó összeget a bentlakás nappali részének 
felújítására fordítottuk.

Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT)
alapítás éve: 1990
cím: Kolozsvár, mikes u./croitorilor 15. sz.
villámposta: kriza@mail.dntcj.ro
Honlap: www.kjnt.ro
a Kriza János néprajzi társaság 1990-ben alakult a romániai magyar nép rajz ku-

tatók szakmai és tudományos szervezeteként. alapfeladatai a szakmai érdekkép vi-
selet biztosítása, a néprajzi-antropológiai alapkutatások megszervezése, a kutatási 
ered mények megjelentetése, könyvkiadás. Kolozsvári székházában 1994-től doku-
mentációs és információs központot működtet. Könyvtárában elérhetők az erdélyi és 
az egyetemes néprajz kiemelkedő alkotásai, hozzáférhetők dr. Kós Károly, dr. nagy 
Jenő, szentimrei Judit, dr. Faragó József hagyatékának értékes könyvei. doku-
mentációs tára régi és recens gyűjtésekből származó hang-, kép- és filmanyagokat, 
rajzokat, térképeket, adatbázisokat, lejegyzett interjúkat és kéziratokat tartalmaz.

a társaság az utóbbi tíz évben a BBte magyar néprajz és antropológiai tan szé-
ké nek fontos háttérintézménye, tevékenysége kiterjed az oktatás támo ga tásra, a szak-
kollégiumi tevékenységek, a szakgyakorlatok megszervezésére és lebonyolítására is.

2011 márciusában a háromszéki zabola hagyományos juhászéletét és kultúráját 
bemutató kiállításnak nyújtott otthont a társaság. ugyanebben a hónapban az er-



309
Ko

lo
zsvá

r
i m

ag
ya

r civ
il tá

rsa
da

lo
m

Kolozsvári magyar civil társadalom

délyi szászok kulturális örökségét mutatta be fényképes pannók segítségével. a lá-
togatók megismerhették a szászok hagyományos település szer kezetét, építészetét, 
lakáskultúráját, kézművességét, hétköznapjaikat és ünnepeiket.

a társaság 2011. június 26–28. között, Kriza János folklórgyűjtő születésének 
200. évfordulóján tudományos konferenciát és emlékünnepséget szervezett Kolozs-
várt és nagyajtán. ennek keretében a névadó tudós munkásságával, tudománytörté-
neti szerepével és eredményeivel ismerkedhettek meg a résztvevők.

2011. július 7–9. között árkoson megszervezte a Fiatal néprajzkutatók viii. sze -
mi náriumát. 2011. augusztus 22–28. között társszervezőként részt vett a VII. Nem-
zetközi Hungarológiai Kongresszus megszervezésében és lebonyolításában.

2011. október 21–22-én megszervezte A kolozsvári (romániai magyar) néprajz-
oktatás és -kutatás története című tudományos konferenciát, illetve a kolozsvári nép-
rajzi iskolában végzettek szakmai találkozóját.  

a társaság 2012-ben tovább folytatja az erdélyi és moldvai néprajzi örökség digi-
talizálásának programját, melynek keretében főként a családi archívumokban meg-
őrzött régi fényképek leírására, szkennelésére és archiválására kerül sor. emellett 
folytatja a privát levéltárakban megőrzött kéziratok rendszerezését és számítógépes 
feldolgozását is.

2012-ben fő kutatási téma a mezőségi népszokások lesz, egyszersmind annak 
vizsgálata, hogy a mezőségi falvakban milyen alkalmai, eseményei vannak az iden-
titás- és hagyományőrzésnek.

a társaság ugyanakkor kiemelt figyelmet szentel a városkutatásnak, az átala-
kuló lokalitások vizsgálatának is, annak, hogy milyen nyilvános esemé nyekben, 
narratívákban és narratív konstrukciókban jelenítik meg a lokalitásukat, identitá-
sukat a lokális közösségek.

a társaság megkezdi az erdélyi és a moldvai magyarság balladatárának össze-
állítását. Folyamatosan bővíteni és gyarapítani fogja a hazai ballada költészettel 
kapcsolatos bibliográfiai adatbázisát. összeállítja, megszerkeszti és kiadásra előké-
szíti a Kriza János által tervezett Vadrózsák című székely népköltési gyűjtemény 
második kötetét.

ebben az évben is tovább építi a romániai magyarság néprajzi bibliográfiai adat-
bá zisát. eredményeit folyamatosan közzéteszi az interneten.  

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)
alapítás éve: 1995
cím: Kolozsvár,  Wesselényi u./regele Ferdinand 13/8.
villámposta: mit@mitesek.net
Honlap: www.mit.com.ro
az 1995-ben alapított mit jelenleg öt – országos – erdélyi ifjúsági szervezet ér-

dekvédelmi és -képviseleti testületeként működik. tagjai: erdélyi ifjúsági Keresztyén 
egyesület (iKe), erdélyi magyar ifjak (emi), országos dávid Ferenc ifjúsági egylet 
(odFie), magyar ifjúsági szervezetek szövetsége (miszsz, a madisz-szerű szer-
vezetek országos szövetsége) és a romániai magyar cserkészszövetség (rmcssz).
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Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
az odFie az unitárius ifjúságot kívánja szervezett egységbe tömöríteni, azzal a 

céllal, hogy segítse őket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtő mun-
kájukat, képviselje őket a társadalomban, lehetőséget teremtsen egészséges lelki, 
szellemi, művelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabad-
idős tevékenységekre. tagjai lehetnek nem unitárius fiatalok is, akik célkitűzéseit 
elfogadják és alapelveivel egyetértenek.

Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)
az erdélyi református egyházkerület keretében működő ifjúsági ernyőszervezet. 

Bár az iKe program sokszínű, minden helyi országos és nemzetközi szövetség alapja 
közös. ez a Párizsi alap, amelyet az 1855-ös világkonferencián fogadtak el: „Egy kö-
zösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenük-
nek tartják a Szentírás szerint; az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; 
és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.”

Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ)
erdélyi magyar cserkészetünk célja: a fiatalok lelki, fizikai és szellemi adott-

ságainak, valamint szociális érzékének fejlesztése, isten-hitre alapozott neveléssel. 
nemzetünk népi kultúrájának és történelmének megismerése, ápolása mellett arra 
igyekszünk nevelni a fiatalokat, hogy jellemes egyénekként, hasznos és példamutató 
tagjai legyenek a helyi közösségeknek, a magyarságnak és az emberiségnek. ezáltal 
a szülőföld iránti ragaszkodást és a megmaradást tudatosítjuk, erősítjük.

Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ)
a magyar ifjúsági szervezetek szövetsége – miszsz 1990-ben alakult, miután a 

’89-es fordulat lehetővé tette a demokratikus intézményrendszer hazai kialakulását. 
a gyorsan szaporodó helyi magyar ifjúsági szerveződések szükségesnek látták egy 
közös képviseleti ernyőszervezet létrehozását, amely országos és nemzetközi szin-
ten is képviseli a romániai magyar ifjúság sajátos érdekeit. Jelenleg 22 tagszervezet 
tömörül a miszsz ernyője alá. 

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)
az emi az erdélyi magyarság nemzeti öntudatra ébredése, szülőföldjén való mara-

dása, megerősödése és önrendelkezési jogának kivívása érdekében végzi tevékenységét. 
mindössze tízéves működése alatt az emi erdély második legismertebb szervezete lett.

a mit a 2012-es évben több országos jelentőségű erdélyi ifjúsági programot ter-
vez. ezek közé tartozik a civilsuli néven közismertté vált civil és közéleti isko-
la, mely a fiatalok hatékonyabb tájékozódását és képzését célozza, az adj, király, 
katonát! elnevezésű ifjúsági vetélkedő, mely az Áldás, népesség mozgalomhoz kap-
csolódik és a családszemléletet erősíti. szintén a mit tervezi a magyarországi Pro 
minoritate alapítvánnyal közösen a népszerű Bálványosi nyári szabadegyetem és 
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diáktábort (közismertebben a Tusványost), és partnerségben részt vállal a Kolozs-
vári magyar napok szervezésében.

a mit kezdettől fogva partnerségi viszonyt alakított ki az Erdélyi magyar nem-
zeti Tanáccsal (EmnT), melynek országos elnökségében több volt és jelenlegi mit-
vezető is található. 

Minerva Művelődési Egyesületet (MME)
alapítás éve: 1992
cím: Kolozsvár, Jókai u./napoca 16. sz.
villámposta: minerva.kolozsvar@gmail.com
a minerva művelődési egyesületet 1992-ben kolozsvári magyar, román, német 

és zsidó értelmiségiek alapították, köztük költők, írók, újságírók, egyházvezetők, 
egyetemi ok tatók, orvosok, mérnökök és közgazdászok, azzal a céllal, hogy a kolozs-
vári magyar újságírás és könyvkiadás terén a két világháború között városunkban 
tevékenykedő minerva irodalmi és nyomdai műintézet rt. munkáját folytassa. a 
Kányádi sándor tb. elnök és tibori szabó zoltán elnök veze tése alatt álló szervezet 
tulaj donát képezi Kolozsvár magyar napilapja, a Szabadság, és egye sü le tünk jelente-
ti meg a Minerva Könyvek sorozatát. 

a minerva 2008-ban, hosszas peres eljárás nyomán birtokba vette a kolozs vári 
Jókai utca 16. szám alatti ingatlan háromnegyed részét, amelynek részleges reha-
bilitálása nyomán, 2011-ben megnyitotta és működteti a Kolozsvári magyar média, 
tudományos és Kulturális Központot. a minervának sikerült visszaszereznie elis-
mert jogelődje ingatlanvagyonának egy részét, a kolozsvári Brassai utca 5. szám 
alatti ingatlant, sajnos teljesen romos állapotban.  

a központban – a Szabadság napilap, a Szabadság Online és a Video Szabadság 
internetes portálok szerkesztősége mellett – helyet kapott a Minerva Archívum (je-
lentős sajtó-, sajtófotó- és filmgyűjteményeivel), a László Ferenc Sporttörténeti Gyűj-
temény, és itt fejtik ki tevékenységüket a kolozsvári magyar tannyelvű egyetemi 
médiaszakok háttérintézményei és szakkollégiumai (medea egyesület, terra nova 
egyesület, Kolozsvári magyar médiakutató Központ). 

a központ az eltelt időszakban színvonalas kulturális rendezvények hely szí névé 
vált. 2011-ben egész sor sikeres képzőművészeti kiállítás (szervátiusz Je nő művész-
barátai, incze János dés és vajda lajos, Kis János, a Barabás miklós céh kolozsvári 
csoportja) lelt otthonra közpon tunkban, beszélgetések (a szabadság estek keretében), 
könyvbemutatók és tudományos konferenciák egész sora került itt megrendezésre. itt 
kapott helyet továbbá a Kós Károly akadémia alapítvány, amelynek célja szintén az 
erdélyi, a kolozsvári tudomány és kultúra szervezése és erősítése, s amely – sok más 
kolozsvári magyar intézménnyel együtt – központunkban fejti ki a tevékenységét, 
rendezi meg találkozóit, bemutatóit, konferenciáit és kerek asztal-beszélgetéseit.  

egyesületünk 2012-ben folytatni kívánja a Jókai utca 16. szám alatti székhá-
zának reha bi litációs munkálatait, és ugyancsak célja felújítani és célki tű zéseinek 
megfelelően hasz no sí tani a Brassai utca 5. szám alatti ingat lant. 2012-ben is foly-
tatni kívánjuk az egyetemiekkel közösen elkezdett tudo má nyos munkát. a minerva 
jövőre szeretné megjelentetni elődjének teljes biblio grá fiáját és történetét, repre-
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s zentatív kötet formájában, amely Újvári mária főkönyvtáros és tibori szabó zol-
tán több évi kutatásait összegezi. a folyamatos média- és tudományos tevékenység 
mellett továbbra is helyt kívá nunk adni a város, a térség és egész erdély kiemelkedő 
kulturális program jai nak, elsősorban konferenciák, kiállítások, könyv- és lapbemu-
tatók megren de zésével. Fontos tervünk a birtokunkban lévő több tízezer sajtófotó-
ból válo gatott multimédiás kiállítások megvalósítása, valamint az archívu munk ban 
levő erdélyi vonatkozású filmek bemutatása, tudományos kutatása és hasz nosítása. 
Folyamatban levő programunk az orszá gos széchényi Könyvtár együttműködésével 
két éve beindított kiadvány- és sajtófotó-digi talizáló mun kánk, amelynek program-
jaink között a következőkben is kiemelt helyet bizto sítunk. 

Művelődési Egyesület (ME)
alapítás éve: 1990
cím: Kolozsvár, Főtér/unirii 11. szám, 7. lakrész
villámposta: szerkesztoseg@muvelodes.ro
Honlap: www.muvelodes.ro
a kolozsvári közművelődési havi folyóirat 1948 júliusában indult Bukarestben a 

művelődési minisztérium kiadásában, főszerkesztője Korda istván, majd 1953 után 
Kisbenke györgy volt. Kezdetben a művelődési Útmutató címet viselte, 1957. január 
1-jén pedig nevét művelődésre változtatta. 1968-tól felerősödött a román nyelvű 
ikerlappal szembeni önálló jellege, a magyar sajátosság megőrzésére töre ked ve. a 
romániai magyarság művelődési, irodalmi és közéletének meg pezsdülése idején, az 
1960-as évek végén kilépett az elszigeteltségből, főleg azután, hogy vistai and-
rás János író és műfordító vezetésével tudatosan vállalta fel a romániai magyarság 
közművelődésének gondjait, és például a népköltészeti kutatók számára vadrózsák 
címmel, a zenei élet tükrözésére muzsika, a kortárs magyar költészet népszerűsí-
tésére pedig Pegazus címmel új rovatokat indított. 1976-ban vistai andrás Jánost 
leváltották, 1985-ben a ceauşescu-diktatúra meg szün tette a lapot. 

1990 után a szerkesztőség Bukarestből Kolozsvárra költözött. az újraindult lap 
a helyi, területi és országos közművelődési egyesületeknek, együtteseknek, csopor-
tok nak, de egyéni alkotóknak is nyilvánosságot kíván biztosítani. naprakész hely-
színi közművelődési beszámolók és értékelések mellett rovatai (galéria, enci klo-
pédia, vadrózsa) révén a lap a magyar közművelődési életbe nyújt be te kintést. 

Főszerkesztője szabó zsolt. 
a lap fenntartója a művelődési egyesület, valamint 2009 tavasza óta a Kolozs 

me gyei tanács.

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (NYMTE)
alapítás éve: 2004
cím: Kolozsvár, magyar u./21 dec. 1989, 116. sz.
villámposta: nyilas_misi@yahoo.com
Honlap: www.nyilasmisi.ro
a nyilas misi tehetségtámogató egyesület olyan tanulókat támogat, akik magyarul 

tanulnak, tehetségesek, továbbtanulnának, azonban számos körülmény akadályozza 
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őket abban, hogy eljuthassanak a középiskolába, majd az egyetemre. az egyesület-
nek, amely kizárólag az ügyet felvállaló magánszemélyek, a civil világ támogatásával 
működik, az tehát a célja, hogy ebben a pénzéhes világban minél több kilátástalan 
helyzetben élő tehetséges gyermeknek adjon esélyt és biztatást a tanulásra. a tehetség-
támogatás 2003-ban indult, erdélyi és magyarországi egyetemi tanárok kezdeménye-
zésére. az egyesület elnöke és egyben alapító tagja Péntek János akadé mikus, a másik 
alapítója Budapestről é. Kiss Katalin akadémikus. az alapítók és a működtetők szűkebb 
köréhez tartozik somai József közgazdász, Berszán istván docens, máthé dénes docens, 
Keresztes-szőke erzsébet tanárnő, Jeszenszky géza nagykövet, volt külügyminiszter. 
Fővédnöke sólyom lászló volt államelnök. a program eddigi nyolc évében az egyesület 
több mint 280 millió forintot (közel 1 millió eurót) juttatott el mintegy 800 tanulónak.

2011-ben 9. alkalommal hirdettük meg pályázatunkat, az ösztöndíjhoz ugyan-
is pályázati úton juthatnak hozzá a rászorulók. a támogatás nyolcadik osztálytól 
kezdődhet, és érettségiig vagy éppen az egyetemi tanulmányok lezá rá sáig tarthat. 
Feltétele a magyar nyelven való tanulás, de más szempontból a program nem tesz 
különbséget a tanulók között sem felekezeti, sem etnikai tekintetben. Jelenleg 346 
erdélyi falusi vagy szórványvidékről való, középiskolás vagy közép is ko lába készülő, 
tehetséges, nehéz sorsú gyermek kap egy-egy (vagy két-két) támogató családtól ha-
vonta összesen 9000 Ft-nak megfelelő ösztöndíjat (a támogatók többsége magyaror-
szági, ezért igazítjuk a forinthoz a támogatás összegét). 

ösztöndíjprogramunk mellett a legkiemelkedőbb ösztöndíjasainknak egyénre 
szabott te het ség fejlesztő foglalkozásokat is biztosítunk, 2011. március 26-án pedig 
sor került az egyesület i. tehetségnapjának megszer vezésére is. egyesületünket és 
programunkat a nemzeti tehetség segítő tanács 2011-ben Kiváló tehetségpontként 
akkreditálta.

a 2011. évi pályázat alapján újabb tanulókat vontunk be a támogatásba, és si-
került megnyernünk újabb támogatókat is. azonban így is hosszú a várólista, folya-
matosan várjuk újabb támogatók jelentkezését. Különösen erdélyből, Kolozsvárról, 
hiszen ez a város a magyar erdély lelkiismerete.

reményeink szerint a 2012−2013-as támogatási évre is sikerül meghirdetni 
ösztöndíj pályá zatunkat, hogy még több erdélyi magyar tanulót segíthessünk céljai 
elérésében. Felhívá sun kat 2012 májusában erdélyi magyar újságokban, televíziós 
műsorokban, honlapunkon tesszük közzé, és az iskolákba is eljuttatjuk. 

tehetségpontunk tevékenységeibe újabb tanulók bevonását tervezzük, és bízunk 
benne, hogy sor kerül az egyesület ii. tehetségnapjának megszervezésére is, amely-
nek keretében ösz tön díjasaink újból lehetőséget kaphatnak a bemutat kozásra. 

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
alapítás/újraalapítás éve: 1900/1990
cím: Kolozsvár, Kossuth lajos u./21 dec. 1989, 21. sz. 
villámposta: odfie@odfie.hu
Honlap: www.odfie.hu
az 1900-ban alakult országos dávid Ferenc ifjúsági egylet (odFie) az erdélyben 

és ma  gyar országon élő unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos 
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s fiatalok szervezete. Központi rendezvényeink, akárcsak a helyi fiókszervezeteink-
ben zajló tevékenységek, többnyire vallásos, lelki, szellemi, közművelődési, hagyo-
mányőrző, nevelési, ösztöndíjazási, szociális, környezetvédelmi, sport- és hasonló 
jellegűek. székhelyünk Kolozsváron van, és félszáz fiókegyletünkben erdély-szerte 
közel másfélezer tagot tartunk nyilván.

Kiadványaink: daloskönyv, Játékoskönyv, Faluismertető kismonográfiák, unitá-
rius ösvény (hangoskönyv változatban is), unitárius Közlöny ifjúsági oldala, váloga-
tott hanganyagok (haranglábi népzenelemez, versmondó és népdaléneklő versenye-
ink hanganyaga), különböző szóróanyagok. 

XXXv. Erdélyi unitárius ifjúsági Konferencia, 2011. augusztus 25–28., Bölön
az ifjúsági konferencia az odFie 1928 óta megszervezett legfontosabb évenkénti 

rendezvénye: az erdélyi unitárius ifjúság seregszemléje, egy központi téma köré cso-
portosuló előadásokkal, istentiszteletekkel, vetélkedőkkel, táncházzal, művelődési 
és szórakoztató műsorokkal. átlagos részvétel: 300 fiatal.

dávid Ferenc emlékzarándoklat (Xiv. kiírás), 2011. november 5., déva
a névadó és egyházalapító püspökünk emléke előtti tisztelgés helyszíne a dévai 

vár, melynek falai között dávid Ferenc életfogytiglani börtönt szenvedett. a prog-
ramban emlék-istentisztelet, alkalmi beszédek, várjáték, koszorúzás, régizene- és 
egyháztörténelmi előadás szerepel. átlagos részvétel: 600 zarándok.

Xv. odFiE színjátszó találkozó, 2011. július 28–augusztus 1., szabéd (maros 
megye) 

a színjátszó-találkozó a fiókegyleteink keretében működő színjátszó csoportok 
verseny jellegű seregszemléje. Kiváló tehetségkutató és közösségépítő fórum. átla-
gos részvétel: 450 versenyző és műélvező.

Xiv. odFiE versmondó- és népdaléneklő verseny, 2011. február 25–27., szé-
kelyudvarhely

a rendezvény a fiókegyleteinkben alapfokon megrendezett versmondó- és nép-
daléneklő versenyek győzteseinek országos döntője. egyszerre hagyományőrző és 
tehetségkutató találkozó. a legjobb előadásokat hangszalagon és lemezen is meg-
örökítjük. átlagos részvétel: 130 versenyző és műélvező.

unitárius ifjúsági táborok (Xiii. kiírás, 4 tábor, ezek közül egyik mozgó 
konfirmandus tábor) – közösen az Erdélyi Unitárius Egyházzal; júliusban zajlottak. 
a szórványtábor és a gyermektáborok célja a számbelileg kettős (nemzeti és fele-
kezeti) kisebbségben élő magyar unitárius gyermekek és ifjak nemzeti és felekezeti 
azonosságtudatának ápolása. átlagos részvétel: táboronként 80–100 fiatal. 

2012-ben is megszervezzük a versmondó és népdaléneklő versenyt, immár 15. 
alkalommal. az erdélyi unitárius egyházzal közösen folytatjuk az unitárius ifjúsági 
táborok és a mozgó konfirmandus tábor szervezését. augusztus 2–6. között kerül 
sor a Xvi. odFiE színjátszó találkozóra, augusztus 23–26. között a XXXvi. Er-
délyi unitárius ifjúsági Konferenciára később meghatározandó helyszíneken. az 
unitárius egyetemisták és főiskolások 11. találkozójára október 19–21. között kerül 
sor, szintén később meghatározandó helyszínen. a Xii. Egyház és nemzettörténel-
mi vetélkedő időpontjaként november 9-ét jelöltük meg, helyszíne Kolozsvár, amit 
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a Xv. dávid Ferenc emlékzarándoklat követ, november 10-én a dévai várban. 
decemberben szeretnénk megszervezni a hitértelmező hétvégét és ii. odFie-gálát.

a fentiek mellett továbbra is heti rendszerességgel szervezzük meg a Kolozsvári 
unitárius egyetemista Közösség foglalkozásait: biblia-, színjátszó-, sport-, film- és 
kézművesköröket, szociális tevékenységeket, valamint a vasárnaponkénti LángÓl if-
júsági istentiszteleteket.

Pósta Béla Egyesület (PBE)
cím: Kolozsvár, moldován gergely u./Prof. ciortea 11/1. sz.
villámposta: postabela@kmei.ro
Honlap: www.postabela.ro
a Pósta Béla egyesület a romániai magyar régészközösség reprezentatív szakmai 

testülete, amely összehangolja a románia tíz megyéjében dolgozó magyar szakem-
berek munkáját. 

az egyesület tevékenységének szerves részét képezi a fajlagos nemzeti és nem-
zetközi intézményekkel, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, az informá-
ciócsere és a közös tevékenységek. mindezek hozzájárulnak az erdélyi régészkö-
zösség egyéni és csoportos tudományos törekvéseinek sikeresebb meg való sításához. 
tevékenységi körébe tartoznak a művelődéstörténeti, településtörténeti, műemléki, 
régé szeti és történeti tárgyú kutatások, a tárgykörbe tartozó írott és képi dokumen-
tumok, felmérések, tervek előállítása, a muzeális értékű tárgyak felkutatása, meg-
mentése és múzeumba juttatása. 

a romániai magyar egyetemi szintű régészképzés háttérintézményeként, a Pósta 
Béla egyesület a régé szetoktatás feltételeinek és színvonalának javítására összpon-
tosít, kutatási és kutatásszervezési feladatokat lát el, sikeresen ötvözve a szakmaisá-
got a társadalmi szerepvállalással.

az egyesület alapvető célkitűzései között jelölte meg a történeti, művelődéstör-
téneti, régészeti, településtörténeti kutatások támogatását, a műemléki és muzeális 
értékek tudományos vizsgálatát és állag megóvását is. céljai megvalósítására okta-
tási segédanyagokat készít és más tárgyi feltételeket biztosít, vendégtanári progra-
mokat, tanfolyamokat és tanulmányutakat szervez valamint ösztöndíjakat továbbít. 
ezekhez társul a kutatási, dokumentálási tevékenység, a tudományos konferenciák, 
szervezése és lebo nyolítása. a szervezet égisze alatt történő kutatásokat, valamint a 
kutatásszervezést egészíti ki az évente megszervezett, a mára fontos szakmai fórum-
má vált erdélyi magyar régészeti Konferencia.

a már feltüntetett kutatási és kutatásszervezési tevékenységet egészíti ki a külön-
böző kiadványok, beleértve könyvek, folyóiratok, időszaki kiadványok készítése és 
terjesztése. az egyesület könyvkiadói tevékenységet folytat, szakkollégiumot és ké-
zikönyvtárat működtet, valamint tervtár és fényképtár létrehozásán fáradozik. 

Fontosabb tevékenységek 2011-ben:
• a régészeti örökség integrált kutatása és védelme. Kutatási projekt. Finanszí-

rozó: szülőföld alap/Bethlen gábor alap (2011–2012)
• iX. erdélyi magyar régészeti Konferencia (gyergyószentmiklós, 2011)
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s • 2011 februárjában került sor Az élet útja és a halál ösvényei című vándorki-
állításra. a kiállítás 2011-ben került bemutatásra a marosvásárhelyi maros 
megyei múzeum ban, a Kolozsvári nemzeti történeti múzeumban, a zilahi 
megyei múzeumban.

• a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából (Új sorozat). Kolozs-
vár című folyóirat Xiii–Xv. kötetének kiadása az erdélyi múzeum-egyesülettel 
és az entz géza művelődéstörténeti alapítvánnyal közösen.

• a „múzeum-falu” program megszervezése a Kolozsvári magyar napok kere-
tében.

• a Pósta Béla szakkollégium és tutoriális kutatási program működtetése egye-
temi hallgatók számára. 

Tervezett tevékenységek 2012-ben:
a régészeti örökség integrált kutatása és védelme. Kutatási projekt. Finanszírozó: 

szülőföld alap/Bethlen gábor alap (2012–2013)
a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából (Új sorozat). Kolozsvár 

című folyóirat Xvi–Xvii. kötetének kiadása az erdélyi múzeum-egyesülettel és az 
entz géza művelődéstörténeti alapítvánnyal közösen.

X. erdélyi magyar régészeti Konferencia (csíkszereda, 2012)
a „múzeum-falu” program megszervezése a Kolozsvári magyar napok keretében.
a Pósta Béla szakkollégium és tutoriális kutatási program működtetése egyetemi 

hallgatók számára.

Pro Philosophia Alapítvány  (PPA)
cím: Kolozsvár, Jókai u./napoca 2–4/27. sz.
villámposta: office@prophilosophia.ro, kellekfolyoirat@yahoo.com
Honlap: www.prophilosophia.ro
a kolozsvári Pro Philosophia alapítvány megalapításával egy olyan önálló szak-

mai szervezet megte rem tése volt a cél, amely szervezi és működteti az erdélyben 
magyar nyelven folytatott filozófiai szak te vékenységeket. ugyanakkor, a Babeş–Bo-
lyai tudományegyetem Filozófia szakán folyó magyar nyelvű képzés háttérintéz-
ményeként, a kezdetektől fogva felvállalta a felsőfokú filozófiai oktatás tartalmi és 
infra strukturális fejlesztését.

ezen általános elven belül a Pro Philosophia alapítvány a következő konkrét 
célok megvalósítására törekszik:

• Filozófiai/társadalomtudományi Könyvtár létrehozása és működtetése. (a 
szegő Katalinról elnevezett könyvtár könyv- és folyóirat-állománya jelen pil-
lanatban mintegy 4500 tételt számlál.)

• a romániai magyar filozófiai lap- és könyvkiadás támogatása; a Pro 
Philosophia Kiadó működtetése; a Kellék című filozófiai folyóirat kiadása.

• szakkollégiumi program működtetése.
• egyéni és csoportos, nemzeti és nemzetközi szintű kutatási programok kezde-

ményezése és támogatása.
• szakmai rendezvények, konferenciák szervezése.
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• a felsőfokú filozófiai oktatás tartalmának változatossá tétele és színvonalának 
emelése vendégtanári programok finanszírozásával, illetve szervezésével.

2011-ben megvalósított vendégtanári programok: Holczhauser vilmos (mün-
chen), Kántor zoltán (Budapest), tamás gáspár miklós (Budapest)

Folytatott csoportos kutatások:
 1. Hajós József kéziratos hagyatékának tartalmi kutatása i.
 2. nacionalizmus-elméletek és Bibó nemzetkoncepciója
megjelent könyvek és folyóiratok:
 1. a Kellék című filozófiai folyóirat 40. 41. és 42., Feminizmus, művészetfilo-

zófia és európai, nemzeti és regionális identitás témájú számai
 2.  megjelentetett könyvek:
 veres ildikó: Hiány–Filozófia–Kritika, 2011 (isBn 978-606-8074-03-0)
 szigeti attila: A testet öltött másik, 2011 (isBn 978-606-8074-04-7)
szervezett szakmai rendezvények:
 a Filozófus napok (április 14–18.) társszervezése – a Nagy ideológiák és a filo-

zófia című politikai filozófiai minikonferencia társszervezése 
2012-ben 
tervezett kötetek megjelentetése: 
demeter m. attila: Válogatott tanulmányok
molnár gusztáv: Válogatott tanulmányok
Tervezett folyóiratok megjelentetése: 
 Kellék filozófiai folyóirat 43–45., érveléstechnikai és politika-filozófiai szá-

mainak megjelentetése
Tervezett csoportos kutatások:
 1. Hajós József kéziratos hagyatékának tartalmi kutatása i.
 2. nacionalizmus-elméletek és Bibó nemzetkoncepciója

Robert Schuman Egyesület (RSE)
alapítás éve: 2008
cím: Kolozsvár, mátyás király u./matei corvin 4. sz. 
villámposta: robertschuman.egyesulet@gmail.com
a robert schuman egyesület 2008-ban bejegyzett civil szervezet. az egyesület 

céljai között található a sapientia erdélyi magyar tudományegyetem kolozsvári ter-
mészettudományi és művészeti Kara keretében működő európai tanulmányok és jog 
szakokon folyó oktatói, hallgatói és kutatási munka elősegítése, annak folyamatos 
támogatása. mint azt a neve is mutatja, az egyesület az európai értékek, az európai 
unió, annak intézményei, az egységes európa gondolatának hirdetését, népszerűsí-
tését tűzte ki célul. több mint kétéves tevékenységében kiemelt helyet foglal el az 
alternatív, gyakorlati képzések szervezése és lebonyolítása, amelyek nagy sikernek 
örvendenek a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és fiatalok körében.

elnöke szenkovics dezső. 
a robert schuman egyesület 2011. évi legfontosabb rendezvényei közül az aláb-

biakat érdemes kiemelni:
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s 1. az egyesület 4 napos brüsszeli szakmai tanulmányutat szervezett a sapientia 
emte kolozsvári karán tanuló európai tanulmányok szakos hallgatói számára, 
melynek keretében a résztvevőknek lehetőségük volt meglátogatni az európai Par-
lamentet, az európai Bizottságot, a régiók Bizottságát, az európai gazdasági és szo-
ciális Bizottságot és a magyar állandó Képviseletet. a fent említett intézményeknél 
tett látogatás alkalmával a résztvevők szakmai előadásokon vettek részt.

2. az egyesület az európai tanulmányok tanszékkel közösen a 2011–2012-es 
tanévvel kezdődően egy tutori programot indított, melynek célja a szakon tanuló 
hallgatók számára egy olyan szervezett keretet létrehozni, amely nagymértékben se-
gíti a hallgatót tanulmányi előmenetelében, hisz egy tutor felügyelete és folyamatos 
irányítása alatt lehetősége van egy adott szakterületen vagy tematikában elmélyülni, 
kutatásokban részt venni és azok eredményeit konferenciák keretében bemutatni.

3. a robert schuman egyesület a 2012-es évben is megszervezi a brüsszeli szak-
mai tanulmányutat, melyre remélhetőleg 2012 késő tavaszán kerül sor. mindemel-
lett, a negotiation moot egyesülettel partnerségben, az idei évben újra tervezzük 
az utoljára 2010-ben megszer ve zett és akkor az egyetemi hallgatók és a fiatalok 
körében nagy sikernek örvendő negotiation moot szimulációs játék erdélyben tör-
ténő megszervezését (az egyesületről és a szimulációs játékról bővebben: http://
www.negomoot.eu). ugyanakkor az egyesület partnerséget vállalt az euró pai tanul-
mányok tanszékkel a júniusban sorra kerülő nemzetközi konferencia megszerve zé-
sében és lebonyolításában. (minority representation and linguistic rights, Kolozsvár, 
2012. június 14−17.).

egyesületünk a 2012-es évben tervezi a saját honlap elkészítését is.

Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ)
alapítás/újraalapítás éve: 1923/1990
cím: csíkszereda, Petőfi sándor u. 51. sz.
villámposta: office@rmcssz.ro
Honlap: www.rmcssz.ro
a cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom. a cser-

készmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egész-
séges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelésével az is-
ten felé növekedjenek. ennek eléréséért ifjúságnevelést végez önkéntesei révén, illetve 
életmodellt nyújt. mindezt saját nemformális nevelési módszerével vég zi. a cserkészet 
ezt erdély településein a helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki-
nek nyújtja, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevé kenyen részt vállal. 

a romániai magyar cserkészszövetség 1990 májusában alakult meg, és jelenleg 
140 cserkészcsapatot tömörít erdély-szerte, melynek keretében több mint 250 kép-
zett vezető foglalkozik önkéntesen, heti rendszerességgel a 2000 cserkész és jelölt 
nevelésével.

a 2011-es év cserkészszövetségünk emlékévének része volt, melyet a tisztújí-
tó közgyűlés indított székelyudvarhelyen február 26−27. között, a Backamadarasi 
Kiss gergely református Kollégiumban, ahol megünnepelhettük, hogy napra ponto-
san 100 éve, ebben az épületben alapította meg z. sebess József testnevelő tanár a 
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leg első erdélyi magyar cserkészcsapatot. május 28-án tartottuk marosvásárhelyen 
a Kultúrpalotában az ünnepi emlékülésünket, melyen első alkalommal kiosztásra 
kerül tek az rmcssz által alapított elismerő kitüntetések is. Július 12−22. között 
zajlott a vadas cserkészparkban a segédőrsvezető- és őrsvezetőjelöltek képzése, 
melynek végén 87 képzett kiskorú vezetővel gazdagodott az erdélyi cserkészet. de-
cemberben először valósítottuk meg közösen a román nemzeti cserkészszövetség-
gel a Betle hemi Békeláng szolgálatot, mely révén az ország valamennyi településére 
és közös ségéhez eljuthatott a szeretet szimbóluma.

ezen kiemelt rendezvények mellett zajlanak éves rendszerességgel az országos 
rendezvények: február – országos cserkészbál, február–március cselen (cserkész lel-
ki napok), április − országos rovásírásverseny, május–június – országos cserkész 
sportnapok, június−augusztus – kiscserkész tanyázások és csapattáborok, október − 
országos cserkész dalverseny és szüreti bál, november – mesemondó és színjátszó 
verseny, valamint Pentaktív, december − vele és Betlehemi lángosztás szolgálata.

2012-ben szeretnénk megjelentetni a nevelési munkánk elősegítése érdekében 
az rmcssz nevelési koncepciójára alapozott új korosztályi próbarendszereket és a 
módszertani segédleteket. az Iskola másként, a tanügyminisztérium által meghir-
detett projekt révén, a minisztérium és a cserkészszövetségek közötti együttműkö-
dési protokoll jegyében, szeretnénk minél több oktatási intézmény pedagógusaival 
és diákjaival megismertetni a világ legsikeresebb nonformális nevelési módszerét, 
a cserkészetet, testközelből. ennek érdekében a pedagógusoknak felnőttképzést 
(több helyszínen, március 23−25-én), a diákoknak pedig korosztályi programokat 
szer vezünk (április 2−6.). Az országos cserkésznap révén (április 21.) megpróbáljuk 
felhívni a figyelmet a cserkészet lehetőségére, értékeire, és megvalósítani azt a ki-
hívást, hogy közel 2000 fiatal egy napon, ugyanabban az időben újítsa meg fogadal-
mát, megkapva cserkészszövetségünk egységes nyakkendőit. szeptember második 
felében kerül megnyitásra, a marosvásárhelyi múzeum-egyesülettel partnerségben, 
az Erdélyi cserkésztörténeti kiállítás, mely terveink szerint vándorkiállítás jelleget ölt, 
és erdély más nagyvárosaiban is megtekinthető lesz.

Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD)
alakulás/újraalakulás éve: 1921/1994
cím: 400489, Kolozsvár, majális/republicii u. 5/1. sz.
telefon: 0264 586 902
1867-ben, aradon alakult a daláregylet, melynek országos karnagya erkel Ferenc 

volt. az első világháború után, 1921. november 13-án, a leszakadt er dély területén, 
Brassóban megalakult a romániai magyar dalosszövetség, ahol harminc énekkar 
küldöttei első elnö kük nek szemlér Ferencet, a brassói római Katolikus Főgimná-
zium igazgatóját választották meg. a megalakulás utáni évtől Brassóból a székhely 
Kolozsvárra került. elnöke dr. inczédi Joks man ödön, főtitkára tárcza Bertalan. 
a második világháború után az állami ható ságok 1948-ban az rmd-t beszüntették. 
1994. szeptember 17-én Ko lozs váron, az emKe segítségével újraindult az rmd. tisz-
teletbeli elnök, guttman mihály, elnöke lászló attila, majd majó lászló, jelenleg 
tóth guttman emese. az rmd feladata, hogy az ország területén alakult magyar 
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s dal- és zene egye sületeket or szá gos szövetségbe tömörítse, ezeknek munkáját segítse, 
a kórus iro dal mat nép sze rűsítse, új énekkarok és zenekarok szervezését támogassa, 
karnagyok to vább kép zé sét elősegítse.

2011-ben az rmd által megvalósított legfontosabb programok: 
• magyar Kultúra napja Kolozsváron, január 23-án, a törökvágási refor mátus 

templomban,
• népdaléneklési versenyek: – Kecsed (Hargita megye), február 19-én,
 – szatmárnémeti, március 26–27-én,
• éneklő ifjúság Kodály zoltán szellemében, április 16-án, szilágysomlyó,
• tordaszentlászlói Kórustalálkozó, június 25.,
• rétyi fúvósok (Kovászna megye) fennállásának 20. évfordulója, július 17.,
• Kórustalálkozó a Kolozsvári magyar operában, november 19-én,
• márkos albert zeneszerző emlékest, halálának 30. évfordulóján, Kolozsvár 

november 27-én, 
• Karácsonyt váró kórushangversenyek: 
 – december 17-én, a kolozsvári Báthory istván elméleti líceumban,
 – december 18-án, a törökvágási református templomban.

2012-ben a rmd legfontosabb tervei:
• magyar Kultúra napja: – január 21-én, déva,
         – január 22-én, Kolozsvár,
• Kórusvetélkedő középiskolások részére, marosvásárhely, Kultúrpalota, febru-

ár 18-án,
• éneklő ifjúság Kodály zoltán szellemében, arad, március 31.,
• tordaszentlászlói kórustalálkozó, június 30.,
• Kodály zoltán emlékest, születésének 130. évfordulója emlékére, Kolozsvár, 

december 16. 

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (SZTANYI)
alapítás éve: 2001
cím: Kolozsvár, tamás andrás u./ion ghica 4. sz.
Honlap: www.sztanyi.ro
a szabó t. attila nyelvi intézet (sztanyi) a magyar tudományos akadémia tá-

mogatásával jött létre 2001-ben. akkor az mta minden külső régióban kezdeményez-
te nyelvi irodák létrehozását, ezek ma termini magyar nyelvi Kutatóhálózat néven 
ismertek (http://ht.nytud.hu). az intézet szakmai igazgatója Péntek János akadémi-
kus, ügyvezetője dr. Benő attila egyetemi docens. a sztanyi működését szakmai-
lag a BBte magyar nyelvészeti tanszéke és az anyanyelvápolók erdélyi szövetsége 
biztosítja, működtetésében pedig részt vállal a Kolozsvári akadémiai Bizottság is. az 
erdélyi magyar nyelvi helyzet kettőssége (tömb és szórvány), a nyelvi környezet sok-
félesége és az ebből fakadó sajátos fela datok, valamint a régió nagysága is indokolja, 
hogy az intézet sepsi szent györgyön és Kolozsváron is irodát működtet.

az intézet működése három nagyobb területre terjed ki: 1. vizsgálja a romániai 
magyar nyelvhasználatot, a magyar nyelv helyzetét, és ennek alapján a nyelvi tervezés 
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eszközeivel járul hozzá a nyelvmegtartáshoz, a nyelvi folyamatok kedvezővé tételéhez; 
2. demográfiai, jogi, szociolingvisztikai és oktatási adatbázis kialakítását és folyamatos 
pótlását biztosítja; 3. nyelvi szolgáltatásokat nyújt magyar intézmények és magánsze-
mélyek számára nyelvi tanácsadás, lektorálás, fordítások ellenőrzése formájában.

az intézet könyvsorozatot indított el (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiad ványai), 
és több kétnyelvű szótárat is megjelentetett: Magyar–román közigazgatási szótár, Ro-
mán–magyar oktatásterminológiai szótár, Román-magyar kulturális szótár. (az intézet 
kiadványai megrendelhetők az anyanyelvápolók erdélyi szövetségének honlapján: 
www.aesz.ro).

az intézet munkatársai 2011-ben a következő programok megvalósításán dolgoz-
tak: 1. a moldvai magyar nyelv szótárának szerkesztése (Péntek Já nos irányításá-
val). 2. a nyelv- és irodalomtudományi Közlemények évfolya mainak a digitalizálása 
és internetes megjelenítése (Juhász tihamér). 3. a Magyar–román kulturális szótár 
szerkesztése (Benő attila vezetésével). 4. a ter mini kutatóhálózat határon túli lexi-
kai adatbázisának újabb erdélyi ada tok kal való gazdagítása (Benő attila és Juhász 
tihamér). 

a sztanyi-nak jelentős szerepe volt a termini magyar nyelvi Kutatóhálózat 
jubileumi konferenciájának megszervezésében, amely 2011. november 24-én zaj-
lott a magyar tudományos akadémia székházában. erre az alkalomra jelent meg A 
Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási prog-
ramok című reprezentatív gyűjteményes kötet (szerk. Benő attila és Péntek János).

Szarkaláb Kulturális Egyesület (SZKE)
alapítás éve: 2008
cím: Kolozsvár, mikó u./clinicilor 18. sz.
villámposta: egyuttes@szarkalab.ro
Honlap: www.szarkalab.ro
1995 novemberében a kolozsvári apáczai csere János líceum berkeiben megala-

kult Kolozs vár második magyar néptáncegyüttese, a szarkaláb. a kezdetben apácza-
is és báthoris diákokból álló csapat lassan a Kolozsváron tanuló, erdély szinte minden 
vidékéről származó egyetemi hallgatók együttesévé vált. 1999-ben a csapat nagy 
átalakuláson ment át, a jelenlegi együttes magja azóta táncol együtt. Jelenleg is, az 
apáczais diákokat leszámítva, zömében egyetemi hallgatók képezik az együttest. 

a szarkaláb néptáncegyüttes próbáit a Heltai gáspár Könyvtári alapítvány tető-
terében kialakított próbateremben tartja. 

2008-ban jegyeztük be a szarkaláb néptáncegyüttes tevékenységének támogatá-
sa céljából létrehozott szarkaláb Kulturális egyesületet.

a szarkaláb legfőbb célkitűzései közé tartozik megtanulni az erdélyi táncokat 
és eredeti formában színpadra vinni őket. ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk 
a táncoktatásra, az utánpótlás nevelésére is. valljuk, hogy népi hagyományainkat 
elsajátítani nem öncélúan kell, hanem nagyon fontos, hogy a megfelelő fórumokon, 
hazai és külföldi fellépéseken, fesztiválokon megmutassuk őket a világnak, hozzájá-
rulva ezáltal magyar kultúránk megismertetéséhez, tánc- és népzenehagyománya-
ink nemzetközi terjesztéséhez.
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nyeknek, fesztiváloknak, programoknak. rendszeres meghívottjai vagyunk Ko-
lozsvár, Kolozs megye, erdély különböző néptánctalálkozóinak, ugyanakkor nagy 
hangsúlyt fektetünk azon hátrányos helyzetű, szórványtelepülések rendszeres láto-
gatására is, ahova egyáltalán, vagy csak nagyon ritkán jutnak el műkedvelő, népmű-
vészeti amatőr vagy hivatásos együttesek. 

Belföl di fellépéseink mellett rendszeresen kapunk meghívást magyar országi, 
Kárpát-medencei, külföldi nemzetközi fesztiválokra, rendezvényekre is. számos er-
délyi település mellett táncoltunk már európa 15 országában is (magyarországon, 
ausztriában, németországban, svájcban, Franciaországban, szlovákiában, lengyel-
országban, litvániában, lettországban, észtországban, Finnországban, Horvátor-
szágban, szlovéniában, szerbiában, görögországban).  

2011-ben megszervezett legfontosabb programjaink közé tartozik a Farsang, 
Farsangtemetés, Tavaszi Fesztivál (néptáncelőadások), Szarkaláb edzőtábor, I. Ha-
táron túli együttesek és zenekarok találkozója, heti rendszerességgel meg szervezett 
gyermektáncház, 30+ felnőtt táncház, X. Táncoktató-képző tanfolyam, Karácso-
nyi Fesztivál, illetve társszervezői voltunk a 13. Szent István-napi Nemzetközi  
Néptánctalálkozónak.

2012-ben szándékozunk megszervezni hagyományos programjaink (Farsang, Ta-
vaszi Fesztivál, Szarkaláb edzőtábor) felnőtt és gyermektáncházaink mellett a II. Ha-
táron túli együttesek és zene karok találkozóját, Közép-Erdélyi táncosok szakmai tá-
borát, Az őszi-téli ünnepkörök szokás vilá gá nak népszerűsítése rendezvénysorozatot, 
illetve a Táncos Európa nemzetközi, téli néptánctalálko zót.  

Szentimrei Alapítvány (SZA): 
alapítás éve: 1997
cím: Kolozsvár, rákóczi út/e. grigorescu 15. sz.
villámposta: szentimreialapitvany@yahoo.com
Honlap: www.szentimrei.ro
a szentimrei alapítványt 1998-ban jegyezte be a kolozsvári bíróság. célja 

szentimrei Jenő em lé ké nek ápo lá sa, irodalmi-mű vé szi te vé keny sé gé nek nép sze rű-
sí té se, be mu ta tá sa, ér té ke lé se; szor gal maz za és tá mo gat ja Ka lo ta szeg nép raj zá nak, 
tör té ne té nek, ter mé sze ti és épí tett kör nye ze té nek ta nul má nyo zá sát,  kü lö nös fi gyel-
met szen tel a kul tu rá lis ér té kek cse ré jé nek, az együtt élő nem ze ti sé gek iro dal má nak, 
tör té ne té nek, nép raj zi és mű vé sze ti ha gyo má nya i nak, for dí tá sok kal, be mu ta tók kal 
és ki ál lí tá sok kal szol gál ja a kö ze le dé sü ket; tá mo gatja az egyé ni kezdeményezőkész-
séget és a vi dék gazdasági-társadalmi fel emel ke dé sét cél zó kö zös ségfejlesztő te vé-
keny sé ge ket, fa lu tu riz must és kör nye zet vé del met fellendítő prog ra mo kat szer vez.

a 2011-es év kiemelkedő rendezvényei:
• 2011. február 25−27. − társszervezője a sztánai Farsangnak,
• 2011. április 15–17. között újságírótábor,
• 2011. augusztus 20. − társszervezője a Kós Károly emlék- és teljesít mény-

túrának.
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Kolozsvári magyar civil társadalom

a 2012-es év tervezett eseményei:
• 2012. február 10−12. − sztánai Farsang,
• 2012. augusztus 18. − Kós Károly emlék- és teljesítménytúra.
ugyanakkor szeretnénk legalább egy tábort szervezni újságíró és operatőr szakos 

hall gatóknak.

Téka Művelődési Alapítvány (TMA)
alapítás éve: 1993
cím: szamosújvár, második /mihai viteazul u. 39. sz.
villámposta: teka@teka.ro
Honlap: www.teka.ro  
a téka alapítvány 1993-ban alakult szamosújváron. célunk a köz mű velődés, 

oktatás, ifjúság- és közösségfejlesztés. eredményeink elisme ré se ként többek között 
az emKe, ipolyi arnold és a Kisebbségekért díjjal tüntették ki szer vezetünket.

alapítványunk küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson, és kor-
szerűen megszervezze városunk és régiónk közművelődési, oktatási és közösségi 
életét; hozzájáruljon a térség (mezőség) általános rehabilitációs és modernizációs 
folyamataihoz.

Programjaink célcsoportja: a  szamosújvári és a mezőségi (tóvidék, Kis-sza mos 
 mente, szamoshát) szórványrégió magyar közössége.            

2011-ben megvalósított kiemelkedő programok:
• mezőségi szórványoktatási Program. ennek keretében a téka szórvány-

kollégium fenntartása (ebben a tanévben 115 bentlakó diákkal) és a mezőségi 
szórványoktatási Központ felépítése. 

• Tóvidék program. célunk az, hogy jól felszerelt művelődési központokat, 
tájházakat segít sünk létre hozni, és a turisztikai vonzerő növelése mellett kö-
zösségregeneráló kezdeményezéseket támo gas sunk.

• Hagyományápoló program (táncház, tánccsoportok, zene- és népdaloktatás, 
kézműves műhely, táborok, fesztiválok szervezése) 

• Felnőttképző program (akkreditált keramikusképzés, pedagógus-tovább-
képzések stb.)

• a  szia – szamosújvári ifjak (téka szako.) projektjei, tevékenységei.
2012-ben a téka programjain belül elkezdett projektek, tevékenységek folytatá-

sát tervezzük. ezek közül a leg fon tosabb a mezőségi oktatási központ felépítésének 
folytatása és a szórványkollégium műkö dé séhez szükséges források előteremtése.

a felmenő rendszerű nagyrendezvények további megszervezése: Xvii. nemzet-
közi néptáncfesztivál, Xiii. nyári honismereti és kézműves  táborok, Xvii. Kalá-
ka tábor Feketelakon, Xiv. őszi Fesztivál, Xvi. mezőségi Fesztivál, viii. Pörgettyű 
anyanyelvi vetélkedők, Xii. Betlehemes találkozó.

tovább tervezzük a  téka  művelődési Központ időszakos, alkalmi rendez vé-
nyeinek  (konferen ciák, fórumok,  kiállítások, könyvbemutatók, versenyek, szórakoz-
ta tó rendezvények, közösségi és iskolai programok stb.) megszervezését. a tóvidék 
Program ke retében a feketelaki tájház, a táborközpont és a szentmártoni közösségi 
ház fejlesz tését és tevékenységeinek támogatását valósítjuk meg. 
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ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Kolozsvár, Király u. / i. c. Brătianu 51–53. sz.
tel.: 0264 592 453,     
Fax: 0264 595 104
villámposta: egyhazkerulet@reformatus.ro 
Honlap: reformatus.ro
Püspök: Papp géza

ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZ
Kolozsvár, Kossuth lajos u. / 21 decembrie 1989,  9. sz.
tel.: 0264–593 236, tel/fax: 0264–595 927, 0364–405 557
villámposta: ekt@unitarius.com
Honlap: www.unitarius.org
Püspök: Bálint-Benczédi Ferenc

ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS EGYHÁZ
Kolozsvár, Kossuth lajos u. / 21 decembrie 1989  1. sz.
tel.: 0264–596 614
Fax: 0264–593 897
villámposta: lutheranph@yahoo.com
Honlap: evangluth.ro
Püspök: adorjáni dezső zoltán

SZOLNOK-DOBOKAI FŐESPERESSÉG
Kolozsvár, Főtér / unirii 16. sz.
tel.: 0745–762 264, 0264–595 252, 0264–592 089,  0264–599 435      
Fax: 0264–594 372
villámposta: szentmihalykolozsvar@yahoo.com
Főesperes: Kovács sándor főtisztelendő kanonok  

BAPTISTA GYÜLEKEZET
400187 Kolozsvár, csermalom u. / gorunului 21. sz.
Honlap: magyarbaptista.com
lelkipásztor: Bálint Pál, 0749 271004

PETRA GYÜLEKEZET 
románia, Kolozsvár, györgyfalvi út / Brâncuşi 51. sz.
tel.: 0740–016 345, 0364–269318
Fax: 0264–414153
villámposta: office@petragyulekezet.ro
Honlap: petragyulekezet.ro 
vezetők: Hajós lászló, nagy József, madaras lőrincz
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HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ
Központi gyülekezet
Postakert u. / cuza vodă 12. sz.
tel.: 0264 594952
villámposta: adventistakolozsvar@gmail.com
Honlap: adventistak.ro, kozosseg.ro
lelkipásztor: magó zsolt

EVANGÉLIUMI  KERESZTYÉN TESTVÉR GYÜLEKEZET 
Kolozsvár, odobeşti u. 2. sz.
Honlap: ktgykolozsvar.ro

ERDÉLYI MAGYAR PÜNKÖSDI GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE
Kolozsvár, senina u. 2. sz.
tel./fax: 0264–438 551 
e-mail: empgysz@home.ro
Honlap: empgysz.ro
elnök: csontos József

EKKLESIA − KOLOZSVÁRI KERESZTÉNY GYÜLEKEZET
villámposta: office@ekklesia.org.ro
Honlap: eklezsia.ro

Politikai pártok Kolozs megyei szervezetei

Erdélyi Magyar Néppárt 
400009 Kolozsvár, Jókai u./ napoca 2–4/68. sz.
tel./fax: +40 264 455 061
e-mail: kolozs@neppart.eu
www.neppart.eu

Magyar Polgári Párt
postai cím: cP 2023 ag 1 Kolozsvár
e-mail: okofalu@yahoo.com
http://www.mpp-kolozs.blogspot.com/ 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Kolozsvár, Kötő u./ ion rațiu 2. sz.
tel./fax: +40 264 592364 / +40 264 592217 
e-mail: kolozs@rmdsz.ro 
www.rmdsz.ro



2012Kolozsvári KisoKos326
Ko

lo
zs

vá
r

i K
is

o
Ko

s

Kolozsvári közjegyzők

Teleky Ildikó
cím: Kolozsvár, mócok útja/motilor 1a. szám
tel.: 0745 617 643 

Teleky Zsolt Attila
cím: Kolozsvár, Híd u. / Horea 28–30. szám, 6. lakrész
tel./Fax: 0264–450381,0745–617644
e-mail: BnPteleKy@yahoo.com

Fuchs Tünde és Fuchs Roza Margit
cím: Kolozsvár, Honvéd utca/ dorobanţilor 25. szám, 1. em., 35. lakrész
tel./Fax: 0264–431631, 0264–431254, 0748 775084
e-mail: notar_fuchs@yahoo.com 

Jakab Etelka
cím: Kolozsvár, Híd u. / Horea 28–30. szám, 6. lakrész
tel./Fax: 0264–539288, 0264–450381
e-mail: bnpjakab@cluj.astral.ro 

Korcsog Andrea Beata
cím: deák Ferenc u. / eroilor 32. szám, 6. lakrész
tel./Fax: 0264–406025, 0745–234573
e-mail: bnp.andrea@yahoo.com 

magyar szerkesztőségek és kiadók Kolozs megyében

Agnus Rádió
az erdélyi református egyházkerület rádiója. igazgató: adorjáni lászló. Főszer-

kesztő: Kiss gábor, főszerkesztő-helyettes: adorjáni eszter. sugárzási frekvencia: 
88,3 Fm. szerkesztőség: Kézai/Ponorului u. 1. sz. telefon: 0264 441 968. Honlap: 
www.agnusradio.ro. villámposta: agnus@agnusradio.ro, kissgabor@agnusradio.ro). 
naponta 3:00 és 8:00, valamint 12:00 és 15:00 óra között sugároz. 

Erdélyi Gazda
a romániai magyar gazdák lapja, az 1998/2. számtól kezdődően: a romániai 

magyar gazdák egyesületének mezőgazdasági, környezetvédelmi, turisztikai és tu-
dományterjesztő lapja. Kolozsvár. telefon: 0264 431 896
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magyar szerKesztőségeK és KiadóK Kolozs megyéBen

Erdélyi Napló
Polgári hetilap. Kiadja a Kalauz Kft. szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, 

eperjes u. / onisifor ghibu 14. szám. Főszerkesztő: makkay József. levélcím: erdé-
lyi napló szerkesztősége, 400009 Kolozsvár, 1. sz. postahivatal, Pf. 1320. telefon: 
0364  109  836, telefon/fax: 0364  142  301 telefon: Honlap: www.erdelyinaplo.ro. 
villámposta: office@erdelyinaplo.ro 

Gloria Nyomda és Kiadóhivatal
igazgató: nagy Péter. Postacím: 400117 Kolozsvár, Honvéd u. / doro banţilor 12. 

sz. telefon: 0264 431 282, 0264 597 744 (könyvelőség). Fax: 0264 597 788. villám-
posta: gloria@idea.ro

Helikon
irodalmi folyóirat. megjelenik kétszer egy hónapban. Kiadja a romániai Írók 

szövetsége. Főszerkesztő: szilágyi istván, főszerkesztő-helyettes: Karácsonyi zsolt. 
a szerkesztőség postacíme: 400217 Kolozsvár, Kistemető u. / câmpeni 13. sz. Pos-
tafiók: 245. telefon/fax: 0264  431  577, 0264  431  690. Honlap: www.helikon.ro. 
villámposta: kvari.helikon@gmail.com 

Hiperborea Impex nyomda és kiadó
Postacím: 401091 torda, dr. i. raţiu u. 41, Kolozs m. telefon: 0264 317 052; 

0720  002 893; 0364  730  559. Honlap: www.editura-hiperborea.ro. Postacím: 
office@editura-hiperborea.ro

Kalotaszeg
Kulturális közéleti folyóirat. Kiadja a bánffyhunyadi Pro Kalotaszeg művelődési 

egyesület. szerkesztőség: 405400 Bánffyhunyad, avram iancu u. 44–46. Főmunka-
társak: Boldizsár zeyk imre (tordaszentlászló), Buzás Pál (Kolozsvár).

Keresztalja
erdélyi katolikus hetilap, megjelenik minden vasárnap. Kiadja a Pax et bonum 

egyesület. a kiadó elnöke: Baróti lászló sándor gyergyóditrói plébános. Főszerkesz-
tő: lukács János istván. Postacím: 400331 Kolozsvár, donát út / donat 115/23. te-
lefon: 0364 730 994. Fax: 0364 730 996. Honlap: www.kereszatalja.ro. villámposta: 
iroda@keresztalja.ro; keresztalja@gmail.com.

Keresztény Magvető
unitárius teológiai és egyháztörténeti folyóirat, 1861-ben alapították. Kiadja az 

erdélyi unitárius egyház. Főszerkesztő: dr. Kovács sándor, szerkesztő: Bálint róbert 
zoltán. Postacím: 400105 Kolozsvár, Kossuth lajos u. / 21 decem brie 1989, 9. sz. te-
lefon: 0264 593 236, 0364405558; fax: 0264595927. Honlap: ker magv.unitarius.com. 
villámposta: keresztenymagveto@unitarius.com.
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Keresztény kulturális havi lap. Kiadja a verbum egyesület. Főszerkesztő: Bodó 

márta. szerkesztőség és kiadóhivatal: 400045 Kolozsvár 1., Pf. 1090, teleki, nagyhíd/
albert einstein u. 2. szám. telefon: 0264 596 478, 0740 937 116,  fax: 0264 450 747. 
Honlap: www.keresztenyszo.katolikhos.ro. villámposta: szerkesztoseg@katolikhos.ro

Koinonia Kiadó
Kiadói igazgató: zágoni Balázs. Postacím: 400344 Kolozsvár, szélső u. /  mărginaşă 

42. sz., telefon/fax: 0264 450 119; 0264 587 044. Honlap: www.koinonia.ro. vil-
lámposta: office@koinonia.ro

Kolozsvári Területi Rádió – magyar szerkesztőség
a román rádió erdély 8 megyéjében (Beszterce-naszód, Bihar, Fehér, Kolozs, 

máramaros, szatmár, szeben és szilágy) sugárzó magyar nyelvű adása. Fogható a 
909, 1404 és 1593 kHz-es középhullámú; a 95,4 és a 95,6 mHz-es (Kolozs megye), 
valamint a 87,9 mHz-es (szatmár megye) ultrarövid hullámú frekvencián. adásidő: 
hétfőtől szombatig 2:00–4:00; 8:00–10:00; 15:00–18:00 óráig; vasárnap 2:00–4:00 és 
14:00–18:00 óráig. a magyar szerkesztőségért felelős főszerkesztő-helyettes: rostás 
Péter istván. a magyar osztály vezetője: szilágyi szabolcs. szerkesztőség: 400331 
Kolozsvár, donát út / donat 160. sz. telefon: 0264 580 116; 0264  420  030. Fax: 
0264  420  026. részletes műsor: http://kolozsvar.info/radio-musor. Honlap: www.
kolozsvariradio.ro; www.radio cluj.ro / Hun. villámposta: radio@radiocluj.ro – ma-
gyar szerkesztőség.

Komp-Press Kiadó
székhely: 400304 Kolozsvár, rákóczi u. / eremia grigorescu 52. sz. Postacím: 

400304 Kolozsvár, Pf. 273. telefon: 0264 375 035, 0264 432 154, 0742 061 613, fax: 
0264 375 093. Kiadóvezető: márton attila.

Korunk
erdélyi magyar kulturális folyóirat. Kiadja a Korunk Baráti társaság. Főszerkesz-

tő: Balázs imre József, főszerkesztő-helyettes: Horváth andor. szék hely: 400304 Ko-
lozsvár, rákóczi/eremia grigorescu u. 52. sz. Postacím: 400304 Kolozsvár, Pf. 273. 
telefon: 0264 375 035, 0264 432 154, 0742 061 613, telefax: 0264 375 093. Honlap: 
www.korunk.org; www.korunk.eu; www.korunk.ro. villámposta: korunk@korunk.
org és korunk@gmail.com

Közmag
Közérdekű gazdasági havi magazin.  Kiadja a romániai magyar Közgazdász 

társaság. cím: 400440 Kolozsvár, Kövespad u. / aurel suciu 12. sz. tele fon/fax: 
0264 431 488. Főszerkesztő: Plesa róbert. Honlap: www.kozmag.ro. villámposta: 
kozmag2001yahoo.com; kozmag@rmkt.ro
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Kriterion Könyvkiadó
igazgató: H. szabó gyula. Postacím: Kolozsvár, 400014 rózsa u. / samuil micu 

12/a. telefon/fax: 0264 597 450. Honlap: www.kriterion.ro. villámposta: kriterion@
kriterion.ro

Krónika
országos magyar közéleti napilap. Kiadja a Krónika Kiadóház rt. szer-

kesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, eperjes u. / onisifor ghibu 14. szám. telefon: 
0264 420 959, telefax: 0264 420 969. Honlap: www.kronika.ro, villám posta-cím: 
kronika@kronika.ro. vezető szerkesztő: rostás szabolcs. vezér igazgató: deák attila. 
lapigazgató: marton B. sándor.

Medok
a Babeş–Bolyai tudományegyetem újságíró és kommunikáció tanszékének mé-

diatudományi szakfolyóirata. Kiadja a medea egyesület. Főszerkesztő: cseke Pé-
ter. Postacím: 400145 Kolozsvár, Jókai u. / napoca 16. sz. telefon: 0740 586 125, 
0740 494 933. Honlap: www.medok.ro. villámposta: info@medok.ro

Művelődés
Közművelődési havi folyóirat. Kiadja a művelődés egyesület, főtámogató Kolozs 

megye tanácsa. Főszerkesztő: szabó zsolt. Postacím: 400015 Kolozsvár, Főtér / unirii, 
11. sz., 7. sz. ajtó. Pf. 201. telefon/fax: 0264 591 267. Honlap: www.muvelodes.ro. 
villámposta: muvelodes@internet.ro; szerkeszto seg@mu ve lodes.ro

Napsugár
Havonta megjelenő gyermeklap. Kiadja a napsugár Kiadó és a napsugár alapít-

vány. Főszerkesztő: zsigmond emese. Postacím: 400462 Kolozsvár, györ gyfalvi út / 
c. Brâncuşi 202. sz. 101. ajtó, Pf. 137. telefon/fax: 0264 418 001. Honlap: www.
napsugar.ro. villámposta: naps.sziv@napsugar.ro

Nők Világa
az unitárius nők országos szövetségének lapja. megjelenik negyedévenként 

Kolozsváron. Felelős szerkesztő: sándor Krisztina. levélcím: unitárius nők or-
szágos szövetsége, 400750 Kolozsvár, Pf. 24. Honlap: http://www.uni tarius.com/
nokvilaga/. villámposta: klariasz@yahoo.com

Paprika Rádió
Kolozsvári magyar nyelvű kereskedelmi rádió. sugárzási frekvencia: 95,1 Fm. éjjel-

nappal sugároz Kolozsvár 15–20 kilométeres körzetében. Főszerkesztő: illés márton. 
Postacím: 400254, Kolozsvár, gyufagyár u. / Fabricii de chibrituri 13–21. sz., i. em. 
telefon: 0264 446 951; 0751 143 343; fax: 0264 447 951. Honlap: www.paprikaradio.
ro. villámposta: office@paprikaradio.ro. messenger (yahoo! id): paprikaradio. élő 
kapcsolás: 0264 454 444; 0751 143 343. sms adásba: 0744 351 951. 
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a Kolozsvári magyar diákszövetség (Kmdsz) lapja. Főszerkesztők: Berkeczi 

zsolt, demeter izabella. Főszerkesztő-helyettes: székely Balázs. Postacím: Kolozsvár, 
Petőfi sándor u. / avram iancu 21. sz. telefon: 0751 984 058. Honlap: www.kmdsz.
ro. villámposta: perspektiva@kmdsz.ro

Polis Könyvkiadó
Kiadóvezető: szabó lóránd. Postacím: 400009 Kolozsvár, Jókai u. / napoca 2. 

sz., telefon/fax: 0264 596 988; 0788 380 624. Honlap: www.poliskiado.ro. villám-
posta: office@poliskiado.ro

Református Család
Keresztyén családi lap, megjelenik kéthavonta Kolozsváron. Kiadja az erdélyi re-

formátus egyházkerület nőszövetsége. Felelős szerkesztő: lengyelné Püsök sarolta. 
szerkesztőség és kiadóhivatal: 400079 Kolozsvár, Király u. / i. c. Brătianu 51. sz. 
telefon: 0264 592 453; 0740 332 609. Honlap: www.reforma tus.ro/adatok/refor ma-
tuscsalad. villámposta: refcsalad@yahoo.com

Református Szemle
az erdélyi református egyházkerület, a Királyhágó-melléki református egy-

házkerület és az evangélikus-lutheránus egyház hivatalos lapja. Kiadja az erdélyi 
református egyházkerület igazgatótanácsa. Felelős szerkesztő: dr. Buzogány de-
zső (buzogany@proteo.cj.edu.ro; 0744 254 208). Főszerkesztő: dr. adorjáni zoltán 
(adorjani@proteo.cj.edu.ro; 0744 989 052). szerkesztőség és kiadóhivatal: 400079 
Kolozsvár, Király u. / i. c. Brătianu 51. sz. telefon: 0264 592 453. Honlap: www.
proteo.hu/refszemle. villámposta: iratterjesztes@re for ma tus.ro

Román Televízió Kolozsvári Területi Stúdió – Nemzeti Kisebbségi Szerkesztőség
a magyar nyelű műsorok mellett roma, zsidó, ukrán és német műsorokat is 

szolgáltat, erdély 8 megyéjét (Beszterce-naszód, Bihar, Fehér, Kolozs, mára maros, 
szatmár, szeben és szilágy) fedi le, de az adás a műhold segítségével a világ minden 
táján nézhető. az újrajátszásokat is beleszámolva heti 10 óra magyar nyelvű műsort 
sugároz. az erdélyi Figyelő című magazinműsor hétköznap délután 4 és 5 óra kö-
zött, ismétlésben reggelente 9 és 10 óra között látható. emellett a román televízió 
2-es adóján minden szerdán 14:30-tól a Pulzus címmel, a tvr3-ason pedig minden 
kedden és csütörtökön 12 órakor látható magyar nyelvű műsor. a román tv kolozs-
vári nemzeti kisebbségi szerkesztőségének megbízott főszerkesztője orbán s. Kata-
lin. Postacím: 400293 Kolozsvár, donát út / donat 160. sz. telefon: 0264 420 723 
– titkárság, 0264 586 855 – kisebbségi szerkesztőség. telefax: 0264 420 037. Ké-
szülő honlap: www.tvr.ro/kolozsvar. villámposta: erdelyifigyelo@gmail.com; 
teritorial.cluj@tvr.ro, Web: www.youtube.com/erde lyifigyelo; www.facebook.com/
erdelyifigyelo
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Scientia Kiadó – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója
Postacím: 400112 Kolozsvár, mátyás király u. / matei corvin 4. sz. tele fon/fax: 

0264 593 694. Honlap: www.scientiakiado.ro. villámposta: scientia@kpi.sa pi entia.ro

Stúdium Könyvkiadó
Postacím: 400436 Kolozsvár, szopori/al. vaida voievod u. 59. sz. telefon: 

0744 310 768; telefon/fax: 0264 431 969. Honlap: www.studiumkiado.ro. villám-
posta: office@studiumkiado.ro

Szabadság
erdélyi közéleti napilap, kiadja (tulajdonos) a minerva művelődési egyesület. 

nyomtatott változata elsősorban a Kolozs megyei közélet eseményeit rögzíti, de 
Beszterce-naszód, illetve Fehér megyei eseményeket is figyelemmel kísér. a kiadó 
és a szerkesztőség címe: Kolozsvár, Jókai u. / napoca 16. sz. telefon, szer kesz tőség: 
0264 596 408, 0264 596 621, telefax: 0264 597 206. Honlap:  www.sza badsag.ro, 
villámpostacím: office@szabadsag.ro. Főszerkesztő: Újvári ildikó, főszerkesztő-he-
lyettes: Kerekes edit

Szivárvány
Havonta megjelenő gyermeklap óvodáskorúaknak. Kiadja a napsugár Kiadó és a 

napsugár alapítvány. Főszerkesztő: zsigmond emese. Postacím: 400462 Kolozsvár, 
györgyfalvi út / c. Brâncuşi 202. sz. 101. ajtó, Pf. 137. tele fon/fax: 0264 418 001. 
Honlap: www.napsugar.ro. villámposta: naps.sziv@nap sugar.ro

Tinivár Kiadó
Postacím: Kolozsvár, Petőfi sándor u. / avram iancu 14. sz. telefon/fax: 

0264 599 374. villámposta: tinivar@kolozsvar.ro

Unitárius Közlöny
Kiadja az erdélyi unitárius egyház, megjelenik Kolozsváron havonta. a szerkesz-

tőség postacíme: 400105 Kolozsvár, Kossuth lajos u. / 21 de cembrie 1989, 9. sz. 
telefon/fax: 0264 593 236; 0264 595 927. Honlap: www.uni ta rius.org. villámposta: 
kozlony@unitarius.org

Üzenet
az erdélyi református egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja. 

Kiadja a misztótfalusi Kis miklós református sajtóközpont (igazgató: dávid zoltán). 
Főszerkesztő: somogyi Botond. a szerkesztőség címe: 400079 Kolozsvár, Király u. 
/ i. c. Brătianu 51–53. sz. tel. 0264 599 800; 0264 592 453. Honlap: http//uzenet.
reformatus.ro. villámposta: uzenet@reformatus.ro  
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Katolikus hetilap. Kiadja a verbum Keresztény Kulturális egyesület. Főszerkesz-

tő: Bodó márta. szerkesztőség és kiadóhivatal: 400045 Kolozsvár, teleki, nagyhíd / 
albert einstein u. 2. sz. Pf: 1090. telefon: 0264 596 478. Fax: 0264 450 747. Honlap: 
www.vasarnap.katholikos.ro. villámposta: szerkesztoseg@katolikhos.ro

Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, kiadó
egyesületi gondnok: gál györgy attila. székhely: 400045 Kolozsvár 1., Pf. 1090, 

teleki, nagyhíd / albert einstein u. 2. sz. telefon: 0264 596 478, 0740 937 116, 
telefax: 0264 450 747. Honlap: www.romkat.ro. villámposta: ver bum@katholikos.ro

Új Ember Kiadó
Postacím: 400113 Kolozsvár, Főtér / unirii 16. sz. telefon 0745 149 834. Honlap: 

www.ujember.ro. villámposta: kolozsvar@ujember.ro

Közhasznú címek és telefonszámok

Szállás
agapé szálloda és vendéglő – szentegyház/iuliu maniu u. 6. tel.: 0264 406 523
athos Hotel – Békás/Becaş u. 42. tel.: 0264 449 777, Fax: 0264 449 778
Befogad-lak vendég apartman – györgyfalvi/c. Brâncuşi u. 172–180/58. tel.: 

0766 361 765
Belvedere – Huszár/călăraşilor  u. 1. tel.: 0264 432 071, Fax: 0264 432 076
Bethlen Kata diakóniai Központ – panzió – Kézai/Ponorului u. 1. tel.: 

0740 033 041; 0264 440 510; 0264 443 044
casa albă – erzsébet/emil racoviţă u. 22. tel.:/fax: 0264 432 277 
city Plaza Hotel – Patak/sindicatelor u. 9–13. tel.: 0264 450 101, Fax: 0264 450 152
cluj Panzió – göncöl/meteor u. 71/B, tel.: 0264 438 593; 0741 369 403 
confort Hotel – tordai/turzii u. 48, tel.: 0264 598 410, Fax: 0264 592 020
Fogarasi vendégház – Fogarasi/Făgăraşului u. tel.: 0751 575 431; 0264 436 763; 

0744 273 515
Fullton Hotel – Bocskai/s. Puşcariu u. 10. tel.:/fax: 0264 597 898, tel.: 

0264 597 766, 0728 933 633, 0729 999 444
grand Hotel italia – v. conta u.  tel.: 0364 111333, Fax: 0364 118080
Heltai vendégház és étterem – mikó imre/clinicilor u. 18. tel.: 264 590 096; 

0756 156 206; 0756 156 203; Fax: 0264 590 096
melody – Főtér/Piaţa unirii 29. tel.: 0264 597 465
napoca – vasvári Pál/o. goga u. 1–3. tel.: 0264 580 715, 0264 585 627, 

0264 420 020, 0725 808 035, 0733 410 170
onix – méhes/septimiu albini u. 10–12. tel.: 0264 414 076
opera Plaza Hotel – zápolya/t. moşoiu u. 10–12. tel.: 0364 403 600, 0264 428 

164, Fax: 0364 403 607
Pami – monostor/mănăştur u. 39. tel.: 0264 406 333, 0740 801 903
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Pax – állomás tér/Piaţa gării 1–3. tel.: 0264 432 927
Protestáns teológiai intézet, ifjúsági szálló – Bocskai tér/Piaţa a. iancu 13. tel.: 

0264 594 903 
retro youth Hostel, ifjúsági szálló – Fogoly/Potaissa u. 11–13. tel.: 0264 450 452, 

0755 114 989
rimini Plaza – Üstökös/cometei u. 20/a. tel.: 0264 438 385
royal classic – Borháncsi/l. rebreanu u. 39. tel.: 0264 202 040, 0264 202 041, 

Fax: 0264 202 160
sport – Bem/coşbuc u. 15. tel.: 0264 593 921, Fax: 0264 595 859
stadion – rákóczi/grigorescu u. 7. tel.: 0264 420 338
topaz – méhes/septimiu albini u. 10. tel.: 0264 414 021, 0264 414 594, 

0372 870 080
transilvania – Wesselényi/regele Ferdinand u. 20. tel.: 0264 594 427, 

0264 594 429, 0364 566 730, 0371 172 075, Fax: 0264 599 045
tulip inn sunny Hill – Bükk erdő/Făgetului tel.: 0264 480 328, Fax: 0264 480 325
victoria – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 56. tel.: 0264 597 963, 

0264 597 573

Kemping
Făget (Bükk erdő) [a torda felé vezető út jobb oldalán jelzik a letérést]. tel.: 

0264 596 227

Éttermek
Hao Hy – Kereszt/Piteşti u. 11 tel.: 0264 430 298
Hoia – kerthelyiséggel – rákóczi/grigorescu u. 134. tel.: 0264 420 803
Kajatanya – Búza/i. micu Klein u. 11. tel.: 0753 931 882
luciana – deák Ferenc/eroilor u. 51. tel.: 0264 597 422
maestro – Fejedelem/dobrogeanu gherea u. 25. tel.: 0264 431 108
maimuţa Plângătoare (zokogó majom) – Bartha miklós/isac u. 1–3. tel.: 0722 328 031
matei corvin (mátyás Király) – mátyás király/matei corvin u. 3. tel.: 0264 597 496
mc donald’s – széchenyi tér/Piaţa mihai viteazul, tel.: 0264 432 885
music Pub – Ferenc József/Horea u. 5. tel.: 0264 432 517
new croco Pizzerie – trefort/Babeş u. 12. tel.: 0264 190 213
Panoramic – a városra néző terasszal – Kígyó/Şerpuitoare u. 31. tel.: 0264 432 080
simplon – állomás tér/Piaţa gării 2–3. tel.: 0264 534 801
somix „napoca 15” – terasszal – Jókai/napoca u. 15. tel.: 0264 590 655
ursus – Főtér/Piaţa unirii 19–20. tel.: 0264 592 561
mikó étterem – mikó imre/clinicilor u. 23. tel.: 0264 590 182

Kocsmák, kávézók
amadeus mozart cafe – Fürdő/Pavlov u. 7. tel.: 0264 591 997
atmosphera cafe – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 18. tel.: 0733 071 399
Break Point underground – szentegyház/i. maniu u. 21. tel.: 0742 456 676
cafe Bulgakov – Búza/i. micu Klein u. 17. tel.: 0264 450 156
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corvinus Pub&café – unió/memorandumului u. 6. tel.: 0728 011 543
downtown – dávid Ferenc u. 16. tel.: 0740 169 139, 0264 595 529
Flowers tea House – Főtér/Piaţa unirii 25. tel.: 0264 523 456
Heltai Folk kocsma – mikó/clinicilor u. 18. tel.: 0744 605 936, 0264 590 096
insomnia – egyetem/universităţii u. 4. tel.: 0264 408 479
  állandó programjai 2012-ben (a nyári vakáció kivételével):
 1. minden hónap utolsó csütörtökén este 19:00 órakor: 
 Haza sólymai Galéria. a galéria alapítói: márkos tünde képző művész és 

Bogdan iacob műkritikus, egyetemi tanár.
 2. minden kedden este 19:30 órakor: 
 lugosi Béla Filmklub programjai. a filmklub alapító-szervezője Jakab-

Benke nándor filmrendező.
 3. minden második szerdán este 18:30 órakor: 
 cine-insomnies Filmklub. a filmklub szervezője nagy Boglárka, a Kolozsvá-

ri Francia intézet audiovizuális programfelelőse.
 4. minden második szerdán délután 18:00 órakor: 
 Thoreau unokája irodalmi Kör. a kör alapítói: Bréda Ferenc író, Ștefan 

manasia költő, szántai János író
irish&music Pub – Ferenc József/Horea u. 5. tel.: 0264 432 517
Jazz café – Bocskai/s. Puşcariu u. 1. tel.: 0724 054 265
Krajczár – Klastrom/v. goldiş u. 4. tel.: 0745 988 929
la gazette – mikó/clinicilor u. 16. tel.: 0788 510 619
spritz – dávid Ferenc u. 15. tel.: 0725 525 608, 0372 764 399

Múzeumok, levéltárak
állami levéltár (arhivele naţionale – serviciul Judeţean cluj) – Farkas/

Kogălniceanu u. 10. tel.: 0264 598 979
állattani múzeum (muzeul zoologic) – mikó/clinicilor  u. 5–7. tel.: 0264 596 116
erdélyi néprajzi múzeum (muzeul etnografic al transilvaniei) – unió/

memorandumului u. 21. tel.: 0264 592 344
Falumúzeum részleg (secţia în aer liber) a Hójában – törökvágás/tăietura 

turcului u. tel.: 0264 586 776
erdélyi református egyházkerület Központi gyűjtőlevéltára – Király/Brătianu u. 

51. tel.: 0264 597 472
erdélyi történelmi nemzeti múzeum (muzeul naţional de istorie a transilvaniei) 

– Bástya/daicoviciu u. 2. tel.: 0264 590 317
györkös mányi albert emlékház – majális/republicii u. 5/1. tel.: 0264 598 102, 

0744 201 071, 0766 294 646
nemzeti művészeti múzeum (muzeul naţional de artă) – Főtér/Piaţa unirii 30. 

tel.: 0264 596–952
növénytani múzeum és az egyetem alexandru Borza Botanikus Kertje (grădina 

Botanică alexandru Borza) – majális/republicii u. 42. tel.: 0264 592 152
szabédi emlékház – lázár/lazăr u. 30. tel.: 0264 598 102
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szervátiusz múzeum – Főtér/Piaţa unirii 15. tel.: 0264 595 252
unitárius egyház Központi levéltára – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 9. 

tel.: 0264 598 536

Könyvtárak
akadémiai Könyvtár (Biblioteca academiei române Filiala cluj) – Farkas/

Kogălniceanu u. 12–14. tel.: 0264 596 202, 0264 595 027
amerikai Könyvtár (Biblioteca americană) – egyetem/universităţii u. 7–9. tel.: 

0264 594 315
Brit Könyvtár (Biblioteca Britanică) – Petőfi/avram iancu 11. tel.: 0264 594 408
csillagászati Könyvtár – cireşilor u. 19. tel.: 0264 594 592
egyetemi Keresztény Klub könyvtára – Farkas/Kogălniceanu u. 7–9.
erdélyi múzeum-egyesület (eme) könyvtárai: 
 – Központi Könyvtár – Jókai/napoca u. 2–4. 
 – irodalom, történelem, társadalomtudományok – Kőkert/B. P. Haşdeu u. 39. 
 – történelem és nyelvészet – lakatos/lăcătuşului u. 3. 
Francia Kulturális Központ Könyvtára (centrul cultural Francez – Biblioteca) – 

Király/Brătianu u. 22. tel.: 0264 593 536
gheorghe dima zeneakadémia könyvtára – Király/i. i. c. Brătianu u. 25. tel.: 

0264 591 242
Heltai gáspár Könyvtári alapítvány mikó imre Könyvtára – mikó/clinicilor u. 18. 

tel.: 0264 590 816, 0264 590 096
Hermann oberth német Kulturális Központ könyvtára – unió/memorand umu-

lui u. 18. 
iuliu Haţieganu orvosi és gyógyszerészeti egyetem (universitatea de medicină 

şi Farmacie iuliu Haţieganu) Könyvtára – trefort/v.   Babeş u. 8. tel.: 
0264 597 256

Képzőművészeti és Formatervezői egyetem könyvtára – mátyás király/matia 
corvin u. 6. tel.: 0264 595 794

lucian Blaga Központi egyetemi Könyvtár (Biblioteca centrală universitară 
„lucian Blaga”) – mikó/clinicilor u. 1. tel.: 0264 597 092, 0264 597 096

mezőgazdasági és állatorvosi egyetem Könyvtára – monostor/mănăştur u. 1–3. 
tel.: 0264 596 384

német Kulturális Központ Könyvtára (Biblioteca centrului cultural german) – 
egyetem / uni versităţii 7–9. tel.: 0264 594 492

octavian goga megyei Könyvtár (Biblioteca Judeţeană octavian goga) – Hon-
véd/dorobanţilor u. 104. tel.: 0264 430 434

Protestáns teológiai intézet Könyvtára (institutul teologic Protestant de 
grad universitar – Biblioteca) – Bocskai tér/Piaţa avram iancu 13. tel.: 
0264 591 368, 0264 592 841

romániai magyar Közgazdász társaság (rmKt) könyvtára – Kövespad/a. suciu 
u. 12.  tel.: 0264 431 488

soros Könyvtár (Fundaţia soros pentru o societate deschisă – Biblioteca) – sán-
dor lászló/Ţebei u. 21. tel.: 0264 420 480
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Bagoly Könyvesbolt – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 1. tel.: 0264 594 556
diverta (egyetemi Könyvesbolt) – egyetem/universităţii u. 1. tel.: 0264 598107
gaudeamus Könyvesbolt – szentegyház/i. maniu u. 3. tel.: 0264 439 281
Humanitas Könyvesbolt – Király/i. i. c. Brătianu 22. tel.: 0264 596 985
Johnson«s corner – c. Brâncoveanu u. 34. tel.: 0364 101 528
Phoenix Könyvesbolt – Főtér/Piaţa unirii 23. 
röser antikvárium és Könyvesbolt – mátyás Király/matei corvin u. 3. 

Antikváriumok
Búza/i. micu Klein u. 8. 
Ferenc József/Horea u. 15. 
Ferenc József/Horea u. 22. 
Fogoly/Potaissa u. 6. 
Király/i. i. c. Brătianu u. 8. 
Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 32.
szentegyház/i. maniu u. 26. 
trefort/v. Babeş u. 11. 

Színházak
állami magyar színház (teatrul maghiar de stat) – Bartha miklós/isac u. 26–28. 

tel.: 0264 593 462, 0264 593 465
állami magyar opera (opera maghiară de stat) – Bartha miklós/isac u. 26–28. 

tel.: 0264 593 463, 0264 593 464
nemzeti színház (teatrul naţional) – Hunyadi tér/Piaţa Ştefan cel mare 24. tel.: 

0264 595 363, 0264 591 799
Puck Bábszínház (teatrul de Păpuşi Puck) – Király/Brătianu u. 23. tel.: 0264 595 992
román opera (opera română) – Hunyadi tér/Piaţa Ştefan cel mare 24. tel.: 

0264 592 976

Filmszínházak
cinema city – iulius mall, a. vaida voievod u. 53–55. tel.: 0264 207 070 
győzelem (victoria) – deák Ferenc/eroilor u. 51. tel.: 0264 598 561
Florin Piersic – széchenyi tér/Piaţa mihai viteazul 11. tel.: 0264 530 521
művész (arta) – egyetem/universităţii u. 3. tel.: 0264 596 616
odeon – Polus center, tel.: 0264 202 000
româniafilm-Bingo – Főtér/Piaţa unirii 24. tel.: 0264 597 638

Felsőfokú tanintézetek
avram iancu egyetem (universitatea avram iancu) – cukorgyári/Fabricii de 

zahăr u. 6–8. tel.: 0264 599 484, 0264 445 067
Babeş–Bolyai tudományegyetem (universitatea Babeş–Bolyai) – Farkas/

Kogălniceanu u. 1. tel.: 0264 591 906, 0264 591 952
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dimitrie cantemir Keresztény egyetem (universitatea creştină dimitrie cantemir 
– Bucureşti) kolozsvári karai – varga/Burebista u. 2. tel.: 0264 432 211; Für-
dő/Hossu u. 47–49. tel.: 0264 590 392

gheorghe dima zeneakadémia (academia de muzică gheorghe dima) – Király/
Brătianu u. 25. tel.: 0264 591 241, 0264 593 879

ion andreescu Képzőművészeti egyetem (universitatea de artă şi design ion 
andreescu) – Főtér/Piaţa unirii 31. tel.: 0264 592 890

iuliu Haţieganu orvosi és gyógyszerészeti egyetem (universitatea de Farmacie 
şi medicină iuliu Haţieganu) – Bartha miklós/isac u. 13. tel.: 0264 594 289

mezőgazdasági és állatorvosi egyetem (universitatea de Ştiinţe agricole şi 
medicină veterinară) – monostor/mănăştur u. 1–3. tel.: 0264 593 792

műszaki egyetem (universitatea tehnică) – Bástya/daicoviciu u. 15. tel.: 
0264 594 830

Protestáns teológiai intézet (institutul teologic Protestant) – Bocskai tér/Piaţa 
avram iancu 13. tel.: 0264 591 368, 0264 592 841

sapientia – erdélyi magyar tudományegyetem, Kolozsvár, mátyás király/matei 
corvin u. 4. tel.: 0264 439 266, Fax: 0264 593 690

szent János evangélista görög Katolikus teológiai intézet (insti tutul teologic sf. 
ioan evanghelistul) – monostori/moţilor út 24. tel.: 0264 599 153

Középfokú tanintézetek
apáczai csere János elméleti líceum (liceul teoretic apáczai csere János) – Ki-

rály/Brătianu u. 26. tel.: 0264 597 251
Báthory istván elméleti líceum (liceul teoretic Báthory istván) – Farkas/

Kogălniceanu u. 2. tel.: 0264 597 280; ugyanott működik a római Katolikus 
szemináriumi líceum

Brassai sámuel elméleti líceum (liceul teoretic Brassai sámuel) – Kossuth la-
jos/21 decembrie 1989 út 9. tel.: 0264 596 159

János zsigmond unitárius Kollégium (liceul teoretic unitarian János zsigmond) 
– Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 9. tel.:/fax: 0264 598 043

maranatha adventista szemináriumi líceum (seminarul adventist maranatha) – 
mező/câmpului u. tel.: 0264 567 698

onisifor ghibu elméleti líceum (liceul teoretic onisifor ghibu) – álmos/vlahuţă 
u. 12–14. tel.: 0264 580 615

református Kollégium (liceul teoretic reformat) – Farkas/m. Kogălniceanu u. 
16. tel.: 0264 430 653

sigismund toduţă zenelíceum (liceul de muzică sigismund toduţă) – Pap/Paris 
u. 60. tel.: 0264 534 294

Kórházak, klinikák
mentőszolgálat (staţia de salvare) – Ferenc József/Horea u. 55. tel.: 0264 432 526; 

sürgősségi ügyelet: 961
Belgyógyászat (clinica medicală nr. i.) – mikó/clinicilor u. 3–5. tel.: 0264 592 771; 

(clinica medicală nr. iii.) – mikes Kelemen/croitorilor u. 21. tel.: 0264 536 275
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23. tel.: 0264 594 655

Fogászat (Policlinica stomatologică) – Fadrusz János/eminescu u. 16. tel.: 
0264 595 033

Fül-orr-gégészet (clinica orl) – mikó/clinicilor u. 4. tel.: 0264 590 226
gyermekgyógyászat (clinica de Pediatrie nr. i.) – monostori/moţilor u. 68. tel.: 

0264 597 208; (clinica de Pediatrie nr. ii.) – Kuun géza/crişan u. 3–5. tel.: 
0264 532 216

ortopédia (clinica de ortopedie şi traumatologie) – zápolya/moşoiu u. 47. tel.: 
0264 594 023, 0264 595 515

sebészet (clinica de chirurgie nr. i.) – mikó/clinicilor u. 3–5. tel.: 0264 592 771; 
(clinica de chirurgie nr. iii.) – mikes Kelemen/croitorilor u. 21. tel.: 
0264 534 955

szemészet (clinica de oftalmologie) – mikó/clinicilor u. 3–5. tel.: 0264 592 771, 
0264 590 234

szívgyógyászat (institutul inimii niculae stăncioiu) – monostori/moţilor u. 19–
21. tel.: 0264 591 941, 0264 596 407

szülészet-nőgyógyászat (clinica de obstetrică-ginecologie nr. i.) – mikó/clinicilor 
u. 3–5. tel.: 0264 591 655; (clinica de obstetrică-ginecologie nr. ii. stanca) – 
magyar/21 decembrie 1989 út 57. tel.: 0264 596 893

Diplomáciai kirendeltségek
magyarország Főkonzulátusa – Főtér/Piaţa unirii 23. tel.: 0264 596 300

Egyházi főhatóságok, intézmények
Bethlen Kata diakóniai Központ – Kézai/Ponorului u. 1–7. tel.: 0264 414 428
evangélikus-lutheránus Püspökség – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 1. 

tel.: 0264 596 614
görög Katolikus Püspökség – monostori/moţilor u. 26. tel.: 0264 598 079
görögkeleti (ortodox) érsekség – Bocskai tér/Piaţa avram iancu 18. tel.: 

0264 431 004
református Püspökség – Király/Brătianu u. 51–53. tel.: 0264 597 472
római Katolikus Főesperesség – Főtér/Piaţa unirii 16. tel.: 0264 595 252
szent mihály Katolikus caritas – Főtér/Piaţa unirii 15–16. tel.: 0264 592 089
unitárius Püspökség – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 9. tel.: 0264 598 536, 

0264 593 236

Hatóságok, közhivatalok
megyei főispáni/prefektusi hivatal (Prefectura Judeţului cluj) – Kossuth la-

jos/21 decembrie 1989 út 58. tel.: 0264 596 416, 0264 594 888
megyei tanács (consiliul Judeţean cluj) – Honvéd/dorobanţilor u. 106. tel.: 

0372 640 000, Fax: 0372 640 070
Polgármesteri Hivatal (Primăria municipiului cluj) – monostori/moţilor u. 1–3. 

tel.: 0264 596 030
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megyei rendőrfelügyelőség (inspectoratul Judeţean de Poliţie cluj) – árpád/
traian út 27. tel.: 0264 432 727, 0264 432 000

városi rendőrség (Poliţia municipiului cluj) – rudolf/decebal út 26. tel.: 
0264 432 727, 0264 432 872; 955

Közlekedési rendőrség (serviciul Poliţiei rutiere cluj) – albac u. (györgyfalvi 
negyed) 15. tel.: 0264 414 006, 0264 556 136

Útlevélosztály (serviciul Paşapoarte) – attila/andrei mureşanu u. 16. tel.: 
0264 552 235

megyei csendőrparancsnokság (comandamentul de Jandarmi Judeţean cluj) – 
Honvéd/dorobanţilor u. 23. tel.: 0264 595 512

városi csendőrparancsnokság (comandamentul de Jandarmi al municipiului) – 
obsitos/năvodari u. 5. tel.: 0264 595 142

megyei tűzoltóparancsnokság (grupul de Pompieri avram iancu al Judeţului) – 
magyar/21 decembrie 1989 út 43. tel.: 0264 591 255, 0264 591 271

városi tűzoltóság (detaşamentul de Pompieri) – magyar/ 21 decembrie 1989 út 
71. tel.: 0264 591 290; 112

megyei Pénzügyigazgatóság (direcţia Finanţelor Publice de stat) – Bocskai tér/ 
Piaţa avram iancu 19. tel.: 0264 591 670

Kolozsvári vámhivatal (Biroul vamal cluj-napoca) – szopori/alexandru vaida-
voievod út 49–51. tel.: 0264 414 197

tartományi Postaigazgatóság (direcţia regională de Poştă) – Wesselényi/regele 
Ferdinand u. 33. tel.: 0264 534 516

tartományi meteorológiai Hivatal (institutul de meteorologie şi Hidrologie – 
centrul meteorologic regional) – vânătorului u. 17. tel.: 0264 432 396; infor-
mációs szolgálat: 959

Kolozs megyei Kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági Kamara (camera de comerţ, 
industrie şi agricultură) – Ferenc József/Horea u. 3. tel.: 0264 432 632, 
0264 432 220

autóklub (automobil clubul român – acr) – magyar/21 decembrie 1989 út 131. 
tel.: 0264 413 679, 0264 413 682; javítóműhely – munkácsi/craiova u. 20–
22. sz. tel.: 0264 432 111

Magyar vonatkozású alapítványok, egyesületek
(nem szerepelnek azok, amelyek fennebb bemutatkoztak.)
agapé életvédő alapítvány – monostori/moţilor út 16. tel.: 0264 430 382
apáczai csere János Baráti társaság – vasvári/a. vlahuţă u. 6. tel.: 0264 420 817
arménia örménymagyar Baráti társaság – Kígyó/dornei u. 30. tel.: 0264 536 735
Bethánia alapítvány és Bethánia gyógyterápiás napközi otthon – Pap/Paris u. 

35. tel.: 0264 594 340
Bölöni Farkas sándor Közgazdasági alapítvány – Kövespad/aurel suciu u. 12. 

tel.: 0264 595 043
Brassais véndiák alapítvány – Kossuth lajos/21 decembrie u. 1989 út 7. tel.: 

0264 591 267
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0264 590 554

collegium transsylvanicum alapítvány – Fürdő/Hossu u. 21. tel.: 0264 593 847
corvineum Kulturális alapítvány – mikes Kelemen/croitorilor u. 15. tel.: 

0264 585 664
diaszpóra alapítvány – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 37. tel.: 0264 514 927
down-kórosok egyesülete – Batthyány/Baia mare 53. tel.: 0264 433 074
erdélyi magyar olvasás egyesület – mikó/clinicilor u. 18. tel.: 0264 590 096
Filantróp Humanitárius alapítvány – szentegyház/maniu 5. tel.: 0264 430 316
gábor dénes alapítvány – donát u. 117. tel.: 0264 420 454
gál Kelemen oktatási Központ – rudolf/decebal u. 72. tel.: 0264 530 139
Horváth istván alapítvány – mikó/clinicilor u. 12. tel.: 0264 598 146
Kolozsvár társaság – Főtér/Piaţa unirii 22. tel.: 0264 592 187
lyceum alapítvány – Farkas/Kogălniceanu u. 2. tel.: 0264 597 280
magyar mozgáskorlátozottak társulata. tel.: 0264 414 238
millennium alapítvány – Bocskai tér/Piaţa avram iancu 14/4. tel.: 0264 599 374
Providenţa–gondviselés–Fürsorge egyesület – Pekry/cetăţii u. 10. tel.: 

0264 536 475
rajka Péter vállalkozók szövetsége tel.: 0264 530 466
reményik sándor Jótékonysági és művelődési egyesület – vasvári/vlahuţă u. 14. 

tel.: 0264 584 887
romániai magyar gazdák egyesülete – magyar/21 decembrie 1989 út 116. tel.: 

0264 431 896, 0264 594 762
romániai magyar zenetársaság – vörösmarty/Braşov út 36. tel.: 0264 544 680
studio art reményik sándor stars alapítvány – Kossuth lajos/21 decembrie 

1989. 1. tel.: 0264 599 886
szabó dezső egyesület – Kőkert/Haşdeu u. 113. tel.: 0264 597 025
teodidaktos Humanitárius alapítvány – csengeri antal/1 decembrie 1918 út 30. 

tel.: 0264 586 734
unitárius nők országos szövetsége – Kossuth lajos/21 decembrie 1989 út 5. tel.: 

0264 595 927

Állomás, repülőtér, jegyirodák
vasútállomás – Baross tér/Piaţa gării (állomás) 1–3. tel.: 0264 592 952, 

0264 592 618, 0264 536 238; 0264 952
vasúti jegyiroda – széchenyi tér/Piaţa mihai viteazul 20. tel.: 0264 432 001
távolsági buszállomás – nagyboldogasszony/giordano Bruno u. 3–5. tel.: 

0264 435 278, 0264 435 277
nemzetközi repülőtér – traian vuia u. 149. tel.: 0264 416 636, 0264 416 702; 

0264 956
légiforgalmi jegyiroda – széchenyi tér/ Piaţa mihai viteazul 11. tel.: 

0264 432 669 (külföldi járatok), 0264 432 524 (belföldi járatok); 0264 937
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Szociális és öregotthonok
Bágyoni öregotthon – gondnok: sógor gyula
„misericordia-irgalmasság Háza” egyesület
407431 Bágyon 303. szám, várfalva község, Kolozs megye
tel.: +40 744 179 427, +40 745 316 670

agapé öregotthon
400370 Kolozsvár, mócok útja 84. szám
tel./fax: +40 264 594 040
Ballai zoltán lp.: +40 730 190 091
e-mail: kakasostemplom@yahoo.com 

szent Kamill szociális otthon – tokay rozália elnök
400364 Kolozsvár, erdő utca 11. szám
tel.: +40 264 438 768, +40 744 534 425
e-mail: tokay_rozalia@yahoo.com

theodora idősek otthona
400394 Kolozsvár, temes utca 12. szám
tel.: +40 264 417 656
e-mail: casatheodora@yahoo.com

gondviselés Háza
Kajántó 117. szám, Kolozs megye
tel.: +40 722 343 255
e-mail: casaprovidenta@yahoo.com

az élet Pulzusa alapítvány – Horváth József elnök
tel.: +40 743 133 930
mezőkeszü 260/a. szám, Kolozs megye
tel.: +40 264 235 330 
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Jó Testvér Gondozóotthon 
400427 Kolozsvár, zambilei utca 5. szám
tel.: +40 264 590780
e-mail: camin@cj.diakonia.ro

Mamácska Gondozóotthon
méra 86–87. szám, Kolozs megye
tel.: +40 264 281 222
e-mail: camin@cj.diakonia.ro

Szociális Gyerekprogram
méra 86–87. szám, Kolozs megye
tel.: +40 264 281 222
e-mail: mera@cj.diakonia.ro
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Nagy Jenő

Keresztrejtvények

1
Tolna m.
helység,
csata -

színhely

Szláv 
uralkodói

cím
Csavar 

A szarka
farka! 

Káté! 

Erősen
zavar,

bosszant

A piac
 lényege! Kövér

B T
Csukott 

Áll alatti 
zsírpárna 

Könnyen
hívő 

A katód
párja

2 K
Bika 

(spanyol)
Növényi 

kapaszkadó

Az ezüst
vegyjele

Feszítő 
eszköz 

A tetejére

Filmsztár
(Sophia)

476-ban
ért véget 

Fr. író
(Francois)

Meg -
bosszul

Függőzár

Disznó-
mama 

Idős 
A magyarok-
hoz csatla-
kozott nép 

Magyar
színésznő

(Vera)

Indíték

Levár 

Német
 névelő 

A molibdén
vegyjele 

A kén 
vegyjele 

Térmetszet

Félzsák!

Továbbá 

Lendület,
tempo 

Ringo ...
(dobos) 

Létezni fog
M. fotó -
művész
(Dénes)

Művészeti
 alkotás 
Ménese

híres

Soha
(német) 

Latin
 köszönés

Fejetlenül
avat! 

Ételt tesz a
tányérba 

Skála hang 
Ráskai ...

(kódexmá-
soló apáca)

Véd 
Amerikai
műhold-
csoport

Kilométer
röv. 

Néma
tatár!

...Daszajev
(orosz kapus)

Az ón
 vegyjele

Egye! 
Német

személy-
névmás

Román 
fejedelem

volt 
(Petru) 

Habarcs
Német
 autójel

LNJ I

1. Erélyi fejedelem, 
Kolozsvárt született

1557-ben

2. Erdélyi író, 
Kolozsváron született

1907-ben (Emil)

Január
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1 Orosz író
(Jurij)

Kamion
 jelzés 

Budapesti
egyetem 

Opus (röv.)

Izomkötő
szalag 

Örmény
uralkodó

volt 
Kopasz

Az oxigén
és a

 kripton
vegyjele

K O
... Feucht-
wanger 

Régi magyar
vármegye

Le -
származott 
A házon

kívül

2 B
Gyümölcs 

Huszár -
parancs 

Éveink
száma

Folyadék

Félár!

Hegy-
képző

Jókora
Felső társ.

réteg 

Nővér (latin)

Cin 
Fontos

gazdasági
ág

Zsoké

Ego 

Sit ... verbo
(bocsánatom

legyen) 

Szellemi
alkotó

Bankbetét!

Északi
aprópénz 

Védelmez

Edzett
rész! 

Tipor 

Almafajta

Biztatószó 

A szabadba

Három
(német) 

Elég (latin) 

Kipling
kobrája
Keltezés
szerint 

Olimpiai
sportág

Nehéz
 helyen mér

... iacta est

Mező 
... Kobe-

ridze
 (színész)

Páratlanul
fiatal!

Alarm 

Dolog,
 létező (latin)

Japán
 drámai
műfaj 

Kutrica

... Pina -
kothek

(müncheni
képtár) 

Gabonát
vágó 

Bent leáll! 

Ezer! 

Latin 
csont

Királynő
(francia) 

Mérték-
minta 

Napóleon
jele

LNJ K Francia 
Rt.

1. Kolozsvári színész,
1842-ben hunyt el

2. Kolozsvári tanár,
 amerikai útleírása híres.

1842-ben halt meg

Február
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1 Az egyik
pincér 

Orátor
Szláv
három 

Az első
német-
római

 császár 

Monte
Cristo

 börtöne 
Arat!

Kipling
 farkas-
 vezére

Orosz
 rendező
(Alek-

szandr)

M U
Ünnepi

 sütemény
Vakond
műve 

Hím juh

Bolgár
pénz

2 B
Oktat 

Hatlábú
élőlény

Ol. Író, festő
(Carlo)

Finom, apró
pehely

Renegát 

Német
 autómárka 
Horgony
(német)

Kiló (röv.)
Rock and
... (társa-
sági tánc)

Törpe -
fenyő

Nemi

Nagyon
idős

Vétó
Időnként

Gyilkol

Latin csont

Feltett
szándék

... Vegas
(kaszinó-

város)

Díszhal
Egy ember
... (Kassák
L. műve)

Havasi
 legelő 
Olasz

 szerelem
Numero

(röv.) 
Tegnap

után

Biológiai
létezés 

Forma

... Miklós
(Mikszáth)

Rövid
 gépfegyver

... Pacino
(színész)
Páratlan
szikla!

Ízületi
 betegség 
Ralizás

kezdődik!

Kelvin
(röv.) 

Az utunk
végtelen!

Korong
alakú

 sütemény 

Beéke-
lődve

 elakad 
Folyadék

Ifjú
Ab...

 (haragosan) 

Egyes!

LNJ E Becézett
Etelka

1. Hollandiában tanult
 kolozsvári nyomdász  
1702-ben halt meg

2. 1437 tavaszán kitört
 parasztlázadás

Március
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1
Renegát

XVIII. száz.
erd. író

(György) 

Kisebb 
bolt

Római
 számok

(összegük
549) 

Személy-
névmás
Igevég -
ződés 

Károkozás

Athéni
 politikus,
Periklész
ellenfele

P M
Orosz

 dinasztia
volt 

Fölése 
Sokáig

meg nem
romló

Lent
Észak -
japán
 őslakó

Angol
 diákváros 

Erd. Magyar
Közm. egyes.

2 T
Pozitív
pólus 

... Pavone
(énekesnő)

Lendület

Paripa
3

Vörös ...
(viking
hajós) 
Iszkol 

Pite van
ilyen

A völgybe
terel 

Félsz! ...

Galli-Curci
(szoprán)

Oklevél
(röv.) 

Jugoszláv
diktátor 

Névelő 

Volt 
(latin)

Györi
sportklub 

Latin
 kötőszó

Keresztül 

Iskola alsó
tagozata
Állóvíz

Kicsinyítő
képző 

Magatok 

Erősen
óhajt 

Tömegesen
pusztító 

Orosz
város 

Becézett
iskola

Nedvszívó
papír 

Dizolvál 

Le 
Lop ...

(kiszáradt
kínai tó)

Gléda
Megfelelő
Az argon
vegyjele

...elég 
(túl sok)

Lekvár 

Hiteget

ENSZ
szerv 
A kén

vegyjele 

Kettősbetű
Olasz
 autójel

LNJ N Damasz-
kusz 

lakója

1. Kolozsváron működő
tanár (1842–1902)

2. Kolozsvári születésű
gróf, Petőfi barátja, 
1892-ben hunyt el

3. Kolozsváron született
(1797) történyész,

 szerkesztő (Ferenc)

Április
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yeK
KeresztreJtvényeK

1 Magyar
 búzafajta 

Orosz
 autómárka 

Ógörög
 piactér 

Vízzel
 tisztít 

Udvarias
meg -

szólítás 
Csont (lat.) 

Napszak
(irod.) 

Felvigyázó
tevé -

kenység

S N

Nigériai
város

Vásznat
készít 
Hawaii

 köszönés
Tartozása

van 
Szerves

gyök

Ógörög
 viszály    -
istennő 

Rajt

3

2 S
Szándé -

kozik 
Díszített

Lyukas sál!

Közleke-
dési pálya

Szed a
szélein!

Téli sport

Nulla

Gépkocsija
van 

Ógörög
 piactér 

Egyes!
Bolgár
uborka -
leves

... Kuro-
szava
(japán

 rendező) 

Gauguin
szigete 

Teniszparti
része

Kórházi
osztály

Néma
gésa! 

A szobába

Arrafele!

Oda-vissza
férfinév 

Jótékony-
kodik

Török név

Továbbá 

... Mcbain
(krimiíró) 

Bokros
 terület 

Piszok 

Meny -
asszony
Északi
 férfinév

Ráma 
Nagy

 Konstantin
szülővárosa

Kenőanyag

Szántó -
eszköz

Kadmosz
és

 Harmonia
leánya 

Hatból
kettő! 

... Pacino
(színész) 

Francia
magazin

Sóhaj

Mona ... 
(a Louvre
kincse) 

Áll alatti
zsírpárna

Nulla

Forrasztó
fém 

Beles!

LNJ Á Támlátlan
fekvőbútor

1. Száz éve született 
költő, a fasizmus áldozata

2. 1907-ben születet 
költő, öngyilkos lett 

1959-ben

3. 1907-ben született 
Erdély egyik jelentős 

lírikusa

Május
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1
Agyaras
északi-
tengeri
emlős 

Három
(német) 

Keret 
Tövises

virág 

Zokog

Francia Rt.

Idősebb
pártfogó,
nevelő

Vívók
 küzdőtere

A R

Zamat

Reg és ...
(Arany)
Listára
sorol 

... Pahlavi
(iráni sah)
... Hacsa-

turján

Benti, belső
(angol) 
Tengeri
rabló

2 B
Madár
(latin) 

Török ered.
férfinév

Páratlanul
kokott! 

A rádium
vegyjele

Egyen!
Színével

elüt a kör-
nyezetétől

... hajrá!
(biztatás) 

Latin költő
(VI. száz.)
Várpalota

része 

Vitrin

Balaton-
parti

 helység 

Ny. gót
 király 

Becsapó
csel

Erdei
 gyümölcs 

Az intő
 tartalma!
Ismételt

 tiltás

Kottarész!

F. Baum
varázslója 

Személyre
kérdő szó

Antik

Kétes! 

Papírusz
hajó

Katonának
hív 

Mongol
kán (1241)

Ilyen az
ogam írás

Juhszállás

Sillabizál 

... Robbins
(színész)

Irat 

Le

Olasz
NOB-jel 

Akkor
indul!

Magad 

Hordó -
mérték

Vércsoport

Kiló (röv.)

Izomkötő
szalag

Törmelék
(német
ered.) 

Hőmenny.
egység

Liter (röv.)

LNJ 3

1. 100 éve született 
kolozsvári színész

2. Kolozsvári polihisztor
1797-ben szüleetett

3. Kolozsvári születésű
(1937) erdélyi író

Június
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Keresztr
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yeK
KeresztreJtvényeK

Heves
 megyei
 helység
 lakója

Part -
szakasz!

Szerbiai
város 

Közel,
 közeli

(angol) 

Sodrás 

A helyére
tesz

Orosz
 zongorista

(Jakov) 

Halotti
 lakoma

1 L
Shake s -
peare légi
szelleme
Szégyell 

Művészet
(francia)
Nemes
nedű

Régész
ideiglenes

munka -
helye 

2
Gödröt
 készít 
Szilvát
szárít

Szöglet

Ásványi
 fűszer

Félár!
 
Színésznő
(Giulietta)

Fogoly

Csökken a
daganat 

A mangán
vegyjele
Kémiai
egység

Pénzt
 csikar ki

Vak -
szerencse

R. Cook
regénye 
Az egyik

oldal

Gúnyolódó
írás 

Szibériai
folyam

Akta 

Énekesnő
(Diana) 

Rota ... (vati-
káni bíróság)

Latin 
só

Juhar
(nép.)
Uránra 

 jellemző

... Taylor
(színésznő)
Viselkedés,

modor

Zloty (röv.)

Ősi húros
fegyver

Hatalom
gyakorlása
Mély női

énekhang

Biztatószó
Francia
rendező
(Jaques)

Marosparti
város 

... Alamos
(atomváros)

Tétován
motoz

... Roy (W.
Scott)

Kijelent
 valamit 

... in fabula
(mesebeli

béka) 
Te és én 

Félig! 

Olt partok!

Magyar 
dal 

Ellenőrző
tv-készülék

Félsz! 

LNJ O
Pompá-
ban, he-

nyélve élő
(biblia)

1. 1932-ben született író,
előadóművész

2. 1927-ben született 
erdélyi író

Július
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Gárdonyi
szín -

darabja 

Történelmi
köznép 

Hím méh
Szentelt
olajjal

megkenés

... fair lady
(musical)
Keleti tár-
sas játék

Északi
 váltópánz

Királyi
 széken ül

1 G
Kubai író
(Lisandro)
Malaszt

jelző 

Rob .. (W.
Scott) 
Kettős -
betűs

Elefánt-
csont 2

Idegen Irén

Nagy
 termetű 

Japán
 vallás

 Műszaki
katona

3
Alá 

Tehénhang 

United
 States 

Vércsoport 

Francia
arany

Pára!

Vörös-
marty 
rövid

 eposza 

Hajófar

Szatmár
folyója

Angol
 sörféle
...Derek

 (színésznő)

Szertartás
Szülésznő

Eladandó
portéka

Félig ép!

Trikó

Akadály

Beszáll!
Kínai

 alázkodó
meghajlás 

Ásványi
 fűszer

 Oxigén és
szelén 

Alkotás

Lassít

Az arzén
vegyjele

Ige -
végződés

Szőlőt
 támaszt
Igazgató

(biz.) 

A magasba

Tó Róma
közelében

Ház (latin)

Talál

A lelátókon
ül 

Az egyik
Tolsztoj

Vélő,
 gondoló

(nép) 

Benedek ...
(mesés)

Cirkónium
vegyjele 

Ezt! 

Paripa

Lapos
 háztető 

Német
festő

 (Wilhelm)
Egye!

LNJ A Ellenőr

1. Erdélyi író, műfordító,
 riporter, 1927-ben született

2. 1802-ben született erdélyi
bányászjogi harcos

3. 1922-ben nyílt meg az első
kolozsvári ...

Augusztus
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KeresztreJtvényeK

1 Drinápoly
mai neve 

Salt .. City
(Utah köz-

pontja)

A ház 
fedél alja Harap

Ego 

Kutya 

Jókai Mór
kutyája 

Az anód
párja

J

Egész
része 

Lamartine
verse
Gyom -
növény

Telefontárs

A Nílus
 forrás tava

Hordó van
ilyen

 Magyar
együttes

2 T
Három
(latin)

 Huszár -
parancs 

Vár 

Ábécénk
kezdete

Szervezet-
ből kíváló

jelzője

... Bates
(angol

 színész) 

Horvát
város

Fosztó-
képző

Félsz!
Japán
festő

 (Kitagava)

Francia
festő

 (Claude) 

Megzava-
rodott dán!

Elemi,
 parány

... Bence
(Nyírő J.)

Vagy
(orosz)

Az arany
...

(Sztoev) 

Skálahang

Rejtő J.
civil hőse 

Japán
város

Számszerű
tény

Francia Rt.

Római 6 

Pogány
 lázadó 
(XI. sz.)
 Szlovák

Forma

Sémi nép

Régi iskola

Északi
szarvas 

Kohász

Csernátoni
várrom

Márton ...
(erdélyi
püspök) 

Becézett
Mária 

Téli sport 

Jótékony-
kodik 

Bajban 
van

Tésztaféle

Már hó ... el
a bérci tetőt

(Petőfi)
Egyes!

LNJ O Apró 3

1. Kolozsvári történész,
 levéltáros 1877-ben

 született

2. Székely származású író
1897-ben született 

3. A humoros novella
 mestere 1927-ben
 született (Andor) 

Szeptember
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1
Lehetőség

Dél-ameri-
kai keselyű

Déry Tibor
novellája 

Pecunia non
... (a pénz-
nek nincs

szaga) 

Előd 

Beszól! 

Élet 
(francia) 

Sziget -
állam a 
Földközi

tengerben

A R
Clunyi apát

volt 
Adige-parti

város

Vagy
(orosz)
Jogvitát
folytat

2 M
Étlen vén!

Erdélyi
megye

Kettős betű

Tankbelső 

Rovartojás

Spanyol
férfinév

Japán
festő

 (Maszuo) 

Három
(olasz) 

Balatonparti
helység 

Az ezüst
vegyjele

Cin

Királyi
 fejdísz 

Terepjáró
márka

 Bukaresti
kórház 

Jemeni
 autójel

Bonbon

Katalán író
(Miguel)
Élőlény
(görög)

Kályha
Emelő -

szerkezettel
ellátott

Énekel
Fémol-

vasztó be-
rendezés

Közleke-
dési pálya

Keleti
 pálinka

Japántól
elvett
 sziget 

Északi
 férfinév 
Szőlő

 támasz

Kétes!

Nyugat
(röv.) 

Dalbetét

Cseh
 helyeslés

Kemény
fém 

Órahang
fele

Az egyik
Darja

 Szibériai
folyam  

Ringo ...
(dobos)

Zloty (röv.) 

Kor
 rövidítés

Rossz -
indulatú

Bagdad
 lakója

 Spanyol
autójel

LNJ Á Hervadtan
lekonyul

1. ... megalapítása, 
1872-ben történt 

2. Száz éve született 
festő, egyetemi 

tanár

Október
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eJtv
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yeK
KeresztreJtvényeK

1 Nobel-díjas
fizikus
(Fülöp) 

Lakó -
helyiség

Nagyon
régi 

Angol
 főnemesi

cím 

Tűzel 

A lutécium
vegyjele 

Gyöngén
termő

 búzafajta 

Lehetőség
jelzője
lehet

E A
Izsák fia,

Jákob
 testvére 

... Angeles,
USA város

Fr. Író
 (Maurice)

Fekete
(francia)
Olasz
város 

Pótmama
Az urán és
deutérium
vegyjele

2 E
A tekében
ledöntik
Amerikai
egyetem

Siheder

Írásban
ecsetelő

3

Júliusban
üdül 

Művész -
páros 
Nála

 lentebbről 

Fiatalos
köszönés

Angol
hossz -
mérték 

Középen
bead! 

Haragvó
(kutya) 

Fonó
 eszköz 

Az ezüst
vegyjele

... Wallach
(amerikai
színész)

A. C. ... ol.
Sp. Klub 
Angol író
(Thomas)

Zokogni
kezd!

Hosszú 
női sál

Azonban

Római 51 

Csalit
 húznak rá
Olasz író
(Dario) 

Könnyezik
... TASSZ
(orosz hír-

ügynökség)
Hátrafelé

megy 
Fül 

(angol) 

Innivaló

Aradi
sportklub

... Simon
Ohm

(német
 fizikus) 

Gépkocsi

Biztató szó 

Olasz
 autójel 

Keresztül

Madridi 
lap 

Solohov
csendes
folyója

Giga (röv.) 

Lel 

Kiló (röv.)

LNJ Ö
Szán -
dékkal

kapcso -
latos

1. Az Erdélyi Magyar
 Színjátszó Társaság ...

 Kolozsvár (1792)

2. 1997-ben Kolozsváron
elhunyt unitárius püspök

3. Kolozsvári színésznő,
némafilm sztár, 1962-ben

halt meg

November
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1 Kerti
 zöldség 

...Láma
 (tibeti
 vallási
 vezető) 

Szamár
(francia) Bálvány 

Német
igen 

A nátrium
vegyjele

Fociedző
(Imre) 

Csillagkép
(fő csillaga

a Vega)

B A

Rabló -
csapat 

Teniszező
(Gréta)
Olasz

 szerelem

Előtag: olaj

Kádár ...
(ballada)

Termést
begyűjt

Hamis

2 J
Maláj föld-

szoros 
Udvarias

férfi

Tibeti
 szerzetes

Szakad

Amper
(röv.) 

Középérték

Formál
Himbál

Gyorsan
lefotóz 

Magyar dal 

Gyilkol
Német

személyes-
névmás 

Patkány
(angol)

Szláv igen
3

... int (figyel-
meztet) 

... Gardner
(színésznő)

Karmester
(Alberto)

Eszenyi ...
(színésznő)

Páros élet!
Japán
 motor-
márka

Hanga 

Írország
kelta neve

Színpadi
 felkiáltás 

Erd. színész
(László)

Helyeslés

Római 200 

A szarka
farka!

Csecse -
mőhang 

Afrikai állat

Létezés

Folyó
 (spanyol)

Beszeg! 

Total ...
 (távoli

 felvétel) 
Üres rés! 

Rádiusz
Spanyol és

francia
 autójel

Sovány és
magas 

Meritum

Névelő

LNJ J Házsártos
vén -

asszony

1. Kolozsvárt halt meg
1437-ben a felkelők vezére

2. A Kolozsvári Nemzeti
Színház igazgatója 
(1872-ben született)

3. 1937-ben elhunyt festő
a nagybányai

 művésztelepen (János)

December
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