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Egy új időszámítás története

A kalendárium nem más, mint az év könyve. Benne rejlenek a napok: jelesek, 
jeltelenek, kis-, nagy-, még nagyobb betűs ünnepek, különböző tartalmú és for-
májú olvasmányok. Célja hagyományosan az idő múlásának jelzése. Közben per-
sze eljárt az idő, pontosan, szépen, ahogy érdemes. Nem kalendáriummal mérjük 
őkelmét. A kalendárium funkciója is módosult, ennek megfelelően. Nem annyira 
az idő, inkább a kultúra telését, múlását hordozza.

A Kincses Kolozsvár Kalendárium jelen kiadása is ilyen „mérő”. Csakhogy tör-
tént vele valami. Nem jól mér, első ránézésre legalábbis. El kéne vinni az óráshoz, 
mondaná akárki felületes figyelő. Mi a baj vele? Hát az, hogy a kalendáriumok 
általában január elsején kezdődnek, és december harmincegyedikén fejeződnek 
be. Sőt, nem is általában. Mindig. Ez a „hibás” meg 2014. augusztus 17-én indul, 
és 2015 augusztus 16-án zárul. Hát ez tényleg baj. Illetve baj lenne, ha a hagyo-
mányos időszámítást követnénk. De nem ez a helyzet. Amikor első alkalommal 
feldobtam az ötletet egy beszélgetés alkalmával – mi lenne, ha új időszámítás 
szerint készülne el a KKK –, azt hittem, nevetség tárgya leszek. Ám a Kalendárium 
gazdái ráharaptak a gondolatra, és az új időszámítás hamarosan megszületett, 
mindenféle zsinat nélkül.

A kronológiában létezik az abszolút idő fogalma. Ez egy olyan dátum, ami 
egyértelműen elhelyezhető az időskálán. A források szerint a világtörténelem első 
napra pontos abszolút datálása Kr. e. 585. május 28., amikor is a méd–lüd háborút 
egy napfogyatkozás szakította meg. Ilyen – legalábbis az erdélyiség virtuális idő-
vonalán konkrétan és metaforikusan elhelyezhető – abszolút dátum Kr. u. 2010. 
augusztus 18. Hogy mi történt ekkor? Elkezdődött a Kolozsvári Magyar Napok 
nevű korszakmeghatározó rendezvénysor. Akkor talán ezt még nem tudták az ala-
pító atyák. Egyszerűen arcot akartak adni a föld alatt megbúvó kolozsvári magya-
roknak. Aztán, rövid idő elteltével kiderült, hogy ez az ünnep talán a legnagyobb 
betűs, ami az erdélyi magyarság kulturális szentségfelmutatását illeti. És most, az 
ötödik Kolozsvári Magyar Napok környékén nem hogy furcsa, de talán időszerű 
is új időszámítást bevezetni. Elképzelhető, hogy sokan túlzónak, fennhéjázónak 
fogják tartani a gesztust. Viszont a tényekkel igen nehéz szembemenni. A Magyar 
Napok átírják az erdélyi kultúra idejét, meghatározzák az erdélyi közösség éves 
lélegzetvételét. 

A latin calendarium szó annyit tesz, mint adósok könyve. Ez pedig a dies 
caleendae (a kikiáltás napja) kifejezésből származik. Aminek a gyökerénél a calare, 
vagyis kiált, hív, összehív ige áll. Tehát: erdélyi magyarok, tessék összegyűlni, 
leróni a szellemi, kulturális adósságokat. Az új időszámítás szerint.

Szántai János 
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A Kolozsvári Magyar Napokról

A Kolozsvári Magyar Napokat öt évvel ezelőtt, 2010-ben szerveztük meg elő-
ször. Sikere meglátásunk szerint abban rejlik, hogy olyasmit valósítottunk meg, 
amire azelőtt nem volt példa: interetnikus környezetben a legtöbb szakmai és 
kulturális szervezetet sikerült bevonni egyetlen rendezvénysorozatba úgy, hogy az 
értékek felmutatása és a hagyományápolás mellett a szórakoztatásra is hangsúlyt 
fektettünk. Az értékteremtő magyar civil szervezetek, egyházak, intézmények 
részéről már akkor erőteljesen jelentkezett az igény, hogy együtt mutassák meg 
mindazt, amit felépítettek.

A Kolozsvári Magyar Napok példáját sokan követték Erdélyben: Brassóban 
négy évvel ezelőtt startolt a Brassói Magyar Napok, Nagyváradon két évvel ezelőtt 
a Szent László Napok, Marosvásárhelyen a Vásárhelyi Forgatag, Bánff yhunyadon a 
Kalotaszegi Magyar Napok.

A Kolozsvári Magyar Napok céljai

A kolozsvári kulturális seregszemle apropóját két fontos esemény megünneplé-
se adta: Kolozsvár városi rangra emelése és a keresztény magyar államalapí-
tás. Károly Róbert magyar király 1316. augusztus 19-én adta vissza Kolozsvárnak 
kiváltságait és emelte a települést városi rangra (civitas). Augusztus huszadikát 
sok más mellett a több mint másfél évtizede, évről-évre megtartott Szent István-
napi Nemzetközi Néptánctalálkozóval ünnepeljük. 
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A Kolozsvári Magyar Napok egyik 
fontos célkitűzése a közösségépítés. 
Alkalmat, helyet adunk arra, hogy a ko-
lozsvári magyar közösség és a városból 
elszármazott tízezrek legalább egyszer 
egy évben találkozhassanak. Erdély 
kulturális fővárosa így nyolc napra ki-
csit újra magyar várossá válik: az utcá-
kon ekkor hallani a legtöbb magyar 
szót. 

Azzal, hogy a Kárpát-medence több 
pontjáról sokan megtisztelnek jelenlé-
tükkel, rendezvénysorozatunk tovább 
építi a magyar kultúrát, testvérvárosi 
kapcsolatokat ápol, és lehetőséget ad a 
szervezetek, intézmények közti párbe-
szédre, tapasztalatcserére. 

A seregszemle a nemzetek közti 
párbeszédet szolgálja. Élő kapocs kí-
ván lenni a régióban élő román és ma-
gyar közösség között. Arra törekszünk, 
hogy a Kolozsvári Magyar Napok ren-
dezvényeibe a román érdeklődők is be-
kapcsolódhassanak. Célunk, hogy a ro-
mán lakosság még jobban megismerje 
a magyar értékeket és kultúrát. Ennek 
is köszönhető, hogy a magyar kormány 
mellett a kolozsvári városháza és a me-
gyei önkormányzat is kiemelt fontossá-
gú rendezvényként támogatja a Kolozs-
vári Magyar Napokat.

A Kolozsvári Magyar Napok olyan 
nagyszabású programokhoz kapcsoló-
dik, mint a már megnyert Kolozsvár 
Európa Ifjúsági Fővárosa 2015, vala-
mint a Kolozsvár Európa Kulturális 
Fővárosa 2021 pályázat. Meggyőződé-
sünk, a magyar értékek felmutatásával, 
népszerűsítésével hozzájárulunk ahhoz, 
hogy Kolozsvár több száz éves címe-
réhez méltóan a nyitott kapuk városa 
maradjon. 
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Az elmúlt négy év – visszatekintő

„Hisz minden léleknek van valahol a mélyben egy dédelgetett, megsiratott, elteme-
tett, feltámasztott, ezerszer visszaálmodott Kolozsvárja.”  (Reményik Sándor)

Bár nagy nemzetközi fesz-
tiválok, kulturális rendez-
vénysorozatok időszámításá-
ban mérve még gyerekcipőben 
jár, az egyre szélesebb körből 
érkező közönség egyre növek-
vő érdeklődése a Kárpát-me-
dence egyik legnagyobb kul-
turális seregszemléjévé tette a 
2013-ban negyedik alkalom-
mal megszervezett Kolozsvári 
Magyar Napokat. A részvételi 
adatok önmagukért beszél-
nek: míg 2010-ben az öt na-
pos rendezvénynek közel 40 
ezer, 2011-ben 80 ezer, 2012-
ben 150 ezer látogatója volt, 
addig 2013-ban közel 200 
ezren vettek részt program-
jainkon. A közönség történel-
met írt, hiszen még nem volt 
példa arra, hogy ötvenezren 
gyűljenek össze a város Főte-
rén egy kulturális rendezvény 
alkalmából – ennyien voltunk 
ugyanis a rendezvényünk 
fénypontját képező István, a 
király rockoperán. Meggyőző-
désünk szerint ezzel a kincses 
város magyar közössége meg-
kérdőjelezhetetlenül vissza-
nyerte a korábbi évtizedekben 
alaposan megtépázott méltó-
ságát, és ez immár túlmutat 
minden előzetes elváráson. 
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Méltó megünneplése volt ez Kolozsvár városi rangra emelése és a magyar állam-
alapítás évfordulójának. 

Az előző évekhez hasonlóan, 2013-ban 50 ifjúsági és 50 gyermekprogramot, 
továbbá több mint 30 zenei eseményt, 30 irodalmi műsort, 20 fotó és képzőművé-
szeti kiállítást, számos kerekasztal-beszélgetést tartalmazott a vaskos programfü-
zet. Mindemellett többnyelvű városnéző sétákkal, toronyzenével, néptáncgálával, 
orgonamaratonnal, múzeumi tárlatvezetéssel, tangóbemutatókkal vártuk az 
érdeklődőket.

A számoknál maradva: a legnagyobb érdeklődés Zorán koncertje iránt mutat-
kozott, melyen 22 ezer ember volt jelen, ugyanakkor természetesen a rekordot az 
István, a király rockopera érte el közel 50 ezer látogatóval. 

A növekvő számarányokkal párhuzamosan bővült a szervezők és az önkén-
tesek száma is. Az események főszervezője Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár 
Egyesület elnöke, munkáját három igazgató, 76 szervező és közel 200 önkéntes 
segítette.

A TransylvaniaCam jóvoltából a Főtér törté nései madártávlatból, online is kö-
vethetők vol tak 2013-ban. Összesen 42 országból 17 ezer látogatója volt az oldal-
nak. Az István, a király rockoperát 6 ezren kísérték fi gyelemmel a világhálón.

„Bizonyíthatjuk és megmutathatjuk a világnak, hogy mi ebben a város-
ban csak építettünk, csak alkottunk és sohasem romboltunk.” (Kató Béla, 
az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke)
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A Kolozsári Magyar Napok színfoltjai – 2013

„Olyan kellemes érzés régi és új ismerősökkel találkozni. Megfogalmazódik 
bennem a varázsszó: együtt. Mi. Kolozsvári és erdélyi magyarok. Békésen, civili-
záltan, vidáman. Együtt.” (http://koliver.wordpress.com)

„Különleges alkalom, amikor több ezer erdélyi magyar egyszerre zarándokol 
fel Kolozsvárra, s nem csupán a fesztiváli hangulat, a szín utáni kutatás a szürke-
ségben vezeti őket Mátyás színe elé, hanem a reménykedés, hogy véletlenül szem-
beköszön egy régi arc, vagy éppen egy új, aki kezet nyújt majd; az a kívánalom, 

hogy részévé váljon ismét an-
nak a családnak, mely ilyen-
kor egyesül egy találkozóra.” 
(Toczauer Júlia, Erdőkertes, 
Magyarország)

XV. Szent István-napi 
Néptánctalálkozó
Immár ötödik éve össze-

fonódik a  Kolozsvári Magyar 
Napokkal a Heltai Gáspár 
Könyvtári Alapítvány szervezte 
nemzetközi nép tánc talál kozó: 
a  táncosok önfeledt tánca és 
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jókedve, valamint szemet gyö-
nyörködtető népviseletük mél-
tó kezdetét jelenti az egyhetes 
fesztiválnak. Külön színfolt az 
augusztus 20-án, az államala-
pítás ünnepén a hagyományos 
népviseleti felvonulás.

Fesztiválutca
A Farkas utcában csütör-

tök reggeltől állt a bál, illetve 
a vásár. Jelszó: csak semmi 
műanyag! Hanem? Hanem ka-
locsai porcelán, korondi faka-
nál és csomafalvi házi lekvár. 
A muzsikusoknak kobzok, 
dobok, szép lányoknak neme-
zelt nyakbavaló, legényeknek 
vászoning és szalmakalap, az 
édesszájúaknak kerek csoko-
ládét, szögletes csokoládét, 
gömbölyű csokoládét, édes 
csokoládét, keserű csokoládét, 
tejes és mogyorós csokoládét, 
az örök életre vágyóknak pe-
dig kecsketejes szappant kí-
nált az Erdélyi Kézmíves Céh.

Fakanalak tánca
Összesen 21 csapat neve-

zett be az Összeforrt ízek ver-
senyére, ezek közt szerepeltek 
alapítványok, intézmények, 
baráti társaságok, vállalatok, 
politikai pártok. A verseny-
zőknek nem volt semmi más 
dolguk, csupán beszerezni 
a hozzávalókat (a nélkülöz-
hetetlen jókedvvel együtt), 
és már indulhatott is az ízek 
versenye. A versenyzők által 
főzött fi nomságokon túl Kiss-
Budai Tibor mesterszakács 
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kolbászos óriáslecsója volt a 
„legforrróbb” fi nomság. 

István, a mi urunk – 
Kolozsvár Főterén is 
A 2013-as Kolozsvári Ma-

gyar Napok rendezvényso-
rozat fénypontja kétségkívül 
az István, a király rockopera 
előadása volt. Az új díszlet-
tel, új jelmezekkel bemutatott 
előadás rendezője Zsuráfszky 
Zoltán, a Honvéd együttes 
művészeti vezetője, aki a ma-
gyarországi táncosok mellé 
mintegy ötven erdélyi táncost 
is beválogatott a produkció-
ba. István szerepében Feke 
Pál lépett színpadra. Gergely 
Balázs, a Kincses Kolozsvár 
Egyesület elnöke az eseményt 
beharangozó sajtótájékozta-
tón kifejtette: „eljött az idő, 
hogy a Koppányok és az Istvá-
nok összebarátkozzanak”. 

„Mindazonáltal az István, 
a király kolozsvári előadá-
sa óriási siker volt, nem kell 
részleteznem, hogy miért. 
Valóban történelmi pillanat-
nak lehettünk tanúi, hiszen 
hosszú-hosszú évek óta élt 
az emberekben a vágy: látni-
hallani Kolozsvár főterén ezt 
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az immár ikonikussá vált rockoperát, 
amely – bármennyire ellentmondásos 
is a maga nemében – megérinti a lelke-
ket, felszabadítja az elfojtott érzelme-
ket. Egyszóval, mindenki megélhette a 
magyarságát, szabadon, közösségben. 
Ehhez pedig tökéletesen megfelelt ez 
az előadás, a maga hagyományosságá-
val, a megszokott koreográfi ájával, a 
több mint hetven táncossal, a népsze-
rű Társulat tagjaival, az előadás végén 
kifeszített piros-fehér-zöld zászlóval és 
a közösen énekelt himnusszal. És főként 
a  zenei világával, hiszen ez az a mű, 
amit szinte mindenki fejből tud. Kolozs-
váron pedig másként hangzanak ezek a 
dalok, másként dobognak a szívek ezek-
re a ritmusokra.” (Revizor online)

A kincses város a Kolozsvári Magyar 
Napok zárónapján felkerült egy térkép-
re, amelyen a Királydomb, Sevilla, Csík-
somlyó és Esztergom már rajta van. Térképhez léptéket is mondjunk: a nagy szá-
mok törvénye szerint ugyanis Kolozsvár főterén és a környező utcákban csaknem 
50 ezer néző gyűlt össze azért, hogy megnézze az István, a király rockoperát, 
A Társulat tagjainak előadásában.

A szervezők
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Péntek Boglárka, Péter, Nimród                             
Liguori Szt. Alfonz 

Boglárka – magyar eredetű; 
jelentése: fémveretes, ékköves, 
gyöngyös, zománcos, gomb alakú 
ékítmény.

1 Ha esik az eső, 
nem lesz kukorica.

2 Szombat Lehel, Hajnal                                              
Eymard Szt. Péter Julián, Vercelli 
Szt. Özséb

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2 110 éve született Csíkszeredában Nagy Borbála regény- és 
színműíró, műfordító. 

3 Vasárnap Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
Kira

Hermina – német eredetű; jelenté-
se: hadi nő.

3 65 éve hunyt el Budapesten Ignotus Hugó műkritikus, író, a 
Nyugat folyóirat főszerkesztője.

4 Hétfő Dominika, Domokos, Kriszta                       
Vianney Szt. János

Domokos – a Domonkos önállósult 
alakváltozata, latin eredetű; jelen-
tése: az Úrhoz tartozó, Istennek 
szentelt.

4 130 éve született Szegeden Balázs Béla költő, író, filmesztéta, 
-rendező. 

Ha Domonkos for-
ró, / Kemény tél  
várható. / Domonkos  
napján ha esik, / 
A tél szárazsággal 
telik.

5 Kedd Jázmin, Krisztina, Zita                                   
Havas Boldogasszony

Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

5

6 Szerda Berta, Bettina                                              
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű; jelentése: 
Perchta istennő nevéből.

6 Az Úr színeválto-
zása / A szőlőknek 
tarkulása.

7 Csütörtök Arabella, Ibolya                                                
II. Szt. Szixtusz és társai, Szt. 
Kajetán

Arabella – 1. – spanyol eredetű; 
jelentése: kis arab nő; 
2. – skót eredetű; jelentése: 
szeretetreméltó.

7 5 éve hunyt el Budapesten Cseh Tamás Kossuth-díjas és Liszt 
Ferenc-díjas zeneszerző, énekes, előadóművész.

8 Péntek Gusztáv, László                                           
Szt. Domonkos

Gusztáv – skandináv–német erede-
tű; jelentése: a gótok támasza.

8

9 Szombat Emőd, Loránd                                                
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.

9

10 Vasárnap Lőrinc, Blanka, Bianka,  
Lóránt, Csilla 
Szt. Lőrinc

Lőrinc – latin eredetű; jelentése: 
Laurentum vidékéről származó fér-
fi; babérkoszorúval díszített.

10 350 éve kötötték meg az 1663–64. évi Habsburg–török hábo-
rút lezáró vasvári békét.

E nap után szedett 
dinnye már túl-
érett, „lőrinces”, 
azaz lucskos a 
belseje.

11 Hétfő Tibor, Tiborc, Zsuzsanna                              
Szt. Klára

Tibor – a Tiborc rövidülése, latin 
eredetű; jelentése: Tibur városából 
való férfi.

11
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1 Péntek Boglárka, Péter, Nimród                             
Liguori Szt. Alfonz 

Boglárka – magyar eredetű; 
jelentése: fémveretes, ékköves, 
gyöngyös, zománcos, gomb alakú 
ékítmény.

1 Ha esik az eső, 
nem lesz kukorica.
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Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
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3 Vasárnap Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
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Hermina – német eredetű; jelenté-
se: hadi nő.

3 65 éve hunyt el Budapesten Ignotus Hugó műkritikus, író, a 
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4 Hétfő Dominika, Domokos, Kriszta                       
Vianney Szt. János

Domokos – a Domonkos önállósult 
alakváltozata, latin eredetű; jelen-
tése: az Úrhoz tartozó, Istennek 
szentelt.

4 130 éve született Szegeden Balázs Béla költő, író, filmesztéta, 
-rendező. 

Ha Domonkos for-
ró, / Kemény tél  
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napján ha esik, / 
A tél szárazsággal 
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5
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12 Kedd Diána, Klára                                                    
Chantal Szt. Johanna Franciska

Klára – latin eredetű; jelentése: 
világos, fényes, ragyogó, híres, 
kitűnő, jeles.

12 120 éve született Baján Miskolczy Dezső orvos, neurológus, 
a modern ideg- és elmeorvoslás egyik úttörője. 1940–1945-ig 
a kolozsvári egyetemen tanszékvezető, 1944–45-ben rektor 
is. 1945–1964-ig a Marosvásárhelyi Orvostudományi Karon 
tanszékvezető.
90 éve hunyt el Budapesten Bródy Sándor író, drámaíró és 
publicista.

13 Szerda Csongor, Ipoly, Gertrúd                                   
XI. Bold. Ince pápa

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13 880 éve, 1134-ben hunyt el Szent Piroska, I. László magyar 
király leánya, II. Jóannész bizánci császár felesége.                                                                     
60 éve hunyt el Kolozsváron Gaál Gábor irodalomtörténész, 
-kritikus, közíró.

14 Csütörtök Marcell, Özséb, Mikeás                                  
Szt. Maximilián Mária Kolbe

Özséb – görög–latin eredetű; jelen-
tése: istenfélő, jámbor.

14 130 éve hunyt el Pozsonyban a kolozsvári születésű Lengyel 
Dániel orvos, az 1848–49-es szabadságharc idején Bem hon-
védseregének törzsorvosa.
55 éve hunyt el Budapesten Jávor Pál, minden idők egyik leg-
ismertebb és legkedveltebb magyar színésze, az első magyar 
férfi filmsztár.

15 Péntek Mária                                             
Nagyboldogasszony

Mária –  héber–görög–latin erede-
tű; jelentése ismeretlen.

15 425 éve, 1589-ben született Nagyváradon  Báthory Gábor 
erdélyi fejedelem (1608. március 7. – 1613. október 22.), a 
Báthory-család utolsó sarja az Erdélyi Fejedelemség trónján. 

100 éve nyitották meg a Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt 
összekötő Panama-csatornát.                      

16 Szombat Ábrahám, Bea, Beáta, Aba, 
Asszunta, Rókus Szt. Ponciánusz 
és Szt. Hippolitus

Ábrahám – héber eredetű; jelenté-
se: a tömeg, a sokaság atyja.

16

17 Vasárnap Anasztáz, Jácint, Réka Anasztáz – görög eredetű; jelenté-
se: a feltámadott.

17 85 éve hunyt el Kisbaconban Benedek Elek,  „a nagy mese-
mondó”, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője.

18 Hétfő Ilona, Ilma, Ilka, Lenke                                 
Eudes Szt. János, Szt. Ilona

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata. 

18 155 éve született Szatmárnémetiben Arányi Dezső, a milánói 
Scala és a budapesti Operaház énekese.
25 éve hunyt el Budapesten Németh Imre olimpiai bajnok at-
léta, többszörös világcsúcstartó, a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnöke.
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19 Kedd Huba                                                            
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19 2000 éve hunyt el Augustus, a Római Birodalom első 
császára.
698 éve, 1316-ban, ezen a napon kapta vissza Károly Róbert-
től régi jogait, vagyis lett ismét város Kolozsvár.
100 éve született Biharnagybajomban Bajomi Lázár Endre  
író, műfordító, irodalomtörténész.
25 éve kezdődött meg Sopron mellett a páneurópai piknik: a 
megnyitott határszakaszon több száz NDK-állampolgár jut át 
Ausztriába.

20 Szerda Nemzeti ünnep 
Az államalapítás ünnepe                               
Szt. István király 

István – görög–német–magyar ere-
detű; jelentése: virágkoszorú.

20 Ha István 
napja esős,                           
száraz lesz az ősz.

21 Csütörtök Sámuel, Zsanett, Hajna                                 
X. Szt. Pius pápa

Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

21 10 éve hunyt el Budapesten Böszörményi Géza Kossuth-díjas 
magyar filmrendező, forgatókönyvíró.

22 Péntek Menyhért, Mirjám                                      
Szűz Mária királynő

Menyhért – héber eredetű; jelenté-
se: királyi fény.

22 100 éve született Déván Baróti Géza író, újságíró.

23 Szombat Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia                         
Limai Szt. Róza

Farkas – magyar eredetű; jelenté-
se: a szó maga. 
Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23 85 éve született Sepsiszentgyörgyön Veress Pál kolozsvári 
festőművész, grafikus.
30 éve hunyt el Budapesten Szádeczky-Kardoss Elemér geoló-
gus, geokémikus, egyetemi tanár.
20 éve hunyt el Budapesten Fábri Zoltán Kossuth-díjas ma-
gyar film- és színházi rendező.

24 Vasárnap Bertalan, Aliz, Delinke                                      
Szt. Bertalan apostol

Bertalan – arámeus–görög–latin 
eredetű; jelentése: Ptolemaiosz fia.

24 1935 éve, 79-ben a  Vezúv kitörése elpusztította Pompeji és 
Herculaneum városát.

Amilyen Szent 
Bertalan, olyan az 
ősz.

25 Hétfő Lajos, Patrícia                                              
Kalazanci Szt. József, Szt. Lajos

Lajos – germán–francia eredetű; 
jelentése: hírnév + háború.

25 270 éve, 1744-ben született Johann Gottfried von Herder 
német költő, filozófus. 
25 éve a Voyager–2 amerikai űrszonda elsőként érte el a 
Neptunuszt.

26 Kedd Endre, Mónika, Izsó, Rita, 
Zamfira            

Endre – német–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: férfi, férfias.

26 225 éve, 1789-ben fogadta el a francia nemzetgyűlés az em-
beri és polgári jogok nyilatkozatát.

27 Szerda Cézár, Gáspár, Gergely, Kincső                         
Szt. Mónika

Kincső – Jókai Mór névalkotása; 
jelentése: számomra ő a kincs.

27 365 éve, 1649-ben hunyt el Brandenburgi Katalin erdélyi 
fejedelem, Bethlen Gábor második felesége.
150 éve hunyt el Nagyváradon Kuthy Lajos regény- és dráma-
író, a Kisfaludy Társaság tagja.
120 éve született Balassagyarmaton a kolozsvári kötődésű 
Hosszu Márton festőművész.
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28 Csütörtök Ágoston, Mózes                                              
Szt. Ágoston

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

28 60 éve hunyt el Budapesten Kolosváry Bálint jogász, a kolozs-
vári egyetem tanára.

29 Péntek János, Beatrix, Erna, Szabina
Keresztelő Szt. János vértanúsága

János – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes. 

29 580 éve, 1434-ben született Csezmicén Janus Pannonius hu-
manista költő, pécsi püspök.
265 éve, 1749-ben hunyt el Pozsonyban Bél Mátyás evangéli-
kus lelkész, korának kiemelkedő történet- és földrajztudósa.

30 Szombat Félix, Patrik, Rózsa, Róza Róza – latin eredetű; jelentése: 
rózsa.

30 440 éve, 1574-ben született Szenczi Molnár Albert református 
lelkész, nyelvtudós, zsoltárköltő, egyházi író.

31 Vasárnap Aida, Arisztid, Bella, Erika,  
Ramóna, Hanga, Nimród

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

31 95 éve született Sztánán ifjabb Kós Károly néprajzkutató, 
muzeológus.
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kus lelkész, korának kiemelkedő történet- és földrajztudósa.

30 Szombat Félix, Patrik, Rózsa, Róza Róza – latin eredetű; jelentése: 
rózsa.

30 440 éve, 1574-ben született Szenczi Molnár Albert református 
lelkész, nyelvtudós, zsoltárköltő, egyházi író.

31 Vasárnap Aida, Arisztid, Bella, Erika,  
Ramóna, Hanga, Nimród

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

31 95 éve született Sztánán ifjabb Kós Károly néprajzkutató, 
muzeológus.
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Így kezdődött a világháború

1914 júniusának utolsó napjaiban Kolozsvárt békés hangulat uralkodott. Ezt 
tükrözi a két nagy példányszámú napilap, a kormányon lévő Nemzeti Munkapárt 
szócsövének számító Kolozsvári Hírlap, valamint az Országos Egyesült Független-
ségi és 48-as Párt erdélyi „hivatalos lapja”, az ujság [!] is. E két lap segítségével 
idézzük fel a világháború kitörésének időszakát és a helyi eseményeket. 

Mi is foglalkoztatta a város lakóit a június végi napokban? A város fejlődését 
tükrözi, hogy határozat született az „új”  Szamos-híd megépítéséről. A Ferenc Jó-
zsef (Horea) út elején lévő, 1888-ban épült vashíd után szüksége van a városnak 
egy második komoly hídra is, s ez az Árpád (Traian) úttal fogja összekötni a Szé-
chenyi teret. A városi tanácsban arról vitáznak,  hova építsék fel az új városhá-
zát. Szinte naponta olvashatunk a készülő választói névjegyzékről. Július 10-étől 
25-éig veszik nyilvántartásba a jogosultakat. Az iskolát végzettek 24, a tanulmá-
nyaikat igazolni nem tudók 30 éves koruktól jelentkezhetnek. Az utóbbiaknak 
írás-olvasási vizsgát kell tenniük. De az írástudatlanok is választók lehetnek, ha 
tekintélyesebb összegű adófizetők. Jó hír, hogy elmarad az építőipari munkások 
korábban meghirdetett sztrájkja. A művelődési élet területén a Bánk bán-film for-
gatása kelt érdeklődést. Éppen a szentbenedeki Kornis-kastélyban vesznek fel je-
leneteket. Kisebb baleset történt: az egyik fáklya megolvasztotta az ólomdíszítést, 
s az Janovics Jenő fejére folyt, haját is lángra lobbantotta. De a művész tenyeré-
vel eloltotta a tüzet, s a fájdalom ellenére végigjátszotta a jelenetet. Az egyetemi 
életben is van újdonság. A Budapestre távozott Buday Kálmán professzor helyett 
a király rendes egyetemi tanárrá nevezte ki a kórbonctan tanszékre Veszprémi 
Dezsőt. A római katolikusok éppen a városban tartott Státus-gyűlésre figyelnek: 
Mailáth Gusztáv Károly püspök is itt tartózkodik. A társadalmi életre jellemző: 
megalakul a párbajellenes szövetség helyi szervezete. Többen arra figyelmeztet-
nek, hogy román kémek járják Erdélyt. A külföld hírei közül a balkáni tűzfészekre 
utal: Wied Vilmos német herceget ültették az albán fejedelmi székbe a nagyhatal-
mak, I. Vilmos néven uralkodik. Most nemzeti felkelés indult ellene, s a fejedelem 
az európai hatalmak beavatkozását kéri… Amúgy a családok többsége a nyári 
vakációra-szabadságra készülődik.

Hanem június 28-án egészen váratlan s a vakációs terveket lényegesen megvál-
toztatható esemény történik, melyet még a világtörténelem is feljegyez: Bosznia-
Hercegovina fővárosában, Szarajevóban megölik Ferenc Ferdinánd trónörököst és 
feleségét, Zsófiát. A kolozsvári lapok különkiadással, gyászkeretben közlik a meg-
döbbentő hírt még aznap délután. A részletek csak apránként kerülnek nyilvános-
ságra. A szerkesztőségek körül emberek csoportosulnak, várják a távirati híreket. 
A német helyőrség tisztjei is izgatottan járják az utcát, s keresnek németül tudó 
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magyart, aki nekik lefordítsa az újságban írottakat. A híreket ekkor csak a távirat 
vagy a telefon közvetítette, s az újság tette közzé. 

Hogyan is történt a merénylet? Ferenc Ferdinánd trónörökös éppen Szarajevó 
közelében tartózkodott, hogy – mint a hadsereg főparancsnoka – megnézze az 
ott folyó hadgyakorlatokat. A kis ország ekkor ugyanis a Habsburg Birodalom 
részét képezte. Az ottani kormányzó Oskar Potiorek táborszernagy javaslatára 
elhatározta, hogy június 28-án, vasárnap hivatalos látogatást tesz a fővárosban, 
Szarajevóban. Ennek hírét a sajtó is közölte. A trónörökös felesége és adjutánsa kí-
séretében vonattal érkezett a városba. Az állomáson Potiorek és a polgármester fo-
gadja katonai díszőrséggel. A köszöntések után „automobilokba” szállnak, s a gép-

kocsioszlop egy kaszárnyába 
hajtat, ennek megszemlélése 
után újra elindul a kocsisor, s 
a nemrég befejezett díszes vá-
rosháza felé veszik az útjukat. 
A korabeli kóberes kocsik kö-
zül a harmadikban foglalt he-
lyet a trónörököspár, a kóbert 
le is hajtatták, hogy jobban 
lássanak. A rendőrség érte-
sült róla, hogy merényletet 
szerveznek, s a trónörökösnek 
is tudomására hozták, de el-
hárított minden különleges 
óvintézkedést. Az előre kö-
zölt útvonal mentén a járdá-
kon népes csoportok nézték a 

felvonuló kocsikat, néhányan üdvözölték is a jövendő uralkodót, bár nehéz volt 
megállapítani, melyik kocsiban is ül ő. Az egyik merénylő megkérdez egy rendőrt, 
hogy hol ül a trónörökös, az mit sem sejtve rámutat. Erre a fi atal legény bombát – 
helyesebben kézigránátot – ránt elő, s elhajítja a trónörökös felé. Egyes szemtanúk 
szerint a trónörökös karjával hárítja el a gránátot, mások szerint az a kóberre hull, 
s onnan az úttestre: végül a negyedik kocsi alatt robban fel, s az egyik szárnyse-
gédet könnyebben megsebesíti. Az autósor megáll. Kavarodás támad, melyben a 
merénylő kiszabadul a tömegből, s a közeli sekély folyóba veti magát. A rendőrök 
utánaugranak és elfogják. Kiderül, hogy Nedeljko Csabrinovicsnak hívják, 19 éves 
trebinjei nyomdásztanonc. 

A városházán az ünnepélyes fogadás után a tanácsteremben a polgármester 
első szavaiba belevág a trónörökös: „Polgármester úr! Idejövünk az Ön városába 
látogatóba, s az emberre bombát dobnak! Ez megdöbbentő!”  Kínos csend áll be. 
Végül a főherceg int a polgármesternek, hogy tartsa meg beszédét. Háromnegyed 
11-kor újra elindul a kocsioszlop. De zavar keletkezik: az újabb merénylettől tart-
va megváltoztatták az útvonalat, mely a kormányzói palota felé volt kijelölve. 

A latin híd, a hídfő előtt történt a merénylet
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sült szárnysegédje állapotáról. A sofőr nem ismerte eléggé az utcahálózatot, s így 
végül éppen arra haladt, amerre az eredeti terv szerint hajtottak volna. Mikor ezt 
az utcasarkon észrevette a kormányzó, utasította a sofőrt, hogy térjen másik irány-
ba. Ez lelassított, s a sarkon álló tömegből előugrott egy fi atalember: pisztolyt 
rántott, majd leadott két lövést (lehet, hogy többet). Az egyik golyó a trónörökös 
nyakába hatolt, átlőtte az ütőerét és a gégéjét. A másik Zsófi a hercegnő hasüregé-
be jutott. Már akkor sem lehetett egyértelműen tisztázni, ki halt meg előbb. Egyes 
szemtanúk szerint a főherceg csak annyit mondott: Semmiség… s vér buggyant ki 
a száján. Azonnal meghalt. A hercegnő talán vagy negyedórát élt még. Szemtanúk 
szerint azért érte hasüregi lövés, mert férjét védve feléje hajolt. Mire a kocsival a 
kormányzói palotába értek, mindketten élettelenek voltak. A merénylőt elfogták: 
Gavrilo Principet 19 éves diákként azonosították. 

A két fi atalembert természetesen azonnal vallatóra fogták. Eleinte mindketten 
egyéni elhatározással indokolták tettüket. Mint kiderült, ciánkapszulájuk volt, s 
azt tettük után rögtön elharapták. De a régi kapszulák csak kisebb rosszullétet 
okoztak. A keményebb vallatás során már kiderült, hogy egész helybéli titkos szer-
vezet, az Ifjú Bosznia készült a gyilkosságra. Tagjai hat helyen is elhelyezkedtek, 
hogy pisztollyal vagy bombá-
val merényletet kövessenek 
el. A további nyomozás arra is 
fényt derített, hogy a szerve-
zet ortodox vallású szerb tag-
jai mind Szerbiában, Belgrád-
ban tanultak, ottan váltak 
a pánszerb nézetek hívéül. 
A délszláv egységet hirdető 
Narodna Odbrana (Nemzeti 
védelem) elnevezésű félkato-
nai szervezet toborozta őket, 
látta el fegyverrel és bombá-
val, sőt gyakorlati kiképzés-
ben is részesültek. E merény-
let előtt is hat bombát és négy 
Browning pisztolyt kaptak. 
Korábban már 1906-ban és 
1910-ben is merényletet kíséreltek meg a Habsburg család tagjai ellen. Rövidesen 
21-re emelkedett a letartóztatott boszniai személyek száma. 

De miért is lettek ezek a boszniai szerb fi atalok a Monarchia ellenségei? A 
közvetlen előzmények az 1870-es évek végéig vezethetők vissza. Ekkor szabadult 
fel a Balkán a török uralom alól. A középkori hagyományok alapján újra megala-
kultak a kis államok. Csakhogy ezek sorsáról az európai nagyhatalmak döntöttek. 
Így a már 1829-től orosz védnökség alatt autonóm fejedelemségként szerveződő 

A meggyilkolt trónörökös és felesége
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Szerbia önálló királysággá válik. Az 1878-as berlini kongresszus elismeri Monte-
negró függetlenségét, míg Bosznia-Hercegovinát az Osztrák–Magyar Monarchiá-
nak ítéli, s az meg is szállja. Horvátország sohasem kerül teljesen török fennha-
tóság alá. 1868-ban megtörténik a horvát–magyar kiegyezés, s így Horvátország 
a Monarchia társországává lesz. Tulajdonképpen két pólus alakul ki a Balkánon. 
Az egyik a Monarchia, mely befolyása vagy hatalma alatt tartja Horvátországot, 
Bosznia-Hercegovinát és Montenegrót. A másik pedig a Szerb Királyság, mely „az 
oroszok előretolt állása”, s szeretné hatalma alatt egyesíteni a délszláv államokat. 
A Monarchia, hogy hatalmát megerősítse, 1908-ban annektálja (vagyis bekebele-
zi) az addig csak megszállott Bosznia-Hercegovinát. Ez nagy felháborodást szül 
a szerb érzelmű lakosságban, de nemzetközi téren is válságot idéz elő. Majdnem 
világháborúhoz vezet. Csak Németország erős támogatásának köszönhetően tudja 
Bécs megtartani a kis országrészt. Oroszország még nem érzi magát elég erősnek, 
hogy Szerbiával szövetségben háborút kezdeményezzen. De a továbbiakban Szer-
bia minden módon támogatja a boszniai függetlenségi törekvéseket, s általában, 
ahol csak tudja, a Monarchiát támadja. 

Kolozsvárt a gyilkosság hírére az esti színházi előadás elmarad. Másnap dél-
utánra gróf Bethlen Ödön főispán és Haller Gusztáv polgármester összehívja Ko-
lozsvár törvényhatóságának rendkívüli ülését. Ezen Haller beszédet mond, majd 
határozatot hoznak: a közgyűlés „legnagyobb megbotránkozását” és részvétét fe-
jezi ki a történtek miatt, részvéttáviratot küldenek az uralkodónak, gyászlobogót 
tűznek a középületekre, ha a gyászszertartáson a törvényhatóságok helyet kap-
nak, a főispán és a polgármester vezette küldöttséggel képviseltetik magukat, a 
temetés ideje alatt, július 3-án du. 4 és 5 óra között az üzletek bezárnak, minden 
templomban megszólalnak a harangok, a Mátyás király téren (Főtér) meggyújt-
ják a gyászfátyollal takart lámpákat. Aznap minden szórakozás szünetel. Másnap, 
4-én, szombaton de. 10 órakor a főtéri templomban gyászistentiszteletet tartanak, 
melyen a törvényhatóság testületileg vesz részt, más felekezetek is aznap istentisz-
telet keretében fejezik ki gyászukat. 

A sajtó felteszi a kérdést, ki is a felelős a történtekért. Megtudjuk, hogy meny-
nyire feszült a helyzet Boszniában. A gyilkosság után teljesen felborult a rend: 
fosztogatnak, lövöldöznek Szarajevóban, a szerbeket üldözni kezdték. Azt is latol-
gatják, hogy milyen szerepe lehetett a dátumnak a merényletben. ugyanis június 
28-a a szerbek gyásznapja. 1389-ben ezen a napon volt a rigómezei ütközet (a ké-
sőbbi Koszovó területén), ahol a törökök legyőzték a szerb király seregeit, s ezzel 
megszűnt a középkori szerb állam. Más cikkek a trónörökös részletes életrajzát, 
szerelmi házasságának történetét közlik, hírt kapunk a főhercegi pár holttesteinek 
útjáról, a készülő temetésről. 

Ferenc Ferdinánd már a harmadik volt a trónörökösök sorában, akit a 84 éves 
agg uralkodó túlélt. Feleségétől, Erzsébet királynétól 1858-ban született egyet-
len fia, Rudolf  – minthogy az uralkodó nem egyezett bele válásába s Maria von 
Vetsera bárónővel kötendő házasságába – 1889-ben Mayerlingben véget vetett 
életének. Ezután Ferenc József öccse, Károly Lajos főherceg (1833–1896) vált 
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Károly Lajos fiát, az 1863-ban született Ferenc Ferdinándot (édesanyja is királyi 
családból származott: II. Ferdinánd nápoly–szicíliai király lánya volt). A főherceg 
gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán: 1889-ben már huszár ezredes lett, 1895-
ben vezérőrnagy. Közben az édesanyjától örökölt tüdőbaj kínozta. Orvosai taná-
csára 1892–93-ban világkörüli hajóúton vett részt, amiről naplót tett közzé. Aztán 
1895–96-ban Egyiptomban gyógykezelték, s ez meghozta hatását. Trónörökösként 
az uralkodó 1899-ben lovassági tábornokká és a haderő főfelügyelőjévé nevezte 
ki. Ezután többször is ő képviselte a királyt nemzetközi eseményeken. Így például 
Viktória angol királynő temetésén (1901), majd utóda, VII. Edvárd koronázásán és 
1910-es temetésén is. 

A trónörökös legnagyobb szenzációt a házasságával keltett. Az uralkodói csa-
ládban általában az udvar szemelte ki a férjeket, feleségeket, s csak az etiketthez 
szigorúan ragaszkodó uralkodó jóváhagyásával történtek a házasságok. Ferenc 
Ferdinándnak is több, királyi családból származó hölgyet ajánlottak figyelmébe. 
Néhányan azt várták tőle, hogy vegye feleségül Rudolf özvegyét, az 1864-ben szü-
letett Stefánia belga királyi hercegnőt. Ő azonban dacolt az elvárásokkal. Egyik 
főhercegnő udvarhölgyét, Chotek Zsófiát, a cseh Bohuslav Chotek gróf lányát vá-
lasztotta. Mikor az udvar tudomására jutott a vonzalom, a grófkisasszonyt elrej-
tették, de a főherceg kitartott vonzalma mellett. Az udvari etikett szerint neki 
csak királyi vérből származó főhercegnővel lett volna szabad házasságot kötnie. 
Az uralkodó végül csak úgy egyezett bele e rangon aluli házasságba, hogy meg-
előzően Ferenc Ferdinándnak a császár és az udvari főemberek előtt meg kellett 
esküdnie s egy nyilatkozatot aláírnia arról, hogy házassága morganatikus házas-
ság. Vagyis felesége nem lehet sohasem császárné, csak a császár felesége, gyer-
mekeik pedig nem örökölhetik a trónt, s nem viselhetik az uralkodóház nevét. 
Zsófiát a házasság előtt Hohenberg hercegnői rangra emelte az uralkodó, s ezt a 
családnevet örökölhették gyermekeik. Ilyen körülmények között 1900. július 1-jén 
megtartották az esküvőt, amelyre még a trónörökös testvérei sem mentek el. A 
házasságból három élő és egy holt gyermek született: Sophie (1901), Maximilian 
(1902), Ernst (1904). Egyes híradások szerint a főhercegné halálakor is terhes volt. 

Az újságok nem foglalkoznak Ferenc Ferdinánd politikai nézeteivel, terveivel. 
Halála után már nem illett ezeket bolygatni. Pedig köztudott volt, hogy a trónörö-
kös nem kedvelte a magyarokat. Emellett a demokráciát sem szerette. Jelmonda-
taként idézik: „A politika az uralkodó dolga, a népeké az engedelmesség.” Tisz-
tában volt vele, hogy a Monarchiát meg kell reformálni. Az 1867-es kiegyezéssel 
megteremtett dualista államot sokáig már nem lehet fenntartani. Rezidenciáján, 
a bécsi Belvedere Palotában kis politikai központot hozott létre, melyet „kis kabi-
netnek” vagy „kis katonai hivatalnak” neveztek. Itt jóformán mindegyik nemzeti-
ség képviselve volt. A román politikai elvárások szószólójának például Alexandru 
Vaida-Voievodot tekintették. Az új államforma a trializmus lett volna. Vagyis 
az uralkodó nemzetek közé vonták volna a szlávokat is. Valószínűleg a csehek 
képviselték volna őket, de a szerbek, horvátok is számításba jöttek. A szövetségi 



2014–2015
27AuGuSZTuS

V
ISSZATEKIN

TŐ

államformában mindegyik tartomány önállóan intézné ügyeit. Így Erdélyben a 
román többség mellett a magyarok és a szászok is részt vehettek volna az irányí-
tásban. Az akkoriban megrajzolt térképeken Magyarország körvonala majdnem a 
trianoni határokkal esik egybe. Különben óvatos, konzervatív politikusnak ismer-
ték Ferenc Ferdinándot, aki csak nagyon kevés ember iránt bizalmas. A népsze-
rűséget sem kereste. Az öreg Ferenc József a hadsereget nagyjából rábízta, de a 
politikába nem engedte beleszólni. Ő a végsőkig ragaszkodott az 1867-es Monar-
chia fenntartásához. 

Ferenc József császár-király Ischlben lévő nyári rezidenciáján értesült a tragé-
diáról. Hétfőn utazott Bécsbe, hogy schönbrunni palotájában meghozza a szüksé-

ges intézkedéseket, tárgyaljon 
a kormány tagjaival. A teme-
tésnek – a főherceg házassá-
ga miatt – csak félhivatalos 
jelleget adhattak. A holttes-
teket Szarajevóban bebalzsa-
mozták, majd érckoporsóban 
vonattal vitték az Adriai-ten-
ger partjáig, ahol a Viribus 
unitis csatahajóra tették őket. 
A hajó Triesztben kötött ki, s 
innen vonattal szállították a 
főhercegi pár koporsóit Bécs-
be. Minden szakaszon újabb 
és újabb egyházi szertartással 
adták meg a tiszteletet. Bécs-

ben a Hofburg udvari kápolnájában ravatalozták fel a koporsókat, a férjét maga-
sabb talapzatra téve. Az aránylag kis templomban csak a vezető államférfi ak ve-
hettek részt a temetésen, s a császári család néhány tagja, köztük az új trónörökös. 
Maga az uralkodó is megjelent, s imádkozott, amíg Gustav Piffl   érsek beszentelte a 
koporsókat. A királyi család tagjait rendszerint a bécsi kapucinusok kriptájába te-
mették. Zsófi a főhercegné asszony azonban nem kerülhetett ide. Ezt tudva Ferenc 
Ferdinánd kedvenc birtokán, a Duna menti Artstettenben 1910 táján egy külön 
kriptát építtetett a maguk számára. Most tehát ide vitték a két koporsót. Vonattal, 
majd komppal. Másnap délben került sor a helyi templomban a gyászszertartásra, 
melyen a trónörökös képviselte az uralkodói családot, s pontban 12-kor örök nyu-
galomra helyezték a házaspárt. 

Időközben közismertté vált, hogy Ferenc József császár-király kihallgatáson 
fogadta Károly Ferenc József főherceget és feleségét, Zita főherceg asszonyt, s 
unokaöccsét trónörökösként ismerte el. Az új, 1887-ben született trónörökös az 
elhunyt Ferenc Ferdinánd öccsének, Ottó Ferenc József főhercegnek (1865–1906) 
a fi a volt. Felesége, Zita Bourbon pármai hercegnő 1892-ben született I. Róbert 
pármai herceg tizenhetedik gyermekeként. A trónörökös 1916-ban ténylegesen 

Mai képeslap a gyilkosságról
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TŐ meg is örökli a trónt, s I. Károly néven az utolsó osztrák császár, IV. Károly néven 

pedig az utolsó magyar király lesz. Az új trónörökösről a kolozsvári lapok megem-
lítik, hogy két évet Sopronban katonáskodott, s ott megtanult elég jól magyarul. 

A temetés előtti nap a főtéri Szent Mihály-templom piacára két érckoporsót he-
lyeznek, körülötte térdepelhetnek az imádkozók. Hirschler József főesperes-plébá-
nos díszes meghívókat küld szét a július 4-i gyászmisére. A szinte egyöntetű gyászt 
disszonáns hangok is megzavarják. Egy városházi szolga az ott összegyűltek előtt 
hangosan a román királyt és Romániát élteti, a rendőrök mentik meg a veréstől. 
Egy román állampolgárságú „operaénekes”, Ionel Rădulescu Szászvároson egy 
borbélyüzletben tüntetően dicséri a merénylet elkövetőit és a szerbeket. Letartóz-
tatják, Kolozsvárra hozzák. Itt utóbb elítélik, de a háború kitörésekor miniszteri 
utasításra elengedik. Arról is hír kereng, hogy többségi vidékeken ismeretlen akti-
visták fegyverkezésre bujtogatják a románokat, azt hirdetik, hogy eljött a nemzeti 
harc ideje. 

A július 4-i temetés után egy-két nappal az élet visszatér a rendes kerékvágás-
ba. Elmaradnak a szenzációs újságcímek. Egy-egy hír a merénylet felbujtóinak, 
segítőinek a kézre kerítéséről, a nyomozás folytatásáról szól. Egyértelművé válik, 
hogy Belgrád áll a merénylet mögött. utóbb a tetteseket elítélik. A hat halálos 
ítéletből csak hármat hajtanak végre, mert a többi elítélt még 20 év alatti. Így 
Csabrinovics és Princip ítéletét is 20 év börtönre változtatják. Mindketten amúgy 
is tüdőbajosok. A theresienstadti börtönben raboskodnak. Az előbbivel 1916-ban, 
az utóbbival 1918 tavaszán végez a tébécé. A háború után mindkét gyilkos szerb 
nemzeti hőssé válik, Principről utcát, hidat neveznek el, kultuszuk máig tart. 

Az ügy néhány jegyzékkel, fenyegetőzéssel le is zárulhatott volna, ha Bécs nem 
elégeli meg a már jó évtizede folyó szerb aknamunkát. Kétszer is olyan helyze-
tet teremtett a szomszéd kisállam, hogy mozgósítani kellett a hadsereget. Most 
is Belg rád azzal akarja lezárni az ügyet, hogy július 10-én a kormány jegyzéket 
juttat el az oda akkreditált diplomáciai képviseletekhez, amelyben kijelenti, hogy 
elítéli a merényletet. Úgy tűnik azonban, hogy ezúttal Bécs nem elégszik meg eny-
nyivel. Háborús készülődésbe kezd. Annál is inkább, hogy az állig felfegyverzett 
Németország nevében II. Vilmos német császár egy esetleges háború esetére július 
5-én támogatásáról biztosítja az osztrákokat. De egyelőre maga a császár-király s 
a magyar miniszterelnök, Tisza István is a háború kirobbantása ellen nyilatkozik. 
Az ujság hasábjain visszatérő vezércikkcím: Legyen-e háború? Úgy tűnik, a szer-
bek akarják, a magyarok ellenzik. „Szerbiát végig lehet söpörni, de azt is nehezen, 
és az elsöprés után új, nagyobb ellenségek állnak elénk. Szomorú egy háború lesz 
ez, ha lesz” – vélekedik a július 14-i vezércikk írója. Belgrádban egyre háború-
sabb a hangulat. Az osztrák–magyar alattvalók kénytelenek elmenekülni. Talán 
már mozgósítottak is, de hivatalosan tagadják ezt. Július 19-én Tisza újra Bécsbe 
utazik, hogy a szerb ügyről tárgyaljon, s ekkor sikerül meggyőzni őt a háború 
szükségességéről. 
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A háború tulajdonképpen egy ultimátummal indul. Ennek szövegét Bécsben 
minisztertanácsi ülésen véglegesítik, s július 23-án az esti órában Giessl báró, 
belgrádi nagykövet adja azt át a szerb kormánynak. A nagyon kemény hangú szö-
veget eleve úgy fogalmazták meg, hogy azt egy szuverén állam ne fogadhassa el. 
Tíz pontba foglalták a követeléseket, s 48 órát hagytak az elfogadásukra. Többek 
között ilyen feltételeket szabtak: a szerb kormány ünnepélyes nyilatkozatban ítélje 
el a gyilkosságot, s utasítsa el a nagyszerb propagandát, ennek szövegét azonnal 
közöljék a hivatalos lapban; a nagyszerb agitációt folytató szervezeteket tiltsák 
be; a gyilkosság felbujtóinak kinyomozásában engedjék meg a Monarchia bűnül-
döző szerveinek a közreműködését, s a bűnösnek találtakat adják ki Bécsnek.  A 
jegyzéket megküldik az európai nagyhatalmaknak is. Szerbia válasznyilatkozatát, 
amelyben a legtöbb pontot elfogadja, adott határidőre átnyújtják Giessl bárónak. 
A báró a szerb miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után kijelenti, hogy nem 
kielégítő a válasz. Összecsomagol, s elhagyja Belgrádot. Ezzel megszakad a diplo-
máciai kapcsolat a két ország között. Bécs elrendeli a részleges  mozgósítást. Jú-
lius 25-én Oroszország támogatásáról biztosítja Szerbiát. Nagy-Britannia viszont 
felajánlja a közvetítést a háború elkerülésére. Ezt Bécs nem fogadja el. A szerbek 
Belgrád kiürítéséhez kezdenek. A kormány átteszi székhelyét Kragujevácba, az 
udvar Nisbe költözik. 

A hét vége izgalmak közt telt az egész országban. Kolozsvárt is találgatták, 
mikor kezdődik a háború. Az utcán a szerkesztőségek körül és az állomáson töme-
gek lesték a híreket, s tárgyalták a várható fordulatokat. Sokan a háborút éltetik, 
Szerbiát gyalázzák. Közben a kereskedelemügyi miniszter felfüggeszti a vasárnapi 
munkaszünetet. Mégis szinte egész vasárnap a városháza előtt forr a tömeg. Valaki 
javaslatára felkerekednek, s a Bartha Miklós (Emil Isac) utcai Marschalkó-házhoz 
vonulnak, hogy szimpátiájukról biztosítsák a honvédkerületi parancsnokot, Karg 
János báró altábornagyot. A tiszt az emeleti ablakból tiszteleg, s magyar nyelven 
köszöni meg a támogatást. A szerkesztőség panasza: a telefonvonalak magánhasz-
nálatát betiltották, a szerkesztőségek nem juthatnak gyors hírekhez. Július 27-
én, hétfőn már megjelennek a részleges mozgósításról szóló plakátok, 28-án a 
kormány kinevezi Erdély háborús kormánybiztosát Betegh Miklós, Torda-Aranyos 
vármegye főispánja személyében. Már a háborús közigazgatás is életbe lép. Így a 
sajtótermékeket cenzúrázzák, bevezetik a hadi menetrendet a vasútnál. A bankok 
nyilatkozatban biztosítják ügyfeleiket, hogy háború esetén is garantálják a náluk 
elhelyezett összegeket. 

A tényleges hadüzenet július 28-án, tehát pont egy hónappal a trónörökös le-
gyilkolása után történik meg. Kolozsvárt a 29-én, szerdán megjelenő lapok köz-
lik. A hadüzenetet francia nyelven a Hivatalos Lap július 28-i száma tette közzé 
Leopold von Berchtold gróf, osztrák–magyar külügyminiszter aláírásával, szövege 
nagyon rövid, magyar fordításban így hangzik: „Minthogy a szerb királyi kor-
mány arra a jegyzékre, melyet részére Ausztria–Magyarország belgrádi követe 
1914. évi július hó 23-án adott át, kielégítő választ nem adott, a császári és kirá-
lyi kormány kénytelen maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védelméről, és 
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TŐ ebből a célból a fegyverek erejéhez folyamodni. Ausztria–Magyarország ennél-

fogva jelen pillanattól kezdve Szerbiával szemben hadiállapotban lévőnek tekinti 
magát.” ugyancsak ezen a napon vált nyilvánossá az uralkodó szózata Népeimhez! 
címmel. Ennek bevezetőjében rámutat: „Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten ke-
gyelméből még hátralévő éveimet a béke műveinek szentelhessem, és népeimet 
a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam.” Majd felsorolja az indokokat, 
amelyek elkerülhetetlenné tették a háborút. Végül híres sorai következnek: „Min-
dent megfontoltam és meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség 
útjára. Bízom népeimben, akik minden viharban híven és egyesülten sereglettek 
mindig trónom köré, s hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért a legsúlyo-
sabb áldozatokra is mindig készen állottak.” Az Ischlben kelt szózatot Tisza István 
magyar miniszterelnök is ellenjegyezte. 

Kolozsvárt már egy órával a hadüzenet budapesti közzététele után az újságok 
különkiadása közölte a hírt. Pár óra múlva falragaszokon is megjelent. A hatás 
leírhatatlan volt. Nem rémület, hanem lelkesedés fogta el az utcára vonuló töme-
get. Mindenütt a háborút, a királyt éltették, de néhol az is elhangzott: „Le a gaz 
Szerbiával! Vesszenek a gyilkosok!” Minduntalan felcsendült a Kossuth-nóta. Nyil-
ván azok, akik nem lelkesedtek a háborúért, sejtették a következményeket, nem 
az utcán hangoztatták véleményüket. A tüntető tömeg megindult a Honvéd utcai 
laktanyák felé, ott éltették a honvédeket, majd a Főtéren át újra a Bartha Miklós 
utcába vonultak, Karg altábornagyot köszöntötték. Több utcában kivilágították 
az ablakokat. Közben az ujság egyik cikke címével is sejteti: Világháború lesz. Ha 
Németország a Monarchia mellé áll, akkor Oroszország Szerbiát fogja segíteni, s 
ez az egész világot lángra lobbanthatja. 

Egy külön cikk a magyarországi román lapokat szemlézi. Megállapítja, hogy 
ezekben semmi lelkesedés sem tükröződik a háború iránt. Mind Románia hivata-
los állásfoglalását várják, közben sejtetik, hogy ez a háború Nagy-Magyarország 
végét jelentheti. 

A háborús állapottal jár, hogy a kormány most már a megyék élére is kor-
mánybiztosokat nevez ki. Kolozs megye és Kolozsvár addigi főispánját július 29-én 
kormánybiztossá nevezik ki. Bethlen Ödön rögtön üzenetet intéz a lakossághoz, 
melyben a nyugalom és rend fenntartását, valamint a közösség támogatását kéri. 
Több mint kétnapos bonyodalmas utazást követően hazaérkezik Haller Gusztáv 
polgármester is. Az ország legelőkelőbb fürdőhelyén, Marienbadban kezeltette 
magát. A hadiállapot hírére vonatra ült, de a menetrend felborult, s hosszú órákat 
töltött várakozással, átszállásokkal. Másnap a megye és a város tisztikara tisztelgő 
látogatást tesz a kormánybiztosnál. A háború tulajdonképpen Belgrád bombázásá-
val kezdődik, a szerbek, hogy a város elfoglalását megnehezítsék, felrobbantják a 
zimonyi Duna-hidat. Ekkor a brit diplomácia újabb békéltetési javaslattal áll elő: a 
Monarchia elégedjék meg Belgrád elfoglalásával, s szüntesse be a további hadmű-
veleteket. Bécs ezt nem fogadja el. 
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Július 30–31-én egyértelmű-
vé válik, hogy világháború lesz. 
Oroszország már 30-án elrendeli 
a mozgósítást. Németország hábo-
rús állapotot hirdet, s felszólítja 
az oroszokat a mozgósítás leállí-
tására. ugyanakkor Franciaország 
nyilatkozatát kéri: semleges ma-
rad-e egy német–orosz konfl iktus 
esetén. Augusztus 1-jén a lapok 
szerint „Európa hadiállapotban” 
van. Aznap kerülnek kifüggesz-
tésre Kolozsvárt az általános moz-
gósításról szóló hirdetmények: 
a 19 évestől a 42 évesig minden 
férfi nak be kell vonulnia. Este a 
New York Szálló nagytermében a 
tisztek egy 250 fős búcsúvacsorán 
vesznek részt. Ezt megtiszteli je-
lenlétével Bethlen kormánybiztos 
és Haller polgármester is, akiket 
Karg tábornagy üdvözöl. A külön-
böző csapattesteket már a követ-
kező napokban szétvezényelhetik 
az itteni állomáshelyükről. Az ut-
cán is mindenütt pezsgőznek, bú-

csúznak egymástól a legények. Másnap a kaszárnyákban megkezdődik a bevonult 
fi atalok ünnepélyes eskütétele. Az első alkalmakon Bethlen és Haller is részt vesz. 

Augusztus 1-jén – az oroszok határsértésére hivatkozva – Vilmos császár ha-
dat üzen Oroszországnak, s általános mozgósítást rendel el. Másnap a francia 
kormány is elrendeli a mozgósítást. Erre augusztus 3-án Vilmos nekik is hadat 
üzen. Spanyolország még augusztus 1-jén kinyilvánítja semlegességét, s rajta kívül 
Svájc, Hollandia, Dánia és Svédország is a semlegesség mellett dönt – s ezt be is 
tartja. A kolozsvári lapok Romániára fi gyelnek, várják a koronatanács döntését. 
I. Károly király a központi hatalmak mellé állna, de I. C. Brătianu miniszterelnök 
javaslatára augusztus 7-én kimondják a semlegességet. Egyelőre Olaszország is 
semlegességet tanúsít. Szinte naponta valamelyik ország hadat üzen egy másik-
nak. Augusztus 5-én a Monarchia az oroszoknak üzen hadat. 6-án a kis Szerbia 
Németországnak küld hadüzenetet. A német csapatok közben lerohanják Belgiu-
mot, hogy azon keresztül Franciaországra támadjanak. 

A világháborús viszonyok közt a harcterektől távol eső Kolozsváron is át kell 
szervezni a polgári életet. Egyrészt sok bevonuló családja itt marad kenyérkere-
ső nélkül. A legtöbb asszony ekkoriban még nem dolgozik. Segélyezni kell őket. 
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TŐ Másrészt Erdély legnagyobb kórházi központja Kolozsvár, ide fogják irányítani a 

súlyosabb sebesülteket. Meg kell szervezni fogadásukat, elhelyezésüket. Az isko-
lák, diákotthonok épületét lefoglalják kórházi célokra. A polgári orvosokat, ápo-
lónőket felszólítják jelentkezésre. Elsőként – az ekkor még ritkaságszámba menő 
– két orvosnő jelentkezik. Két egyetemi orvos-magántanár felesége: Elferné dr. 
Dávid Margit és Steinerné dr. Springer Sarolta. A felállítás alatt lévő csapatkór-
házhoz osztják be őket. A Vöröskereszt Egylet kolozsvári fiókja 230 ágyat különít 
el sebesült katonák részére. A hatóságok szabályozzák a piaci árakat. Csak külön 
engedéllyel lehet vasúton utazni. Naponta 10–15-ön jelentkeznek az anyaköny-
vi hivatalban diszpenzációs házasságért. A katonák bevonulás előtt ugyanis pol-
gármesteri engedéllyel azonnal házasságot köthetnek. Kétségessé válik az iskolák 
szeptemberi megnyitása. Többnek az épületét lefoglalták. A színház működése 
szintén kérdéses, mert  a művészeknek is be kell vonulniuk. De Janovics Jenő 
kijelenti, hogy nem oszlik fel a kolozsvári társulat. Augusztus 5-én az ujság vezér-
cikke így elmélkedik: „Bármikor lesz béke, de ha lesz, az nagy béke lesz, hosszú 
lejáratú. Ki fognak merülni a hatalmak, sok millió fegyveres kar fog elzsibbadni. 
Nagy pihenés lesz.” Nem láthatta előre a szerző, hogy csak két évtizedes pihenésre 
tartanak majd igényt a nagyhatalmak. 

Közben Anglia is belép a háborúba Németország ellen, Montenegró pedig hadat 
üzen a Monarchiának és Németországnak. Kialakul a két háborús tömörülés. A 
központi hatalmak, a Monarchia és Németország az egyik oldalon, Európa nagy 
része, az antant a másik oldalon. A Monarchia két fronton harcol: délen Szerbiá-
val, csak 14-én sikerül átlépni a határt. Északon pedig augusztus 23-án Galíciából 
támadást intéznek az oroszok ellen. 

Kolozsvárt augusztus 10 körül már 1400 ágyat tudnak biztosítani a sebesültek-
nek, de szükség esetén akár 4000-ig növelhető az ágyak száma. Szenzációt kelt, 
hogy Károly herceg, Ferdinánd román trónörökös fia – minthogy hazarendelték 
Berlinből – saját automobilján egy adjutáns kíséretében átutazik a városon. A Szín-
körben 13-án megkezdődnek az előadások, illő műsorral. Ilyen című darabokat 
ígérnek: A kard becsülete (katonadráma), 1848 – Hadak útja, Az obsitos, A szerb 
királygyilkosság. Augusztus 18-át, Ferenc József császár-király születésnapját or-
szágos katonanappá nyilvánítják. Díszszemlével indul az ünnepség. utána a főtéri 
templomban Mailáth Gusztáv Károly püspök ünnepi misét celebrál. A díszebédre a 
New York nagytermében kerül sor. Ezt követően a városháza előtti tömeghez szól-
nak: a Himnusz hangjai után az erkélyről felolvassák Márki Sándor történészpro-
fesszor, egyetemi rektor beszédét, aztán Barabás Samu református esperes intéz 
hazafias szónoklatot a néphez. A Szózatot a cigányzenekarok játsszák. A riporter 
meglepődve veszi észre, hogy a téren szinte csak nőket lehet látni. A férfiak már 
bevonultak. Este a színházban is ünnepi előadást tartanak. Itt Janovics igazgató 
beszéde nyitja meg az estét. utána állókép következik: Hódolat Ferenc Józsefnek 
címmel. A Himnusz elhangzása után Jókai Szigetvári hősök című darabjából és 
Erkel Bánk bán című operájából hangzik el részlet. 
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Augusztus 21-én a sajtó azzal foglalkozik, hogy előző napon elhunyt X. Pius 
pápa, találgatják, ki lesz az utóda. Másnap Hirschler József plébánost ünneplik: 
21 napi viszontagságos út után érkezett haza székhelyére. Éppen a lourdes-i zarán-
dokhelyen érte a háború kitörése. Alig tudott az ellenséggé vált Franciaországból 
Olaszországon keresztül kiszabadulni. 

A háború igazán az északi harctér megnyitásával válik véres valósággá Kolozs-
várt. Augusztus 26-ától eleinte csak tízesével, majd százasával érkeznek a galíciai 
sebesültek gyógykezelésre. Van köztük orosz fogoly is. Őket sebük gyógyulása 
után a fellegvári fogolytáborban helyezik el. Bár itt is bőven akad ápolónői mun-
ka, augusztus 26-án báró Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola 3 előkelő hölgy 
társaságában elindul az északi frontra, hogy a helyszínen segítsen a sebesültek 
mentésében. Augusztus végén már annyi sebesült érkezik különvonatokkal, hogy 
az állomáson orvosok döntik el, ki szorul a városban sürgős operációra, kezelésre. 
A többit továbbküldik kisvárosokba. 

Szeptember elején adnak hírt a lapok az első hősi halottról. Krekov Pavluk 
lengyel közvitéz a galíciai harcokban kapott lövést. Sebét a Vöröskereszt Szana-
tóriumban ellátták, de a fellépő tetanuszfertőzés ellen nem lehetett védekezni. 
A katonai csapatkórház udvarán ravatalozzák fel, s katonai tiszteletadással te-
metik a temető legmagasabb pontjára. „És Krekov Pavluk sírja minden időkre 
megőrzött emléke lesz a kolozsvári temetőnek” – írja a Kolozsvári Hírlap. Közben 
eljut egy másik gyászhír Kolozsvárra. A város lakosai közül még augusztus 21-én 
Montenegróban lelte halálát Langos Károly magánhivatalnok. Századosa a halál 
körülményeit leíró levél mellett hazaküldte holmijait is. A második kolozsvári 
sebesült-halott a közeli Torockóról vonult be. Király Ferencet fejlövéssel hozták 
Kolozsvárra, de az orvosok már nem segíthettek rajta. 38 éves volt. Felesége és 
gyermekei jöttek a végső tiszteletadásra. A kirendelt honvédcsapat a monostori 
kápolnáig kísérte a koporsót, ott díszlövéssel búcsúztatták. A család onnan pa-
rasztszekéren vitte tovább a hőst. Aztán következett A harmadik halott – ahogy a 
Hírlap címbe foglalta a tudósítást. Ez Burján Cirill 36 éves népfelkelő volt. Ezután 
már nem is számozták a halottakat, csak jelezték, hogy aznap hány temetésre ke-
rült sor. Egy ideig még a halottak nevét is közölték. Rövidesen a halálesetek már 
nem mentek hírszámba. Legfeljebb, ha kolozsvári családok valamelyik tagja hősi 
haláláról jött hír, azt közölték. 

Október elején végre megnyíltak az iskolák. Történelmi idők címmel közlik Gál 
Kelemen igazgatónak az unitárius Kollégiumban elmondott tanévnyitó beszédét. A 
híradások mind csak történelmi győzelmekről számolnak be. A sebesültek ugyan 
egyre érkeznek, de ők is csak a magyar katonák hősiességéről beszélnek a riporte-
reknek. Mindnyájan abban reménykednek, hogy pár hónapon belül győzelemmel 
végződik a háború. Nem így történt. Nem is történhetett így. S ez a tragédia. 
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Vetési László

Szórványutak Kolozsvár gyűrűjében

Kolozsvár közvetlen vonzáskörnyéke, falu-, tanya- és telepvilága olyan közel 
van hozzánk, hogy alig látjuk a városból. De azt érezzük, hogy kívülről egyre 
vastagabban tapad rá egy rohamosan építkező, duzzadó külváros és feszegeti ha-
tárait. Alig egy évtized alatt felismerhetetlenné duzzadt világváros hangulatú lett 
Kolozsvár. A peremek is folyamatosan változtatják külső-belső arcukat, nyelvüket 
és nemzetiségüket is. 

Kolozsvár közvetlen falugyűrűje, a kincses város közvetlen környéke lénye-
gében már évszázadok óta erősen szórvány. Kutatók eléggé nem kutatták, tudó-
sok alig járták be, a történészek is csak épp a mélyben keresgéltek, és azokat a 
hallatlanul értékes népvándorlás kori kincseket szedték össze, amelyeket olykor 
felszínre vetett az ekevas. A régi magyar gazdáik, földtulajdonosaik is elhagyták 
a tanyákat, eltékozolták értékeiket. 
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Csak szemelvényesen van lehetőségem felidézni néhány arcot városunk gyűrű-
jének nagy krónikásai, féltői és őrei közül. Schneller Károly 1943-ban monográfiát 
írt erről a magyarságában megviselt területről és problémakörről Szórványok és 
szigetek sorsa Kolozs vármegyében címmel. Makkai László, Szabó T. Attila, László 
Gyula, Entz Géza, Debreczeni László történészekként, Nyárádi Erasmus Gyula, 
Tulogdy János, Xantus János tanár urak természettudósokként, biológusokként 
és értékekre figyelő kutató és utazó szemmel több cikkben és kötetben adtak hírt 
Kolozsvár gyűrűjéről. Pillich László mindmáig páratlan szociográfiájának címé-
ben is „városom évgyűrűi”-nek nevezte a kifele növekvő, gyarapodó, vastagodó 
és kigyűrűző folyamatot. Kirándulóhelyeire, szépséges természeti kincseit látni 
rendszeresen hívogat Ajtay Ferenc tanár úr, számon tartja Tótpál Tamás, az EKE 
kitartóan kiránduló csapatai és a Zöld Erdély környezetvédői is rendszeresen jár-
ják, számba veszik, őrzik. El kell ismernünk, hogy a kirándulók a leghűségesebb 
tanúk, kincsőrök és védelmezők. Őket illeti ma e tájakon a legnagyobb tisztelet. 
Igazából egyetlen hűséges gazdája marad e város körüli tájnak, a kolozsvári ma-
gyar kirándulók összetartó tábora, akik jeleznek, ha baj van a Szénafüveken, ha 
gondatlanság fenyegeti a bükki erdőket, a kiránduló-, már-már zarándokutakat.

A Kolozsvár környéki szórványvilág és emléke, tárgyi, emberi emlékezete itt 
van a szemünk előtt; ha akarjuk, ha nem, találkozunk vele, felidézzük, belebot-
lunk. Itt vannak elsőként a történelmileg már nagyon régen vagy későbben elfo-
gyott magyarságú településeink, aztán az utolsó évszázadban elveszített temp-
lomos történelmi helyeink, majd az újabban, családi okokból benépesedettek. A 
Nádas mentén Andrásháza, Magyarszentpál, Magyarnádas, Magyarsárd; Papfal-
va, Nádaskóród. A Szamos völgyében Pusztaszentmiklós, Apahida, Dezmér, a há-
rom Zsuk, Kolozskorpád, Kötelend. Fenn a Feleki-hegy oldalában maga Erdőfelek, 
Bányabükk, tovább Csürülye. Ezek azok a helyek, ahonnan nagyon régóta eltűn-
tünk. Aztán továbbutazhatunk a Borsa völgye felé is, a hasonló sorsú Macskások 
között. Itt van tőlünk északra a Melegvölgy, a Szénafüvek, Telekfarka majdnem telje-
sen felszámolódott, gyéren lakott, részben magyar tanyavilága. Aztán velünk van 
Kolozsvár vonzáskörzetének legmostohább sorsú, legjobban megviselt magyarsá-
gú faluja, Fejérd. Itt találjuk a legtöbb erőtartalékkal rendelkező „györgyfalvias” 
jellegű telepítéseket, és belőlük erősödött meg Kolozskara, Kolozspata, és született 
Bodrog, Szopor. Mindez persze csupán futó vázlat lehet.

Aztán születtek a legújabb és jelenkori szórványok. A 90-es évek elejétől a 
magyarok közül is sokan menekültek ki falura olcsón házat, telket vásárolva, itt 
letelepedve, gazdálkodva új otthont teremteni. Még a nagy „villanegyedi láz”-t 
megelőzően történt mindez, amikor okosabb dolog volt kertészkedve, a háztáji 
körül szorgoskodva pótolni a fizetést, nyugdíjat vagy a munkanélküli-segélyt.

A Kolozsvár környéki régi magyar szórványokban hosszú folyamatok nyomán, 
máshol meg hirtelen álltak be változások: a nyelvcsere, a családi szerkezetváltás, 
értékpusztulás, néhol feléledés. A mai és új jelenségeket pedig minden bizonnyal 
már egészen másképpen kell majd kutatni, leírni.
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Kolozsvár közeli és távoli környezetének településein tehát összetett és többirá-
nyú etnikai folyamat zajlott le és zajlik ma is. Egyrészt ebben a régióban történelmi-
leg nagyon korán felszámolódtak a honfoglalást követő településalapító magyar fal-
vak, vagy már eleve román, szláv telepesekkel alapították. A felszámolódáson nincs 
is miért csodálkoznunk. A Kis-Szamos völgye, és maga Kolozsvár is, majd mindig 
hadszíntér volt, számtalan történelmi megpróbáltatásnak volt kitéve, tatár, török ta-
posta, háborúk dúlták. Másrészt járványok tizedelték, és népességét nem tudta vagy 
nem mindig tudta sem magyarokból, sem németekből pótolni. Ezen a területen a 
magyarság szempontjából igen korán néptelenné lett vagy később alapított települé-
seink: Erdőfelek, Bányabükk, Apahida, Szamosszentmiklós, Papfalva, Nádaskóród, 
Kolozstótfalu, Dezmér, Zsuk, Kolozskorpád és még sorolhatnám tovább.

A második folyamat azon települések magyarságának felszámolódása volt, 
ahol szinte a jelenkorig voltak vagy máig állóan vannak templomaink, romjaink, 
emlékeink, és az utolsó évtizedekig maradt kis magyar népesség, őshonos vagy 
későbbi kitelepedett töredékmagyarság vagy magyar nemesség. Sokáig megma-
radt vagy még ma is áll egy kis templom, kastély, udvarház, magyar temetkezési 
helyek közelében. Erre a csoportra jellegzetes példa Nádaskóród, Magyarnádas, 
Magyarsárd, távolabb Magyarorbó, Felsőzsuk, Kolozskorpád. 

A harmadik csoportba azok a román jellegű falvak tartoznak, ahová alkal-
manként, esetenként kis számban, vegyes házassággal, munkahelykereséssel, cse-
lédmunkára, kihonosodással az utóbbi évszázadban telepedtek, szóródtak ki a mi-
eink, és lettek szórványban élők a magyarok. Ez a jelenség erősödött fel az 1989 
utáni kiköltözésekkel. Ők töredékesen ugyan, és ha nem is lehettek „honalapítók”, 
de újszerű honkeresők vagy olyan szegényebb magyarok, akik román falvakban 
viszonylag elérhető áron vásárolhattak házat, telket maguknak. 

A negyedik csoportba azok a magyar telepesfalvak tartoznak, melyeket a ma-
gyar kormányzati politika alapított a magyar nagybirtokon, többnyire Györgyfalva 
és Ajton magyar népfölöslegéből.

Teljesen új csoportját alkotja a migrációnak a szó teljes értelmében új ugart be-
lakó, a szűz termőföldeken új lakónegyedeket kialakító újgazdag honfoglaló réteg, 
melynek csak egy nagyon kis töredéke magyar. Bár a magunkéit is megtaláljuk 
szórványosan a mai új villanegyedekben is. A városi lakótér-kiáramlások sodrá-
saiban elsőként a Békástanyán és a Bükkben építkeztek; a Bükk erdői közé rej-
tőző újgazdag villáikkal ők foglalták el a Monostori negyed környékének hajdan 
meghitt kirándulóhelyeit, köztük a Gorbó völgyét, a Borháncs domboldalát. Ők 
építkeznek, költöznek és terjeszkednek egyre jelentősebb számban Szopor tanya 
nemrég még összefüggő és magyar szántóföldjeire, legelőire és gyümölcsöseibe. 
Ők szállják meg Túzokmál, a Lomb oldalának hajdan még gyér régi kolóniáit; ők 
vágnak ugart a Szénafüveken, az Elővölgyben, ők népesítik be a régi falu mellé a 
domboldalakba kapaszkodó villáikkal az új Szamosszentmiklóst, Dezmért, Telek-
farkát. Ezek lakói között elenyészően kevés a magyar. 
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Közösségépítés és egyházi lelkigondozás

A kincses várost ölelő román településen élő magyarok, a magyar szórványok 
mindig is a város egyházainak, felekezeteinek és gyülekezeteinek látótávolságán 
belül voltak, több-kevesebb rendszerességgel odafigyeltek rájuk, és igyekeztek 
számon tartani, gondozni őket. Lássuk be, hogy nem volt ez könnyű. A 20. század 
elejétől sokáig a távolság, esetenként a megközelíthetetlenség akadályozta a gon-
dozást, hisz az elzárt falvakba, az úttalan tanyavilágba kijárni csak gyalog, jobb 
esetben szekérrel, később kerékpárral lehetett. A nagyobb magyar központok lel-
készei, a „városi papok” is gyakran csak tehernek érezték a környező falvakban, a 
tanyákon maradt vagy ide kiköltözött, honosodott magyar családok ügyét. Voltak 
idők, amikor rendszeresen kijártak híveiket gondozni, aztán elromlottak az utak, 
megnehezedtek és meg is ritkultak a kijárások. A diktatúra alatt pedig a hatóságok 
részéről egyáltalán nem volt dicséretes semmilyen szórványmunka, falumunka, 
vidékjárás. A lelkészek is elunták a tanyajárást, a megterhelő utakat, a távolabb 
élő kevesekre pazarolt időt, fáradságot.

A két világháború alatt fellendült, és a négy magyar év alatt virágzott igazán a 
Kolozsvár gyűrűjében végzett magyar szórványmisszió. Az erdélyi Ifjúsági Keresz-
tyén Egyesület, az Erdélyi Fiatalok falumozgalma nemcsak a falu, és elsősorban a 
Kolozsvár környéki falu és szórvány felé irányította a teológusok és az egyetemisták 
figyelmét, de meg is szervezte a rendszeres falujárást. Ebben központi irányítóként 
elévülhetetlen érdemeket szerzett Imre Lajos teológiai tanár, és az a László Dezső 
lelkész, aki előbb ifjúsági utazótitkár, majd református kollégiumi vallástanár, az 
Erdélyi Fiatalok egyik alapembere és a folyóiratuk szerkesztője volt, de a falujáró 
mozgalom szervezője és lelke is. A „ki a falura” mozgalom mögött széles mentési 
program, nagy lelkesedés és tenni akarás, szervezett és szakszerű kutatói, „nép-
nevelő”, közösségszervezői, lelkigondozói és hitépítő munka állt. Az egyetemista 
fiatalok Földes Károly mezőújlaki lelkész-tanító példamutatásán is felbuzdulva, el-
sősorban Kolozsvárról és Marosvásárhelyről átfogták a Mezőség valamennyi jelen-
tős szórványtelepülését, így a hozzájuk legközelebbit, a kincses város környékét.

Ők, a hit- és magyarságmentő egyetemisták és teológusok voltak és maradtak 
Kolozsvár környéke magyar szórványépítésének igazi hősei lassan háromnegyed 
évszázadon át. Őket hozta erre szórványt menteni, maradék közösségeket gondoz-
ni a hitvalló lelkiismeret. 

Számolgatni próbálom Kolozsvár szűk környezetének román falvait, magyar 
szórványait. Szinte 40 olyan településsel kellene számolni akkor, ha mindenik fa-
lura, tanyára, villanegyedbe kilátogatnánk, ahol hajdanán voltunk, vagyunk vagy 
akár lehetnénk. Nem volna elég hozzá egy egész kalendárium, hisz Kolozstótfalutól 
és Magyarsárdtól el kellene jutni Békástanyán át Kolozskorpádig és Kötelendig. 
Természetes tehát, hogy válogatnunk kell.
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Az Erdélyi Református Egyházkerület 
bemutatása

Egyházkerületünk földrajzi határai kezdet-
től fogva egybeesnek a történeti Erdély határ-
vonalával. Ezen a területen a reformáció idején 
a középkori erdélyi püspökség jogutódjaként két, 
ágostai hitvallású szuperintendencia alakult ki 
az 1550-es években: a szász és a magyar. A ma-
gyar szuperintendencia keretében azonban már 
az 1550-es évek végén megjelentek a helvét irá-
nyú reformáció elveit elfogadó lelkészek és hívek,  
1564-re pedig az egész szuperintendencia refor-
mátus hitvallásúvá vált. 1568-ban Tordán az er-
délyi országgyűlés kimondta az addig kialakult 
felekezetek (római katolikus, ágostai evangélikus, 
református, antitrinitárius) vallásszabadságát.

A 16. század utolsó évtizedeiben a református 
egyház nyolc egyházmegyére oszlott. Az erdélyi 
református egyház ebben az időszakban Maros-

vásárhelyen, Gyulafehérváron, Enyeden, Déván, Kézdivásárhelyen és Fogarason 
tartott fenn jeles iskolát.

A 17. században, a református fejedelmek uralkodása idején a református egy-
ház az uralkodó támogatását is élvezve fejlődött. Új gyülekezet alakult például az 
unitárius többségű Kolozsváron, amely a hívek számának növekedésével a szá-
zad végére Erdély egyik legnagyobb eklézsiájává vált. Bethlen Gábor a kolozsvári 
reformátusoknak adta a Farkas utcai (korábban ferences) templomot, I. Rákóczi 
György pedig  helyreállíttatta azt. 

Különféle szervezeti változások nyomán az egyházmegyék száma tizennégyre 
emelkedett. 

1720 körül alakult ki a püspöki igazgatás folytonosságát biztosító szukcesszió 
rendszere, amely szerint az elhunyt püspököt azonnal követte hivatalában helyet-
tese, a főjegyző, a következő zsinat pedig új főjegyzőt választott. 

A 19. század jelentős változásokat hozott az erdélyi református egyház életé-
ben. Területileg megnőtt a szilágysági egyházmegye csatlakozásával (1821), ez 
korábban a tiszántúli kerülethez tartozott. A nagyszebeni egyházmegye kialaku-
lásával (1808) a traktusok száma 18-ra emelkedett. Az Ó-Romániába (Havasalföld 
és Moldva) kivándorolt erdélyi reformátusok lelkigondozása 1814-ben kezdődött 
el, az itt alakult gyülekezeteket az ó-romániai egyházmegye (1887) fogta egybe.
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1848 után a nemesi patrónusoknak az egyházközségek fenntartásában játszott 
szerepe csökkent, nőtt viszont a hívek – akiknek zöme a jobbágyfelszabadulás 
után kisbirtokossá vált – egyházfenntartói hozzájárulása. 

A kiegyezés (1867) után megindult az egyház szervezetének korszerűsítése, 
1872-ben a lelkészi zsinat és a Főkonzisztórium világi tagságának egyesülésével 
jött létre a legfőbb törvényhozó testület, az egyházkerületi közgyűlés és végrehaj-
tó szerve, az Állandó Igazgatótanács. 1884-ben az egyetemes református zsinat 
alkalmával ötödik egyházkerületként Erdély is betagolódott a Magyarországi Re-
formátus Egyházba, sajátos törvényeit továbbra is fenntartva. 

Ebben az időszakban egyre több egyházközség és felekezeti iskola részesült 
állami támogatásban. Szász Domokos püspöksége idején (1885–1899) sok új temp-
lom, lelkészi lakás és iskola épült, főként a szórványvidékeken és azokban a szász 
városokban, amelyeknek református magyar lakossága ebben az időszakban sza-
porodott meg. ugyancsak az ő kitartó erőfeszítéseinek köszönhető a kolozsvári 
Református Theologiai Fakultás létrejötte (1895), amely a helybeli Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetemmel kapcsolatban állva az egyetemi szintű lelkészképzést 
biztosította.

1919 tavaszától az Erdélyi Református Egyházkerület Románia fennhatósága 
alá került, majd a trianoni békediktátum aláírása (1920) után Nagy Károly püspök 
letette az esküt a király előtt. A kétszeresen (vallási és nemzetiségi) szempontból 
kisebbségbe került egyház csakhamar megérezte az impériumváltozás nyomasz-
tó súlyát. Az 1921-es agrárreform jelentősen csökkentette az egyházközségi és 
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kollégiumi birtokokat, holott ezek jövedelme közösségi-társadalmi célokat szol-
gált. Nehezen kaptak nyilvánossági jogot a nagy számban újraindult felekezeti 
népiskolák, a székelyudvarhelyi és a szászvárosi kollégium (főgimnázium) e jogát 
pedig a kormányzat végleg elvette. A tanárok és tanítók államsegélyének folyósí-
tása is igen rendszertelenül történt, akárcsak a lelkészeké. A nehézségek ellenére 
mégis létesültek új tanintézetek, például a kolozsvári leánygimnázium (1926) vagy 
a brassói felsőkereskedelmi iskola. Székelyudvarhelyen a kollégium gimnáziuma 
helyett tanítónőképzőt, Szászvároson pedig árvaházat hozott létre az egyház. A 
Kolozsvárott létesített Református Tanárképző Főiskolát (1920) azonban az állam 
másfél évi működés után bezáratta.

A bécsi döntés (1940. augusztus 30.) után az egyházkerület észak-erdélyi része 
visszatagozódott a Magyarországi Református Egyházba Vásárhelyi János püspök 
kormányzata alatt. A kisebbségi elnyomásból fölszabadult egyházi élet föllendült, 
konferenciák és gyűlések tartása akadálytalanná vált. A Romániában maradt dél-
erdélyi rész Nagyenyed központtal Nagy Ferenc püspökhelyettes irányítása alatt 
élt, ugyanitt jött létre a Bethlen Kollégium keretében egy teológiai intézet.

1945-ben a két egyházkerületi rész újból egyesült, és az erdélyi református 
egyház egyre erősebben érezte a feltörekvő kommunista diktatúra nyomását. 1948 
őszén a romániai református egyház zsinata elfogadta az új Statútumot, az erdélyi 
kerület pedig megvált hűséges arisztokrata főgondnokaitól (gr. Teleki Artur, gr. 
Bánffy Miklós), és a „népi demokráciának” jobban megfelelő világi elöljárókat 
választott.

A kommunista diktatúra évtizedeiben az államhatalom a templomok falai közé 
akarta bezárni az egyházat, mindenféle nyilvános társadalmi-karitatív tevékeny-
ség tilos volt. Az állambiztonság (Securitate) állandóan figyelte a lelkészi kart, 
az intenzívebben dolgozó lelkipásztorokat különféle büntetésekkel, több esetben 
koncepciós perekkel sújtották. Minden diktatórikus külső nyomás ellenére a lel-
készek többsége hűségesen hirdette Isten igéjét, és mindennapi gyülekezetépítő 
munkájában az adott lehetőségek határait maximálisan kihasználta.

Az egyházkerület 15 egyházmegyéjének lélekszáma 2013. december 31-én 
300 017 volt, 4038 lélekkel kevesebb, mint egy évvel korábban. Úgy tűnik, hogy 
az apadás folyamata megfordult, hiszen az előző három évben egyre nagyobb volt 
az apadás, míg az elmúlt évben lényegesen kisebb. A Hunyadi Egyházmegye lélek-
száma már 5000 alá csökkent.

Az anyaegyházközségek száma, a tavalyi közgyűlésen történt összevonások 
következtében, kettővel csökkent, azaz 505 (megszűnt a Csíkcsicsói Missziói Egy-
házközség és a Ploiești Missziói Egyházközség). A leányegyházak száma 84, míg 
a szórványoké 543.

Kiss Gábor
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Asztalos Lajos

Clus, Kolozs, Kolozsmonostor, Monostor

Kezdetben írt nevének kiejtése [kluzs]. A mai város nyugat-délnyugati része. 
Századokig önálló település. Valószínűleg a korai, a maival azonos nevű Szent 
Mihály-templom körüli településsel egyidejűleg alakult ki.

A kolozsváriak számára hosszú ideig az Óvár volt a korai város. Ez az elkép-
zelés beivódott a köztudatba, a szaktudatba. Ezért meglepő volt Bóna Istvánnak 
az 1986-ban megjelent Erdély története I. kötetében írt fejtegetése, mely szerint a 
kezdeti Kolozsvár nem az Óvárban, a Szamos nehezen védhető sík völgypadján, 
hanem a jól védhető, későbbi monostor dombján, az ispáni vár körül alakult ki.

Ezt igazolták az 1970 és 1982 közötti, majd 1990 utáni ásatások. Ekkor egy kora 
középkori sáncvár három építési szakaszát tárták fel. Az elsőt a IX. század végéről, 
a másodikat a X–XI. századból, a harmadikat a XI. századtól 1241-ig terjedő időszak-
ból származtatták. Az ásatások egyik vezetője, Petru Iambor ugyan nem utalt rá, 
mégis az volt az érzésem, hogy a feltárásokkal a folytonossági mítosz bizonyításáról 
van szó, a mondabeli Gelu, Gyelu várának létét akarják igazolni. De a feltárt korai 
veremházak, cserépedénynyomok, az 1063 és 1074 között uralkodó Salamon érméi 
X–XI. századi, honfoglalás utáni magyar településre utaltak.

Minden valószínűség szerint szláv neve, Clus [kluzs] alapján elképzelhető, 
hogy előzménye a honfoglalás idején létező szláv település volt. Létrejöttének idő-
pontja ismeretlen. Az első ismert, 1177. évi adat a vár ispánját említi (Thomas 
comes Clusiensis, ’Tamás kolozsi ispán’). Az ezt követők is közvetettek (1183: Gallo 
Culusiense comes; 1199: Henrico archidiacono Clusiensi; 1201: Paznan come de 
Kulus). A vár nevét említő, első adat 1213-ból való („…de castro Clus…”).

Tamás kolozsi ispán 1177. évi viszonylag kései említése nem a megye létrejöttét 
jelzi, amint azt a román történetírás állítja, és amivel azt akarja bizonyítani, hogy 
Erdély, a soha nem létezett román kenézségek ellenállásának köszönhetően, nem 
a IX. század végi honfoglalás, majd a magyar királyság létrejöttekor, hanem jóval 
később vált Magyarország részévé.

Az ispáni vár, a kor szokásának megfelelően, védhető magaslatra épült. A ké-
sőbb monostorinak nevezett dombra. Az említett ásatások megerősítették azt a 
föltevést, mely szerint az ispáni vár valóban Kolozsmonostoron volt. Az apátságról 
szóló 1341. évi oklevél sem az Óvárra, hanem a monostori dombra vonatkozik 
(„monasterium beatae virginis de Coluswar fundatio sancti regis Ladislai existit”, 
’a kolozsvári Boldogságos Szűz monostor Szent László király alapítása’).

A korai Kolozs vára, a később Kolozsmonostornak mondott település, az erő-
dített dombon kívül délkelet felé terjedhetett. Ennek nyomai 2004–2005-ben, a 
Mező utca (Câmpului) elejének bal oldalán, a Kaufland bevásárlóközpont alapozá-
sakor bukkantak elő.
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EK A bencés apátság első okleveles emlí-
tése 1214-ből ismert: „ecclesia de Clus”; 
1222-ben „abbas et conventus monasterii 
Beatae Mariae de Clus” ’boldogságos Mária 
kolozsi monostorának apátsága és konvent-
je’, 1225-ben „abbati monasterii Clusiensis 
de ultrasilvanis1 partibus” ’az erdélyi ré-
szekből való kolozsi monostor apátja’. 
Egy 1285. évi oklevélben először áll mai-
hoz közeli nevén: „ecclesia Beatae Mariae 
Virginis de Clusmonosthora” ’a kolozsmo-
nostori Boldogságos Szűz Mária templo-
ma’. 1341-ben Colos Monostra.

Legkorábbi föld-fa vára a földsáncból és 
a váron belüli földbe vájt alapú házakból 
előkerült tárgyak (I. István-pénzek, késő 
honfoglaláskori csüngődísz stb.) tanúsága 
szerint a XI. század legelején épült. Az 1068. 
évi besenyő (uz) betöréskor leégett házakban korhatározó Salamon-érmét találtak. 
Ekkor a földsáncot megmagasítva, a gerendafalakat újjáépítették. A sáncvár mérete és 
szerkezete megegyezik a kor ispáni váraival, így nem lehet szó arról, hogy udvarház 
vagy korai monostor védelmére emelték volna. A vár belsejében létesített temető alap-
ján talán már a XI. század második felében föltételezhető egy kisebb vártemplom léte.

A várban épült a Szent László által alapított, a Boldogságos Szűzről elnevezett 
első erdélyi bencés monostor. A várnép a XII. század végéig e körül temetkezett. 
A háromhajós monostortemplom 1190 körül elpusztult. Pótlására 1200 táján be-
lül hatkaréjos rotundát, kerek alaprajzú részt építettek, amelyet a XIII. századi 
új monostor emelésekor részben lebontottak, részben az új épületbe kápolnaként 
beépítettek. A korai Kolozs vára a tatárjáráskor védőivel együtt elpusztult, s a XIII. 
század második felétől Colusmonostora (’Kolozs monostora’) néven említették.

Egy 1427. évi oklevél a monostor alapítójának I. Istvánt, a tatár pusztítás utá-
ni újraalapítójának IV. Bélát, jótevőjének I. Bélát és I. Lászlót tekinti. XI. századi 
alapítású királyi monostorként nem tartozott az erdélyi püspök joghatósága alá, 
emiatt apátja többször összetűzött a püspökkel. Adorján püspök (1189–1203) le-
rombolta a monostort és apátját elfogta. Vilmos püspök (1204–1221) megrohanta 
az apátságot, pápai kiváltságlevelét elégette, a királyit vízbe dobta. Ezért a pápa 
1222-ben vizsgálatot rendelt el.

1225-ben II. Endre kérésére a pápa főpapi jelvényeket engedélyezett az apát-
nak, aki 1232-ben a pápa előtt perelt a püspökkel a dézsmamentességről, a 
monostor kivételezettségéről és az apát püspöki jogairól. 1238-ban az apát pápai 
megbízottként szerepelt.

1 Erdély nevét kezdetben az olaszos latin Ultrasilvaniára fordították, csak később tértek át a 
németes latin Transsylvaniára.
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1241-ben, a tatárjáráskor Kolozs vára súlyos károkat szenvedett. Korabeli feljegy-
zésből megtudjuk, hogy „…bizonyos Kluzsának nevezett várban a magyarok végte-
len sokaságát mészárolták le” („Nota de invasione Tartarorum. …in quodam castro 
quod dicitur Clusa cecidit infi nita multitudo Vngarorum.”). Az 1974-ben kiadott 
Istoria Clujului-ban Ştefan Pascu átírásában, történelemhamisító tevékenységének 
megfelelően ez „…a magyarok végtelen sokaságát…” kihagyva jelent meg: „renge-
teg embert öltek meg” („În cetatea Cluj… au fost ucişi o mulţime de oameni.”), az 
eredeti szövegből pedig csak az „in quodam castro quod dicitur Clusa” részt idézi.

A tatárjárás utáni, 1275. évi említés, a villa Cluswar2 (kiejtése [kluzsβár], a zs 
hangot századokig s-sel jelölték) a mai, Fellegvár alatti település V. István által 
1270-ben idetelepített szászoknak és vendégeknek köszönhetően újjáéledő előz-
ményére utal.

1285-ben, a második tatárjárás alkalmával a monostor ismét elpusztult. 1288-
tól hiteleshelyként működött. 1308-ban Haydenricus apát két kolozsvári polgár-
nak a Szamos mellett négykerekűnél nem nagyobb malom építésére malomhelyet 
engedett át. A XIII–XIV. században az apátságnak számos birtoka volt. Kolozs vár-
megyében többek között Monostor, Szentbenedek, Leske erdő, Apáthavasa, Bács, 
Szentiván, Szentgyörgy, Kajántó, Apáthida, Egeres, Sólyomtelke, Eperjes, Jegenye, 
Nádas és Bogártelke. Szászföldön, Torda, Küküllő és Fehér vármegyében is több 
birtokkal rendelkezett.

1556. április 26-án a Kolozsvárt tartott részleges országgyűlés az egyházi ja-
vak világi célokra való lefoglalása, a szekularizáció mellett döntött, és ezzel a 
monostor megszűnt, hiteleshelyét világiak vezették tovább. Az egykori bencés 
apátság a kolozsvári jezsuita kollégium, 1609-ben Kamuti Balázs főúr birtokába 
került. Épületét a XVII. század közepe táján fejedelmi kastéllyá alakították, ahol 

a fejedelmek, udvartartásukkal 
együtt, gyakran tartózkodtak. 
Erről tesz említést az 1657-ben 
Kolozsváron át Konstantinápoly-
ba utazó Claes Rålamb (kiejtése 
[klösz rolamb]) svéd követ.

A mezővárossá lett település 
jobbágyközössége élén bíró ál-
tal vezetett tanács állt. Vezetői 
között magyarok (Végh, Hagy-
más, Nagy, Jó, Bartha) és szá-
szok (Grywald, Neblang, Koncz, 
Sobor) voltak. Lakosságának 
vegyes jellege a magyar (Virág, 
Nagy, Kende, Nádasi, Alparéti, 

2 A kancelláriai helyesírásnak a XII. század elejétől nagyjából a XIII. század közepéig (kb. a 
tatárjárásig) tartó II. korszakában kezdődő szokás szerint w-vel jelölték az u és az ü hangot, 
valamint a dentilabiális, fog-ajak v előzményeként létező bilabiális, ajak-ajak β-t.
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EK Mérai, Gömöri, Jó, Székely, Barta, Kovács, Fazakas, Porkoláb, Szabó, Kádár), a 
szász (Gebhard, Neblang, Grywald, Segesvári [Schässburger], Geczel) és a valószí-
nűleg román (Berla, Sewlie, Solár) nevekből látható.

1581-ben a monostori jobbágyközösséget az „előrelátó” „Thóma Balog iudice, 
Paulo Miklos et Matthaeo Lippai abbatiae collegii Societatis Jesu ex dicta 
Colosmonostor” képviselte. Az 1588. évi összeírás 207 jobbágy- és hét zsellércsalá-
dot mutatott ki, a jezsuita kollégium birtokai közül ez volt a legnépesebb. Az 1564., 
majd az 1590–94. évi monostori urbáriumban számos, szőlőművelésre és borászat-
ra utaló név mellett (Borfeoyteo [borföjtő], [borfejtő]) több mesterségnevet (Erzin 
gyarto [erszénygyártó], Zabo [szabó]), valamint helységnévből képzett családnevet 
(Kapusi, Lompérti) találunk. De voltak szász nevek is (Henderik, Zaz [szász]).

A XVII. század gazdasági, politikai és népességi változásai Kolozsmonostoron 
is éreztették hatásukat. A század közepe táján már két közösség – magyar katoli-
kus és román görögkeleti – lakott a településen. A XVIII. század elején a jezsuiták 
görög katolikus templomot építettek az itt lakó románoknak. 1690-ben Veres Já-
nos a bíró („Mi Colos Monostoron lako birak, Hütösz biro Veres Janos több eskütt 
tarsaival”). 1713-ban, amikor Pokai György volt a „Colosmonostori falus Biro”, a 
hat esküdt közül négy magyar (Toth Miklós, Veres János, Toth János, Varga Já-
nos), kettő román (Komsa Toma, Muresan Precup).

Kolozsmonostor fő utcája, a mai Monostori út elődje, az egykori apátsági temp-
lom felé vezetett. 1763–1785-ben ebből három utca nyílt délnek: a kis görög kato-
likus templom felé vezető Templom utca (Govora), a Mező utca (Câmpului) eleje és 
a Kalányos (Tavasz) utca legeleje.

A XIX. század közepe táján a két fakifogó, a Kis- és Nagygereblye felépítésével 
létrejött fatelepnek munkáskézre volt szüksége. A két gereblye közelében kis telep 
kezdett kialakulni. Később a városban dolgozó kőművesek, szobafestők, végül ci-
gány zenészek telepedtek ide. Így alakult ki a Szamos és a Kisszamos (Malomárok) 
közötti, hét kis utcából álló monostori Kétvízköz.

1881-ben a kolozsvári tanács közgyűlésén fölvetődött, hogy Kolozsmonostort 
a városhoz kellene csatolni. 1882-ben a 30. és a 47. közgyűlési határozat ezt elfo-
gadta. A magyar Belügyminisztérium 1894. évi rendelete alapján a városi tanács 
1894/296. számú közgyűlési jegyzőkönyve 1895. január 1-jét jelölte meg a csatolás 
idejeként. A Szélső utcán (Mărginaşă) túli, addig önálló település azóta Kolozsvár 
része. Ezután a régi monostori utcák egy része (Mező, Kalányos) meghosszabbo-
dott, másrészt újak (Hegyalatti út, Kálvária utca) alakultak ki. Ez a folyamat több 
ízben, különösen 1970-től, a lakótelep építésével, újabb lendületet vett.

A Clus, Kolozs név eredetét illetően több feltevés született. Az egyik szerint a 
’kulcs’ jelentésű szláv kluč-ból [klucs] származik. Mások úgy vélték, hogy az ’erő-
dített hely’ jelentésű latin clusae a név alapja. Mások szerint a ’zárt hely’, ’vámsze-
dőhely’ jelentésű clusa is elképzelhető. Egy feltételezett, korabeli ispán nevéből, a 
Miklus szláv Kluš (< Ni-kluš) becézett alakjából is eredeztették a település nevét. 
De Kniezsa István szerint ez téves, mert a szlávban az ilyen képzések nem régiek.
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Latin eredete alaptalan. Dácia Kr. u. 271-ben, gót–szarmát nyomásra történt 
kiürítése után igen kevés, szegénysorú személy maradt vissza, aki vállalta a gót 
rabszolgaságot. Mert a gótok rabszolgává tették a megszállt területek lakosságát. 
A helynevek, Napoca, Potaissa, Apulum, elenyésztek. A népvándorlás korában az 
itt letelepedő, majd az újabb vándor népek nem beszéltek latinul, nem adtak latin 
helyneveket. Honnét származik akkor a X–XI. században lejegyzett, állítólag latin 
clusából, clusiumból való Clus? A latint nem ismerő lakosság hirtelen elhatározta, 
hogy a településnek márpedig latin neve van? 

A germán Kluse ’Klause’, ’szoros, szűk völgy’ is szóba jött. Ebből származik 
talán a szláv kluž [kluzs]. De lehet, hogy ez kizárólag szláv eredetű. 

A helynévkutatók fi gyelmét eddig elkerülte az, hogy a felvidéki Nyitra egyik bal 
oldali mellékpatakának völgyében van egy Apátkolozs, másként Kolozsmonostor, 
Nyitrakolozs nevű helység. Itt, akárcsak az egykori Kolozsmonostoron, előbb Bene-
dek-rendi, vagyis bencés, utóbb karthauzi apátság létezett. Ennek 1230-ból ismert 
neve Clus. A továbbiakban: 1295: Kolos; 1317–1329–1347: villa Kolusmonustura; 
1327: Klus; Kolos; 1329–1347: Kolusmonustora; 1332: Clus. ugyanaz, mint Kolozs-
vár és Kolozsmonostor esetében. Szlovákul ma Kliž [klizs].

Ez a felvidéki, a honfoglaláskor szlávok által lakott vidéken létrejött Clus – 
amely vidék soha nem tartozott a Római Birodalomhoz, s ahol soha nem léteztek 
latin eredetű helynevek – amellett szól, hogy a mi Clus nevű településünk neve 
ugyancsak szláv eredetű.

Agyagos elve. A monostori határ része. A kolozsváriak részére a Hója-hegy 
északi oldalán Kolozsvárról a szucsági erdőkhöz és kőbányához vivő régi útnak a 
király parancslevele nyomán történt megújításáról írt oklevél említi. 1564: „terras 
Monostoriensis Arabiles vulgo Agyagas elwe dictas” (’a közönségesen agyagos el-
vének mondott monostori szántóföld’).

Állami iskola. A Fő utca (Mo-
nostori út) 22–24. szám alatti eme-
letes épület. Az 1900-as évek elején 
épült. 1919 után román, 1940 és 
1945 között magyar, 1945 után ve-
gyes, később román iskola. Jelen-
leg 10 osztályos általános iskola.

Bánff y-zúgó. A monostori Két-
vízköz nyugati szélén, az egykori 
kendőgyár mellett, a Kis szamosból 
(Malomárok) a Szamosba vezető 
csatorna vízelzáró, vízlebocsátó 
része. Az ilyen kideszkázott, zsili-
pes oldalcsatorna neve zúgó. Ezen 
eresztették le a Szamosban álló kis- és nagygereblyéhez a Rekettó völgyéből a vízen 
úsztatott tűzifát. A Bánff y család birtoka volt a Hideg-Szamos völgyén lévő erdő, 
ahonnan a fát a XIX. században, a XX. század elejéig ideúsztatták.
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EK Cigánypatak. Két patak:
1. A város nyugati határa és Kolozsmonostor között folyik.
2. A Gálcsere északkeleti széle alatt, néhány csermely összefolyásából alakult ki. 

A templomdomb közelében, a Táborhely dombja alatt a Kisszamosba (Malomárok) 
ömlik. A Monostori negyed építésekor csatornába bújtatták.

E kis patakok neve onnét eredhet, hogy cigánytelepülés közelében folytak. De 
szeszélyes vízhozamuk miatt is kaphatták nevüket.

Czell-sörgyár. A Monostori út 2–6. 
szám alatti gyár. 1878-ban alapították. 
Mostani épülete 1911-ből való. 1927-
ben Czell Konrád kivált a brassói Czell 
Frigyes Fiai, dr. Czell Vilmos-csoport-
ból, és önálló részvénytársaságot ala-
pítva, Ursus Sörgyár Rt. Cluj néven 
átvette a csoport kolozsvári sörgyárát.

Az 1990-es években a világ egyik 
legnagyobb sörgyártójának, a német 
érdekeltségű SABMillerPLC, ezen be-
lül az ursus Brewery cég része lett. 
Korszerűsítették, bővítették. 2010-
ben a sörgyár a dél-afrikai SABMiller csoport tagja lett. 2010 áprilisa–szeptembe-
re között a gyár forgalma 11 százalékkal csökkent. 2010 novemberében, gazdasági 
okokra hivatkozva, leállították a termelést. Helyzetét nehezítette, hogy az európai 
uniós előírások szerint a városokban működő gyárakat a településen kívülre kell 
költöztetni. 2013. február végén hozzáláttak épületeinek bontásához.

Csikós-kert. A Fekete-híd szomszédságában, a Szamos és a Kisszamos közti nagy 
kert. Itt az 1930-as évek elején a Marele Voivod Mihaiunak, Mihály királynak neve-
zett parkból és az Astra sporttelepéből 1935–1936-ban Kovács Gyula városi mérnök 
terve alapján alakították ki a II. Károly 
király – 1940 és 1945 között Horthy 
Miklós, 1945 és 1948 között I. Mihály, 
1948 után egy ideig Egyetemi sport-
park, később Victor Babeş –, jelenleg 
Iuliu Haţieganu egyetemi sportparkot. 
Neve valószínűleg az egykori tulajdo-
nos nevéből való.

Csúszda. A kétvízközi utcák végén, 
a Fásberek és a Szamos közti farakó 
hely neve. Itt raktározták a két gereb-
lyénél kifogott tűzifát.

Ecetgyár utcai imaház. A ko-
lozsmonostori zsidóságnak az Ecet-
gyár utca bal oldalán, a Kisszamosra 
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rúgó telken álló imaháza 1892-től. Az állam elkobozta, lebontatta, helyébe óvodát 
építtetett.

Fapiac. A Kisszamos (Malomárok) fölötti Táborhely fapiaca. 1940 után itt épült 
a táborhelyi ONCSA-telep.

Fájdalmas Szűzanya-templom. Kis római katolikus templom a Monostori út, a 
régi Fő utca 12. szám alatt. 1902-ben kápolnaként Kolin István a Fájdalmas Szűz-
anya tiszteletére építtette. 1942-től templom.

Fedett uszoda. 1967. január 22-én nyílt meg, medencéje 50 m.
Fekete-híd. A Hegyalatti útról (Nyárfasor utca) a Szamos felé vezető utcában a 

Kisszamos fölötti fahíd (a későbbi sportpark mellett). Az 1900-as évek elején kitűnő 
fürdőhely. Kátránnyal átitatott fából készítették, erről kapta a nevét.

Fogadó utca. A Fő utca (Monostori út) jobb oldalán nyíló, a monostori pad (te-
rasz) széléig vezető, kezdetben zsákutca. A Hegyalatti útig ereszkedik. A XIX. század 
vége felé alakult ki. Nevét egy itteni fogadóról kapta.

Fő utca. Az első monostori Cigánypatak egykori kőhídja után kezdődő, a mo-
nostori dombra kaptató, majd a kolozsmonostori apátsági templom dombja előtt a 
második monostori Cigánypatak völgyébe ereszkedő utca. Kolozsmonostor fő utcája. 
Nevét 1895 előtt, az önálló Kolozsmonostor fő utcájaként, a lakosság adta.

Gazdasági Akadémia. A Gazdasági Intézet későbbi neve.
Gazdasági Intézet. A monostori Fő utcában (Monostori út) baloldalt, a Szélső 

utca után, a régi Vámház szomszédságában, az első monostori Cigánypatak két part-
ján elterülő telken létesített főiskola. Az 1844-ben alakult Erdélyi Gazdasági Egylet 
kezdeményezésére 1869-ben, a Római Katolikus Státustól bérelt nagy, monostori 
birtokon jött létre. A terület egy része 1889-ben a tanintézet tulajdona lett. Első 
épületét, amelyben ma a rektori hivatal van, 1873-ban építették. 1904-ben diákott-
honnal bővítették. 1906-ban akadémiai rangra emelték. Kertjének kialakítását az 54 
évig itt dolgozó darmstadti főkertész, Ritter Gerhard vezette. 1920-ban a tanintézet 
román nyelvű lett. 1929-ben emelték egyetemi rangra. 1932-ben előadóteremmel 
ellátott központi épülettel bővült. 1940–1945-ben magyar nyelvű. 1948 és 1959 kö-
zött magyar tagozata is volt. 1959-ben állattenyésztési, 1968-ban állatorvosi kara is 
létesült. 1990 óta a magyar tagozat újralétesítése nem sikerült. Jelenlegi neve Mező-
gazdasági és Állatorvosi Egyetem.

Gazdasági Intézet kertje. A Hegyalatti út (Nyárfasor utca) és a Kisszamos közti 
kert. Az 1960-as években területén lakótelepet építettek.

Gálcsere. A Kolozsmonostortól délre magasodó hegy északi lejtőjét borító bük-
kös, gyertyános erdő.

1590: „vagion Gatt chereye az malom zewksegere ualo” (’vagyon Gát cseréje, 
csererdeje az malom szükségére való’); 1918: „A lövöldei-út melletti Gálcsere nevű 
erdőben”.

Eredetileg tölgy-, csererdő volt. Innen a név második része. Első része egyesek 
szerint személynévi, a Gálból. Monostori erdőnek is mondták. A XVI. században Gát-
cseréje, Gát csere erdeje, a monostori Szamos-gáthoz való cserfa erdeje.
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EK Gát. Monostor északi, a város nyugati részében, a Táborhely dombja alatt a Sza-
mos vizét elzáró gát. Itt ágazik ki a Kisszamos (Malomárok). Anyagátnak, Nagygát-
nak is nevezték.

1840: „Augustus 2. …midőn a kolosmonostori anyagát elszakadván”; „…1881-ben 
[a folyónak] sikerült szétrombolnia a gátat”. „[...] 1897. június 8-án egy irtózatos 
felhőszakadás után a gát felett a partot szakította át az ár. [...] A Szamos berohant a 
városba, hogy elsodorja.”

Gereblye. A Bánff y-zúgó Szamosba torkollásánál az első világháború végéig két 
fakifogó gereblye, a Kis- és a Nagygereblye állt a folyóban. Ezek fogták ki a Bán-
ff y-zúgón leúsztatott tűzifát. Az első világháború idején a kétvízköziek tűzifaként 
elhordták.

Görög katolikus templom. A Templom utca (Govora) bal oldalán, a temető be-
járata közelében álló templom. Az utca fölötti dombon 1721-ben a jezsuiták kis, 
barokk ízlésű templomot építettek a monostori görög katolikus románok részére. 
1948-ban a görög katolikus egyház felszámolásakor a görögkeleti egyház tulajdoná-
ba került. 1989 után is a görögkeleti egyházé maradt. A templom körül temető van.

Harangláb. A kolozsmonostori apátsági templom közelében, az egykori vársánc 
maradványán áll. 1922-ben Kós Károly tervezte az akkor még katolikus tulajdonú 
apátsági templom részére.

Határ út. A Fő utca (Monostori út) jobb oldalán, a sörgyár mellett, a Hegyalatti 
utcáig vezető utca. Később Sörgyár utca.

Hegyalatti út. A monostori völgypad alatt, a Sörgyár utcától a Fekete-hídhoz 
vezető útig tartó utca. Bal oldalán nyílik a Fogadó utca Szaros sikátornak is mondott 
vége. A lakosság által adott nevét az utca fölötti, hegynek tekintett völgypad alatt 
vezető utcaként kapta.

Jezsuita rendház. A Gazda-
sági Akadémia telkének szom-
szédságában, a Fő utca (Monos-
tori út) 9. szám alatt álló épület. 
Eredetileg Szentpáli Borbála ud-
varháza. 1621-ben a jezsuitákra 
hagyta. Ezt rendházzá alakítot-
ták. A hagyomány szerint az 
1580-as években itt lakott és ta-
nult a nyelvújító Pázmány Péter. 
Az 1660-as évekig jezsuita isko-
la. utcai részét 1762-ben emel-
ték barokk ízlésben, de belső 
szárnya részben a XVI–XVII. 
századi jezsuita építkezés maradványa. A jezsuiták 1773-ig, a rend feloszlatásáig 
használták. A XIX. század második felében eladták, görög katolikus kápolna lett. 
1948-ban a görögkeleti egyház birtokába került. 1990 után a görög katolikus egy-
ház hosszas huzavona után visszakapta. Napjainkban a város utolsó zsindelytetős 
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épülete. Kapuja zárókövén felirat látható: ANNO M:D:C·C: / XL (kereszt) VII / 
I(esus)H(ominum)S(alvator) / DIE (jelvény) MEN(sis) / III NO (”) VEMB(ris) ’Az 17 
/ 47. esztendő / Jézus, az emberek megváltója / november hó / 3. napján’.

Kalányos utca. A Fő utca (Monostori út) vége felé, a monostori apátsági temp-
lommal szemközti második monostori Cigánypatak szűk völgyében kaptató, majd 
jobbra kanyarodó, a Gálcsere alatt a város széléig vezető utca. Úgynevezett beszélő 
nevét az itt, valószínűleg a XIX. század első felében letelepedett, kalányfaragó 
cigányokról a lakosság adta.

Kálvária. Az egykori apátsági templom közelében, a tőle keletre, a Monostori 
úttól északra magasodó halmon, valójában a kora középkori ispáni földvár, Kolozs 
vára bejáratának jobb oldalán magasodó sáncmaradványon álló, klasszicista épít-
mény. 1831-ben emelték.

A kálvária jelentése ’kisebb domb keresztjáró úttal, ahol Krisztus kínszenvedései-
nek és kereszthalálának emlékére emelt kép- vagy szoborsorozat van elhelyezve’. Az 
egyházi latin Calvaria pedig ’az a domb, amelyen az evangéliumok szerint Krisztust 
keresztre feszítették, Golgota’.

Bár a kálvária nem templom, a kolozsváriak a több mint hétszázötven évvel ko-
rábban épült egykori apátsági templomot tévesen e néven is említik.

Kányamál. A táborhelyi völgypadnak a Szamosra lejtő északi, meredek oldala.
Kenderfölde. Monostor és Kisbács közti egykori határ.
1564: „inter Bach et Monostor […] Kenderfevlde vocatj”.
Kendőgyár. A Schul-kendőgyár közismert neve.
Kétágú templom. A monostori apátsági templom. 1508-ban az apátsági templo-

mot kibővítették és két toronnyal látták el.
1648–1653: „két tornya… van”; 1754: „hól meg Nagy Almáson és hozattatott ide 

Kolozsvárra s temettetett a’ Kolos Monostori két ágú Templomba(n)”.
Kétvízköz. A Szamos és a Kisszamos (Malomárok) közti városi Kétvízköz után, 

mikor Kolozsmonostor a város része lett, a két folyó közti újabb, a címszóbeli kis 
negyeddel gyarapodott Kolozsvár. Ide tartozott és tartozik ma is az Elő, az Akácfa, 
a Dalos, a Görbe, a Sütő, a Nagygereblye és a Kisgereblye utca. E keskeny utcákban 
kis udvaros, apró házak zsúfolódtak össze. Szerény keresetű munkások építették 
valamennyit. Az itt lakókat, elsősorban az építőiparban dolgozó idénymunkásokat, 
kőműveseket májrágó, csízes, fecske névvel illették az úgymond előkelőbb szakmát 
űzők. Májrágónak mert, mint mondták, míg tavasszal, nyáron, ősszel volt munkájuk, 
jól ettek, ittak, télen az olcsó májra is alig futotta. Csízesnek, mert ilyenkor csízfogás-
sal igyekeztek kevéske pénzhez jutni. Fecskének, mert tavasszal előjöttek, rakták a 
falat, vakoltak, és munka közben vidáman énekeltek az eresz alatt.

Kétvízközi vashíd. 1934. december 22-én adták át a forgalomnak a Villamosmű 
utca és a Szamos bal partján nyíló Garibaldi (Előd) utca közti fapadlós, gyalogos 
vashidat. 1944. október 10-éről 11-ére virradólag a visszavonuló német csapatok 
felrobbantották. A háború után újat építettek a helyébe. Az 1960-as évek elején, 
a Dónát negyedi lakótelep építésekor vasbeton híddal helyettesítették. Ezt újabban 
Garibaldi hídnak mondják.
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EK Királydomb. Monostor délkeleti, Kolozsvárral határos részén magasodik. Nyu-
gati és északi lejtőjét egyaránt az első monostori Cigánypatak bevágódása alakította 
ki. Északi lejtőjét ültetett feketefenyő-liget borítja, tetejébe a városi vízművek két 
föld alatti medencéjét építették be. A fenyvest a környékbeliek Királyerdőnek neve-
zik. Nevének eredete ismeretlen.

Királydomb utca. A Templom utcából (Govora), a Cigánypatak fölötti híd után 
balra nyíló, a Királydomb alatt, a monostori temető alja és a Cigánypatak jobb partja 
között vezető, a Gazdasági Akadémia régi épületeit megközelítő zsákutca. Bal oldali 
első és második ház között, a Cigánypatak partján erős fakorlát húzódott. 1965 őszé-
től, a Mezőgazdasági Akadémia terjeszkedésével majdnem teljesen felszámolták. 
Egyetlen házzal az eleje maradt meg. Nevét a dombról kapta, amelyik alatt vezet.

Királyerdő. A Királydomb északi lejtőjét borító, ültetett fenyőerdő. Egyesek 
szerint 1895 szeptemberében ültették, mikor a Kalotaszegen rendezett nagy őszi 
hadgyakorlaton részt vevő Ferenc József itt táborozott. 1896-ban, a honfoglalás ez-
redik évfordulója tiszteletére, minden vármegyében legalább egy, ezer feketefenyő-
ből (Pinus nigra) álló erdőt ültettek. Így került sor a kolozsvári millenniumi erdő 
létesítésére is a Gazdasági Akadémia területén. Ma nincs meg mind az ezer. 2012. 
március elején a kolozsvári önkormányzat és a mezőgazdasági egyetem itt új, három 
hektár területű parkerdőt és ugyanekkora új füvészkertet tervezett. Nevét a Király-
dombról kapta.

Kisgereblye. A Nagygereblyétől kissé fennebb, a Szamos medrében álló, azt két-
harmadáig átfogó fakifogó gereblye. A XIX. század első felében, derekán a Gyalui-
havasokban, a Bánffyak erdeiből kivágott fát a Szamoson úsztatták Kolozsvárra. A 
monostori gátnál a fa a Kisszamosba (Malomárok) jutott, majd innét a monostori 
Kétvízköz nyugati szélén folyó kideszkázott csatornán, a Bánffy-zúgón, a fát a Sza-
mosba engedték.

A fa kifogására a Bánffy-zúgónak a Szamosba torkollásánál kissé lennebb két 
tönkfogó gereblyét emeltek. A kisgereblye fogta ki az úsztatott fa nagy részét. Mintegy 
15 méterrel lennebb állt a nagygereblye. Ez teljesen elzárta a folyót az úsztatott fa 
előtt. A kisgereblye a Kisgereblye, a nagygereblye a Nagygereblye utca végében állt. 
1913-ban még mindkettő.

Kísérleti Gazdaság. A Gazdasági Akadémiának a Fenesi út jobb oldalán fek-
vő gazdasága. Bejáratát egykor székely kapu díszítette. Területére épült a Billa 
bevásárló központ.

Kolozsmonostori Felső-Berek. A Szamos partján lehetett. Egyetlen ismert adata 
alapján helye meghatározhatatlan.

1844: „hol fekszik a’ Kolosmonostori ugy nevezett Félső Berek? Annak mostani 
Szamos felölli bütüje3 mi által, hogy és miként képeztetett”.

Kolozsmonostori Kőmál. Kolozsmonostori szőlőhegy. Helye ismeretlen. Lehet, 
hogy a kőbánya dombjának a Szászfenes felőli köves, eléggé meredek oldala.

3  ’vminek a vége’
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1502: Colosmonostra-i Kewmal; Monosthori Kewmal; 1518: „a Colosmonostra-i 
[...] határon fekvő Kewmal hegyen”; 1527: „a Kolosmonosthra-i határon lévő Kewmal 
hegyen”; 1545: „a Colosmonostrai templom Szt. Katalin-oltárához tartozó Kewmali 
puszta szőlő”.

Kolozsmonostori református templom. A Kalányos (Tavasz) utca és a Gálcsere 
között, a Bucsecs (Bucegi) utcában épült templom. Sok akadékoskodás után 2000 
októberében sikerült befejezni.

Kolozsmonostori temető. A kolozsmonostori templomdombon, a templomtól 
délre elterülő temető. A középkori temető maradványa. Szent László 1092. évi tör-
vénye értelmében itt is templom, a bencés apátság temploma mellé temetkeztek. 
Az 1092 előtti temetőről nincs tudomásunk. A bukott rendszerben végzett ása-
tások azt akarták bizonyítani, sikertelenül, hogy itt állt Gelu – a törökségi nevű 
(Joluy, Džolou, Gyelou, Gyalu) „román” vezér vára.

Kolozsmonostori templom. Az 1068. évi besenyő betörés után épített, várként 
és ispáni székhelyként szolgáló új sáncok közé I. László bencés szerzeteseket telepí-
tett, akik a XI. század végéig felépítették a Boldogságos Szűzről elnevezett három-
hajós templomukat. Valószínűleg monostorukat is. Ehhez a váron kívül lakó várnép 
számára nyitott új, templom körüli temető is tartozott, melyből eddig 159 sírt tártak 
föl, I. András, I. László, II. Béla, II. Géza és III. Béla halotti obulusként bőségesen 
mellékelt pénzeivel keltezve. Bár a viseletre utaló mellékletek, az S-végű hajkarikák, 
gyűrűk, gyöngyök, préselt ruhadíszek, kerek csatfi bula semmiben nem különböznek 
a XI–XII. századi Magyarország más templom körüli temetőiben találtaktól, gazdag-
ságuk meglepő.

Az első Kolozs vára a tatárjáráskor 
elpusztult, az azonban egyelőre nem 
biztos, hogy az első monostor is meg-
érte volna a tatár pusztítást. Helyére 
a feltárt temető tanúsága szerint új 
monostor épült, melynek építése már 
a XII. század végén elkezdődött. Nem 
tudni, 1241-re készen volt-e.

Az 1241-ben elpusztult apátsá-
got 1263-ban IV. Béla, a templom-
mal együtt, újjáépíttette. Az apátság 
hiteleshelyként is működött, ahol ira-
tokat őriztek és másoltak. Egyik harci-
as apátjának környékbeli ellenfeleivel 
való háborúskodása miatt Mátyás ki-
rály elrendelte a monostor erődítésének 
lerontását. 1508-ban a templomot kibő-
vítették és két toronnyal látták el. A ka-
tolikus javak 1556-ban történt világia-
sítása véget vetett az apátság egyházi 
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EK életének. A világiak által 
vezetett hiteleshely to-
vább működött. 1579-
ben Báthori István az 
épületet, több közeli falu-
val együtt, az általa ala-
pított jezsuita iskolának 
adományozta. 1596-ban 
a templomot villámcsa-
pás gyújtotta föl, s hosz-
szabb ideig pusztán állt. 
A XVII. század végén a 
jezsuiták kijavították, de 
a kuruc szabadságharc 

idején újra elpusztult. 1782-ben a romos templom már csak katonai raktár volt. 
Annyira tönkrement, hogy hajójának köveit püspöki engedéllyel 1818 és 1821 kö-
zött a Királyi Líceum (Farkas utca 2.) falaiba építették.

A megmaradt szentélyt 1819-ben kápolnává alakították. 1831-ben ettől keletre, 
a korai Kolozs várának sáncmaradványán, klasszicista kálváriát építettek. Miután 
1896-ban, a millennium alkalmából a szentély elé a ma is álló új csúcsíves hajót emel-
ték, az ismét templommá lett kápolnát helytelenül kálváriának kezdték mondani.

1918 nyarán villám csapott a templomba, és szétzúzta az oromfalazat kőkereszt-
jét, megrongálta a tetőzetet, és megcsúszott a főbejárat boltíve. A kárt helyreállítot-
ták, és villámhárítót szereltek az épületre.

1924. április 29-én a Római Katolikus Státus a templomot 25 évi használatra át-
adta a román görög katolikus egyháznak. 1949-ben, a szerződés lejártakor azonban 
nem kapta vissza, mert 1948-ban a pártállami kormány egyik első intézkedése a 
görög katolikus egyház felszámolása volt. Ennek templomai, ingó és ingatlan vagyo-
nával együtt, a görögkeleti egyház tulajdonába kerültek. Mivel az 1970-es évek ele-
jétől épülő monostori lakótelepen a római katolikus hívek száma is megszaporodott, 
az egyház szerette volna a templomot visszaszerezni. Erről persze szó sem lehetett. 
Az 1989. évi hatalomváltozás után a görögkeleti egyház hajlandó volt visszaszol-
gáltatni, de előbb új templomot szándékozott építeni a Kalányos utcában. Ennek 
építése közben, 1991 márciusától a római katolikusok is misézhettek a templomban. 
A templomból való távozásakor a görögkeleti egyház magával vitte a templomot dí-
szítő Munkácsy-festményeket, mondván, hogy az a görög katolikusok tulajdona volt.

1994 júliusában fölszentelték az új monostori görögkeleti templomot, s ezzel a 
kolozsmonostori, hetven év múltán, ismét teljes egészében a római katolikus egy-
házé lett. Helyreállítása után, 1997. június 21-én szentelték föl. Homlokzatán két 
latin nyelvű emléktábla áll. Ezek eredetileg a hajó nélküli szentély homlokzatát 
díszítették.

Kolozsmonostori uradalom. Az egykori kolozsmonostori bencés apátság bir-
tokainak maradéka. 1918-ban idetartozott:
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1. Kolozsmonostor – templomdomb, templom, a templom körüli temető, pap-
lak, kántorlak, Zúgó utca 4. szám, Ecetgyár utca 1. szám, a Gálcsere, a Plecska és 
a Gorbó-patak közti erdő (Berbek- és Szentjánoskút-erdő), városi házak, Szénafü-
vek, Horák-ház stb.

A Plecska és a Gorbó völgye közti gerincen, a Szelicsei út felé vezető erdei út 
szélén több helyütt ma is látható a birtokot jelző KMu (Kolozsmonostori urada-
lom) feliratú kő.

2. Kisbács – templom, paplak, malom, kardosfalvi malom, bácsi erdő stb.
3. Kajántó – római katolikus templom, paplak, iskola, felső tanya stb.
Kőbánya. A fenesi úttól délre, a Gorbó-pataktól keletre magasodó völgypadon, 

jelenleg a Monostori negyed nyugati szélén levő egykori kőbánya. A középkorban, 
a bácsi-toroki kőbánya mellett, javarészt innét szállították a követ a városi épít-
kezésekhez. Körben, a szélén néhány méter magas földkerítés maradt. Az 1960-as 
években bejáratát lezárták, területén lerakatfélét létesítettek. Az 1990-es években 
használtgépkocsi-piacnak használták. Az 1806–1869. évi katonai felmérés alapján 
készült térkép Steinbruch ’kőbánya, kőfejtő’ néven tünteti föl. Neve egyértelmű.

Kőkép. A Szászfenes felé ereszkedő országút jobb oldalán állt. A hagyomány és 
az oszlop téves felirata szerint: ITT / SEBESÜLT MEG / II-ik / RÁKÓCZY GYÖRGY 
/ 1660BAN MÁJuS HÓ 20ÁN / A TÖRÖKÖK ELLEN / VIVOTT CSATÁBAN

A felső részén egyszerű feszülettel díszített, kő alapú, téglából emelt, régie-
sen képes kereszt, ugyanolyan volt, mint amilyeneket a katolikus falvak határában 
vagy úti hágók tetejére állítottak. Amikor Monostor a jezsuiták birtoka volt, a 
szerzetesek idáig jártak ki búzaszentelésre.

Az oszlopra az emléktáblát a fenesi csata után több mint kétszáz évvel olyanok 
helyezték, akik már nem ismerték annak rendeltetését, s azt sem tudták, hogy a 
fenesi csata Szászfenes és Gyalu között zajlott le. És május 22-én.

A feliratos táblát az 1920-as években leverték, az oszlopot megrövidítették. A 
feliratot a Gazdasági Akadémia magvizsgáló állomásának kertjébe vitték, feliratos 
oldalával a földre fektették. 1961-ben így volt. A tábla az 1940-es évek első felében 
a magvizsgáló állomás kertjének bejáratánál állt, szövege olvasható volt. Valószí-
nűleg 1945 után, hogy ne lehessen elolvasni, fektették feliratos oldalával a földre.

Az 1970-es években, az országút szélesítésekor az emlékoszlop maradványát is 
lebontották. A feliratos táblát az 1980-as évek elején tüntették el, amikor a Fenesi 
utat kiszélesítették, északi oldalának nyugati végén tömbházakat építettek, keleti 
végén üres telket hagytak. De lehet, hogy a táblát 2002-ben tüntették el, amikor a 
magvizsgáló állomás egykori telkén hozzáláttak a Billa üzletház építéséhez.

A felirat fölött egyszerű kőbe faragott feszület állt. Az oszlop erről kapta a nevét.
Magyar Királyi Állami Vetőmagvizsgáló Állomás. A Gazdasági Akadémia ré-

szeként Kolozsmonostoron a Fő utca 1., majd 1899-től a Monostori út 157. szám alatt, 
a Gazdasági Akadémia területén volt. Később a Fenesi út 70. szám alá költözött.

Magyar Királyi Magvizsgáló Állomás. A Gazdasági Akadémia, Intézet része 
volt. 1943-ban a Fenesi út 70. szám alatt. Az 1960-as évektől a 64. szám alatt. An-
nak idején a város nyugati szélén álló utolsó épület volt. Nem sokkal a második 
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EK világháború előtt épült. 1940 után a magyar hatóságok látták el a szükséges föl-
szereléssel. A berendezés az egykori Magyar Királyi Magvizsgáló pecsétjeit viseli. 
Az 1990-es évek elején is. Addig a kiváló vegyi felszerelés ugyanaz maradt. 1944 
őszén a magyar intézettől itt maradt teljes kenyérfeldolgozó felszerelés egyedi volt 
az országban. A bukaresti Mezőgazdasági Intézet évtizedekig ide hozta a diákjait. 
Teljes búzaanalízisre szakosodott laboratórium, farinográffal, pilóta-szitarendszerű 
búzamalommal, dagasztógépekkel és villany-kenyérsütödével állt a diákok rendel-
kezésére. A régi kísérleti gazdaság területének keleti felébe és annak közvetlen köze-
lébe építették a Billa áruházat. Amikor a székely kaput lebontották, azt ígérték, hogy 
visszaállítják, de ez máig nem történt meg.

Malom utca. Talán azonos az ugyancsak monostori Malomszeg utcával.
1588: „Castelion felliwl malom utzaban”.
A címszóbeli név az apátsági templom meredek, nyugati oldala alatt, a második 

monostori Cigánypatakkal párhuzamosan kialakult utcára vonatkozhatott.
Malomszeg utca. Egyetlen adata alapján helye meghatározhatatlan. Talán azo-

nos volt a Malom utcával.
1451: „in vico seu platea [...] Malomzegh vocato” (’a Malomszegnek nevezett siká-

torban vagy utcában’). Neve a malom és a szeg, ’szöglet, sarok’ összetételéből való.
Mező utca. A Fő utca (Monostori út) bal oldalán délnek nyíló második, a Bükk 

felé vezető hosszú utca. Eleje már az 1763 és 1785 közötti katonai felmérés alapján 
készült térképen rajta van. A lakótelep építése során falusi jellege majdnem teljesen 
megszűnt, csak bal oldalán és a végén maradt meg néhány kis ház. Mezőre vezető 
utcaként kapta a nevét.

Molnár és Pintér. Egykori vízimalom a sörgyár mögött, a Sörgyár utca (Berăriei) 
5. szám alatt, a Kisszamos (Malomárok) tókörnyéki déli ága fölött. Korábbi neve Mo-
nostori műmalom volt. Előzménye már az 1800-as évek vége felé létezett.

Monostor–Dónát negyedi híd. A Fenesi úti monostori közlekedési csomópont 
építésével egyidejűleg, az 1980-as évek elején épült négysávos vasbeton Szamos-híd.

Monostori erdő. Kolozsmonostortól délre, a Plecska völgye felé emelkedő hegyet 
borító, elsősorban gyertyános erdő. Másképpen Gálcsere.

Monostori hegy. Szőlőhegy. Helye meghatározhatatlan. Talán azonos az ugyan-
csak szőlős monostori Kőmállal.

1592: „Az Monostory hegien valo zeoleink […] puztulni kezdettenek”; 1598: „Eo 
k[e]g[yel]me biro vram […] izennyen az Monostory Tiztartonakis, hogy az monostory 
hegybeolis ne pacialtassa [ne engedjen] hordany se karott, se veniket”.

Monostori kastély. A hitújítás idején a Benedek-rendi apátság épületét világi cé-
lokra sajátították ki. 1557 júniusától fejedelmi kastély lett. 1579-ben Báthori István 
fejedelem (ekkor lengyel király is) az egykori apátság épületeiben jezsuita tanintéze-
tet létesített. 1581 tavaszán ezt a Farkas utcai kisferences (minorita) klastrom épü-
letébe telepíttette, majd május 12-én az akkor Lengyelországhoz tartozó Vilnában 
(Vilnius) keltezett alapítólevelében egyetemi rangra emelte. De valójában papnevel-
de lett. 1582 februárjában XIII. Gergely pápa ennek létét erősítette meg.
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1588: „Castelion felliwl malom utzaban”; 1703: „A jezsuiták Torda utcában igen 
építik tavaly és ez idén a clastromot, és most a monostori Rákóczi kastélyát egészen 
elhányván, ide hordják a clastrom épületire”

Monostori negyed. Monostoron 1970 decemberében a Fenesi út bal oldalán, a 
Táborhellyel átellenben kezdték építeni az új negyedet. Az első lakásokat 1971 de-
cemberében adták át. Az építkezés néhány év alatt kiterjedt a Mező utca, a Gálcsere 
és a város nyugati széle közti területre, a Táborhely egy részére, később a Mező és 
a Temető utca közére, majd a Monostori út jobb oldalán, az ún. kertekre. Számos új 
utcát alakítottak ki. 1985–1986-ban kiépítették a negyedet a belvárossal, a vasútál-
lomással és a Szentgyörgyhegyi úttal (Munka úttal) összekötő villamosvonalat.

Monostori temető. Régen két, most három temető.
1. A kolozsmonostori templom körüli régi, nem használt temető. Milley István 

jezsuita atya XVII. századi leírásában megemlíti az apátsági templomon kívüli, 
fallal kerített temetőt. 1924-ben, amikor a templomot a római katolikus egyház 
25 évre bérbe adta a görög katolikus egyháznak, megszűnt temetkezőhely lenni. 
1948-ban a görög katolikus egyház minden vagyona, az egykori apátsági templom-
mal, a körülötte levő temetővel együtt, görögkeleti lett. Az új bitorló sem használ-
ta a temetőt. A gondozatlan sírok pusztultak, de a kidőlt, megrongált síremlékek 
egy része máig látható. 1994 előtt, mielőtt a római katolikus egyház a templomot 
visszakapta, a templomba járó görögkeleti hívek, nem ismervén a templom, a te-
mető történetét, csodálkozva kérdezték, mit keresnek itt ezek az idegen – magyar 
– nyelvű sírkövek.

2. A Templom (Govora) utcai, 1948-ig görög katolikus templom körüli és alatti 
temető. Egyidős az 1721-ben épült templommal. A templom körüli a román, a temp-
lom alatti, sövénnyel elválasztott, a magyar. Kolozsmonostor legrégibb zsidó teme-
tője is itt volt. Monostoron már a XVIII. és a XIX. század fordulóján letelepedhettek a 
zsidók, és innét jártak a városba kereskedni. A temető bejárata előtt az 1980-as évek 
elején még látható volt öt félig-meddig kidőlt, héber feliratú sírkő.

3. A Házsongárdi temető zsúfoltsága, a monostori lakótelep építése szükségessé 
tette egy új temető megnyitását. Ezt az egykori görög katolikus templom körüli 
román temető fölött, a Királydomb nyugati oldalán, az 1970-es években nyitották 
meg.

Nagygát. Kolozsmonostor északi szélén, a Táborhely dombja alatt, a Szamos vi-
zét elzáró gát. Itt ágazik ki a Kisszamos (Malomárok).

1593: „veottem 12 karo fat viz fogasnak az Nagj gatt Silypheoz (zsiliphöz) [...] 
f[orint] 18”.

Nagygereblye. A Kisgereblyétől néhány méterrel lennebb álló, a Szamos medrét 
teljes egészében átfogó gereblye.

Nagyzúgó. Az első monostori zúgó. A papírmalom árka elején egykor álló, ki-
deszkázott medrű zsilip.

Nyárfasor. A Hegyalatti út folytatása a monostori templomdomb nyugati végéig. 
Az 1890-es években, az 1900-as évek elején kezdett kialakulni.
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EK Nyárfasori lakótelep. A Hegyalatti út, a későbbi Nyárfasor utca jobb oldala és a 
Kisszamos (Malomárok) között, a Mezőgazdasági Intézet (Akadémia) kertje terüle-
tén az 1970-es évek elején épült lakótelep.

Oláh utca. Valószínűleg a későbbi Templom (Govora) utca előzménye. Az az idő 
tájt idetelepedő első monostori románok említése.

1461: „Grgori Koncz ex oppositoque Georgio similiter Koncz dictorum hic in dicta 
Monostor commorantes in vico Olahwcza vocato” (’Koncz Gergely, vele szemben az 
ugyancsak Koncznak mondott György itt, az említett Monostoron, az Oláh utcának 
nevezett utcában lakók’). Monostoron akkoriban valószínűleg csak ebben vagy főleg 
ebben az utcácskában laktak románok.

Pap pataka. Az 1. Cigánypatak nevének változata. 1870: Pap pataka. Neve össze-
függ a Papok rétjével.

Papok rétje. A Bükk-erdő alatti kis rét. Itt ered a monostori 1. Cigánypatak.
1870: [a cigánypatak] „vize a papok rétje felett a Bükk lábának hajlásaiból szűrő-

dik össze, mély medrű, szűkvizű csermelyekből”. A rét a kolozsmonostori uradalo-
mé, a papoké volt. Innét a neve.

Papok völgye. A Papok rétje alatti völgy. Nevének eredete → Papok rétje.
Papírmalom. A kolozsmonostori templom dombja mögött, északnyugatra, a 

Kisszamostól (Malomárok) északra álló épület. Valószínűleg már 1718 és 1719 kö-
zött működött. Első adatai 1741-ből ismertek. Felszerelését a jezsuiták felenyedi pa-
pírmalmából vásárolták. Kerekét a Kisszamosból északnak ágazó kis csatorna vize 
hozta mozgásba.

Papvölgye. A Papok völgye változata.
Római katolikus iskola. A Fő utca (Monostori út) 16. szám alatti római kato-

likus elemi iskola földszintes épülete. Az 1900-as évek elején épült. 1948-ban a 
felekezeti iskola megszűnt. Később művelődési ház, az 1970-es években néptáncot 
oktató táncház. Homlokzatán, 2,5 m magasan, XX. század eleji, az Adriai-tenger 
szintjétől mért tengerszintfeletti magasságot jelző kis tábla: Kolozsvár / sz[abad].
kir[ályi].város / 37. / 358.185.[m]

Schul-féle Kelmenyomoda és Mechanikus Szövöde. Az Akácfa utca 27/a szám 
alatti gyár. Nyugati oldalán a Bánffy-zúgó folyik. Épületét 1990 után lakóházzá 
alakították.

Sportcsarnok. Az Egyetemi sportpark mellett épült. 1960. augusztus 21-én nyi-
tották meg. Teteje az 1961. február 15-i napfogyatkozás napján beszakadt. 1966-ban 
állították helyre.

Szamos (Someşul), most Carrefour Market nagyáruház. A Déli (Izlazului), a 
Mehedinţi és a Bucegi utca között. Az 1970-es évek végén, az 1980-asok elején épült.

Szaros sikátor. A Fő utca (Monostori út) jobb oldalán nyíló Fogadó utca Hegy-
alatti útra (Nyárfasor) ereszkedő vége. Neve a ma is élő népi humor terméke.

Szászfenesi út. A Fő utca (Monostori út) folytatásában Szászfenes felé vezető, a 
Táborhely déli széle mentén, a Szamos völgypadjára kaptató út. Nevét a Szászfenes 
felé vezető útként a lakosság adta.
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Táborhely. Az apátsági templomtól nyugatra, a Fenesi út és a Szamos közötti 
völgypad teteje. Itt táborozott 1437-ben a Budai Nagy Antal által vezetett erdélyi pa-
rasztfelkelés egyik, utóbb itt legyőzött serege, 1514-ben a Dózsa György által veze-
tett felkelés egyik hada, itt ütött tábort 1613 őszén az a török csapat, amelyik Bethlen 
Gábort Kolozsvárig kísérte, ahol a Szent Mihály-templomban tartott országgyűlés őt 
fejedelemmé választotta. A hagyomány szerint itt táborozott 1660. május 22-e, a 
számára végzetes szászfenesi csata előtt II. Rákóczi György is. Linczigh János ko-
lozsvári királybíró ezzel szemben azt írta, hogy 1660-ban, május 20-án Szamosfalva 
határában találkozott a fejedelemmel. Mára az egész Táborhely beépült.

Táborhelyi ONCSA-telep. A Táborhely keleti felében 1940 és 1942 között épült. 
A szabályos négyszög alakú telepet négy utca határolja: nyugaton a névadó Tábor-
hely, keleten a Vaskapu, északon az Istvánffy (Bölöni Farkas Sándor, Arinilor), dé-
len a Páter Béla (Tasnád) utca. Tizenöt ikerházból állt. Négy sarkán és a Páter Béla 
utca déli oldalának közepén egy-egy emeletes, magas nyeregtetős, a négy sarkon 
álló között a négy utcában két-két, valamint a Páter Béla utca déli oldalán, az eme-
letes két oldalán egy-egy földszintes, két-, háromszobás ház. Mindegyiknek tágas 
kertje volt. Az öt emeletes, magas nyeregtetős, boronafával borított emeleti hom-
lokzatú, havasi jellegű házat Kós Károly tervezte. A telep az öt vagy ennél több 
gyermekkel rendelkező családok megsegítésére épült. Neve az építő Országos Nép- 
és Családvédelmi Alap rövidítéséből való. A monostori lakótelep építésekor a házak 
kertjét elvették, ide építették az építkezési vállalat irodaközpontját és étkezdéjét.

Templom utca. A Fő utca (Monostori út) bal oldalán nyíló, az első monostori 
Cigánypatak felé ereszkedő, majd ennek hídja után jobbra kanyarodó utca. Való-
színűleg az 1461-ben említett Oláh utca volt az előzménye. Falusias jellegét rész-
ben megőrizte. Nevét a dombon álló, 1721-ben a jezsuita rend által épített görög 
katolikus templomról kapta.

Tó. A Tókörnyéke utca és a Kisszamos (Malomárok) kanyarja közti kis tó. Az 
1920-as, az 1930-as években számolták fel.

Tókörnyéke. A Kisszamos (Malomárok) két ága által körülfogott kis terület. 
A Kisszamos egyik, hurokszerű kanyarját az 1960-as évek vége felé, a Nyárfasori 
lakótelep építésekor megszüntették.

Union. Üzletház a Kalányos (Primăverii) utca kanyarjának szomszédságában, 
a Déli (Izlazului) utca déli oldalán. Az 1980-as évek elején épült.

Vámház. A Szélső utca (Mărginaşă) után baloldalt a második, a jelenlegi Mo-
nostori út 1. szám alatti épület. 1895-ig itt vám működött, ahol a városba behozott, 
a városból kivitt áruért vámot kellett fizetni. 1812 és 1814 között Leder József épí-
tette. Méter magasan nyíló főbejáratához álltak vámolni való áruikkal a szekerek.

Zúgó. A Bánffy-zúgó után a harmadik. Az 1960-as években a Kisszamosnak 
a malom felé vezető ágát lezárták, medrét feltöltötték. A Malomárok vize azóta 
az Elő (Akácfa) utca felé vezető zúgó medrében folyik, mígnem az Ecetgyár és a 
Vízkelety utca (Mioriţei) találkozásánál vissza nem tér a Kisszamos medrébe. Ide 
torkoll az első monostori Cigánypatak.
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JE Talán emlékszik olvasónk, hogy tavaly-tavalyelőtt a KÖLTŐK VÁROSA rovatunk-
ban fiatal kolozsvári költők verseiből nyújtottunk ízelítőt, ezúttal azonban városunk 
egyik legnagyobb költőjének verseiből válogattunk, attól a költőtől, aki jóformán alig 
hagyta el szülővárosát, szinte kultikus ragaszkodással énekelt róla, s még azokban 
a verseiben is, amelyekben nem említi a várost, felismerhető egy-egy sarok, egy-egy 
részlet, város közeli táj. 

2015 augusztusában születésének 125. évfordulójára emlékezünk majd.

H. Szabó Gyula

Reményik Sándor

A gát

A messzi gátnál harsog a Szamos,
Egy keskeny deszkapalló, csuszamos:
Rajta siklik a víz monoton árja,
Mindig csak egy, csak egy dalt muzsikálva
Hallik a gát.

Ó tűnt nyarak, ó boldog nyári esték,
Gyermekszívek a halk mesét hogy lesték!
És minden áldott este künn a gát
Egy mesekíséretet muzsikált,
Jó volt a gát.

Aztán a zongorához ült az Élet,
Zengett a szív és a falak zenéltek,
Fájdalmas nagy crescendók jöttek-szálltak,
De sodrából ki nem hozták a gátat,
Kísért a gát.

És lassan elszáll bánat, unalom,
Elzúz minden szemet a szívmalom,
Vér nem hajtja az üres malmokat,
Egyedül zúg a csillagok alatt
Tovább a gát.
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Gaal György

Házsongárdi évfordulók

Az idén 329 éves Házsongárdi temető az erdélyi művelődéstörténet panteonja. 
Ezt a magyarság már vagy száz esztendeje tudja és nyilvántartja. Megőrzéséért 
azonban nem tett eleget. Az 1960–1980-as évek rombolásait, pusztításait talán 
sohasem lehet ellensúlyozni. Mégis jelentős eredménynek számít, hogy az 1999-
ben létrehozott Házsongárd Alapítvány több száz síremléket gondoz, mentett meg 
eddig a pusztulástól. 2004-ben elérte, hogy a temetőt felvegyék a Magyar Örök-
ség-jegyzékbe. A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal összefogva kiharcolta, 
hogy 2012 februárjában miniszteri rendelettel 397 sírt országosan védett műem-
lékké nyilvánítsanak. Újabb lépésnek tekinthetjük, hogy 2014. május 15–17-én az 
Európa Jelentős Temetőinek Egyesülete Kolozsvárt tartotta évi nemzetközi szemi-
náriumát. Ezen 26 szerző 20 előadása hangzott el Európa leghíresebb temetőiről. 
Két előadás a Házsongárdi sírkertet és az ott folyó sírmentési munkát mutatta be. 
A résztvevők sétán tekinthették meg a temető jelentős síremlékeit. Remélhetőleg 
rövidesen európai szinten is nyilvántartásba veszik a kolozsvári temetőt. Az idei 
kalendárium számára – figyelembe véve a szerkesztők kívánságát – másfél év há-
zsongárdi halottjainak az emlékét idézzük fel, azokét, akik aránylag kerek szüle-
tési vagy halálozási évfordulójuk okán méltók a tisztelgésre. 

1914. január–június

Január 19-én Kopp Elemér (1890–1964) professzor halálának a félszázados év-
fordulójára emlékezhetünk. Kolozsvárt született, majd a budapesti Királyi József 
Műegyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát 1913-ban, aztán három évvel ké-
sőbb doktorátust. Egy ideig a bodfalusi cukorgyárban dolgozott, míg 1923-ban 
Páter Béla maga mellé hívta az általa alapított kolozsvári Gyógynövény-kísérleti 
Állomás munkatársául. Ennek 1941-től Kopp lett az igazgatója. 1949-ben hívták 
meg a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Főiskola Farmakognóziai Tan-
székének élére. Ott is létrehozott egy gyógynövénykertet. Tudományos munkás-
sága főleg a gyógynövények termesztésére és hasznosítására vonatkozott. Első-
ként kapott a háború után gyógyszerészeti doktorátusvezetési jogot az országban. 
Nemzetközi hírű iskolát teremtett Marosvásárhelyen. 1961-ben nyugdíjazták, de 
ott élt haláláig. Kívánsága szerint a Házsongárdi temetőben helyezték örök nyuga-
lomra. Sírkövére felírták, hogy „érdemes egyetemi tanár”. Sajnos a sír megváltat-
lan maradt, így 2004 után fejkövét ledöntötték, s a sírt másnak utalták ki. 

Január 24-én Makár Alajos (1927–1989) halálának negyedszázados évfor-
dulója ad alkalmat a megemlékezésre. Nagykárolyban született, Bukarestben és 
Kolozsvárt folytatott szaktanulmányokat. Kolozsvárt kirakatrendezéssel kereste 
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kenyerét. De szabad óráiban rendszeresen festett, munkáival részt vett a tárlato-
kon. Igazi témájára, a széki viseletre és tájra az 1970-es években talált rá. 1990-
ben megrendezték emlékkiállítását. Az I. C parcellában, szépen faragott sírkő alatt 
nyugszik, 2000-ben a sírba került szobrászművész felesége, Makár Irén is. 

Március 1-jén Flóra Jenő (1914–1982) színművész halálának a százéves for-
dulóját ülhettük meg. Kolozsvár szülöttje, vándorszínészként Aradon kezdte a pá-
lyát. Eleinte szteptáncos és bonviván volt, 1937-ben szerződtették szülővárosában. 
1968-as nyugdíjazásáig jóformán minden szerepkörben fellépett. Shakespeare 
Rómeó és Júliájában Mercutio-alakítása vagy Tolsztoj Háború és békéjének Pierre-
megformálása emlékezetes maradt. Édesapja, Forea János szerény sírjába temet-
ték a II. C parcellában.

Március 3-án Szanati József (1914–1975) operaénekes emlékét idézhetjük fel 
budapesti születése centenáriumán. Sokoldalú művész volt, aki kitűnően festett és 
rajzolt is. Mint címfestő indult, s egy vokálkvartett tagjaként fedezik fel. Rövide-
sen bekerül a fővárosi operaház kórusába, 1941-ben Kolozsvárra szerződik. 1945 
után Szegeden és Budapesten énekel, s csak 1956-ban tér vissza magánénekesként 
Kolozsvárra. Ezután sorra énekli a nagy basszusszerepeket. Leghíresebb alakítása 
Verdi Don Carlosának Fülöp királya volt. Sírja a II. B parcella északnyugati sarká-
ban található. 

Március 21-én az egész várost megrázó tragédiára emlékezhetünk: Gyalui Far-
kasné Brachfeld Gizella (1872–1914) ekkor vetett véget életének. Gyalui Farkas 
közismert újságíró, az Egyetemi Könyvtár igazgatója volt Kolozsvárt. Egy buda-
pesti gazdag divatkereskedő lányát vette feleségül, aki művészien hegedült. Két 
gyermekük született. Húszévi házasság után, miközben a férj a színházban volt, 
egy este az asszony távozott a Fadrusz János (Eminescu) utcai lakásukból, s a 
nemrég befejezett Hegedüs Sándor (Şincai) utca 16. sz. alatti háromemeletes ház 
legfelső szintjének folyosójáról a belső udvarra vetette magát. Névjegykártyájára 
ráírta: „Megöltem magamat, meguntam az életemet”. Eisler Mátyás főrabbi temet-
te a Balassa utcai zsidó temető északnyugati sarkába. A család Kolozsvári Szeszák 
Ferenccel egy művészi síremléket készíttetett, rajta egy hegedűt tartó női alak. 
Az új hitet választó férj a kerítés túloldalára, a köztemetőbe került, sírját már rég 
felszámolták. 

Április 5-én Kiss Sándor (1849–1914) halálának a századik évfordulója egy 
tanári életpálya felidézésére ad alkalmat. A székely határőrcsaládból származó, 
Sepsiszentkirályon született Kiss Nagyenyeden és Kolozsvárt végezte iskoláit, 
majd az itteni Jogakadémián szerezte első diplomáját 1872-ben. De a jogi pályát 
nem kedvelte, úgyhogy az akkor megnyitott egyetemen elvégezte a történelem–
földrajz szakot is. A Polgári Fiúiskolában kezdte pályáját, 1879-től a Kereskedelmi 
Akadémia igazgatója lett. A szakoktatás terén elért érdemeiért megkapta a Ferenc 
József-rend lovagi kitüntetését. A városi törvényhatósági bizottságba is beválasz-
tották. Több tanulmányt és tankönyvet írt. Az akadémia díszterméből kísérték 
ki a Lutheránus temetőbe. Kolozsvári Szeszák Ferenc faragta szép síremlékét. Az 
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egyház a sírt másnak adta. A domborműves rész most a Máriás család sírján látha-
tó, a fejszobrot viszont a sírkert bejárati részénél helyezték el. 

Április 6-án De Gerando Antonina (1845–1914) halálának századik évfordu-
lója adott alkalmat az emlékezésre. Neve fogalom a magyar nőnevelés történe-
tében. Anyja gróf Teleki Em ma, a Teleki Blanka nővére. Teleki Emmát 1840-ben 
vette feleségül a magyarokért rajon gó francia De Gerando August, aki francia 
könyvekben ismertette Magyar ország és Erdély történetét, s részt vett az 1848-as 
forradalomban. utána a házaspár emigrációba kényszerült. Így lányuk, Antonina 
Párizsban született és nevelkedett, de magyar szívet örö költ. 1872-től Budapes-
ten tanított, majd 1880-ban meghívták a Kolozsvárt léte sített Felsőbb Leányiskola 
élére. Ez az intézet a 12–18 év közötti lányokat ok tatta-nevelte. 1901-ben a Sé-
tatéren é pült fel Alpár Ignác tervezte épületük (ma az egyetem vegyészeti kara). 
A századforduló művelt kolozsvári lányai itt ta nul tak. De Gerando Antonina ta-
nulmányokat, tankönyveket is írt, Jókait fordí totta franciára. Sírjának kiadása új 
bérlőnek olyan felháborodást kel-
tett, hogy végül exhu málták, s a 
bejárati kapuval szemben kis tábla 
alá temették. (Ott a téves Antónia 
névváltozat olvasható.)

Május 24-én Tóth István 
(1892–1964) rajztanár és festő-
művész halálának félszázados év-
fordulója vezet el a házsongárdi 
sírhoz. Marosvásárhelyen szüle-
tett, Budapesten 1914-ben szerzett 
rajztanári oklevelet, első világhá-
borús katonai szolgálata után Ko-
lozsvárt telepedett le. Itt előbb a 
Marianum leánygimnáziumában, majd az unitárius Kollégiumban tanított. 1935-
től Szopos Sándorral közösen művészeti magániskolát vezetett. Nyaranta a nagy-
bányai művésztelepet is felkereste. A miniatűr akvarellek mestere volt, keresett 
könyvillusztrátor. A III. A parcella közepe táján lévő alacsony síremlékét Vámszer 
Géza tervezte. 

Június 2-án, hetven évvel ezelőtt, 1944-ben a szövetséges légierő Kolozsvárt 
bombázta: életét vesztette 362 polgári személy, 32 honvéd és 65 német katona; 
ezek többségét a Házsongárdi temetőben helyezték nyugalomra, néhány felirat 
még őrzi emléküket. Az új temetőrész A parcellájában, rögtön az egykori istálló 
mögött Kovács Zoltán és két gyermeke betonsírját találjuk: a felirat szerint mind-
hárman az 1944. június 2-i kolozsvári bombázás áldozatai.

Június 4-én id. Pákei Lajos (1808–1864) halálának másfél százados évfordulója 
érdemel fi gyelmet. A név hallatán inkább műépítész fi ára gondolnak, de az édesapa 
is jeles személyiség volt. Különben közös sírban nyugszanak a Kertek parcellában. 
Kolozsvári unitárius tanárcsaládban született, s felekezete kollégiumában tanult, 
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majd a Királyi Líceumban szerzett jogi diplomát 1828-ban.  A líceum keretében 
működő rajztanodát szintén látogathatta, mert itt készített tanulmányai, vízfest-
ményei is fennmaradtak. A Királyi Táblánál lesz gyakornok, majd hites jegyző. 
1838-ban egyháza főtanácsi taggá választja. 1843-ban megnősül. Az önkényural-
mat követően, 1861-től a Főkormányszéknél emelkedik a ranglétrán, 1863-ban 
nevezik ki valóságos titoknoknak, ami államtitkári tisztséget jelentett. Az unitá-
rius Egyházközség gondnoka és pénztárnoka, a kollégium felügyelő gondnoka, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja volt.

Június 10-én ismét színművészre, a 125 éve született Örvössy Gézáné Beness 
Ilonára (1889–1971) kell emlékeznünk. A pesti Színiakadémiát végezte, majd ván-
dortársulatokban lépett fel, egy ideig filmgyárnál is művészkedett. 1919-ben lett 
a nagyváradi társulat tagja, 1928-tól Kolozsvárra szerződött. Itt 1942-ben örökös 
tag címmel tüntették ki, utóbb érdemes művészi címet is kapott. 1966-ban vonult 
nyugdíjba. Eleinte népszínművekben aratott sikert, később nagyasszonyszerepek-
ben (Gertrudis a Bánk bánban, Királyné a Hamletben). A III. A parcellában egy 
fedkövön olvasható a neve. 

Június 10. halálozási évforduló is: e napon hunyt el Nyiredy Géza (1861–1914), 
az unitárius Kollégium természetrajztanára. A kolozsvári egyetemen szerzett 
1886-ban tanári diplomát, s az egyetem Vegytani Intézetének lett tanársegéde. 
1887-ben megbízták a gyógyszerész- és orvostanhallgatók vegytanoktatásának a 
vezetésével, 1888-ban pedig ő lett a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam irányító-
ja. 1889-ben megszerezte a doktorátust kémiából. 1892-ben választották a kollégi-
um rendes tanárává, de a gyógyszerészek képzésében továbbra is részt vállalt. Ve-
gyészeti tankönyveket írt, diákjait növénygyűjtő körutakra vitte. Kortársai szerint 
a túlzásba vitt munka okozta korai halálát. A kollégium előcsarnokából temették. 
Tört oszlopos sírköve máig áll, de már más neve díszeleg rajta. 

Június 23. a kolozsvári nyomdatörténésznek, Krizsó Kálmánnak (1889–1978) 
a 125. születésnapjára emlékeztet. Petrozsényi, majd szegedi nyomdákban tanonc-
kodott, 1919-ben került Kolozsvárra, ahol végül a Minerva Rt. nyomdájánál kötött 
ki. Nyugalomba vonulása előtt a Bolyai Egyetemen irattárosként dolgozott. Már 
az 1910-es évektől írt cikkeket, utóbb évkönyvet is szerkesztett. Jóformán min-
den írása a nyomdászattal kapcsolatos. Főműve kéziratban maradt: az erdélyi és 
bánsági nyomdászat történetét dolgozza fel. Misztótfalusi Kis Miklós sírja mellé 
temették, de sírját már rég felszámolták.  

Augusztus 28-án hunyt el, majd  temették Sámi László református kollégiumi 
tanár 1884-ben emelt portrés sírkővel jelölt nyughelyére özvegyét, Király Jankát 
(1830–1914). Könyves Tóth Mihály debreceni lelkész mostohalányaként Pe tőfivel 
is megismerkedett, aki hatsoros versikét írt K. J. kisasszony emlék könyvébe cím-
mel. Nyelvtehetség volt, főleg angolból fordí tott. Férje az Amicus, ő az Amica 
álnevet használta. Sírjuk a II. A parcella díszhelyei között található.
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Augusztus 30-án  a temető 
egyik leghíresebb halottja, Szen-
czi Molnár Albert (1574–1634) 
440. születésnapjára emlékezhe-
tünk. Pályája elején ő segédkezett 
Károli Gáspárnak a Biblia kinyom-
tatásában, aztán élete java részét 
a művelt nyugaton töltötte egyre 
tanulva. Máig használt latin szó-
tárral, második magyar nyelvta-
nunkkal, a Biblia javított kiadá-
sával ajándékozott meg minket. 
Legmaradandóbb műve azonban a 
zsoltárok verses fordítása (1607). 
Az ő szövege csendül fel máig is 
a protestáns templomokban. 1624-
ben Bethlen Gábor hívására tért 
haza, s 1626- tól haláláig Kolozs-
várt élt az ismeretlenség homályá-
ba veszve. A gyulafehérvári kollé-
gium tudós professzora, Johannes 
Henricus Alstedius ezt a tömör 
disztichont szánta sírkövére:

Gyermekkort a magyar; tollat, feleséget a német   
Föld teremtett nékem. Erdély földje a sírt. 

(Tóth István fordítása) 
  
Pontos sírhelyét nem ismerjük, talán követ sem állítottak rá. A III. A-ban fi a, 

Szenczi Molnár János (1612–1646) református másodpap ereszes sírkövét találták 
meg. 1940-ben a Református Teológiai Fakultás állíttatott ide művészien faragott 
kopjafát.
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Idén egy sokunknak nagyon kedves kolozsvári író, Fodor Sándor anekdotáiból 
válogattunk. Az első ízben 1989-ben megjelent Ki ez a…? című kötetéből szemelget-
tünk. Ne keressen a szövegekben senki helységnevet, mert a könyv megjelenésekor tilos 
volt leírni őket magyarul Romániában. Ezt aztán Sándor bácsi úgy oldotta meg, hogy 
körülírta a helységek nevét, amolyan állandó jelzőkkel (kincses város, a Bolyaiak vá-
rosa, Székely iskolaváros stb.), ami persze csak fokozta a derűt, nem is tűnt erőltetett-
nek. Eleinte a cenzornak sem, csak miután megjelent (és elfogyott) a könyv, jelentette 
fel a kiadó… De ez már egy másik történet. 

Elavultak lennének a történetek? Én azért bízom benne, hogy a mai olvasót is meg-
mosolyogtatják ezek a maguk korára nagyon is jellemző történetkék. Jó szórakozást 
kívánunk.

H. Szabó Gyula

Fodor Sándor

Amerikai törhetetlen üveg

A Nagysomlyó tövében, a Hargitára néző líceum 1946-os végzettjei közül hár-
man választottuk a tanári pályát − és tanultunk tovább a városban, amelynek 
− a népdal szerint − „kilenc záros” a kapuja: a természetrajz-geológus B. Z., 
a matematikus R. G. és jómagam román−német szakkal. Szaktárgyaim megvá-
lasztásának gyakorlati célja volt: szülőfalumba-városomba szerettem volna (majd) 
kerülni tanárnak. Az igazgató tanácsolta, hogy válasszam a román szakot, mert 
romántanárra nagy szükség van. A németet azért vettem mellé − mert otthonról 
tudtam már valamit németül. Nem az igazgatón − és nem rajtam − múlt, hogy 
vágyam sohasem teljesülhetett.

Első éven négyen laktunk a Báthory−Apor-szeminárium, a híres „Szentjóska” 
2-es szobájában. Mi hárman csíkiak és a felső-háromszéki R. D. jogász, aki egyéb-
ként a gimnázium első éveiben osztálytársunk volt a szülőfalumból a városba köl-
tözött Alma Materünkben. Testvéri közösségben éltünk, nemcsak falatunkat, de 
ruhadarabjainkat is készséggel megosztottuk − ha a szükség úgy hozta. Jómagam 
például − merő babonából − csakis az R. D. zöld mintás nyakkendőjével mentem 
kollokválni és vizsgázni.

G.-nek, a matematikusnak volt egy zsebórája. Csinos, imponáló ezüstjószág.
Z. valami összejövetelre, zsúrra-mire volt hivatalos. A nagyobb siker reményé-

ben kölcsönkérte G.-től zsebóráját.
− Én nem bánom... − adta oda aggályoskodva G. féltett kincsét −, de tudd 

meg, ha valami baja lesz...
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Rátámadtunk. ugyan mi baja lehet egy kölcsönkért zsebórának?!
Reggel megtudtuk. Például az, hogy eltörik az üvege. Z. valahogy elejtette a 

drága órát − amely szerencsére vígan ketyegett ugyan tovább, de az üvege szi-
lánkká ment.

− Nem érdekel − mondta G., amikor barátunk magyarázni kezdte, hogy-mint 
adódott a sajnálatos baleset. − Én ép órát adtam neked, te is azt adj nekem vissza. 
Tétesd be az üveget.

Szegény Z. csak állt leforrázva. Alig volt valami pénze. Én éppen azokban a 
napokban kaptam meg a havi szülői segélyt.

− Gyere − mondom −, tétessük be.
Az első órásüzletbe csak érdeklődni tért be, vajon mennyibe kerül az üveg. Úgy 

határoztunk, több helyen megérdeklődjük, és a legolcsóbbhoz visszatérünk majd. 
Csakhogy az én Z. barátom mintha bennragadt volna az órásnál. Várom − nem 
jön. Már azt kezdtem hinni, beállt inasnak, amikor kilép a csengős ajtón. Vigyo-
rog. Mutatja az órát. Rajta az üveg.

− Mennyi volt? − kérdem. − Kifizetted?
− Persze − mondja Z. magabiztosan, mint akinél ez igazán nem gond. − Még 

maradt is pénzem. Azt kérdi a manusz, mit tegyen be, plexit-e vagy üveget? Mert 
az üveg tényleg drága volt, de a plexi nagyon olcsó, néhány lejecske mindössze. 
Helyben kifizettem, betette, nem kell a pénzed, hanem ide hallgass: el ne röhögd 
magad, amikor visszaadom az órát, mert megnyúzlak.

A figyelmeztetés nem volt egészen hiábavaló, eléggé röhögős természetű vol-
tam − és maradtam: sajnos-e vagy hálistennek, majd meglátjuk.

Hazaérkezünk. Z. barátom duzzogva löki oda az órát az immár elégedett 
tulajnak:

– Na itt van. B... meg.
– Mi az? Még meg is sértődtél ?! − borzolódott fel G.
– Képzeld, igen. Ilyen balek is csak én lehetek. Az órásnak nem volt rendes 

óraüvege, csak amerikai törhetetlen. Ami kis pénzünk volt, ráment. Törje ki a 
nyavalya az órádat, az egész vacak nem éri meg az üveget!

Sürgősen kifordultam a szobából. És kifordultam, valahányszor rajtakaptam 
G.-t, amint gyönyörködik zsebórájában, nézi-simogatja-nyomkodja a rugalmas 
amerikai törhetetlen üveget.

Múltak az esztendők. Húszéves véndiák-találkozónkon Z. elmondta a történe-
tet. G. is ott volt.

− ugye nem igaz? − kérdezte tőlem halkan, majd elővette és hosszasan vizs-
gálgatni kezdte ezüstóráját, amelyen immáron teljesen megsárgult − az amerikai 
törhetetlen üveg.
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Ha majd évek, évtizedek 
múlva történelmi távlatból te-
kintünk vissza a 2014-es bra-
zíliai futball-világbajnokságra, 
akkor elsősorban arra emlé-
kezünk majd, hogy itt jutott a 
csúcsra egy tíz esztendő alatt 
tudatosan felépített és tovább-
fejlesztett csapat.

Németország sikerének jo-
gosságát nem lehet megkérdője-
lezni, most tényleg a legjobb csapat nyert. Nincs Messije, Ronaldója, Suareze vagy 
Neymarja, csak Neuere, Lahmja, Hummelse, Schweinsteigere, Khedirája, Müllere, 
Kloséje, Kroosa, Schürrléje, Götzéje. Lehetett volna Reusa is, ha a tavaszi szezon 
legjobb formában futballozó játékosa nem dől ki az utolsó felkészülési meccsen. 
A meccsdöntő villanásokat elsősorban a sztároktól váró, a védekezés alól őket fel-
mentő, támadásban pedig rendszeresen alájuk játszó riválisokkal ellentétben a né-
meteknek CSAPATuK van – nem véletlen, hogy 8 játékosuk szerzett gólt a tornán, 
míg a döntős argentinoktól négy, a negyedik braziloktól pedig hat. A bronzérmes 
hollandoknál ugyan kilenc, viszont náluk nem volt meg az a támadás-védekezés 
egyensúly, amely a németeket végig jellemezte.

A 2000-ben beindított német utánpótlásprogram úgy jutott a csúcsra, hogy 
igazából csak most kezdi kifutni magát. Neuer, Hummels, Müller, Kroos, Götze, 
Schürrle vagy Reus pályafutásában még simán benne van két világbajnoki ciklus, 
a többiekében pedig – a karrierjét az aranyérem mellett vb-gólrekorddal megko-
ronázó Klosét kivéve – még legalább egy. Persze az előző hat évet uraló spanyo-
lok látványos összeomlása mutatja, hogy a mai futballban szinte lehetetlen tartós 
egyeduralmat kiépíteni, de a német futball mintaszerű szervezeti felépítése, erős 
bajnoki és utánpótlásrendszere garancia arra, hogy az élmezőnyből nem lehet 
majd kiszorítani őket. Náluk tudatosabban senki sem tervezte meg ezt a világ-
bajnokságot, sem logisztikai, sem szakmai szempontból. Rajtuk kívül kinek jutott 
még eszébe a vb idejére saját brazíliai edzőközpontot építeni? Joachim Löw pedig 
a formaidőzítés terén alkotott nagyot: a portugálok elleni pazar kezdéssel gyor-
san eldöntötte a csoportelsőség kérdését, a következő három meccsen közepes 
teljesítménnyel is hozták a kötelezőt, hogy aztán a negyeddöntőktől kezdve ismét 
felpörgesse csapatát. Az már nem az ő hibája, hogy sem a francia, sem a brazil 
válogatott nem késztette maximális erőkifejtésre és koncentrációra.
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A magyar és román futballközeget ismerve félelmetes belegondolni, hogy a 
német szövetségi kapitányi poszt 1926-os létrehozása óta Löw mindössze a tizedik 
szakember, aki betölti ezt az állást. Nyolcéves működéssel mifelénk rekorder 
lenne, a Vaterlandban viszont négyen is megelőzik. Kapott időt csapatot építeni, 
akkor sem ingott meg benne a bizalom, amikor két éve, az Európa-bajnokságon 
esélyesként elbukta az olaszok elleni elődöntőt. Ő pedig tanult a hibákból, és fo-
lyamatosan tovább fejlesztette a csapatát. Négy éve Dél-Afrikában egy dinamikus 
kontrajáték elég volt a bronzéremhez, de a spanyolok elleni elődöntőben alig ta-
lálkozott a labdával a német csapat. Jött is a váltás, a németek immár egy egész 
pályán letámadó, labdát is jól járató futballgépezetté lettek, amelyben egyszer-
re vannak jelen Jürgen Klopp Dortmundjának és Guardiola Bayernjének erényei. 
Löw rugalmasságát mutatja ugyanakkor, hogy bár a selejtezőkben és a csoport-
körben szívesen kísérletezgetett, a vb éles szakaszában visszatért a gyökerekhez: 
Lahm mehetett újra jobbhátvédbe, Khedira szűrőbe, Klose pedig centerbe. 

A németekhez hasonló, 
jól felépített rendszert csak 
a hollandoktól láttunk ezen 
a vb-n, bár ott egy edző-
zseni kellett a rutintalan 
védelem és a lassan vete-
rán támadóklasszisok ösz-
szegyúrásához. Louis van 
Gaal remekül sakkozott az 
embereivel, ugyanakkor az 
Argentína elleni elődöntő-
ben nem mert kockáztatni 
a sikerért. Pedig szakmai 
csemege lett volna egy német–holland döntő. 

A dél-amerikai csapatok elsősorban egyéniségeikre építettek, egy Neymar vagy 
Suarez kiesése, Messi kikapcsolása betette nekik az ajtót. (Az, hogy a FIFA egy csu-
pán a csoportkörben gólképes játékost nevezett meg a világbajnokság legjobbja-
ként, továbbra is jól mutatja, hogy a futballhivatalnokok imádják a nevet díjazni a 
teljesítmény helyett.) Kolumbia járt közülük  legközelebb az egységes csapatjáték-
hoz, James Rodriguez úgy lett gólkirály, hogy nem csak tőle függött az együttes 
hatékonysága. A kontinens pedig szegényebb lett egy legendával, immár európai 
csapat is tudott amerikai földön világbajnokságot nyerni. Nem véletlenül: a leg-
jobb négy között rendezett négy földrészek közti párharcból kettőt nagyon simán, 
egyet pedig nehezen, de megnyert Európa, az egyetlen dél-amerikai továbbjutás-
hoz is 11-esek kellettek.

Boros Miklós
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A borkóstolás „hókuszpókusza” (I.)

Egy francia ínyenc a borivás művészetéről beszélt a walesi hercegnek: 
– A nagy bornál nézzük annak játékát a pohárban, beleheljük illatát, és aztán... 
– Megisszuk! – vágott közbe a herceg. 
– Nem, herceg – folytatta az ínyenc –, előbb beszélünk róla. 

(Grimod de la Reynière)

Hogy miért nevezem hókuszpókusznak azt, ami egyesek számára szertartás? 
Csupán a körön kívül állókkal szeretném kissé körüljárni ezt a jelenséget, amely 
számukra bizony gyakorta érthetetlen hókuszpókusz. Hátha kedvük támad körön 
belülivé válni.

Csak annyira mennék vissza időben, amennyire az föltétlenül szükséges.
A bor már a kezdetektől jobbára élelmiszer volt, a jól megérdemelt testi táplá-

lék része, avagy – kiegészítőként – annak kísérője. De akár étekként, akár szomjol-
tóként szolgált, az ember hamar észlelte, hogy mennyivel jobb az összhatás, ha az 
elfogyasztott étel és ital harmóniát alkot. Majd elkezdte keresni ezt az élvezetet. 
Így születhettek az első ínyencek. Közülük is talán az első, akit név szerint isme-
rünk, Petronius volt, az arbiter elegantiae (vagy elegantiarum), az isteni Néró „ele-
ganciamestere”, akinek ízlését leste a császár minden kegyence, de maga a nagy 
hatalmú cézár is. Így az ételt és a bort illetően is. A töredékeiben ránk maradt 
Satyriconjában egyik épen maradt fejezet éppen a Trimalchio lakomája, amelynek 
érzékletes ecsetelése hű képet ad Petronius ízléséről, még akkor is, ha a részlet egy 
újgazdag ünnepi eszem-iszomjának szatirikus leírása.

Az újabb koroktól kezdve már a franciák számítanak főgurmandnak, bár a 
magyar irodalomban is maradtak fenn részletes és ínycsiklandó lakoma leírások. 
Egyik utolsó nagy ínyencünk Krúdy Gyula volt, de az ő nyomdokain lépkedve, 
Szindbádjának megfilmesítői is ilyen érzékről tettek tanúbizonyságot – már a kö-
zeli múltban. És ne feledkezzünk meg a különböző korok szakácskönyveiről sem, 
amelyekben gazdagon szerepel a bor hasznosítása, élvezete is.

Az ipari forradalommal, a társadalom elgépiesedésével párhuzamosan, a tö-
megétkeztetés megjelenésével fokozatosan elfelejtettünk ínyencnek lenni. Ehhez 
hozzájárult a tömeges elszegényedés, a kommunista blokkban pedig a tervgazdál-
kodás is hozzátette a maga részét gasztronómiai elbutításunkhoz.

Újabbkori eszmélésünk azonban lassacskán visszahozhatja az elfelejtett tudást, 
az elénk tálalt táplálék örömteli elfogyasztását.

Az újrapolgárosodás korát, de legalábbis annak igényét igyekszünk élni – a 
jelen anyagi kiszolgáltatottság körülményei között – igen nehézkesen. Ehhez pe-
dig hozzátartozik az is, hogy megpróbálunk ismét érdeklődéssel és igényesség-
gel tekinteni mindennapi táplálékunkra. Vagy legalább a vasár- és ünnepnapok 
asztalára. A bor viszont az idők múltával nem lett olcsóbb (az élelem sem), sőt… 
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Ezért jobb előbb tesztelni, s majd annak alapján megvásárolni az asztalra kerülő 
folyékony táplálékot. 

A gasztronómia boros oldalával foglalkozók vallják, hogy a borhoz kell az étket 
párosítani. Akár így van, akár megfordítva, a bor mindenképpen lezárja, ezáltal 
megkoronázza az asztali együttlétet. S hogy ez valóban így legyen, tájékozottak-
nak kell hát lennünk a bor tekintetében is.

Ezt szolgálják többek között a borkóstolók.

Vincze László
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ÁT Augusztusi teendők a biokertben

Manapság sokat vitatkoznak azon, hogy a biogazdálkodás vagy az 
ökogazdálkodás a helyesebb kifejezés. Mi a biokert megnevezést fogjuk használ-
ni, mert ökológiai kiskertnek nincs értelme, hiszen minden kert többé-kevésbé 
egy ökológiai rendszer, függetlenül attól, hogy használnak vagy sem szintetikus 
vegyszereket. Egyébként is a vegyszerhasználatról a növénydoktoroknak is az a 
véleménye, hogy a lehető legkevesebbre csökkentsük azt, az ésszerűség, a cél és 
megfelelő eredmény elérése függvényében. 

Az utóbbi időben egyre keresettebbek a bioélelmiszerek. A Bioterra szervezet, 
mely a romániai biogazdálkodók egy részét tömöríti, évente megrendezett konfe-
renciájával párhuzamosan biotermék-kiállításra is sor kerül. Ennek kínálata évről 
évre bővül, egyre többféle bioélelmiszer-alapanyag színesíti a hazai biotermék-kí-
nálat palettáját. Az európai uniós csatlakozás nehéz helyzetet teremt a kis paraszti 
gazdaságok számára, de a biogazdálkodásra való áttérés esélyt jelenthetne a túl-
élésre. A biotermékek iránti kereslet szerte a világban nő. Éppen ezért úgy gondol-
juk, nem érdektelen a kezdő biokertészeknek tanácsot, ötleteket adni, függetlenül 
attól, hogy árutermelésre vagy saját családjuk ellátására rendezkedtek-e be.

A biológiai kiskert ökológiai egyensúlya függ az ökológiai rendszerű gazdál-
kodástól, ennek alappillére: a biodiverzitás megőrzése, a megfelelő tápanyag-
utánpótlás, a gazdag talajélet állandó fenntartása, a talajtakarás és a szelíd 
növényvédelem.

Éppen ezért szükségesnek tartom néhány alapfogalomnak a tisztázását. Az er-
dőhöz, a sztyepphez, a tóhoz hasonlóan a kert vagy a biofarm is egy ökoszisztéma, 
melyben állandó anyag- és energiaátalakulás folyik. Ezek zárt ökológiai rendsze-
rek, melynek alkotói a növények, az állatok, az apró, parányi talajlakó élőlények 
és maga az ember. Ennek az egységnek sajátos „egyénisége” van, mely megkülön-
bözteti egyik kertet a másiktól, egyik farmot a szomszédostól. Fizikai alapját az 
ásványi anyagok képezik, az életerőt a növények és az állatok, a kert lelke, igazga-
tója maga a biokertész – tartja Rudolf Steiner, a biogazdálkodás egyik élharcosa.

Mindenik rész egyenként és közösen meghatározza a kert „egyéniségét”: a vál-
tozatos növénytakaró és a különböző kerti élőlények egyaránt.

A kertben alkalmazott vegyszerek megbontják az ökológiai egyensúlyt, a kert 
elveszti egyéniségét, megbetegszik.

A biológiai sokféleség, amit biodiverzitásnak nevezünk, alapfeltétele annak, 
hogy ki tudjuk alakítani a biokert ökológiai egyensúlyát. Minél több növényt ter-
mesztünk együtt a kiskertben, soronként váltogatva azokat, annál jobban segí-
tik egymást a növények, annál kedvezőbb életteret létesítenek a biokertész segítő 
társainak, a hasznos élőlényeknek. A sokféle növény nemcsak a kert ökológiai 
egyensúlyát tartja fenn, hanem a biokertésznek és családjának egészséges táplál-
kozásához szükséges alapanyagokat is megtermeli.
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A biokert alappillére az élő talaj. Ezen azt értjük, hogy a biokertésznek gondos-
kodnia kell a talaj mikro- és makrofaunájáról (állatok) és -flórájáról (növények). A 
talajélőlényekhez tartoznak a szabad szemmel nem látható élőlények mellett azok 
is, amelyeket jól láthatunk (száz- és ezerlábúak, férgek, földigiliszta és társai), és 
így tovább. A mikrovilág gondoskodik arról, hogy a szerves anyagokat lebontsa. 
Az ásványi anyagokat pedig a növények számára hozzáférhetővé tegye.

A biokert élővilágát védjük talajtakarással. Takaróanyagként felhasználhatunk 
növényi nyesedéket, aprított fenyőkérget, kaszált füvet és komposztot.

Ami a tápanyag-utánpótlást illeti, a kertész szerves trágyát használ, érett kom-
posztot, valamint különböző növényi erjesztett leveleket. 

A növényvédelem a kertészkedés sarkalatos pontja. E tekintetben legfontosabb 
a megelőzés, a betegségekkel szemben ellenálló fajták használata, az ökológiai 
egyensúly kialakítása. Ha a kertben megfelelő életkörülményekre találnak és el-
szaporodnak a kártevőket pusztító hasznos szervezetek, a katicabogarak, a zengő-
legyek, a fürkészdarazsak, a futóbogarak (hogy csak néhányat említsek), kordá-
ban tudják tartani a kártevőket. 

Ezt a bevezető írást figyelemfelkeltőnek szántuk. A folytatásokban szeretnénk 
konkrét segítséget nyújtani a biokertészek számára.

A 2013-as évi nagyon száraz augusztusi időszak (Kolozsváron gyakorlatilag 
nem volt eső) változásokat okozott a biokert növényeinek életében. Éppen ezért 
augusztus hónapban az öntözésre kell fektetni a hangsúlyt, amennyiben nincs kel-
lő mennyiségű csapadék. A növényekben tapasztalt változások egy része alakbeli 
(morfológiai) változás. Ilyenek voltak a  tökfélék harántvonalai, megvastagodott 
héja, a paradicsomnál besodródtak a  levelek, a para, a levélfelület és a termések 
méreteinek csökkenését tapasztaltuk. Ezek maguk után vonták a élettani (fizio-
lógiai) változásokat, a légzés és fotoszintézis intenzitásának csökkenését, egyes 
növényeknél a növekedés lassúbbodását: futóbab, hagymafélék, borsmenta, a vi-
rágok közül a dáliánál, a kardvirágnál és a krizantémnál tapasztaltuk. Pozitív 
tényező viszont a termések minőségi változása: paradicsom, tök stb. Íz- és zamat-
anyagokban gazdagabb termések, melyeknek a biológiai értéke is nagyobb volt. 

Másfelől pedig bizonyos kártevők megjelenése elmaradt (csupasz csiga), vagy 
erősen csökkent (házas csiga, tetű), a betegségek közül a paradicsom- és az ubor-
kavész alig jelentkezett. 

Elmondhatjuk, hogy még ilyen körülmények között is érdemes kertészkedni. 
Csak nagyon oda kell figyelni és a fajtákat jól meg kell választani. Sajnos a kataló-
gus, de még a kézikönyvek sem adnak kellő felvilágosítást a növények fajtánkénti 
szárazságtűrő képességéről. Ezért ebben is, mint annyi másban, saját magunkra 
vagyunk utalva. 

Végső következtetés viszont az, hogy tavasszal a legoptimálisabb és legkoraibb 
időt kell választani a vetéshez, hogy a tavaszi esős időszakot kihasználva növé-
nyeink megerősödjenek. Ilyenkor, ha a mag kikelt vagy a palántát beültettük, egy-
szer jól öntözzük be, majd egy darabig mellőzzük az öntözést, hogy a gyökérzet 
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zet, és ne a felületi rétegekben 
terjedjen szét. Állítólag az is 
bevált gyakorlat, hogy a hely-
ben vetett tökféle szárazság-
tűrőbb, mint a palántázott, 
de ez nálam nem volt mindig 
egyértelmű. 

Augusztus közepén vetjük 
el a spenótot és az áttelelő 
fejes salátát (Matador és Téli 
vajfej például) azért, hogy 
tavasszal minél korábban le-
gyen spenótunk, illetve salá-
tánk. Csak eső után vessünk, 

ha lehet, vegyük fi gyelembe a vetési naptár ide vonatkozó javaslatát. A levélnapok 
a következők: augusztus 14., 15., 23., szeptember 2., 3., 12., 13. (ami azt jelen-
ti, ezeken a napokon kéne vetni, ha az idő megengedi), porszáraz talajba hiába 
vetünk. Mindkét növényt szeptember 15-éig vethetjük. Azért érdemes elkezdeni 
korábban, mert ha nem kel ki, vagy a csupasz csigák mind lerágják, még mindig 
van időnk újra vetni. A csupasz csigák irtása nem könnyű feladat. Legjobb, ha az 
esti órákban kézzel összegyűjtjük. Egyik évben végeztem egy kísérletet. Csupasz-
csiga-méreggel leszórtam az utakat (az ágyásokat nem mérgezem), előzőleg reggel 
eltávolítottam az elpusztult állatokat, 32 darabot. Este pedig ugyanazon a terüle-
ten összegyűjtöttem 218 példányt. 

Még sokat írhatnék kerti sikereimről, de a legnagyobb haszon az, hogy kelle-
mes kikapcsolódást nyújt számomra, ugyanakkor egészséges táplálék kerül csa-
ládom és barátaim asztalára, ami távolról sem megvetendő. A sikerélmény pedig 
sokat jelent számomra. Kívánok a kezdő kertészeknek hasonló sikereket!

T. Veress Éva
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Kanizsa József: 
Sej, haj, búzaszár
Sej, haj, búzaszár,
               búzaszár,
milyen leányt 
               ringattál,
               ringattál?

Arany szeme,
              mint a Nap
haja, mint a 
               sugarak.

Sej, haj, búzaszár,
               búzaszár,
engem is ott
               ringassál,
               ringassál.

Rajzold ide 
magadat.

Az Életfa Családsegítő Egyesület 
gyermekoldala

Vezesd a lányokat 
a búzaszálhoz, a fi úkat 

pedig a Naphoz.
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Cs. Szabó László így ír Kolozsvárról: „Szép város, de nem a legszebb. Nemes város, 
de talán nem a legnemesebb. Ősi város, de semmiképp sem a legősibb. A részek nem 
tökéletesek, s az egész együtt mégis tökéletes s olyan sírni valóan szép, mint az…” 
(folytatása vízsz. 1. és függ. 14.).

 
VÍZSZINTES: 12. uramnak szólított. 13. Meggyőződéssel állít valamit. 14. Be-

szélt. 15. Galambféle madár. 16. Spanyol tartomány volt a Leon királyságban. 17. 
Kedves, helyes. 18. A repülés legrégibb emléke, … király sas hátán utazik a leve-
gőben. 19. Bácsi. 20. Növényen: fiatal hajtás. 21. Azonos betűk. 22. Sakkjátszma 
vége. 24. …gráfia, földrajz. 25. Spielberg űrmanója. 27. Erős szándéka. 30. Körül-
belül. 31. Végtelenül telt! 33. Puha vaj jelzője. 34. E nap. 36. Törzs – románul. 38. 
Idézett mű rövidítése. 39. Hordó oldalát alkotja. 41. Birodalom – angolul. 43. … 
velő intézetéről ismert angol kisváros. 47. Kissé megváltoztató.

FÜGGŐLEGES: 2. Elrendeli, hogy apróra törjék. 3. Aromás – románul. 4. 
Szalonta román neve. 5. Hallgat, mint … fűben, tudja, hogy ő a hibás. 6. Émile 
…, kitűnő francia író. 7. Azon a helyen. 8. N. T. 9. A revers (hátsó lap) ellentéte. 
10. Szolnok megyei város Magyarországon. 11. Indoeurópai nyelvet beszélő ókori 
nép. 15. Germánium vegyjele. 17. Támlás. 19. Nagyobb háziállat. 22. … Curie, 
Nobel-díjas tudós. 23. Azonos betűk. 26. Testének nagysága. 28. Mely személy? 
29. Érzelmesen adandó elő a zenében. 32. Teamárka. 35. A szerves vegyipar egyik 
legfontosabb alapanyaga. 37. El …, el tudna vinni. 39. Magyarországi bányaváros. 
40. Nemzetközi vám- és kereskedelmi egyezmény nevének rövidítése. 42. Vés. 43. 
Kisgyermeket veréssel fenyegető szó. 45. Fejetlenül ápol. 47. Miféle dolog? 48. 
Puha fém.

Márk Lajos
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Hétfő Egon, Noémi, Tamara                                           
Szt. Egyed

Egon – az Egbert, Egmont stb. ószász 
és középnémet becézőjéből önállósult.

1 100 éve született Székelyszenterzsébeten Nagy Géza 
kolozsvári  művelődéstörténész, műfordító.
75 éve ezen a napon Németország megtámadta Lengyel-
országot, s ezzel elkezdődött a II. világháború.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

2 Kedd Dorina, Rebeka, Teodóra Rebeka – héber eredetű; jelentése: 
megkötöző, megigéző, megbabonázó, 
vagy: jól táplált. 

2 135 éve hunyt el Kolozsváron gróf Bethlen János or-
szággyűlési képviselő, az Erdélyi Református Egyházke-
rület igazgató-tanácsosa. 
55 éve hunyt el Csucsán Szentimrei Jenő költő, író, szín-
háztörténész, a kolozsvári magyar színház igazgatója. 

3 Szerda Hilda, Szende, Annamária                                       
Nagy Szt. Gergely pápa

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3  

4 Csütörtök Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 Ha a gyümölcsfa virág-
zik, hosszú, szép ősz 
ígérkezik.

5 Péntek Alpár, Lőrinc, Viktor                                     
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: győ-
ző, győztes.

5 65 éve hunyt el Kolozsváron Ács Ferenc kolozsvári fes-
tő, Székely Bertalan és Hollósy Simon tanítványa.                                                                                        
230 éve hunyt el Veszprémben Ányos Pál 
szentimentalista költő.

Ha Viktor napján szép 
idő van, hosszú lesz az 
ősz.

6 Szombat Bea, Beáta, Ida, Zakariás, 
Csanád

Zakariás – héber–latin eredetű; jelen-
tése: Jahve emlékezik. 
Ida – germán eredetű; jelentése: tevé-
keny, serény. 

6 140 éve született Kolozsváron legifjabb Hintz György 
gyógyszerész, a Kolozsvári Gyógyszerész Testület 
elnöke. 
110 éve hunyt el Buenos Airesben Czetz János, az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédtábor-
noka, térképész.  

7 Vasárnap Regina, Ivor 
Szt. Márk, István és Meny-
hért (kassai vértanúk)

Regina – 1. – latin eredetű; jelentése: 
királynő; 
2. – a Rein- kezdetű német nevek 
önállósult becézője.

7

8 Hétfő Adrienn                                                              
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; jelen-
tése: hadriai.

8 75 éve hunyt el Budapesten Hevesi Sándor rendező, író, 
műfordító, színházigazgató.  

Kisasszony napja a fecs-
kék indulásának napja. 
Az ősz első hóharmatja 
a mezőt betakarja, ha 
nem, akkor hosszú, szép 
ősz lesz. Amilyen az idő, 
olyan marad 40 napig.

9 Kedd Ádám                                                               
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; jelenté-
se: atyám.

9 120 éve született Szegeden Gulácsy Irén írónő. 
115 éve született Brassóban Brassaï, eredeti nevén  
Halász Gyula fotóművész, író.

10 Szerda Hunor, Nikoletta, Ákos Hunor – török–magyar eredetű; jelen-
tése: onogur (népnév).

10 60 éve hunyt el Verőcén Giergl Kálmán műépítész, a 
kolozsvári Egyetemi Könyvtár tervezője.
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Hétfő Egon, Noémi, Tamara                                           
Szt. Egyed

Egon – az Egbert, Egmont stb. ószász 
és középnémet becézőjéből önállósult.

1 100 éve született Székelyszenterzsébeten Nagy Géza 
kolozsvári  művelődéstörténész, műfordító.
75 éve ezen a napon Németország megtámadta Lengyel-
országot, s ezzel elkezdődött a II. világháború.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

2 Kedd Dorina, Rebeka, Teodóra Rebeka – héber eredetű; jelentése: 
megkötöző, megigéző, megbabonázó, 
vagy: jól táplált. 

2 135 éve hunyt el Kolozsváron gróf Bethlen János or-
szággyűlési képviselő, az Erdélyi Református Egyházke-
rület igazgató-tanácsosa. 
55 éve hunyt el Csucsán Szentimrei Jenő költő, író, szín-
háztörténész, a kolozsvári magyar színház igazgatója. 

3 Szerda Hilda, Szende, Annamária                                       
Nagy Szt. Gergely pápa

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3  

4 Csütörtök Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 Ha a gyümölcsfa virág-
zik, hosszú, szép ősz 
ígérkezik.

5 Péntek Alpár, Lőrinc, Viktor                                     
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: győ-
ző, győztes.

5 65 éve hunyt el Kolozsváron Ács Ferenc kolozsvári fes-
tő, Székely Bertalan és Hollósy Simon tanítványa.                                                                                        
230 éve hunyt el Veszprémben Ányos Pál 
szentimentalista költő.

Ha Viktor napján szép 
idő van, hosszú lesz az 
ősz.

6 Szombat Bea, Beáta, Ida, Zakariás, 
Csanád

Zakariás – héber–latin eredetű; jelen-
tése: Jahve emlékezik. 
Ida – germán eredetű; jelentése: tevé-
keny, serény. 

6 140 éve született Kolozsváron legifjabb Hintz György 
gyógyszerész, a Kolozsvári Gyógyszerész Testület 
elnöke. 
110 éve hunyt el Buenos Airesben Czetz János, az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédtábor-
noka, térképész.  

7 Vasárnap Regina, Ivor 
Szt. Márk, István és Meny-
hért (kassai vértanúk)

Regina – 1. – latin eredetű; jelentése: 
királynő; 
2. – a Rein- kezdetű német nevek 
önállósult becézője.

7

8 Hétfő Adrienn                                                              
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; jelen-
tése: hadriai.

8 75 éve hunyt el Budapesten Hevesi Sándor rendező, író, 
műfordító, színházigazgató.  

Kisasszony napja a fecs-
kék indulásának napja. 
Az ősz első hóharmatja 
a mezőt betakarja, ha 
nem, akkor hosszú, szép 
ősz lesz. Amilyen az idő, 
olyan marad 40 napig.

9 Kedd Ádám                                                               
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; jelenté-
se: atyám.

9 120 éve született Szegeden Gulácsy Irén írónő. 
115 éve született Brassóban Brassaï, eredeti nevén  
Halász Gyula fotóművész, író.

10 Szerda Hunor, Nikoletta, Ákos Hunor – török–magyar eredetű; jelen-
tése: onogur (népnév).

10 60 éve hunyt el Verőcén Giergl Kálmán műépítész, a 
kolozsvári Egyetemi Könyvtár tervezője.
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11 Csütörtök Árpád, Helga, Jácint, 
Teodóra

Jácint – görög–latin eredetű; jelenté-
se: a virág neve. 

11 420 éve, 1594-ben hunyt el Szamosújváron Kovacsóczy 
Farkas erdélyi kancellár, nagy műveltségű humanista, 
a 16. századi erdélyi politikai élet egyik meghatározó 
személyisége. 
95 éve hunyt el Csáth Géza író, orvos, zenekritikus. 
85 éve született Kolozsváron Szalman Lóránt karmester, 
zenei szakíró.

12 Péntek Szűz Mária Szent Neve, Ibo-
lya, Virág, Szabolcs

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

12 95 éve született Sepsiszentkirályon Imreh István kolozs-
vári történész, szociológus.   

Ha Mária napján szép 
idő van, szép lesz az ősz.

13 Szombat Kornél, Ludovika, Tóbiás, 
Csele                   
Aranyszájú Szt. János

Ludovika – germán–ófrancia–latin 
eredetű; jelentése: hírnév + háború.

13 25 éve hunyt el Kolozsváron Horváth Jenő író, költő, 
református teológiai tanár.

14 Vasárnap Ildikó, Irma, Roxána, 
Szeréna, Boróka           
Szent Kereszt 
felmagasztalása

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14

15 Hétfő Enikő, Melitta, Roland, De-
bóra, Kató 
Fájdalmas Szűzanya

Enikő – Vörösmarty Mihály alkotása; 
jelentése: ünő, szarvastehén. 
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős.

15 225 éve ezen a napon született James Fenimore Cooper 
amerikai író, a Bőrharisnya és más indiántörténetek 
szerzője.
100 éve hunyt el Kolozsváron Fanghné Gyújtó Izabella 
író, szerkesztő.

16 Kedd Edit                                                                     
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

Edit – germán eredetű; jelentése: 
örökség, birtok

16

17 Szerda Ludmilla, Zsófia, Gyula, 
Hajnalka 
Bellarmin Szt. Róbert

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség. 
Ludmilla – szláv eredetű; jelentése: 
közkedvelt, népszerű.

17 200 éve született a felvidéki Eperjesen Pulszky Ferenc 
politikus, régész, műgyűjtő. 
170 éve született Pesten Puskás Tivadar mérnök, a  tele-
fonközpont és a telefonhírmondó feltalálója. 

Amilyen az idő, olyan 
lesz majd a tavasz.

18 Csütörtök Diána, Titusz, Tamás Diána – római eredetű; jelentése: 
ragyogó. 
Titusz – latin eredetű; jelentése: tisz-
telt, becsült, mezei galamb.

18

19 Péntek Vilhelmina, Vilma, Hajnalka                                     
Szt. Januáriusz

Vilma – latin–német eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

19

20 Szombat Frida, Friderika, Melinda                                         
Koreai Szt. Vértanúk

Frida – német eredetű; jelentése: 
béke, védelem, körülkerített terület.

20

21 Vasárnap Ilka, Máté, Mirella                                                 
Szt. Máté apostol

Ilka – az Ilona rövidített, -ka kicsinyí-
tő képzős formája. 
Máté – héber eredetű; jelentése: Jahve 
ajándéka.

21 120 éve született Pécsen Péchy Blanka  színésznő, 
nyelvművelő, rádiós műsorvezető, a Kazinczy-díj 
megalapítója.

Ha tiszta, szép, jó lesz a 
gyümölcstermés. 
Ha viharos, szeles, húsvé-
tig tartó telet jelent.

22 Hétfő Móric, Mór, Ottó                                                    
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: mór, 
szerecsen.

22 40 éve hunyt el Debrecenben Imre Lajos nemzetközi 
tudós, a magyar radiokémia meghatározó alakja.
25 éve hunyt el Kolozsváron Lakatos István kolozsvári 
zenetörténész.

Napsütés sok hóvihart 
ígér.
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11 Csütörtök Árpád, Helga, Jácint, 

Teodóra
Jácint – görög–latin eredetű; jelenté-
se: a virág neve. 

11 420 éve, 1594-ben hunyt el Szamosújváron Kovacsóczy 
Farkas erdélyi kancellár, nagy műveltségű humanista, 
a 16. századi erdélyi politikai élet egyik meghatározó 
személyisége. 
95 éve hunyt el Csáth Géza író, orvos, zenekritikus. 
85 éve született Kolozsváron Szalman Lóránt karmester, 
zenei szakíró.

12 Péntek Szűz Mária Szent Neve, Ibo-
lya, Virág, Szabolcs

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

12 95 éve született Sepsiszentkirályon Imreh István kolozs-
vári történész, szociológus.   

Ha Mária napján szép 
idő van, szép lesz az ősz.

13 Szombat Kornél, Ludovika, Tóbiás, 
Csele                   
Aranyszájú Szt. János

Ludovika – germán–ófrancia–latin 
eredetű; jelentése: hírnév + háború.

13 25 éve hunyt el Kolozsváron Horváth Jenő író, költő, 
református teológiai tanár.

14 Vasárnap Ildikó, Irma, Roxána, 
Szeréna, Boróka           
Szent Kereszt 
felmagasztalása

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14

15 Hétfő Enikő, Melitta, Roland, De-
bóra, Kató 
Fájdalmas Szűzanya

Enikő – Vörösmarty Mihály alkotása; 
jelentése: ünő, szarvastehén. 
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős.

15 225 éve ezen a napon született James Fenimore Cooper 
amerikai író, a Bőrharisnya és más indiántörténetek 
szerzője.
100 éve hunyt el Kolozsváron Fanghné Gyújtó Izabella 
író, szerkesztő.

16 Kedd Edit                                                                     
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

Edit – germán eredetű; jelentése: 
örökség, birtok

16

17 Szerda Ludmilla, Zsófia, Gyula, 
Hajnalka 
Bellarmin Szt. Róbert

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség. 
Ludmilla – szláv eredetű; jelentése: 
közkedvelt, népszerű.

17 200 éve született a felvidéki Eperjesen Pulszky Ferenc 
politikus, régész, műgyűjtő. 
170 éve született Pesten Puskás Tivadar mérnök, a  tele-
fonközpont és a telefonhírmondó feltalálója. 

Amilyen az idő, olyan 
lesz majd a tavasz.

18 Csütörtök Diána, Titusz, Tamás Diána – római eredetű; jelentése: 
ragyogó. 
Titusz – latin eredetű; jelentése: tisz-
telt, becsült, mezei galamb.

18

19 Péntek Vilhelmina, Vilma, Hajnalka                                     
Szt. Januáriusz

Vilma – latin–német eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

19

20 Szombat Frida, Friderika, Melinda                                         
Koreai Szt. Vértanúk

Frida – német eredetű; jelentése: 
béke, védelem, körülkerített terület.

20

21 Vasárnap Ilka, Máté, Mirella                                                 
Szt. Máté apostol

Ilka – az Ilona rövidített, -ka kicsinyí-
tő képzős formája. 
Máté – héber eredetű; jelentése: Jahve 
ajándéka.

21 120 éve született Pécsen Péchy Blanka  színésznő, 
nyelvművelő, rádiós műsorvezető, a Kazinczy-díj 
megalapítója.

Ha tiszta, szép, jó lesz a 
gyümölcstermés. 
Ha viharos, szeles, húsvé-
tig tartó telet jelent.

22 Hétfő Móric, Mór, Ottó                                                    
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: mór, 
szerecsen.

22 40 éve hunyt el Debrecenben Imre Lajos nemzetközi 
tudós, a magyar radiokémia meghatározó alakja.
25 éve hunyt el Kolozsváron Lakatos István kolozsvári 
zenetörténész.

Napsütés sok hóvihart 
ígér.
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23 Kedd Etelka, Tekla, Líviusz                                                 
Pietrelcinai Szt. Pió atya

Tekla – görög eredetű; jelentése: Isten 
dicsősége.

23 100 éve született Kishegyesen Csépe Imre költő, író, a 
vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja.
75 éve hunyt el Sigmund Freud osztrák neurológus és 
pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója.

24 Szerda Gerda, Mercedes                                                     
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 210 éve született Győrött Schöpf-Merei Ágost gyermek-
gyógyász, az első magyar gyermekgyógyászati szak-
könyv szerzője.
100 éve született Vácon Fónay Márta Jászai Mari-díjas 
színésznő.

25 Csütörtök Adorján, Eufrozina, Kende                                       
Szt. Kleofás 

Adorján – latin eredetű; jelentése: 
Hadria városából való férfi.

25 35 éve hunyt el Budapesten Ignácz Rózsa színésznő, író, 
műfordító.

Ha ködös és esős, sok csa-
padék lesz egész éven át.

26 Péntek Jusztina                                                                 
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos. 

26 105 éve hunyt el Zabláton Thaly Kálmán költő, író, 
országgyűlési képviselő.
75 éve hunyt el Budapesten Bláthy Ottó Titusz gépész-
mérnök, a transzformátor egyik feltalálója.

27 Szombat Adalbert, Albert                                                   
Páli Szt. Vince

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 200 éve született a felvidéki Garamvezekényben Kovács 
Sebestény Endre orvos, korának egyik legelismertebb 
sebésze.

28 Vasárnap Vencel                                                                      
Szt. Vencel                                                                
Őszi hálaadás ünnepe

Vencel – német–szláv eredetű; jelenté-
se: koszorú + dicsőség.

28 30 éve hunyt el Budapesten Cs. Szabó László író, esszé-
író, kritikus.
10 éve hunyt el Kolozsváron Ruha István hegedűmű-
vész, kamarazenész.

Ha szép napos, akkor 
szép lesz a tavasz is. 
Ahányszor fagy Vencel 
előtt, annyiszor fagy 
Jakab után (május 1.).

29 Hétfő Mihály                                                                     
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

29 160 éve hunyt el Nyáregyházán a kolozsvári születé-
sű Schodelné Klein Rozália,  az első nemzetközileg is 
jelentős magyar opera-énekesnő. 
125 éve született  Székelyudvarhelyen Gönczy Lajos  
ref. lelkész, kolozsvári teológiai tanár. 
 

Ha Szent Mihály napján 
még itt van a fecske, / 
karácsonyig vígan legel-
het a kecske. / Ha szeles, 
lesz a tél fagyos, jeges. / 
Ha csali után kap a hal, /  
sokáig zeng még szép 
időt a dal.

30 Kedd Jeromos, Honória, Hunor, Örs                                     
Szt. Jeromos                                                      

Jeromos – görög eredetű; jelentése: 
szent nevű. 

30 75 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű 
Sigmond Elek vegyészmérnök, a magyarországi korsze-
rű talajtani kutatások megalapozója.
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23 Kedd Etelka, Tekla, Líviusz                                                 

Pietrelcinai Szt. Pió atya
Tekla – görög eredetű; jelentése: Isten 
dicsősége.

23 100 éve született Kishegyesen Csépe Imre költő, író, a 
vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja.
75 éve hunyt el Sigmund Freud osztrák neurológus és 
pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója.

24 Szerda Gerda, Mercedes                                                     
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 210 éve született Győrött Schöpf-Merei Ágost gyermek-
gyógyász, az első magyar gyermekgyógyászati szak-
könyv szerzője.
100 éve született Vácon Fónay Márta Jászai Mari-díjas 
színésznő.

25 Csütörtök Adorján, Eufrozina, Kende                                       
Szt. Kleofás 

Adorján – latin eredetű; jelentése: 
Hadria városából való férfi.

25 35 éve hunyt el Budapesten Ignácz Rózsa színésznő, író, 
műfordító.

Ha ködös és esős, sok csa-
padék lesz egész éven át.

26 Péntek Jusztina                                                                 
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos. 

26 105 éve hunyt el Zabláton Thaly Kálmán költő, író, 
országgyűlési képviselő.
75 éve hunyt el Budapesten Bláthy Ottó Titusz gépész-
mérnök, a transzformátor egyik feltalálója.

27 Szombat Adalbert, Albert                                                   
Páli Szt. Vince

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 200 éve született a felvidéki Garamvezekényben Kovács 
Sebestény Endre orvos, korának egyik legelismertebb 
sebésze.

28 Vasárnap Vencel                                                                      
Szt. Vencel                                                                
Őszi hálaadás ünnepe

Vencel – német–szláv eredetű; jelenté-
se: koszorú + dicsőség.

28 30 éve hunyt el Budapesten Cs. Szabó László író, esszé-
író, kritikus.
10 éve hunyt el Kolozsváron Ruha István hegedűmű-
vész, kamarazenész.

Ha szép napos, akkor 
szép lesz a tavasz is. 
Ahányszor fagy Vencel 
előtt, annyiszor fagy 
Jakab után (május 1.).

29 Hétfő Mihály                                                                     
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

29 160 éve hunyt el Nyáregyházán a kolozsvári születé-
sű Schodelné Klein Rozália,  az első nemzetközileg is 
jelentős magyar opera-énekesnő. 
125 éve született  Székelyudvarhelyen Gönczy Lajos  
ref. lelkész, kolozsvári teológiai tanár. 
 

Ha Szent Mihály napján 
még itt van a fecske, / 
karácsonyig vígan legel-
het a kecske. / Ha szeles, 
lesz a tél fagyos, jeges. / 
Ha csali után kap a hal, /  
sokáig zeng még szép 
időt a dal.

30 Kedd Jeromos, Honória, Hunor, Örs                                     
Szt. Jeromos                                                      

Jeromos – görög eredetű; jelentése: 
szent nevű. 

30 75 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű 
Sigmond Elek vegyészmérnök, a magyarországi korsze-
rű talajtani kutatások megalapozója.
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TŐ Kolozsvárról hurcolták el 1944 júniusában Karácsony Benőt is. Auschwitz-

ben pusztult el, de nem tudjuk, pontosan mikor, mely nap illene emlékeznünk rá, 
az erdélyi magyar irodalom hasonlíthatatlan humorú prózaírójára. Felesége és fia is 
meghal abban a végzetes esztendőben. Vezér Erzsébetet idézzük: „szörnyű grimasza a 
sorsnak: a legnemesebb emberség melegszavú hirdetője a legembertelenebb kegyetlen-
séggel pusztult el a fasiszták koncentrációs táborában”. Emléke előtt tisztelegve adjuk 
közre Lövétei Lázár László írását.

H. Szabó Gyula

Lövétei Lázár László

Mit tanulhatunk ma, 2014-ben  
Karácsony Benő Pjotruskájából?

Mielőtt a címben föltett kérdésre válaszolnánk, próbáljuk meg felidézni, vajon 
ki lehetett Karácsony Benő Pjotruska becenevű hősének az előképe. Nos, Kará-
csony Benő regényének két főhőse (Baltazár György vidéki újságíró és Csermely 
János elcsapott városi fogalmazó) több alkalommal is szóba hozza a Nagy Orosz 
Irodalmat, tehát – azt hiszem – nyugodtan kijelenthető, hogy Karácsony Benő 
szeme előtt igenis Tolsztoj Háború és békéje lebeghetett, amikor Baltazár György-
ben megteremtette a Tolsztoj-regény szimpatikus főhősének, Pierre (azaz: Pjotr) 
Kirillovics Bezuhov grófnak a karikatúráját. Mit is csinál ez a Pierre Bezuhov 
Tolsztojnál? Eleinte még Napóleon híve, aztán szabadkőműves lesz, Borogyinónál 
ő akarja megölni Napóleont, francia fogságba esvén eltanulja Platon Karatajev pa-
raszt-prófétától a szegények segítését, a regény végén pedig már „közfeladatokat” 
is vállal. S mit csinálnak ezzel szemben Karácsony Benő hősei?

„Az utcán Csermely felvetette a kérdést:
– Pjotruska… mit is akartam mondani… igen… hova megyünk tulajdonképpen?
– Természetesen az orrunk után – adta ki az irányt az újságíró ellentmondást 

nem tűrő hangon.”
Tehát semmi világmegváltás, semmi haszonelvűség, Baltazár György ajtóra 

kiszögezett „menetrendjében” olyan „önző” tennivalók szerepelnek, mint például: 
„A toronyóra elromlott, egy zsebórát szerezni”, vagy: „Cipőtalpalás-ügyben va-
lami megoldást keresni”.

Jelzem, a fenti idézet a regény első részéből (és az Osztrák–Magyar Monarchia 
idejéből) származik, amikor még béke van, nyugodtan lehet bohémet játszani, 
és szó nincs kisebbségi sorsról. De a boldog békeidők is véget érnek egyszer, vé-
get ér az első világháború, s következnek a nagy feladatok: a Magyarországra 
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települő Baltazár Györgynek sikeres íróvá kell válnia, illetve az Erdélyben maradó 
Csermely Jánosnak is boldogulnia kell valahogy. Számomra itt kezd izgalmassá 
válni Karácsony Benő regénye. Mert amíg a regény első része valóban egy bűbájos 
bohém-regény (ebben a műfajban valószínűleg a magyar irodalom legjobb regé-
nye), addig a regény második része kis repatriáló-regényként, illetve kis Erdély-
regényként is értelmezhető.

Kezdjük az utóbbival.
Mit csinál szerencsétlen Csermely János Erdélyben?
1. Családot alapít. Tudjuk, hogy kisebbségi helyzetben a családnak még fon-

tosabb szerep jut, mint „normális” körülmények között. Csermely János tehát 
megnősül, feleségül vesz egy tenyeres-talpas utcalányt, aki hamarosan dobja őt 
egy zsíros pincér kedvéért.

2. Dolgozni akar. Azaz: keresi a munkalehetőséget. És mit talál? „Valaki munkát 
ígért neki, el is ment az illetőhöz, kiderült, hogy az illető a kutyája szőrszálait 
akarja vele megszámoltatni.” És végezetül: 

3. Nagy tettekre vágyik. Tehát elhatározza, hogy repülni fog: „Felmászott 
a létrára, hogy a szelek járásáról tájékozódjék. Aztán magára öltötte bolhaszín 
felöltőjét, és fölkapaszkodott a disznóól tetejére. (…) Nekilendülve néhány 
arasznyira a levegőbe emelkedetett – talán a tiszta éter felé sóvárgó vágyainak 
ereje emelte a magasba –, de a Föld kérlelhetetlenül visszaparancsolta, s ő, aki 
bégetve öltött nyelvet minden parancsra, most engedelmeskedve a nehézkedés 
oktalan paragrafusainak, sebesen lezuhant a baromfiudvar tisztátlan porába.”

Lássuk most a repatriáló Balatazár György további sorsát.
1. Annak ellenére, hogy végül valóban sikeres szerző lesz, Baltazár György 

is elkapja a repatriáló szerzők többségét kínzó betegséget, azaz: folyton haza-
gondol (erre alapozva aztán mi is besorolhatjuk a Pjotruskát valamiféle sajátos, 
karácsonybenős transzszilvanizmusba):

„Álmában minduntalan ezeken az utcákon kóborolt. (…) Ha messze is sodró-
dott ettől a világtól, a gondolatai, faképnél hagyva csapot-papot, egy-egy őrizetlen 
pillanatban mindegyre visszaszöktek ebbe a környezetbe.”

2. Még mielőtt sikeres íróvá válna, Baltazár Györgynek is meg kell küzdenie 
a szakma értetlenkedésével (a Pjotruska első részét szeretné kiadni, tehát ebből a 
szempontból a regény második része egy regény regényeként is olvasható):

„– Kit érdekel ma egy vidéki újságíró története? – mondta neki a kiadó egyik 
embere, a nemkívánatos szerzőket lerázó szakosztály vezetője. – A világ ma tele 
van lüktető problémákkal, és ön kisded vidéki meséket termel. (…) Kevesebb 
művészetet és több időszerűséget – hangzott aztán a búcsúztató figyelmeztetés.”

Elérkezve az „időszerűség” problémájához, talán mi is választ adhatunk vég re 
a címben föltett kérdésre. Nos, a Karácsony Benő-műveket értelmező kritikusok 
épp amiatt kritizálták leggyakrabban Karácsony Benőt, mert – bár szidja kora 
társadalmi viszonyait – semmiféle pozitív megoldási javaslattal nem áll elő. Tud-
juk nagyon jól (a bőrünkön tapasztaltuk-tapasztaljuk), hogy adódhatnak olyan szi-
tuációk (pláne kisebbségi helyzetben), amikor az irodalomtól várunk megoldási 
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kozni (ha csak közvetve is) mindenféle hülyeség ellen? Egyáltalán: feladata-e az 
irodalomnak bármi ellen is tiltakozni? Emlékszem, fiatalabb koromban milyen 
vastagon húztam alá Csehov egyik levelében az alábbi passzust (1888. október 4-én 
írta szerkesztőjének-barátjának, Alekszej Nyikolajevics Plescsejevnek): „Azoktól 
félek, akik a sorok között is célzásokat keresnek, akik mindenáron liberálist vagy 
konzervatívat akarnak látni bennem. Nem vagyok sem liberális, sem konzervatív, 
nem vagyok evolucionista, nem vagyok szerzetes, nem vagyok közömbös. Szabad 
művész-író akartam lenni, semmi több, és sajnálom, hogy isten nem adott erőt, 
hogy azzá legyek.” Ha elfogadjuk Csehov véleményét, akkor tényleg úgy járunk 
el helyesen, ha ki-ki legjobb tudása szerint, saját lelkiismeretére hallgatva teszi 
a dolgát. Őszintén remélem, hogy nincs igaza se Makkai Sándornak, se Bibó Ist-
vánnak, amikor azt állítják, hogy a kisebbségi élet mind politikailag, mind morá-
lisan lehetetlenség, de ha – ne adj’ isten! – mégis igazuk lenne, akkor emberhez 
méltóbb, ha nem szomorkodva, hanem például Karácsony Benőt olvasva, vígan 
megyünk tönkre.
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A Nádas mente 

Magyarsárd
Kolozsvár környéki rövid 

kis riportútjainkon, e kalendá-
riumi vándorláshoz nincs mód 
és terjedelem a hosszabb doku-
mentálódásra. Bőven találunk 
azonban adatokat minden tele-
pülésről, tanyáról az interneten. 
Bárki folytathatja és folytassa 
is a képzeletbeli és tényleges 
utazást.

Kolozsvár környéki szórvány-
utunkat hadd kezdjük azon a 
szakaszon, ahol a Nádas pataka, 
az el-elszáradó vizű, Nádaska 
néven emlegetett oldalfolyócs-
káját begyűjtve, végighalad a 
völgyeken, és Kisbácstól keletre 
beérkezik Kolozsvárra. A Nádas 
mente és ez a mellékága is, régi 
történelmi emlékhelye a ma-
gyarságnak és pusztulásunknak 
is korai mementója. A legtá-
volabb először is ott találjuk a 
magyarság számára évszázadok 
óta néptelen Magyarsárd falut 
és romos református templomát. 

Egykori temploma, amely a 
13. században épült, már leg-
alább egy évszázada romosan 
áll. Harangja Türébe került. A templom északi falának kivételével falai szinte sér-
tetlenek maradtak. Egykori szentélye és lőrésszerű ablakai román stílusra utalnak, 
a kőkeretes déli bejárat viszont gótikus stílusú. Az eredetileg egyhajós templomot 
a reneszánsz idején mellékhajókkal toldották meg. A templomrom felmérésében 
Entz Géza és Debreczeni László is részt vettek. Debreczeni 1935-ben még elmosó-
dott freskórészleteket is felfedezett a meszelés alatt. 

Magyar jelenlétünk, emlékeink töredékesen még élnek itt, és fellelhetünk még 
magyar sírokat is a volt görög katolikus fatemplom tövében. A csupasz falaival tá-
tongó kis romos magyar templomocska a főútról is jól látható, ahogy a domboldalon 
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a szilvafák között dacol az idővel. Magyar temetőhelye is van, értékeit, emlékét 
elsősorban a felügyeletet ellátó türei református egyház őrzi. Többször is jártunk 
erre egyetemista fi atalokkal; kitakarítottuk az öles fákkal, akáccal, bodzával be-
nőtt templom belsejét, a gyümölcsfákkal övezett külső falakat. Nemcsak kecses 
arányait csodáljuk meg, de a romjaiban is időtállót, ahogyan a falak bírják a fedél 
nélküli évszázadokat és a történelem viszontagságait. Itt már ismereteink szerint 
nem él magyar, a templom és cinterem telekkönyvi dolgai is tisztázatlanok. De jó, 
hogy van ez a rom még, és rólunk, nekünk mesél. És ameddig évenként, kétévente 
kerül tucatnyi kolozsvári magyar fi atal, aki fejszét, fűrészt ragad és megvédelmezi 
a honfoglaló természettől, addig nincs is olyan nagy baj velünk.

Magyarszentpálon is hiába keresünk már magyar emlékeket. A falu középkori 
magyar temploma hamar eltűnt, a kolozsvári 17. századi, az erdélyi reneszánsz 
modorában épült egykori Teleki-kastélyának sarokbástyás épületéről is már csak a 
régi oklevelek adnak hírt. A Szentpáli család volt a falu és a magyarszentpáli, ma 
már eltűnt templomnak is a kegyura. A templom diadalívének alakos oszlopfője és 
kereszttel díszített oltárelőlapja maradt csupán meg a kolozsvári múzeumban, de 
ezek jóval korábbiak, a 13. század első feléből valók lehetnek. 

Entz Géza és többen is leírják különös faragott oltárát, Tánczos Vilmos is felidé-
zi az eltűnt templomnak egy különös és ritka obszcén érdekességét. „László Gyula 
a Kolozsvár melletti Magyarszentpál lebontott középkori gótikus templomának 
egyik obszcén kőszobrocskájáról írt tanulmányt, megállapítva, hogy a női nemi 
szerv elhelyezése a szentségtartó fülke felett az Oltáriszentség védelmét célozta, 
ugyanis az ilyen ábrázolások odavonzották, majd megsemmisítették a szentséget 
megrontani szándékozó démonok ártó tekintetét, tehát eleve semlegesítettek min-
den gonosz szándékot.”
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A magyarság száma itt 1850 és 1941 között 20 és 40 között váltakozik, aztán 
hirtelen teljesen eltűnik.

Fenn a domboldalon kecses román fatemplom áll, mely 1722-ben épült, de 
sajnos megrongálódott és csúnya bádogfedél alatt veszíti el varázsát. Felkapaszko-
dunk többször is a domboldalra, próbálunk emlékeket keresni. A faluban van, aki 
odalenn jelzi a templom helyét, van, aki idefenn, de lényegében már senki sem 
emlékszik, hogy hol állhatott a magyar templom. Néhány régebbi magyar sírra 
lelünk, aztán ennyi maradt utánunk.

Magyarandrásháza lé-
nyegében színromán falu, 
itt nem élt és már nem él 
összefüggő közösséget alko-
tó magyarság. Andrásháza 
tulajdonképpen „Méra ka-
puja”, a régebbi iratokban 
Méra kültanyái között sze-
repel. Itt is, mint bármelyik 
Kalotaszeg vagy Kolozsvár 
környéki román faluban, ré-
gebben még előfordul egy-
két idetelepedett, többnyire 
férjhez jött magyar asszony, 
de aztán beszívta őket csa-
ládjukkal együtt az asszimi-
láció. Mégis meg kell állnunk a főúton egy pillanatra. Kolozsvár tövében, Kalota-
szeg ölelésében azért a régi településképen, néhány megmaradt épületen mindig 
rajta hagyja kéznyomát egy-egy kalotaszegi építész vagy ácsmester. A főút mellett 
egy régi, de felújított házon csipkésen faragott pávás házhomlokzatot fedezhetünk 
fel, ahol a mai itt lakók viszonylag harmonikusan hangolták össze a múltat a je-
lennel. A kiszélesített tornácon roskadoznak a muskátlik, elől pedig a ház frontját 
őrzi a kitárt tollazatával ékeskedő páva.

V. L.
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Fehér liliomként Isten kezében

A Kolozsvári és a Kolozsvár-Külső Református Egyházmegye egyesülésével le-
hetővé vált a kolozsvári és Kolozsvár környéki egységes református lét építése több 
mint 30 000 egyháztag részére. 2012. október 1-jével új időszak kezdődött el az 
új kolozsvári egyházmegye életében. A visszatekintés és a jövőbe nézés egyszerre 
van jelen életünkben. Ami 1946 után államhatalmi eszközzel eltöröltetett, azt 
ismét fel lehet vállalni immár egy keretben.

Az egyházmegye tudatosan keresi identitását a múltban. Ennek ellenére tisz-
tában van a társadalom elmúlt 70 esztendőben történt változásaival. Illúzió lenne 
azt gondolni, hogy a múltat vissza lehet bármilyen eszközzel hozni. ugyanakkor a 
múlt jelképei ma is használhatók. Első lépésként így került az emberi kézben lévő 
három szál fehér liliom ismét vissza az egyházmegye pecsétjére. Ez a jelkép áll 
az 1904-ben készült egyházmegyei pecsétnyomón. 1942-ben Vásárhelyi Boldizsár 
halotti tábláján is ez a jelkép szerepelt megyei címerként. Az egyházmegye birto-
kában van az 1947-ben Keöpeczi Sebestyén József által festett címer is. A három 
liliom egykor az egyházmegye tájegységeit jelképezhette. Ma ismét az Isten kezé-
ben megtisztuló és eggyé váló különböző régiók jelképe lehet.
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A jelképek hídként kötik össze a múlt egyházát a mával, és lehetővé teszik a 
természetes fejlődést. Az izmusok évszázadát megjárt Mezőség, Kalotaszeg, Sza-
moshátság és Kolozsvár templomos népe az elmúlt 22 esztendőben széttagolt volt. 
A fájdalmas egyesülés izgalmai után letisztulásra, józanságra, nyugalomra és hitre 
van szükség.

A három szál liliomban a megye három vidékét lehet felfedezni (Mezőség, Sza-
moshátság, Kalotaszeg peremvidéke, az átmeneti vidék). A kéz maga az Isten je-
lenlétét jelképezi. Önálló virágszálként Kolozsvár 12 református egyházközsége 
mára a legnépesebb és legerősebb lett.

Isten kezében ma Kolozsváron és környékén 65 virágszál van, 65 egyházköz-
ség. 35 anyaegyházközség, 2 missziós, 2 társegyházközség, 3 leányegyházközség 
és 23 szórvány tartozik az egyházmegyéhez. 45 gyülekezeti lelkipásztor (41 ön-
álló, 4 beosztott), 2 kórházlelkész, 1 iskolalelkész és 22 bekebelezett lelkipásztor 
tevékenykedik az egyházközségekben, az oktatási és belmissziós intézményekben. 
Egyházmegyénk területén 21 nyugdíjas lelkipásztort tartunk nyilván. 2013. szep-
tember 1-jétől 6 gyakornok tölti gyakornoki évét egyházmegyénk gyülekezeteiben. 
Az egyházmegye alkalmazásában 123 személy dolgozik az egyházközségekben.

A jövő is csak olyan lehet, amilyent az egyházmegye címerpajzsán díszelgő fe-
hér liliomok jelképeznek. A liliom a tisztaság és ártatlanság jelképe. Számos lelki 
feladat vár még az egyházmegye minden tagjára, amíg ide eljutunk, de csak így 
elképzelhető a jövőnk.

dr. Bibza Gábor esperes
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Válasz egy nagyon messziről jött levélre
       Dr. S. R.-né Reményik Jolánnak 
Tizennyolc esztendőnek távolából 
Jött a leveled,
Mint gyermekkorom halk ezüstkacaja, 
Úgy cseng a neved:
Jolán...
Az elillanó évek csolnakán
Lelkem mi mindent ringatott azóta, 
Mennyi álom és mennyi nóta
Kelt és halt el a parttalan vizen, 
Tizennyolc esztendő hiszen 
ugyebár a mi araszos,
Dalos, jajos és panaszos 
Életünkben egy örökkévalóság?! 

Mint bedőlt tárnából az ottfelejtett mécs, 
Most úgy dereng fel
Szelíd-halványan az emlékezés. 
A neved,
Mintha idézett volna szellemet:
A rég-voltak körültem tábort járnak, 
Gyűlnek, kopognak, lengenek az árnyak, 
A mélyből zeng sok régi-régi hang, 
Megannyi elsüllyedt harang,
S azt zengi mind,
Amire a Te leveled is int:
Hogy „mindnyájunkon betelik a Sors”. 

Tizennyolc ismeretlen éven át 
Szó világít-e, gondolat vezet? 
Tizennyolc ismeretlen éven át 
Foghatunk-e mi ketten kezet? 
Tizennyolc ismeretlen éven át 
Napfényből, holdsugárból van-e híd? 
Azt írod, Jolán,
Tizennyolc év után
Meséljek Néked rólunk valamit. 

Mesélek hát... Másképp volt hajdanán, 
Csendes szóval mikor a mesét nékünk 
Novemberi vasárnap délután
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Te mondtad: a mi „nagyobbik testvérünk”. 
− Mesélem hát, hogy porbaomlott rég
A nagyapámék öreg háza,
De még a Hója-erdőben a szél 
A nyögő fákat éppúgy rázza, 
Mesélem: áll még Dónát, a kőember 

A hegytetőn éppúgy, mint hajdanán, 
De egy sziluett hiányzik alóla:
A bölcs öreg, szegény jó nagyapám. 
Most újra zöld a vadszőlős veranda: 
Forró nyarakon hűs enyhet adó,
Az asztal is még régi tán, de rajtʼ 
Gyümölcsöt már nem főz be nagyanyó. 
Tőlünk ment el a múlt, vagy mi a múlttól, 
Elváltozott, vagy régi még a Hója?
Én nem tudom. A tornyos villa áll, 
De rég üres, de rég nincs már lakója. 
Ki lakta hajdan: mind világgá ment, 
Sok már csak sírhalom: virágot termő, 
Rájok én most gyakorta gondolok 
Borongva; már egész kis fejfa-erdő. 

Most „át” gyere: − Ez itt a hintahely, 
Ez itt a hinta cölöpfája;
A régi még. De ritkán ül bele 
Jókedv, amely az égig szállna.
Most nézz föl. Fényes egy kis-ablak, 
Némán hajol a zongorára
Egy karcsú lány... Beethoven szenvedélye 
Kizúg a holdezüstös tájra.
Ez – „Sárika, a bájos csöppség.” 

Tovább meséljem? Meséljek még, megint? 
Mondjam, hogy lassan megőszültenek 
Munkában, gondban édes szüleink? 

És arról, ki e bús sorokat rója, –
Mit tett – hogy élt – hogy számoljak be Néked? 
Talán-talán jobb: ne beszéljünk róla. 

Így tűnnek-mennek lásd, tovább az évek, 
Jolán –
Egy illanó nyár aranycsolnakán – 
Meséltem Néked. 
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Szeptember 1-jén ifj. Nagy Géza 
(1914–1981) századik születésnapjára em-
lékezhetünk. A kolozsvári román egye-
temen szerzett magyar–román–német 
szakos diplomát, majd a magyar egyete-
men doktorált. A kolozsvári Református 
Kollégiumban tanított 1937-től annak 
1948-as bezáratásáig. Közben az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület titkárául is megválasz-
tották. Jelentős szerepet játszott 1945-ben 
a Bolyai Egyetem megszervezése körüli 
tárgyalásokban. 1953-ban koholt vádak 
alapján, minden ítélet nélkül a Duna-csa-
tornához vitték kényszermunkára. Szaba-
dulása után is csak gyári munkás, egyházi 
sajtó- és levéltári előadó lehetett. 1970-es 
rehabilitását követően sikerült az egye-
temre kerülnie a magyar tanítási mód-
szertan tanáraként. A nehéz években is 
fordított románból, sajtó alá rendezett kö-

teteket, többek között Pápai Páriz Ferenc műveit. A II. A parcellában lévő szépen 
faragott kövére jelmondatát vésték: „Nem dicsőségre vágyom, használni akarok!”

Szeptember 8-a arról nevezetes, hogy ekkor halt meg a július 28-án kezdődött 
világháború első hősi halottja Kolozsvárt. Szeptember elején kezdtek érkezni az 
északi hadszíntérről, Galíciából az első sebesültek a kolozsvári kórházakba. Egy 
részüket megmentették, de mások itt lelték halálukat. Az első, akinek lőtt sebét 
ugyan ellátták, de a fellépő tetanusz ellen tehetetlennek bizonyultak, egy lengyel 
közlegény volt. Katonai tiszteletadással helyezték nyugalomra a Házsongárdi te-
mető legmagasabb pontján. utóbb a vasutasok egy fejfát is tettek a sírra e felirat-
tal: „Itt nyugszik / Krekov Pavluk / lengyel hős / a világháborúnak Kolozsvárt első 
halottja./ Meghalt 1914. szept. 8.” Azóta nyoma sincs a sírnak. A második halottat 
az ugyancsak sebesültként érkezett, Király Ferencet családja elszállítja Torockóra. 
A harmadik hős, a szeptember 11-én elhunyt Burján Cirill 36 éves népfelkelő volt. 
Őt már az éppen kimért Tordai úti katonai temető első halottjaként hantolták el 
illő tiszteletadással.

Szeptember 13-a Horváth Jenő (1900–1989) református teológiai tanár halálá-
nak negyedszázados évfordulója. A nagyenyedi Bethlen Kollégium végzettje, majd 
a kolozsvári teológián szerez diplomát, Debrecenben doktorátust. Lelkész, 1941-
től Nagyenyeden teológiai professzor. utóbb a kolozsvári teológián tanít 1960-as 
nyugdíjazásáig. Tehetséges költő és novellista volt, antológiákat szerkesztett. Sírja 
az I. A parcella keleti széléhez közel található. 



2014–2015
93SZEPTEMBER

KO
LO

ZSVÁ
R

I PA
N

TH
EO

N

Szeptember 15-én Fanghné Gyújtó 
Izabellára (1840–1914) emlékezünk halála 
centenáriumán. Az első erdélyi nőírók közé 
tartozott. Bányatiszt lányaként született 
Parajdon, s gondos nevelésben részesült. 
1863-ban ment férjhez Fangh István bánya-
hivatali ellenőrhöz. Csak 1874-től kezdett 
fővárosi és erdélyi lapokban regényeket és 
elbeszéléseket közölni. Az Erdélyi Irodal-
mi Társaság és a Dávid Ferenc Egylet tagja 
volt. Temetésén Dózsa Endre, az EIT elnö-
ke mondott búcsúbeszédet. Fehér márvány 
síroszlopa az I. C parcellában található. 

Szeptember 22. Lakatos István (1895–
1989) zenetörténész halálának negyedszá-
zados évfordulója. A kolozsvári unitárius 
Kollégiumban érettségizett, majd a buda-
pesti Zeneakadémián tanult hegedülni. 
Közben elvégezte a Műegyetemet is, ahol 
1922-ben építészmérnöki diplomát szer-
zett. utóbb, 1946-ban a Bolyai Egyetemen 
művészettörténetből doktorált. 1919-től 
a kolozsvári mérnöki hivatalban volt al-
kalmazásban, 1949-től pedig a Gh. Dima 
Zenekonzervatóriumban zenetörténetet ta-
nított. Az erdélyi zenetörténet első feldol-
gozói közé tartozott. Híresek voltak anek-
dotái, viccei. Az I. C parcellában nyugszik. 

Szeptember 29-én Gönczy Lajos 
(1889–1986) teológiai tanár 125. születés-
napja érdemel fi gyelmet.  A székelyudvar-
helyi Református Kollégium igazgatójának 
fi aként született, a kolozsvári teológián 
szerzett lelkészi diplomát. Gyulafehérvári 
és dési szolgálat után 1926-ban meghív-
ták a teológia újszövetségi tanszékére. Ott 
adott elő 1948-as kényszernyugdíjazásáig. 
Nyolc évig a teológia igazgatói tisztségét 
is betöltötte. Hatásos prédikátor, tárgya 
tudós művelője volt. Sírja a II. A parcellá-
ban, közel a kápolnához fekszik. 
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Fodor Sándor

Az eretnek

Az 1947−48-as tanévben még igen gyarló volt a menzakoszt: kenyeret például 
jó, ha egy héten kétszer-háromszor láttunk. Pótoltuk, ahogy lehetett. Másodéves 
voltam és heten vagy nyolcan laktunk ugyanazon „Szentjóska” immáron 7-es szo-
bájában, valamennyien székelyföldiek. Összeadtuk a pénzünket, és rendszeresen 
puliszkalisztet, olajat és hagymát vásároltunk a piacon. Puliszkát uzsonnáztunk 
délutánonkint, olajos hagymával.

A bevásárlást G. végezte (ő értett a legjobban a puliszkaliszthez), a puliszkát 
én főztem, Z. evett a legtöbbet (holtversenyben D. A.-val), jogász kollégánk, R. D. 
kezelte a kasszát. A többieknek, elsőéves létükre, kuss volt.

Egy alkalommal G. olajért ment a piacra. Az olaj ára (ha jól emlékszem) kilenc-
ven lej volt. G. egy százassal fizetett. A kofa − ezt már a G. elbeszéléséből tudtuk 
meg − éppen a szomszédnőjével társalgott. Szórakozottan tette köténye zsebébe a 
százast − majd úgy adott vissza, mintha G. egy ezressel fizetett volna.

G. elteszi a pénzt, fogja az olajat és indul hazafelé, a Jóskába.
Csakhogy G. vallásos gyerek volt. A Szent Mihály-templom előtt megtorpant. Hogy 

ő eltulajdonítsa, magánál tartsa ezt a temérdek pénzt, amelyhez annak a szerencsétlen 
fehérnépnek a figyelmetlenségéből jutott? Megrövidítsen egy szegény asszonyt?! Nem!

És visszafordult.
A kofa megköszönte ugyan, de bár egy fél liter olajat, egy koszorú hagymát se 

adott neki hálóból. G. megkönnyebbült lélekkel jött haza. Sugárzott az arca. És 
elmondta, mi történt.

Elképedtünk. Z. jutott elsőként szóhoz :
− Mondd G., hiszel te egyáltalán az Istenben, vagy csak halandzsázol itt ne-

künk... mi?
− Hogyhogy?
− Hiszel, vagy nem hiszel!?
− Persze hogy hiszek. Miért?
− Hát akikor tudod, mi vagy te? Közönséges eretnek! Az ilyeneket égették meg 

a középkorban. Borsószalmán. És jól tették.
− Én?! Bolond vagy? Miket beszélsz itt össze... hogy én?!
− Te hát. Felülbírálod a Fennvalót. Mert lenézett ide, meglátott itt vagy nyolc sze-

rencsétlen, éhes egyetemistát, és azt mondta magában, segítsünk ezeken az árvákon, 
legyen nekik is egy csepp örömük. És megsegített: a kofáné egyetlen nap alatt annyi 
pénzt összeharácsol, amennyit mi nem is láttunk soha. Észre se vette volna, hogy 
elszámolta magát. Onnan vétetett, ahol volt, és oda adatott, ahol nincs, De te − nem! 
Te okosabb vagy az Úrnál! Neked nem kell az Ő ajándéka! Most menj! Mars! Indulj!

− Hová? − nézett rá tétován G.
− Gyónd meg!
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A 19. század végén számos kolozsvári sportoló is-
merkedett meg a kerékpározással, majd hamarosan 
felkarolta a turizmust: minden évben minden kerék-
páros feljegyezte egy saját kirándulási naplóba, hogy 
hova kerékpározott, mekkora utat tett meg, milyen út- 
és földrajzi viszonyokat észlelt, év végén pedig ezeket 
az eredményeket összegezték. A legnagyobb utat meg-
tevő kerékpárost megjutalmazták.

A kolozsváriak közül Borbély György, az első ko-
lozsvári atlétika bajnok, rajongott a turizmusért. 
1889-ben úgy döntött, hogy kerékpárra ül és elke-
rekezik a párizsi világkiállítás színhelyéig. Borbély 
kiváló versenygyalogló volt, 1887 nyarán gyalog be-
járta a Felvidéket és megmászta a Magas-Tátra jelen-

tősebb csúcsait, felérve a Lomnici-csúcsra is (2634 m). Útja során 67 nap alatt 30 
vármegyében 250 községet érintett.

Borbély vásárolt egy kerékpárt magának, amelyet barátja, Stampa Keresztély 
hozott el Kolozsvárra. Alighogy megtanulja rajta az ülést, máris merész feladatra 
vállalkozik: elhatározza, hogy elkarikázik a párizsi világkiállításra. Hiába akarták 
lebeszélni, amit egyszer a fejébe vett, tűzön vízen keresztül is megvalósította. (Mező 
Ferenc: Tordai Ereős Borbély György. In: Erdély bajnoka – a Csányi-kultusz aposto-
la, Borbély György 1860–1930. Szerk. Borbás György, Zalaegerszeg, 2000) 1889. 
június 25-én indult Tordáról útjára és 4271 kilométer megtétele után, augusztus 
4-én visszatért Kolozsvárra. Útja során megjárta Párizst és Közép-Európát. Sikere 
egyedi a kor sporttörténetében, Borbély neve pedig Európa-szerte ismert lett.

A párizsi útjáról Borbély az alábbiakat jegyezte fel a naplójában. 1889-ben, 
azon a címen, hogy felmegyek az Eiff el torony tetejére, 150 forinttal s egy francia 
zsebszótárral elindultam egyúttal a párizsi híres világkiállítás megnézésére is. Akkor 
ez nagy szenzáció volt. Azért, mert biciklin mentem s a biciklizést akkor még megbá-
multák. Imponált is az ember azon a magas kereken. Egyedül szándékoztam menni, 
mert fontos dolog a függetlenség és szabadság, de Pesten csatlakozott hozzám Szap-
panos Péter és Philippovics Emil. Nekik ott egyéb dolguk volt, magamra jöttem haza 
Díjon város irányában, s átmászva a Jura és a Szent Bernát hegyeket, útba ejtettem 
Genfet, Milánót, Turint (igyekeztem Kossuth Lajost meglátogatni, nem sikerült) és 
Velencét. Nem volt semmi bajom, csak a nadrágom rohadt le az izzadságtól. Pécsett 
Bolgár Tivadar adott új nadrágot, hogy hazajöhessek szeptemberre. (Borbély Pál: 
Megemlékezés Borbély Györgyről. In: Erdély bajnoka – a Csányi-kultusz apostola, 
Borbély György 1860–1930. Szerk. Borbás György, Zalaegerszeg, 2000)
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rendeztek számára. Már Bánffyhunyadon várták, a tiszteletére rendezett díszebéd 
után pedig többen lovas kocsin követték a Kolozsvárra továbbinduló kerékpárost. 
Gyaluban a kolozsvári kerékpárosok csoportja várta. Szászfenesen a KAC elnöke, 
báró Jósika Gábor várta és üdvözölte a sportolót. A díszmenet innen Kolozsvárra 
indult: Borbélyt a kerékpárosok, majd a KAC-elnök fogata követte, utánuk pedig 
a helyi sportvezetők, arisztokraták, sportbarátok kísérték a bajnokot. A Rákóczi-
emlékszobornál ágyúlövéssel üdvözölték, Kolozsmonostorról pedig nagy tömeg 
várta a járdákon a díszmenetet a Szent György (a mai Lucian Blaga) térig, ahol 
óriási tömeg előtt báró Jósika Gábor köszöntötte őt. Este díszvacsorát szerveztek 
a bajnok tiszteletére.

Útjának híre pedig csakhamar bejárta a világsajtót, s azóta is egyedi a világ 
sportjának történetében.

Killyéni András 
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A borkóstolás „hókuszpókusza” (II.)
A borkóstolás nem ivászat. Még akkor sem, ha esetenként akár hat-hét tétel kerül 

terítékre. A bor mennyisége tételenként nem haladja meg a 3-4 cl-t, ritkán éri el a fél-
decit. Ezt nem is muszáj mind meginni, kiöntőedény mindenütt található. Az alkohol-
tartalmat hígítandó és az ízlelőbimbókat tisztítandó a borok között lehet – sőt aján-
latos is – vizet kortyolgatni. Ezt a célt szolgálják a kis fehérkenyér falatkák is. Ezeket, 
ha a helyszín alkalmas erre, nyakon öntik kevés olívaolajjal. Korábban alma-, illetve 
sajtkockákat ajánlottak a kóstolás kísérésére, de az újabb tapasztalatok szerint, ezek 
túlságosan befolyásolják ízlelésünket, kísérő gyanánt így került előtérbe a sokkal 
puritánabb víz és kenyér. A sajt, a dió vagy bármi egyéb harapnivaló tálalása a bor 
mellé falatozás jelleget kölcsönöz az eseménynek, aminek szintén megvan a maga 
helye és szerepe: lehet akár kis bevezető az étel-bor párosítás zegzugos világába.

Maradjunk viszont a kóstolónál. Először a bort, mint látványt vesszük szemügy-
re. Egyre nagyobb a tétje a borok helyes megítélésének, ezért a módszerek itt is vál-
toztak az idők folyamán. A borbírák legnagyobbjai ebben is az egyszerűség mellett 
tették le voksukat. A régi gyertyás megvilágítás helyett csupán egy jól megvilágított 
helyiségre van szükség és egy fehér lapra. A poharat enyhén megdöntve a papír 
elé kell helyezni. A bornak ily módon megmutatkozó színe, árnyalata, tisztasága, a 
pohár szélén jelentkező gyűrűje, mind-mind jelentést hordoz. Már a színből nagy 
eséllyel eldönthető, hogy az illető nedű részesült-e hordós érlelésben (oxidatív el-
járás) vagy a manapság divatos tartályos (reduktív) technológiát követően került 
palackba. Ha a bort könnyed csuklómozdulatokkal megpörgetjük, a pohár szélén je-
lentkező lecsorgás – a bor koronája – szintén jelzést ad italunk beltartalmi értékeiről: 
alkoholról, glicerinről. Bár ebből még ne vonjunk le messzemenő következtetéseket.

A következő lépés az illatjegyek vizsgálata. Ezek is árulkodnak: a bor koráról, 
érlelési módjáról, minőségéről. Három csoportba sorolják a szakértők az aromaje-
gyeket (amelyek illatra, ízre egyaránt vonatkoznak). Az elsődleges jegyek magá-
ból a gyümölcsből származnak. A másodlagosak az erjedés folyamán adódnak a 
borhoz, míg a harmadlagos aromákat az érlelés nyomán nyeri el a bor. Reduktív 
borok esetében természetesen harmadlagos jegyekról nem beszélhetünk, ugyanis 
a tartály erjesztésre és tárolásra alkalmas, érlelésre viszont nem. 

Harmadik lépésként következik az élvezet csúcsa: a kóstolás. Szánkban is meg-
forgatjuk a bort, majd… kiköpjük. Vagy lenyeljük. Kóstolásnál mindenképp aján-
latos lenyelni a bort, még ha nem is ürítjük fenékig a poharat, ugyanis így kapunk 
átfogó képet a vizsgált itókáról. A borversenyek bírái többnyire köpnek, de nekik 
nagyon sok tételt kell végigkóstolniuk, tapasztalatuk azonban így is hozzásegíti 
őket a határozott véleményalkotáshoz. 

Hosszú lenne sorra venni a borkóstolás további lépéseit, boncolgatni hasznossá-
gát. Mi csupán megpróbáltuk közelebb hozni e „rejtély” mibenlétét, hátha a Kedves 
Olvasó, e szerény kedvcsináló után érdeklődve ül be egy jó kis borkóstolóra.

Vincze László
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Betakarítás
Ebben az őszelei hónapban folytatódik a mezőgazdasági termények betakarítása, 

valamint a következő év termését előkészítő munkálatok. Még elvégezhető a tarlók 
totális gyomirtása a nehezen írtható évelő egy- és kétszikű gyomok ellen. Elkezdődik 
az őszi vetések talajának előkészítése, a magágy készítés, valamint a káposztarepce, 
őszi árpa, rozs, tritikále vetése. A kukorica betakarítása is elkezdődik a korábban érő 
hibrideké, hogy időben el lehessen végezni az őszi vetések talajelőkészítését. A bur-
gonya betakarítása is erre a hónapra esik. Ajánlatos a burgonya lombozatát néhány 
nappal korábban lekaszálni, hogy az esetleges gomba vagy baktériumos fertőzések 
ne húzódhassanak le a gumókba. A burgonyát igyekezzünk száraz időben betaka-
rítani. A tárolásra szánt termést 1-2 hétig hagyjuk csomóban betakarva kukorica-
koréval, szalmával vagy egyéb árnyékoló, de szellőzést biztosító anyaggal, hogy ne 
zöldüljön meg. Ez idő alatt a gumón vagy a gumóban meghúzódó kórokozó gombák 
vagy baktériumok már látható fertőzési tüneteket okoznak, így könnyebben és bizto-
sabban tudjuk a terményből eltávolítani még raktározás, silózás előtt. Ezzel elkerül-
hetjük a termény nagymértékű károsodását. A burgonyaraktározó helyisége legyen 
tiszta, fertőtlenített (kimeszelve), szellős és hűvös (2–5 Celsius fok). Ha melegebb a 
pince, akkor a tárolandó terményt érdemes csírázásgátló készítménnyel kezelni a 
betároláskor. A már csírázásnak indult burgonyát nem érdemes kezelni. 

A gyökérzöldségek tárolásánál is nagyon fontos, hogy csak ép, egészséges ter-
ményt tároljunk, tehát a válogatásnak nagyon alaposnak kell lennie. De ez érvé-
nyes zöldségre, gyümölcsre egyaránt. A zöldség, burgonya és gyümölcs tárolás 
ideje alatt a betegségek ellen nem kezelhető. Ezért nagyon fontos, hogy még a 
termőhelyen végezzük el a tenyészidő folyamán a növényvédelmi munkálatokat.

A téli tárolásra szánt almát még teljes fiziológiai (élettani) érés előtt szedjük le, 
így a tárolhatóság javul. Itt jegyezném meg, hogy az alma, körte, birs tárolhatósá-
gát nagymértékben növelhetjük, ha a gyümölcsfejlődés (dió nagyságától kezdődően) 
folyamán 3-4 alkalommal kálcium (Ca) tartalmú lével permetezzük 10 naponként. 

A tárolóhelyiségben biztosítani kell a szellőzést, alacsony, de 0 Celsius feletti 
hőmérsékletet és 70% körüli páratartalmat. A zöldség, burgonya, savanyú káposz-
ta tárolóhelyiségébe ne tároljunk bort, mivel az átveszi ezeket a szagokat.

A szőlőben fennáll a veszélye a szürkepenész (Bothrytis) fertőzésnek, ezért a 
zsendüléstől a szüretig védekezni kell ellene. Mivel a legtöbb hatékony gombaölő 
szer a must erjedését gátolja, ezért figyeljünk oda és csak az erjedést nem befolyásoló 
készítményeket alkalmazzuk az érés és szüret előtti időszakban (pl.: Teldor). Tudni 
kell azt, hogy a felszívódó szürkepenész elleni készítményeket 3–4 héttel a szüret 
előtt már nem ajánlatos alkalmazni a borszőlő ültetvényekben. Ha az időjárás kedvez 
a fertőzéseknek és a védekezés lehetősége kicsi, akkor bizony a szüretet kell előbbre 
hozni, még ha a cukortartalom alacsonyabb is a megszokottnál, de ezt cukorral pó-
tolhatjuk a must cukorfokának növelése érdekében. 

Orbán Sándor
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Rákos Sándor:

Tobozszedők

Fenyőtobozt gyűjt
Gyurka, Klára –
megtelik a kosárkájuk
nemsokára.

Minden toboznak
nevet adtak:
ezt bölénynek nevezték el,
azt vadkannak.

Diadal lesz az
út hazáig,
a sok tobozállat ritka
kinccsé válik.

Ily állatok messze földön
nem akadnak,
de élelem hol terem majd
ennyi vadnak?

Tobozfi gurák
Toboz, zseníliadrót, mozgó szem, makk, egy erős ragasztó és néhány kiegészítő – 
ezekre van szükséged a tobozfi gurák elkészítéséhez. Egy kis fantáziával újabbakat 
is kitalálhatsz.

Az Életfa Családsegítő Egyesület 
gyermekoldala
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VÍZSZINTES: 1. A népvándorlás századai után a 10. és a 11. század évfor-
dulóján a régi római település helyén, a jelenlegi … területén húzták fel az új 
vár falait. 6. 1270-ben V. … király a települést városi rangra emelte. 12. Mar. 
13. Önéletrajzíró. 14. A dinamit felfedezője. 16. Tiszta … nyit, új helyzetet teremt. 
18. Vitrin. 20. L.É.B. 22. Közlekedési sáv. 24. Fejezet a görög és latin szerzők műve-
iben. 25. Külszínről nyitott bányavágat. 26. Tűzhely sütője. 28. Szlovák. 29. Nem 
lesz belőle …, nem sokra viszi. 30. Csapadékos. 32. …tesz, rászed. 33. Gépkocsive-
zető. 35. Ütlegel. 36. Több mint amennyi kell. 38. Felül, felett – angolul. 39. Nagy 
hintó. 41. Kicsinyítő. 42. Latyak. 43. Egyszemélyes jelenet. 45. … izmus, császári 
hatalom. 47. Lihegve siet. 49. Hínárral benőtt. 51. Afgán főváros. 53. Az erődít-
mény köré, magát a várost a szász telepesek ún. …, azaz vendégek 1178-ban 
kezdték felépíteni. 54. A kolozsvári egyetem létrehozásában elévülhetet-
len érdemei gróf … Imrének, aki saját kertjét adta át az egyetem céljára. 

FÜGGŐLEGES: 1. Indulatszó. 2. Létezik. 3. Sánc. 4. …fal, vékony válaszfal. 5. 
A film felvételét vezető szakember. 6. Szag. 7. Spanyol gépkocsi márka. 8. T.T.P. 
9. Meggyalázás. 10. Olyan terület, amit az árvíz el szokott önteni. 11. Nobélium 
vegyjele. 16. Kevésbé domború. 17. Zsigmond király 1405-ben Kolozsvárt a … 
városok közé sorolta. 19. Vizet adó berendezés. 21. 1600-ban Kolozsvárt tette 
le a fejedelmi esküt. 23. Tellúr vegyjele. 25. Megteendő út. 27. Előadó a hivatal-
ban. 29. Ázsiában honos, őz nagyságú vadkecskék. 31. Szeszes ital. 32. Letaszít. 
34. Éljenzés. 35. Létezik. 37. Indíték. 39. Amiben bor van. 40. Attak. 43. Ștefan cel 
…, román uralkodó. 44. Sivatag Mongóliában és Kínában. 46. …fog, hátsó fogak 
egyike. 48. Lyuk, népiesen. 49. Azonos betűk. 50. Szintén ne. 52. Paci.

Márk Lajos
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1 Szerda Malvin, Andrea                                                         
Lisieux-i Kis Szt. Teréz

Malvin – germán eredetű; jelentése: a 
jog barátja.

1 330 éve, 1684-ben hunyt el Pierre Corneille francia 
klasszicista drámaíró.
35 éve hunyt el Kolozsváron Tulogdy János földrajztu-
dós, barlangkutató, egyetemi tanár.

2 Csütörtök Örs, Petra                                                                
Szt. Őrzőangyalok

Örs – régi magyar személynév, 
törzsnévből ered, talán a magyarok-
hoz csatlakozott három kabar törzs 
egyikének a nevéből.

2 410 éve, 1604-ben indítják meg a magyar nemesek és 
hajdúk Bocskai István vezetésével az első Habsburg-el-
lenes felkelést.
100 éve született Kolozsváron Senkálszky Endre színész, 
rendező, színházigazgató.
80 éve született Szilágysomlyón Hary Béla kolozsvári 
karmester, operaigazgató.

3 Péntek Helga, Jozefa, Apor Helga – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

3 75 éve hunyt el Budapesten Györffy István 
néprajzkutató.

4 Szombat Ferenc, Hajnalka                                                       
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; jelen-
tése: francia.

4 345 éve, 1669-ben Amszterdamban hunyt el Rembrandt 
van Rijn, a 17. századi holland festőművészet jeles 
alakja. 
200 éve született Jean-François Millet  francia festőmű-
vész, a 19. századi realizmus nagy mestere.  

5 Vasárnap Attila, Aurél, Aurélia, Aran-
ka, Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: szere-
tett apánk. 

5 150 éve hunyt el Alsósztregován Madách Imre költő, 
író. 
150 éve született Louis Lumière francia mérnök, 
aki bátyjával, Auguste Lumière-vel feltalálta a 
kinematográfot.
70 éve született Sepsiszentgyörgyön Csiki László költő, 
író.

6 Hétfő Nemzeti ünnep                                                         
Brúnó, Renáta, Kadosa                                              
Szt. Brúnó

Brúnó – ófelnémet eredetű; jelentése: 
barna, barnamedve.

6 165 éve végezték ki Aradon a magyar honvédsereg 12 
tábornokát és egyik ezredesét, az aradi vértanúkat.

7 Kedd Amália                                                                      
Rózsafüzér királynője

Amália – germán eredetű; jelentése: 
az Amálok (gót királyi család) + 
védelem.

7

8 Szerda Etelka, Gitta, Kop-
pány, Magor                                    
Szűz Mária Magyarok 
Nagyasszonya

Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

8 140 éve született Gernyeszegen gróf  Bethlen István 
jogász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország 
miniszterelnöke. 
75 éve született Budapesten Pege Aladár  Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas bőgőművész, a magyar dzsessz 
kiemelkedő alakja.
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1 Szerda Malvin, Andrea                                                         
Lisieux-i Kis Szt. Teréz

Malvin – germán eredetű; jelentése: a 
jog barátja.

1 330 éve, 1684-ben hunyt el Pierre Corneille francia 
klasszicista drámaíró.
35 éve hunyt el Kolozsváron Tulogdy János földrajztu-
dós, barlangkutató, egyetemi tanár.

2 Csütörtök Örs, Petra                                                                
Szt. Őrzőangyalok

Örs – régi magyar személynév, 
törzsnévből ered, talán a magyarok-
hoz csatlakozott három kabar törzs 
egyikének a nevéből.

2 410 éve, 1604-ben indítják meg a magyar nemesek és 
hajdúk Bocskai István vezetésével az első Habsburg-el-
lenes felkelést.
100 éve született Kolozsváron Senkálszky Endre színész, 
rendező, színházigazgató.
80 éve született Szilágysomlyón Hary Béla kolozsvári 
karmester, operaigazgató.

3 Péntek Helga, Jozefa, Apor Helga – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

3 75 éve hunyt el Budapesten Györffy István 
néprajzkutató.

4 Szombat Ferenc, Hajnalka                                                       
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; jelen-
tése: francia.

4 345 éve, 1669-ben Amszterdamban hunyt el Rembrandt 
van Rijn, a 17. századi holland festőművészet jeles 
alakja. 
200 éve született Jean-François Millet  francia festőmű-
vész, a 19. századi realizmus nagy mestere.  

5 Vasárnap Attila, Aurél, Aurélia, Aran-
ka, Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: szere-
tett apánk. 

5 150 éve hunyt el Alsósztregován Madách Imre költő, 
író. 
150 éve született Louis Lumière francia mérnök, 
aki bátyjával, Auguste Lumière-vel feltalálta a 
kinematográfot.
70 éve született Sepsiszentgyörgyön Csiki László költő, 
író.

6 Hétfő Nemzeti ünnep                                                         
Brúnó, Renáta, Kadosa                                              
Szt. Brúnó

Brúnó – ófelnémet eredetű; jelentése: 
barna, barnamedve.

6 165 éve végezték ki Aradon a magyar honvédsereg 12 
tábornokát és egyik ezredesét, az aradi vértanúkat.

7 Kedd Amália                                                                      
Rózsafüzér királynője

Amália – germán eredetű; jelentése: 
az Amálok (gót királyi család) + 
védelem.

7

8 Szerda Etelka, Gitta, Kop-
pány, Magor                                    
Szűz Mária Magyarok 
Nagyasszonya

Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

8 140 éve született Gernyeszegen gróf  Bethlen István 
jogász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország 
miniszterelnöke. 
75 éve született Budapesten Pege Aladár  Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas bőgőművész, a magyar dzsessz 
kiemelkedő alakja.
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9 Csütörtök Dénes, Elemér                                                          
Szt. Dénes,  
Leonárdi Szt. János

Dénes – görög eredetű; jelentése: Dio-
nüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott.

9 250 éve született Szatmárnémetiben Katona Mihály 
nemzetközi hírű földrajztudós.

Déneskor ha esik,               
esős lesz tavaszig.

10 Péntek Gedeon, Bendegúz                                                     
Borgia Szt. Ferenc

Bendegúz – hun–magyar eredetű; je-
lentése: Attila hun uralkodó atyjának 
nevéből.

10 330 éve, 1684-ben született Jean-Antoine Watteau fran-
cia festő, a rokokó festészet jelentős képviselője.

11 Szombat Brigitta, Gitta, Gyöngyi                                               
XXIII. Szt. János pápa

Brigitta – óír eredetű; jelentése: erős, 
erényes.

11 150 éve született Nagyperkátán Kaiser Károly vegyész, 
orvos, a bakteriológia és élelmiszer-kémia szakértője. 
125 éve született Budapesten Schlosser Imre a magyar 
labdarúgás első Európa-szerte elismert klasszisa.
70 éve szállta meg a Vörös Hadsereg Kolozsvárt.
70 éve orosz katonák Kolozsváron Óvári Elemér ügyvé-
det és feleségét, Purjesz Olgát, Kolozsvár közéletének 
ismert  személységeit.

12 Vasárnap Miksa, Rezső Miksa – a Mikhál (ma: Mihály) önálló-
sult becézőjéből.

12 90 éve hunyt el Anatole France francia Nobel-díjas író.

13 Hétfő Ede, Edgár, Kálmán Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék. 
Edgár – ószász–angol eredetű; jelenté-
se: vagyon + dárda.

13 110 éve hunyt el Budapesten Lotz Károly festőművész, 
a 19. századi akadémikus magyar falfestészet jelentős 
képviselője.

14 Kedd Beatrix, Helén, Lívia                                                 
I. Szt. Kallixtusz pápa

Beatrix – latin eredetű; jelentése: 
boldogságot hozó.  
Lívia – latin eredetű; jelentése: ólom-
színű, kékes.

14 200 éve született Szentesen Kosztka Károly mérnök, 
a ‘48-as szabadságharc tüzér századosa, aki a harcok 
idején golyószórót tervezett. 
80 éve született Makón Hervay Gizella költő, író. 

15 Szerda Teréz, Terézia                                                           
Avilai Nagy Szt. Teréz

Terézia – a Teréz latinos továbbkép-
zése, görög eredetű; jelentése: hőség, 
nyár, aratás, szüret.

15 200 éve született Mihail Jurjevics Lermontov orosz 
romantikus költő, elbeszélő, drámaíró.
170 éve született Friedrich Nietzsche német filozófus.

16 Csütörtök Aurélia, Gál, Mónika                                                  
Alacoque Szt. Margit, Szt. 
Hedvig

Aurélia – latin eredetű; jelentése: 
aranyos.

16 160 éve született Oscar Wilde ír költő, író.

17 Péntek Rezső, Rudolf, Szi-
lamér, Hedvig                                 
Antiochiai Szt. Ignác

Hedvig – német eredetű; jelentése: 
harc. 
Szilamér – magyar eredetű; jelentése: 
ivadék, utód.

17 100 éve született Székelykeresztúron Márkos Albert 
kolozsvári zeneszerző, karnagy. 
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9 Csütörtök Dénes, Elemér                                                          
Szt. Dénes,  
Leonárdi Szt. János

Dénes – görög eredetű; jelentése: Dio-
nüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott.

9 250 éve született Szatmárnémetiben Katona Mihály 
nemzetközi hírű földrajztudós.

Déneskor ha esik,               
esős lesz tavaszig.

10 Péntek Gedeon, Bendegúz                                                     
Borgia Szt. Ferenc

Bendegúz – hun–magyar eredetű; je-
lentése: Attila hun uralkodó atyjának 
nevéből.

10 330 éve, 1684-ben született Jean-Antoine Watteau fran-
cia festő, a rokokó festészet jelentős képviselője.

11 Szombat Brigitta, Gitta, Gyöngyi                                               
XXIII. Szt. János pápa

Brigitta – óír eredetű; jelentése: erős, 
erényes.

11 150 éve született Nagyperkátán Kaiser Károly vegyész, 
orvos, a bakteriológia és élelmiszer-kémia szakértője. 
125 éve született Budapesten Schlosser Imre a magyar 
labdarúgás első Európa-szerte elismert klasszisa.
70 éve szállta meg a Vörös Hadsereg Kolozsvárt.
70 éve orosz katonák Kolozsváron Óvári Elemér ügyvé-
det és feleségét, Purjesz Olgát, Kolozsvár közéletének 
ismert  személységeit.

12 Vasárnap Miksa, Rezső Miksa – a Mikhál (ma: Mihály) önálló-
sult becézőjéből.

12 90 éve hunyt el Anatole France francia Nobel-díjas író.

13 Hétfő Ede, Edgár, Kálmán Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék. 
Edgár – ószász–angol eredetű; jelenté-
se: vagyon + dárda.

13 110 éve hunyt el Budapesten Lotz Károly festőművész, 
a 19. századi akadémikus magyar falfestészet jelentős 
képviselője.

14 Kedd Beatrix, Helén, Lívia                                                 
I. Szt. Kallixtusz pápa

Beatrix – latin eredetű; jelentése: 
boldogságot hozó.  
Lívia – latin eredetű; jelentése: ólom-
színű, kékes.

14 200 éve született Szentesen Kosztka Károly mérnök, 
a ‘48-as szabadságharc tüzér századosa, aki a harcok 
idején golyószórót tervezett. 
80 éve született Makón Hervay Gizella költő, író. 

15 Szerda Teréz, Terézia                                                           
Avilai Nagy Szt. Teréz

Terézia – a Teréz latinos továbbkép-
zése, görög eredetű; jelentése: hőség, 
nyár, aratás, szüret.

15 200 éve született Mihail Jurjevics Lermontov orosz 
romantikus költő, elbeszélő, drámaíró.
170 éve született Friedrich Nietzsche német filozófus.

16 Csütörtök Aurélia, Gál, Mónika                                                  
Alacoque Szt. Margit, Szt. 
Hedvig

Aurélia – latin eredetű; jelentése: 
aranyos.

16 160 éve született Oscar Wilde ír költő, író.

17 Péntek Rezső, Rudolf, Szi-
lamér, Hedvig                                 
Antiochiai Szt. Ignác

Hedvig – német eredetű; jelentése: 
harc. 
Szilamér – magyar eredetű; jelentése: 
ivadék, utód.

17 100 éve született Székelykeresztúron Márkos Albert 
kolozsvári zeneszerző, karnagy. 
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18 Szombat Lukács, Ambrus, Szidónia                                          
Szent Lukács evangélista

Lukács – latin eredetű; jelentése: 
Luciana tartományból való férfi. 

18 450 éve, 1564-ben született Sárváron Beythe András 
botanikus, a Batthyány grófok udvari papja.
125 éve született Kézdivásárhelyen Dávid Lajos nemzet-
közi hírű gyógyszerész, egyetemi tanár.
45 éve hunyt el Budapesten Buza László nemzetközi 
jogász, a kolozsvári egyetem tanára.

19 Vasárnap Ferdinánd, Nándor                                                     
Brébeuf Szt. János, Jogues 
Szt. Izsák, Keresztes Szt. Pál

Ferdinánd – germán eredetű; jelenté-
se: béke + merész.

19

20 Hétfő Irén, Kleopát-
ra, Iringó, Artúr                                      
Szt. Vendel

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 20 460 éve, 1554-ben Zólyomban született Balassi Bálint 
költő. 
160 éve született Arthur Rimbaud francia szimbolista 
költő.

21 Kedd Orsolya, Zselyke, Tünde, Zs
olt                                   IV. 
Bold. Károly

Orsolya – 1. – latin eredetű; jelentése: 
kis medve; 
2. – ófelnémet–latin eredetű; jelenté-
se: ló, paripa.

21 250 éve született a felvidéki Nagyabonyban Bihari Já-
nos zeneszerző és hegedűművész.
145 éve született a kárpátaljai Nagybocskón Orient Gyu-
la kolozsvári gyógyszerész, orvos, orvostörténész.
30 éve hunyt el François Truffaut francia  filmrendező, 
a francia új hullám emblematikus figurája. 

Amilyen Orsolya, olyan a 
tél. Orsolyakor takarítsd 
be káposztádat,
Simon-Júda hóval tömi 
be a szádat!

22 Szerda Előd, Szalóme, Tilda, 
Szörény

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 30 éve hunyt el Bad Reichenhallban Szakáts Miklós 
színész, aki pályafutását Kolozsváron kezdte.

23 Csütörtök Nemzeti ünnep. Az 1956-os  
forradalom évfordulója                                                             
Gyöngyi, Gyöngyvér                                                  
Kapisztrán Szt. János

Gyöngyvér – Arany János névalkotá-
sa; jelentése: gyöngytestvér.

23 25 éve Magyarországon az 1956-os forradalom évfordu-
lóján kikiáltották a köztársaságot.
10 éve hunyt el Kolozsváron Faragó József 
néprajzkutató.

24 Péntek Armelka, Sala-
mon, Rúben, Ráchel                              
Claret Szt. Antal Mária

Salamon – héber eredetű; jelentése: 
békés, szelíd.

24 80 éve hunyt el Budapesten Boncza Berta, Ady Endre 
költő, majd Márffy Ödön festőművész felesége.

25 Szombat Bianka, Blanka, Vilma                                               
Szt. Mór

Blanka – középlatin–spanyol eredetű; 
jelentése: fényes, ragyogó, tiszta.

25 230 éve, 1784-ben született Kolozsváron Deáki Filep 
Sámuel drámaíró, operaénekes, műfordító. 
60 éve hunyt el Budapesten Rápolthy Lajos szobrász és 
éremművész.

26 Vasárnap Demeter, Döme, Dömötör Demeter – görög–szláv eredetű; jelen-
tése: Démétérnek, a föld istennőjének 
ajánlott. 

26 250 éve hunyt el William Hogarth angol festő, grafikus, 
a modern karikaturisták előfutára.
100 éve született Szolnokon Sándor István szalézi 
szezetes, vértanú, 2013. október 19-én boldoggá 
avatták.

Ha szelet fúj Demeter,              
a tél hóval temet el.
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18 Szombat Lukács, Ambrus, Szidónia                                          
Szent Lukács evangélista

Lukács – latin eredetű; jelentése: 
Luciana tartományból való férfi. 

18 450 éve, 1564-ben született Sárváron Beythe András 
botanikus, a Batthyány grófok udvari papja.
125 éve született Kézdivásárhelyen Dávid Lajos nemzet-
közi hírű gyógyszerész, egyetemi tanár.
45 éve hunyt el Budapesten Buza László nemzetközi 
jogász, a kolozsvári egyetem tanára.

19 Vasárnap Ferdinánd, Nándor                                                     
Brébeuf Szt. János, Jogues 
Szt. Izsák, Keresztes Szt. Pál

Ferdinánd – germán eredetű; jelenté-
se: béke + merész.

19

20 Hétfő Irén, Kleopát-
ra, Iringó, Artúr                                      
Szt. Vendel

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 20 460 éve, 1554-ben Zólyomban született Balassi Bálint 
költő. 
160 éve született Arthur Rimbaud francia szimbolista 
költő.

21 Kedd Orsolya, Zselyke, Tünde, Zs
olt                                   IV. 
Bold. Károly

Orsolya – 1. – latin eredetű; jelentése: 
kis medve; 
2. – ófelnémet–latin eredetű; jelenté-
se: ló, paripa.

21 250 éve született a felvidéki Nagyabonyban Bihari Já-
nos zeneszerző és hegedűművész.
145 éve született a kárpátaljai Nagybocskón Orient Gyu-
la kolozsvári gyógyszerész, orvos, orvostörténész.
30 éve hunyt el François Truffaut francia  filmrendező, 
a francia új hullám emblematikus figurája. 

Amilyen Orsolya, olyan a 
tél. Orsolyakor takarítsd 
be káposztádat,
Simon-Júda hóval tömi 
be a szádat!

22 Szerda Előd, Szalóme, Tilda, 
Szörény

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 30 éve hunyt el Bad Reichenhallban Szakáts Miklós 
színész, aki pályafutását Kolozsváron kezdte.

23 Csütörtök Nemzeti ünnep. Az 1956-os  
forradalom évfordulója                                                             
Gyöngyi, Gyöngyvér                                                  
Kapisztrán Szt. János

Gyöngyvér – Arany János névalkotá-
sa; jelentése: gyöngytestvér.

23 25 éve Magyarországon az 1956-os forradalom évfordu-
lóján kikiáltották a köztársaságot.
10 éve hunyt el Kolozsváron Faragó József 
néprajzkutató.

24 Péntek Armelka, Sala-
mon, Rúben, Ráchel                              
Claret Szt. Antal Mária

Salamon – héber eredetű; jelentése: 
békés, szelíd.

24 80 éve hunyt el Budapesten Boncza Berta, Ady Endre 
költő, majd Márffy Ödön festőművész felesége.

25 Szombat Bianka, Blanka, Vilma                                               
Szt. Mór

Blanka – középlatin–spanyol eredetű; 
jelentése: fényes, ragyogó, tiszta.

25 230 éve, 1784-ben született Kolozsváron Deáki Filep 
Sámuel drámaíró, operaénekes, műfordító. 
60 éve hunyt el Budapesten Rápolthy Lajos szobrász és 
éremművész.

26 Vasárnap Demeter, Döme, Dömötör Demeter – görög–szláv eredetű; jelen-
tése: Démétérnek, a föld istennőjének 
ajánlott. 

26 250 éve hunyt el William Hogarth angol festő, grafikus, 
a modern karikaturisták előfutára.
100 éve született Szolnokon Sándor István szalézi 
szezetes, vértanú, 2013. október 19-én boldoggá 
avatták.

Ha szelet fúj Demeter,              
a tél hóval temet el.
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Október Mindenszent hava. Magvető 
hava. Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

27 Hétfő Ellák, Szabin, Szabina Szabina – latin eredetű; jelentése:  
a szabinok népéhez tartozó. 

27 255 éve, 1759-ben Érsemjénben született Kazinczy  
Ferenc író, költő, a magyar nyelvújítás vezéregyénisége.
100 éve született Dylan Thomas walesi költő.

28 Kedd Simon, Taddeus, Júdás                                               
Szt. Simon és Júdás Tádé 
apostolok

Simon – a Simeon rövidülésé-
ből, héber eredetű; jelentése: 
meghallgattatás.

28 175 éve, 1839-ben hunyt el Kolozsváron Buczy Emil 
költő, piarista rendi tanár, gyulafehérvári kanonok.  
125 éve született Désen Daday András orvos, 
orvostörténész, a világ első állatorvos-történeti múzeu-
mának létrehozója.

Ha megjött Simon, 
Júdás, /  jaj neked már 
inges, gatyás! / Midőn 
eljön Simon-Júdás,  /
didereg, fázik a juhász.

29 Szerda Melinda, Nárcisz, Jenő, 
Szilárd

Melinda – D,ussieux francia író  
névalkotása. 
Szilárd – a Konstantin magyarító 
lefordítása.

29 175 éve született Pesten Steindl Imre építész, a buda-
pesti Országház tervezője.

30 Csütörtök Alfonz, Kolos Kolos – német–latin–magyar eredetű; 
jelentése: iskolához tartozó, tanító, 
tanuló

30 380 éve, 1634-ben hunyt el Pozsonyban Káldi György 
jezsuita szerzetes, bibliafordító.
100 éve született Sepsiszentgyörgyön László Endre 
kolozsvári jogász, újságíró, turisztikai író.

31 Péntek Farkas, Wolfgang, Zenóbia, 
Kristóf                             
A reformáció ünnepe                                            
Romzsa Bold. Tódor

Zenóbia – görög eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

31 415 éve, 1599-ben Báthory András erdélyi fejedelmet a 
székelyek meggyilkolják Csíkszentdomokos közelében.
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A felszabadulás árnyoldala

Kolozsvári magyarok szovjet fogságban 1944 őszén

„Szívünkben szent gyűlölet ég… Zúg a vihar a Don menti 
sztyeppék fölött. Megindult a feldühödött, felháborodott, 
kegyelmet nem adó Oroszország. Az ítélő Oroszország. 
A bosszúálló Oroszország.” 

Ilja Ehrenburg: A német (1943)

Hét évtizeddel ezelőtt, 1944. október 11-én Kolozsvár a nyugat felé előrenyo-
muló Vörös Hadsereg birtokába került. A város történetében ezzel egy új korszak 
kezdődött, amelyről akkor még senki sem gondolta volna, hogy évtizedekig fog 
tartani. Szomorú nyitányaként, a magukat felszabadítóknak nevezők többezer ko-
lozsvári magyar civil férfit, sőt több esetben serdülő korú fiút hurcoltak el több-
éves kényszermunkára a Szovjetunióba. A Rogyion Jakovlevics Malinovszkij mar-
sall által vezetett 2. ukrán Fronthoz tartozó 27. szovjet hadsereg és 18. lövész 
hadosztály1 katonái válogatás nélkül fogdosták össze az embereket.

Miért történt ez, mi oka lehetett ennek? – kérdezhetjük. Az elhurcolásoknak máig 
sincs minden kétséget kizáró, egyértelmű magyarázata. A körülményeket tekintve, 
úgy vélem, hogy a hadi események több fejleménye is oda vezethetett, hogy ez az el-
sőre érthetetlennek tűnő deportálás bekövetkezzen. Valószínűleg sokban hozzájárult 
ehhez az a tény, hogy Kolozsvár volt az első igazán nagy város, amelyet a hazájukat 
felszabadító, és idegen földre lépő szovjet csapatok elfoglaltak. A Vörös Hadsereg 
1944 nyári sikeres offenzívasorozata és Romániába való betörése miatt ugyanis au-
gusztus 23-án bekövetkezett a román átállás és a románokat a Szovjetunió többé 
nem tekintette ellenségnek. Ez pedig a maga során az ekkor még markánsan magyar 
többségű Kolozsvár geopolitikai helyzetét is radikálisan megváltoztatta. Egy most 
már szovjet szövetségben álló, s így Magyarországgal szemben nyiltan ellenséges ál-
lam közvetlen szomszédságában fekvő határváros lett. A Moldván és Havasalföldön 
akadálytalanul végigözönlő szovjet hadsereg hamarosan átkelt a Kárpátok déli hágó-
in és Dél-Erdélybe benyomulva gyors ütemben tört előre, majd a szinte egy hónapig 
tartó tordai csata megvívása után, immár harc nélkül bevonult Kolozsvárra.

Miután a honvéd alakulatokat és az utolsó menekülteket szállító vasúti sze-
relvény 1944. október 10-én elhagyta a várost, egyes házakra „Casă românească” 
(Román ház) feliratú táblákat függesztettek ki. Ezek a másnap bevonuló Vörös 

  1 Nagy Mihály Zoltán–Vincze Gábor: Észak-Erdély másodszori „felszabadulásának” előzményei. 
A román közigazgatás visszatérése és kiutasítása Észak-Erdélyből (1944 szeptember–november), 
in: Székelyföld (Csíkszereda), 2000. május, IV. évf., 5. sz., 101. o.
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Hadsereget és az annak árnyékában, 
október 13-án megjelenő román ka-
tonaságot2 lettek volna hivatottak fi -
gyelmeztetni arra, hogy az új hatalom 
számára megbízható, annak berendez-
kedését elfogadó és elősegítő emberek 
várják ott az új idők eljövetelét. Nem 
csoda, hogy a bevonulást követően, ok-
tóber 12. és 15. között végrehajtott raz-
zia3 során a foglyul ejtettek szinte kizá-
rólag magyarok voltak, román embert 
elvétve is alig lehetett közöttük találni. 
A szovjet rabságba vetett férfi ak száma 
mintegy ötezret tehetett ki.4

A szokatlanul nagyméretű elhurco-
lások végrehajtásában a szovjet alaku-

latok legfőbb motivációja kétségtelenül a bosszú és a kollektív felelőségre vonás 
volt. Az a vágy hajtotta őket, hogy Németország szövetségeseit példaszerűen 
megbüntessék.

ugyanakkor Malinovszkij marsall minden bizonnyal így akarta egyben igazol-
ni is Sztálin előtt csapatai előrenyomulásának megtorpanását. A Generalisszimusz 
ugyanis november 7-ére, a szovjet forradalom 27-ik évfordulójára már Budapes-
tet szerette volna bevenni. Ezt a tervet hiusította meg a német–magyar csapatok 
három héten át tartó heves ellenállása Tordánál. A kisszámú foglyul ejtett hon-
véd nem indokolhatta a 2. ukrán Front erőfölényben levő, gépesített egységeinek 
majdnem egy hónapos feltartóztatását. Ezért kellett a hiányzó hadifogolylétszá-
mot magyar katonákként feltüntetett civilekkel pótolni.

Sokan feltételezik, hogy a szovjet hadvezetésnek egyes román politikusok ta-
nácsolták volna a magyarság tömeges elhurcolását. Eszerint azt ajánlották, hogy 
Kolozsváron fogassák el a 15 és 55 év közötti férfi akat, mert ezek „fasiszta” né-
met és magyar katonák, akik a front áttörése után visszahúzódtak a városba, és 

  2 Balogh Edgár: Hatalomváltás Kolozsvárt 1944-ben, in: Korunk (Kolozsvár), 1992. október, III. 
folyam, III. évf., 10. sz., 113. o.

  3 Interjú Dáné Tibor (sz. 1923. március 24.) kolozsvári jogásszal, aki a volt hadifoglyoknak 
a magyar állam által biztosítandó kárpótlásáért 1990 után a kolozsvári civil deportáltak 
összeírását végezte, Kolozsvár, 2004. április 6. A szerző tulajdonában.

  4 A kolozsvári deportáltak pontos számát Csetri Elek (sz. 1924. április 11.) kolozsvári egye-
temi tanár, egykori elhurcolt, 2004. április 22-i szóbeli közlésében 5000-ben állapítja meg, 
indokolva ezt azzal, hogy egyes oroszul tudó deportáltak kérdésére az őket őrző szovjet ka-
tonák ezt a számadatot adták meg. Egy másik elhurcolt, Ercsey Gyula Farkasok árnyékában. 
Kolozsváriak a Gulágon című, 2006-ban megjelent visszaemlékezésében ugyancsak 5000 
körüliben határozza meg sorstársainak számát. ugyanakkor Dáné Tibor 2004. április 6-i 
szóbeli közlésében számukat 4800 és 6000 közé teszi. Ebből következtetve, a valódi létszám 
5000 és 5500 között lehetett.

Mile József kolozsvári elhurcolt levesestálja 
Magnyitogorszkból, 1945-ből
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hogy az elhurcoltak között sok volt a szőke, németes kinézésű (Kovács Károly re-
formátus kollégiumi diák esete),6 vagy jellegzetesen német nevű (Schweier Nándor 
kolozsvári kereskedő példája)7 fiú és férfi. A bevonuló Vörös Hadsereg parancs-
noka, az ukrán területeken már korábban tapasztalt intenzív háborús partizán-
tevékenységtől tartva, minden bizonnyal így akarta elejét venni egy a frontvonal 
mögött kialakuló kaotikus helyzetnek. 

Végül nyomós okként kell figyelembe venni azt is, hogy a Szovjetunió óriási, 22 
milliót elérő háborús embervesztesége és az elszenvedett hatalmas anyagi károk, 
az ország újjáépítésének igénye és az égető munkaerőhiány önmagában is indo-
kolhatta a tömeges deportálást.8 Sorsukat illetően, a foglyok kérdéseire, maguk az 
orosz őrök is általában erre hivatkoztak.9 Ezt példázza az is, hogy az elfogottak 
közül néhány öreg, munkaképtelen embert elengedtek.10

Ettől függetlenül tény, hogy Kolozsvár magyar lakosságát szó szerint megtizedel-
ték. Ez a tragikus esemény a város magyarságának olyan szellemi veszteséget jelen-
tett, amelyet azóta sem tudott kiheverni. A magyar értelmiség nagy számban esett 
áldozatul, aminek következtében az erdélyi magyar társadalom a későbbiekben a 
primitív kommunista ideológiával szemben védtelenebbé és kiszolgáltatottabbá vált.

A foglyulejtések első napján, október 12-én egyszerűen az utcáról11 vagy a 
munkahelyükről12 szedték össze a magyar férfiakat. Elhurcolták a vörös karszala-
gos városi őrség számos tagját, a helyreállításon dolgozókat a gyárak udvaráról, 

  5 Szabó György: Kolozsvári deportáltak az Uralban, Komp-press, Korunk Baráti Társaság ki-
adása, Kolozsvár, 1994, 25. o.

  6 Interjú Kovács Jolánnal, az elhurcolt Kovács Károly feleségével, Kolozsvár, 2004. március 
31. A szerző tulajdonában.

  7 Interjú Schweier Ágnessel, az elhurcolt Schweier Nándor leányával, Kolozsvár, 2004. már-
cius 23. A szerző tulajdonában.

  8 Lásd erről: Murádin János Kristóf: Elhallgatott múlt. Kolozsvári civilek a GULAG-on, in: RO-
DOSZ Konferenciakötet 2009, Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövet-
sége (RODOSZ)–Clear Vision Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009, 304. o.

  9 A fogságbaejtés indoklásáról lásd bővebben: Papp Annamária: Szögesdrót, Háromszék Lap- 
és Könyvkiadó vállalat, Sepsiszentgyörgy, 2001, 149. o.

10 Murádin János Kristóf: Kolozsváriak keresztútja az Urálban 1944-ben, in: Rubicon (Buda-
pest), 2005. február–március, XV. évf., 2–3. (152–153.) sz., 119. o.

11 Így esett fogságba sok más sorstársával együtt Bakó Mihály kenyérkihordó a Széchenyi 
téren, ahova szekerével kenyérért ment. Interjú Fodor Eszterrel, Bakó Mihály leányával, 
Kolozsvár, 2004. március 23. A szerző tulajdonában. Hasonló módon ejtették foglyul Csetri 
Elek és Szentpéteri László másodéves egyetemi hallgatókat és Székely János tűzoltót, akik 
a városi őrség tagjaiként a Nemzeti Színházat őrizték. Interjú Csetri Elek (sz. 1924. ápri-
lis 11.) kolozsvári egyetemi tanárral, egykori elhurcolttal, Kolozsvár, 2004. április 22. A 
szerző tulajdonában.

12 A munkahelyén, Honvéd utcai műhelyében fogták el Sáska Pált október 12-én délelőtt. In-
terjú ifj. Sáska Pállal, az elhurcolt id. Sáska Pál fiával, Kolozsvár, 2004. április 5. A szerző 
tulajdonában. Hasonlóképpen Denderle József paptanárt a Zágoni Mikes Kelemen piarista 
iskolában levő irodájából hurcolták el október 13-án. Interjú Holok Péterrel, Denderle József 
unokaöccsével, Kolozsvár, 2004. március 22. A szerző tulajdonában.
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s elfogtak járókelőket is.13 Csak a Dermatából, Kolozsvár legnagyobb üzeméből 
815 munkást szedtek össze.14 Miután ennek híre ment, és az emberek igyekeztek 
otthon elrejtőzni, a katonák sor-
ba járták az utcákat. Szemtanúk 
elbeszélése szerint gyakran ro-
mán szomszédok vezetésével15 
otthonukból16 terelték össze a 
magyar fi úkat és középkorú fér-
fi akat. A feljelentők között em-
legették Gheorghe Onişoru ko-
lozsvári román konzult és Aurel 
Milea helyi ügyvédet. Erre 
azonban minden kétséget kizá-
ró bizonyíték egyelőre nincs.17

Az elfogott embereket az 
orosz járőrök a városi törvény-
szék fogdájába kísérték.18 A kö-
vetkező napokban hajnalonként 
több száz fős csoportokat indí-
tottak közülük útnak gyalogosan Tordára. Az első ilyen csoport október 13-án, 
még a délutáni órákban,19 az utolsó 18-án hajnalban hagyta el a várost.20 A tordai 
állomáson általában ötven–hatvan, de volt úgy, hogy hetven embert is betuszkol-
tak egy-egy marhavagonba, útnak indítva őket Brassó, majd Focşani felé.

Mintegy két-három hét után, a focşani-i gyűjtőtáborba beérkező szállítmányo-
kat áttették a szélesvágányú orosz vasúti pályára és elindították a Szovjetunióba. 
Focşaniból Iaşi felé haladva a szerelvények a Pruton át jutottak orosz földre, majd 
különböző szovjet fogoly- és munkatáborok felé vették az irányt.21 A kolozsvári 
deportáltak zömét Csernovicon, Kijeven, Moszkván, Kujbiseven és Cseljabinszkon 
át az urál hegység déli lábainál elterülő erdei munkatáborokba vitték. Ezek a lá-

13 Nagy M.Z.–Vincze G.: i. m., 107. o.
14 Interjú Dáné Tibor (sz. 1923. március 24.) jogásszal, Kolozsvár, 2004. április 6. A szerző 

tulajdonában.
15 Többek közt lásd Csutak Béla 1945. október 10-i levelét Dálnoki Miklós Béla miniszterel-

nökhöz. Magyar Országos Levéltár. Külügyminisztériumi iratok. XIX-J-1-a. 61. doboz. IV-
138. csomó. 40.821/Bé.

16 Számos hasonló eset között otthonából, a Bethlen utca 27. szám alól hurcolták el október 
13-án Bérces Albertet is. Lásd erről bővebben: Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában. Kolozs-
váriak a Gulágon, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2006, 38. o.

17 Nagy M.Z.–Vincze G.: i. m., 108. o.
18 Szabó György: Kolozsvári deportáltak az Uralban, Komp-press, Korunk Baráti Társaság Ki-

adása, Kolozsvár, 1994, 24. o.
19 Interjú Mile József (sz. 1923. augusztus 27.) felsőzsuki postamesterrel, egykori elhurcolttal, 

Kolozsvár, 2004. március 25. A szerző tulajdonában.
20 Körmendi Lajos és Bérces Albert visszaemlékezése, in: Ercsey Gy.: i.m., 37–38. o.
21 Vincze Sándor: Pokoljárás, in: Szabadság (Kolozsvár), 1991. január 23, III. évf., 14. sz., 3. o.

Gschwendtner Géza és Magyarosi Jenő 
kényszermunkára hurcolt kolozsvári civilek 

lágerfényképe 1947-ből
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TŐ gerek általában egymáshoz kö-
zel estek, körülvéve az alábbi na-
gyobb városokat: Cseljabinszk, 
Magnyitogorszk, Asa, Salasova, 
Beloreck, Karpacsova, Minjar, 
Kistim, Karabas, Nyizsnyij Tagil, 
ufa, ufalej, Kopejszk, és Tvarájá 
Platyina. A sors furcsa fi ntora, 
hogy ezek a helységek éppen Bas-
kíriában, a magyar őshazában 
voltak.

Kivételesen néhány foglyot az 
Azovi-tenger melletti Taganrogba 
irányítottak.22 Másokat ukraj-
nai munkatáborokba, elsősorban 
Nyikolajevbe szállítottak.23 A leg-
rosszabb körülmények az ukrajnai 
Donyeck-medence szénbányáiban voltak. Ide viszont csak elenyésző számú kolozs-
vári került.

A megpróbáltatások minden deportáltban mély nyomot hagytak. Ez világlik ki 
az általam több túlélővel készített interjúkból is, amelyekből a következőkben rész-
leteket idézek. „Azon az őszön – emlékezik Bitay László – 1944-ben, a VI. gimnáziumi 
osztályt kellett volna elkezdenem a Piarista Gimnáziumban. Engem 1944. október 12-
én, a Széchenyi téren kaptak el. Egy orosz őrnagy, aki a házunkba szállásolta el magát, 
tisztiszolgájával együtt elküldött valami italért. A katonát rajtam kívül az udvarunkról 
egy 15 éves fi ú, Tibi, és a nálunk éppen látogatóban levő, 14 éves István unokaöcsém kel-
lett hogy elkísérje. Ismertünk egy borpincét a Szamoson túl, az állomás felé vezető úton. 
Oda indultunk. [...] Miután beszereztük a bort, éppen jöttünk hazafelé a Széchenyi téren 
át, amikor két orosz katona megállított. Civileket terelgettek egy ház kapuja alá. Becsap-
tak az ott lévő civilek közé, és amikor összegyűltünk úgy 50-en, akkor sorbaállítottak, 
és lekísértek a Honvéd utcai börtönbe. Ott bezártak a cellákba. Csak egy kőhajításnyira 
voltam hazulról. […] Amikor azután éjjel, vagy inkább már kora hajnalban lezavar-
tak sorbaállni, ott láttam apámat a sorban még egy csomó ismerőssel együtt, innen a 
szomszédból. Ők mondták el, hogy otthonról, szedték őket össze a házról-házra járó 
orosz katonák. [...] Az oroszok befészkelték magukat a Zápolya utcai kaszárnyába, és a 
környéken járva összeszedték az embereket. [...] Mindenkit elvittek.

Október 13-án, pénteken hajnalban szakadtam el Kolozsvártól. Gyalog vittek Tor-
dára. Ott a rendőrségre tereltek be minket. Egy szobába bezsúfoltak, de úgy, hogy 
alig volt hely állni egymás mellett. Borzalmas volt. A nagy fáradtság után még meg 

22 Interjú Schweier Ágnessel, az elhurcolt Schweier Nándor leányával, Kolozsvár, 2004. már-
cius 23. A szerző tulajdonában.

23 Interjú Dózsa Sándorral (sz. 1930. március 11.), az egykori elhurcolt Dózsa János öccsével, 
Kolozsvár, 2003. február 6. A szerző tulajdonában.

Bitay László egykori fogoly orosz nyelvű 
szabadságlevele (kiállítva Buzăuban, 

1945. szeptember 5-én)
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voltunk izzadva, és elviselhetetlen levegőhiány lett odabent. Nagyon sokan voltunk. 
Ezren felül lehettünk, mert nagyon hosszú volt a sor.

Nemsokára marhavagonokba raktak, és vonattal vittek le a brassói fogolytáborba. 
Ennivalót a két vagy három napig tartó út alatt nemigen kaptunk. Csak mikor megér-
keztünk a brassói fogolytáborba, akkor kaptunk először valami eledelt. A vagonunk 
le volt zárva, kimenni nem lehetett. Csak időnként néztek be a kísérő katonák, hogy 
megszámoljanak.

 Bevittek a brassói lágerbe. Ott tartottak néhány napig. [...] Nagyon sokan, magya-
rok, katonák és civilek voltunk összezárva a táborban. A brassói lágerből, amikor már 
felgyűlt egy csomó ember, és kellett küldeni valahova egy transzportot, a lágerparancs-
nok összeállított egy menetet, és azt mondta, hogy a fiatalok, akik 16–17 évnél nem vol-
tak idősebbek, félreállhatnak, mert elengedik őket. A többieket pedig beállította a sorba. 
Ezek között volt az én apám is. Őket azután elvitték, és én sosem láttam többet. Másnap 
azonban megint kellett egy transzportot küldeni. De akkor már ki volt ürülve a láger, 
és nem volt meg a kellő fogolylétszám. Felállítottak hát minket is egy sorba, és a láger-
parancsnok sorra szemügyre vett. Akiken látta, hogy keményebb, jobb kötésű gyerekek, 
azokat kiválasztva kiegészítette az újabb transzportot. Így kerültem bele én is a menetbe. 

Elvittek a focşani-i hadifogolytáborba. […] Itt újból csak egy pár napot ültünk, 
mert még november elején megint kivittek az állomásra, és betereltek egy raktárhe-
lyiségbe addig, amíg előkészítették a nekünk szánt vagonokat. Betuszkoltak ezekbe, 
és áttettek az orosz típusú, széles nyomtávú vasútra. Borzalmasan összezsúfoltak, 
mintegy százan kerültünk egy vagonba. Igaz, ezek már nagyobb vagonok voltak, mint 
az itteniek. Már Brassótól kezdve összevegyítettek a katonákkal. Már nem törődtek 
azzal, hogy ki a civil, ki a katona.”24

Válogatás nélül, életkort és foglalkozást sem véve tekintetbe vitték el az embere-
ket, derül ki Mile József akkori felsőzsuki postamester visszaemlékezéséből: „Októ-
ber 12-én édesapámmal és öcsémmel együtt a házunk pincéjéből, az óvóhelyről vittek el. 
Két orosz katona tört reánk, és azt mondták egy órai munkára elvisznek. Ehelyett a tör-
vényszék fogdájába kísértek, s ott mentesítési igazolványt ígértek, amit Tordán kaptunk 
volna meg. Persze hazugság volt ez is. 13-án hajnalban, még teljes sötétségben, gyalogo-
san útnak indítottak Tordára. A sorban több százan voltunk, néhány hetven éven felüli 
is. Ők nem bírták az utat. [...] Menetelés közben néhányan megszöktek, s ezért Tordára 
érve – hogy a létszám teljes legyen – az őrök két ferences barátot is beállítottak a sorba.

Tordán bevagoníroztak minket. A szökések miatt a hiányt őreink ezután is eredeti 
módon pótolták. Így esett meg az a nevezetes történet, hogy Balázsfalván a lámpával 
integető román vasutast mindenestől beemelték a mi vagonunkba. Hiába kiabált, őt is 
velünk vitték tovább.

Brassóban pár napig egy táborban voltunk. Én beálltam a raktárhoz zsákokat 
cipelni, hogy édesapámnak és a tizenhat éves öcsémnek több élelmet szerezhessek. Ke-
rítettem egy csajkát, és nekik egy ovális mosdótálat. Ezekbe kaptuk az ételt. Egy nap 
mindnyájunkat felsorakoztattak és csoportokra osztottak. Külön kerültek a hatvan, 

24 Interjú Bitay László (sz. 1928. április 17.) egykori elhurcolttal, Kolozsvár, 2006. január 13. A 
szerző tulajdonában.
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TŐ külön a negyven és külön a húsz év körüliek. A fiatalabbakat bevagonírozták és egye-

nesen Focşaniba vitték. Köztük engem is. Édesapámat, akinél volt egy hatvan évet 
betöltött igazoló papír, és azt mint magáét mutatta fel, hazaengedték. Öcsémet, aki túl 
fiatal volt, ugyancsak elengedték.

Focşaniban két napot töltöttem borzalmas körülmények között egy óriási raktár-
ban. Majd újból bevagoníroztak és irány a Szovjetunió. Vonatunkra minden állomá-
son rálőttek. Sokszor a katonák felszálltak és elvették a még használható cipőinket, 
kabátjainkat. Szörnyű volt az éhség és a szomjúság. Kötelekre, nadrágszíjra kötöztük 
a konzervdobozokat és kilógatva a vonatablakon gyűjtöttük a havat. [...] Heteken át 
utaztunk Magnyitogorszkba a szörnyű hidegben, borzalmas körülmények között.”25

A szovjet táborvilágban uralkodó rossz munkakörülmények és az ingyenes mun-
kaerőnek tekintett foglyok túlzott fizikai megterhelése miatt, az elhurcoltak közül 
nagyon sokan elpusztultak. Főleg a zord orosz telek tizedelték meg a foglyok sora-
it. A legnehezebb az első, 1944–1945-ös tél volt. A táborvezetők ekkor még nem 
ismerték a foglyok munkabírását, és lehetetlen normák teljesítését követelték tő-
lük. Másrészt, a deportáltak sem szoktak még hozzá a táborbeli körülményekhez, 
a néha – 40 C0 alá süllyedő hőmérséklethez. Nem csoda hát, hogy ijesztően magas 
volt közöttük a halálozási arány. Az Asa melletti 130/5-ös lágerben az eredetileg 
900 fogolyból 1945. február közepére már csak 160–180 végsőkig legyöngült ember 
maradt életben. Az elhalálozási arány itt elérte a 82,2%-ot.26 ugyanakkor, más tábo-
rokban, ahol jobbak voltak a körülmények, ez az arány is alacsonyabb volt. Számítá-
saim szerint, összességében, a Kolozsvárról elhurcolt mintegy 5000 civil több mint 
egyharmada, körülbelül 1600–1800 ember pusztulhatott el a több éves fogságban.

A várva várt szabadulás pillanata a foglyok többsége számára 1947–1948-ban 
jött el. A hazatérés útvonala változó volt. Az első állomás némelyeknek a rossz 
emlékű Focşani, másoknak a Râmnicu Sărati-i elosztóláger volt, ahol a bákói és 
buzăui Vöröskereszt látta el a hazaérkezőket. Az elosztólágerekben a foglyokat 
átvette a román hadsereg. Két hétig vesztegzár alatt maradtak. Ezalatt, tekintve 
azt, hogy magyar állampolgárokként hurcolták el őket, a foglyok dönthettek arról, 
hogy Magyarországra, vagy Romániába kérik elbocsátásukat. A legtöbben termé-
szetesen a szülőföldön, Erdélyben kívántak maradni. Ők azután megyék szerint 
iratkozhattak fel, és már szabad emberként ülhettek vonatra. A Magyarországra 
optáltakat Debrecenbe irányították.

Azok akik a későbbi, 1949-es transzportokkal érkeztek haza, ufából indulva 
a román határig általában Kujbisev, Szaratov, Voronyezs és Kisinyov érintésével 
jutottak el. Ezután Iaşi-nál átlépve a határt Focşani-ba értek, majd onnan haza, 
Kolozsvárra.27

25 Interjú Mile József (sz. 1923. augusztus 27.) felsőzsuki postamesterrel, egykori elhurcolttal, 
Kolozsvár, 2004. március 25. A szerző tulajdonában.

26 Szabó Gy.: i. m., 73. o.
27 Többek között lásd erről: Zsigmond József: Apám nyomán Szibériában, Mentor Kiadó, Maros-

vásárhely, 2002, 157. o. és Vincze S.: i. m., in: Szabadság (Kolozsvár), 1991. február 15, III. 
évf., 31. sz., 6. o.
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Az 1949 októberében hazaérkező utolsó kolozsvári transzport foglyai 
Sztaniszlau érintésével érkeztek Máramarosszigetre. Innen autóbuszokkal mentek 
tovább Nagybányára s onnan vonattal Kolozsvárra.28

A túlélők lelkében és emlékezetében örökre nyomot hagytak a szenvedések. So-
kan közülük fizikailag annyira legyengültek, hogy hazatérésük után rövidesen meg-
haltak. Mások, akiknek a testi-lelki gyötrelmekből sikerült úgy-ahogy felépülniük, 
már egy teljesen megváltozott világot találtak maguk körül. Nehezen illeszkedtek 
be a békés, civil életbe. A háború utáni nehéz gazdasági helyzetben és a fogolymúlt 
miatti előítéletekkel terhelt politikai légkörben az értelmiségiek közül néhányan 
csak úgy tudták fenntartani magukat, hogy a lágerben elsajátított orosz nyelvet 
tanították. A politikai vezetés előírta az orosz nyelv kötelező oktatását az elemi is-
kolától az egyetemig, s orosz tanárokban akkoriban igencsak nagy hiány volt.

E poklot megjárt ártatlan emberek kálváriája sokáig tabutéma volt. A kom-
munizmus négy évtizede alatt szovjet munkatáborok, deportáltak egyszerűen 
nem léteztek. A politikai vezetés a hazatérőkről sem vett tudomást. A jogtalan 
elhurcolásról, az átélt szenvedésekről nyilvánosan szólni, azokra emlékezni vagy 
azokról írni nem lehetett. Sőt még bár csak említeni sem volt szabad.29 Mindennek 
ellenére, a túlélők közötti kapcsolat mégis megmaradt és a közösen átélt fogoly-
évek emléke mintegy búvópatakként tovább élt. Az egykori elhurcoltak számon 
tartották és ma is számon tartják egymást. Az utóbbi években egyre gyorsabban 
fogyatkozó számuk arra ösztönzi a történészt, hogy mintegy a huszonnegyedik 
órában felkutassa a lágereket valamikor megjárt még élő szemtanúkat, és vissza-
emlékezéseiket rögzítve értékes forrásanyagot mentsen meg egy későbbi átfogó 
tudományos feltárómunka számára. Így talán Kolozsvár történetének sorsdöntő 
1944-es eseményeiről is végre tisztább, valósághűbb képet kaphatunk.

A második világháború Erdély területén való véget érésének hetvenedik évfor-
dulójához érve, úgy érzem a holokauszt áldozatai előtti főhajtás mellett itt az ideje 
annak, hogy a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt kolozsvári magyarokról is 
méltóképpen megemlékezzünk. Ezt szolgálja egyebek mellett a foglyulejtések év-
fordulóján, ez év októberében szervezendő nemzetközi konferencia is, amelynek a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új, kolozsvári épülete ad majd otthont.

28 Papp A.: i. m., 148., 156. és 161. o.
29 A történteket még Csatári Dániel Forgószélben. A magyar–román viszony 1940–1945 című, 

1968-ban megjelent alapvető művében sem említi. Hasonlóképpen, Kolozsvár történetének 
e tragikus epizódját Balogh Edgár sem jegyzi le Szolgálatban, emlékirat 1935–1944 című, 
1978-ban megjelent, terjedelmes és különben igen részletező visszaemlékezésében.
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Magyarnádas

Magyarnádason rendszeresen átutazik az ember, ha az ország északi, észak-
nyugati részébe, Zilah, Nagykároly, Szatmár irányába szeretne eljutni. A mérai 
letérő után, a Nádas menti országút és a vasút felett áthaladó felüljárót követően, 
nyílegyenes úton, gyakori rendőri radarozások fi gyelmeztetései között azonnal be 
is érkezünk Magyarnádasra. Magyar itt nem él – mondják fejüket rázva útbaigazí-
tóim, és el kell tűnődnünk azon, hogy miért is kaphatta magyar előnevét ez a falu, 
a sok Kárpát-medencei „nádas”-tól megkülönböztetésként.

Szinte nyílegyenes úton ér-
kezünk be a falu központjának 
számító kis terecskére. Jó he-
lyen járunk, itt, ezen a kis plac-
con kell keresni a református 
templom helyét. Vagy talán már 
azt sem, csak az emlékét. Kabai 
Béla fotós, Kalotaszeg és a Borsa 
völgye jeles értékmentő minde-
nese – annyi más veszendővel, 
azóta eltűnt értékkel együtt – 
még lefényképezte a 60-as évek 
elején. Aztán a templomnak 
nyoma veszett. 

Idős házaspár az ortodox 
templomból érkezik, és a terecs-
ke sarkánál őket szólítom meg 
tájékozódásul. – Épp itt állt (= 
chiár ájisá) – mutatnak egy új 
üzlet épületére a csorgó mel-
lé. – Valóban ott, a falu piacán. 
Gyermekek voltunk, amikor le-
bontották. Itt nem élt soha ma-
gyar (?), a mérai lelkész járt ide, 
– és ezt már sokadszor hallom 
volt magyar templomaink em-
lékezetekor román falvainkban. 
Nem hagyhatom válasz nélkül. – Pedig milyen nagy magyar temetőrész is van az 
oldalban. – Voltak néhányan (= kicvá) – és nem vitatom tovább. A magyarok el-
tűntek, velük együtt a templomuk is, de a nádasi régi román templom is romokban 
hever a domboldalban. Megtanulhattuk, hogy a romnak, a pusztulásnak sosincs 
faja, nemzetisége. Valamennyi esetében úgy fáj minden pusztulás, ahogyan van. 
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Ez is. Szép gonddal épített, faragott kövekből emelt, kecses kis templom lehetett a 
18. századból. Az 1600-as éveket böngészem ki cirillbetűs sarokkövéből. Fenn volt 
az oldalban, magasan volt, nem tudta látogatni a falu, nem is akarta már karban 
tartani, és építettek újat, szépet, nagyot, kereket, bazilikásat lenn a főút mellett. A 

régi nem kell! Már csak néhány öregnek 
fáj: emlék volt, gyermekkoruk, ifjúságuk 
szépségét, családi eseményeik forduló-
pontját idézi. Így döntöttek a faluban – és 
ezzel el is van intézve minden.

A romtemplom szomszédságában dél-
nyugatra szinte összeér a magyar és ro-
mán temetőrész; eltűnt sánc jelezné, de 
csak sejteti a határt. A magyar rész sem 
kicsi, élhettek itt jócskán magyarok, ha 
ennyi halottjuk van. Juhaival egy férfi  
át- és keresztül-kasul legelteti az egész 
területet. Senki sincs ( = nu mai sunt) – 
és legyint. A senkié (= a nimănui). Nem 
jár ide senki, hogy legalább lássák, ki a 
birtokos. Nézem a magyar neveket, nagy 
részük Faragó, de ugyanezt látom a ro-
mánban is Fărăgăuként. ugyanezen a 
néven mutatkozik be a legeltető férfi  is. 
– Magyar itt nem él – ismételte meg lenn 
a csorgónál a mama is – néhány asszony, 
akik ide jöttek férjhez, de neveket nem 
mond. Biztosan nem is fontos nekik, nem 
is tartják számon, annyira beilleszkedtek 
és beolvadtak már a többségbe, talán kár 
is bolygatni. 

Magyarnádas neve régóta viseli hajda-
ni lakóinak nevét, 1485-től már ez az elő-
neve. A magyarság itt korán eltűnik, és 
itt is románokkal telepítik újra. 1910-ben 
éltek itt a legtöbben, 160-an, és számuk 
azóta folyamatosan csökken. Még a kicsi 
magyar világban is csupán 70-en éltek, 
aztán folyamatosan fogytak el 17-ről a 

mai 0-ra. Népével és templomával együtt, mára csak emlék Kolozsvár, Kalotaszeg 
és Szilágyság hármas határán.

Az út mellett két érdekes faragású fakereszt vonja magára a fi gyelmet. Kevés 
maradt belőlük már ortodoxiaszerte, leszedette a pópák türelmetlenebbje. Keve-
sen tudják, hogy a fakorpuszos feszületek a magyar katolikus falvak mellett a 
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görög katolikus román falvakban terjedtek el Erdély-szerte. A Kolozsvár környé-
ki volt katolikus román falvakban nem sok maradt, leginkább a Töki-völgyben a  
Szilágyság fele vezető falvakban találunk még néhányat, de számuk állandóan 
fogyóban van. 1948 után a görög katolikus vallás „államosításakor”, az ortodoxiá-
hoz csatolással a pópák részéről sok helyen elkezdődött a fakeresztek üldözése is. 
ugyanis az ortodoxia nem engedélyezi a faragott szobrokat, csak az ikonos, festett 
feszületeket. 

Egyik nádasi fakeresztet a főút mellett a falu elején találjuk. Megállok fény-
képezni, és úgy szoktam, hogyha valaki épp ott van vagy meglát, át is szoktam 
köszönni a kerítésen. Szóba elegyedünk itt is a feszület tulajdonosával, és a kér-
désem itt sem marad el: „hogy maradt meg?”. Olajat öntöttem ezzel a tűzre. A 
román bácsi elmeséli véres csatáját a helyi keresztellenes pópával, aki minden 
áron le akarta szedetni, de ő nem engedte: „így kaptam, szüleimtől így örököltem, 
vigyázni fogok rá, és amíg én élek, ez itt marad!” Majd kedvesen tovább igazít a 
falu közepébe, „talál ott is egy feszületet a falnak támasztva, kérdezze meg a tulaj-
donost. Elmondja ő is, mennyit hadakozott a pappal.” Kíváncsi lettem, oda is érek, 
és a református templom helyére épült üzlet szomszédjában valóban megtalálom 
a kerten belül a ház falának támasztott feszületet. Idős bácsi áll ki a kapuba, és 
elmeséli. „Ajándékba készítette valaki, fel akarta a falu népe állítani, és a pópa 
kellett volna engedélyezze, hogy megszentelje. Azt mondta, hogy szó sem lehet 
róla, se szentelés, se kereszt. Erre én azt mondtam, hogy nincs semmi baj, nem 
tesszük a magasba, de itt marad nálam az Úr Jézus. Az udvaromon belül nem pa-
rancsol a pópa. Nekitámasztottam a házamnak. A száműzött Krisztus azóta is így 
vigyáz reánk.”

A Lészay család csinos kúriája ott áll és ékeskedik a főút mellett, néhány éve 
teljesen üresen, de szerencsére még mindig meglepően jó állapotban van. utoljára 
egy alapítvány használta, majd az kiköltözve a helyi tanács kezébe került. Állító-
lag nem igényelte vissza senki. Nyitva a kapu, körbejárjuk az épületet, megnézzük 
a legendás kőasztalemléket, melyet a korán elhunyt gyermekük emlékére készít-
tetett Lészay Gyula és Matskási Karolina. A nevek is még sértetlenül olvashatók 
a kőasztal talapzatán. Még egészen jó állapotban áll a kastélyocska is, de mi lesz 
vele, ha sokáig lakatlan marad? Esetleg téglánként, cserepenként, tűzifaként el-
kezdik majd elhordani? Reméljük, nem kerül rá sor. 

V. L.
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Kolozsvár 1. – Belvárosi egyházközség

Kolozsvár a történelmi Erdély 
szívében, Kalotaszeg, Mezőség 
és a Szamos menti hátság talál-
kozásánál fekvő megyeszékhely, 
Erdély történelmi központja és 
legjelentősebb városa.

A 2011-es népszámlálás ada-
tai szerint, a város lakosságának 
16,04 %-a (49 426) magyar anya-
nyelvű. A 31 082 református val-
lású városlakó hitéletét 12 egy-
házközség fogja át.

Kolozsvár 1. – Belváros egyházközsége a Farkas (Kogălniceanu) utcai templom 
környéki református lelkek gyülekezete.

„Ez a templom Mátyás királynak 1486. évi rendeletére és támogatásával 1489 
tavaszától kezdve épült, mégpedig János barát tervei szerint, György kőfaragó 
mester közreműködésével. II. ulászló király segítségével fejezték be 1516 előtt. 
1603 júniusában belsejét összerombolták, boltozatát súlyosan megrongálták. 
Bethlen Gábor fejedelem a puszta templomot 1622-ben a kolozsvári országgyűlés 
VI. törvénycikkével a református egyháznak adományozta. Ezt I. Rákóczi György 
fejedelem 1632-ben kelt diplomájával és az 1638. évi gyulafehérvári országgyű-
lés II. törvénycikkével megerősítette. ugyanő 1638-tól 1646-ig meg is újíttatta a 
templomot, 1646-ban pedig Kőfaragó Benedek és Nicolai Illés kőfaragómesterrel 
mai díszes szószékét is elkészíttette. Geleji Katona István püspök az 1647. év július 
havának első napján megnyílt zsinat alkalmával fölszentelte.

1798. augusztus 31-én a templom tetőzete és haranglábja a belváros egy ré-
szével együtt leégett. Az új tetőzet elkészülte után, 1803. október havától fogva 
a templomot újra használni kezdték. Orgonáját 1766-ban készítették és 1913-ban 
megbővítették. Karzatát 1910–12. évi belső helyreállításakor emelték.

Isten dicsőségére és az Iránta való hálából állítatta ezt az emléktáblát a Ko-
lozsvár-Belvárosi református egyház a templom fölszentelésének háromszázados 
ünnepén, az Úr 1947. esztendeje július havának 6. napján.”

Az egyházközség „az evangéliumi hit Kolozsvárott való diadalának” évfordu-
lóján, 1956. március 16-án, a templomban elhelyezett emléktáblán megörökítette 
lelkipásztorainak teljes névsorát.

„Az Isten igéjét hirdető régi lelkipásztorok emlékét – az igére fi gyelve – Emlé-
kezzetek meg a Ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten Beszédét”. (Zsid.
lev.13:7).

Fazekas Zsolt lelkipásztor 
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Haller Károly,  
a modern Kolozsvár megálmodója

Haller Károly 1836. október 14-én született Nagyszebenben. Kezdeti tanulmá-
nyait Nagyszebenben és Nagybányán végezte. Majd ezt követően Budapesten szer-
zett jogi diplomát. Szolgálati éveit a nagyszebeni kincstári ügyészségen kezdte, in-
nen nevezték ki először a jogakadémia tanárává, majd pedig az újonnan felállított 
kolozsvári tudományegyetem oktatója lett. Mint önérzetes és tudatos polgár, rögtön 
Kolozsvárra érkezése után a város arculatának az átalakításában vállalt vezető sze-
repet.  1865-ben megalapította a Sétatér Egyletet, majd 1869-ben a polgári lövöldét. 
Kezdeményezője és alapító tagja volt a Szépítő Egyletnek, amelynek keretében a 
templom körüli épületek lebontása, az Erzsébet sétaút, Erzsébet-szobor és Erzsébet-
híd létesítésével járult hozzá a város arculatának a megújításához. Fáradhatatlan 
modernizációs munkásságának köszönhetően, az 1884-es országos képviselő-válasz-
tás alkalmával történő nagy rendzavargások miatt lemondani kényszerült Minorich 
Károly polgármester (más adatok szerint a szabadelvű párt távolította el, mivel nem 
tartották elég megbízhatónak a pártcélok érvényesítésére) hivatali helyének a betöl-
tésére javasolta a szabadelvű párt. A választásokon sikerült legyőznie a függetlensé-
gi párt jelöltjét Deáky Albertet. A szavazás nagyon szoros volt, a városi tanácsosok 
közül 53-an Haller Károlyra és 48-an Deáky Albertre szavaztak. Megválasztása után 
rögtön az ellenzéki sajtó kereszttűzébe került. A legtöbben azt kifogásolták, hogy 
nem mondott le az egyetemen betöltött tanári állásáról, így kételkedtek abban, hogy 
a városvezetői feladatait képes lesz a megfelelő elhivatottsággal végezni. Olyanok 
is voltak, Bartha Miklóssal az élen, akiknek az nem tetszett, hogy a tanári fizetése 
mellett a polgármesteri fizetésre is igényt tartott (2000+2500=4500 forint). 

A polgármesteri szék elnyerését követően (melyet csak ideiglenesen fogadott 
el) Haller Károly a szervező és építő jellegű képességeit teljes mértékben a város 
javára fordította. Kétévi polgármesteri tevékenysége alatt nemcsak hogy megcá-
folta az ellenzékieket, azt is elérte, hogy a függetlenségi párt nagy része támoga-
tójává vált. Az 1884. október 27-én megtartott városi közgyűlésen kijelentette, 
hogy: „Csak rendszeres munkálatok által lehet a várost vonzóvá tennünk. Ha e célt 
elérhetjük, az áldozat bizonyára meghozza gyümölcseit. (...) A város közegészségügy, 
gazdasági és vagyonosodási érdekei követelik a javasolt munkálatokat. (...) Tegyük 
széppé és vonzóvá a külső várost és meglátjuk, csakhamar föllendül az építkezési kedv 
karöltve a jó ízléssel.”

A város urbanizációs folyamatainak a kiépítése: a vashíd, csapatkórház, vízve-
zeték, pénzügyi és erdészeti palota, EMKE-park, mind Haller Károly polgármester 
kezdeményezésére történt. A közvágóhíd kérdése hozta meg számára az ellenzék 
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szimpátiáját, mivel az ügy érdekében felutazott Budapestre, és ott személyesen 
győződött meg arról, hogy a Belügy, Közmunkaügy és a Földművelésügyi Minisz-
térium is tárgyalásra bocsátotta a kérdést. A következő napokban az ellenzéki 
sajtó már az alábbi hangnemben cikkezett a polgármesterről: „Ő mihelyt átvette 
a polgármesterséget, kötelességének tartotta, a város minden nagyobb ügyét, mely 
netalán szunnyadott, megint folyamatba tenni.”A város közigazgatási befolyását is 

növelte, mivel sikerült elérnie, hogy a pos-
taigazgatóságot Nagyszebenből Kolozsvárra 
költöztessék. A honvéd laktanya felépítése 
pedig tovább növelte a város vezető szerepét 
a régióban. „...nagy része természetesen dr. 
Haller Károly polgármestert illette, aki példás 
erélyével oda vitte a dolgot, hogy ami 15 éven 
keresztül vajúdott: a honvédlaktanya fölépíté-
se, az ő hivatalosodása után olyan rövid idő 
alatt ténnyé vált” – írja az Ellenzék.

Rövid ideig tartó polgármesteri tevé-
kenysége alatt olyan fejlődési folyamatokat 
indított el, melyek a későbbi években tör-
ténő kivitelezésük révén jelentős mérték-
ben járultak hozzá Kolozsvár dinamikus, 
nagyvárosias jellegéhez. A lemondása nagy 
vesztesége volt a városnak, emiatt röppent 
fel újra az a hír, mely szerint a szabadelvű 
párt nyomására volt kénytelen visszavonul-
ni, mivel mint azt a megválasztásakor is ki-

jelentette, nem hajlandó pártpolitikát folytatni. Az új megválasztott polgármester 
Albach Géza lett, aki szintén a szabadelvű párthoz tartozott. 

A társadalmi-kulturális életben betöltött szerepe sem volt jelentéktelen, hi-
szen hosszú éveken keresztül az 1868-ban alakult Kolozsvári Kör elnöke volt, ahol 
Kőváry László bevonásával a város kulturális életének a fellendítését elősegítő 
szakosztályokat hoztak létre. Továbbá Haller Károly nevéhez fűződik az önkéntes 
mentőegyletnek és a kereskedelmi ifjak egyletének a felállítása. A sport iránti sze-
retete az általa alapított kerékpáros egyletnek a létrehozása révén nyilvánult meg, 
melynek sokáig az elnöke is volt. A századfordulót követően visszavonult a közé-
lettől, 1906-ban egy súlyos műtéten esett keresztül, mely nem sokat javított rossz 
egészségi állapotán. 1910-ben végleg Budapestre költözött, ettől kezdve csak rit-
kán jelent meg társaságokban. Ebben az évben kapta meg a Kolozsvár díszpolgára 
címet is. 1911. február 7-én betegségének a súlyosbodása következtében meghalt.
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Amíg a nagy kúrián átmegyek…

   A Kolozsvári Református Kollégiumnak,
   Alma Materemnek ajánlom szeretettel

Ősz mosolyog a nagyudvar felett,
Amelyen most gyakorta átmegyek,
Ha nem is négyszer Isten egy napjába,
Mint hajdanába.
Az udvaron métázó gyerekek,
Zsongító, édes lárma…
Behunyom a szemem… még meglehet,
Valamiből szekundát fogok máma.

Aztán mégsem az emelet emel…
Elnyel a pince szája.
A nyomdába megyek.
Apokaliptikus vasszörnyeteg
Bömböl ott lenn: a nagy rotációs,
Ítéletes idők titánja,
Vértelen harcunk negyvenkettese,
Vele van beszédem, vele.
Reá akarok bízni valamit,
A lelkem titkait,
És megfésülni őket utoljára,
S megáldani, mint mesék királya
Búcsúzó fiait,
És úgy bocsátni el a nagyvilágba.
Ősz mosolyog a nagyudvar felett,
S a hűvös, késő őszi nap sugára
Megilletődve, elfogódva száll
Egy kis diáklány aranyos hajára.
Egy percre megszűnt minden földi átok,
Az Inferno halkabban dübörög –
Irigyelik a napfényt a diákok.
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Október 2-án lenne százéves Senkálszky Endre (1914–2014) színművész. 
Mindössze kilenc hónappal a kerek évforduló előtt ragadta el a halál. Kolozsvárt 
született, itt kezdte színi tanulmányait, aztán vándortársulatokban játszott. 1939-
ben szerződött Kolozsvárra, s attól fogva 1977-es nyugdíjazásáig az itteni társulat 
tagja volt, 1964–1969 között az igazgatói tisztséget is viselte. Nyugalomba vonu-
lása után is fel-fellépett 2010-ig. Már 1957-ben érdemes művészi címet kapott, az 
1990-es évektől, mint az erdélyi színjátszás legidősebb személyiségét ismételten 
kitüntették, ünnepelték. Neve fogalommá vált. Játszotta Ádámot Az ember tragédi-
ájában, Bánk bánt Katona József drámájában, az Apa szellemét a Hamletben. Több 
darabot rendezett is. Sírja a II. C parcellában.

Október 11. Óvári Elemér és felesége, Purjesz Olga tragikus halálának a 70. 
évfordulója. Mindketten a kolozsvári egyetem nagynevű professzorainak a gyer-
mekei voltak, Óvári Kelemen a jogi, Purjesz Zsigmond az orvosi karon adott elő. 
Házaik közel feküdtek a Monostori úton. Így ismerkedtek meg a fi atalok. Óvári 
jogot végzett, s a vármegyénél töltött be tisztséget, de szerette a dzsentrikre jel-
lemző bohém életet. Felesége viszont Monostori úti házukban zenei és irodalmi 
szalont vezetett. Megfordult ott Bartók, Dohnányi, Móricz, Ady, Kuncz Aladár és 
Hunyadi Sándor is nemegyszer. Bizonyára felbiztatás alapján, az éppen vacsoránál 
ülőkre orosz katonák vagy annak öltözött egyének rontottak, s valamennyiüket 
lelőtték. A Purjesz Zsigmond sírjába temettek öt legyilkoltat. A kő alján, a nevek 
alatt olvasható: „Meghaltak 1944. október hó 11. napján”.

Október 17. Márkos Albert (1914–1981) zeneszerző századik születésnapja. 
Székelykeresztúron született unitárius tanár fi aként. A kolozsvári kollégiumban 
érettségizett, majd Kolozsvárt szerzett 1932-ben zenetanári oklevelet. 1946-tól ha-
láláig a Gh. Dima Zenekonzervatóriumban ta-
nított zeneelméletet és hangszerelést. Kórust 
is vezényelt. Főleg zeneszerzőként alkotott 
maradandót: szimfóniákat, színpadi kísérő-
zenét, dalokat komponált. Az egykori Feke-
te-kertben nyugszik Benczédi Sándor faragta 
portrés sírkő előtt.

Október 30-a is századik születésnapot je-
löl: László Endre (1914–1964) jogász, turisz-
tikai író született ezen a napon Sepsiszent-
györgyön. Kolozsvárt szerzett jogi diplomát és 
doktorátust. Volt újságíró, ügyvédbojtár, utóbb 
a polgármesteri hivatal aljegyzője. Az 1940-es 
évek közepétől a Bolyai Egyetemen tisztviselő, 
emellett megbízott előadó. A Kolozs tartomány 
turisztikai érdekességeit bemutató munkája 
kéziratban maradt. Korai halálát követően a 
Bodor-kertbe temették, leányarcot megörökítő 
Szervátiusz-szobor látható a sírján.
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Fodor Sándor

Benedek Marcell és az eminens

Molter Károly (német irodalom) és dr. Nagy Jenő (német nyelvészet) előadásait 
együtt hallgattam egy aradi vagy Arad környéki évfolyamtársammal, S.-sel. Né-
met−magyar szakos volt. Kedélyes, köpcös gyerek volt, kissé svábos kiejtéssel be-
szélt magyarul. A szemináriumokon-vitákon sohasem tündökölt, inkább jegyzett. 
Mind a szemináriumokon (ahol pedig nem volt szokás), mind pedig az előadáso-
kon. Ha valamelyik előadásra nem jutott el, kölcsönkérte és lemásolta „a lányok” 
jegyzeteit.

Először az első év végén hökkentett meg bennünket, német szakos kollégáit. 
Még a mindenkinél mindent jobban tudó és valamennyiünket mélységesen lenéző 
P. Tutunak is leesett az álla, Molter Károly pedig bevallotta: ilyen csodát se látott 
még. Barátunk ugyanis szemináriumi dolgozatát olvasta fel. Olvasta? Kiment a ka-
tedrához, letette a dolgozatot a professzor elé, majd felénk fordult − és elmondta. 
Betéve tudta. Az egészet. Szóról szóra.

Vizsgaszesszióban már senkit se leptek meg a tízesei. utoljára Benedek Mar-
cellnál vizsgáztunk − valamennyien nyelv- és irodalomszakosok − esztétikából.

A „Művészi alkotás” elnevezésű kollégium a művész és társadalom, a művész 
és a művészi alkotás viszonyáról, az alkotás, a mű megszületéséről szólt. Előadás-
sorozataihoz Benedek Marcell igen gazdag bibliográfiát jelölt meg, a témakörbe 
tartozó művekből, önéletírásokból, regényekből, „ars poeticák”-ból. Kinek-kinek 
a szakja szerint kellett kiválasztania legalább egy művet a bibliográfiából, hogy a 
vizsgán majd elbeszélgessen róla a professzorral. Mindössze ennyiből állt a vizsga. 
Sőt: Benedek Marcell két órát szánt előadásaiból arra, hogy felolvassa-elemezze-
kommentálja Babitstól a Jónás könyvét és a Jónás imáját. Mint német szakos együtt 
vizsgáztam S.-sel.

Eminens barátom magabiztosan, elsőként vonult be a vizsgaterembe, színtízes 
indexével. Megkérte a professzort, vegye őt előre (már nem emlékszem, miért 
sietett). Aggodalomra egyébként senkinek se volt oka, Benedek Elek fia híres volt 
arról, hogy senkit se buktatott, senkinek se adott elégtelen osztályzatot. S. egész 
évben szorgalmasan jegyzett, és szinte betéve tudta mindazt, amit professzorunk 
mondott.

− Nos, kedves kollégám − mosolygott rá biztatón „Marci bácsi” −, lássuk, mit 
olvasott, miről beszélgessünk?

− Elolvastam és megtanultam a professzor-úr jegyzetét − vágta ki büszkén S.
− De kérem, én nem adtam ki jegyzetet! − álmélkodott az öregúr, de S. nem 

hagyta magát:
− Nem baj. Én jegyeztem. Vagy lemásoltam a lányok jegyzetét.
− Szép − bólintott a professzor. − Milyen szakos a kolléga?
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− Német−magyar.
− Nagyszerű. Akkor minden bizonnyal olvasta a két Goethe-regényt, Meister 

Vilmos tanulóéveit és vándoréveit.
− Azt nem. Goethét csak harmadéven vesszük.
− Hát a kitűnő svájci-német író, Gottfried Keller Zöld Henrikjét?
− Ja? Még ezt se tanultuk.
− No, de Franz Werfel Halljátok az igétje csak felkeltette a figyelmét! A kol-

légium során gyakran emlegettük, korban is közel áll hozzánk, hiszen huszadik 
századi szerző.

− Ó, nem. A huszadik századot csak negyedéven vesszük.
A professzor lemondóan sóhajtott.
− Értem. Tehát, ha jól értettem, kollégám magyar szakos is. Nos, a Jónás köny-

vét Babitstól mindenképp ismernie kell. Magam olvastam fel hallgatóimnak. Be-
széljünk talán a Jónás könyvéről. Jó?

− Sajnos − tárta szét a kezét S. − lehetetlen. Akkor hiányoztam, és a lányok 
nem jegyeztek azon az előadáson.

− Érthető. De a János Vitézt csak olvasta kollégám ?!
− Petőfi ? − kérdezte kissé gyanakodva S., de jelezve is, hogy ismeri ő ám ezt 

a szerzőt!
A galambszelíd Benedek Marcell arca megrándult.
− Az kérem. Petőfi.
− Petőfi Sándor − egészítette ki a nevet S. − Nem olvastam. Én nem szeretem 

a verseket. Idén különben se vettük Petőfi Sándort.
A professzor nem is annyira felháborodottan, mint elképedten nézett a 

vizsgázóra:
− De kollégám... hát még ezt se?!
S. nem értette valahol a lelke mélyén a professzor megdöbbenését. Elvégre őt 

nem azért küldték az egyetemre, hogy olvasson, hanem azért, hogy tanuljon. Még-
is, úgy érezte, valamit mondania kéne erre a Petőfi-ügyre.

− Nem, professzor úr... nagyon sokat tanultam, nem nagyon maradt időm ol-
vasgatni. Hanem a János Vitézt, azt... azt láttam a színházban!

Marci bácsi könyörögve nézett rá:
– Kolléga úr... az istenért. Kérem, őszire olvassa el legalább a János Vitézt. 

A viszontlátásra.
S. kábán botorkált ki a teremből. Nem akarta elhinni, ami történt. Amikor 

kijöttem a vizsgáról, egy csoport közepén magyarázott igen hevesen a folyosón. 
Észrevett.

− Ő a tanúm! Hát mondd, nem igaz?!
− Micsoda?
− Ezek nem hiszik el, hogy kirúgott a vén kommunista... Mert németajkú vagyok!
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kerékpározás történetéből

Százhuszonöt évvel ezelőtt avatták fel Kolozsváron 
az első korszerű atlétika- és kerékpárpályát. A Kolozs-
vári Atlétikai Club (KAC) 1885-ös megalakulása óta 
harcolt egy atlétikapálya kivitelezéséért. Ez időben 
ideiglenesen kialakított pályákon rendeztek versenye-
ket, ilyen helyszín volt  a Lövölde kertje, a Bonctani 
Intézet kertje Désen és Marosvásárhely parkjai. 

Dr. Haller Károly (Kolozsvár polgármestere 1886–
88 között) több beadványban kérte a városi tanácsot, 
hogy adjon át a KAC számára a Sétatéren egy telket 
haszonbérbe, ahol az egyesület atlétikapályát épít-
tethet. A kérést végül a tanács elfogadta, így 1889. 
augusztus 14-én a KAC átvett a Sétatér Egylettől a 
Szamos és a sétányok között egy területet, a tóval 
egy vonalban. A bérbe vett telken már 1889. augusz-
tusában megkezdődött az új pályának a kialakítása 
Luncan Aladár mérnök tervei szerint. A kialakítást 
Muhay Ferenc gátmester cége kivitelezte: a 333⅓ méter kerületű, 5 méter széles 
ovális futópálya, amelyhez egy 110 méter hosszú és 8 méter széles egyenes sprint-
pálya, valamint egy 50 méter hosszú és 8 méter széles ugrópálya is tartozott, teljes 
mértékben megfelelt a kor elvárásainak. A pályát lehengerelt porondból készítet-
ték, így atlétikai és kerékpáros versenyeket egyaránt rendezhettek. A pályaavatót 
1889. október 6-án tartották.

Sajnos a KAC hanyatlása miatt a létesítményt 1891-től senki sem használta, 
így a kerékpárosegylet kérte 1893-ban ennek átadását. A várossal egyetértésben 
1894-ben ez megtörtént, így megkezdődtek a munkálatok egy korszerű kerékpár-
pálya kialakításához. 

A felújítás az egylet tagjainak adakozásából történt, akik 150 darab 40 koronás 
részvényt vásároltak. Molnár Endre építész tervet készített díjmentesen. A pálya 
hossza 333⅓ méter volt, szélessége az induló oldalon 7 méter, a vele párhuzamos 
oldalon 5 méter, a fordulókon pedig 6 méter. A fordulók legmagasabb emelkedése 
1,62 méter volt, a körívek sugara pedig 35 méter volt. A modern, európai színvo-
nalnak megfelelő sportlétesítmény mészkő burkolatát lehengerelték és forró kát-
ránnyal öntötték le, melyet homokkal szórtak be.

A pályaavató versenyt 1894. szeptember 23-án tartották, az eseményen jelen 
voltak a kor legjobb magyar kerékpárosai: Modl Lajos, Wiegand Rezső, Schwab 
(Sváb) Béla, Minich Jenő. 
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A sétatéri kerékpárpálya 1899-ig rangos versenyek színhelye volt: több orszá-
gos, illetve nemzetközi versenyt rendeztek itt, Magyarország legjobb kerékpáro-
sainak részvételével.

ugyanakkor nagy büszkeség számunkra ma is, hogy az első magyar nyelvű ke-
rékpáros szakkönyvet a kolozsvári kerékpáros-egyesület elnöke, dr. Istvánff y Gyu-
la írta. Istvánff y Kolozsvárról való távozása után Budapesten a Magyar Nemzeti 
Múzeum növénytárának az igazgatója lett. Itt fejezte be kerékpáros szakkönyvét – 
A kerékpárosság kézikönyve –, amelyet 1894. augusztusában nyomtattak ki Kertész 
József nyomdájában Budapesten. Amint azt a szerző az előszóban hangsúlyozta, 
„megkíséreltem egy ily kis kézikönyv összeállítását, dióhéjba szorítva mindazt, mit az 
irodalom s tapasztalatom alapján fölvenni jónak láttam”. (Istvánff y Gyula, A kerék-
párosság kézikönyve. Budapest, 1894., III.)

Munkáját a szerző mind a kezdőknek, mind pedig a haladóknak ajánlja. 
A könyv tizenöt fejezetében Istvánff y bemutatja a kerékpár fejlődését, tanácsokat 
ad a biciklizés megtanulásához, az utazásokhoz, a kerékpár gondozásához és javí-
tásához, illetve egészségügyi utasításokkal is ellátja az olvasót. És természetesen 
egy intelemmel is:

Bicyclette szekerén okosan ülj.
Úgy forgasd kerekét, hogy fel ne dűlj.

Killyéni András
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A bikavér, avagy egy hungarikum 
rejtélyes története (I.)

„Hát azt a kontyos irgalmát annak a Mo-
hamed putrijaiban szedett, fügefáról szakadt, 
ringyes-rongyos vízivójának, nem bírna-e 
velük ez a kétezer, magyar anyától vitéz-
nek született, lóháton nevelkedett, magyar 
búzán erősödött, egri bikavért ivó katona?” 
– méltatlankodik nagyságos Pető Gáspár 
mindnyájunk kedves olvasmányában, az Egri 
csillagokban.

Ez a magyar legyőzhetetlenséget jelző re-
gényes említés az egriek körében a mai na-
pig a bikavér eredetmondájának számít. Gár-
donyi azonban, ebben az 1901-ben született 
könyvében saját korának borivási szokásait 
vetítette vissza a 16. század közepére. A mí-
tosz lerombolásának számított az, amikor 
történészek kiderítették, hogy kék szőlő nem 
is létezett még a regény cselekményének ide-
jén (1552) Magyarhonban, azt a törökök elől 
menekülő, avagy a törökökkel együtt érkező 
rácok (szerbek) hozták a Kárpát-medencébe. Ez volt a kadarka, amely két–három-
száz év múltán az ország legelterjedtebb kékszőlő-fajtájává vált. 

És ha az újabb kutatások már olyan adatokat is felszínre hoztak, amelyek vö-
rösbor létezését igazolják már Nagy Lajos és Mátyás korában is, az tény, hogy 
a rác szőlőtelepítést egy merőben új vörösbor-készítési eljárás is követte, amely 
általánosan elterjedt az országban.

De térjünk vissza a bikavérre. Ez valójában egy borházasítással létrehozott 
magas minőségű száraz vörösbor. A borok házasítását előszeretettel használt di-
vatos francia szóval cuvée-nek is nevezik. Ez az eljárás általánosan bevett szokás 
volt, sőt ez volt a bejáratott borkészítési mód. Maga a megnevezés azonban újabb 
keletű, 20. századi. A fajtaborok megjelenésének és erőteljes előretörésének ered-
ményeként furamód a hagyományos módszert kellett megkülönböztető jelzővel 
illetni. A házasítás előnyei egyértelműek, hiszen rangos termelőknél a minél jobb 
minőség elérését segítik elő. A házasítás többféleképpen is elérhető. A régebbi és 
általánosabb módszer az volt, hogy a szőlőfajtákat már együtt szüretelték és pré-
selték. Egy másik, véleményem szerint igényesebb eljárás az, amikor a különböző 
fajták mustját elegyítik. Egyik fajtának szépek a savai, a másiknak bársonyosabb a 
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csersava, a harmadik gyümölcsösebb, a negyedik esetleg alkoholosabb, az ötödik 
fűszeresebb stb. Ebben az esetben a borász a keverési arányt a mustok milyen-
sége alapján választja meg, amelyek ily módon immár együtt erjednek ki. Egy 
harmadik módszer, amikor már csak az érlelés folyik közös hordóban (hónapo-
kig, évekig), ugyanis a már elkészült fajtaborokat töltik össze az előző módszer 
szempontjai alapján. A jó házasítás már művészet, nem csoda hogy a világ legjobb 
vörösborai döntő többségükben cuvée-k.

A bikavér tehát nem előzmények nélküli, amiben mégis hungarikumnak szá-
mít, az a fajtaösszetétel. Mind a szekszárdi, mind az egri bikavér alapját magyar 
ill. Kárpát-medencei fajták képezik. Ez korábban a kadarka volt, a szocializmus 
idején viszont a kékfrankost tették meg alapbornak, mondván a kadarka túl ér-
zékeny, ezáltal bizonytalan hozamú az immár mennyiségközpontúvá átgyúrt 
bortermelésben. Az egri bikavért az állampárt fő korifeusai márkanévvé, az egri 
borkombinát létrehozása révén tömegtermékké tették, az így lesilányított borral 
pedig elárasztották a KGST-piacot. 

Vincze László
D

ire
kt

te
rm

ő
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Mint régi (több, mint 2 évtizedes) kertbarát, néhány sorban megosztanám ta-
pasztalataimat a kedves olvasóval, hogyan haladtam évről évre kis 250 négyzet-
méteres kertem fejlesztésében. 

Kezdetként megterveztem kertem területének beosztását, hogy szép, kellemes, 
ugyanakkor hasznos is legyen. Így, a bejárati kaputól egészen a házig 1 méter szé-
les aszfaltozott részt öntöttünk, két oldalán különböző színű rózsákat ültettünk, 
melyeket kis kerítéssel kerítettünk el. A bejárati kapu jobb oldalán veteményes 
kertet fejlesztettünk ki, zöldhagymát, fokhagymát, paradicsomot ültettünk.

A szomszéd kerítése mellé szőlőlugast építettünk. A bejárati kapu bal olda-
lán füvet ültettünk, két meggyfát, bőséges helyet hagyva a nyugágyakra meg 
hintaágyakra.

A kert hátsó részében a kis házikó háta mögött fákat ültettünk, meggyfát, ba-
rackfát, almafát, diófát. Külön helyet kerítettünk el a málnásnak. 

Minden évben május hónapban a legfontosabb növényvédelmi feladat a gyü-
mölcs védelme a cseresznyelégy ellen, valamint a levéllyukasztó betegség, a 
ventúriás vasasodás ellen. A cseresznye-, meggy-, őszibarack-, szilva-, kajszifákat 
meg kell peremetezni (Calypso 480 SC, majd Topsin) 10–12 naponként levél- és 
takácsakták ellen (Nissoron 10 WP, vagy Vertab, vagy Virtimec).

A szőlőt ritkítani, levegőztetni kell, hogy a napfény érje, a 3 méternél maga-
sabb hajtást (lugas) le kell vágni. Az almafán, ha egy ágon több mint 5 kis alma 
van, azt le kell szedni, hogy a többi nagyobbra nőjjön.

A teleltetőből kihordott citromfa sűrűn növő hajtásait metsszük le. A nyár fo-
lyamán hosszúra nyúló hajtásokat kissé kurtítsuk meg.

Ez lenne néhány rövid tanácsom. Kívánok minden kertet szerető, megmunkáló 
embertársamnak jó munkát és bő termést!

Székely Lenke Ida
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Galambosi László: 
Dió
  
Azt fütyüli a rigó,
Megérett már a dió.
Le kell verni mind a fáról.
Öregapó diót zsákol.
Hív anyóka. Jó ebéd lesz.
Gőzölög a diós rétes.

Találós kérdés  
Egy házban négyen laknak,
Ahol se ajtó, se ablak,
Fán van a ház, amíg zöldek,
Megbarnulva érnek földet.

Dióhéj-páva
A páva teste fél dióhéj, tollai, csőre szí-
nes kartonból vagy fi lcből, lába fonalból 
és gyöngyből készült.

Dióhéj-vitorlás
A fél dióhéjba csepegtess néhány csepp 
olvasztott gyertyát, abba szúrd a fog-
piszkáló-árbocot. A vitorla készülhet 
papírból vagy akár színes falevélből.

Rajzolj rétes-
szeleteket a tálba.

Az Életfa Családsegítő Egyesület 
gyermekoldala



2014–2015
OKTÓBER134

KE
RE

SZ
TR

EJ
TV

ÉN
Y
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 11    12    13      

14       15       16

17      18    19    20  
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  25  26      27   28   

29  30   31       32   33  

34   35   36       37   

38    39   40      41  42  

43     44   45    46    

  47    48    49     

 50       51      

52         53     

Kolozsvár 3.
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VÍZSZINTES: 1. Kolozsvár Főtere a Belváros központja volt, a város … 
tere volt. 5. 1551-ben,  … királynő itt adta át a magyar koronát Ferdinánd 
császár követének, Castaldónak. 11. Fény, ragyogás, tündöklés. 13. … szám, 
nem képzetes szám. 14. Vadászatnál segítő belső urasági cseléd. 15. Szürkésbarna 
madár. 17. Üde, friss levegő. 18. V.E. 19. Indóeurópai nyelvet beszélő nép. 21. Glé-
da. 22. Irányzék – spanyolul (MIRA). 24. Jacques …, Oscar díjas francia színész és 
rendező (A nagybácsim). 25. A márvány …, a márvány rajzolata. 28. Marie José 
…, francia színésznő (Dákok). 29. Kilométer. 31. Ki … kierőszakolt. 33. Kettőzve: 
kisgyermeket fenyegető szó. 34. A.I.P. 36. Analizálja. 38. Román népi tánc. 40. El 
…, elhalaszt. 41. Az olasz rádió- és televízió. 43. Beteget gondozott. 45. Személyes 
névmás. 46. Kisebb emberi település. 47. Gyors támadás a vívásban. 49. Szextett. 
50. Fiadzott. 51. Akadályoz. 52. 1613-ban itt választották fejedelemmé … Gá-
bort. 53. A Szent Mihály-plébániatemplomot a XIV. század első felében kezd-
ték építeni a Szent … kápolna helyén. 

FÜGGŐLEGES: 2. Le …, erőszakkal hatalma alá vető. 3. Bill Clinton alatt al-
elnök. 4. Város Északnyugat-Franciaországban. 5. I.C. 6. Üdvözlégy – latinul. 7. 
… Margit, kolozsvári születésű magyarországi filmszínésznő (Bakaruhában). 8. 
Bizonyos ideig életben maradt. 9. Hirtelen nagy lángot vet. 10. L.S. 12. Numero 
rövidítése. 14. A … a Főtér nyugati oldalán áll. Erkélyének hatalmas oszlopai 
miatt a helyiek lábas háznak nevezik. 15. Ütlegelés. 16. A Szent Mihály-temp-
lom az erdélyi fejedelmek idején protestáns kézre került, … templom lett, s 
csak 1718-ban jutott ismét a katolikusok birtokába. 18. Afrika vizeiben él. 20. 
Átnyújt. 22. … szép, csodálatosan szép. 23. Kozák parancsnok. 26. R.C. 27. Már-
ványt rajzolattal díszít. 30. Rövidlátó – románul. 32. T.Z. 35. Nyereség. 37. Akták. 
39. Isten neve a mohamedánoknál. 42. A szóban forgó dolog alól. 44. … Vilmos, 
svájci hősmonda alakja. 46. … morgana, délibáb. 48. S.T.E. 49. Zsírpárna. 50. Vas 
vegyjele. 

Márk Lajos  
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szombat Itala, Marianna                                                          
Mindenszentek ünnepe

Marianna – latin eredetű; jelentése: 
Marius családjához tartozó, Szűz Má-
riához tartozó.

1 150 éve született Nagyszombaton Schlesinger Lajos 
matematikus, egyetemi tanár, matematikatörténész, 
Bolyai-kutató. 
135 éve született Budapesten gróf Teleki Pál magyar 
geográfus, 1920–1921 és 1939–1941 között magyar 
miniszterelnök. 

Cserefáról levágott ág: 
ha belül száraz, kemény 
lesz a tél, ha nedves, 
akkor enyhe lesz a tél. 
Ha eső esik, enyhe télre, 
ha tiszta az idő, kemény, 
havas télre számítottak.

2 Vasárnap Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor                                        
Halottak napja

Ingrid – germán eredetű; jelentése: 
Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

2

3 Hétfő Győző, Szilvia, Ilka                                                     
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 125 éve született Budapesten Seress Rezső zeneszerző, 
zongorista.
100 éve született Budapesten Vértes László ősrégész, a 
félmillió éves vértesszőlősi őstelep feltárója.
60 éve hunyt el Henri Matisse francia festőművész.

4 Kedd Károly, Karola, Karolina                                            
Borromeo Szt. Károly

Karolina – a Karola továbbképzése, 
latin–germán eredetű; jelentése: 
legény, fiú. 
Károly – 1. – magyar eredetű; jelenté-
se: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

4 215 éve, 1799-ben született Kolozsváron Gyergyai 
Ferenc nyelvész, muzsikus, 1848-as országgyűlési követ. 
150 éve született Biharréven Jakab Dezső építész, a 
szecessziós stílusú nemzeti építészet követője, az első 
magyar toronyházépület társtervezője.
100 éve született Sztánán Kós András kolozsvári 
szobrászművész.

5 Szerda Imre                                                                         
Szt. Imre herceg

Imre – germán eredetű; jelentése: 
hatalmas, híres, királyi.

5 215 éve, 1799-ben született Kolozsváron Barra Imre 
kolozsvári főorvos, az 1831-es kolerajárvány idején 
készített Barra-cseppekért polgári aranyéremmel  
tüntették ki.

6 Csütörtök Lénárd, Énok                                                            
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Lénárd – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint az oroszlán.

6 200 éve született a svájci unter-Embrachban Ganz 
Ábrahám vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar 
egyik megteremtője. 
130 éve született Budapesten Germanus Gyula nemzet-
közi hírű magyar orientalista, arab nyelvészeti, kultúr-
történeti író.

7 Péntek Rezső, Rudolf, Lázár Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

7

8 Szombat Zsombor, Lehel Zsombor – bolgár–török–magyar ere-
detű; jelentése: bölény.

8 340 éve, 1674-ben hunyt el John Milton angol költő, 
politikus.

9 Vasárnap Tivadar, Tihamér Tivadar – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

9 105 éve hunyt el Budapesten a Kolozsváron született 
Gyulai Pál irodalomtörténész, költő, prózaíró. 
70 éve gyilkolták meg Abdán Radnóti Miklós költőt.
25 éve megkezdték a berlini fal lebontását: megnyílik 
az államhatár az NDK és az NSZK között. 
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1 Szombat Itala, Marianna                                                          
Mindenszentek ünnepe

Marianna – latin eredetű; jelentése: 
Marius családjához tartozó, Szűz Má-
riához tartozó.

1 150 éve született Nagyszombaton Schlesinger Lajos 
matematikus, egyetemi tanár, matematikatörténész, 
Bolyai-kutató. 
135 éve született Budapesten gróf Teleki Pál magyar 
geográfus, 1920–1921 és 1939–1941 között magyar 
miniszterelnök. 

Cserefáról levágott ág: 
ha belül száraz, kemény 
lesz a tél, ha nedves, 
akkor enyhe lesz a tél. 
Ha eső esik, enyhe télre, 
ha tiszta az idő, kemény, 
havas télre számítottak.

2 Vasárnap Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor                                        
Halottak napja

Ingrid – germán eredetű; jelentése: 
Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

2

3 Hétfő Győző, Szilvia, Ilka                                                     
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 125 éve született Budapesten Seress Rezső zeneszerző, 
zongorista.
100 éve született Budapesten Vértes László ősrégész, a 
félmillió éves vértesszőlősi őstelep feltárója.
60 éve hunyt el Henri Matisse francia festőművész.

4 Kedd Károly, Karola, Karolina                                            
Borromeo Szt. Károly

Karolina – a Karola továbbképzése, 
latin–germán eredetű; jelentése: 
legény, fiú. 
Károly – 1. – magyar eredetű; jelenté-
se: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

4 215 éve, 1799-ben született Kolozsváron Gyergyai 
Ferenc nyelvész, muzsikus, 1848-as országgyűlési követ. 
150 éve született Biharréven Jakab Dezső építész, a 
szecessziós stílusú nemzeti építészet követője, az első 
magyar toronyházépület társtervezője.
100 éve született Sztánán Kós András kolozsvári 
szobrászművész.

5 Szerda Imre                                                                         
Szt. Imre herceg

Imre – germán eredetű; jelentése: 
hatalmas, híres, királyi.

5 215 éve, 1799-ben született Kolozsváron Barra Imre 
kolozsvári főorvos, az 1831-es kolerajárvány idején 
készített Barra-cseppekért polgári aranyéremmel  
tüntették ki.

6 Csütörtök Lénárd, Énok                                                            
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Lénárd – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint az oroszlán.

6 200 éve született a svájci unter-Embrachban Ganz 
Ábrahám vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar 
egyik megteremtője. 
130 éve született Budapesten Germanus Gyula nemzet-
közi hírű magyar orientalista, arab nyelvészeti, kultúr-
történeti író.

7 Péntek Rezső, Rudolf, Lázár Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

7

8 Szombat Zsombor, Lehel Zsombor – bolgár–török–magyar ere-
detű; jelentése: bölény.

8 340 éve, 1674-ben hunyt el John Milton angol költő, 
politikus.

9 Vasárnap Tivadar, Tihamér Tivadar – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

9 105 éve hunyt el Budapesten a Kolozsváron született 
Gyulai Pál irodalomtörténész, költő, prózaíró. 
70 éve gyilkolták meg Abdán Radnóti Miklós költőt.
25 éve megkezdték a berlini fal lebontását: megnyílik 
az államhatár az NDK és az NSZK között. 
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10 Hétfő Delinke, Réka                                                           
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

10 570 éve, 1444-ben a törökök elleni hadjáratban, a vár-
nai csatában meghalt I. ulászló magyar király.                                  
115 éve született Orosházán Pap Gyula festőművész, 
grafikus, iparművész. 

11 Kedd Márton                                                                     
Tours-i Szt. Márton

Márton – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, merész, bátor.

11 130 éve hunyt el Alfred Edmund Brehm német termé-
szettudós és író.  

Ha Márton fehér,                 
enyhe lesz a tél.

12 Szerda Aba, Jónás, Renáta,  
Emília, Levente
Szt. Jozafát

Aba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: apa. 
Emília – latin eredetű; jelentése: ver-
sengő, vetélkedő.

12

13 Csütörtök Bulcsú, Szaniszló, Szilvia                                            
Magyar szentek és boldogok 

Bulcsú – török–magyar eredetű; jelen-
tése: vért keverő, vért kibocsátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: erdő.

13 1660 éve, 354-ben született Szent Ágoston katolikus 
egyházi író, filozófus.
220 éve, 1794-ben hunyt el Kolozsváron Bánffy Farkas író.
100 éve született Gyomán Határ Győző Kossuth-díjas 
író, költő, műfordító.

14 Péntek Aliz, Klementina, Albert Aliz – héber–germán–francia–angol 
eredetű; jelentése: nemes, harcos, 
bölcs. 

14 130 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű 
Berzenczey László politikus, az 1848–49-es szabadság-
harcban kormánybiztos, őshazakutató. 
125 éve született Dzsaváharlál Nehru, az indi-
ai függetlenségi mozgalom vezéralakja, India első 
miniszterelnöke.

15 Szombat Albert, Lipót                                                              
Nagy Szt. Albert                                                      
Dávid Ferenc halálának 
emléknapja

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 435 éve, 1579-ben hunyt el  a dévai várbörtönben 
Dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, az  Erdélyi unitárius 
Egyház megalapítója.
385 éve, 1629-ben hunyt el Gyulafehérváron Bethlen 
Gábor, Erdély fejedelme (1613–1629), a magyar történe-
lem egyik legnagyobb alakja.
90 éve született Kolozsváron Kertész Endre orvos, radio-
lógus, orvosi szakíró.

16 Vasárnap Ödön, Örs                                                                 
Skóciai Szt. Margit

Ödön – germán eredetű; jelentése: az 
öröklött birtokot megőrző.

16 140 éve született Kolozsváron Balázs Árpád zeneszerző, 
dalköltő.
125 éve született Budapesten Kéthly Anna  szociál-
demokrata politikus, az 1956-os forradalom idején a 
harmadik Nagy Imre-kormány államminisztere.

17 Hétfő Gergő, Hortenzia, 
Salomé, Gerő, Lenke                       
Nagy Szt. Gertrúd

Hortenzia – latin eredetű; jelentése: 
kerti virág.

17 275 éve, 1739-ben született Gernyeszegen gróf Teleki 
Sámuel erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki-téka 
alapítója.
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10 Hétfő Delinke, Réka                                                           
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

10 570 éve, 1444-ben a törökök elleni hadjáratban, a vár-
nai csatában meghalt I. ulászló magyar király.                                  
115 éve született Orosházán Pap Gyula festőművész, 
grafikus, iparművész. 

11 Kedd Márton                                                                     
Tours-i Szt. Márton

Márton – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, merész, bátor.

11 130 éve hunyt el Alfred Edmund Brehm német termé-
szettudós és író.  

Ha Márton fehér,                 
enyhe lesz a tél.

12 Szerda Aba, Jónás, Renáta,  
Emília, Levente
Szt. Jozafát

Aba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: apa. 
Emília – latin eredetű; jelentése: ver-
sengő, vetélkedő.

12

13 Csütörtök Bulcsú, Szaniszló, Szilvia                                            
Magyar szentek és boldogok 

Bulcsú – török–magyar eredetű; jelen-
tése: vért keverő, vért kibocsátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: erdő.

13 1660 éve, 354-ben született Szent Ágoston katolikus 
egyházi író, filozófus.
220 éve, 1794-ben hunyt el Kolozsváron Bánffy Farkas író.
100 éve született Gyomán Határ Győző Kossuth-díjas 
író, költő, műfordító.

14 Péntek Aliz, Klementina, Albert Aliz – héber–germán–francia–angol 
eredetű; jelentése: nemes, harcos, 
bölcs. 

14 130 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű 
Berzenczey László politikus, az 1848–49-es szabadság-
harcban kormánybiztos, őshazakutató. 
125 éve született Dzsaváharlál Nehru, az indi-
ai függetlenségi mozgalom vezéralakja, India első 
miniszterelnöke.

15 Szombat Albert, Lipót                                                              
Nagy Szt. Albert                                                      
Dávid Ferenc halálának 
emléknapja

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 435 éve, 1579-ben hunyt el  a dévai várbörtönben 
Dávid Ferenc kolozsvári főlelkész, az  Erdélyi unitárius 
Egyház megalapítója.
385 éve, 1629-ben hunyt el Gyulafehérváron Bethlen 
Gábor, Erdély fejedelme (1613–1629), a magyar történe-
lem egyik legnagyobb alakja.
90 éve született Kolozsváron Kertész Endre orvos, radio-
lógus, orvosi szakíró.

16 Vasárnap Ödön, Örs                                                                 
Skóciai Szt. Margit

Ödön – germán eredetű; jelentése: az 
öröklött birtokot megőrző.

16 140 éve született Kolozsváron Balázs Árpád zeneszerző, 
dalköltő.
125 éve született Budapesten Kéthly Anna  szociál-
demokrata politikus, az 1956-os forradalom idején a 
harmadik Nagy Imre-kormány államminisztere.

17 Hétfő Gergő, Hortenzia, 
Salomé, Gerő, Lenke                       
Nagy Szt. Gertrúd

Hortenzia – latin eredetű; jelentése: 
kerti virág.

17 275 éve, 1739-ben született Gernyeszegen gróf Teleki 
Sámuel erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki-téka 
alapítója.



2014–2015
NOVEMBER140

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

18 Kedd Jenő Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

18 350 éve, 1664-ben hunyt el gróf Zrínyi Miklós horvát 
bán, költő, hadvezér, katonai szakíró.  
125 éve született Tildy Zoltán református lelkész,  
miniszterelnök, köztársasági elnök.

19 Szerda Erzsébet, Zsóka                                    
Árpád-házi Szt. Erzsébet

Erzsébet – héber eredetű; jelentése: 
Isten az én esküvésem.

19 25 éve hunyt el Kolozsváron Vadász Zoltán  színész, 
előadóművész.

Ha ezen a napon hava-
zik, azt mondják: Erzsé-
bet megrázta pendelyét.

20 Csütörtök Edmond, Jolán, Ödön Edmond – germán eredetű; jelentése: 
az öröklött birtokot megőrző. 
Jolán – Dugonics András névalkotása; 
jelentése: jó leány

20 125 éve született Edwin Hubble amerikai csillagász.

21 Péntek Olivér, Ilma                                                               
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 320 éve, 1694-ben Párizsban megszületett Voltaire 
felvilágosodás kori  francia író és filozófus.

22 Szombat Cecília, Csilla, Filemon                                              
Szt. Cecília

Cecília – latin eredetű; jelentése: a 
Caecilius nemzetséghez tartozó. 
Csilla – Vörösmarty Mihály névalko-
tása; jelentése. 

22 195 éve, 1819-ben hunyt el Baróti Szabó Dávid költő, 
nyelvújító, pap-tanár. 
 

23 Vasárnap Kelemen, Klementina, 
Adrienn 
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán                                 
Krisztus király ünnepe

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23

24 Hétfő Emma, Flóra                                                     
Dung-Lac Szt. András és 
társai

Emma – a germán Erm-, Irm- kezdetű 
női nevek önállósult becézője. 
Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.

24 520 éve, 1494-ben hunyt el Kinizsi Pál, a magyar törté-
nelem egyik legismertebb hadvezére. 
150 éve született Henri de Toulouse-Lautrec posztimp-
resszionista francia festőművész, grafikus.
100 éve hunyt el Aradon dr. Réthy László etnográfus, 
numizmatikus.

25 Kedd Katalin, Eda, Kata                                                
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

25 170 éve született Carl Benz német mérnök, a modern 
gépkocsitechnika egyik úttörője.

Ha Katalin kopog,                   
a karácsony locsog.                   
Ha Katalin locsog,                     
a karácsony kopog.

26 Szerda Virág, Konrád, Árpád, 
Csongor

Virág – magyar eredetű; jelentése: a 
szó maga.

26

27 Csütörtök Elemér, Leonóra, Leonárd,  
Virgil, Virginia                   
Csodásérmű Boldogasszony

Elemér – vitás eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Leonárd – német–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint az oroszlán.

27 200 éve született Berecken Gábor Áron székely kis-
birtokos, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
legendás ágyúöntője és tüzére.
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18 Kedd Jenő Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

18 350 éve, 1664-ben hunyt el gróf Zrínyi Miklós horvát 
bán, költő, hadvezér, katonai szakíró.  
125 éve született Tildy Zoltán református lelkész,  
miniszterelnök, köztársasági elnök.

19 Szerda Erzsébet, Zsóka                                    
Árpád-házi Szt. Erzsébet

Erzsébet – héber eredetű; jelentése: 
Isten az én esküvésem.

19 25 éve hunyt el Kolozsváron Vadász Zoltán  színész, 
előadóművész.

Ha ezen a napon hava-
zik, azt mondják: Erzsé-
bet megrázta pendelyét.

20 Csütörtök Edmond, Jolán, Ödön Edmond – germán eredetű; jelentése: 
az öröklött birtokot megőrző. 
Jolán – Dugonics András névalkotása; 
jelentése: jó leány

20 125 éve született Edwin Hubble amerikai csillagász.

21 Péntek Olivér, Ilma                                                               
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 320 éve, 1694-ben Párizsban megszületett Voltaire 
felvilágosodás kori  francia író és filozófus.

22 Szombat Cecília, Csilla, Filemon                                              
Szt. Cecília

Cecília – latin eredetű; jelentése: a 
Caecilius nemzetséghez tartozó. 
Csilla – Vörösmarty Mihály névalko-
tása; jelentése. 

22 195 éve, 1819-ben hunyt el Baróti Szabó Dávid költő, 
nyelvújító, pap-tanár. 
 

23 Vasárnap Kelemen, Klementina, 
Adrienn 
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán                                 
Krisztus király ünnepe

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23

24 Hétfő Emma, Flóra                                                     
Dung-Lac Szt. András és 
társai

Emma – a germán Erm-, Irm- kezdetű 
női nevek önállósult becézője. 
Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.

24 520 éve, 1494-ben hunyt el Kinizsi Pál, a magyar törté-
nelem egyik legismertebb hadvezére. 
150 éve született Henri de Toulouse-Lautrec posztimp-
resszionista francia festőművész, grafikus.
100 éve hunyt el Aradon dr. Réthy László etnográfus, 
numizmatikus.

25 Kedd Katalin, Eda, Kata                                                
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

25 170 éve született Carl Benz német mérnök, a modern 
gépkocsitechnika egyik úttörője.

Ha Katalin kopog,                   
a karácsony locsog.                   
Ha Katalin locsog,                     
a karácsony kopog.

26 Szerda Virág, Konrád, Árpád, 
Csongor

Virág – magyar eredetű; jelentése: a 
szó maga.

26

27 Csütörtök Elemér, Leonóra, Leonárd,  
Virgil, Virginia                   
Csodásérmű Boldogasszony

Elemér – vitás eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Leonárd – német–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint az oroszlán.

27 200 éve született Berecken Gábor Áron székely kis-
birtokos, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
legendás ágyúöntője és tüzére.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

28 Péntek Stefánia Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28

29 Szombat Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé

Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű.
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, féktelen, szilaj.

29 90 éve hunyt el Giacomo Puccini, a 20. század egyik 
legnépszerűbb olasz operaszerzője.
40 éve hunyt el Kolozsváron Jordáky Lajos kolozsvári 
szociológus, kritikus, tanulmányíró.

30 Vasárnap Advent 1. vasárnapja 
András, Andor,  
Andrea, Endre                                 
Szt. András apostol                                                

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi , férfi as.

30 110 éve született Dienes András író és irodalomtörté-
nész, Petőfi -kutató.

Ha András fehér, 
rossz év várható.                             
András-napi hó,                        
a vetésnek nem jó.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

28 Péntek Stefánia Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28

29 Szombat Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé

Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű. 
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, féktelen, szilaj.

29 90 éve hunyt el Giacomo Puccini, a 20. század egyik 
legnépszerűbb olasz operaszerzője.
40 éve hunyt el Kolozsváron Jordáky Lajos kolozsvári 
szociológus, kritikus, tanulmányíró.

30 Vasárnap Advent 1. vasárnapja  
András, Andor,   
Andrea, Endre                                 
Szt. András apostol                                                

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 110 éve született Dienes András író és irodalomtörté-
nész, Petőfi-kutató. 
 

Ha András fehér, 
rossz év várható.                             
András-napi hó,                        
a vetésnek nem jó.
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TŐ Bevezetés Kelemen Lajos 
1914. évi naplórészlete elé

Kelemen Lajos (1877–1963) levéltáros-
történésznek tizenhat jelentős munkája 
maradt kéziratban. Ezek közé számíthatjuk 
emlékiratának tekinthető naplóját is. Leg-
korábbról ismert naplóbejegyzései 1894-
ből kelteződtek és mai ismereteink szerint 
az 1938. esztendővel véget érnek. Napló-
ira találunk utalást egyik kései – 1962. 
október 13-án írott – levelében. Egykori 
neveltjének, Gidófalvy István földbirtokos-
nak, gyógynövénytermesztőnek számolt 
be arról, hogy „a félszázadon át időnként 
folytatott naplók aztán vagy 20 elég kövér 
kötetre nőttek. Sajnos kötetlenül maradtak, 
s most már akkora összeggel, mely a beköt-
tetést lehetővé tenné, nem rendelkezem. 
Tudva, hogy följegyzéseim, melyeket kez-
désükkor csak a magam számára s részben 
emlékezésem erősítésére és biztosítására ír-

tam, sok közérdekű s többször bizalmas természetű részletet tartalmaznak, végre 
is azt határoztam róluk, hogy a volt Erdélyi Múzeum kézirattárában helyezem el 
azokat. Nem teljes megnyugvással teszem ezt, mint akkor tehettem még, mikor ez 
az elhatározás született. De elpusztítani vagy pusztulásra hagyni sajnálom azokat. 
Legfennebb azt kötöm ki, hogy bizonyos idő, pl. 15–20 év alatt az anyagot tar-
tozzanak beköttetni, s amennyiben ezt nem vállalják vagy nem teljesítik, akkor 
tartozzanak az anyagot a budapesti M[agyar] N[emzeti] Múzeum kézirattárának 
[átadni]. Egész bizonyos, hogy se itt, se még inkább Budapesten nincsen ekkora 
terjedelmű, de ilyen tartalmában is változatos hosszú ideig vezetett erdélyi napló, 
mint amilyenné ez lett”. 

Naplói történelmi hűséggel adják vissza a 19. század végétől szinte a 20. 
század közepéig rögzített időszak hangulatát és eseményeit. Fényt vetnek a 
marosvásárhelyi Református Kollégium, majd az erdélyi fővárosként közismert 
Kolozsvár kulturális és tudományos életére. Bepillanthatunk a tudományegye-
tem, a professzorok világába, valamint az Egyetemi Könyvtár, az Erdélyi Mú-
zeum levéltára, az unitárius egyház és kollégiuma belső életébe. Megelevened-
nek a korabeli, számunkra igencsak sokatmondó, részletgazdag hétköznapok is. 
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Mindenkinek a neve előfordul, 
aki cselekvő részese volt Kele-
men Lajos életében az erdélyi 
és – kevésbé részletesen – a 
szűkebben vett magyarorszá-
gi tudományosságnak. A régi, 
történelmi jelentőségű okmá-
nyok, iratanyagok begyűjtése 
során a korabeli, a külvilág 
elől rejtőzködő, keskeny rés-
nyire kitáruló mágnásvilág 
életébe is bepillanthatunk. 
Felsorolt tárgyi emlékeik igen 
becses feljegyzései naplójának, hiszen a világháborúk miatt csak elszenesedett 
üszök maradt belőlük.

Aki egyszerűen szaftos pletykákat, bizalmas politikai és magánéleti „csemegé-
ket” vár naplóitól, csalódni fog. Az akkori korszellem és neveltetés mentes volt a 
magamutogató szereplésvágytól, a pőrére vetkező és vetkeztető kitárulkozástól. 
Hatványozottan áll ez Kelemen Lajos puritán gondolkodásmódjára, erkölcsi mér-
céjére, amelytől semmi sem lehetett távolibb és idegenebb, mint egy viszonyítás 
nélküli, céltalan, önmagának és nem a közösségének élő, dolgozó világ. Rangok és 
címek elérésére sohasem törekedett, végezte rábízott és önként vállalt feladatát, 
csendesen, feltűnés nélkül, szándékának megfelelően. A munkáját hivatásaként 
folytató és megélő ember számára más módon pótolhatatlan teljes megelégedett-
séget és mindenért kárpótló elégtételt jelenthetett minden, a feltáratlan emlékeket 
napfényre hozó kincskereső felfedezés.

Kiemelkedően érdekfeszítő és magával ragadó rész az első világháború és az 
azt követő hatalomváltozás – korabeli kifejezéssel – az impériumváltozás törté-
netének nyomon követése, a román megszállástól a jogilag szentesített közigaz-
gatás bevezetéséig. Eközben folyt a tudományos tevékenység, a levéltári anyagok 
begyűjtése, mentése és az elkeseredett küzdelem az Erdélyi Múzeum Levéltárá-
ban felhalmozott anyagok megmentéséért. A naplóbejegyzések hűségesen adják 
vissza azt a rendkívül képlékeny, szinte napról napra változó hangulatot, érzelmi 
ingadozást, amelyet az Erdélyben élőknek át kellett élniük a bizonyosság be-
következéséig. Egyik mondata költőien érzékelteti az akkori lelkiállapotot: „A 
lelkünkre nehezülő lidércnyomásban orgiákat ül a hisztériás képzelődés.” Külön 
fontosságot és jelentőséget ad írásának az a körülmény, hogy az első világhá-
borút követő időszak történéseit, jogi és közigazgatási eseményeit eddig főleg 
magyarországi szempontok alapján, szemszögéből vizsgálták, értékelték. Az idő-
szak naplóbeli megörökítése hozzájárulás a folyamatosan zajló változás, majd a 
fordulat erdélyi szempontú elemzéséhez, lezáródása utáni következményei tény-
szerű megismeréséhez.
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emlékezzünk a 100 éve kitört első világháborúra és kegyelettel hajtsunk fejet er-
délyi áldozatai előtt.

Sas Péter

1914. XI. 16.
Délután az unitárius kollégium előtt Gazellivel1 találkozva hallottam, hogy 

Valentiny2 valószínűleg hadifogoly lett.3 Nehány nappal ezelőtt a Strig mellett 
vívott harcokban a 82. ezred legénységével előrenyomult, s mélyen az ellenség 
közé kerültek. Nehányad magával hát raszakadt, s elmaradt, midőn a többiek már 
visszavonultak. Azt még látták, hogy egy erős fedezékbe menekültek, de az orosz 
gyalogság arcvonalán túl maradtak, s valószínűleg fog ságba jutottak, mert a szá-
zadnál két napig nem jelentkeztek ezután.

Ma délután határoztuk az igazgatósági ülésen, hogy az igazgatói kezelés alatt 
álló kisebb alapok tizenháromezer s nehány száz koronájából 10 000 koronát a 
magyar hadikölcsön jegy zésére fordítunk. 

Este voltunk Müller Albertné nénémnél Szacsvayéknál, szegény Müller Béla 
unoka test vérem4 halála felett részvétünket kifejezni Erzsikével5 együtt.

November 17. de.
Borbély Pista6 levelezőn tudatta a szegedi tiszti kórházból, hogy 10-én Ohridnál7 

egy rohamban gépfegyvertől a lábán megsebesült. A golyó a jobb lábfejbe az ujjak 
fölött ment be, s a sarkon jött ki.

21-én kaptam Barabási Pista8 levelezőjét, melyben írja, hogy az északi harc-
téren volt már olyan helyzetben, hogy csak az isteni Gondviselés mentette meg.

1 Gazelli Árpád (1870–1919) könyvtáros, tanár. 1893-tól a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
tisztviselője. 1896–98-ban kolozsvári református kollégium, 1895–1914 között az állami 
fa- és fémipari szakiskola óraadó tanára.

2 Valentiny Antal (1883–1954) irodalomtörténész, nyelvész, bibliográfus, 1901-től a kolozsvá-
ri Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, 1920–1940 között főkönyvtárosa. 1939-ig az Erdélyi Tu-
dományos Füzetek sorozatban közreadta az erdélyi magyar irodalom kurrens bibliográfiáját.

3 Valentiny Antalt a szibériai Krasznojarszk hadifogolytáborába szállították. 
4 Müller Béla, a Közhasznú Takarékpénztár Rt. cégjegyzője, az Erdélyi Kárpát-Egyesület fő-

könyvelője, Kelemen Lajos unokatestvére.
5 Bölöni Mikó Erzsébet (1891–1920), Kelemen Lajos felesége.
6 Borbély István (1886–1932) tanár, irodalomtörténész. 1905-től 1910-ig a kolozsvári unitári-

us kollégium felügyelő-, 1911–14 között magyar–német szakos tanára, 1925–28 között igaz-
gatója, 1928-tól a Teológiai Akadémia tanára. Kovács Kálmánnal együtt az Erdélyi Irodalmi 
Szemle alapító-szerkesztője.

7 Ohrid, ma Ohrida (Macedónia).
8 Makfalvi Barabási István (*1880) királyi kúriai bíró.
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23-án Győrffy Pista9 itt járt nálunk, s mondta, hogy Benczédi Laci10 14-ről írt 
Szer biából. Így hát hazahozott eleste híre, melyet már ezelőtt 2 héttel beszéltek, 
nem volt igaz.

24-én beszéltem Pongrácz Ádámmal, volt tanítványommal, a híres prímás11 
fiával, aki Máramarosban jobb karján és baloldalán megsebesült, s ma jött ki mint 
gyógyuló, először sétálni.

Tanítványaink ma írták alá a karácsonyi katonaajándékokra szóló íveket.

November 26. 
Délben, midőn az iskolából hazaindultam, a régi kollégium udvarára induló 

hallszott. A lutheránus templomnál a menet végére odaértem. Akkor a 22. honvéd 
gyalogezred egy gépfegyverosztaga ment, s láttam, hogy elöl a postahivatalon 
már túl jár a banda. Egy vagy legfennebb két század gyalogság lehetett. Mind fel 
voltak bokrétázva, de a hidegben összehúzódva meneteltek, mert bár a nap sütött, 
de árnyékban a 0 alatt volt a hőmérő.

Délután beszéltem Borbély Rezső őrnaggyal, a Persián12 zászlóaljparancsnoká-
val. Ő Persiánt nem látta, csak jelentették neki, hogy meghalt. Mondja, hogy négy 
zászlóaljukkal szemben 12 orosz zászlóalj állott, s mikor futásuk véget ért, 56 tiszt 
és több mint 1900 ember hiányzott a közel 4000 emberükből. Végeredményében 
azonban csak 4 tiszt és mintegy 270 legénységi állományú ember veszett el eb-
ben az ütközetben, halottakban és eltűntekben az egész 21. népfölkelő ezredből, 
a többi rendre már másnap és harmadnap előkerült. Sebesültjük több száz volt. 
Persiánt ő is nagyon sajnálta.

A Pilica13 és Voltrom14 körüli harcok eredményét szorongó lélekkel vártam. 
Csak a mindenható Isten megsegítne minket! Borzasztó elgondolni a szegény ka-
tonáink helyzetét a hidegben, mikor csak hazáig jőve is átfáztunk, itt, a kőfalak 
közt, a városban is.

November 28., este
Tegnap este újra népfelkelőket vittek, amint mondják, a borgói szorosba.15 Ma 

délelőtt 8-kor láttam, midőn az itteni közös önkéntesek mentek ki a lövőtérre, 
Szászfenesre, 100-nál többen.

  9 Győrffy István (1887–1973) lelkész, a kolozsvári unitárius kollégium tanára. A Dávid Ferenc 
Egylet titkára.

10 Benczédi László (1889–1950) jogász, banktisztviselő. Az Erdélyi Bank és Takarékpénztár 
tisztviselője. Kelemen Lajos tanítványa a kolozsvári unitárius kollégiumban.

11 Pongrácz Lajos (1844–1916) prímás, kolozsvári első zenekarvezető, Rudolf trónörökös házi 
zenésze.

12 Persián Kálmán (1878–1914) történész, könyvtáros, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztvi-
selője, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és titkári hivatala alkalmazottja.

13 Pilica, ma Lengyelország.
14 Voltrom, ma Lengyelország.
15 Borgói-szoros: a borgói hegycsoportban a Beszterce folyóba ömlő Tiha völgyéből a Dorna 

völgyébe átvezető szoros és hágó.
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óta még soha sem volt ilyen kevés.17

Ma láttam a Boros György18 leányát, Rózsikát, aki szerencsésen hazajött Ang-
liából. Tegnap olvastam Borbély Pista érdekes levelét, melyben megsebesülése 
történetét megírta. Milyen ellentét ez a levél Márkosnak19 Gál Kelemenhez írott 
levelével, melyben az erzsébetvárosi hídőrségből is mindenáron menekülni akar!

Mikor nincs elfoglaltságom, egészen a lelkemre nehezül a háború nyomása. 
Tudom, hogy mily iszonyú ott a harcmezőkön, s úgy végigérzem szegény jó kato-
náink, s még ellenségeink sorsát is, hogy a lelkem fáj belé.

A Románia magatartásáról el-elinduló hírek kellemetlen, kínos hangulatot te-
remtenek. Bizonyos, hogy ott nagyfokú izgatás folyik most ellenünk, s ha a hadi-
szerencse ellenünk fordulna – mitől Isten óvjon –, akkor ellenségeink száma két-
ségtelenül innen is szaporodna eggyel. Nekünk, erdélyi magyaroknak ez velünk 
lakó oláhaink miatt volna baj. Az évekig tartó izgatás borzasztó gyümölcsöket 
teremne a vad tömegnél.

A drágaság mindennap emelkedik. Hétfőtől kezdve csak egyféle, kevert lisztet 
szabad árulni. Még az emberek megszokják, hogy szolidabban éljenek! Mi több 
mint 2 hónapja korpás lisztből sütünk barna kenyeret.

December 2.
Este beszélték, hogy Belgrádot elfoglalták katonáink. Mamával Arankánál20 

voltunk neve napját gratulálni, s mikor ott is szóba került, nem hittem el. Hiszen 
hazug újsághírek már a nyáron lejáratták a hír könnyen-hihetőségét. Vacsora ide-
jén aztán hallszott hozzánk a nagy harangozás. Erzsike21 mondta, hogy valami 

16 Magyarázatul lásd „Kolozsvári kollégiumunk egész épülete – kivéve a közigazgatási helyi-
ségeket – katonai tartalékkórház céljaira van berendezve. Különfélék. Keresztény Magvető, 
1914. 5. füzet, 316.

17 Vö. „Tegnap érkezett ide az első 16 sebesült Galícia felől. Ezeket a katonakórházba vitték. 
Hiszem, hogy a Krasznik körül lefolyt nagyszabású ütközetből is fájdalom bizonyára százával, 
sőt lehet, hogy ezrével hoznak. Máig azonban még nem jöttek. Itt jó ellátás, ápolás várja leg-
alább szegényeket.” Kelemen Lajos levele Borbély Istvánnak (Kolozsvár, 1914. augusztus 27.).

18 Tordátfalvi Boros György (1855–1941) egyházi író, a kolozsvári unitárius egyházközség keb-
li tanácsának tagja. 1879 és 1910 között az unitárius teológia tanára, 1928-tól az unitárius 
egyház püspöke. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja. A Dávid Ferenc Egylet 
megalapítója, 1888-tól lapjának, a Keresztény Magvetőnek a kiadója.

19 Márkos Albert (1878–1949) tanulmány- és tankönyvíró. 1898-tól a kolozsvári unitárius kol-
légium magyar és latin nyelv tanára 1942-ig, nyugdíjazásáig. Kénosi Tőzsér János–uzoni 
Fosztó István–Kozma Mihály latin nyelvű unitárius egyháztörténetének fordítója.

20 Bölöni Mikó Imréné, született Biderman Berta (†1921), Kelemen Lajos anyósa. Kelemen La-
jos következetesen Mamának nevezi meg naplójában. Zsakó Aranka (1889–1968) az unitá-
rius Nőszövetség elnöke, a Romániai Kisebbségi Nők Központi Titkárságának tagja, az uni-
tárius Ipari Leánylíceum felügyelőgondnokaként az unitárus főtanács első női tagja. Bölöni 
Mikó Lőrinc felesége, Kelemen Lajos sógornője. Munkásságáról lásd Zsakó Erzsébet: Hinni 
és tenni. Az Unitárius Nőszövetség története. Kolozsvár, Erdélyi unitárius Egyház, 2003. 

21 Lásd az 5. sz. jegyzetet.
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rendkívülinek kellett történni, s erre lementem a főtérre. Miklós sógorommal22 
»is« találkoztam ott, s vele a plébániasoron végigmenve az unió utcán följöttünk. 
Mintegy 250–300 embert értünk utol az Arany János utcában, gr. Bethlen Ödön 
kormánybiztos23 előtt, akik ott a Szózatot énekelték. utána a Wacht an Rhein24 
következett, s nagy halljukozásra megjelent az ablaknál a kormánybiztos, aki 
nehány szóval megköszönte az üdvözlést, s éltette a hadsereget és sok hasonló jó 
hírt kívánt. Ezzel nagy éljenzéssel a tömeg el is indult. A Szent György-szobor25 
felé indulva többen kiáltották, hogy menjünk Latzyn ezredeshez, de csakhamar 
akadtak, akik Apáthyhoz26 akartak menni. Erre a közönség fele kezdett szétoszlani 
s elment, mintegy 100–120 egyetemi hallgató pedig elment Apáthyhoz. Én már 
ide nem mentem. Ez az úr még ezelőtt 3 héttel is a függetlenségi pártkör helyi-
ségébe berendezett népkonyhán a szegény éhes, nyomorult embereknek minden 
nap azt hajtogatta, hogy az egész nyomorúságnak, s a háborúnak csak Tisza27 az 
oka. (Saját asszisz ten sétől, Farkas Bélától28 hallottam.) Milyen lélek kell ahhoz, 
hogy valaki az emberek nyo mo rát is bujtogatásra használja ki? A népkonyhát ő és 
társai tisztán azzal a megtévesztő célzattal vitték a pártkörbe, hogy a szegénység 
higgye azt, hogy a függetlenségi pártkörtől kap enni, s az egész társadalom jóvol-
tából tartott jótékony intézménynek hamis, hazug színezetet adtak. Alávaló fogás. 
Ilyen ember elé nem kívánkozom. Mi köze neki Belgrád elestéhez? Hogy ebből is 
hiúságának új tápláléka legyen, nehány éretlen orvosnövendék útján, akikből az 
üdvözlők állottak?

22 Bölöni Mikó Miklós (1894–1956) a budapesti Erzsébet Kórház igazgató-főorvosa. Marosvá-
sárhelyi lakásában kezdte meg Kelemen Albert unitárius lelkész (lásd a 183. sz. jegyzetet) a 
helybeli gyermekek vallásos oktatását. Felajánlásának alapja:„Így segít a szeretet munkájá-
ban a szeretet lelke!” Kelemen Lajos sógora.

23 Bethleni gróf Bethlen Ödön (1852–1927) Kolozs vármegye és Kolozsvár főispánja, az Erdélyi 
Református Egyházkerület főgondnoka, kormánybiztos.

24 A németek nemzeti dala, szerzője Miksa Schneckenburger költő, megzenésítője Karl Wilhelm.
25 Szent György-szobor: A szobrász testvérpár, Kolozsvári Márton és György alkotásának má-

solatát 1904. szeptember 28-án leplezték le az Arany János (későbbi nevén Szent György) 
téren. 1960-ben költöztették át mai helyére, a Farkas utcai református templom elé. 

26 Apáthy István (1863–1922) zoológus, egyetemi tanár, az Erdélyi Nemzeti Múzeum állattárá-
nak igazgatója, a Tulipánkert Szövetség – Magyar Védőegyesület erdélyrészi osztályának és 
kolozsvári fiókjának alelnöke. Az 1900-as években a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt 
egyik vezetője, majd Károlyi Mihály radika liz musához csatlakozott. Az első világháború 
idején Erdély kormánybiztosa. 1919-ben letartóztatták, a következő évben Szegedre távo-
zott, ahol az egyetem Állattani Intézetét vezette. 

27 Tisza István (1861–1918) politikus, Tisza Kálmán (lásd a 2619. sz. jegyzetet) fia. Először 
1903 és 1905 között, másodszor 1913-tól 1917-ig volt miniszterelnök. 1910-ben a Nemzeti 
Munkapárt megalapítója, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka.     

28 Farkas Béla, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanársegédje.
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TŐ Tegnap mondta Erdélyi,29 hogy a budapesti dán konzul útján értesítést kapott 

arról, hogy Monoki István30 és Valentiny Antal Oroszországban hadifoglyok.31

Ma a B. alosztálynak sorozásán Kovács Kálmánt32 és Sándor Jánost33 bevették. 
Szacs vay Józsefet34 is besorozták. Ő azt mondta, hogy őt, mint „ellenzékit” bizto-
san beveszik, s ugyan csak szurkolt a bőréért.

Másnap kiderült, hogy Szacsvay mégsem lett katona, s nehány nap múlva 
neki írta Nadányi35 és Biró Balázsnak36 metsző gúnnyal a Kolozsvári Hírlapban 
levelét „egy másik alkalmatlanhoz”. Ezek az urak azonban egyhamar nem fognak 
megváltozni.

December 5-én és 6-án osztottam ki az unitárius kollégium katonakórházában 
800 levélpapírost és borítékot. Már több mint egy hónapja nem vittem nekik, s 
most 130 új, nagyobbára cseh beteg jött. Ezekért vittem leginkább, hogy haza 
írhassanak.

29 Erdélyi Pál (1864–1936) irodalomtörténész. 1900-tól 1919-ig a kolozsvári Egyetemi Könyv-
tár igazgatója. 1911-től 1919-ig a kolozsvári, 1920-tól a szegedi Ferenc József Tudomány-
egyetem irodalomtanára. 1906–17 között az Erdélyi Múzeum folyóirat szerkesztője, 1911–16 
között az Erdélyi Múzeum-Egyesület főtitkára.

30 Monoki István (1887–1963) matematika-fizika szakos tanár, bibliográfus, 40 éven át a ko-
lozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője. Nevéhez kötődik az 1919–1938 között megjelent 
erdélyi magyar időszaki kiadványok bibliográfiájának összeállítása. Lásd Magyar könyvter-
melés a román uralom alatt 1919–1940. Bp., Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
Könyvtára, 1941.

31 Gyalui Farkas kezdeményezésére Fridtjof Nansen közbenjárt az érdekükben. Először hírt ad-
hattak magukról, majd Valentiny Antalt (lásd a 2. sz. jegyzetet) Krasznojarszkból a svédor-
szági Hald hadifogolytáborába szállították. Vö. Gyalui Farkas: Emlékirataim. Sajtó alá rend. 
Sas Péter. Kolozsvár, Művelődés Egyesület, 2013. 124–126.

32 Kovács Kálmán (1883–1952) 1904 óta a kolozsvári unitárius kollégium történelem és latin 
nyelv tanára, a felső osztályok olvasó egyletének vezetője. A kolozsvári unitárius egyház-
község kebli tanácsának tagja. 1915-ben egyházi főszámvevő, 1918-ban püspöki titkár, az 
Erdélyi Irodalmi Szemle egyik alapítója. Ferencz József unitárius püspök keresztfia.

33 Csíkszentmihályi Sándor János (1860–1922) földbirtokos, politikus. 1889-ben alispán, 1891-
ben Kisküküllő vármegye, 1901-ben Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely főispánja. Az 
első Tisza-kormányban 1903–1905 között belügyminisztériumi államtitkár, a másodikban 
1913–17 között belügyminiszter. Miután 1891-ben borosjenői Tisza Annát (1862–1918) vette 
feleségül, sógora lévén, Tisza bizalmi emberei közé tartozott.

34 Szacsvay József ügyvéd, a Függetlenségi Pártkör választmányi tagja. 
35 Nadányi Emil (1881–1933) szerkesztő és publicista. A Kolozsvári Hírlap, a Tisza-kormány 

erdélyi fél hivatalos orgánumának felelős szerkesztője. 1915-ben Budapesten megalapította 
a 8 Órai Újság című politikai napilapot, melynek főszerkesztője lett. 1927 óta a Budapesti 
Hírlap vezérigazgatója, a Tisza István-kör egyik alapítója és vezető tagja.

36 Biró Balázs ügyvéd, a kolozsvári Magyar Nemzeti Tanács tagja. Az Erdélyi Római Katolikus 
Státus ügyésze, a magyar polgári perrendtartás egyetemi magántanára, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Jog- és Társadalom tudományi Szakosztályának tagja. 
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Nádaskóród

Kardosfalva és Kisbács kö-
zött jobbra kell feltérni a Pap-
falvi-patak és az Aszú völgyé-
be. Az utca hivatalosan is ezt 
a nevet viseli: Valea Seacă. A 
völgyben hosszan kacskaringó-
zik az út, majd jobbra a domb-
oldalban az erdő alatt feltűnik 
Nádaspapfalva, lenn a völgy-
ben pedig a „villa Papfalva” új 
negyede húzódik. Nemsokára 
beérkezünk Nádaskóród alsó 
falurészébe. A régi, az igazi 
Kóród nem itt van még, oda fel 
kell térni a főútról a Méra irá-
nyába mutató erdők felé. A szűk 
kis völgyben szépek a dombok, 
igazi kirándulóhelyek, pihenő-
helyek lehetnének. 

Évtizedek óta járok és visz-
szajárok Nádaskóródra. Közel 
van a városhoz, festői domb-
oldalon. Évtizedek alatt pon-
tosan láttam, követhettem a 
változásokat is, a falu arcula-
tának alakulását, ékesedését, 
cicomásodását. 1990 után a főút mellett új falurész épült ki új házakkal, új temp-
lomok is épültek a főút mellett lakók részére. Valamikor dombra kapaszkodó sáros 
kis Nádas menti falucska volt. Mára maga is már-már a egy kolozsvári mellékútra 
leköltözött város környéki előfalu lett.

1850–1941 között több alkalommal is volt a magyarok lélekszáma 50 és 80 
között, majd a „kicsi magyar világ” után teljesen elnéptelenedik. utána 1992-ig 
egyetlen lelket sem találunk, majd ekkor és 2002-ben jeleznek az adatok mindkét 
alkalommal 13 és 12 lelket, de 2011-ben már egyet sem. A mai újtelepes ma-
gyarság helyzete, ha volna is itt ilyen, számuk még itt sem világos. Amíg éltek itt 
magyarok, hol a kajántói lelkész, hol a kolozsvári teológusok gondozták őket, és 
sok-sok küzdelemmel, áldozattal kellett harcolni a közöny és érdektelenség ellen.

Keresgélek a régi kóródi helynevek, dombok nevei között, és egyik szebb, mint 
a másik: Gerecsen, Lőrinc, Malomgát hegy, délnyugatra a Hétöles fa és a Gánas. 
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De Nádaskóródon ma már nem él magyar. Az utolsó magyar, néhai Varga Sándor 
régi ismerősöm volt, rendszeresen látogattam őket. Festői domboldalon, a kis re-
formátus templomocska mellett laktak egy zsindelyes házban. A kert, a templom 
udvara és a házuk is az egyházé volt. Először kerékpárral jöttem erre a 80-as évek 
elején. Sándor és özv. édesanyja, Varga Ignácné fogadott. Igen, engem még foga-
dott, de Balázs Márton kajántói lelkészt, akihez és ahová hivatalosan egyházilag 
tartoztak, nemcsak hogy nem fogadták, de meg is kergették. Ennek az oka az volt, 
hogy a pap miért zaklatja őket „házukban”. Én még lábain állva láttam és fény-
képezhettem Kolozs megye és talán egész belső Erdély egyetlen venyigéből font, 
agyaggal felvert paticsfalu református templomát. Akkor már régen használaton 
kívül volt, de állt még a néhány szál gerendából ácsolt tornyocska is. Harangja 
hiányzott, a templom belsejében fészer és juhtanya, szeméttelep volt. A temp-
lomocska mellett kis kunyhószerű, zsindelyfedésű „harangozói lak” állt, abban 
lakott, nyomorgott Varga Sándor édesanyjával, majd feleségével, gyermekeivel. A 
ház körül hatalmas, gyönyörű gyümölcsöskert pompázott akkor és ma is. 

A Román Televízió magyar adásának munkatársaival 1990-es évek közepén 
kisfilmet is készítettünk az eltűnt magyarságú faluról. Sándor ott áll a filmen 
is bal felére bénán, botra támaszkodva; magát alig-alig vonszolta a háza (= az 
egyház háza) előtt. Roggyant anyanyelvét is olyan nehézkesen cipelte, mint testi 
bénulását, és fáradtan kereste a magyar szavakat. Mellette viszont egy magyarul 
jól beszélő idős román bácsi vallott a régi időkről, közös múltról és arról, hogy 
a vistai és mérai cselédsorban hogyan tanult meg magyarul. A múltról meséltek, 
amikor még többen éltek itt, aztán „elment minden, vége, elvitte a csóka”. Igen: a 
magyar felejtette, a román megtanulta nyelvünket.

Sándor már tizennégy éve nem él, és anyja után, az egyház hanyagsága és gon-
datlansága nyomán is, családja erőszakoskodásaival, elbirtoklással megörökölte 
ezt a szép egyházi birtokot. Először a templomocskát taszították le, majd a kis há-
zat is. A templomot és már nyomát is hiába keressük, de még a harangozói kuny-
hót is: helyén és környékén két új befejezetlen ház áll. Sándor magyar felesége és 
magyarul már nem beszélő gyermekeinek népes családja él ott. Különös sorsa van 
ennek a falunak, templomnak, templomkertnek. Igazából senki sem tudja a rész-
leteket. Annyit tudunk, hogy Sándor magyar katolikusnak született, anyja, talán 
megélhetési okokból egy ideig reformátusnak vallotta magát, majd teljes családjá-
val román pünkösdista lett. Igazán sajátos erdélyi identitásalakulás.

Mostani utunkon is Sándor özvegyével még magyarul beszélgetünk. Behív a 
házba, hogy megmutassa legújabb unokáját, a negyediket. A tömött kis „újabb 
legény” jól bírja az ölből, ölbe adogatást, és körülötte a többi mosolygó testvért, 
felnőttet. Mosolyog az apjuk, anyjuk is, mosoly az egész család. A pünkösdi hit 
nagy öröme és lélekfelszabadító ereje sugárzik arcukról, és a kimondhatatlan bel-
ső béke, szeretet. Fényképezek is, odaállnak egymás mellé mind, példás fegyelem-
mel. Majd küldöm, elviszem nekik a fényképet, ahogy szoktam. 

Aztán felkapaszkodom Sándor sírjához a temetőbe. Vegyes vagy inkább teljesen 
román temető ez. Sándor itt is Alexandru lett, sírja mellett egyszerű, „hívőknek” 
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kijáró, kereszt nélküli vasoszlop áll, rajta román és csupán román nyelvű felirat: 
Aici se odihnește Varga Alexandru, născut 1948, dec. 2000, fi e-i țărâna ușoară.

Ennyi maradt itt magyar: egy gazdagon termő gyönyörű édenkert-gyümölcsös, 
néhány régi fénykép, távolabb pedig Kajántón egy magyar harang, egy harmóni-
um és kegyszer. 

Itt pedig egy román sírhely a nádaskóródi utolsó magyar emlék.

Nádaspapfalva

A legszebb fekvésű és kilátású Kolozs-
vár környéki falvaink között mindenképpen 
előkelő hely illeti Nádaspapfalvát. Ahogy a 
Kerekdomb irányából felkapaszkodunk a Tú-
zokmálon át a Lomb alá, megnyílik a kilátás, 
a belátás a város nyugati részére. Itt-ott fenn 
a gerinc élén haladó út mellett még találunk 
régi házakat, de olyan festői innen a látkép, 
hogy nem is csodálkozunk azon, hogy a vá-
ros nekilendült ennek a hegyoldalnak is. 
Emlékszem, évtizedekkel ezelőtt benéztünk 
itt egy romos házba, és a falon ott találtuk a 
családi béke és együttélés jelképét: egymás 
mellett egy 1971-es római katolikus és refor-
mátus falinaptárt.

Papfalán is együtt él a múlt faluja és a modernizáció. A régi házak mellé, közé új 
villák tolakodtak, de nem túl erőszakosan, mert „szerencsére” csúszik a falu fölötti 
domboldal, nem lehet magasra építkezni. A falu felső felének síkján ott áll a volt 
görög katolikus, jelenleg ortodox templom. A cinterem kertjében régi, 18–19. századi 
román sírköveket találunk, mívesen faragottakat, de megkopott írásúakat, hát… nem 
túl megvigyázott állapotban. A sírok körül pedig, azokra is felkapaszkodva a pópa 
kecskéi, két lábra állva, nyekegve koldulnak az illetéktelen értékkereső betolakodók-
tól. A falu közepén a Bornemissza-Matskásy kúriát sem nehéz megtalálni. Messziről 
kínálja magát, hisz a legnagyobb épület a központban, és még elhanyagolt állapotá-
ban is kitűnik a többi közül. Mai román tulajdonosai, örökösei, belsejét elfalazva vá-
lasztották szét a házat, telket, és két bejáratot is nyitottak, külön életszert alakítottak 
ki maguknak. Mindkettőhöz, mindkét irányból és bejáraton benézünk, szíves enge-
delmükkel fényképezünk is, legalább is az udvaron. Elhanyagoltság uralja mindkét 
portát, a kúria külseje is meglehetősen gondozatlan. De marad szomorúbb feladatunk 
is még: fel kell kapaszkodnunk a hegyoldalba a családi kriptához, vagyis hát inkább 
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annak romjaihoz. Szétdúlt kripta 
fogad a falu dombjának délnyu-
gatra néző festői magaslatán. 
Benne kifosztva tátongnak a sír-
kamrák, összetörve hevernek a 
feliratos márványlapok. Aranyat 
keresett valaki itt, vagy a bosz-
szú hajtja őket? Nem fogjuk soha 
megtudni.

Idős nénivel beszélgetünk 
a falu piacán. – Magyarok??? 
Nincsenek itt – majd javít vala-
mit gyorsan kimondott vélemé-
nyén, és hozzáteszi, hogy igaz, 
néhány magyar asszony volt ide 
férjez hozva. De csak voltak. 
Lehet, hogy vannak? Nem is tu-
dom már. Én már „sunt bătrân și 
beteag și nu întreba pe mine, că-s 
femee…” (= mert öreg és beteg 
vagyok, és engem ne kérdezzen, 
mert én fehérnép vagyok). Jót ne-
vetünk szavain, mert ezzel mint-
ha azt kívánta volna mondani, 
hogy a fehérnépeknek más fel-
adatuk van; a régi dolgok fölött 
elmélkedni, azokat tudni nem az 
asszonyok dolga.

Kardosfalva

Kardosfalvánál ereszkedünk vissza a város irányába. Kardosfalva is régen 
eltűnt, felszívta, bekapta a kerekdombi városrész, magába építette a város. Két 
temetője azért még jelzi a múltat és jelent. Közülük a régebbi, a Nádas árterében 
elhelyezkedő ótemető, benne néhány régi magyar sír és hóstáti földész emlékhely 
is van; a szűk utcasorok között pedig néhány régi ház sejtet még valamit a kardosi 
falusi múltból. Abból, ami mára csak ennyi: „Cordoș”.

V. L.
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Kolozsvár 2. – Alsóvárosi egyházközség

A Kolozsvár–Alsóváros Református Egyházközösség, ismertebb nevén a Két-
ágú templom, a Magyar utca (1989. december 21. út) környékén lakó lelkek 
gyülekezete.

Az egyházközösség első temp-
loma (prédikáló székén 1672-es 
évszám) a város falain kívül, a Ma-
gyar-kapu mellett, a Református 
Teológia helyén állt. Pusztulását 
az 1697-es tűzvész okozta.

1705-re új fatemplom épült a 
várfaltól távolabb, a mai templom 
mögötti telken. Ebben az utolsó 
istentiszteletet 1845-ben, Herepei 
Gergely lelkipásztor tartotta.

1829-ben helyezték el a mai, 
Kétágú templom alapkövét. Az épí-
tési terveket Winkler György ké-
szítette, a debreceni Nagytemplom 
mintájára. Haláláig ő irányította az építkezést is. Majd Kagerbauer Antal vette át 
az – általa módosított tervek alapján zajló – építkezés irányítását.

1851-ben szentelték fel a még teljesen be nem fejezett – négy karzata közül 
kettő csak később, 1879-ben készült el –, de máig is a város talán legszebb, klasz-
szicista stílusú templomát.

A templom két, 50 méter hosszú hajójának találkozása fölé négy hevederre 
12,6 méter átmérőjű, 19,5 méter magas, 8 aranyozott rozetta- és kazettasorral 
kirakott kupolát függesztett az építő. A dupla hevederen függő csehboltozat sima 
frízű, hármas tagolású párkányrészeken nyugszik. A párkányzatot korinthoszi fe-
jezetekkel díszített falpillérek támasztják alá.

Az új templom ajtóit, ablakait, és a Böhm János által tervezett szószéket Rauch 
András asztalos készítette. A padok Dalchau József és Kállai Lajos asztalosok 
munkái.

A szószék mögötti karzatra a fatemplomban használt régi, nyolcváltozatú, ba-
rokk orgonát helyezték el. (Alkatrészeit a templom főbejárata feletti karzaton álló 
orgonaházában őrzik.) Ma az 1941-ben, a pécsi Angster cégnél készült, három 
manuálos, pneumatikus orgonát használják.

A kerek úrasztalát (az egykori lelkipásztor, Szilágyi Sámuel 1836-ban készítet-
te) és egy régi hátas padot a régi fatemplomból hoztak át.
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A 44 méter magas két toronyba a Farkas utcai haranglábról áthozott két, 1799-
ben Andrásofszki János által öntött (de a 17. századig, I. Rákóczi György fejedele-
mig visszanyúló múltú) harangot helyezték.

A nyugati toronyban levő, 125 cm magas, 165 cm átmérőjű, 3400 kg töme-
gű nagyharang palástjának felső kerületén magyarul a következő felirat olvas-
ható: „EZEN HARANG ÉRTZNÉL ÁLLANDÓBB OSZLOPA NÉHAI MÉLT. GRÓF 
KIS RHÉDEI MIHÁLY ÖZVEGYÉNEK MÉLT. L.B. LOSONCZI BÁNFFI THERESIA 
ÚR ASSZONYNAK KI IS MIDÖN MDCCXCVII ESZTENDŐ BELIHEZ HASONLÓ 
TÜZDELYESTI HÁROM ÓRÁK ALATT KOLOZSVÁRNAK HÉT uTZÁIT ÉS AZOK KÖ-
ZÖTT A REFORMÁTuSOK NAGYOBB TEMOPLOMÁT PAPI HÁZAIT MEGEMÉSZ-
TETTE HARANGJAIT ÖSZVE OLVASZTOTTA EZT AZOKNAK HuLLADÉKJÁBÓL 
TuLAJDON MAGA KÖLTSÉGÉN ÖRÖKKÉ ÁLLANDÓ KEGYESSÉGGEL ÚJRA 
ÖNTETTE SZOMORu MMCCXCVIII ESZT.SZ. ANDRÁS HAVÁBAN. AZ IGAZNAK 
EMLÉKEZETE ÁLDOTT PÉLD. RÉSZ X. v.7.” A harang egyik oldalán a kolozsvári 
egyház (kissé átdolgozott) címere található: liliom, két kalászos búzafő között. 
A harang körirata: „ÚT LILIuM INTER SPINAS, ITA DILECTA INTER FILIAS”. A 
szemközti oldalt a harangot öntető, Losonczi Bánffy Terézia családi címere díszíti. 

A keleti toronyban elhelyezett 1 méter magas, 146 cm átmérőjű, 2000 kg töme-
gű kisharang egyik oldalán levő (a nagyharangon már előfordult) egyházi címer 
mellett, az ajándékozó család címere látható: két hátsó lábán ágaskodó szarvas, 
alatta félhold, vele szemben négylevelű lóhere.

1971 után a megnövekedett egyházközségből önállósult az Újalsóvárosi, Tókö-
zi és Bulgáriatelepi gyülekezet.

A jelenleg 2381 lelket számláló gyülekezet folyamatosan szépíti, újítja templomát 
és annak környékét, Az 1998-ban elkezdett külső felújítási munkálatok, restaurálá-
sok ma is folytatódnak, de úgy tűnik, messze meghaladják a gyülekezet erejét.

A gyülekezet lelki épülését szolgálják a templomban és a Napkelet utcai imaház-
ban tartott istentiszteletek, az ifjúsági és felnőtt bibliaórák, a gyermekekkel több 
csoportban folytatott vallásoktatás, a diakóniai szolgálat és az énekkari tevékenység.

Lelkipásztorai a 20. században: Irsay József (1902–1906), Barabás Samu (1906–
1921), Vásárhelyi János esperes, püspök (1921–1936), Kádár Géza (1936–1945), 
Valádi György (1945–1978), Kassay Géza (1949–1971), Adorjáni Albert (1978–
1996), Adorjáni László (1996–), Székely József (2001–).

dr. Sipos Gábor–Lukács Endre Ip.  
munkája alapján

Adorjáni László és Székely József  
lelkipásztorok
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Kolozsvár 3. – Hidelve egyházközsége

Kolozsvár 3. – Hidelve 
egyházközsége a Horea úti 
templom környékén lakó re-
formátus lelkek gyülekezete.

A város északi részén, a 
Kis-Szamos bal partján, már 
a középkorban az óvári szá-
szok egy kisebb települést 
hoztak létre („vetus extra 
moenia), ahol a város kórhá-
zat tartott fenn.

A 17. századtól a helyi-
ek zöme a Külmagyar utcai 
templomba járt istentisztelet-
re. Az 1833-ban megépített 
református iskolába már az 
első évben 200 tanuló járt.

1896-ban a városi refor-
mátus egyházközség a harmadik templom megépítéséről határozott. Az 1898. 
április 3-án, virágvasárnap felszentelt templomot millenniuminak is nevezik. A 
templomot Szalay Ferenc építész tervei alapján, Czakó Lajos vállalkozó építette, az 
építést Debreczeni Balázs, kolozsvári városi főmérnök ellenőrizte.

A 22 méter hosszú, 13 méter széles templom a karzatokkal együtt 500 férőhe-
lyes. A 43 méter magas toronyban ma is működő óra található. 1917-ben a négy 
harang közül hármat elvittek hadi célokra. Csak a 150 kg tömegű bronzharang 
maradt meg.

1928-ban a gyülekezet a németországi Apolda céggel két új – egy 80 és egy 
250 kg tömegű – acélharangot öntetett. A templom pneumatikus orgonáját a pécsi 
Angster József és fi a készítette 1907-ben.

A korábban parokiális körként megszervezett kolozsvár-hidelvei református 
gyülekezet 1946. január 1-től önállósult. Jelenleg 1469 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Molnár Lőrincz (1889−1905), Benedek Árpád (1906−1931), 
Biró Mózes (1931−1971), Nagy István (1971−1985), Sógor Sándor (1986−2002), 
Szöllősi János (2003−).

Szöllősi János lelkipásztor
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Rádió-oszlop a Házsongárd-tetőn

Te fémszálakból ég felé feszített
Modern obeliszk,  szikár és szilárd,
Hogy a szélrózsa minden szögletéből
Az üzenetek millióit várd, –
Te érzékenyre hangolt tompa érc.
Világ póznája: sok mindent megértsz,
Sok mindent tudsz.
A népek sorsa, az Ember jövője
Feléd süvít a messzeségen át,
Füleled Párizs, London zsivaját,
Kinyújtod tapogató csápjaid,
És zúgni érzed az Idő szelét,
Kattogni hallod a történelem
Lendítő kerekét.
Sok mindent tudsz.
Én hozzád képest semmit sem tudok…

De hallod-e a virágok neszét,
Amikor fölemelik fejüket?
Egy hazavágyó árva szívverés
Halk ütemére nem vagy-e süket?
Tudod-e, hogy itt most bűbájos ősz van,
S tövedben ég a sápadt kikerics,
S dalolnak az itt maradt madarak, –
Világ-bölcs, érted ezt a nyelvet is?
Tudod-e, mily mélység egy üres fészek?
Hogy mozdul meg a rögben is a lélek?

Látod, én olyan begubózva élek.
És másoktól, és magamtól futok,
És hozzád képest semmit sem tudok.
De ezt tudom.
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November 4-én Kós András 
(1914–2010) szobrászművész len-
ne százéves. Ő az utolsó Kós Ká-
roly gyermekei közül, ki megtér a 
családi sírba, melynek impozáns 
fejkövét is ő tervezte. A kolozsvári 
Református Kollégiumban érettsé-
gizett, a temesvári Szépművésze-
ti Akadémián szerzett rajztanári 
oklevelet. Az orosz hadifogságból 
visszatérve egy ideig színházi dísz-
lettervező, aztán 1950-től 1980-as 
nyugdíjazásáig a Ion Andreescu 
Képzőművészeti Főiskola tanára. 
Kitűnő szobrász, aki főleg fában 
dolgozik, elkészíti Apáczai, Bo-
lyai, Déryné, Misztótfalusi Kis 
Miklós fejszobrát. 

November 19-e Vadász Zoltán 
(1926–1989) színművész halálá-
nak negyedszázados évfordulóját 
hozza el. Orosz fogságból vissza-
térve dési műkedvelő csoportban 
tűnik fel. Elvégzi a kolozsvári 
Magyar Művészeti Intézet színmű-
vészeti szakát. Eleinte Sepsiszent-
györgyön, majd 1960-tól 1987-es 
nyugdíjazásáig Kolozsvárt vezető 
színész. Román és magyar fi lmek-
ben is szerepet kap. Művészete 
csúcsteljesítményei Sütő András 
Kolozsvárt bemutatott drámái-
hoz fűződnek. Debreczeni Márton 
sírjába temették, közel a Brassai-
síremlékhez. A neogótikus oszlo-
pot azonban a család ízléstelenül 
tönkretette. 
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Fodor Sándor

Gaál Gábor se ússza meg

Múltak az évek: S. kollégám indexében szaporodtak a tízesek, a Benedek Mar-
cell-féle incidenst elfelejtette. Harmadéven újra együtt kellett vizsgáznunk a leg-
fontosabbnak tekintett kiegészítő tantárgyból, a dialektikus és történelmi materia-
lizmusból. Gaál Gábornál. A professzor nem betűrend szerint vett bennünket, S.-re 
hamarább került sor, mint rám. Nyugodt volt. Természetesen a Gaál Gábor kurzusát 
is betéve fújta − meglepetés kizárva. A mennydörgő hangú professzor azonban egye-
nest a könyvészettel kezdte:
− Mit olvasott, drágám?
− A professzor úr jegyzetét.
− Szép. De én bibliográfiát is adtam. −
− Arra nem volt időm! − vágta ki S. diadallal, remélve, hogy a dialektikus és törté-
nelmi materializmus professzora méltányolja majd szorgalmát és kemény elvi állás-
pontját mindenféle „olvasásra” vonatkozóan. Nem ez történt.
− Akkor talán ősszel ismét találkozunk. Addig majd csak talál magának egy kis időt 
olvasásra is, drágám. Minden jót.

S. értetlenül bámult a professzorra − és nem mozdult.
− Nos − nézett rá G. G. − Óhajt valamit?
− Professzor úr... elnézést... elfelejtettem. Én olvastam. Igenis, én olvastam !
− Mégis? − nézett rá Gaál Gábor a szemüvege fölött. − Mit olvasott tehát?
− Egy könyvet! − vágta ki S.
− Szabadna tudnom, hogy kicsoda írta ?
− Igen, hogyne, megmondom... ki is... ki is ... nézzünk oda − csapkodta a homlokát 
az eminens hallgató −, nem jut eszembe!
− Előfordul. Mi a könyv címe?
− A címe, persze, tudom..., ezt is elfelejtettem! Igazán, professzor úr... elfelejtettem.
− Látom, drágám. Annyi baj legyen. Ha őszig koncentrál egy kicsit, biztosan eszébe 
jut majd a szerző, a cím, tudja, ezek igen fontos adalékok.

Bólintott S.-nek, hogy mehet. S. felállt. Indult volna kifelé, miközben minden 
idegszálával azon volt, hogy valami elfogadható szerző könyvcímét kimondja, hisz 
még mindig nem késő... amíg még bent van a teremben... Két lépéssel az ajtó előtt 
megtorpant. Reménykedve pillantott a professzorra.
− Professzor úr! Eszembe jutott, hogy ki írta a könyvet! Egy unitárius pap írta. 
− Gaál Gábor elvörösödött.
− Kérem, menjen ki!

S. letörten indult el újra. Már a kilincsen volt a keze, amikor a felfedező örömével 
csapott a homlokára:
− Professzor úr, megvan!… Az unitárius pap… az unitárius pap nem ezt a könyvet 
írta!

Aznap Gaál Gábor több vizsgázót nem fogadott.
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A rögbi csöppet sem nőies sportágként él a köztudatban, a kőkemény ütközések 
és lerántások, erőteljes áttörések és tolongások sportága azonban az elmúlt három 
évben Kolozsváron is gyökeret vert. Az u csapata elsősorban a Babeş–Bolyai Egye-
tem testnevelési és sport kará-
nak hallgatóira épít, akik között 
a legtöbben kézilabdás múlttal 
rendelkeznek.

A gyergyói Matei Linda vi-
szont igazolt focista volt a Szé-
kelyudvarhelyi Vasasnál, mielőtt 
két éve az egyetemen átváltott 
a rögbire. „Gyors voltam, és a 
labdarúgó-tanárunk addig ette 
a fejem, amíg elmentem és ki-
próbáltam” – meséli az immár a 
válogatottba is bekerült játékos. 
Szerinte rengeteg sikerélményt 
kapnak a rögbitől, a feszültség 
levezetésére is kiváló ez az agresszív, fi ús játék. „Itt nincsenek csajos lányok és ci-
cababák, de aki benne van, az mind nagyon szereti” – mondja Linda. Csapattársa, 
a tasnádi Fóris Csenge a csapat és a játék családias hangulalát hangsúlyozza: „Az 
egész játék arról szól, hogy minden pillanatban meg kell védjed a családtagjaidat 
az ellenféltől.” Csenge a középiskolában még kézilabdakapus volt, mielőtt hét hó-
nappal ezelőtt őt is beszippantotta a rögbi. A lányok hosszú ideig akarnak új ked-
venc sportáguknak hódolni, bár ez szabadidejük rovására megy: Lindának például 
az edzések és a mérkőzések miatt idén egyetlen hét vakációja volt.  

A lányok a rögbi hetes változatát játszák, bár Matei Linda szerint a férfi ak által 
űzött 15-ös sokkal látványosabb. Bár hosszú távon lehet, hogy a kisebb létszámú 
csapatoké a jövő: a 2016-os riói olimpia műsorába ugyanis a hetes rögbit vették – 
igaz, egyelőre csak a férfi aknál. 

Az országos bajnokságban Kolozsvár mellett Brassó, Verespatak és Iaşi szere-
pel, utóbbi kiemelkedik a mezőnyből, játékosai már 5-6 éve űzik a sportot, mi-
közben az u csapata alig három éve alakult meg. Ennek ellenére négy kolozsvári 
játékos is bekerült a válogatottba, amely Norvégiában harmadik lett a B osztályos 
Európa-bajnokságon. Az elitbe viszont csak az első kettő jutott fel, de ahogy Matei 
Linda mondja: jövőre nekik is sikerülni fog.    

Boros Miklós
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Gépkocsi-karbantartás télen

Télen a fagy rengeteg kárt okozhat autójának. Könnyen letörhet az ablaktörlő, 
megsértheti a szélvédőt a jégkaparó, felmondhatja a szolgálatot az akkumulátor, 
a gumiabroncs. Hogyan kerülheti el mindezeket? Dobai Károly kolozsvári autós 
szakember jótanácsai nem csak kezdőknek.

Dobai Károly már hosszú ideje tartja karban az autók gumiabroncsait Kolozs-
váron, ismeri a kerekek minden csínját-bínját. A Bácsi út 1/3 szám alatti műhe-
lyében viszont nemcsak gumiszervizelést, hanem kisebb autószerelői munkákat is 
vállal. Sokéves gyakorlata során rengeteg autó megfordult a keze alatt, így ponto-
san tudja, milyen veszélyekkel jár, ha valaki elmulasztja például gépkocsija rutin-
ellenőrzését. Néhány jótanács a szakembertől télire.

Téli gumi, hogy jobban tapadjon a hóban

Egyetlen gépkocsivezető számára sem titok, hogy nem mindegy, téli vagy nyári 
gumikkal száguldozunk az utakon. Főleg akkor nem, ha télen a nyárival, nyáron 
pedig a télivel próbálunk spórolni. Ne tegyük, az életünkbe kerülhet. 

A téli gumi keskenyebb a nyárinál, így jobban vágja a jeget. Csak akkor haté-
kony, ha maximum négy éves. Ez az alapszabály akkor is érvényes, ha a gumiab-
roncsot újonnan vásároltuk. Fontos tudni, hogy ennél a guminál nem az erezet a 
legfontosabb, hanem egyebek mellett az, mennyit jártunk vele. 

A téli gumikat hat kategóriába soroljuk. Az A és B a legjobb minőség, és bár 
a C kategórián túliak olcsóbbak, minőségileg hagynak kívánnivalót maguk után. 

Nem keveset spórolunk azzal, ha havonta ellenőrizzük a gumikban a nyomást. 
Ha ez nem megfelelő, többet fogyaszt az autónk. A nyomást a gépkocsi oldalán, a 
benzintartály szájánál feltüntetett értékek alapján lehet jól beállítani. A legideáli-
sabb az lenne, ha nitrogén kerülne a gumikba, még ha ez sokkal drágább is. 

Az ablaktörlő kényes dolog

Érdemes már ősszel megnézni autónkban a fagyálló folyadék sűrűségét, ne-
hogy hoppon maradjunk egy fagyos éjszaka után. Ha már fagy: az ablakmosósze-
rek vásárlásakor válasszuk inkább a drágábbik fajtát, amely –30 Celsius fokon is 
ellátja feladatát. Az olcsó cserben hagyhat, ráadásul nagyon alkoholszagú. 

Szélvédőnk épsége érdekében használjunk jó minőségű jégkaparót, különben 
megkarcoljunk az üveget. A legjobb természetesen az lenne, ha jégoldó sprayvel 
oldanánk meg a problémát, még akkor is, ha ez jobban megterheli a pénztárcánkat. 
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Néhány apóság, amellyel pénzt spórolhatunk és busásan megtérülhet például 
a fagyálló spray ára: 

1. télen, ha leállítjuk autónk motorját, az ablaktörlővel is tegyük ugyanezt, mert 
a motor újraindításakor a szélvédőre fagyott ablaktörlőnk könnyen meghibásodhat 
a feszegetéstől;

2. hidegben, ha beülünk az autónkba, ne húzzuk le rögtön az ablakot, hogy 
szellőztessünk, hiszen előfordulhat, hogy a berendezés megfagyott, a feszegetéstől 
pedig tönkremehetnek a fogaskerekek;

3. ha le szeretnénk olvasztani az ablakra fagyott jeget (spray nélkül), ne kap-
csoljuk maximális teljesítményre a melegítőt, mert a nagy hősugár hamar lesiklik 
a szélvédőn.

4. ha befagy a zár és nincs nálunk jégoldó spray, öngyújtóval melegítsük fel a 
kulcs hegyét, és azt dugjuk a zárba, így nem tesszük tönkre a festéket. 

Desztillált vizet az akkumulátorba

Dobai Károly szerint érdemes már a téli szezon elején, szeptemberben ellen-
őriztetni a sav sűrűségét az akkumulátorban. Ha túl sűrű, kis desztillált vízzel 
lehet feloldani. Fontos, hogy desztillált víz legyen és ne felforralt. Onnan vehetjük 
észre, hogy az akkumulátor már gyengül, ha a motor beindításánál a műszerfalon 
lévő órák tűi berezegnek. 

Ha a tél beköszönte előtt sikerült elvinni autónkat a rutinellenőrzésre, jöhet a 
körültekintő autókázás. Szükség esetén pedig Dobai Károly gondos keze (telefon-
szám: 0753–635584).
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A bikavér, avagy egy hungarikum  
rejtélyes története (II.)

Az egri bikavér ma is megszenvedi az előzőkben vázolt átkos örökséget, annak 
ellenére, hogy a rendszerváltás óta csúcsborászok csúcsminőségű borokkal próbál-
ják megváltoztatni a rossz beidegződéseket. Hál’ Istennek egyre több sikerrel. Az 
Egri Hegyközség szabályozza, hogy mi az, ami bikavérként hozható forgalomba, és 
létrehozta az egri bikavér superior kategóriát is. Az előző legalább három, az utóbbi 
legalább öt borfajta házasítását feltételezi. A szabályozás rendelkezik a felhasznál-
ható fajtákról, arányokról, hozamkorlátozásról, mustfokról, alkoholtartalomról, a 
hordós érlelés minimális időtartamáról stb., és hogy mely településekről származó 
borok fogadhatók el egrinek.

Szerencsésebb helyzetben van a szekszárdi bikavér, már amennyire szerencsés-
nek nevezhető az az állapot, amikor felsőbb utasításra egész egyszerűen megszün-
tetik valaminek a létét. A néhány évtizedes tetszhalotti állapot eredményeként 
azonban a szekszárdi bikavér legalább nem kompromittálódott, és a rendszervál-
tást követően ugyan majdnem a semmiből kellett újra felépítenie magát, de ezt 
legalább tiszta lappal tehette. A szabályozások itt is legalább olyan szigorúk, mint 
Egerben, s az eredmények is egyre ígéretesebbek. A bikavér körüli Eger–Szekszárd 
vetélkedés az elsőbbség kérdésében már a múlté, felváltotta azt a sokkal célrave-
zetőbb minőségi összevetés, erre pedig rendszeres, szakmai igényességű és baráti 
hangulatú bikavér párbajokon kerítenek sort.

De kerítsünk sort a szekszárdi bikavér eredetének felemlítésére is, hiszen tör-
ténelmileg ez a régebbi. Ehhez pedig 1846-ig kell visszamennünk, Garay János 
Szegzárdi bordalának születéséig, amelyben a következőket olvashatjuk:

Töltsd pohárba, és csodát látsz!
Színe mint a bikavér,
S mégis a gyöngy, mely belőle
Fölragyog, mint hó, fehér.

További nyelvészkedéssel eljutunk Erdélyi Jánoshoz, aki a Magyar közmondá-
sok könyvében (1851) a „bikavér” címszónál azt írja: „Így nevezik az erős veres-
bort, például az egrit”, és Ballagi Mórhoz, akinek az 1873-as kiadású A Magyar 
Nyelv Teljes Szótára című munkájában ez szerepel: „Bikavér (tréfás) – erős, sötét 
színű vörösbor”. 

A bikavér tehát bizonyíthatóan legalább másfélszáz éves hagyomány, ami a 
magyar boripar számára is kitörési pont a nemzetközi elismertetés felé. 

És a tőke, melyen termett
Nemde, oly zöld, mint a rét?
Hol leled föl szebben együtt
Szép hazánk három színét?
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A kitörés egy másik esélye pedig a borászok összefogása, amelynek szép pél-
dáját szolgáltatja a szekszárdi Etalon elnevezésű bor, amely négy neves termelő 
egy-egy fajtaborának házasításából született.

És akkor álljon itt még egy adalék a cuvée-k kérdéséhez. Az Egri Hegyközség 
a markánsabb, könnyebben azonosítható borvidéki arculat kiépítése érdekében 
a közelmúltban egy új borházasítás létrehozásának szabályozását dolgozta ki, az 
elnevezésre pedig pályázatot írt ki. Ez lett az egri csillag, amely a bikavér fehér 
párja kíván lenni. A kezdeményezést nem csupán az indítványozók karolták fel, 
hanem 2011 tavasza, az első egri csillagos palackok piacon való megjelenése óta, 
már egyre több helyi borász vág bele ebbe az új kalandba.

Vincze László
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ÁT Fűben-fában orvosság

Az emberek többsége, ha valamely belső szervében vagy bármely tagjában fáj-
dalmat érez, azonnal a patikába rohan, gyógyszereket vásárol, és azok rabjává válik.

Tudjuk jól, hogy a gyógyszerek nagy része a természetben található növény, 
gyümölcs kivonatokat tartalmaznak.

Íme, néhány jó tanács: a természetben kapható növény, virág, gyümölcs stb., 
otthon elkészíthető gyógyszer, amely különböző betegségek, fájdalmak ellen 
használható.

Gyermekláncfű vagy pitypang
Sárga virágait megszárítjuk, majd teát főzünk belőle. Egy-két evőkanálnyi vi-

rágot 200 ml vízzel három percig főzünk, majd negyed óra múlva fogyasztjuk 
(mézzel édesítve), reggel és este egy-egy adagot 4–6 héten keresztül, majd egy 
hónapnyi szünet után megismételhetjük.

Keserűen: epehólyag- és májbántalmakra használják.
Fehér liliom
Kétféleképpen szokták használni: a liliom szirmát egészségügyi szeszbe áz-

tatjuk, majd egy-két hétig hagyjuk állni. Sebeket kell bekenni vele és hamar 
meggyógyulnak.

A fehér liliom szirmát étolajban áztatjuk két-három napig. Napégetett bőrre 
(érzékeny) kenjük, amely ettől teljesen, gyulladásmentesen meggyógyul.

Retek
A fekete retket lereszeljük, a levét, amit kienged, azt használjuk máj- és hólyag-

betegségek kezelésére. A retekolaj ugyanis serkenti az emésztőnedvek kiválasztá-
sát és a bélműködést. Hatóanyagai védik a bél nyálkahártyáját.

A retekből készített szörp szintén ismert orvosság a köhögés, légcsőhurut meg-
betegedése esetén.

Csalán
A tavasszal szedett csalánt frissen és szárítva is használják. Két liter forralt 

vízbe egy-két szár csalánt teszünk, amit két percig letakarunk, majd langyosan 
vagy hidegen lehet inni víz helyett. A-vitamint és K-vitamint tartalmaz. A levelei 
antibiotikus hatásúak, ezért jó vértisztító és fertőtlenítő.

Fokhagyma
Friss, hazai fokhagyma illóanyagokat, szulfocianid származékokat, fajlagos, 

ritka aminosavakat tartalmaz. Magas vérnyomás, torokgyulladás, hűlés esetén 
használjuk. Féregűző (cérnagiliszta, fonalférgek ellen kitűnő). Minden este egy 
cikk fokhagymát egy dióbéllel kell megenni. Erősíti a szervezetet, védő hatással 
van a rákos megbetegedések ellen.

Kívánok minden kedves olvasónak erőt, egészséget!

Székely Lenke Ida
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Kösd össze a pontokat
a számozás szerint.

Találós kérdés
Közületek ki látott
ilyen furcsa virágot?
Nincsen semmi illata,
nem köthetem csokorba,
vázába se tehetem,
s eltűnik a melegen.

Börcsök Mária: 
Miért nincs a nyúlnak 
csizmája?
Novemberben Tapsifül 
gondolt egy merészet:
– Veszek csizmát télire, 
divatosat, szépet.
Ha kényelmes, ha meleg, 
nem számít az ára. 
Milyen furcsa eladó! 
A vevőt lesi-várja.
– Mit parancsol, mit óhajt?
– É-én, hisz be se férek, 
de ha mégis, Róka úr, 
nyúlcipőket kérek.

Jégvirág
Gyertyával vagy fehér 
zsírkrétával rajzolj jégvi-
rágot, deres tájat, aztán 
fess rá kék vízfestékkel.
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Az Életfa Családsegítő Egyesület 
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VÍZSZINTES: 1. A Szent Mihály-templom nyugati főkapuját … magyar ki-
rályi, német császári és cseh királyi címere díszíti. 8. A templom tornya 
eredetileg … fatornyos volt, de 1698-ban leégett. A jelenlegi gótikus torony 
1837-ben épült. 11. Világhírű varrógépmárka. 12. Dedó. 14. Bizony, igazán. 15. 
Olvasztott cukorral készült édesség. 18. A juh hímje. 20. Térben messze levő. 21. 
Molibdén vegyjele. 22. Kihalt germán törzs. 24. Rövidnadrág. 25. K.A.C. 26. El 
…, John Knittel regénye. 28. V.E. 29. Menetelés. 30. Hiteles mérték. 32. Mennyi-
ségek. 34. Taszított. 35. Y.E. 37. Hangtalan vétel! 39. Kaló, … édes vérek, cigány 
ballada. 41. Zürjén. 42. Spielberg űrmanója. 43. Timea egyik beceneve. 45. Tiltás. 
46. Ellenőrzés. 48. Nikkel vegyjele. 50. Ha valamit adnának neki. 51. Sportpályán 
építmény. 53. A Szent Mihály-templom déli kapuja feletti ablak a XVII. század 
első feléből származik, alkotója … János kőfaragó volt. 54. A templom sek-
restyeajtaját Johannes … kolozsvári szász plébános készítette.

FÜGGŐLEGES: 1. … ruha, egyenes szabású női ruha. 2. Cirógatott. 3. Izom-
rögzítő. 4. Azonos betűk. 5. ugyanis. 6. Mesealak. 7. Spanyol női név. 8. Orrocska. 
9. É.D.S. 10. Gallium vegyjele. 13. Pénzt becserél. 16. Város Nyugat-ukrajnában. 
17. … István fejedelem szülőháza ma már egy átalakított épület. 19. Túlságo-
san soknak tekint valamit. 21. A Maros folyó mentén levő. 23. Tilosnak nyilvánít. 
25. Teherautó. 26. A XV–XVI. században Kolozsvár gazdag iparosok és keres-
kedők városa lett, falai között az idők folyamán … országgyűlést tartottak. 
27. Molibdén vegyjele. 29. Férfinév. 31. Sajtóterméket készít. 33. Z.G. 36. Hibásan 
másol. 39. Karl …, svéd természettudós. 40. Hibáztat. 43. Tipp- … . 44. Benedek 
…, mesemondó. 46. Végtag. 47. azonos betűk. 49. Elektromos töltésű anyagi ré-
szecske. 50. Kicsinyítő. 52. A.E.

Márk Lajos
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Hétfő Blanka, Elza, Natália                                        Elza – az Erzsébet (Elisabeth) német 
rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: Jézus 
születésnapja.

1 45 éve hunyt el Kolozsváron Faragó Pál, az 1936. 
évi sakkvégjáték olimpiai bajnoka. 
40 éve hunyt el Újvidéken Zilahy Lajos író, 
publicista.
25 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születé-
sű Makkai László történész, társadalomkutató.

2 Kedd Aranka, Melinda, Vivien                                            Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2 420 éve, 1594-ben hunyt el Gerardus Mercator 
németalföldi térképész, földrajztudós, az első 
modern térkép megalkotója. 
145 éve hunyt el Kolozsváron Ruzitska György 
zeneszerző, pedagógus.

3 Szerda Ferenc, Olívia, Atala                                  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; jelenté-
se: francia.

3

4 Csütörtök Borbála, Boróka, Barbara                          
Damaszkuszi Szt. János, Szt. 
Borbála

Borbála – a Barbara magyaros módo-
sulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar becéző-
jéből önállósult.

4 70 éve hunyt el a szovjetunióbeli Taganrog fo-
golytáborban Mikecs László tanár, történész.
50 éve hunyt el Budapesten Felvinczi Takács Zol-
tán művészettörténész, a keleti művészet nemzet-
közi hírű ismerője.

5 Péntek Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Szombat Miklós, Csinszka, Nikoletta
Szt. Miklós

Miklós – görög–szláv eredetű; jelentése: 
győzelem + nép.

6 125 éve született a vajdasági Torzsán Fröhlich Pál 
fizikus, a polarizációs színkép felfedezője.
25 éve hunyt el Kolozsváron Jodál Gábor 
zeneszerző.

Ha napján hó esik, vége az 
enyheségnek.

7 Vasárnap Advent 2. vasárnapja  
Ambrus, Ambrózia,  
Ányos Szt. Ambrus                                      

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7

8 Hétfő Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  Szűz Mária 
Szeplőtelen Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő. 8 225 éve, 1789-ben született Pesten Hild József 
építőmester, a reformkori Pest legjelentősebb 
építésze.

9 Kedd Gyöngyi, Györgyi, Natália, 
Leona
Szt. Juan Diego                                     

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája.

9

10 Szerda Judit Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő.

10

11 Csütörtök Árpád, Lehel, Dániel                                  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: a szó 
maga.

11
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Hétfő Blanka, Elza, Natália                                        Elza – az Erzsébet (Elisabeth) német 
rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: Jézus 
születésnapja.

1 45 éve hunyt el Kolozsváron Faragó Pál, az 1936. 
évi sakkvégjáték olimpiai bajnoka. 
40 éve hunyt el Újvidéken Zilahy Lajos író, 
publicista.
25 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születé-
sű Makkai László történész, társadalomkutató.

2 Kedd Aranka, Melinda, Vivien                                            Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2 420 éve, 1594-ben hunyt el Gerardus Mercator 
németalföldi térképész, földrajztudós, az első 
modern térkép megalkotója. 
145 éve hunyt el Kolozsváron Ruzitska György 
zeneszerző, pedagógus.

3 Szerda Ferenc, Olívia, Atala                                  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; jelenté-
se: francia.

3

4 Csütörtök Borbála, Boróka, Barbara                          
Damaszkuszi Szt. János, Szt. 
Borbála

Borbála – a Barbara magyaros módo-
sulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar becéző-
jéből önállósult.

4 70 éve hunyt el a szovjetunióbeli Taganrog fo-
golytáborban Mikecs László tanár, történész.
50 éve hunyt el Budapesten Felvinczi Takács Zol-
tán művészettörténész, a keleti művészet nemzet-
közi hírű ismerője.

5 Péntek Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Szombat Miklós, Csinszka, Nikoletta
Szt. Miklós

Miklós – görög–szláv eredetű; jelentése: 
győzelem + nép.

6 125 éve született a vajdasági Torzsán Fröhlich Pál 
fizikus, a polarizációs színkép felfedezője.
25 éve hunyt el Kolozsváron Jodál Gábor 
zeneszerző.

Ha napján hó esik, vége az 
enyheségnek.

7 Vasárnap Advent 2. vasárnapja  
Ambrus, Ambrózia,  
Ányos Szt. Ambrus                                      

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7

8 Hétfő Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  Szűz Mária 
Szeplőtelen Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő. 8 225 éve, 1789-ben született Pesten Hild József 
építőmester, a reformkori Pest legjelentősebb 
építésze.

9 Kedd Gyöngyi, Györgyi, Natália, 
Leona
Szt. Juan Diego                                     

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája.

9

10 Szerda Judit Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő.

10

11 Csütörtök Árpád, Lehel, Dániel                                  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: a szó 
maga.

11
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

12 Péntek Gabriella, Ottília                                         
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; jelenté-
se: Isten embere, Isten bajnoka.

12 100 éve született Budapesten Marton Lili kolozs-
vári ifjúsági író, műfordító. 
15 éve hunyt el Joseph Heller világhírű amerikai 
regényíró.

13 Szombat Lúcia, Luca, Otília                                    
Szt. Lúcia

Luca – a Lúcia régi magyar formája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: virra-
datkor, hajnalhasadáskor született.

13 120 éve hunyt el Budapesten Xántus János termé-
szettudós, utazó, néprajzkutató.
70 éve hunyt el Vaszilij Kandinszkij orosz abszt-
rakt festő- és képzőművész.
30 éve hunyt el Rómában Amerigo Tot magyar 
szobrászművész. 

A Luca-napot követő 12 nap 
időjárását feljegyezve meg-
tudhatjuk a következő év 
12 hónapjának időjárását.                         
Szent Lucának híres napja,                         
A napot rövidre szabja.                             
Ha Luca sárban jár,                                   
A karácsony hóban áll.

14 Vasárnap Advent 3. vasárnapja
Huba, Szilárda, Konrád                   
Keresztes Szt. János                             

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 190 éve, 1824-ben született Köröstarcsán Szabó 
Károly történész, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
első igazgatója.
25 éve hunyt el Andrej Dmitrijevics Szaharov 
Nobel-békedíjas szovjet-orosz magfizikus.

15 Hétfő Albina, Valér, Detre, Dezső                                Valér – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

15 25 éve, december 15-16-án ezen a napon Temesvá-
ron több száz ember élőláncban akadályozza meg 
Tőkés László református lelkész kilakoltatását. 
Ez az esemény indítja el a Ceauşescu-diktatúráját 
megbuktató romániai forradalmat.

16 Kedd Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; jelentése: 
nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

16

17 Szerda Olimpia, Iza                                               
Szt. Lázár 

Lázár – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten a segítőm.

17 100 éve hunyt el Kálmán János kolozsvári refor-
mátus kollégiumi tanár.
100 éve született Budapesten Karinthy Gábor 
költő, Karinthy Frigyes fia.

18 Csütörtök Auguszta, Töhötöm, Ákos, 
Álmos

Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 300 éve született Bécsben Esterházy Miklós 
József herceg, császári-királyi tábornok, a fertődi 
kastély építtetője.

19 Péntek Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; jelen-
tése: nyughatatlan.

19 45 éve hunyt el Budapesten Tompa Sándor 
színművész.

20 Szombat Timót, Domonkos, Otília, 
Apor, Csaba
Szt. Teofil

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 35 éve hunyt el Kolozsváron Fülöp Antal Andor 
kolozsvári festőművész.



2014–2015
173

K
A

LEN
DÁ

RIU
M

DECEMBER

December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

12 Péntek Gabriella, Ottília                                         
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; jelenté-
se: Isten embere, Isten bajnoka.

12 100 éve született Budapesten Marton Lili kolozs-
vári ifjúsági író, műfordító. 
15 éve hunyt el Joseph Heller világhírű amerikai 
regényíró.

13 Szombat Lúcia, Luca, Otília                                    
Szt. Lúcia

Luca – a Lúcia régi magyar formája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: virra-
datkor, hajnalhasadáskor született.

13 120 éve hunyt el Budapesten Xántus János termé-
szettudós, utazó, néprajzkutató.
70 éve hunyt el Vaszilij Kandinszkij orosz abszt-
rakt festő- és képzőművész.
30 éve hunyt el Rómában Amerigo Tot magyar 
szobrászművész. 

A Luca-napot követő 12 nap 
időjárását feljegyezve meg-
tudhatjuk a következő év 
12 hónapjának időjárását.                         
Szent Lucának híres napja,                         
A napot rövidre szabja.                             
Ha Luca sárban jár,                                   
A karácsony hóban áll.

14 Vasárnap Advent 3. vasárnapja
Huba, Szilárda, Konrád                   
Keresztes Szt. János                             

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 190 éve, 1824-ben született Köröstarcsán Szabó 
Károly történész, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
első igazgatója.
25 éve hunyt el Andrej Dmitrijevics Szaharov 
Nobel-békedíjas szovjet-orosz magfizikus.

15 Hétfő Albina, Valér, Detre, Dezső                                Valér – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

15 25 éve, december 15-16-án ezen a napon Temesvá-
ron több száz ember élőláncban akadályozza meg 
Tőkés László református lelkész kilakoltatását. 
Ez az esemény indítja el a Ceauşescu-diktatúráját 
megbuktató romániai forradalmat.

16 Kedd Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; jelentése: 
nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

16

17 Szerda Olimpia, Iza                                               
Szt. Lázár 

Lázár – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten a segítőm.

17 100 éve hunyt el Kálmán János kolozsvári refor-
mátus kollégiumi tanár.
100 éve született Budapesten Karinthy Gábor 
költő, Karinthy Frigyes fia.

18 Csütörtök Auguszta, Töhötöm, Ákos, 
Álmos

Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 300 éve született Bécsben Esterházy Miklós 
József herceg, császári-királyi tábornok, a fertődi 
kastély építtetője.

19 Péntek Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; jelen-
tése: nyughatatlan.

19 45 éve hunyt el Budapesten Tompa Sándor 
színművész.

20 Szombat Timót, Domonkos, Otília, 
Apor, Csaba
Szt. Teofil

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 35 éve hunyt el Kolozsváron Fülöp Antal Andor 
kolozsvári festőművész.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

21 Vasárnap Advent 4. vasárnapja 
Tamás                                                  

Tamás – arámeus–görög eredetű; jelen-
tése: iker, csodálatos.

21 25 éve ezen a napon Kolozsváron is megkezdőd-
tek a diktatúraellenes tömegtüntetések.

Ha Tamás reggelén friss hó 
esett, / boldog, békés kará-
csonyt remélhettek.

22 Hétfő Anikó, Zénó, Zénóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; jelenté-
se: bájos, kedves, Isten kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

22 250 éve, 1764-ben hunyt el a felvidéki Felbáron 
báró Amade László költő. 
25 éve hunyt el Samuel Barclay Beckett Nobel-dí-
jas ír költő, próza- és drámaíró. 
25 éve a román fegyveres erők átálltak a buka-
resti tüntetők oldalára, Ceaușescu elnök, pártfő-
titkár elmenekül a fővárosból. 

23 Kedd Viktória, Győző                                         
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 125 éve született Miskolcon Kmetty János festő és 
grafikus, a magyar művészetpedagógia kiemelke-
dő egyénisége.

24 Szerda Ádám, Éva, Adél Ádám – sumér–héber eredetű; jelentése: 
atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: élet, 
életet adó.

24 60 éve hunyt el Kolozsváron Szopos Sándor festő-
művész, grafikus. 

Ha az éjszaka folyamán a szél 
keletről fúj, akkor marhavészt, 
nyugatról emberek halálát, délről 
betegséget hozott.
Ha karácsony éjszakáján szépen 
hull a hó, reménységet ad, hogy 
lészen minden jó.

25 Csütörtök Jézus Krisztus születése
Karácsony ünnepe 
Eugénia

Eugénia – görög–latin–német eredetű; 
jelentése: előkelő, jeles nemzetségből 
való.

25 90 éve született Nyíregyházán Váci Mihály József 
Attila- és Kossuth-díjas költő, műfordító. 

Ha fehér karácsony, akkor zöld 
húsvét, ha fekete karácsony, 
akkor fehér húsvét. 
Ha tiszta, napos az idő, akkor 
száraz nyár, jó gyümölcstermés, 
sok bor várható.

26 Péntek Karácsony 2. napja
István                                                
Szt. István első vértanú

István – görög–német–magyar eredetű; 
jelentése: virágkoszorú. 

26 70 éve halt meg Magnyitogorszkban Járosi Andor  
kolozsvári evangélikus lelkész, teológiai tanár, 
író. 

Ha szép, napos idő van, akkor 
mindenből jó termés lesz.
Ha zúzmarásak a fák, és kisüt 
a nap, akkor jó makktermés 
várható.

27 Szombat Karácsony 3. napja
János                                                  
Szt. János apostol

János – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyel-
mes. 

27 200 éve hunyt el Csanádpalotán Kelemen László 
színész, színigazgató, a magyar hivatásos színé-
szet megindítója.
100 éve hunyt el Budapesten Herman Ottó termé-
szettudós, néprajzkutató, polihisztor. 
50 éve hunyt el Kolozsváron Keöpeczi Sebestyén 
József  heraldikus, címerfestő, genealógus.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

21 Vasárnap Advent 4. vasárnapja 
Tamás                                                  

Tamás – arámeus–görög eredetű; jelen-
tése: iker, csodálatos.

21 25 éve ezen a napon Kolozsváron is megkezdőd-
tek a diktatúraellenes tömegtüntetések.

Ha Tamás reggelén friss hó 
esett, / boldog, békés kará-
csonyt remélhettek.

22 Hétfő Anikó, Zénó, Zénóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; jelenté-
se: bájos, kedves, Isten kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

22 250 éve, 1764-ben hunyt el a felvidéki Felbáron 
báró Amade László költő. 
25 éve hunyt el Samuel Barclay Beckett Nobel-dí-
jas ír költő, próza- és drámaíró. 
25 éve a román fegyveres erők átálltak a buka-
resti tüntetők oldalára, Ceaușescu elnök, pártfő-
titkár elmenekül a fővárosból. 

23 Kedd Viktória, Győző                                         
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 125 éve született Miskolcon Kmetty János festő és 
grafikus, a magyar művészetpedagógia kiemelke-
dő egyénisége.

24 Szerda Ádám, Éva, Adél Ádám – sumér–héber eredetű; jelentése: 
atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: élet, 
életet adó.

24 60 éve hunyt el Kolozsváron Szopos Sándor festő-
művész, grafikus. 

Ha az éjszaka folyamán a szél 
keletről fúj, akkor marhavészt, 
nyugatról emberek halálát, délről 
betegséget hozott.
Ha karácsony éjszakáján szépen 
hull a hó, reménységet ad, hogy 
lészen minden jó.

25 Csütörtök Jézus Krisztus születése
Karácsony ünnepe 
Eugénia

Eugénia – görög–latin–német eredetű; 
jelentése: előkelő, jeles nemzetségből 
való.

25 90 éve született Nyíregyházán Váci Mihály József 
Attila- és Kossuth-díjas költő, műfordító. 

Ha fehér karácsony, akkor zöld 
húsvét, ha fekete karácsony, 
akkor fehér húsvét. 
Ha tiszta, napos az idő, akkor 
száraz nyár, jó gyümölcstermés, 
sok bor várható.

26 Péntek Karácsony 2. napja
István                                                
Szt. István első vértanú

István – görög–német–magyar eredetű; 
jelentése: virágkoszorú. 

26 70 éve halt meg Magnyitogorszkban Járosi Andor  
kolozsvári evangélikus lelkész, teológiai tanár, 
író. 

Ha szép, napos idő van, akkor 
mindenből jó termés lesz.
Ha zúzmarásak a fák, és kisüt 
a nap, akkor jó makktermés 
várható.

27 Szombat Karácsony 3. napja
János                                                  
Szt. János apostol

János – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyel-
mes. 

27 200 éve hunyt el Csanádpalotán Kelemen László 
színész, színigazgató, a magyar hivatásos színé-
szet megindítója.
100 éve hunyt el Budapesten Herman Ottó termé-
szettudós, néprajzkutató, polihisztor. 
50 éve hunyt el Kolozsváron Keöpeczi Sebestyén 
József  heraldikus, címerfestő, genealógus.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

28 Vasárnap Apor, Kamilla, Ráhel                            
Szent Család vasárnapja                         
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése bi-
zonytalan.
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 200 éve hunyt el Középajtán Benkő József teoló-
gus, botanikus, történetíró, nyelvész.

29 Hétfő Tamás, Tamara, Dávid                               
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29

30 Kedd Dávid, Annamária, Zoárd                                           Dávid – héber eredetű; jelentése: ked-
velt, szeretett; egyesítő.

30

31 Szerda Szilveszter, óév                                        
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelentése: 
erdő, erdő mellett lakó férfi .

31 175 éve született Sepsikőröspatakon Bedő Albert 
erdész, az MTA tagja.
125 éve született Tornyán Greguss Pál  botanikus, 
egyetemi tanár.  

Szilveszter éjszakáján ha szépen 
ragyognak a csillagok, akkor 
bőséges aratás és szüret várha-
tó. Ellenben ha szilveszter éjjel 
esik, újév reggelén már süt a 
nap, akkor rossz lesz a termés. 
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

28 Vasárnap Apor, Kamilla, Ráhel                            
Szent Család vasárnapja                         
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése bi-
zonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 200 éve hunyt el Középajtán Benkő József teoló-
gus, botanikus, történetíró, nyelvész.

29 Hétfő Tamás, Tamara, Dávid                               
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29

30 Kedd Dávid, Annamária, Zoárd                                           Dávid – héber eredetű; jelentése: ked-
velt, szeretett; egyesítő.

30

31 Szerda Szilveszter, óév                                        
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelentése: 
erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 175 éve született Sepsikőröspatakon Bedő Albert 
erdész, az MTA tagja.
125 éve született Tornyán Greguss Pál  botanikus, 
egyetemi tanár.  

Szilveszter éjszakáján ha szépen 
ragyognak a csillagok, akkor 
bőséges aratás és szüret várha-
tó. Ellenben ha szilveszter éjjel 
esik, újév reggelén már süt a 
nap, akkor rossz lesz a termés. 
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TŐ A 25 év előtti események – megnyugtató megnevezésük még várat magára. Hiva-
talosan forradalomnak tekintik, de nagyon sok megnevezés került már forgalomba. 
A bukaresti népi elnevezés: „loviluţie” (a lovitura de stat – államcsíny – és a revoluţie 
– forradalom – összevonásából) szabatos magyarítása még várat magára, de a forga-
lomban levő ironikus vagy komolyabb megnevezések éppen eléggé jelzik, még mindig 
találgatjuk, mi is történt, hogyan is történt valójában. Könyvtárnyi irodalma van már 
1989 decemberének, biztos vagyok benne, hogy szétforgácsolva benne van a teljes 
igazság is, csak össze kéne rakni a sok emlékezésből, elemzésből, dokumentumközlés-
ből az  események pontos kronológiáját, valódi szereplőit és statisztáit. Igen, a statisz-
ták…  Az bizonyos, hogy ártatlan emberek tucatjai áldozták életüket december 16. 
és 22. között, még talán utána is. Emlékük előtt tisztelegnünk illik, bármi legyen is a 
véleményünk az eseményekről és a bekövetkezett új világról…

2012-ben újra megjelent két kolozsvá-
ri szerző (Tit-Liviu Domșa és Victor Eugen 
Mihai Lungu) könyve, ennek alapján idéz-
zük fel 1989. december 21-ének napját.

H. Szabó Gyula

1989. december 21-én délben a Ceau-
şescu támogatására összehívott bukares-
ti népgyűlés diktatúraellenes tüntetésbe 
csapott át. A diktátor azzal a szándék-

kal hívta össze a gyűlést, hogy nyilvánosan ítéljék el a Temesváron történteket. 
Ceauşescu a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának erkélyéről szólt 
az egyre inkább zúgolódó tömeghez, mindenkinek – ijedtében − 100 lej fi zetés-
emelést rögtönzött. Mindhiába. Hamarosan az összehívott tömeg szétszéledt, a 
résztvevők egy csoportja azonban az Intercontinental mellett gyülekezni kezdett. 
Egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Kis idő múlva a karhatalmi erők a Romana és 
az Egyetem téren tüntető, rendszerellenes jelszavakat üvöltöző, elsősorban fi ata-
lokból álló csoportokba lőttek, sokat közülük letartóztattak, a tömeget tankokkal 
próbálták szétkergetni.

Kolozsvárott is arra utasították a vállalati vezetőket, hogy az RKP, és annak 
főtitkára, Nicolae Ceauşescu politikájával szolidarizáló, a temesvári „huligáno-
kat” elítélő gyűléseket hívjanak össze. Bár semmilyen rendszerellenes tüntetés 
nem volt előre kitervelve, a nehézgépgyár munkásai a temesvári eseményeken 
felháborodva-felbátorodva megindultak a központ felé. Ezzel egy időben, szintén 
spontánul, a Főtéren, tüntetők kis csoportja verődött össze. Arra a hírre, hogy a 
fővárosban kifütyölték Ceauşescut, és a televízióadás hirtelen megszakadt, a főtéri 
tüntetők, köztük Călin Nemeș színész, megpróbálták mozgósítani az arra járókat.

Délután 3 órakor Carp Dando kapitány (később tábornokká léptették elő) veze-
tésével a fenesi kaszárnyából több osztag is érkezett a városba. Induláskor a követ-
kező, parancsot kapták: lőjjétek le őket, mert nem emberek! A Főtéren Călin Nemeș, 
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és a hozzá csatlakozók csupasz mellel szegültek szembe a fegyverüket rájuk szegező 
katonákkal. (A tüdőlövést szenvedett Nemeș 1993-ban végül öngyilkos lett.)

Kolozsvár főterén 15.45–15.55 között 12 személyt gyilkoltak meg: Borbély Ist-
ván Cristurean Rodica, Cioară Viorel, Egyedy Imre, Jurja Sorinel Dorinel, Szabó 
Attila, Matiș Lucian, Merca Aurel, Pedestru Horia,  Tamás Burgya József, Ţiclete 
Mihai Călin és Vergica Marin. További 26-ot megsebesítettek: Bălan Ioan, Bărdaş 
Livia, Borhidi Ioan, Călin Nemeș, Czegheni Mariana, Csüdöm István, Danea Mi-
hai, Doboş Mihai Odon, Dulca Augustin, Durdeu Marius (akkor alig 6 éves volt) 
Falup Alexandrina Laurenția, Farkas Csilla Ildikó, Feher Victor, Ilea Daniel, Jaş-
cău Vasile, Lăpușan Dorel, Lung Ioan Dan, Lupșa Dorel, Machek Mircea Eduard, 
Mureșan Emil, Nagy Aba, Nagy Jenő, Nemeti Cristea Niculae, Pascu Traian, Pastor 
Gheorghe és Suciu Ladislau.

Később a katonák ismét tüzet nyitottak a Főtéren, a plébánia közelében: egy 
tüntető (Sabău Ioan) életét vesztette, 6 pedig (Coltor Aurel, Machek Mircea, Lupșa 
Dorel, Pripon Ioan, Szabó István és Vári Éva Melinda) megsebesült.

A Széchenyi téren tankok és páncélosok sorakoztak fel, a gyárakból induló 
munkásokat akarták feltartóztatni. Az állomás felől induló, több mint ezer fős tö-
meg – Temesvár! Ma Temesváron, holnap az egész országban! Erőszak nélkül! Le 
a diktátorral! felkiáltással – özönlötte el az utat. A Metropol vendéglőnél Dicu Ilie 
kapitány és Caba Florin alezredes várta a munkásokat. (Szintén mindkettőt elő-
léptették). Az összecsapást itt már nem lehetett elkerülni: Ciortea Emil, Inclezan 
Ioan és Pop Teodor életüket vesztették. Megsebesült: Albu Olimpiu, Benkő László, 
Cuţitaru Ioan, Igna Ioan, Lung Leontin, Lung Marin, Mitrea Sever, Mureşan Nico-
lae, Podină Marcel és Rus Marius Vasile.

A Monostorról induló tüntetőket a sörgyárnál Lateș Vasile ezredes (ma tábor-
nok), és Marangoci Dumitru alezredes (később tábornok) várta: 9 személyt meg-
gyilkoltak (Bors Grigore, Szabó István, Mișan Luminița Corina, Vălean Ioan, Nasc 
Gheorghe Adrian, Pop Alexandra, Chira Ioan, Ballai Zoltán Csaba, Smical Dinu 
Adrian) és 13-at súlyosan meg-
sebesítettek (Takács Sándor, 
Bortig Liviu, Rusu Gheorghe, 
Korobian Gabriel, Rusu Marcel 
Dan, Rus Gavrilă, Graur Andrei, 
Mathe Gerő, Pleș Constantin, 
Popa Cristina Daliana, Popa 
Dănuț, Cozac Vasile, Nițu 
Mircea.) A Mărăști negyedben 
Rusu Ioant, a CuG egyik mun-
kását lőtték főbe, Coste Ioant és 
Kis Mihályt megsebesítették.
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TŐ Öt évvel ezelőtt a Szabadság hasábjain jelent meg Zilahi Csaba rádióinterjúja az 
egyik főtéri sebesülttel, Csüdöm Istvánnal. 

Forradalmár − egy szó, amely ma már kissé furán hangzik. Még azok számára is, 
akiket valóban így nevezhetünk, akik 20 évvel ezelőtt szembeszálltak a rájuk szegezett 
gépfegyverekkel, akik számára a szabadság a saját életüknél is többet ért. Közéjük 
tartozik a kolozsvári Csődöm István is, aki azokat az eseményeket idézi fel, amelyek 
Kolozsvár Főterén történtek 1989. december 21-én.

Zilahi Csaba

Kolozsvár Főtere – 1989. december 21.

− Hogy kerültél akkor ki a Főtérre?
− Amikor december 21-én munka után hazafelé menet a trolival a Széchenyi 

térre értünk, leállt a forgalom. Ez délután három óra körül lehetett. Leszálltam 
és elindultam gyalog, közben hallottam, hogy a Főtéren gyülekeznek az embe-
rek. Arra mentem. Valóban, amikor odaértem, láttam, hogy a Continental Szálló 
előtt néhányan a rendszer ellen tüntettek. Pont akkor érkeztek meg a katona-
ság teherautói, és elzárták az odavezető utakat. Elkezdtünk mi is kiabálni, „Le 
Ceauşescuval!”, ilyesmiket. Én a főtéri templom bejáratával szemben álltam, ott is 
volt hat-hét katonából álló kordon, meg akarták akadályozni az embereket, hogy 
a Continental elé jussanak.

– Láttad, amikor Călin 
Nemeșt és a többieket lelőtték?

– Nem láttam, amikor lelőt-
ték őket, akkor én éppen útban 
voltam a Főtér felé. De láttam a 
testeket... voltak köztük halot-
tak és sebesültek is. Borzasztó 
volt, hogy a katonák nem en-
gedték a mentősöket segíteni 
azokon, akiken még lehetett 
volna. Azért is nagyon-nagyon 
fel volt háborodva a tömeg, köz-
tük én is, hogy milyen dolog 
ez, miért nem engedik oda a 
mentőket, hogy elvigyék a sebe-
sülteket. Emlékszem, egy lány 
virággal ment a katonák felé, s 

A főtéri lövöldözésről készült dokumentumfelvétel: 
a sebesült az akkor 22 éves Csüdöm István
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az egyik katona gépfegyverébe 
bedugott egy szegfűszálat. Az 
volt az érzésem akkor, hogy a 
katonák velünk tartanak. De 
váratlanul elkezdtek lövöldözni. 
Amikor hallottam a lövöldözést, 
levetettem magam a földre, lá-
bammal a katonák felé. Úgy 
három méterre voltam akkor a 
katonáktól, néhány másodperc 
után éreztem, hogy meglőtték a 
lábamat.

− Láttad, hogy felétek tart-
ják a puskát? Tehát először nem 
a levegőbe lőttek?

− Én azt láttam, hogy a 
katonák, akik előttünk álltak, 
negyvenöt fokba felfelé lőttek, 
tehát a levegőbe. Mégis, néhányan megsebesültünk, s meg is haltak vagy ketten 
ott. Egy személy pont mellettem halt meg, nagyon-nagyon rossz látvány volt, min-
dig, amikor visszaemlékezem, megborzongok. A tiszt vagy máshonnan valaki lő-
hetett ránk... valami szekustisztek lehettek valamelyik épületben megbújva, azok 
lőhettek a tömegbe.

− Mi történt ezután? Hogy kerültél kórházba?
− Mikor a lövéseknek vége lett, nem tudom mennyit tarthatott... tíz másod-

perc, tizenöt másodperc, nekem nagyon-nagyon hosszúnak tűnt... aki nem sebe-
sült meg, elszaladt. Maradtak csak a sebesültek és a halottak. Négy-öt személy, 
hat.

− Ez ott volt, azon a járdán, ami szemben van a Szent Mihály-templommal, ahol 
régebben az antikvárium volt, s most a Diesel klub?

− Igen, pont ott. Miután lecsendesedett a helyzet, akkor derült ki, hogy ott a 
tömegben volt két személy, akiket ismertem, s ők is ismertek, kollégák voltunk. Az 
egyik megismert és odajött egy másikkal, bevittek egy udvarra, ott adtak nekem 
vizet. Látták, hogy nagyon nagy baj van a lábammal, nagyon vérzik, és be akar-
tak szállítani a kórházba. Én viszont nagyon tiltakoztam, mert tudtam, hogy ha 
bevisznek, és a rendszer nem bukik meg, akkor kész halál, kivégeznek. De végül 
aztán én is beláttam, hogy jobb kórházba menni, különben meghaltam, elvérez-
tem volna. Kivittek újra az utcára, pont akkor jött a Monostor felől egy maxitaxi, 
megállították a mikrobuszt, beraktak engem, és még vagy hármat, elvittek az l-es 
számú sebészeti klinikára. Borzasztó, hogy ott milyen látvány fogadott. Mint egy 
mészárszékben. Mindenhol vér, mindenhol sebesült, jajgatás, kiabálás, sírás. 

− Ez tehát 21-én történt, amikor Ceauşescu még hatalmon volt. Mi történt azon 
az éjszakán, emlékszel?

A mára négytagúvá bővült Csüdöm család 
a huszadik születésnapját ünneplő Tamással és 
a kilenc hónapos Rékával, 2009 decemberében
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TŐ − Borzasztó volt az éjszaka. Egyrészt nagy volt a fájdalom, másrészt a 
Szekuritáté emberei egész éjjel ott voltak a klinika folyosóján. Másnap délben, 
amikor Ceauşescu elmenekült, a szekusok is eltűntek. De addig mindannyian meg 
voltunk győződve, hogy elvisznek onnan, valahol kivégeznek, megölnek. Bele is 
törődtem, hogy ez van és kész. Borzasztó volt. Életem egyik legfantasztikusabb 
híre volt, hogy megbukott a Ceauşescu-rendszer. Huszonegyedikén sebesültem 
meg s huszonkettedikén, amikor Ceauşescu elmenekült megszületett a fi am. De 
én akkor ezt nem tudtam csak huszonharmadikán értesültem arról, hogy mi a 
helyzet. Hogy fi am született, és hogy a feleségem tulajdonképpen pár száz méterre 
van tőlem a szülészeten. Szabó Judit doktornőnek szeretném megköszönni ezúton 
is, hogy megmentette a lábamat, mert a főorvos szerint le kellett volna vágni, any-
nyira elfajult a fertőzés.

– Megérte akkor kiállni az utcára, az életedet kockáztatni a szabadságért?
– Megérte. Nem bántam meg, de nem számítottam arra, hogy húsz év után ott 

tartson az ország, ahol jelenleg tart.

(Elhangzott a Kolozsvári Rádió magyar adásának 
2009. december 21-i, délutáni műsorában.)
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A „györgyfalvias” telepítések története, 
Bodrog

A vidéket kevésbé ismerő 
számára is azonnal feltűnik, 
hogy a Kolozsvár déli-, keleti 
gyűrűjében elhelyezkedő ma-
gyar falvak, tanyák szemmel 
könnyen érzékelhetően is erő-
teljesen „györgyfalvias jellegű-
ek”. Ez azért is van, mert a Fele-
ki-hegy oldalában elhelyezkedő 
magyar jellegű falvak, telepek 
kialakulása, etnikai, gazdasá-
gi felerősödése a 19. századtól 
kezdődően a két magyar jellegű 
falu, Györgyfalva és Ajton, kö-
zülük a népesebb, Györgyfalva 
nevéhez kötődik. Ennek népes-
ségfölöslegéből települnek be 
újra a magyarságukban elnép-
telenedő falvak (Kolozskara, 
Pata), alakulnak ki a telepes fal-
vak (Bodrog) és magyar tanyák 
(Szopor). A 19. század elején 
Darvai Imre földbirtokos patai 
zsellértelkeire Györgyfalváról 
és Ajtonból vitt telepeseket. 
A  birtokos vállalta fel azt is, 
hogy az ugyancsak megfogyatkozott magyarságú Patában templomot, parókiát 
építtet, harangot öntet, kegyszereket adományoz. 

A második és a további kirajzás a Darányi Ignác féle telepítéspolitika csoport-
jába tartozik, amikor is a 19. század végétől a magyar földművelésügyi minisz-
ter javaslatára az erdélyi és bánsági kincstári birtokokra, megvásárolt magyar 
nagybirtokra, a magyar földművesség megerősítése érdekében magyar jellegű 
telepesfalvakat hoztak létre. Ebben az időszakban Kolozskara lakóinak nagy része 
román volt, és alig 70 magyar lakta, ők is többnyire uradalmi cselédek voltak. A 
hatóságok 1896-ban a bárótól megvásároltak ezer kataszteri holdat, azt felparcel-
lázták és kiosztották a Györgyfalváról ide érkező telepesek között. A faluban 17 
telepest, kissé távolabb, Pata közelében a Bodrog dűlőben 10, a botosiban 4 tanyai 
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telephelyet hoztak létre, ahová a telepeseknek házat építettek. 1903 és 1906 között 
19 ház épült fel a két telephelyen, és ezekbe 11 család Györgyfalváról érkezett.

Kolozsvári ismerőseimet, barátaimat szoktam ugratni azzal, hogy mit gon-
dolsz, melyik Kolozsvár környéki faluban található még Petőfi  Sándor és Józsa 
Béla utca? Természetesen nincs honnan tudniuk, és erre én diadalmasan fi tog-
tathatom jól tájékozottságomat, mondhatom ki, hogy az alig 50 lelkes, nemrég 
még színmagyar tanya- vagy telepesfaluban, Bodrogon. Hogy miért és kinek a 

jóindulatából kaptak a bodrogiak 
magyar utcaneveket, azt nem le-
het tudni, de úgy tűnik, valame-
lyik román elöljáró annak idején 
odaajándékozta nagyjainkat egy 
kis magyar telepesfalunak. Azon 
már külön mulatunk, hogy a 
túlbuzgalomban Bodrogon Petőfi  
ma is „Petőff y Sandor”-ként, Jó-
zsa Béla pedig „Yozsa Bellá”ként 
van leírva. 

Amint az előbbiekben láttuk, 
Bodrog is magyar tanyaként jött 
létre györgyfalviakból. Népét 
a magyar állam telepítette be 

1903–1906-ban Kolozskara Bodrok és Botos határrészébe Kolozs vármegyei, fő-
ként györgyfalvi magyar reformátusokkal. Akkor és még utána is sokan éltek itt, 
150-en voltak a legtöbben, és mára 40 sincs az állandó lakó. Itt is, és ezen a tájon 
mindenütt a bécsi döntés nyomvonalán, és fájdalmai nyomán járunk. Különös csa-
pás érte e kis települést is akkor, amikor épp közepén szelte ketté a bécsi határ: 
házai közül kettő Magyarországhoz, 8 pedig Romániához került. 

Lassan 30 éve rendszeresen járok Bodrogba, istentiszteleteket tartani, helyette-
síteni, de leginkább a hagyományos téli egyetemes imahétre. A kis település lakó-
inak nagy része most is magyar. Pontosan követhetem a bodrogi kicsiny magyar 
szórvány ember- és településarculatának is az alakulását. Az arcokon a mélyülő 
barázdák nyomát, és persze, a hiányt, az üresen maradó templompadokat, háza-
kat. Éveken át tengelytörő úton érkeztem Bodrogba. Most már a megközelítés a 
dezméri terelőúton és Patán át a legjobb. Ezzel együtt pedig ide is kiérkezett a 
civilizáció: a bodrogi letérő széléig, sőt Bózsig most már vadonatúj aszfaltút vezet.

Szabó Márton, Kicsi Marci bácsi szemben lakik a kis református templomocs-
kával. Úgy mesélik, hogy az ő nagyapja volt az első telepes: Szabójózsi Gergely. 
Nyolc fi a volt, mind a nyolc megjárta és katonaként végigharcolta az első világ-
háborút, és mind a nyolc hazajött. Ezért a hadi hűségért állítólag Ferenc József 
földekkel ajándékozta meg. 
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A kommunizmusban aztán Bodrog is 
nagyon elnéptelenedett, de sokáig megvolt 
még a magyar 1–4 osztályos iskolája. Csak 
magyar, hiszen itt nem élt román. Kolozs-
várról ingáztak, a bózsi tetőről, letérőtől 
télben, nyárban oda és vissza gyalogoltak a 
magyar tanítónők.

Marci bácsival és örökös kísérőmmel, 
Szabó István Kisbíróval nevetve vesszük 
számba a györgyfalvias-kalotaszegies össze-
tett csúfneveket is, melyek egy részét talán 
még az „anyafalu” akasztott rá az új telepek 
lakóira. Nagyobb részt ott kapták, és min-
den kisugárzott telepre megkülönböztetés-
ként vitték magukkal tovább. Olykor csúf, 
csúfondáros, máskor meg egymásra torlódó 
jelzős, megkülönböztető család- és személy-
melléknevek ezek: Kényes, Pocok, Csádé, 
Puli, Bucsi, Batrin, Cini, Süket, Csikári, Sza-

bi, Gyurkajózsi, Kisbíró, Tóthminya, Jancsijános, Kömös, Balranéz, Puff adás, Csiba. 
Mert itt hiába is mondaná valaki, hogy Szabó Gergely, mert az semmit nem jelent, 
ha nem fűzzük hozzá azonnal, hogy Szabójózsi Gergelyről volna szó. 

Marci bácsi most már egyedül él, egyedül rendezi magát, gyermekei Kolozs-
váron vannak, és hiába is hívják magukhoz a városba, „apu, jöjjön be legalább 
télen”, nem tudja elhagyni otthonát. Igaza van – ez volt mindig az otthona. Itt 
van még egy kis gazdaság is, de már csak aprójószág. A tehénen és disznókon 
túladott, ahhoz erő kell, mezőre kellene jár-
ni, kaszálni. Bevezet a házba, leültet, kínál, 
mesél. Különösen szép égszínkék színű sze-
meit és formás arcát látva tudom, erre az 
arcra szokták mondani, hogy „ritka jó arcú 
györgyfalvi bácsi”. 

Bodrogot még nem érte el a város, sze-
rencsére elég messze van ahhoz, hogy bár-
kik is a városba innen ingázzanak. Bodrog 
még anyanyelv és birtokosság szempont-
jából is jól tartja magát. De már látszanak 
nyomai annak, hogy a hajdan színmagyar 
györgyfalvi falucska is lassan színt, gazdát 
és nyelvet cserélhet, ha nem vigyáznak a tel-
kek és földek birtokosai. Még a nyugalom, de 
a nyugalmazott nyugdíjasok helye is. Egyre 
több a kiürült, az eladó ház, velük együtt az 
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új, az ismeretlen arc; már nem le-
het úgy, mint hajdanán, valame-
lyik portára csak úgy átköszönni 
magyarul a kerítéseken.

A kis templomocskát is ne-
héz időkben, 1980 és 83 között 
építették, közmunkával, a hívek 
adakozásából és áldozatából, de 
teljesen engedély nélkül, kike-
rülve a hatóság éberségét. Ti-
pegve érkeznek a templomba az 
öregek, szeretik ezt a kis refor-
mátus templomot. Hogyne sze-
retnék, a legnehezebb időkben 
saját erejükből építették.

Bodrog Kolozsvár környéké-
nek legmagyarabb szórványa. 
Öröm mindig itt lenni, igazi és 
őszinte vendégmarasztaló hely, 
itthon tartó családias ragaszko-
dást érezhet az erre járó. Innen 
a patak és néhány sósforrás kí-
séretében tovább ereszkedhe-
tünk aztán az enyhén kavicso-
zott úton a kolozsi völgybe a 
másik györgyfalvi telepes falu, 
Kolozskara fele. Aki pedig meg-
unta már a nagyvárost, csend-
re, békére, szeretetre vágyik és 
van egy kevéske megtakarított 
pénze, vásároljon telket, házat, 
házhelyet magának egy mese-
beli kis magyar közösségben, 
Bodrogon.

V. L.
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Kolozsvár 4. – Felsővárosi egyházközség

A Kolozsvár-Felsővárosi Egyház-
közösség a Monostori (Moților) úton 
álló Kakasos templom környékén 
lakó reformátusok  gyülekezete.

Kolozsmonostoron a 17. szá-
zadban nagy lélekszámú reformá-
tus közösség élt. Ezért, II. Rákóczi 
György 1654-ben egyházközösséget 
alapított ezen a területen számuk-
ra. Halála után Apafi  Mihály karol-
ta fel az itt élő reformátusokat, és 
1664-ben telket adományozott ne-
kik, amelyen egy udvarház is állt. 
Ez a telek – feltehetően – a mai sör-
gyár területén helyezkedett el, és 
lenyúlt egész a Szamosig. A későb-
biekben, Apafi  Bornemissza Anna 
református templomot építtetett a 
területén. 1755-ben azonban, a ka-
tolicizmust pártoló kormányható-

ság nyomására ezt a telket a rajta álló templommal együtt, a jezsuitáknak voltak 
kénytelenek eladni.

1896-ig nem léteztek intézményes keretek az itt élő, hitüket gyakorolni vágyó 
reformátusok számára. Mivel az istentiszteletek helyszínéül szolgáló imaházak túl 
kicsinek bizonyultak, a 19–20. század fordulóján fogalmazódott meg az igény egy 
újabb templom építésére. 1896-ban özvegy Turgyán Györgyné átengedte Kisgereb-
lye utcai házát istentiszteletek tartására.

1913 tavaszán kezdték el a jelenlegi templom építését a fi atal Kós Károly épí-
tész tervei alapján. A templom mennyezetének és a bútorzat festett díszítéseinek 
megálmodója Muhits Sándor iparművészeti iskolai tanár, kivitelezőjük Muhits 
egyik tanítványa, Szántó Gergely volt. Félévnyi munka után, a templomépület 
december végére elkészült. A felszentelésre 1914. március 22-én került sor.

Lelkipásztorai: Deák Ferenc (1920−1968), dr. Molnár Dezső (1968−1988), 
dr. Pap Géza (1988−), Sógor Géza (2001−2009), Ballai Zoltán Ferenc (2010−).

Ballai Zoltán lelkipásztor
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EK Németh Júlia

Vésővel és pasztellkrétával  
a humanizmus szolgálatában

Lőrincz Lehel laudációja

Hogy ki volt Lőrincz Lehel? Művész a szó legteljesebb és legnemesebb értel-
mében. Művész, aki térben és síkban egyaránt megalkotta a maga külön bejáratú, 
egyedi világát. Szobrász, aki ismerte legkedveltebb nyersanyagának, a fának va-
lamennyi titkát, de aki a kő és fém világában is ugyanolyan otthonosan mozgott. 
És művész, akinek nehéz munkában edzett ujjai alkalomadtán féltő gyöngédség-
gel nyúltak a pasztellkréta után, hogy így teljesítsék ki azt a sajátos univerzu-
mot, amelyet évtizedek következetes, keményen kitartó, alkotó tevékenységével 
megteremtett. Tette pedig mindezt csöndben és szerényen, műtermi magányában. 
Ott, ahova utolsó pillanatig napi rendszerességgel eljárt, hogy ledolgozza a mű-
vészi lelkiismerete megszabta penzumot. Nem keverte föl maga körül az álló vi-
zeket, nem nyüzsgött, nem könyökölt, nem akart mindenáron szerepelni, nem 
futott a hírnév után. Örvendett, hogy dolgozhatott, hogy megvalósíthatta művészi 
elképzeléseit. Hogy aztán a hírnév maga kopogjon be hozzá, s az utolsó pilla-
natban az anyaország kitüntető elismerését, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjét is meghozza számára. De olyannyira az utolsó pillanatban, hogy 
a hírről értesült ugyan, annak konkrét valójával azonban már nem szembesülhe-
tett. Nyolcvan évesen, ez év március 3-án végleg kihullott kezéből a pasztellkréta. 
utolsó munkáinak egyike, a Műtermi hangulat halála előtt néhány nappal még ott 
szerepelt a Minerva-házban, a Barabás Miklós Céh hagyományos, évente megren-
dezésre kerülő, csoportos tárlatán. Ez volt a hattyúdala.   

Lőrincz Lehel 1933. december 20-án Tordatúron született, református lelkész-
családban.  Neveltetése, a munka tisztelete, becsülete, s a nyílt, egyenes beszéd és 
magatartás olyan otthonról hozott útravaló, amely végigkísérte életét, s amelyet a 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban uralkodó, hasonló szellemi légkör teljesített ki. 
Az iskola, ahol felejthetetlen éveket töltött, s amelyre a legutolsó pillanatig hálás 
szívvel gondolt.  Kisgyermek kora óta a formák és színek bűvöletében élt.  Kollé-
giumi rajztanára, a festő Vass Albert hamar felfedezte tehetségét, és biztatására 
iratkozott be az akkoriban alakult kolozsvári Művészeti Középiskolába. Érettségi 
után a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola Grafika Szakán folytatta tanulmá-
nyait, de csakhamar átiratkozott a szobrászatra, Kós András osztályába. A főisko-
lai évek alatt olyan kimagasló művészegyéniségekkel került kapcsolatba mint Ro-
mulus Ladea és Szervátiusz Jenő. utóbbi meghatározó szerepet töltött be művészi 
kiteljesedésében. Egyfajta belülről fakadó, lelki affinitás fedezhető föl a sajátos 
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művészi nyelven kommuniká-
ló, tapasztalt szobrász és fi a-
tal, pályakezdő társa között. A 
magyar népélet és mondavilág 
drámai hangvételű, balladás 
tömörségű, érzelemdús térbe 
fogalmazása szervátiuszi ha-
tást mutat, amit Lőrincz Lehel 
a maga sajátos elképzelése sze-
rint varázsolt egyedivé, és tett 
később felejthetetlenné olyan 
alkotásokkal, amilyenek, töb-
bek között, a kifejezetten nar-
ratív szándékot sem nélkülöző 
Emese álma vagy a sejtelme-
sebb, formailag letisztultabb-
elvontabb Maros és Olt című 
faszobra. A tömbszerű, min-
den fölösleges sallangot mellő-
ző, célratörő, leegyszerűsített 
fogalmazásmód pedig akár 
tudatalatti kósi örökségnek is 
tulajdonítható. 

De visszatérve Lőrincz Lehel pályájának alakulására: főiskolai tanulmányai-
nak elvégzése után (1959) rövid ideig szabadfoglalkozású művész, majd Balaskó 
Nándor mellett gyakornokoskodik. Mestere Nyugatra távozását követően azonban 
ismét szabadfoglalkozású művészként és műemlék-restaurátorként tevékenykedik, 
végül pedig reklámgrafi kusi munkát vállal, és ilyen minőségben nyugdíjazzák 
1996-ban.     

Grafi kusnak indult, de szobrászi diplomával távozott a főiskoláról, s ez a ket-
tősség végigkísérte életét. Pasztellek és szobrok. Látszólag két homlokegyenest 
eltérő műfaj. A szobrász azonban nem kikapcsolódásként nyúlt a pasztellkrétához. 
Az Erdélyben ugyancsak komoly hagyományokkal rendelkező pasztellt korántsem 
minősítette „könnyű műfajnak”. A kétdimenziós színes beszéd csupán egy másfaj-
ta megnyilatkozás lehetőségét kínálta számára. Nem menekvés egy kevesebb fi zi-
kai megerőltetéssel járó világba – bár életének alkonyán már annak is számított – , 
hanem belső szükségszerűség. Művészi énjének sajátos megnyilvánulása. 

Kezdettől vonzódott a grafi kához, de hogy miért éppen a festészettel is rokon 
pasztellnél állapodott meg? Talán a szobrászatban eléggé ki nem élhető színéh-
sége miatt. Szobrászi habitusa azonban a grafi kust sem hagyta érintetlenül. Va-
lósághű, célratörő fogalmazásmódban, jobbára határozott kontúrokkal megjele-
nített, élénk színekbe öntött munkái nagyon jellegzetesek. Mintha a lehetetlent 
megvalósítva, pasztellkrétával faragta volna papírra a témát. A műfajra jellemző 
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EK sejtelmesség csak nagy ritkán sejlik föl itt-ott, jobbára a művész realitásigénye, 
értékmentő törekvései kerülnek előtérbe, legyen szó a népi építészet remekeiről, 
falusi templomokról, a népélet sajátos megnyilvánulásairól vagy urbánus tájakról, 
évszázados műemlék épületekről. A hangulatok, érzelmek gazdag skáláját színek-
be, fényekbe felvonultató pasztellek jobbára táji meghatározottságúak, de a mű-
vésztől a csendélet és a portré sem idegen. Önarcképek sokasága és a barátokról, 
pályatársakról készült portrék tanúskodnak kitűnő megfigyelőképességéről, lélek-
ábrázoló készségéről. 

Lőrincz Lehel mindenekelőtt azonban mégiscsak szobrász. Méghozzá erdélyi 
szobrász. Az erdélyiség egész lényének, művészi ars poeticájának meghatározó 
eleme. Alkotóművészetének középpontjában az ember áll a maga szellemi és fizi-
kai változatosságában, összetettségében. 

S hogy mennyire benne élt a művész korunk társadalmi valóságában azt leg-
inkább Döbbenet című háromalakos szoborkompozíciója tükrözi. Amely fájdalmas 
emlékeztető a bennünket, erdélyieket elutasító, 2004. december 5-i magyaror-
szági népszavazásra. A tiltakozás adta akkor kezébe a vésőt, és eredményezte a 
három markáns férfialak arcára kiülő döbbenetet.

 A jelképes, allegorikus fogalmazás egyébként sem idegen a művésztől. Kitűnő 
példája ennek az összekötözött kezű Kőtörő, a Teher vagy a Verespataki nehézségek. 
A formai erények, a lényegre törő, robusztusság  Lőrincz Lehelnél mélylélektani 
kutakodások eredményeként született nüanszokkal párosul. Nem egy alkotása, 
mint többek között a Töprengő, a Meditáló vagy a Gyötrődés kitűnő lélekrajznak is 
minősül, akárcsak mélységes humanizmusáról árulkodó, a gyermeklélek tisztasá-
gát, az ártatlanság báját vagy az anyai szeretet mélységét sugárzó szobrai. 

Archaikus és modern formák ölelkeznek térbe fogalmazott munkáiban, fednek 
föl egy-egy sajátos testhelyzetbe, mozdulatba sűrített érzelmi vagy fizikai állapo-
tot, egy-egy arckifejezés mögül felsejlő hangulatot. Kapcsolatuk tökéletes harmó-
niája, s a belőlük eredeztethető komplexitás eredményezi a Lőrincz Lehel-szobrok 
sajátos kisugárzását.

A művész nem az asztalfióknak és műtermi állványainak alkotott. Munkáival 
meghatározott időközökben kilépett a nyilvánosság elé, érzékeny barométerként 
reagált a szakma és a nagyközönség véleményére. 1967-ban jelentkezett először 
egyéni tárlattal Marosvásárhelyen. Kolozsváron 1966-ban Turós Lászlóval, 1976-
ban pedig Forró Antallal együtt állított ki. Mint annyian mások, ő is nyugdíjazása 
után talált igazán magára, lendült bele immár minden egyéb megkötöttség nélkül 
az alkotómunkába. 2002-ben a Gy. Szabó Béla Galériában, 2006-ban a Korunk 
Galériában és a hídelvei gyülekezeti otthonban, 2006-ban a kolozsvári Művészeti 
Múzeumban, 2010-ben pedig a Barabás Miklós Galériában jelentkezett legújabb 
munkáival. De elmaradhatatlan résztvevője volt valamennyi jelentősebb kolozsvá-
ri csoportos kiállításnak, az évente megrendezésre kerülő megyei tárlatoknak va-
lamint a Barabás Miklós Céh kiállításainak. Egyébként a céhnek alapító tagja volt. 
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Lőrincz Lehel különleges munkabírással, kitartással, alkotókedvvel munkál-
kodott az utolsó pillanatig. Felesége, Edit asszony féltő gondoskodását élvező, 
értékes és fölöttébb gazdag életműve immár önálló életre kelve tanúskodik al-
kotója kimagasló művészi erényeiről. Többek között olyan, a művészhez közel 
álló helyszíneken, mint a hídelvei református egyházközség gyülekezeti otthona, 
vagy a szülőfalu, Tordatúr és a művész második otthonának számító Szilágybagos 
parókiái.        

Monumentális térszobrai pedig, amelyekre Lőrincz Lehel különösen büszke 
volt, időtlen időkig hirdetik alkotójuknak a magyar múlt, a történelem és kultúra 
iránti elkötelezettségét, s a hely szelleméhez igazodó, egyedi formai megvalósítá-
sát. Apafi Mihály gránit mellszobra a nagyenyedi Bethlen Kollégium udvarán, a 
turulmadaras emlékmű a szilágybagosi református templomkertben, Báthory Ist-
ván fehér márványból készült mellszobra Szilágysomlyón, Ady Endre fekete gránit 
mellszobra a szilágylompérti templomkertben, a krasznai és a szilágynagyfalui 
Petőfi-, illetve Arany János-bronzszobor az említett települések féltve őrzött kin-
csei. De a művész egykori iskolájáról sem feledkezett meg, amelyet több munká-
jával is megajándékozott. Büszkén említette volt, hogy a patinás tanintézmény, a 
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium sok festőt és grafikust bocsátott már útjára, 
de, tudtával, 400 év óta ő az első szobrász, aki innen indult. Természetesnek tar-
totta tehát, hogy munkáinak egy része, Pápai Páriz Ferenc műmárvány mellszob-
ra, Körösi Csoma Sándor fa domborműve és a Barabás Miklóst ábrázoló bronz 
dombormű ide térjen vissza. De ugyancsak Nagyenyeden találhatók Áprily Lajos, 
Berde Mária és Hermányi Dienes József általa készített, bronz domborművei is. 

Lőrincz Lehel hagyományokat a modern képzőművészeti törekvésekkel sikere-
sen ötvöző nyelvezetének jellemzője az igényesség és közérthetőség. Alkotásainak 
népszerűsége és sikere is innen eredeztethető. Az anyaországi kitüntetés kimagas-
ló művészi tevékenységének méltó elismerése. 

Elhangzott 2014. június 3-án, Kolozsváron, a Ferences rendi kolostor refektóriu-
mában, Lőrincz Lehel szobrászművész magyar állami kitüntetésének (post mortem) 
átadásakor.     
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Három pad
Szédülve és félelmes-betegen,
Káprázó szemmel és tétova lábbal
Vonszoltam magam késő esti órán
A holt-emlékű sétatéren által.
Hol vannak, kikkel hajdan jártam itt?
S boldog magányom zengő titkait
Az éji lomb most vissza mért nem zúgja?

S ahogy így testben, lélekben letörten
Vonszoltam a sétányon magamat:
Előttem elkáprázott három pad.

Ahogy így vonszoltam magam sután,
Mellettem három pad egymásután
Eltűnt és elmaradt.

Egyiken szerelmes pár üldögélt,
Ölelték egymást, őket a sötét.

Az életemből ez a jelenet
Hiányzik, de nem bánt az engemet.

A másik padon egyedül egy férfi.
Felbámul, szeme az egeket méri.
Magában van, és mégis vele minden,
Mereng a neki jutott drága-kincsen,
Övé minden csillag és minden asszony,
S a varázs-ige, hogy mosolyt fakasszon,
Vagy könnyítő könnyet  ahogy akarja.
Békessége van, nagy gyötrelmek árán.
De végül semmi, semmi sem zavarja.
A teremtésben mégsem ő a vesztes,
Mert minden dolgok lelkébe szerelmes.
Felbámul, és némán hálákat ad,
S szállnak kezére égi madarak.
Ez lehettem volna  s félig se voltam,
E férfi: az én vágyam, félig-holtan.

A harmadik pad a sorban üres volt.
Azon nem pihent sem eleven, sem holt.
Gondoltam: ha ráülnék egy pillanatra:
Az a pad akkor is üres maradna.
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December 6-án Jodál Gábor (1913–1989) zeneszerző halálának negyedszáza-
dos évfordulójára emlékezünk. Székelyudvarhelyen járt iskolába, Kolozsvárt jogi 
doktorátust szerzett. A budapesti Zeneművészeti Főiskolán Kodály Zoltán tanít-
ványa. 1942-től Kolozsvárt színházi korrepetitor. Az évtized végétől a Gh. Dima 
Zeneakadémia tanára 1977-es nyugdíjazásáig. Szerzeményei a Kodály-iskola szel-
lemében fogannak. Ír zenekari műveket, kórusműveket, s dalokat erdélyi költők 
verseire. Modern betonsírja a II. C parcellában található. 

December 12-én Marton Lili (1914–2000) írónő lenne százéves. Budapesten 
született, de iskoláit már Kolozsvárt végezte. Nyelvszakos tanári diplomát szerzett, 
s újságíróként dolgozott kolozsvári és budapesti lapoknál. Benedek Elek hatásá-
ra főleg gyermekeknek szóló könyveket írt, gyermeklapoknak lett a munkatársa. 
Még az 1990-es években is jelen volt a cenzúra alól felszabadult sajtónkban. A 
gyermekekkel rendezett író-olvasó találkozókon gyakran szerepelt.  A Lutheránus 
temető felső részében nyugszik. 

December 17-én Kálmán János (1877–1914) református kollégiumi tanár ha-
lálának kerek évfordulójához érkezünk. Tordáról kerül a kolozsvári kollégiumba 

diáknak. Érettségi után a helybé-
li egyetemen szerez görög–latin 
szakos diplomát, 1903-ban pedig 
királygyűrűs kitüntetéssel dok-
torátust. Már 1896-tól óraadó, 
később helyettes tanár a kollégi-
umban. 1903 őszén választják ren-
des tanárrá a klasszika-fi lológiai 
tanszékre. Görögországban és Né-
metországban jár tanulmányúton. 
1907-től haláláig ő az egyházkerü-
let tanügyi előadója. Korai halálát 
követően a kollégium dísztermé-
ből temették nagy részvét mellett. 
Kenessey Béla püspök gyászbeszé-
de után Csengeri János, a klasszi-
ka-fi lológia professzora a Bölcsé-
szeti kar nevében búcsúzott egyik 
legtehetségesebb tanítványuktól. 
A sírnál több tanítvány és Kovács 
Dezső igazgató mondott beszédet. 
A II. B parcella felső széléhez kö-
zel álló vasráccsal körülvett fekete 
márványoszlopát a 90-es évek vé-
gén eltüntették. 
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December 27-én félszázados 
halálozási évfordulóján idézzük 
fel Keöpeczi Sebestyén József 
(1878–1964) heraldikus, genea-
lógus és festőművész emlékét. A 
ritka tehetségű ember ugyancsak 
változatos életpályát futott be. 
Széki tanító fi aként született, majd 
Besztercén járt iskolába. A buda-
pesti Országos Mintarajziskolában 
tanult festészetet, s Bécsben, Mün-
chenben, Párizsban tökéletesítette 
tudását. Nagyváradon ismerkedett 
meg a címerfestéssel, azután 1903-
ban Kolozsvárt letelepedve főleg 
genealógiai kiadványok illusztrá-
lásával és címerfestéssel kereste 
kenyerét. A világháború alatt Bu-
dapesten az Országos Levéltárban 
dolgozott címerfestőként. Mint 
a Székely Hadosztály tagja esett 
hadifogságba, Brassóból Köpecre 
internálták, ahol aztán két évti-
zedig élt. 1921-ben ő festette meg 

Nagy-Románia új címerét, amiért királyi kitüntetésben részesült. Több könyvet 
illusztrált, templomi emléktáblákat, családi címereket, exlibriseket festett. Házas-
ságainak számát nem sikerült tisztázni. Az 1930-as években a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, 1942-ben Kelemen Lajos hívására családjá-
val Kolozsvárra költözik, s itt részt vesz a vidéki kastélyok levéltárainak begyűjté-
sében. Az 1950-es évektől nélkülözések közt tengeti életét. Címeres sírköve a III. 
B parcellában a Kelemen Lajosé szomszédságában található. 
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Fodor Sándor

Bizonyos eset

A történetet Dimény Istvántól hallottam. 1952-ben vagy 53-ban szigorú pénz-
ügyi fegyelmet vezettek be a kiadóknál. Nincs több egyre-másra kötött szerződés, 
nincs számolatlanul fizetett előleg. Mindenki anyagilag is felel azért, amit aláír 
vagy -írat.

Franyó Zoltán éppen átutazóban volt Dobrudzsából a Bánság fővárosa felé. 
(Mást szabadon bocsátottak − Franyó csak utazott.) Útközben megállt a főváros-
ban. Egyenesen az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadóhoz sietett: a magyar osz-
tály főszerkesztője Dimény István volt. Mint egykori főnöke és patrónusa nyitott 
be Zoltán bátyánk Pistához, és szólt hozzá, mint bánsági a bánságihoz: − Pista, 
nekem pénz kell. Pista papírt-írószert adott neki; most helyben írjon egy szer-
ződésjavaslatot, azt ő majd soron kívül jóváhagyatja, megkötik a szerződést, és 
maximum három hét múlva már küldik is az előleget.

– Micsoda?! Hiszen most jövök a pénztártól. Láttam Jebeleanut, tudod, meny-
nyit pörköltek le neki? Legalább tíz köteget! Nekem semmit?!

− Biztosan könyve jelent meg nálunk... tudod, az új pénzügyi fegyelem... saj-
nos újabban nehézkes az ügyintézés.

Zoltán bátyánkat már nem érdekelte a magyarázkodás.
− Ki itt az igazgató?!
− Al. I. Ștefănescu − feleli Dimény. Az ősz mester egyébre már nem is kí-

váncsi. Elviharzik. Nem telik el egy óra − és cseng a Dimény telefonja. Al. I. 
Ștefănescu hangja enyhén szemrehányó:

− Ejnye, Pișta dragă... hát így viselitek ti gondját a mi hazai magyar íróink-
nak? Hozz le nekem néhány üres szerződésűrlapot, kérlek... Kettőt? Dehogyis. 
Hármat-négyet. Legalább.

Pista ellképedten markolt fel öt űrlapot. Jó, na. Ha lúd, legyen kövér.
Az igazgató irodájában kávé-konyak mellett ült Al. I. − és Zoltán bácsi. Hely-

ben kitöltik mind az öt szerződést (ha hat űrlapot hozott volna − hatot töltöttek 
volna ki), aláírják-iktatják-jóváhagyják. Kiutalás − nyomban. Félóra múlva Zoltán 
bácsi is besöpör a táskájába vagy hat köteget.

− Nem Ön figyelmeztetett, hogy így-úgy a pénzügyi fegyelem, hogy vége a 
helyben kiutalásoknak? − menti magát Dimény Pista az igazgatójánál.

− No hiszen persze... vigyázni kell, mikor mire adjuk a pénzt, de bizonyos 
esetekben több körültekintéssel, dragă Pișta... több körültekintéssel.
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Az első világháború előtt Kolozsváron műkö-
dő Kereskedelmi Akadémia nemcsak az oktatás 
terén, hanem a sportban is igen jelentős szerepet 
töltött be. Labdarúgócsapata a város legjobbja 
volt az 1900-as évek elején, ugyanakkor nagy 
hangsúlyt fektettek a többi sportra is. 

Mivel az 1880-as években az intézetben a 
sportolási lehetőségek korlátozottak voltak, az 
igazgatóság 1891-ben elfogadta Hangay Oktáv ja-
vaslatát, miszerint intézeti játékkört kellene ala-
kítani, így 1891-ben megalakult a Sphaira sport-
kör, elsősorban az intézet bentlakó diákjaiból. 

A sportkörhöz, illetve Hangay Oktáv nevéhez 
fűződik a sízés, illetve ahogy akkoriban nevez-
ték, a „lábszánkózás” meghonosítása az 1894/95-ös tanévben. Az akadémia sport-
köre volt Magyarországon az első egylet, amely felkarolta és népszerűsítette ezt a 
sportot. Az 1896-os millenniumi kiállításon az akadémia sportképpel mutatta be 
a honosított norvég sportot, s bár egyedüli ilyen jellegű egyesület volt, a budapesti 
bírálók által ignoráltatott. (A kolozsvári Kereskedelmi Akadémia értesítője, 1897)

Az egylet sízői már az első télen megtették sível az akadémia és a Törökvágás 
közötti távot, három diák – Toperczer Ernő, Hulita Vilmos és Birkás Lajos – pedig 
a Kolozsvár–Torda–Kolozsvár utat, „ifjú-bravúrt” hajtva végre. A következő év-
ben Hangay Oktáv vezetésével elrándultak Jegenye-fürdőre (Kalotaszeg). A sport 
meghonosodott, a sízők pedig saját síléceket, szánkót is beszereztek, télen hetente 
két-három alkalommal síztek a Törökvágás és a Hója lejtőin.

A kezdeményezés sajnos nem volt hosszú életű, a sí pedig a századfordulóra 
eltűnt a sportkör tevékenységéből.

Killyéni András

Hirschfeld Sándor

Hangay (középen) 
és az akadémia sícsapata 
az 1894/95-ös tanév telén
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Erdélyország – borország
„Fekvés és talaj a szőlőművelésnek per eminentiam kedveznek.” (Új világ borá-

szatunk térképén. In: Borászati füzetek)
1870-ben valószínűleg Entz Ferenc állapítja meg imigyen Erdély földjéről, hogy 

az kiválóan alkalmas a szőlőtermesztésre. Legyen ez a kiindulópontunk. A Jóisten 
megadta. Tudunk-e élni vele?

Egy 19. sz. végi képviselőházi itallapot böngészek, amelyik természetesen a 
magyar borokkal kezdődik. Minden jelesebb borvidék nevét felfedezem rajta, a 21 
fajta fehérborból nyolc tétel Erdélyből származik. Nem rossz arány.

Erdély bortörténete ugyanolyan hullámzó, mint magáé az ország(rész)é, az erdé-
lyi bor nemigen tudott kitörni szülőföldjéről. A XIX. sz. közepéről vannak első ada-
taink a tervszerű fejlesztésről. Ekkor jelennek meg az első külföldi szőlőfajták, és az 
addigi vegyes tőkék helyett az igényes termelők elkezdik a fajtatiszta telepítést. A tu-
datos házasítások mellett megjelennek a kiváló fajtaborok, a század második felében 
pedig már komoly nemzetközi aranyérmeket is bezsebelhetnek az erdélyi termelők.

Ezt az ívet töri ketté a filoxéravész, majd rögtön utána a másik vész, az első 
világháború, annak gyászos következményeivel. Az új országot a franciák támo-
gatják az újratelepítésben, ekkor terjednek el az ottani fajták és – sajnálatos mó-
don – az amerikai direkttermők is. Ez utóbbi örökséget tudatlanságunk átkaként 
mai napig hordozzuk.

A kommunizmus a sok kár ellenére hozott némi előrelépést is. A közép- és fel-
sőfokú oktatásba is bekerült a szőlészet-borászat. Kutatóállomások jelentek meg, 
nagy kombinátok, ahol korszerűbb körülmények között lehetett bort készíteni, 
piaci szempontokból megjelent egy bizonyos – nem túlságosan magas – minőségre 
való törekvés. Persze a mennyiség mindent felülírt. 

A rendszerváltás utáni visszaszolgáltatások ideje hozta el az újabb vészkor-
szakot. A gyors talpraállás reményében, a haszonelvű szemlélet eredményeként,  
ezrével pusztították ki a szőlők hektárjait. 

Azonban, ahol a legnagyobb a szükség, legközelebb a segítség: a lassú polgá-
rosodás eredményeként egyre több helyen támad fel haló poraiból a borászat. 
A közhangulat kedvez a bornak. Befektetők jelennek meg tájainkon. Önerő hí-
ján távoliak, de örvendetes látni, hogy helyenként ismét szőlőtőkétől zöldellnek 
a domboldalak. Hagyományos vidékeink kis borászai is próbálkoznak. Borboltok 
jelennek meg, borklubok alakulnak, borkóstoló híján már nincs valamirevaló so-
kadalom, megjelentek a borturizmus első jelei. Most már az hiányzik, hogy ter-
melők, fogyasztók, szakértők, kereskedők és hobbiborászok párbeszédbe elegyed-
jenek, mert az együttműködés lesz az, ami igazán meglendíti a még bizonytalanul 
zötyögő szekeret. Erdélyország – borország! Márkának se semmi! Erre már akár 
önrendelkezést is lehet építeni.

Vincze László
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A Magyar Néprajzi Lexikon (3. kötet, 471. old.) meghatározása szerint a  
lucabúza „a Luca napján (dec. 13.) csírázás céljából edénybe tett búza. Karácsonyi 
búzának is nevezik. Naponta vagy szükség szerint megöntözik, s a növény fejlő-
déséből következtetnek az eljövendő esztendő búzatermésére és a család, vala-
mint a jószágállomány egészségére... Mind városon, mind falun dísze a karácsonyi 
asztalnak.”

Nagyon sok, karácsonyi díszítésekre vonatkozó ötletet adó magazinban meg-
említik a lucabúzát, ám sehol nincs  leírás vagy javaslat arra vonatkozóan, hogy 
mi legyen vele ünnepek után. A lexikon szerint az ünnepek elmúltával „a kicsí-

rázott búzát a baromfi val, szarvasmarhával 
szokták megetetni”. Na, de mit csinálnak a 
nagyvárosok lakói, akik a magazinokból ve-
szik az ötelteiket a karácsonyi asztalhoz? Erre 
vonatkozóan a szép színes képekkel teli újság-
jainkban még nem akadtam semmire.  Fel-
tételezem tehát, hogy ugyanarra a szomorú 
sorsra jut, mint a díszítésre használt többi nö-
vény: egy ideig még locsolgatják, aztán pedig 
valamelyik kukában végzi. 

A szokásról és a hozzáfűződő mágikus 
jelentésekről már nagymamám is mesélt ne-
kem, de különösebben nem foglalkoztatott a 
téma. Most sem erről van szó. Pár éve, tel-
jesen más téma kapcsán, ismerőseimtől kap-
tam egy marék búzát.  Luca napja közeledvén, 
eszembe jutott a népszokás és a maradék sze-
meket egy tálkában kicsíráztattam. Nagyon 

szép volt a karácsonyi asztalon. Gyökereimben is városi lévén, nem tudtam mitévő 
legyek a lucabúzával ünnepek után, mert nem hagyhatom csak úgy „sorsára”. 
Végül is tavaszig locsolgattam, és azután kikerült az udvaron lévő virágok mellé. 
Azóta minden évben van lucabúzám. Volt úgy, hogy az egyre szeszélyesebbé váló 
időjárásunk nem kímélte. De pár szál mindig termővé válik és beérik. Év közben 
mindig van valamelyik vázámban néhány szál érett búzakalász, decemberben pe-
dig van friss lucabúza a karácsonyi asztalon. Idén épp egy virágcserépben díszíti 
a teraszt, én pedig várom az érést,  majd az „ aratást”, a vetést... Számomra szép 
jelképe az élet folytonosságának... a reménynek.

Mann Gabriella
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Zendül a jég a tavon, amint által jönnek,
Decemberi hópihék, fénylik már az ünnep.

A kályhánkban láng lobog, gyere be, Karácsony,
Gyújtsd meg gyertyád, fényszóród a fenyőfaágon.

Melegedj meg idebenn, légy vendégünk mára,
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra. 

Ünnepre készülve
Karácsonykor minden ünnepivé 
válhat a kezed alatt: a muffi  nos pa-
pírból angyalka, a söröskupakból 
karácsonyfadísz készül, ha szalma-
virágot ragasztasz a közepébe, a vaj-
krémes doboz színes papírral be-
vont tetejét apró csillagtésztával 
díszítheted.

E-züst szán-kát hajt a dér       hó-fe-   hér  ha-          tá-      ron.
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Gazdag Erzsi, Karácsony

De-res szá-non    di- de-  reg,      fá-  zik   a   Ka-        rá-  csony.
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Az Életfa Családsegítő Egyesület 
gyermekoldala

4
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Kolozsvár 5.
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VÍZSZINTES: 1. Mátyás király lovas szobra … János mesteri alkotása, 
1902-ben állították fel. 7. A Gyógyszerészeti Múzeum a hajdani … -ház a 
Főtér északi oldalán, a Dózsa György sarkán áll. 12. Szignál. 13. Buridán … 
határozatlan ember. 15. … libertate Rákóczi Ferenc pénzének felirata. 16. Ilyen a 
miskolci kocsonya. 17. B.Á.D. 18. Lel. 19. Y.T.K. 21. Elragadtatással nyilatkozik. 23. 
Becézett Vilmos. 24. Titán vegyjele. 25. Fundamentum. 26. Rovarok külső vázá-
nak alapanyaga. 27. … Khajjám, perzsa költő. 28. Olasz férfinév. 29. … mint a fába 
szorult féreg. 31. A népvándorlás korában jeles iráni lovas nép tagja. 32. Azonos 
betűk. 33. Iráni pénzegység. 34. Többszintes épület. 26. Fohász. 37. … követ el, 
fortélyt követ el. 38. Török fiúnév. 39. Itt lenn. 41. Győri …, magyar sportklub. 
42. … poezis, hangutánzás. 43. Termést begyűjtő. 45. A városi tanács kapuzatát 
Kolozsvár ősi … díszíti. 46. … Balázs, Mátyás lovas szobrának egyik alakja.

FÜGGŐLEGES: 1. Vastag törzsű növény. 2. Közönséges. 3. Szúrófegyver. 4. … 
de Janiero. 5. Ókori sumér város. 6. Meder elázására való berendezés. 7. Fülével 
érzékel. 8. Széltelenül kimos! 9. Lupe. 10. Totyakos ember. 11. Végtelen zaj! 14. … 
ruha, egyenes szabású női ruha. 16. Remek. 17. … István, a Mátyás lovas szobor 
egyik alakja. 18. Mozdony más vágányra megy át. 20. … Pál temesi bán a Má-
tyás-szoborcsoport egyik alakja. 22. Horgászzsinór.  23. Magával …, vele menni 
késztet. 26. Hangos szóval mond. 27. Odanyújtom. 28. John …, amerikai űrhajós. 
30. Olasz város az Adriai-tenger partján. 31. … savak, a fehérjék építőanyagai. 
32. Vakbuzgó ember. 34. Noszty fiú … Tóth Marival, Mikszáth mű. 35. … Sándor, 
Kenyér és virág című mű szerzője. 37. Tiszta, derült – románul. 40. Emez, népie-
sen. 41. A munka és az energia egysége. 42. Oxigén és szén vegyjele. 43. Azonos 
betűk. 44. O.R.

Márk Lajos
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Január Boldogasszony hava. Ferge-
teg hava. Télhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

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

Fruzsina – Eufrozina (görög); jelentése: 
vidám, vidámság.

1 260 éve, 1755-ben született Ságon Festetics 
György gróf, a keszthelyi Georgikon alapítója.
235 éve, 1780-ban jelent meg Pozsonyban a  Rát 
Mátyás alapította első magyar hírlap, a Magyar 
Hírmondó. 
20 éve hunyt el Princetonban Wigner Jenő,  
Nobel-díjas magyar–amerikai fizikus

Ha újév napján csillagos az ég, 
rövid lesz a tél, ha piros a haj-
nal, szeles lesz az esztendő.

2 Péntek Ábel, Ákos, Alpár                                
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely,

Ábel – Hevel (héber); jelentése: pára, 
lehelet, mulandóság. Alpár – török 
eredetű, jelentése hős férfi.

2 100 éve hunyt el Bécsben Goldmark Károly  
magyar–osztrák zeneszerző, hegedűművész és 
zenepedagógus.

3 Szombat Benjámin, Genovéva                            
Jézus Szent Neve, Szt. 
Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); jelen-
tése: jobb kéz fia, jobbom fia, átvitt 
értelemben a „szerencse fia”.

3 130 éve született a felvidéki Alsókörtvélyesen 
Lesznai Anna költő, író, iparművész, a Nyolcak 
vendégtagja.

4 Vasárnap Angéla, Titusz, Éva, Leona
Szt. Angela, Angyalka, Szt. 
Renáta

Angéla, az Angelusz női megfelelő-
je, Angelusz (görög); jelentése: Isten 
követe.

4 295 éve, 1720-ban hunyt el Dimién Pál kolozsvá-
ri orvos, tanár.
50 éve hunyt el Thomas Stearns Eliot amerikai 
születésű, Angliában letelepedett irodalmi Nobel-
díjas költő, drámaíró.

5 Hétfő Árpád, Simeon, Simon, 
Leona
Szt. Simeon, Szt. Emília 

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa. Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése meghallgattatás.

5 160 éve hunyt el Pesten Pollack Mihály építész, 
a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, életének 
főműve a Magyar Nemzeti Múzeum.
105 éve hunyt el Kolozsváron Petelei István író, 
elbeszélő.

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

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése 
kincset megőrző. Menyhért – héber ere-
detű; jelentése királyi fény.   Boldizsár 
– asszír–babilóniai eredetű; jelentése 
Baal isten óvja életét.

6 100 éve született Budapesten Csák Ibolya atléta, 
olimpiai bajnok magasugró.

Ha vízkereszt vizet ereszt,                                 
A tél soká ki nem ereszt.

7 Szerda Attila, Ramóna, Artúr, Etele
Penyaforti Szt. Rajmund.

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska.  Ramóna – germán–spanyol 
eredetű; jelentése: okos védelmező.

7

8 Csütörtök Gyöngyvér, Szörény, Artúr, 
Virág
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János névalkotása; 
jelentése: gyöngytestvér.

8 170 éve született Sopronban Fényi Gyula  jezsuita 
szerzetes, csillagász, főként a Nap légkörének 
fizikáját kutatta.

9 Péntek Marcell, Etele                                      
Szt. Marcella,  
Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelentése: Mars 
istenhez tartozó, neki szentelt.

9 125 éve született Karel Čapek, az egyik legna-
gyobb hatású 20. századi cseh író.
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Január Boldogasszony hava. Ferge-
teg hava. Télhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

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

Fruzsina – Eufrozina (görög); jelentése: 
vidám, vidámság.

1 260 éve, 1755-ben született Ságon Festetics 
György gróf, a keszthelyi Georgikon alapítója.
235 éve, 1780-ban jelent meg Pozsonyban a  Rát 
Mátyás alapította első magyar hírlap, a Magyar 
Hírmondó. 
20 éve hunyt el Princetonban Wigner Jenő,  
Nobel-díjas magyar–amerikai fizikus

Ha újév napján csillagos az ég, 
rövid lesz a tél, ha piros a haj-
nal, szeles lesz az esztendő.

2 Péntek Ábel, Ákos, Alpár                                
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely,

Ábel – Hevel (héber); jelentése: pára, 
lehelet, mulandóság. Alpár – török 
eredetű, jelentése hős férfi.

2 100 éve hunyt el Bécsben Goldmark Károly  
magyar–osztrák zeneszerző, hegedűművész és 
zenepedagógus.

3 Szombat Benjámin, Genovéva                            
Jézus Szent Neve, Szt. 
Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); jelen-
tése: jobb kéz fia, jobbom fia, átvitt 
értelemben a „szerencse fia”.

3 130 éve született a felvidéki Alsókörtvélyesen 
Lesznai Anna költő, író, iparművész, a Nyolcak 
vendégtagja.

4 Vasárnap Angéla, Titusz, Éva, Leona
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Renáta

Angéla, az Angelusz női megfelelő-
je, Angelusz (görög); jelentése: Isten 
követe.

4 295 éve, 1720-ban hunyt el Dimién Pál kolozsvá-
ri orvos, tanár.
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születésű, Angliában letelepedett irodalmi Nobel-
díjas költő, drámaíró.

5 Hétfő Árpád, Simeon, Simon, 
Leona
Szt. Simeon, Szt. Emília 

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa. Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése meghallgattatás.

5 160 éve hunyt el Pesten Pollack Mihály építész, 
a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, életének 
főműve a Magyar Nemzeti Múzeum.
105 éve hunyt el Kolozsváron Petelei István író, 
elbeszélő.

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

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése 
kincset megőrző. Menyhért – héber ere-
detű; jelentése királyi fény.   Boldizsár 
– asszír–babilóniai eredetű; jelentése 
Baal isten óvja életét.

6 100 éve született Budapesten Csák Ibolya atléta, 
olimpiai bajnok magasugró.

Ha vízkereszt vizet ereszt,                                 
A tél soká ki nem ereszt.

7 Szerda Attila, Ramóna, Artúr, Etele
Penyaforti Szt. Rajmund.

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska.  Ramóna – germán–spanyol 
eredetű; jelentése: okos védelmező.

7

8 Csütörtök Gyöngyvér, Szörény, Artúr, 
Virág
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János névalkotása; 
jelentése: gyöngytestvér.

8 170 éve született Sopronban Fényi Gyula  jezsuita 
szerzetes, csillagász, főként a Nap légkörének 
fizikáját kutatta.

9 Péntek Marcell, Etele                                      
Szt. Marcella,  
Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelentése: Mars 
istenhez tartozó, neki szentelt.

9 125 éve született Karel Čapek, az egyik legna-
gyobb hatású 20. századi cseh író.
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10 Szombat Melánia, Vilmos, Vilma                        
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelentése: 
fekete, sötét.  Vilmos – latin–ger-
mán eredetű; jelentése: erős akaratú 
védelmező.

10 125 éve hunyt el Budapesten Wagner Dá-
niel vegyész, botanikus, az első magyar 
gyógyszerészdoktor.
90 éve született Kolozsváron Winkler Judit törté-
nész, numizmatikai szakíró. 

11 Vasárnap Urunk megkeresztelkedése
A vallásszabadság ünnepe           
Ágota, Baltazár, Barna, 
Tasziló
Szt. Honoráta      

Ágota – az Agáta régi magyar formája, 
jelentése: jó.

11 215 éve, 1800-ban született a felvidéki  
Szímőn Jedlik Ányos természettudós, feltaláló.  
Nevéhez fűződik az első elektromotor  
megalkotása,  a dinamóelv leírása.      
135 éve született Kolozsváron gróf  Teleki Domo-
kos művelődéstörténeti és vadászati szakíró.                 
70 éve halt meg Budapesten Ligeti Ernő  író, 
publicista, a helikoni közösség tagja.

12 Hétfő Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelentése: 
komoly, határozott.

12

13 Kedd Veronika, Csongor                             
Szt. Hiláriusz (Vidor), Szt. 
Veronika

Veronika – görög–latin eredetű; jelenté-
se: 1. győzelmet hozó; 2. igaz + ikon.

13 120 éve született Kolozsváron Ferenczy Zsizsi 
énekművésznő. 
105 éve született Kolozsváron László Tihamér 
kolozsvári fizikus, egyetemi oktató. 
70 éve hunyt el Budapesten Szabó Dezső  író, 
kritikus. 

14 Szerda Bódog, Edömér, Félix                          
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, jelentése: 
gazdag.

14 115 éve született a Kolozs megyei Katonán Bar-
csay Jenő Kossuth-díjas festő, grafikus és tanár.

15 Csütörtök Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; jelen-
tése: dicsőség + merész.

15 220 éve, 1795-ben született Bölönben Bölöni 
Farkas Sándor  író, műfordító, utazó.

16 Péntek Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német eredetű; 
jelentése: harc + támasz.

16 190 éve, 1825-ben született Óbudán Finály 
Henrik klasszika-filológus, szótárszerkesztő, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület titkára.

17 Szombat Antal, Antónia, Bánk                           
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, 
fejedelem, elöljáró.

17 100 éve született Budapesten Benedek István 
orvos, író, művelődéstörténész, polihisztor. 
120 éve született a felvidéki Hernádszentistvánon 
Mécs László premontrei szerzetes, költő, 
lapszerkesztő.

18 Vasárnap Piroska                                                
Árpád-házi Szt. Margit, Szt. 
Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; jelen-
tése: régi, tiszteletre méltó.

18   Piroska napján ha fagy,
negyven napig el nem hagy.

19 Hétfő Sára, Sarolta, Kenéz, 
Márió, Máriusz, Csala                                              
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: herceg-
nő, uralkodónő.

19
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Bódog – régi magyar eredetű, jelentése: 
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20 Kedd Fábián, Sebestyén, Tímea                    
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, 
Boldog Özséb

Sebestyén – görög–latin eredetű; jelen-
tése: magasztos, felséges.           
Tímea – görög–magyar eredetű; jelenté-
se: jó + tisztelet.

20 745 éve, 1270-ben  hunyt el Boldog Özséb, az 
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos 
rend alapítója.
240 éve, 1775-ben született André-Marie Ampère 
francia fizikus, kémikus, matematikus. 

21 Szerda Ágnes                                                  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: szent, 
tiszta, szemérmes, szűzies.

21 Ha Ágnes hideg: engesztel                      
Vince, hogy teljék a pince.

22 Csütörtök Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány-
Strattman Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 220 éve, 1795-ben született 
Aranyosszentmihályon Mike Sándor kolozsvári 
történész.

Ha fénylik Vince, tele lesz a 
pince.
Ha csepeg, csurog, kevés lesz a 
borod.

23 Péntek Zelma , Emese, Ar-
túr, Aladár, Raymond                                             
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; jelentése: 
az Istenség védelme alatt álló nő.

23 40 éve hunyt el Kolozsváron Andrási Márton 
színművész.

24 Szombat Erik, Márton,Timót, 
Erika, Hanga, Tünde                                               
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – germán eredetű; jelentése: 
nagyrabecsült.

24 165 éve, 1850-ben született Dezséri Gyula  
színművész, a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja.                           
115 éve hunyt el Albach Géza kolozsvári pol-
gármester (1886–1898), a Mátyás-szoborcsoport 
felállításának egyik kezdeményezője.                                          
50 éve hunyt el Sir Winston Churchill brit politi-
kus, miniszterelnök, Nobel-díjas író.

25 Vasárnap Pál, Saul, Henrik                                  
Szt. Pál apostol megtérése

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, kis 
termetű férfi.

25 185 éve, 1830-ban hunyt el Budán Virág Bene-
dek költő, műfordító, a magyar ódaköltészet első 
mestere.
160 éve született Marosvásárhelyen Vályi Gyula 
matematikus, a kolozsvári egyetem professzora.
115 éve született Fekete István író, számos  
ifjúsági könyv és állattörténet szerzője.

Ha fényes Szent Pál,                                 
minden termés szépen áll.                                 
Ha Pál fordul köddel,                                 
jószág hullik döggel.

26 Hétfő Paula, Vanda                                       
Szt. Timóteusz és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelentése: 
vend nő.

26 120 éve hunyt el Budapesten Komjáthy Jenő 
költő. 
110 éve született Újvidéken Tamkó Sirató Károly 
író, költő, műfordító.
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27 Kedd Zsolt, Angelika, Angéla, 
Lotár             
Merici Szt. Angéla 

Zsolt – az ótörök szultan szóból szárma-
zik, méltóságnév.

27 155 éve, 1860-ban hunyt el Marosvásárhelyen 
Bolyai János matematikus, a „geometria Koper-
nikusza”, az erdélyi tudományosság legkiemelke-
dőbb képviselője. 
100 éve született Nagysármáson Demény Dezső  
pedagógiai, lélektani és szociológiai író.
70 éve hunyt el Balfon Szerb Antal író, 
irodalomtörténész.
25 éve hunyt el Budapesten Borsos Miklós szob-
rász, grafikus, éremművész.

28 Szerda Károly, Karola, Manassé                     
Aquinói Szt. Tamás

Károly – 1. – magyar eredetű; jelentése: 
karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

28 210 éve hunyt el Debrecenben Csokonai Vitéz 
Mihály költő.

29 Csütörtök Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; jelenté-
se: nemes.

29 155 éve született Anton Pavlovics Csehov orosz 
író, drámaíró.                                                                 
100 éve hunyt el Balogh Károly, a kolozsvári 
Református Kollégium igazgatója. 

30 Péntek Gellért, Noémi, Gerda, Já-
cinta, Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30 230 éve, 1785-ben született Kolozsváron Méhes 
Sámuel  kolozsvári nyomda- és laptulajdonos, író, 
szerkesztő.
20 éve hunyt el Kolozsváron Schuller Rudolf  
műfordító, író.

31 Szombat Marcella, Lujza                                    
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyarosított 
formája.

31
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szerkesztő.
20 éve hunyt el Kolozsváron Schuller Rudolf  
műfordító, író.

31 Szombat Marcella, Lujza                                    
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyarosított 
formája.

31
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kibontakozó erdélyi irodalmi életnek. Az erélyi hagyományokra fogékony, a kisebbsé-
gi élethelyzeteket elkötelezetten taglaló publicista legismertebb munkája az 1941-ben 
megjelent Súly alatt a pálma („egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebb-
ségi sorsban”), melyben a két évtized történéseit, lehetőségeit és megvalósulásait teszi 
mérlegre rokonszenves körültekintéssel. 1945. január 11-én, Budapesten nyilas keret-
legények gyilkolják meg feleségével együtt…

H. Szabó Gyula

Vallasek Júlia

Fekete bőr, fehér maszk
(Ligeti Ernő Az idegen csillag című regényéről)

„Ha az emberek kedvelnek, »bőrszínem ellenére« kedvelnek. Ha utálnak, rá-
mutatnak arra, hogy nem a bőrszínem miatt teszik. Akárhogy is legyen, be vagyok 
zárva ebbe az ördögi körbe.”

Frantz Fanon mondja ezt, az ő 1952-ben megjelent, nagyhatású könyvének cí-
mét Black Skin White Masks (Fekete bőr, fehér maszkok) kölcsönöztem írásom címé-
nek. Némi kerülőnek tűnik, de nem áll távolabb a kontextustól, mint Ligeti Ernő 
1932-es regénye, Az idegen csillag állt a kortárs erdélyi magyar valóságtól. 

Ligeti tizenhatodik könyve (kilenc regény, három elbeszéléskötet, két verseskö-
tet és egy politikai portrékötet után) egy erős, rétegzett erdélyi magyar irodalmi 
életben jelent meg. Abban az időszakban, amit ő maga kilenc évvel később a Súly 
alatt a pálmában a „tragikus előjátékot”, a „hőskort” és a „virágzást” követő, a 
hanyatlás felé átvezető „helytállás korának” nevez, és amelynek kialakításában 
újságíróként, íróként, közösségszervezőként aktív részt vállalt. 

Ligeti elsősorban közösségben, kulturális önszerveződésben gondolkodott, 
akár az irodalmi élet különféle fórumainak szervezésében, akár az életerős ma-
gyar közvélemény megteremtéséért fáradozott. Az előbbihez intézményekre és 
irodalmi szövegekre volt szükség. Javasolta hát az első írói tömörülés, a Húszak 
Céhének megszervezését, egyik létrehozója volt az Erdélyi Szépmíves Céhnek, 
alapító tagja a Helikon írói közösségnek. Az erős, erdélyi magyar közvélemény 
formálásához pedig elsősorban színvonalas, véleményformálást vállaló, és a lehe-
tőségekhez mérten független sajtóra volt szükség. Ennek kialakításában és működ-
tetésében nemcsak újságíróként vett rész, de tagja, sőt egy adott ponton alelnöke 
is volt az Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírók Szervezetének. 

Az idegen csillag. Ira Aldridge regényes élete Ligeti negyedik Erdélyi Szépmíves 
Céh kiadásában megjelent regénye a Föl a bakra! (1925), A kék barlang (1927), és 
A két Böszörményi (1931) után. Témája ellenére természetes gesztussal sorolta be 
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Kós Károly a transzszilvanista regények sorába. „Ez az idegen tárgyú könyv sok 
kifejezetten magyar tárgyú könyvnél magyarabb és sok erdélyi magyar kisebbségi 
regénynél erdélyibb és kisebbségibb regény.” Szántó György Tamási Amerikában 
kallódó Ábelének tükörképeként láttatja a rajongott vagy kifütyült, de örökösen 
hontalan Ira Aldrige-ot.

Egy feketebőrű színész alakjában ismert volna magára és a környező erdélyi 
valóságra a kortárs erdélyi olvasó?

Sokkal valószínűbb, hogy maga a műfaj és a regényhős egzotikus volta ha-
tott rájuk. Regényes életrajz, amely igencsak népszerű volt a harmincas években, 
ugyanakkor művészregény is, amely nem kevesebb pátosszal ábrázolja a színész-
életet, mint ahogy Jókai Mór ír a vándorszínészekről az És mégis mozog a föld-ben 
(1872).

A néger hősszerelmes címmel közreadott második, magyarországi kiadásról írt 
értő kritikáját Cs. Szabó László azzal zárja, hogy „A könyv (…) biztos kezű író 
munkája és kellemes olvasmány. Remélhetőleg az író sem szánta másnak.” 

Pedig igen, nagyon is másnak szánta. Olyan könyvnek, amely artikulálni képes 
azt a kettős kisebbségi helyzetet, amelyet szerzője erdélyi magyarként Romániá-
ban, és zsidóként az erdélyi magyar kistársadalomban átélhetett.

Ligeti választott hősének, Ira Aldridgenek nagyapja még törzsfőnök volt Af-
rikában, akit álmodozó, misztikus lelkű fiával, (Ira apjával) egy hittérítő ment 
meg a rabszolgakereskedők markából és küld el Amerikába. A törzsfőnök nagyapa 
képtelen beilleszkedni és végül visszatér Afrikába, az apa viszont prédikátor lesz, 
előbb ültetvényeken, majd New York Harlem negyedében hirdeti az igét. Itt nő fel 
Ira Aldridge, míg egy nap, miután a nagy angol színész, Edmund Kean vendégjáté-
kát a kulisszák mögül megcsodálta, felcsap hozzá inasnak, és búcsú nélkül elhagy-
va családját Angliába utazik. Egy idő után maga is autodidakta színész lesz, akit 
tehetsége és sikerei ellenére bőrszíne miatt sosem fogad be teljesen az angol szín-
házi világ, ezért európai körutakra indul. Hatalmas sikereket tudhat magáénak, 
német lovag lesz, uralkodók kitüntetettje, mégis magányosan, számkivetetten hal 
meg a lodz-i gettóban.

Ligeti úgy építi fel hőse sorsát, hogy élete minden eseménye a magányosság, 
a kitaszítottság élményét erősítse. Ira Aldridge meg nem értett színészzseni, akit 
nem szellemi magasabbrendűsége miatt nem ért meg a mindenkor alacsonyabb 
rendű tömeg, hanem a faji bizalmatlanság és előítélet miatt. 

Az elutasítás, az örök otthontalanság nem olyankor fáj neki leginkább, amikor 
nyílt szembenállással találkozik, hanem amikor okos, hűvös, udvarias szavakkal 
utasítják el. „Az önök legnagyobb tragédiája, hogy a fehér ember szemével nézik 
a világot” – mondja a szerelmének apja, egy walesi földesúr Aldridgenak, és Ligeti 
regénye mintha ezt kívánná igazolni. 

A regény megírásakor Ligeti alapvetően az Ira Aldridge-dzsal kapcsolatos első-
sorban magyar (másodsorban német) információs anyagot használhatott, olyan tu-
dósításokat, amelyek a színész németországi, illetve két budapesti és vidéki (1853, 
1858) vendégszerepléseiről jelentek meg a korabeli sajtóban. Ezek egyikéről Jókai 
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Padlock (A lakat) című vaudeville-ének egy jelenetében láthatott a pesti közön-
ség. „A legelső idegen szó, mely a Nemzeti Színházban elhangzott, angol volt, 
az is egy szerecsen szájából jött ki. [...] Aztán mikor a nagy klasszikus tragédiák 
előadásának vége volt, akkor még megszerezte a közönség kedvéért a műélve-
zetet egy ráadással. Előjött mint Mungó, a néger rabszolga, csíkos mellényben, 
pantallonban, kezében pálinkáspalackkal; danolt néger dalokat: ‘Opossum of the 
gum three’, táncolt néger táncot: ivott (igazi gint), veszekedővé lett: ‘I will fight’; 
utoljára szerelmes nótát énekelt a ‘rózsájához’. Olyan szeretetre méltó volt ebben 
az öngúnyoló valódi szerecsen alakban.”

„A világ legnagyobb Shakespeare-színésze volt, de az Encyclopaedia Britanni-
ca egy szóval sem emlékezik meg róla” – zárja regényét Ligeti, kicsit az adatgyűj-
tés nehézségeire is utalva. Azóta az Encyclopaedia Britannicában természetesen 
van Ira Aldridge-szócikk, több monográfia, és számtalan tanulmány íródott róla, 
amelyekből kiderül, hogy Ligeti néger hősének élete csak hellyel-közzel hasonlít 
az angol-amerikai színészére, aki sohasem volt például a híres Shakespeare-szí-
nész, Edmund Kean inasa és még számos ponton lehetne sorolni az eltéréseket. 
Csakhogy teljesen felesleges Ligetin számon kérni ma oly könnyen megszerezhető 
információkon alapuló tudásunkat Ira Aldridge-ról, annál is inkább, mert maga az 
író avat be a regényes életrajz és a valóság közti összefüggésekbe. 

Párizsban járva Ligeti Ira Aldridge-a megismerkedik Alexandre Dumas-val, aki 
egyik darabjáról szólván ezt mondja: „Történeti hűséget nem fogsz találni benne. 
(…) Egy emberi lélekben sokkal több megy végbe, mint amennyit kallódó sajtpa-
pírosokból utána lehet nyomozni. Az igazi író nem ír, hanem kitalál.”

A sztereotípizálás nemcsak a feketebőrű főhős jellemzésében van jelen Ligeti 
regényében. A franciák önteltek, csak Corneille-t és Racine-t értik, Shakespeare 
szelleme lepereg róluk, az oroszok pezsgőt isznak, a németek sört, Sophie, a sző-
ke, svéd feleség pedig „kemény, protestáns állhatatossággal” figyelmezteti férjét, 
hogy ha nem játszik, nem lesz, miből megélniük. Az írek és a magyarok persze 
szeretetre méltó, lánglelkű forradalmárok. Irát egy ír forradalmár menti meg és 
viszi vissza Európába a lincselésre készülő New York-iak elől, és ugyancsak neki 
köszönheti első komoly színpadi sikerét Dublinban. Budapesten pedig rajongva 
fogadják, amit Ira először a művészi teljesítményének szálájára ír, utóbb a zsan-
dártábornoktól tudja meg, hogy személyében, az elnyomott faj fiában, saját elti-
port forradalmukat éltetik. Talán a zsandártábornok művészetpolitikai fejtegetése 
az, amely Aldridge-ban elindítja a színészettől való megcsömörlés, a kiégés folya-
matát. „Ön nem Shakespeare-t szolgálja, hanem eszköze lett meg nem engedett 
politikai akciónak. (…)  A magyarok tüntetésre használták ki az ön fellépéseit, 
mert önben egy elnyomott faj fiát látták. Persze ők tapsolnak, randalíroznak az el-
nyomottak szolidaritásával. Ez az egész Shakespeare-kultusz, ami itt Pesten lábra 
kapott, egy svindli. Azt hiszi, nem tudjuk, hogy Petőfi miért éppen a Coriolanust 
fordította le, Johann Arany pedig miért a Julius Caesart? … Mert ezekbe be lehet 
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csempészni egy kis hazafias fájdalmat, egy kis negyvennyolcas revolúciót, egy kis 
allegóriát…”

Ira Aldridge idegenségérzetének forrása abból a feszültségből fakad, hogy mi-
közben ő elsősorban színésznek és angol állampolgárnak tudja magát, a környezet 
minden megnyilvánulásában a bőrszínt látja, és aszerint viszonyulnak hozzá. Ira 
Aldridge asszimilálódása a domináns fehér kultúrához a feketék szemszögéből 
nézve tökéletes, a fehér társadalom szemében azonban nem működik, ami eleinte 
pofonban nyilvánul meg, később abban, hogy hódoló és elutasító viszonyulásuk 
egyaránt a bőrszínhez kötődik.

Miközben szenved attól, hogy a célzott fehér társadalom nem fogadja be telje-
sen, maga is „fajban” gondolkodik. Bogumil Dawison, lengyel-zsidó színész alakí-
tását figyelve úgy érzi, az „magával hozta a színpadra a gettó minden ködösségét 
és fanatizmusát”. Aldridge drámai felismerése („szökevénye vagyok a saját faj-
támnak”) Ligetinél intellektuális kérdéssé változik, az értelmiségi ember örökös 
identitáskereső gyakorlatává. 

Ligeti 1932-ben jelentős gesztussal a lodzi gettóba zárja le hőse életútját. A 
mindenütt idegen, otthontalan, meg nem értett művész a zsidónegyedben hal 
meg, a hagyományos szombat esti ima szavait hallgatva, és azzal a tudattal, hogy 
hazatalált. 

„Első pillantásra furcsának tűnik, egyenlőségjelet tenni az antiszemita ma-
gatartás és a negrofóbia közé. Az Antillákról származó filozófiatanárom figyel-
meztetett egyszer: Ha hallod, hogy valaki a zsidókat szidja, jól figyelj, mert rólad 
beszél.” 

A fenti idézettel ismét a bevezetőben idézett Frantz Fanonhoz nyúlok vissza, 
hiszen a Martinique-i pszichológus-gondolkodó végső soron ugyanazt mondja, 
mint amit a Kolozsváron született, Budapesten meggyilkolt erdélyi, magyar, zsidó 
író, Ligeti Ernő próbált figyelmeztetésül fikciós formában megfogalmazni Az ide-
gen csillagban, és amire bőrszíntől, vallástól, nyelvektől függetlenül senkinek sem 
árt odafigyelni. 

Azt, amit egy másik kontinensen, de ugyanabban az évtizedben Hemingway re-
génycímmé és ezzel amolyan erkölcsi parancsolattá emelt egy tizenhetedik századi 
angol író rég elfeledett munkájából: „sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.”
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Szopor

A Szoporba indulónak nem kell mesz-
szire mennie, nem kell domboldalakra 
kapaszkodnia, csak a (még) rossz utat és 
a porfellegeket kell bírnia autónak, gya-
loglónak, tüdőnek egyaránt. Kolozsvárról, 
a Györgyfalvi negyed végétől, a 3-as tro-
libusz végállomásától indulva, először el-
marad a Bivalyrét, a tanulóautósok gyakor-
lótere, az Eperjes hajdan teljesen hóstáti 
tulajdonú veteményeskertjeinek sora, 
balra pedig végig elkísér Szamosfalva és 
a lövöldöző katonaság, majd be kell térni 
az erősen vizehagyott Zavaros-patak völ-
gyébe. Innen aztán minden csupa végtelen 
Kis- és Nagyszopor, egészen Borháncsig és 
Györgyfalváig.

Szopor is először tanya volt, majd falu, 
és a város egyik utcája, végül úgy tűnik, vá-
ros lesz a városban. Igen, ez a Szoportanya 
Kolozsvár tehát, „ez a tanya város”, sőt 
municípium. 

Szabó István Kisbíró és családja min-
dig is idevalónak tartotta és érezte is ma-
gát. Szabóék szülei mindkét ágon, akár-
csak valamennyien itt az ősi tanyaiak, 
Györgyfalváról költöztek ide annak idején. 
Szabóék 1921-ben érkeztek, és valamivel 
később a Pendzsi néniék szülei is, a Saj-
gó Tóthminyák. Pendzsi néni Szoporban 
született ugyan, de Györgyfalva után szü-
letési helyét a színromán Felek községére 
anyakönyvezték. Így lett – igaz, nem so-
káig, alig 16 éves koráig tartó – lánysá-
gában végig „Șaigo”. Pista bácsi is hiába 
lett öntőmunkás a Február 16. vasúti mű-
helyeiben, jó ideig gyalog tette meg innen 
naponta kétszer ezt a 6 km-es utat. Akár-
csak azok a tanyaiak, akik évtizedeken át 
hátukra akasztott, átalvetőbe rakott friss 



2014–2015
215JANuÁR

M
AG

YA
R SZÓ

RVÁ
N

YO
K KO

LO
ZSVÁ

R G
YŰ

RŰ
JÉBEN

tejtermékekkel járták, és sokan 
még most is járják naponta a vá-
rost. Szopor más, mint a többi 
tanya. Mert közel van, a távol-
ságok „emberiek”, és még min-
dig erőteljesen magyar, melynek 
tagjai szinte egyetlen nagy nem-
zetséget alkotnak. 

Pista bácsi és Pendzsi néni 
1971-től laknak Kolozsváron, 
kis házat építettek maguknak a 
Kazinczy (Vasile Lupu) utcában, 
majd később 1990 után az el-
adott szopori földek árából gyer-
mekeiknek a telek frontjára egy 
szép emeleteset építettek. Magasat, nagyot, hogy majdnem mind elférjenek benne; 
és zöldet, hogy mindenki lássa azt is – mondja –, hogy magyar ember lakik itt! 

A szopori magyarságnak is már a település kezdetétől régi álma volt, hogy 
templomot építsen magának. – Néhányszor már megvoltak az előkészületek, még 
az anyagokat is megvettük, aztán nem jött az engedély, az anyagokat el kellett 
adni. 1994-ben szenteltük fel, és 40 lélek él itt, együtt építettük, együtt szeretjük 
– mesélik.

A Szabó család is, mint annyian a településgyűrűkben lakó tanyaiak közül, két-
laki. Az itthon és az otthon együtt lett teljes, otthonról mennek haza, és mindkettő 
igazi. Itt vannak a földek, a kertek, az emlékek, nem messze a szülőház, éjjelre és az 
eső elől a kis pléhgarázsból kialakított „kábána”; alatta hátul a földbe süllyesztett 
pince, és benne gyülekezik télire minden, ami a kertekben megterem. Szabóéknak 
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ez az életük: Szopor. Szép do-
log, hogy itt még sok minden 
megmaradt és az új lakókra is 
átöröklődött a régi, otthonias 
hangulatból. Az öregek a pa-
takra lenyúló kertben dolgoz-
gatnak, vagy kinn ülünk együtt 
a házikó teraszán, vagy az ud-
varon a gyümölcsfák alatt, és 
régi és újabb dolgokra emléke-
zünk. Közben át-átköszönnek 
az új szomszédok, románok és 
magyarok. Benéznek, átszólnak 
a kerítésen, gyakran bejönnek 
ezért, azért, leginkább csak fi -

gyelmességből annyit kérdezni, hogy „hogy vannak”. Sőt, egy alkalommal, épp 
Szent István napján egy csokor virággal érkező román férfi t találtam náluk. „Csak 
úgy” átjött felköszönteni Pista bácsit, „la Sf. Ștefan”.

Itt Szoporban sokáig béke volt és csend és munka. De közben beütött a háború, 
itt a tanya fölött volt a bécsi határ is, leszakította az anyafalut, Györgyfalvát, és 
kettévágta a szopori mezőgazdasági földeket is. Pista bácsi huncut mosollyal idézi 
fel gyermek- és serdülő korát. – Az országhatár akkor abból állt, hogy egymástól 
távol rudak, keresztek álltak, és azok jelölték a határt. Gyakran előfordult, hogy 
át kellett menjünk Romániába, hogy a szántást odaát befejezzük. Nem kérdezett 
tőlünk senki semmit, néha ott álltak mellettünk a határőrök is, időnként még meg 
is kínáltuk. Nem volt nekünk bajunk velük. Apám amikor éppeg a határvonalon 
jártam az ekével, nevetve gyakran fi gyelmeztetett, hogy amikor szántok, ne innen 
oda borítsam a barázdát, hanem onnan ide. – Pista bácsi itt huncutkásan megáll, 
és kivárja, hogy értem-e, miről szól a móka. Majd kimondja a poént. – Szántsál el 
fi am minél többet ide hozzánk Romániából, hátha elfogy valahogy! 

– Mi magyar állampolgárok voltunk, visszahonosodtunk. Én amúgy már nem sok 
hasznát venném, de büszke vagyok rá, hogy megint magyarok lehetünk. Nekem így 
is sokat ér ez a könyvecske. De nagyon fáj, hogy amikor Magyarországon átvettem 
az iratokat, rajtunk, erdélyieken kívül senki nem énekelte a Himnuszt. Kérdeztem is 
utána a polgármester asszonytól: naccsága, itt csak difuzoros himnusz van? Nekem 
annak idején megmondta a leventeparancsnokom: fi aim, a Himnuszt énekelni kell! 
Aztán azt is meghagytam az enyéimnek, hogyha meghalok, tegyék mellém a kopor-
sóba a dokumentumokat. Majd jól fog a feltámadáskor – és ismét huncutul elvéko-
nyodik a szeme: – Lássa Szent Péter, hogy itt most egy magyar ember fog feltámadni.

Hosszasan el lehet még így viccelődni Szabóéknál, az almapálinka mellett na-
pokra hetekre kitart a jókedv és a huncutság. De mennünk kell együtt tovább. 
A Szabó családból beültetek mindenkit, aki elfér a kocsiban, és elindulunk be-
járni Szopor dombjait, völgyeit. Útközben elhaladunk a Pista bácsi romossá lett 
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szülőháza előtt, a régi családi, testvéri lakhelyek mellett, rokonok régi ismerősök 
köszönnek ránk és hívnának be a zártabb utcasoros faluból.

Útközben aztán  tiszta szívvel örülhetünk annak is, hogy a régiek mellé új 
magyar lakók, otthonteremtők is érkeztek Szoporba. Örömmel fedezem fel itt, 
hogy régi kedves kollégiumi diákom, a kolozsi születésű Gergely Csaba, az RMDSZ 
gépkocsivezetőjeként családalapítással választotta ezt a helyet, és honosodott ide. 
Nem adná nyugalmát semmiért. Takaros kis házat emelt a református templom 
mögött megvásárolt telkére, itt él családjával, és nem akar kétlaki lenni. Ez az 
otthona. Úgy él, ahogy egy ilyen kis magyar tanyafaluban élni kell: összetartóan, 
családiasan, beilleszkedően.

Kísérőim aztán továbbra is a Kisbíró Szabók, Pista bácsi és Marci, akik elvezet-
nek néhány régi családhoz, portákhoz, a temetőkertekhez. A családi temetkezés 
bonyolultságától már alig tudom követni, hogy hol is járunk. Lenn a völgy alsó 
fele, ahol a református templom is áll, még most is összefüggően lakott és jelen-
tősen magyar többségű. Aztán távolabb látom, alig ér össze néhány házsor, haj-
danán jó lazán építkezett mindenki, földje, birtoka szerint, tanyaiasan. Így élnek 
itt az itt maradt és hazaköltözött magyarok is. Ahogy haladunk felfele a dombra, 
érezzük hatását annak, hogy a völgy, az út, immár felülről összeér a borháncsi 
és feleki részekkel. Ide már közel került az aszfalt, fentről, a borháncsi villane-
gyedből. Onnan elérkezett ide a gáz és a városi víz is, közel az autóbuszjárat: 
kiköltözött a civilizáció és az úri társadalom is. A völgy legfelső szakaszán jól 
látszik a villasorok pompája. Ez a „gazdag Szopor”. Vezetőim sorra mutogatják 
a nagymenők, az igazgatók, nagyfőnökök, olasz és más idegen patronok fényűző 
villáit. Lenn a völgy szájánál, „nálunk” még nyugalom van, valameddig. Csak ne 
legyen Szoporból villaváros!

Szopor fölött a hegyoldalban aztán szabad szemmel és látcsővel is a határ 
nyomvonalát keressük. Próbáljuk megtalálni egy szomorú-boldog korszak, a bécsi 
magyar–román határ emlékét. És azt a helyet is, ahol hajdan át-átszántott Pista 
bácsi Romániából egy darab földet. Hogy néhány barázdával legalább növekedjék 
a kicsi Magyarország. Már elképzelni sem tudjuk, milyen lehetett itt egy országha-
tár; mennyi örömet hozott az „itt” maradottaknak, és mennyi sebet is okozott az 
elszakítottaknak. Pista bácsi mutatja, hogy a Feleki hegy oldaláról a györgyfalvi 
erdő alatt hol ereszkedett le, és Szopor felső végét leszakítva tulajdonosaitól ment 
tovább a határ, derékban vágva ketté a patai völgyet is. 

– Hadd meséljek el még egy érdekes „bécsi történetet” – folytatja emlékeit Pista 
bácsi. – A 60-as években, amikor Kolozsváron először kértem útlevelet, ki kellett 
tölteni egy olyan rubrikát, hogy „mikor járt utoljára külföldön?” Én nem írtam oda 
semmit, mert bizony Isten, nem tudtam, mit írjak. Az ablaknál mondja a rendőr, 
hogy „bácsi, ezt nem töltötte ki! Mikor járt utoljára külföldön?” Mondom neki: - 
1940-ben Romániában. – Az hogy lehet? – Hát az csak úgy, hogy karácsonykor 
meglátogattam rokonaimat Györgyfalván!

V. L.
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Kolozsvár 5. – Újalsóvárosi egyházközség

A Kolozsvár-Újalsóvárosi Református Egyházközösség a város keleti részén, a 
mai Györgyfalvi negyedben fekszik. Temploma a Pata utca végén helyezkedik el, 
így az egyházközösség, mint Kolozsvár Pata utcai gyülekezet ismertebb.

Az egyházközösség első imaházát 1953-ban építették.
Az 1960-as években, a város iparosodásával Kolozsvár lakosságának összetéte-

le és a városkép megváltozott. A családi házak helyét tömbházak vették át. Rövid 
idő alatt új lakónegyed épült és ez szükségessé tette egy új parókiális kör megala-
kulását. 1971-ben az alsóvárosi (Kétágú) gyülekezetből szakadt ki az újalsóvárosi, 
mely a lélekszám növekedésével 1977-ben három gyülekezetre oszlott. A Pata ut-
cában megmaradt az Újalsóváros, a hóstáti negyedben létrejött a tóközi és a Bul-
gária-telepi gyülekezet.

A megosztás után a gyülekezet lélekszáma 3600 egyháztag. Lelki és anyagi 
élete erősnek mondható, még akkor is, ha 1986–1989 között mind a lelkészi la-
kást, mind az imaházat lebontás veszélyeztette. Végül a Pata utcai lelkészi lakást 
1986-ban kisajátították és lebontották. A gyülekezet 1987-ben új parókiát vásárolt 
az egykori Kazinczy, mai Vasile Lupu utcában, mely jelenleg is a lelkész szolgálati 
lakása.

A presbitérium összetartásának köszönhetően, az akkori városvezetésnek nem 
sikerült az imaházat lebontani. Így a rendszerváltozás után, 1988–1989-ben a hí-
vek áldozatos adakozásából sikerült átépíteni és modernizálni az imaházat, amely 
2000 júniusában, a felszentelés alkalmával, a Fehér templom nevet vette fel, em-
lékeztetve a Jelenések könyve 7, 14 versére. „…ezek azok, akik jöttek a nagy nyo-
morúságból és megmosták az ő ruháikat és megfehérítették ruháikat a Bárány 
vérében.”

2003-ban a gyülekezet saját erejéből építette fel a tornyot és az új gyülekezeti 
házat, mely magában foglalja a galériaként is működő gyülekezeti termet, irodá-
kat, vendégszobákat, segédlelkészi lakást. 2004-ben szenteltük fel és azóta az egy-
házi tevékenységek mellett, családi és más szeretettevékenységeknek ad otthont.

2005-ben a sósfürdőjéről ismert Kolozson vásároltunk egy telkes házat, ame-
lyet épületekkel bővítettünk, s ma már 40 személy számára tudunk kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítani.

Templomunk különlegességei közé tartoznak: a Keöpeczi Sebestyén József ter-
vei alapján (1953–1954) készült úrasztala és szószék, valamint 8-8 kazettát tartal-
mazó (négy evangélista, 12 apostol), a bejárati ajtókat díszítő faragások, melyek a 
református falinaptáron is megtalálhatók.

A gyülekezet lélekszáma a természetes apadás következtében, évről évre ugyan 
csökkenő tendenciát mutat, mégis a jelenlegi 2100 lélekkel egy erősnek, áldozat-
késznek és jövőt építő gyülekezetnek mondható, ahol a nagyszámú értelmiség-
től, a vállalkozóig, az iparostól a földműves emberig, szinte minden társadalmi 
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csoport képviselteti magát. A sokszínűség ellenére a közösség tagjai többnyire is-
merik egymást, és igazi nagy családot alkotnak, ahol mindenki otthon érzi magát.

Lelkipásztorai: Kassay Géza (1954–1970). Az önállósodástól: Tőkés István 
beszolgáló lelkész (1971–1972), Adorjáni Albert és Adorjániné Nagy Aranka 
(1972–1977), Vetési László segédlelkész (1978–1983), Ferenczy Miklós (1982–).

Ferenczy Miklós lelkipásztor
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Albach Géza

Bártfán, Sáros megyében született, 1829. már-
cius 31-én. A középiskolai tanulmányait Gyöngyö-
sön, Szolnokon, Budán végezte, majd ezt követően 
Egerben jogot tanult. Itt érte őt a szabadságharc, 
melynek hírére beállt a 26. zászlóaljba honvéd-
nek. Budavár ostrománál már mint tiszthelyettes 
küzdött. Részt vett a rohamban, lőtt sebet kapott s 
vitézségéért hadnagyi ranggal jutalmazták. Ezt kö-
vetően a debreceni csatában is megsérült, kardvá-
gás sebesítette meg. A forradalom leverése után az 
erdélyi pénzügyi kormányzóságnál szolgáló uno-
kabátyja, Albach Gyula befolyásának köszönhette, hogy nem került börtönbe. 1861-
ben Kraszna megye tiszteletbeli főjegyzőjévé választották. 1865-ben szolgabíróvá, 
1869-ben pedig központi szolgabíróvá nevezték ki. 1872-ben Szilágysomlyóra kerül 
mint királyi járásbíró, majd 1876-ban Dévára helyzeték át. Innen kerül 1879-ben 
a kolozsvári királyi törvényszékre, mint elnökhelyettes. 1886. április 6-án a városi 
tisztújító közgyűlésen megválasztották polgármesternek. Elődje Haller Károly rövid 
polgármesteri ideje alatt számos urbanizációs folyamatnak a kezdeményezője volt. 
Albach Géza a hivatali szék elnyerését követően folytatja az elkezdett infrastruktu-
rális terveknek a megvalósítását. A vízvezeték kiépítése és a csatornarendszernek a 
bevezetése is az ő és tanácsosai (Salamon Antal, Szvacsina Géza) nevéhez köthető. A 
villamos energia bevezetésére tett kezdeti próbálkozások viszont komoly akadályok-
ba ütköztek (gázgyári monopólium). 1894-ben egy polgári mozgalom veszi kezdetét, 
mely a villamos energia bevezetését tűzte ki célul. A több évig húzódó probléma 
jelentősen megviselte a városi lakosság belé vetett bizalmát. Albach Géza második 
polgármesteri mandátumának ciklusában sem sikerült megtörnie a helyi légszesz-
gyár ellenállását. Városfejlesztő munkássága mellett ő volt a Mátyás-szoborcsoport 
felállításának egyik kezdeményezője. Számos intézkedésével támogatta a kolozsvári 
sportéletet, a Kolozsvári Athleticai Club (KAC) választmányi tagja volt.

Polgármesteri működése alatt többször is kitüntetésben részesült. 1888. már-
cius 31-én királyi tanácsosi címmel, 1893. április 26-án pedig Vaskorona-renddel 
tüntette ki maga a király, Ferenc József. Felsőbb elismerésben részesült a mil-
lenniumi kiállítás alkalmával is. Szintén ebben az évben az Országos Történelmi 
Ereklye Múzeum megtartott díszközgyűlésén tiszti taggá választották.  Ezen kívül 
több egyletnek is a tiszteletbeli tagja volt. 

1898-ban lemond polgármesteri hivataláról és végleg visszavonul a közéleti 
tevékenységektől. 1900. január 24-én éri a halál miután több hónapig vérhasban 
és bélgyulladásban szenvedett. 
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Reményik Sándor

Torony
Tegnap este az erkélyablakon
Át néztem: be különös a torony.

Szent Mihály templomának a tornya
Olyan csodás volt, olyan új-forma.

És mégse láttam még ilyen ismerősnek,
Ily közelinek, ilyen mesehősnek.

Sohase láttam így keretbe vágva,
A városból, a világból kivágva.

Ily nyugalmasan, szépen, egyedül,
Mindenen túl és mindenen felül.

Sötét vállát a holdfény meg nem ülte,
Szánkázott rajta, lebegett körülte.

Ő nőtt, csak nőtt a derengésen által,
Húzta, húzta a lelkemet magával.

S ahogy nőttem, úgy keményedtem én,
Szédült a hold lelkem orom-kövén.

Kőcsipkéimnek komor erdejében
Elaludtak a vágy-galambok mélyen.

És a fájdalom vércsevisongása:
Csak egy-egy csúcsív égbenyilallása.

S az egész bűvös, zord-erejű látás:
Egy kővé harsant diadalkiáltás.

Végül ott álltam én, keretbe vágva,
A városból, a világból kivágva.

Nyugalmasan, gyönyörűn, egyedül,
Mindenen túl és mindenen felül.

Amíg újra emberré nem omoltam. –
A tornyot nézve, én is torony voltam.
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Január 2-án Jéger Andor (1883–1915) halálának századik évfordulójáról kell 
megemlékeznünk. Haller Károlynak, Kolozsvár híres polgármesterének az uno-
kája volt, Szatmáron gyakorló orvos. Így Kolozsvár világháborús polgármesteré-
nek, Haller Gusztávnak is az unokaöccse. Bevonult katonaorvosnak, a temesvári 
helyőrségi kórházban teljesített szolgálatot. „Kartársai előzékeny modoráért be-
csülték és megszerették, a betegek és sebesültek, kiket a legnagyobb odaadással 
gyógykezelt és vigasztaló szavakkal megnyugtatott, szívjóságáért áldották” – írták 
temesvári kollegái gyászjelentésükben. Holttestét Kolozsvárra szállították, s fiatal 
felesége itt helyeztette nyugalomra. Szecessziós, finom faragású márványbetétes 
síremlékét minden bizonnyal Kolozsvári Szeszák Ferenc készítette, rajta ez a fel-
irat: „Küzdve a kór ellen / Lebírta a halált tudása. / Lopva lepé meg a kór / És őt 
lebírta a halál”.  A sír a III. B parcellában a keleti kerítés mellett található.

Január 27-én Demény Dezső (1915–1988) pszichológus és szociológus lenne 
százéves. Nagysármásról került a kolozsvári Református Kollégiumba. Kolozsvárt 
végezte az egyetemet, s lett a lélektani tanszék tanársegéde az 1940-es években. Itt 
szerzett doktorátust is. Egy ideig a Református Kollégium tanára. utóbb munkás, 
majd Torockón és Gyaluban tanár. Lélektani, pszichoszociológiai tanulmányokat 
közölt folyóiratokban. Sírja a III. A parcella nyugati széléhez közel fekszik. 

Január 29-én Balogh Károly (1857–1915) kollégiumigazgató halálának cente-
náriumára kerül sor. Szegény család tehetséges gyermekeként került a kolozsvári 
Református Kollégiumba. Mint Genersich Antal orvosprofesszor gyermekeinek ta-
nítója jutott annyi keresethez, hogy el tudta végezni az iskolát, s beiratkozhatott 
az egyetem bölcsészeti karára. Sokáig helyettes tanár volt a kollégiumban, majd 
Nagyszalontán. Csak 1887-ben szerzi meg a tanári oklevelet, s 1888 őszén választ-
ják a kollégium rendes latin–görög tanárául. 1908-ban ő lesz az igazgató. Egyre 
súlyosbodó tüdőbaja miatt 1911-ben kénytelen nyugdíjba vonulni. Szerepet ját-
szott az EMKE vezetésében, a Függetlenségi Párt lelkes tagja volt. Temetésén még 
Kenessey püspök és Haller polgármester is megjelent. Apáthy István búcsúztatta 
mint a párt hű munkását. 

Január 31-én megint hősi halottra emlékezhetünk: száz éve Farkasházy Sán-
dor (1879–1914) vadászkapitányt temették a Balassa utcai zsidó temetőbe katonai 
díszpompával. Még az előző év novemberében esett el az északi harctéren. A csa-
lád exhumáltatta, s hazahozatta a holttestet. Így került sor a kolozsvári temetésre. 
Egy alig faragott sziklatömbre vésették rá a halott nevét. 
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Fodor Sándor

Bevonult − a Nép

Úgy kellett fiatal szerkesztő koromban a népi tehetség, mint a falat kenyér. 
Tehetségkutatók járták a hegyeket-völgyeket − szántóföldeket. Elmentek a mun-
katelepekre, leereszekedtek a bányákba − felmásztak az esztenákra. Keresve 
keresték az eljövendő boldog idők újtípusú zenészeit, képzőművészeit, íróit, szí-
nészeit. Ami igaz − igaz: nem egy valóban tehetséges fiatalt is sikerült így művé-
szeti iskolába-főiskolára küldeni, de a csupa lélek akció valahol összehuttyant. Az 
utóbbi évtizedben-évtizedekben már nem nagyon találkoztam zeneszerzővel vagy 
zongoratanárral, aki minden furulyázó pakulárt főiskolára akart volna hurcolni, 
pedig de szépen fújják. Igazán.

Az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó fiókszerkesztősége időközben szépen 
gyarapodott Földes László keze alatt. Immár nálunk dolgozott nemcsak a fiatal 
Szabó Gyula, de Marosi Péter, sőt Kacsó Sándor bácsi is. Úgy egyébként nem is lett 
volna baj velünk, csak a társadalmi eredet szempontjából nézett ki kissé félbarnán 
a szerkesztőség: csupa kispolgári származás, köztük papi(!) is, az én édesapám 
nemrég szabadult másfél évi adminisztratív ítélete letöltése után, két középpa-
raszti eredetű − egyszóval, nem volt közöttünk egyetlen virtigli, egészséges szár-
mazású népi káder se. Úgy próbáltuk ezt kompenzálni, hogy igen figyeltük, nem 
bukkan-e fel valahol egészséges származású népi tehetség, akivel − legalább − 
eldicsekedhetnénk. Szabó Gyula − mondjuk − középparaszti eredetével talán jó 
lett volna − de egyetemet végzett. Nekünk olyan kellett volna − külső munka-
társnak legalább −, akit egyenest az élet sűrűjéből, annak is a mélyéből halászunk 
ki, mondjuk az esztergapad, a hegesztőpisztoly mellől, vagy a termelőszövetkezet 
tehenészetéből. Ilyentől szerettünk volna mielőbb zseniális verseket, prózát, drá-
mát vagy − miért ne? − esszét közölni. Ilyen pedig nemigen volt. Aki mégis lett 
volna, az nem tudott írni. Ám aki keres − talál.

S. G. barátunk − noha nem dolgozott szerkesztőségünkben − nekünk drukkolt 
káderkutató munkánkban, és nemcsak elméletben tette ezt. Ő találta meg nékünk 
végül is a népi tehetséget. Az igazit. Egy csodálatosan verselő kollektivista asz-
szonyt. Olyat, aki gyomlál, kapál, kiscsirkét nevel, malacot és cséplőgépet etet, 
tehenet fej és szénát gereblyéz − szabadidejében pedig remek verssorokban opera-
szövegkönyvet ír − Dózsa Györgyről. A librettót valamennyien igen jónak ítéltük, 
kiváltképpen szépen rímelő, remekül ritmizáló, gördülékeny verselése tetszett. Alig 
vártuk, hogy megismerjük a Szerzőt. S. G. barátunk pedig megígérte, hogy elhozza 
őt a messzi távolból hozzánk, a szerkesztőségbe − hadd ismerjük meg.

Egyik nap bejelentette: holnap délelőtt 10-kor ellátogat hozzánk F. J. 
elvtársnővel.
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Mindnyájan együtt voltunk. Már háromnegyed tíztől az előszobában tereferél-
tünk, vártuk, hogy betoppanjon közénk a Nép maga. Egyedül Kacsó bácsi húzó-
dott a szobájába, valami sürgős leadásra váró kéziraton dolgozott.

Tíz után néhány perccel bekukkintott S. G. barátunk − majd szélesre tárta 
az ajtót.

Rokonszenves, harminc körüli asszony jött be, egyszerű városi ruhában. (Eb-
ben nem volt semmi rendkívüli, hiszen a város és falu között már kezdett eltűnni 
a különbség, ő se járhatott bokorugróban, különben se folklórfesztiválra jött.)

− Jóó napot kívánok... − köszönt, kissé alföldiesen nyújtva a szót.
− Jó napot, kedves F. elvtársnő. Földes László vagyok − perdült eléje a főnö-

künk. Majd sorra bemutatott bennünket: Bajor Andor, Dávid Gyula, Marosi Péter, 
Székely János, Szabó Gyula − végig mindannyiunkat.

− Jééé − csodálkozott el a mi néhány elemis tehetségünk −, hiszen ez való-
ságos kis plejád!

Nagyot néztünk, de mit tehet az ember, ha a falu népe rohamosan művelődik! 
Ebben a pillanatban lépett ki Sándor bácsi a belső szobából.

− Ez pedig... Kacsó elvtárs − mutatta be őt készségesen Földes. A hölgy majd 
elolvadt:

− Jééé... Pongrác!?

Ér
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A jégkorong már évtizedek óta kihalt Kolozsváron, pedig hatvan évvel ezelőtt 
még bajnokcsapata volt a városnak. A Ştiinţa akkoriban is szenzációnak számító 
sikerét az ötszörös bajnok Takács István idézi fel: a 84 éves egykori válogatott ho-
kis szülővárosa, Csíkszereda négy aranyérmének is részese volt.     

– Hogyan ismerkedett meg a jégkoronggal?
– Édesanyám rendszeresen korcsolyázott és én is elkísértem, ahogy később a 

teniszpályára is. 1935–36-ban tanultam meg korcsolyázni, fokozatosan barátkoz-
tam meg a sportággal. Elvittek, megmutatták a felszerelést, kesztyűt, védőket, 
botokat. Még rám is adták. 5-6 éves gyermekként nagyon büszke voltam. Később, 
amikor a gimnáziumba kerültem, minden télen osztálybajnokságokat rendeztünk. 
Nagy volt a rivalizálás. Minden osztályban volt néhány kiemelkedőbb játékos, aki 
jobban korcsolyázott, jobban kezelte a botot. Mai értelemben véve ott fedezhet-
tek fel, hiszen aránylag hamar, 16-17 évesen bekerültem a város nagycsapatába. 
Ez akkor óriási dolog volt. Abban az időben rendeztek még erdélyi bajnokságot 
is, voltak csapatok Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíksze-
redában, Gyergyószentmiklóson, Segesváron, Szászsebesen. Kolozsváron kettő is 
volt: a Dermatának és a katonaságnak.

– Mire emlékszik vissza szívesen abból az időből?
– Csíkszeredában többek között Vákár Lajossal is játszhattam, amire külön 

büszke is vagyok. Ő volt az egyik tanítómesterem, csapattársam, majd később húsz 
évig munkatársak is lehettünk. Az az érdekes helyzet alakult ki, hogy a csapatban 
a főnököm volt, a munkahelyen viszont én voltam az ő főnöke. Nem mindennapi 
dolog, de semmi gond nem volt. Amikor Kolozsváron végeztem, fölutazott értem. 

– Fiatalként meddig játszott a csíki csapatban?
– 1946-tól 1950-ig, majd Kolozsvárra kerültem. 1949-ben végeztem a gimná-

ziumot. Akkor felvételiztem egyik csapattársammal, Császár Ferenccel együtt, 
a közgazdaságira. Őneki sikerült, nekem nem. Az volt a helyzet, hogy az egyik 
nagyapám református papként szolgált, ami akkoriban nem volt jó ajánlólevél.

– Milyen volt akkor a kolozsvári hoki?
– A Tudománynál volt egy vezető, Jenei Miklós, aki élt-halt a jégkorongért, és 

Császár Ferivel közösen újraszervezték a kolozsvári hokit. Akkoriban sokan vol-
tunk Kolozsváron csíkiak, a csapat nagy részét mi adtuk, azt hiszem kolozsváriak 
csak ketten voltak, Kovács V. Vili, és Tomor Zoltán. Volt két udvarhelyi fiú, a két 
Török. Nem voltak testvérek csak névrokonok. A többiek csíkiak: Czáka Lajos – 
testvére a híres Czáka „Duda” Zoltánnak –, Császár Ferenc, unger Zoltán, Hajdú 
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és Sprencz nem voltak egyetemisták.

– Minek volt köszönhető a bajnoki cím?
– Az, hogy a Tudománnyal bajnokságot nyer-

tünk még mindig hihetetlen számomra. Kovács 
Vili úgy jellemezte a csapatunkat, hogy ez nem 
hokicsapat, hanem szívgárda. Tényleg, hiszen a 
csíki és a vásárhelyi csapat is jobb volt. És akkor 
már megalakult a hadsereg csapata a Bukaresti 
CCA, a Steaua elődje. Tényleg szívvel-lélekkel min-
dent beleadva sikerült megnyernünk a bajnoksá-
got, a nagy akaraterő eredménye volt. Az élethez 
szerencse is kell, nekünk az is volt akkor. Akko-
riban tornák voltak: Brassóban, Csíkszeredában, 

Marosvásárhelyen és Bukarestben. Abban az évben Bukarestben volt a döntő. Az 
egész bukaresti közönség nekünk drukkolt. Valószínű azért, mert mi voltunk az 
esélytelenek. A Dinamo-stadion mellett volt kerékpárpálya, egy velodróm. Annak 
a közepén volt a hokipálya. Egy összetákolt valami, rossz öltözőkkel, ahol csak 
a korcsolyát lehetett felhúzni. Mi nem ott öltöztünk, hanem a szállodába, és úgy 
mentünk ki a pályára villamossal.

– Csodálhatták Önöket a villamoson…
– Úgy néztek ránk, mint valami földönkívüliekre. Teljes felszerelésben, hokibot 

a vállunkon, amin lógott a korcsolya. És mindenki így utazott. Háború után vol-
tunk, szegénység volt, a felszereléseket is úgy kellett összeszedni mindenhonnan. 

– Gondolom a csapat magja maradt az előbb felsoroltakhoz képest?
– A csapat magja maradt. Akik diákként Csíkból felkerültek Kolozsvárra, jól 

korcsolyáztak és otthon is bontogatták a szárnyaikat, bekerültek a csapatba. A 
kapusunk, Sprencz Ferenc jött később, akárcsak Dénes Ferenc ortopéd orvos, aki 
Nagyváradról került Kolozsvárra. Beilleszkedett a csapatba, amely olyan volt, 
mint egy nagy család. Egy mindenkiért, mindenki egyért.

– Milyen érzés volt Szereda ellen játszani?
– Voltak, akik megértették, voltak, akik azt mondták, hogy árulók vagyunk. 

utóbbiak nem gondolták meg, hogy mit mondanak. Mi a jövőnkért mentünk Ko-
lozsvárra. Ahogy végeztünk, mindenki hazajött. Furcsa volt. Volt egy rettenetes 
bizonyítási vágy bennünk, hogy megmutassuk: nem vagyunk rosszabbak, mint a 
„nagy szeredai” csapat.
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– Hol voltak akkor a kolozsvári mérkőzések? 
– A sétatéri tavon is próbálkoztunk, de akkoriban nem voltak nagy telek. Ki-

mentünk a tóra, de a jég annyira hullámzott alattunk, hogy nem tudtunk játszani. 
A Kétágú templom mögött volt egy jégpálya. De inkább otthon edzettünk Csíksze-
redában. Kikértek az egyetemről mindenkit, a Bolyairól, engem a mechanikáról, 
másokat a közgazdaságiról, és elhoztak jó másfél hónapot edzőtáborba. Itthon 
készültünk, mert Kolozsváron nem volt jég.

– A kolozsváriak hogyan viszonyultak a csapathoz?
– Hát ott 2-3 mérkőzést játszottunk összesen, de akkor összegyűltek. Tele volt 

a Kétágú mögötti pálya széle. 

– Kolozsvári évei alatt kereste meg a CCA…
– Igen. Czáka Zoltán két évvel fiatalabb volt nálam, aki 1951-ben végzett a 

gimnáziumban és Kolozsvárra jött felvételizni Péter Pistával a matematika–fizika 
szakra. Mi addigra már megalapoztuk a helyünket a csapatban. Hajdúval végig-
drukkoltuk a felvételijüket, ami sikerült is. Abban az időben az egyetemistákat 
felmentették a katonaság alól, és csak az egyetem után kellett katonáskodnunk. 
Ennek ellenére 1951 őszén öten behívót kaptunk a bukaresti katonai parancsnok-
ságra. Ők ketten, Hajdú, még egy kolozsvári fú, Benea Simion és én. A kolozsvári 
fiúról nem emlékszem, hogy a csapat tagja volt-e, de később a CCA-ban sem ka-
pott szerepet. Bukarestben kellett jelentkezni. Mondtuk, hogy nekünk hagyjanak 
békén, hiszen mi fel vagyunk mentve a katonaság alól. Nem volt pardon. A test-
nevelési főiskola mellett volt a CCA hadiszállása. Elszállásoltak, etettek-itattak 3 
napig. A negyedik nap egy magas rangú tiszt maga elé rendelt és elmondta, hogy 
a hadsereg hokicsapatot akar szervezni és ránk is gondoltak. Rengeteg lehetőséget 
felsoroltak. Akkor mi Hajdúval „öreg kolozsváriakként” mondtuk, hogy köszönjük 
szépen, de mi vissza akarunk menni. Megismertük a tanárokat és ők is minket, 
megszerettük a várost. Kettőnket akkor kiküldtek. A másik három bent maradt 
legalább egy órát. Visszafelé már külön ült a két társaság a vonatban. Fogadkoztak 
ők hárman, hogy nem mennek sehova, de nem voltak meggyőzőek. Két-három 
hét múlva újságolták, hogy megkapták a végleges behívót és mennek Bukarestbe. 
Mi kérdeztük, hogy miért, hiszen Kolozsváron mindent megkaptak: szállást, az 
egyetem és a város legjobb étkezdéjébe ehettek, amit minden diák irigyelt tőlük. 
Erre azt mondták, jobb az élet. Ez volt az ok. Így Czákával két évet játszottam ösz-
szesen Szeredában. A válogatottban többet. Sajnálom, mert elvégezhették volna az 
egyetemet. Lehet könnyebb volt az az élet, mert a hokin kívül egyebet nem kellett 
csinálni. Én is megkérdeztem a szüleimet, hogy mit szólnak ehhez. Ők is minden-
képp ragaszkodtak Kolozsvárhoz, amit nem bántam meg.

Darvas Attila
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Bor és egészség
„A bor és a fűszer, egyik mint a másik,

Okosan használva egészségre válik.” (Vajda János)

A mottóban olvasható jótanácsot a sokat betegeskedő Vajda János vetette pa-
pírra A jó egészség és hosszú élet titka (1886) című verses tanácsadásában.

Ezrével szemelgethetnénk hasonló példákat a világirodalomból, de a gyó-
gyászati szakirodalom is jócskán szolgál alapanyaggal. Meggyőződésem, hogy bi-
zonygatni sem igen kell a „szőlőnektár” jótékony hatásait, inkább csak emlékeztet-
nék az agyunk rejtett rekeszeiben lappangó tudásra.

A legtöbbször a vörösbor áldásairól szól a fáma. Valószínű, hogy nem ok nélkül, 
hiszen a vörösbor készítési eljárásokban a mustot hosszabb ideig hagyják együtt er-
jedni a szőlő héjával és magvaival, így ez utóbbiakban nagy mennyiségben fellelhe-
tő antioxidáns vegyületek inkább átkerülnek a borba. („Héjában van a vitamin!”)

Az antioxidánsok némelyike megakadályozza a fogszuvasodásért felelős bakté-
riumok megtelepedését és elszaporodását a szájüregben, a nyálban, a lepedékben. 
A rezveratrol nevű vegyületnek öregedésgátló hatást tulajdonítanak, ugyanis aka-
dályozza a szemben található sárgatest időskori torzulását, lassítja a látásromlást, 
ugyanakkor szerepe lehet a gyulladások csökkentésében, a rák megelőzésében 
vagy a hormonpótlásban. A rezveratrol a prosztatapanaszokra is enyhülést hoz.

Más antioxidánsok (pl. a szaponin) kitágítják az ereket, érvédő hatással ren-
delkeznek, csökkentik a koleszterinszintet és a vérrögök kialakulásának esélyét. 
A franciák telített zsírsavdús étkezése ellenére a szív- és érrendszeri betegségek 
előfordulása és az azokkal összefüggésbe hozható halálesetek száma jóval alacso-
nyabb, mint a többi fejlett országban. Oka nagyrészt a rendszeres és kulturált vö-
rösborfogyasztásban keresendő. A vörösbor ésszerű fogyasztása segít megelőzni a 
csontritkulást is, ugyanakkor erősíti az immunrendszert és serkenti az emésztést. 
Este egy pohárka vörösbor a hölgyeknél segít, hogy megérkezzék a havi vendég.

A fehérbor antioxidáns, immunerősítő és gyulladáscsökkentő flavonoidokban bő-
velkedik, amelyek óvnak az anyagcserezavarokkal, a cukorbetegséggel, a rák számos 
fajtájával szemben is, ezen kívül védelmet nyújtanak a bőrsejteknek a káros ibolyántú-
li sugárzás ellen. Tudjuk, hogy az alkohol majdnem kétszer annyi kalóriát tartalmaz, 
mint a fehérje vagy a szénhidrát, nem mindegy tehát, hogy mit és mennyit iszunk. A 
száraz fehérbor decije 65 kalóriát tartalmaz, az égetett szeszekbe (pálinkafélék, pár-
latok) decinként akár 250–350 kalória is belesűrűsödik. Az elhízás is megakadályoz-
ható tehát, ha az egészséges táplálkozás fegyelmezett fehérborfogyasztással párosul.

De kell-e még egyáltalán ecsetelni a borivás egészségvédő hatását? Elegendő 
most azonnal tölteni kétujjnyi bort egy öblös pohárba, megpörgetni benne, beszip-
pantani az illatát, lenyelni az első kortyot és figyelni, mint árad szét bennünk az 
életadó elixír: ellazít, kikapcsol, jókedvre derít. Mi ez, ha nem maga a gyógyerő?

Vincze László
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Év eleji számvetés

Ebben a hónapban az ellenőrzések sora és a tervezés a fő feladat. Ellenőrizzük 
a szántóföldi növények (őszi gabonavetések, a takarmánynövények – lóhere, lucer-
na, baltacin, szarvaskerep) állapotát, különösen az apró rágcsálók (mezei pocok, 
kószapocok) jelenlétét. Ha akár a hó alatt aktív járatokat, ösvényeket találunk, vé-
dekeznünk kell mérgezett csalétekkel. Felhívnám a figyelmet, hogy a nemes vadak 
és madarak védelmében, ezeket a mérgezett csalétkeket a járatokban mélyebbre 
helyezzük. Tudnunk kell, hogy ezek a rágcsáló kártevők nem alusznak téli álmot, 
ezért táplálkozniuk kell egész idő alatt, így számottevő kárt okozhatnak a tél fo-
lyamán. Ez alól a gyümölcsösök sem kivételek, különösen a fiatal telepítések. Ha 
az ősz folyamán elmulasztottuk a gyümölcsfák törzsének meszelését (különösen 
a fagyra érzékenyekét – kajszibarack, őszibarack, szilva, alma), akkor ezt megte-
hetjük egy fagymentes napon. ugyanis a lemeszelt törzs visszaveri a napfényt, így 
nappal nem melegszik fel, elkerülve az éjszakai és nappali nagy hőingadozást, s 
ezzel meggátoljuk a törzs hosszanti repedését. Enyhe tél esetén, fagymentes napo-
kon a hónap vége fele akár el is kezdhetjük az almástermésű gyümölcsfák (alma, 
körte, birs) metszését. A csonthéjasokét halasszuk a fagyok utáni időszakra, rügy-
fakadás utánra.

Ellenőrizzük a tároló helyiségben raktározott termények állapotát, szükség 
esetén ajánlatos a zöldségeket, gyümölcsöket, burgonyát átválogatni. Enyhébb na-
pokon szellőztessünk a tárolókban, a hőmérséklet ne haladja meg a 4-5 Celsius-
fokot. Ezeket a műveleteket 2-3 hetenként ajánlatos megismételni.

Ál
ca
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ÁT A szemes termények (gabona, bab, borsó, liszt, korpa stb.) ellenőrzését se mu-
lasszuk el, mivel számos kártevő (gabona-, bab-, borsózsizsikek, molyok stb.) ká-
rosíthatnak. Általában a tárolóedények alját ellenőrizzük, és ha magasabb hőmér-
sékletet és nedvességet tapasztalunk, védekeznünk kell megfelelő készítményekkel 
(Reladan, K’othrine, K’obiol), amelyek hatóságilag engedélyezettek és szabad for-
galmúak. A védett helyeken (szobában, pincében, télikertben, lépcsőházban stb.) 
teleltetett dísznövényekről folyamatosan gondoskodnunk kell. Vegyük figyelembe, 
hogy a dísznövények metabolizmusa (életfolyamata) a fényhiány miatt lelassul, 
kevésbé intenzív, ezért kevesebb öntözgetésre, tápanyagra és alacsonyabb hőmér-
sékletre van szükségük. A túlöntözés gyökérfulladást és rothadást okozhat, a túl-
adagolt tápanyag emeli a gyökérzónában a sókoncentrációt, ami mérgezést okoz-
hat, a magas hőmérséklet a tartalék tápanyag feléléséhez, levélhulláshoz vezethet. 
A növények talaja csak nyirkos legyen, ne sáros. Kevésbé káros a szárazság, mint 
a túlzott talajnedvesség. A virágcserepeket kavicságyra helyezzük, így a fölösleges 
víz kiszivárog az edényből és növeli a levegő nedvességtartalmát, amelyet időn-
ként párásítással egészítünk ki, mivel a túlszáraz levegő is káros lehet. A fentebb 
említett környezeti körülmények elhanyagolása levél és virághullást okozhat. Szá-
mos dísznövény (honos és nem honos, a mérsékelt és mediterrán övezetből való) 
igényli a téli pihenőt, amelyet világos, hűvös, párás helyiségben biztosítunk, ritkán 
öntözve.

Nem ajánlatos kislégterű hálószobában sok dísznövényt tartani, mivel nappal 
termelik az oxigént és éjjel széndioxidot bocsátanak ki, ami fejfájást, fáradtságot 
okozhat. Ha a dísznövényeket kellőképpen felkészítettük a telelésre, mentesítettük 
a kártevőktől és kórokozóktól, akkor kicsi a valószínűsége a megbetegedésüknek. 
Máskülönben az első betegségtünetek vagy kártevők megjelenésekor azonnal vé-
dekezni kell a szakember javaslata szerint.

Ebben a hónapban, ha nem tettük meg előbb, meg kell tervezni, milyen nö-
vényeket, hibrideket vagy fajtákat, hova, milyen területre vetünk vagy ültetünk, 
betartva a vetésváltás szabályait, hogy ugyanaz a faj vagy növénycsoport (kobako-
sok, gyökérzöldségek, csucsorfélék – paradicsom-, paprika-, padlizsán-, burgonya-, 
hagymafélék stb.), ne ismétlődjék ugyanazon a területen több éven át. Az adott 
körülményekhez igazodva, válasszuk a megfelelő fajtákat, hibrideket.

Orbán Sándor
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Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamarát,
Sok örömet e házban,
Boldogságot hazánkban
Ebben az új évben!

Népköltés

Színezd ki a képek 
melletti pöttyöket 

a szerint, hogy melyik 
évszakhoz tartoznak.

Tavasz
Nyár
Ősz 
Tél

Az Életfa Családsegítő Egyesület 
összeállítása
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VÍZSZINTES: 1. Mátyás születésekor az épület …  Jakab szőlősgazdáé volt. 
Itt szállt meg Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet. Mátyás király 1467-ben a sző-
lősgazda örököseit adómenetességgel jutalmazta. 7. A … -oszlop a ference-
sek temploma előtti téren áll. 12. Szájüregben képzett hang. 13. Aroma, íz. 14. 
Inni ad. 15. Túrva taszít. 17. Azonos betűk. 18. … bér, névleges bér. 20. Kobalt 
vegyjele. 21. S.C. 22. Halász… vízi madár. 23. Az egyik sem. 24. Családi kapcso-
latban levő személy. 27. Azonos betűk. 28. Aki ítéletet hirdet. 29. Tompán opálfé-
nyű. 31. Játékpénz. 33. Talált. 34. Z.I. 36. Oldalnyi szöveg. 37. Ír terrorszervezet. 
38. Új-Zélandban élő madár. 40. … Greco. 41. Nátrium vegyjele. 42. A szilícium-
nak oxigénnel és hidrogénnel alkotott vegyülete. 44. Manuscript rövidítése. 45. … 
here takarmánynövény. 46. Selyemszövet. 48. Székely…, helység Nyárádmentén. 
49. Szökdécselt. 51. A Horea úti izraelita imaház falán …, román és magyar 
nyelvű márványtáblát helyeztek el a második világháborúban Kolozsvárról 
elhurcolt zsidó mártírok emlékére. 52. A …-ház, Bocskai István fejedelem 
szülőháza volt.

FÜGGŐLEGES: 1. Molibdén vegyjele. 2. … a gyümölcs, Steinbeck regénye. 3. 
Testtájék. 4. Nagyzolva élt. 5. …hormon, növényi hormon. 6. Kötőszó. 7. Aktor. 
8. …juhar, feketegyűrű. 9. Csodálkozik. 10. Kopasz. 11. Közlekedési sáv. 15. … 
Ernő, aradi vértanú. 16. A ferencesek kolostora és temploma eredetileg … 
rendi kolostor volt. 17. A templom előtti tér közepén álló …-oszlopot a város 
emeltette 1831-ben, I. Ferenc császár nejének látogatása alkalmából. 19. Me-
gaciklus rövidítése. 20. Pázsitfűféle. 21. Fokbeosztás. 23. Széchenyi István műve. 
25. Énekes drámai mű. 26. Nobélium vegyjele. 28. Beleölt. 30. Nagyon ellenálló. 
32. S. F. 35. …sejt, szaporítósejt. 38. Ide-oda vándorló. 39. Kötőszó. 42. Helység 
Kolozsvártól északra. 43. Moszat. 44. Szótlanul elgondolkozó. 45. Versenyszánkó. 
47. Magyar Államvasutak. 48. udvariatlan megszólítás. 49. … Bence, Nyírő hőse. 
50. Tonnasúly rövidítése.

Márk Lajos
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Február Böjtelő hava.  
Jégbontó hava. Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Ignác, Brigitta, Gitta,  
Kincső, Efraim, Enikő
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: tűz. 1 25 éve hunyt el Budapesten Sziveri János Sinkó-
díjas vajdasági költő. 

2 Hétfő Urunk bemutatása (Gyertya-
szentelő Boldogasszony). 
A szerzetesi hivatások 
világnapja
Aida, Apor, Karolina

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. Aida – Verdi Aida című 
operája nyomán.

2 95 éve hunyt el a felvidéki Jernyén Szinyei Merse 
Pál festőművész. 
 

Gyertyaszentelőn ha esik a hó, 
fú a szél, nem marad soká a tél.

3 Kedd Balázs, Nimród                                     
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: királyi.

3 A Balázs-napi eső jégverést hoz.

4 Szerda Andrea, Csenge, Janka, 
Ráhel

Andrea – görög–latin eredetű; jelentése: 
férfi, férfias. 

4

5 Csütörtök Ágota Ingrid, Richárd, 
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; 
jelentése: hatalmas, uralkodó + erős, 
merész.

5 205 éve, 1810-ben hunyt el Rát Mátyás, az első 
magyar újság, a Magyar Hírmondó szerkesztője.
155 éve, 1860-ban született Gyomán Kner Izidor, 
a magyar nyomdászat, könyvkötészet kiemelkedő 
személyisége.

6 Péntek Dóra, Réka, Amanda                           
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk 
Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Szombat Rómeó, Tódor                                         
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló. Tódor – görög–
német–latin eredetű; jelentése: Isten 
ajándéka.

7 130 éve született Sinclair Lewis Nobel-díjas 
amerikai író.
105 éve született Céckén Szász István újságíró, 
elbeszélő.

8 Vasárnap Aranka, Salamon                                     
Emiliáni Szt. Jeromos, 
Bakhita Szt. Jozefina

Aranka –  magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 25 éve hunyt el New Yorkban Karády Katalin 
színésznő, énekesnő. 

9 Hétfő Apollónia, Abigél, Alex, 
Apolka, Csilla         
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: az 
apa öröme. Apollónia – görög–latin ere-
detű; jelentése: Apollónak szentelt.

9 240 éve, 1775-ben született Bolyai Farkas mate-
matikus, Bolyai János apja.
135 éve született Pécsen Fejér Lipót 
matematikus.

10 Kedd Elvira, Gabriella                                          
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

10 205 éve, 1810-ben született Kézdimárkosfalván 
Barabás Miklós festőművész, grafikus.
125 éve született Borisz Paszternak Nobel-díjas 
orosz író, műfordító.
35 éve hunyt el Budapesten Soó Rezső Kossuth-
díjas magyar botanikus.
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Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Ignác, Brigitta, Gitta,  
Kincső, Efraim, Enikő
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: tűz. 1 25 éve hunyt el Budapesten Sziveri János Sinkó-
díjas vajdasági költő. 

2 Hétfő Urunk bemutatása (Gyertya-
szentelő Boldogasszony). 
A szerzetesi hivatások 
világnapja
Aida, Apor, Karolina

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. Aida – Verdi Aida című 
operája nyomán.

2 95 éve hunyt el a felvidéki Jernyén Szinyei Merse 
Pál festőművész. 
 

Gyertyaszentelőn ha esik a hó, 
fú a szél, nem marad soká a tél.

3 Kedd Balázs, Nimród                                     
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: királyi.

3 A Balázs-napi eső jégverést hoz.

4 Szerda Andrea, Csenge, Janka, 
Ráhel

Andrea – görög–latin eredetű; jelentése: 
férfi, férfias. 

4

5 Csütörtök Ágota Ingrid, Richárd, 
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; 
jelentése: hatalmas, uralkodó + erős, 
merész.

5 205 éve, 1810-ben hunyt el Rát Mátyás, az első 
magyar újság, a Magyar Hírmondó szerkesztője.
155 éve, 1860-ban született Gyomán Kner Izidor, 
a magyar nyomdászat, könyvkötészet kiemelkedő 
személyisége.

6 Péntek Dóra, Réka, Amanda                           
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk 
Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Szombat Rómeó, Tódor                                         
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló. Tódor – görög–
német–latin eredetű; jelentése: Isten 
ajándéka.

7 130 éve született Sinclair Lewis Nobel-díjas 
amerikai író.
105 éve született Céckén Szász István újságíró, 
elbeszélő.

8 Vasárnap Aranka, Salamon                                     
Emiliáni Szt. Jeromos, 
Bakhita Szt. Jozefina

Aranka –  magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 25 éve hunyt el New Yorkban Karády Katalin 
színésznő, énekesnő. 

9 Hétfő Apollónia, Abigél, Alex, 
Apolka, Csilla         
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: az 
apa öröme. Apollónia – görög–latin ere-
detű; jelentése: Apollónak szentelt.

9 240 éve, 1775-ben született Bolyai Farkas mate-
matikus, Bolyai János apja.
135 éve született Pécsen Fejér Lipót 
matematikus.

10 Kedd Elvira, Gabriella                                          
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

10 205 éve, 1810-ben született Kézdimárkosfalván 
Barabás Miklós festőművész, grafikus.
125 éve született Borisz Paszternak Nobel-díjas 
orosz író, műfordító.
35 éve hunyt el Budapesten Soó Rezső Kossuth-
díjas magyar botanikus.
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Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

11 Szerda Adolf, Bertold, Dezső, Mari-
etta, Elek
Lourdes-i Boldogasszony (a 
betegek világnapja)

Adolf –  germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 70 éve írta alá Churchill, Roosevelt és Sztálin 
a jaltai egyezményt, s ezzel megrajzolta a náci 
Németország bukása utáni Európa és a világ új 
határait.

12 Csütörtök Lídia, Lívia, Lilla                        Lívia – latin eredetű; jelentése: ólomszí-
nű, kékes.

12

13 Péntek Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina 

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és a Helé-
na női nevek önállósult becézője.

13 195 éve, 1820-ban született Szentgericén Jakab 
Elek  történész, művelődéstörténész, jogász.
170 éve, 1845-ben született Párizsban De 
Gerando Antonina  pedagógus, író, a kolozsvári 
Felsőbb Leányiskola első igazgatója. 
150 éve született Sáregresen Csók István Kos-
suth-díjas festőművész.
45 éve hunyt el Kolozsváron Darkó László művé-
szettörténész, festő és restaurátor.

14 Szombat Bálint, Valentin                                     
Szt. Cirill és Metód, Szt. 
Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

14 Ha házasodnak a verebek 
Bálintkor, / Készülődhetsz a 
tavaszra bármikor.

15 Vasárnap Georgina, Kolos, Levente, 
Fausztina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar eredetű; 
jelentése: iskolához tartozó, tanító, 
tanuló.

15 160 éve hunyt el Pesten Teleki József történet-
író, jogász, Erdély kormányzója, az Akadémiai 
Könyvtár alapítója, az MTA társalapítója és első 
elnöke.

16 Hétfő Julianna, Lilla, Samu, Csilla
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 250 éve született Kolozsváron Pataki Sámuel 
orvos, királyi tanácsos, Erdély főorvosa. 
70 éve hunyt el Budapesten Ditrói Mór kolozs-
vári színész és színigazgató, a Vígszínház első 
igazgatója.

Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik.                 

17 Kedd Húshagyókedd Donát,  
Álmos, Emőd
A szervita rend hét szt.  
alapítója, Szt. Donát

Donát – latin eredetű; jelentése: Istentől 
ajándékozott.

17

18 Szerda Hamvazószerda
Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák 
Szt. Bernadett                       

Bernadette – germán–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint a medve.

18 270 éve, 1745-ben született Alessandro Volta 
olasz fizikus, az elektromos áram elméletének 
kidolgozója, a galvánelem feltalálója.
190 éve született Komáromban Jókai Mór re-
gényíró, a magyar romantikus próza legkiemel-
kedőbb képviselője.
125 éve hunyt el gróf Andrássy Gyula politikus, 
államférfi, a Magyar Királyság miniszterelnöke, 
a Monarchia külügyminisztere.
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11 Szerda Adolf, Bertold, Dezső, Mari-
etta, Elek
Lourdes-i Boldogasszony (a 
betegek világnapja)

Adolf –  germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 70 éve írta alá Churchill, Roosevelt és Sztálin 
a jaltai egyezményt, s ezzel megrajzolta a náci 
Németország bukása utáni Európa és a világ új 
határait.

12 Csütörtök Lídia, Lívia, Lilla                        Lívia – latin eredetű; jelentése: ólomszí-
nű, kékes.

12

13 Péntek Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina 

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és a Helé-
na női nevek önállósult becézője.

13 195 éve, 1820-ban született Szentgericén Jakab 
Elek  történész, művelődéstörténész, jogász.
170 éve, 1845-ben született Párizsban De 
Gerando Antonina  pedagógus, író, a kolozsvári 
Felsőbb Leányiskola első igazgatója. 
150 éve született Sáregresen Csók István Kos-
suth-díjas festőművész.
45 éve hunyt el Kolozsváron Darkó László művé-
szettörténész, festő és restaurátor.

14 Szombat Bálint, Valentin                                     
Szt. Cirill és Metód, Szt. 
Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

14 Ha házasodnak a verebek 
Bálintkor, / Készülődhetsz a 
tavaszra bármikor.

15 Vasárnap Georgina, Kolos, Levente, 
Fausztina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar eredetű; 
jelentése: iskolához tartozó, tanító, 
tanuló.

15 160 éve hunyt el Pesten Teleki József történet-
író, jogász, Erdély kormányzója, az Akadémiai 
Könyvtár alapítója, az MTA társalapítója és első 
elnöke.

16 Hétfő Julianna, Lilla, Samu, Csilla
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 250 éve született Kolozsváron Pataki Sámuel 
orvos, királyi tanácsos, Erdély főorvosa. 
70 éve hunyt el Budapesten Ditrói Mór kolozs-
vári színész és színigazgató, a Vígszínház első 
igazgatója.

Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik.                 

17 Kedd Húshagyókedd Donát,  
Álmos, Emőd
A szervita rend hét szt.  
alapítója, Szt. Donát

Donát – latin eredetű; jelentése: Istentől 
ajándékozott.

17

18 Szerda Hamvazószerda
Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák 
Szt. Bernadett                       

Bernadette – germán–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint a medve.

18 270 éve, 1745-ben született Alessandro Volta 
olasz fizikus, az elektromos áram elméletének 
kidolgozója, a galvánelem feltalálója.
190 éve született Komáromban Jókai Mór re-
gényíró, a magyar romantikus próza legkiemel-
kedőbb képviselője.
125 éve hunyt el gróf Andrássy Gyula politikus, 
államférfi, a Magyar Királyság miniszterelnöke, 
a Monarchia külügyminisztere.
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19 Csütörtök Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát                       
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: liliom.

19 230 éve, 1785-ben született Pécelen Szemere Pál 
költő, író.
150 éve született  Sven Anders Hedin svéd föld-
rajztudós, térképész, felfedező.

Ha Zsuzsanna napján a pacsir-
ták szólnak, vége lesz a hónak.

20 Péntek Aladár, Álmos, Zelinda                               
Bold. Ferenc és Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelentése: 
testőrhadnagy; 2. – germán eredetű; je-
lentése: mindenben hatalmas; 3. – iráni 
eredetű; jelentése: elöljáró.

20 125 éve hunyt el Kolozsváron ifjabb Hintz 
György kolozsvári kémikus, gyógyszerész.

21 Szombat Eleonóra, Nóra                                     
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: Isten 
az én világosságom.

21 410 éve, 1605-ben választották fejedelemmé 
Bocskai Istvánt.

22 Vasárnap Nagyböjt első vasárnapja
Gerzson                                               
Szt. Péter apostol 
székfoglalása.

Gerzson – héber eredetű; jelentése: az 
idegen, a száműzött.

22 480 éve, 1535-ben született Pesten Bornemisza 
Péter evangélikus lelkész és szuperintendáns, író, 
Balassi Bálint nevelője.
105 éve született Kolozsváron Kovács György 
színművész.

23 Hétfő Alfréd, Szemere, Lázár, Tas
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.

23 330 éve, 1685-ben született Georg Friedrich 
Händel német (szász) származású barokk 
zeneszerző. 
120 éve született Székelyudvarhelyen Csanády 
György költő, a Székely himnusz szövegének írója.
100 éve született Verespatakon Pap István 
agrármérnök.

24 Kedd Mátyás, Etel                                         
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; jelentése: 
Jahve ajándéka.

24 370 éve, 1645-ben született Gyulafehérváron 
I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem.
200 éve hunyt el Robert Fulton amerikai feltalá-
ló, a gőzhajó megalkotója. 
165 éve, 1850-ben született Ászáron Jászai Mari 
színésznő, nagy magyar tragika. 

Mátyás ront, ha talál,    
ha nem talál, csinál.

25 Szerda Cézár, Géza, Vanda, Mátyás Géza – török–német–magyar eredetű; 
jelentése: méltóságnév.

25 45 éve hunyt el Kolozsváron Nagy Albert 
festőművész.

26 Csütörtök Edina, Géza, Izabella,  
Sándor, Győző
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26 300 éve született Claude Adrien Helvétius francia 
materialista filozófus.                                        
120 éve született Nagyzorlencben Lakatos István 
kolozsvári zenetörténész.

27 Péntek Ákos, Gábor, Bátor                                
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; jelenté-
se: fehér sólyom.

27 150 éve hunyt el Drezdában Jósika Miklós író, a 
magyar romantikus regény megteremtője.

28 Szombat Elemér, Oszvald, Román, 
Ákos

Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28
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Február Böjtelő hava.  
Jégbontó hava. Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások
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jelentése: liliom.

19 230 éve, 1785-ben született Pécelen Szemere Pál 
költő, író.
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Ha Zsuzsanna napján a pacsir-
ták szólnak, vége lesz a hónak.
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eredetű; jelentése: elöljáró.

20 125 éve hunyt el Kolozsváron ifjabb Hintz 
György kolozsvári kémikus, gyógyszerész.

21 Szombat Eleonóra, Nóra                                     
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: Isten 
az én világosságom.

21 410 éve, 1605-ben választották fejedelemmé 
Bocskai Istvánt.
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Gerzson                                               
Szt. Péter apostol 
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Gerzson – héber eredetű; jelentése: az 
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Péter evangélikus lelkész és szuperintendáns, író, 
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105 éve született Kolozsváron Kovács György 
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Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.
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Händel német (szász) származású barokk 
zeneszerző. 
120 éve született Székelyudvarhelyen Csanády 
György költő, a Székely himnusz szövegének írója.
100 éve született Verespatakon Pap István 
agrármérnök.

24 Kedd Mátyás, Etel                                         
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; jelentése: 
Jahve ajándéka.

24 370 éve, 1645-ben született Gyulafehérváron 
I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem.
200 éve hunyt el Robert Fulton amerikai feltalá-
ló, a gőzhajó megalkotója. 
165 éve, 1850-ben született Ászáron Jászai Mari 
színésznő, nagy magyar tragika. 

Mátyás ront, ha talál,    
ha nem talál, csinál.

25 Szerda Cézár, Géza, Vanda, Mátyás Géza – török–német–magyar eredetű; 
jelentése: méltóságnév.

25 45 éve hunyt el Kolozsváron Nagy Albert 
festőművész.

26 Csütörtök Edina, Géza, Izabella,  
Sándor, Győző
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26 300 éve született Claude Adrien Helvétius francia 
materialista filozófus.                                        
120 éve született Nagyzorlencben Lakatos István 
kolozsvári zenetörténész.

27 Péntek Ákos, Gábor, Bátor                                
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; jelenté-
se: fehér sólyom.

27 150 éve hunyt el Drezdában Jósika Miklós író, a 
magyar romantikus regény megteremtője.

28 Szombat Elemér, Oszvald, Román, 
Ákos

Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.
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Borháncs 

A Györgyfalvi negyed és a Györgyfalvi erdő között egy meredek kapaszkodón 
helyezkedik el a Feleki-hegy oldalában Borháncs vagy Borháncstanya. Itt hagyo-
mányosan mindig is nagyon kevés magyar élt, alig 2-3 család. A népszámlálási 
adatok hiányában az egyházak nyilvántartására vagyunk kénytelenek hagyatkoz-
ni. A 60-as években még 4-5 család lakott itt, a Kétágú templom lelkészei jártak 
ki ide híveket gondozni, de a magyarok halottaikat többnyire bevitték eltemetni 
a városba. Sokáig valóban román tanya volt, rossz úttal, nehezen megközelíthető 
elszigeteltségben.

Borháncs régi tanyai házaiból mára már alig maradt valami mutatóba, Kolozs-
vár közelsége hamar bekebelezte, átalakította, modernizálta, és ez a telep is a 
város egyik utcája lett. 

Egészen az utóbbi évekig szinte járhatatlanul rossz volt az útja, pedig ez vezet 
Györgyfalvára is. Szándékosan hanyagolták, vagy hiába kövezték? – úgy tűnik, 
mindkettő igaz. A város közvetlen gyűrűjében elhelyezkedő falvak közül ide ér-
kezett el majdnem legutoljára az aszfaltút. Az is igaz, hogy Borháncs és útja tulaj-
donképpen egy meredeken kapaszkodó útszakaszra fűződik fel, és hiába hordtak 
rá tört követ, rövid idő alatt a hegyoldalból leszaladó esővíz – elvezető árkok hiá-
nyában – az út közepét volt kénytelen választani, és mindig elmosta, kilyuggatta. 

Beépültek, benépesültek a kertek, 
a gyümölcsösök, a domboldalak. Bor-
háncs magaslatain festői Kolozsvár-lát-
vány fogad. 

Borháncs egyik korán ide honosodó, 
otthont építő lakója, a sajnos nagyon 
korán és fi atalon elhunyt Károly Sán-
dor („Hosszú”) iparművész volt, aki a 
mai Kolozsváron nemcsak jellegzetes 
és míves kovácsoltvas kerítéseivel, híd-
korlátaival, de leírhatatlanul eredeti és 
blőd humorával maradt meg sokak em-
lékezetében. Hadd idézzek fel tőle, róla 
egy jellegzetes borháncsi és „hosszús” 
történetet. Emlékszünk még a 70–80-as 
évek antennatelepítési lázára, amikor a 
kolozsvári magyarok, de a románok is, 
minden lehetséges helyen, magaslaton, 
az állomás közelében és a vasút nyom-
vonala mentén, a Hajnal és a Monos-
tori negyedekben, szóval mindenki és 



2014–2015
241FEBRuÁR

M
AG

YA
R SZÓ

RVÁ
N

YO
K KO

LO
ZSVÁ

R G
YŰ

RŰ
JÉBEN

mindenhol, aki előnyös helyen 
lakott, igyekezett magának ma-
gyar tévéadások vételére alkal-
mas antennát szerelni házára, 
lakása erkélyére. „Hosszúnak” 
nem volt nehéz magyar anten-
nát szerelnie, mert magasan la-
kott a borháncsi hegyoldalban. 
Történt azonban, hogy román 
szomszédjait is elkapta az an-
tenna-láz, és kedvet kaptak a 
szereléshez. Hosszú időn át hi-
ába próbálkoztak, valamit nem 
úgy végeztek, ahogy kellett vol-
na. Kérdezték Hosszút, hogy mi 
lehet az oka, amikor mindent 
úgy szereltek össze, mint ő. 
Hosszú jellegzetes blőd humorá-
val és halál komolyan azt vála-
szolta: – Hallja szomszéd, az ég-
ben igazság van! Azért nem jön 
be, mert maguk románok. Így 
van megszerkesztve, hogy a ma-
gyar tévé nem jöhet be, csak a 
magyarnak. Románnak román, 
magyarnak magyar tévé. – A ro-
mán szomszéd döbbenten bámulta Hosszút – „chiar așa este? = tényleg így lenne? 
Látja, ez nem is jutott eszembe!” – utána persze elnevették a dolgot, és Hosszú 
segített neki is antennát szerelni, kinyitni egy kicsit a szomszéd számára is a sze-
meket és a szűkre tervezett, kurtára szabott kommunista „Csócseszku”-s világot.

Hosszú barátunk, ha élne, nehezen ismerne rá mai lakóhelyére. Biztosan erre 
is mondana egy jót. 

Mára utolérte Borháncsot is a város. Ma már vadonatúj aszfaltúton kapasz-
kodik fel az autónk, de most már itt közlekedik a györgyfalviak régi sérelme és 
álma, az autóbusz is. Új ortodox templom is épült a tetőn, körülötte új temető, a 
villa mindenütt villát ér. A borháncstelepi útból már új utcák, ösvények, sikátorok 
nyíltak Felek alá és Szopor felé is a tetőről. Borháncs mindig is román telep volt, 
nagyobbrészt a felekiek költöztek erre, és érdekes, hogy elkerülték a hóstátiak. 
Ha volt, telkeiket eladták, érthető, hisz nekik inkább a lapályra volt szükségük a 
bolgárok nyomán felerősödő intenzív kertgazdálkodáshoz.

Ide tartva már útközben hamar felfedezhetjük az új kolozsvári utcanévadás 
fi ntorait is. Meglepve bukkanunk az ismert kolozsvári „koncdobáló” „jutalom-név-
adás” nyomaira. A még „sehol sincs utcáknak” is néhol gondos ortográfi ával leírt 
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magyar nevük van. Kolozsvár végében már Bocskai István köszönt ránk. Városunk 
nagy szülötte, Bocskai István fejedelem is itt kapott villasori utcanevet. Száműzték 
a városon kívülre, a Feleki-hegy oldalába, a Palocsay-kert lerobbant gyümölcsfái 
szomszédságába. De tényleg, Kolozsvár egyik legnagyobb szülötte a többségtől 
nem érdemelt egy belvárosban utcanevet? Tudjuk, tudom én is, hogy költői a kér-
dés. Tovább pedig, a Borháncs új zegzugai között egy villa oldalára felszegezve, 
egy falusi ösvénynek is nehezen nevezhető sikátor szélén elrejtve, végvári koszo-
rús költőnk, Reményik Sándor utcaként éli száműzött napjait. Az „ahogy lehet” 
költőjének, úgy látszik, csak „így lehet”. Reményiknek a szeretett szülővárosa he-
lyett maradt a „borháncsi Rodostó” és késői vigaszként az arculatot váltott, féltett 
városának csodás panorámája.

Járunk-kelünk, botorkálunk, magyarok után érdeklődünk. A régi lakók elszé-
ledtek, az „új honfoglalók” még nem ismerik egymást. Oda nem lehet csak úgy 
beköszönni: mindenütt zárt magánutak, kapuk, kötelező kapucsengők és az el-
maradhatatlan kutyakoncert fogad. Marad a temetői feliratok nyomozása. De úgy 
tűnik, itt az is hiába. Bejárjuk őket csendesen és szinte reménytelenül. Ezekben a 
temetőkben magyarok egészen biztosan nincsenek. 

Bekopogunk az utolsó borháncsi magyar őslakó, a hóstáti származású Szalma 
István házához. Valóban ő itt az utolsó régi magyar. A főúton jobb kézre majdnem 
az első ház az övé a régi Borháncs területén, és a háza is úgy maradt építésze-
tileg érintetlenül, de még megvigyázva, ahogyan fél évszázada építették. – Ide 
jöttünk, itt vettünk földet, itt maradtunk – foglalja össze röviden élete sorsának 
summáját Pista bácsi. – Még egy család volt itt, épp mellettünk, Nagyék és arrébb 
Kőszegiék, ők már nincsenek. Borháncs román tanya volt, hiába volt közel a város, 
a „hóstát” és Györgyfalva is. Az én földműves népem nem vett itt földet, a magya-
rázat egyszerű, domboldalas hely, folyóvíz sincs, és nem lehetett itt kertészkedni. 
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A hóstátiak inkább a Szamos lapos területeire húzódtak. Igazuk volt, csak utána 
nagy árat fizettek érte, mert oda is elment utánuk a város. De most már ide is 
eljött. Borháncs minden útja, zűrzavara itt zajlik, bonyolódik le az ablakom alatt. 
Nézze meg, mi van itt és körben a dombokon. Egy egészen új város született. 

Közben beszélgetésünk egy kis időre megszakad, mert gyors léptekkel, zöld 
táskájával megérkezik a postás, számlákat hoz. Megáll ő is, hogy hegymászós ki-
fulladásából egy kis levegőhöz jusson; a fáradtságtól kifakad és éktelen szavak 
közepette robban ki belőle a düh. – Micsoda hely, micsoda népek, milyen nehéz 
terep, itt ki sem lehet igazodni. Alig találom meg a címeket, a házszámot, az utca 
nem ott van, ahol lennie kell, senki nem tud semmit. Sok helyen az utca sem utca, 
csak egy sikátor. Aztán másutt az utca elejére ki van írva, hogy magánút, de a 
tulaj lelakatolja a bejárást, de nem teszi le ide a postaládáját az út elejére, hanem 
menjek be egy km-t a házig. Itt egy villa, ott egy palota, egyenként végig kell 
gyalogolni mindent. – Aztán megcsendesedve hozzáteszi: – Él itt elvétve néhány 
magyar, többet nem mondhatok, de nagy gyülekezetre maguk ne számítsanak. – 
Megsajnáljuk két kézzel hadonászó dühét, de nem sokat segíthetünk, így hát csak 
meghallgatjuk. Elképzeljük, hisszük igazát, hiszen jól látszik még körbepillantásra 
is, hogy tele van a hegy, és alig van benne egy kis utcarend.

Elcsendesül a postászaj, tovább pedig, szinte a fejünk felett, ahol friss aszfalt-
út vezet, nem messze a Györgyfalvi erdőben ott zúg a nagy Dezmér–Bányabükk 
terelőforgalmat lebonyolító zajos közlekedés. Ezzel a terelőúttal Borháncstanya, 
Szopor és Györgyfalva is fontos hely lett, közel jött hozzájuk Dés, Torda, és talán 
lassan elérkezik Európa is. Bár ehhez, úgy tűnik, még fejlődni kell, és nem elegen-
dő még egy autópálya sem.

V. L.
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Kolozsvár 6. – Irisztelepi egyházközség

A Kolozsvár Irisztelepi egyházközösség a Kajántói (Oașului) úton álló templom 
környékén lakó református lelkek gyülekezete. A megalakulás időrendjében a vá-
ros hatodik gyülekezete.

A gyülekezet alakulásában fontos szerepet játszott Surányi Erzsébet reformá-
tus tanítónő és dr. Imre Lajos teológiai tanár tevékenysége. 1926–1927 között ők 
szervezték meg először az Irisztelepen élő, Kolozsvár-Hidelvéhez tartozó reformá-
tus hívek gyülekezeti életét. Bérelt házban bibliaórákat, vallásórákat – teológiai 
tanárok, hallgatók bevonásával –, istentiszteleteket tartottak.

1931-től Bíró Mózes lelkipásztor folytatta a gyülekezeti élet erősítését. Nap-
közi otthonok, felekezeti iskolák, öregotthonok beindításán, felvirágoztatásán 
fáradozott, majd azok államosítását követően, körültekintő munkával három 
önállóra (Hidelve, Irisztelep, Kerekdomb) osztotta a népes hidelvei gyülekeze-
tet. Az Irisztelepen (egyhektárnyi) öt kis telket vásárolt. Ma e terület közepén 
áll az 1949-ben megtervezett templom. A templomépítés körülményeit a krónika 
így rögzítette: „Az egyházközösség aranykönyvébe bejegyzett 1354 református 
hittestvérünk (…) önkéntes adományából, sok áldozatos munkával és istenfélő, 
örvendező, hű szolgálattal építette fel a Szent Békesség templomát az Úrnak 1950–
57. esztendejében Kós Károly és Debreczeni László főiskolai tanár tervei szerint 
Oroszhegyi György kolozsvári építőmester, Görgényi Bálint és Zsigmond András 
magyarnemegyei ácsmesterek odaadó munkája által Vásárhelyi János püspöksé-
ge, László Dezső espressége, dr. Bíró Mózes orvos-lelkipásztorsága idején.”

A templom felszentelésére 1957. december 1-jén, az önállósult egyházközösség 
első, saját lelkipásztorának – Nagy Zoltán személyében – megválasztására decem-
ber 29-én került sor.

1970–1974 között, Sógor Sándor lelkipásztor irányításával, a hívek áldozatos, 
segítőkész támogatásával épült fel a templom melletti területen a háromszintes 
lelkipásztori lakás.

1988 nyarán Nagy Levente lelkipásztor vezetésével, Daróczi Miklós egyházke-
rületi műszaki előadó irányításával a gyülekezet megépítette a Murádin Katalin 
műépítész tervezte, Szabó Ádám és Kalló József presbiter kivitelezte karzatot a 
templom keleti oldalán.

1996-ban készült – Anthony Gall ausztráliai származású, Kós Károly életművét 
kutató műépítész segítségével, Kós Károly 1953-as tervei alapján – a huszártorony. 
1999-ben Végh Sándor kolozsvári születésű, Budapesten élő ötvösművész közel 3 
kg tömegű, életnagyságú rézkakast adományozott a huszártoronyra, hálából fia és 
családja egyházi támogatásáért.
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A gyülekezet önerőből, közmunkával végzett megvalósításai: gyülekezeti te-
rem építése az egykori gondozói lakás helyén, a lelkipásztori lakás belső felújítása, 
tetőcseréje, elektromos padfűtés, majd központi fűtés szerelése, nyílászárók cseré-
je a felújított templomban, lelkipásztori lakás kialakítása.

A tárgyi építkezési munkálatokkal párhuzamosan folyamatos a belső, lel-
ki építkezés is: felnőtt és a ifjúsági bibliaórák szervezése, családlátogatások, 
lelkigondozói munka végzése.

Az egyházközösség önállósodása óta eltelt 54 esztendő alatt a gyülekezet lélek-
száma, az elődök minden erőfeszítése ellenére, a felére csökkent.

A 2012-ben 839 lelket számláló gyülekezete, amely megfogyva bár, de törve 
nem, végzi ma is Istenbe vetett hittel urától kapott szép küldetését és szolgálatát. 
Mindezért Istené legyen a dicsőség. Soli Deo Gloria.

Lelkipásztorai: dr. Bíró Mózes orvos-lelkipásztor (1931–1957), Nagy Zoltán 
(1957–1969), Sógor Sándor (1969–1987), Nagy Levente (1988–2007), Farkas 
László (2008–).

Farkas László lelkipásztor
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EK Németh Júlia

Cs. Erdős Tibor, a Barabás Miklós Céh 
alapító tagja 100 éves

„Az életben két izgalmas mozzanat 
van: az elindulás és a megérkezés. Az 
ember alig  várja, hogy elinduljon, és 
aztán, amikor elindult, alig várja, hogy 
megérkezzen. A mi generációnkról azt 
mondják: révbe jutott” – vélte Cs. Erdős 
Tibor húsz évvel ezelőtti, születésnapi 
látogatásomkor, majd így folytatta: „egy 
alkotó számára tulajdonképpen az örök 
mozgatóerő, hogy maradandót alkosson. 
Nagy ajándéka az életnek, ha valaki úgy 
érzi, hogy ezt megtette. Hogy már min-
dent megtett, és eljött a visszanézés ideje. 
A magam részéről ezt még nem érzem.” 

Az akkor 80 éves mester szavai őszintén hangzottak, s az idő őt igazolta. Olyan 
rendkívül termékeny alkotói periódus vette kezdetét nála, amely megannyi rep-
rezentatív, mitológiai, történelmi, néprajzi-néplélektani ihletettségű, realisztikus 
hangvételű munkát eredményezett. Akkor született többek között a Kalotaszegi 
Madonnaként is elhíresült, szimbólumrendszerében Erdélyt idéző Európa elrablá-
sa, a széki tragédiának monumentális kompozícióban emléket állító Apokalipszis, 
vagy az eszköztelenségében, formai tömörségében már szinte perzselő, lendületes 
formaritmusaival magával ragadó Kiűzetés. Lélekelemző portréiból pedig Kolozs-
váron, a Képzőművészeti Szövetség akkori, Szentegyház utcai galériájában rende-
zett nagy népszerűségnek örvendő, sikeres kiállítást. De gyűjteményes tárlataival 
Budapesten és Nagyváradon is hasonló elismerésben részesült. Szülőfaluja, Berety-
tyóújfalu pedig díszpolgárává avatta és múzeumi teret biztosított alkotásainak.  

Örök optimistaként még 90 évesen is előretekintett, bár akkor már egy óriási 
sorscsapáson is túl volt: elvesztette szeretett feleségét. A magányból, az egyedül-
létből a munkába menekült. A művészi munka, az alkotás jelentette számára az 
életet. Nagyméretű portrék, műemlékek ihlette olajképek, grafi kák, mozgalmas, 
fényben fogant színek uralta tájképek jelzik a beteljesülés felé tartó művészi pá-
lya sajátos útvonalát. Hogy aztán ennek a magával ragadó alkotói lendületnek 
hirtelen megálljt parancsoljon a szem. Látása veszedelmesen megromlott. A sors-
csapásoktól edzett idős mester azonban nem csügged. Felveszi a harcot a lehetet-
lennel, és győz. Sikeres szemműtéte után úgy érzi: valósággal újjászületett. Ismét 

Önarckép
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belelendül a munkába és a művészeti élet körforgásába. Állandó kapcsolatot tart 
fenn a művészvilággal, munkái fő helyen szerepelnek a megyei tárlatokon és a 
Barabás Miklós Céh csoportos kiállításain. 

Fiatalos életvitelének titka éppen ez a mozgalmas életmód, az alkotómunka – 
napi 4-5 órát dolgozik – és a sokat emlegetett, manapság már általánosan is divat-
tá vált ésszerű táplálkozás. A mester 16 éves korától meggyőződéses vegetáriánus, 
és különleges borkultúrával rendelkezik. Fiatal barátai pedig a fi atalság nedűjével 
is ellátják. Évtizedek óta fi gyelemmel kíséri sorsuk alakulását, segít művészi pá-
lyájuk kiteljesedésében. 

Nem sok választotta el a száztól, amikor éveit jócskán meghazudtoló vitali-
tással nem csupán passzív szemlélőként követte nyomon a Mátyás-szobor hossza-
dalmas, bonyolult helyreállítási munkálatait: esőben, hóban, szélben kint volt a 
téren, és vázlatfüzetében rögzítette-örökítette meg a vissza nem térő pillanatokat. 
Különleges büszkeséggel töltötte el, hogy a munkálatok irányítója éppen fi atal 
barátja és támogatottja, a Munkácsy-díjas Kolozsi Tibor szobrászművész volt. A 
helyszínen készült ceruzarajzaiból aztán kiállítást rendezett, amely a már meglévő 
rangos kitüntetései mellett – kompozíciós  díj a nagybányai festménypályázaton 
(1942), plakátpályázati díj (1943), I. és II. díj a fasizmus áldozatai nagyváradi em-
lékművének terveiért (1947), az 1848-as forradalom centenáriumi pályázatának 
II. díja (1948), a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2007) – meg-
hozta számára a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elismerését is, a Veress 
Ferenc-emlékplakettet. 

A Mátyás-szobor újjászületését képes krónikába foglaló, egyedi meglátásokkal 
fűszerezett, sajátos művészi kordokumentum kiegészítése annak a műemlékvé-
delmet is szolgáló tevékenységének, amelynek eredményeképpen születtek meg 
az erdélyi templomokat, műemlékeket sajátos szögből, sajátos művészi átlényegí-
tésben megörökítő tusrajzai. Olyan élettel teli grafi kák ezek, amelyek az épületek 

mértani arányai és stílusuknak meg-
felelő jellegzetes összetevői, épületdí-
szei mellett az emberi jelenlétről sem 
feledkeznek meg. Az arányok érzékel-
tetésén túl ez a szerkesztési eljárás 
a műemlék és a jelenkor emberének 
kapcsolatát, együttélését is hivatott 
hangsúlyozni.   

Cs. Erdős Tibor életművének, mű-
vészi tevékenységének legfontosabb 
jellemzője a sokoldalúság. Pályájá-
nak sajátos alakulása, de legfőképpen 
alkati sajátosságai, rátermettsége, 
manualitása és különleges mobilitá-
sa révén könnyen váltotta a műfajo-
kat, egyaránt otthonosan mozgott a Hegyi beszéd a Körös-parton
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EK festészet, a grafi ka, az iparművészet és a dísz-
lettervezés berkeiben. Ennek a mai napig tartó 
mobilitásnak köszönhetően mindig is együtt 
lélegzett szűkebb és tágabb pátriájával, érzé-
keny szeizmográfként reagált annak változása-
ira, belefeledkezve a táj szépségeibe, színt és 
formát adva az erdélyi népélet sajátos megnyil-
vánulásainak, portrésorozatban örökítve meg 
művészeti-társadalmi életünk jellegzetes alak-
jait. Banner Zoltánt idézve: „...az erdélyi művé-
szet egyik legkísérletezőbb kedvű, legsokolda-
lúbb műfajú környezetteremtő díszítőmestere: 
olaj- és nyomdafestékkel, viaszkrétával és olaj-
temperával, ecsettel, spaklival és hengerrel 
készült képek, akvarellek és porcelánfestésű 
fajanszcsempék mellett szőtt már emlékezetes 
textíliát, kelendőek voltak fa-vas állólámpái, a 
nagyváradi sörgyár falát vaspántból készült fi -

gurája díszítette, a kolozsvári színház előcsarnokába sgrafi ttót, egy dési üzletház 
falára csempefestést alkalmazott (…), ugyanakkor mindvégig hű maradt a Varga 
Nándortól ellesett, kissé rembrandtos rézmetszés műveléséhez, s a némiképp ta-
nítványainak számító Cseh Gusztáv, Aranyosi György, Árkossy István és mások 
példájára (…) maga is azok közé állt, akik az erdélyi magyar múlt urbánus és 
falusi műemlékeiről felvett dokumentációval bástyázzák körül, kísérelik meg át-
menteni e pótolhatatlan értékek emberarcú építészeti portréját.”   

Nem tudom, ki koptatja mostanság Kolozsváron azt az ódon levegőt árasztó, 
Dózsa György utcai nyikorgó falépcsőt, amely Cs. Erdős Tibor egykori műtermébe 
vezetett, ahol a mester saját készítésű, forró fekete nedűvel és a hozzá illő kiegé-
szítőkkel fogadta be-betérő látogatóit. A falakról pedig azok fi gyelték a hagyo-
mányos szertartást, akiket a művész  ecsetje mindörökre ott marasztalt: ismerős 
arcok a múltból és a jelenből. Közben pedig csak úgy röpködtek a történetek, s a 
szépen faragott, festett kincsesládából, mintegy mondandója hitelesítéseként, elő-
kerültek a tárgyi-műtárgyi bizonyítékok:  fi atalkori portrék s szülőföldje, a bihari 
táj ihlette megannyi rajz, festmény.

Egy évvel ezelőtt, 99. születésnapján ismét felkerestem a mestert. De akkor már 
a szolidan megalapozott, véget érni sehogy sem  akaró lépcsősort koptatva jutot-
tam föl negyedik emeleti, Jókai utcai rezidenciájába. Évek óta az elegáns polgári 
lakás szolgál műterméül is, és hajdanvolt ifjúságát ébren tartó emlékeztetőül. Az 
előszobában ott a teli kincsesláda, a falakon a jól ismert képek, újakkal kiegészítve: 
a mester kiapadhatatlannak tűnő, múltat, közelmúltat felelevenítő, beszédes emlék-
folyamának képi dokumentumai. A tanítónő édesanya pedig, a nappali faláról és 
minden bizonnyal odaföntről is, megértő szigorral fi gyeli, óvja-vigyázza immár 100 
éves fi a sorsának alakulását. Aki éppen arra emlékezik, hatévesen  mint bukdácsolta 

Anyám



2014–2015
249FEBRuÁR

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

végig a román iskola első osztá-
lyát, mert semmit sem értett az 
ott elhangzottakból, s aztán ho-
gyan vált korcsolyabajnokká és 
került az ismert ügyvéd fi aként 
vasesztergályos inasnak a nagy-
váradi Phoebus vasgyárba, ahol 
csakhamar mint kiváló szak-
munkás az akkori átlagfi zetések 
hat-hétszeresét is megkereste. 
Nem beszélve a későbbi, brassói 
karrierről, a repülőgépgyárban 
betöltött, manualitásának és öt-
letességének köszönhető, nagyon 
jól fi zetett állásáról. A katonasá-
got pedig megúszta mindössze egy hónapi szolgálattal. 

– Tudja, van nekem egy angyalom – avat be titkába a mester –, aki kicsinálta, 
hogy éppen akkor, amikor a budapesti főiskolára jártam, magyar világ legyen. Az 
Iparművészeti Főiskolára iratkoztam be, de csakhamar a képzőművészetin kötöttem 
ki. Nagy Imre ajánlatára kerültem kapcsolatba Aba Novák Vilmossal.  Hatalmas 
ember volt, de már nagy beteg, fonnyadt nyakán csak úgy lötyögött a gallér. Néhány 
munkámat megmutattam, tetszettek neki. „Atya, jöjjön, nézze végig a korrigálást, 
hogy lássa, hova jön, s ha tetszik, iratkozzon be” – fordult hozzám. Később aztán 
famulusnak vett magához, de csakhamar legyőzte a halálos kór. Szőnyitől is volt mit 
tanulnom. Aztán Varga Nándor Lajos tanársegédje lettem.

Itt néhány percre megpihen a mester, hogy rendezze gondolatait, majd egy 
élményszerű, felvidéki, nyári táborozással folytatódik az emlékezések sora. A 
Koburgok 40 holdas kastélyát utalta ki számukra a minisztérium, mai szóhaszná-
lattal élve, alkotótáborként. Az általa kiválasztott résztvevők, nyolc férfi  és négy 
lány festői gyakorlata – idős emberek álltak modellt nekik – olyan jól sikerült, 
hogy ő maga is úgy érezte, igaziból „ez lendítette festővé”. De közben folyt a hábo-
rú, s a kastélyban megjelent két magas rangú német tiszt, hogy fi atalokat szervez-
zen be katonának. Nagyon megijedtek, de szerencséjük volt, mert kiderült, hogy 
a németek egyike a müncheni színház díszlettervezője, aki megértőnek bizonyult, 
sőt neki köszönhetően jutottak vissza Budapestre. Kaptak egy hivatalos írást arról, 
hogy színészek, akik a fronton voltak, másképp ugyanis már nem lehetett volna 
közlekedni.  Budapestről aztán feleségével együtt visszaindultak Nagyváradra, öt 
nap alatt meg is érkeztek, két hétre pedig  még két orosz festőt is vendégül láttak. 

 – Látja, minden bejött nekem – érvel vendéglátóm, hogy aztán a háború utáni 
váradi éveket elevenítse föl, az ottani művészképzést, az iskolát, ahol Miklóssyval 
együtt tanárkodtak, amíg Kovács Zoltán meg nem hívta mindkettejüket az irányí-
tásával 1948-ban megalakult kolozsvári Magyar Művészeti Intézetbe, amely aztán 
csakhamar beolvadt a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolába.

Kiűzetés
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EK – Nem tetszettem az elvtársaknak, 1959-ben kitettek. Kovács Zoltánt úgyszin-
tén, de még énelőttem. Ez egy pénteki napon volt – emlékezik a mester –, de  
nekem vasárnapra már volt is állásom. Kovács Zoltán ajánlására a színházhoz 
kerültem. Évente három előadás díszletét kellett megterveznem, de a választás 
tőlem függött. Ha hiszi, ha nem, a vasesztergályos korszakommal együtt ez a dísz-
lettervezői volt életem legszebb időszaka...

Elhiszem, mert ugyan ki ne szeretné fiatalkori önmagát? Meg aztán született 
művészi látása s a génjeiben hordozott és sok gyakorlással tökéletesített rajztudá-
sa, színérzéke, kompozíciós készsége mellett ezek az életszakaszok jelentős mér-
tékben hozzájárultak ahhoz a komplexitáshoz, ami életművére olyannyira jellem-
ző. Síkban, térben egyformán otthon érezte-érzi magát.  

A művész magas kora ellenére is lankadatlan érdeklődéssel követi a művészeti-
társadalmi élet alakulását. Benne él a mában. S a sport világában is otthonosan mo-
zog. Örömmel újságolta például, hogy a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 
sportklubja jótékonysági sportbált rendezett, melynek egyik fővédnöke az olimpiai 
és világbajnok Gyurta Dániel volt, akit a házigazdák éppen az ő Hegyi beszéd a 
Körös-parton című festményével ajándékoztak meg. Egyik legjelentősebb, a vibráló 
színek és fény vonzásában született, váradi ihletettségű munkája is igazolja, hogy a 
kolozsvárivá vált művész nem feledkezett meg gyökereiről. Mikest parafrazálva azt 
mondhatnám: úgy szereti Kolozsvárt, hogy soha nem feledi Nagyváradot. 

S talán innen az a mobilitásából adódó sokoldalúság is, amellyel a Körös-parti 
könnyed eleganciát sikerült összeházasítania a súlyosabb, konzervatívabb Szamos-
parti mentalitással. Az urbánus tájelemek, a szőlős váradi domboldalak és fran-
ciaországi élményeinek franciás könnyedségű útirajzai jól megférnek a kolozsvári 
műemlékek s a Kalotaszeg, Mezőség vonzásában született kompozíciók társaságá-
ban. De valamennyiükre mintha a széki lányok-asszonyok nemes arcéle, fekete-
pirosba fogalmazott szakralitása tenné fel a koronát. 

Hosszas beszélgetés után búcsúzom vendéglátómtól s az előszoba faláról rám 
tekintő, emberként, történészként, képzőművészként egyaránt kiváló László Gyu-
lától.  Ez önarckép – világosít fel a mester –, tőle, a barátomtól kaptam. Miklóssy 
Gáborral együtt mi voltunk a kolozsvári triumvirátus.

A baráti hármas szövetség éltetője 2014. február 27-én ünnepelte 100. 
születésnapját. 

Az életben két izgalmas mozzanat van: az elindulás és a megérkezés – véli 
a mester. Aba Novák Vilmossal való ismeretsége, majd Szőnyi és Varga Nándor 
Lajos mesterjegyei biztosították számára, előzetes vasesztergályosi tapasztalatai 
mellett, a sikeres kezdést, ami mostanra, immár százéves korára jócskán beérett. 
Mindez azonban még mindig nem ok a kizárólagos visszanézésre. Az emlékezés 
mellett ugyanis  Cs. Erdős Tibor  továbbra is előretekint. Beérett ugyan, de nem 
annyira, hogy búcsút mondjon az alkotásnak. Mi pedig bízunk az egy évszázad 
utáni, újabb újjászületésben.

Isten éltesse még sokáig, kedves Mester!
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Reményik Sándor

Két út

   Olyan mindegy, melyik kapun
   suhanunk át a végtelenbe.
                                      Áprily

2. Kolozsvár, 1927. február

Kaptat az út a Hajtás-völgy felé.
Fagyott szekérnyom, félig-olvadt hó.
A versek árán épült házikó,
Poétatársamé, már elmaradt.

Madarai, a páncélfényű varjak
Gubbasztanak a februári fákon.
Cuppan a sekély víz egy csizmaszáron:
A Szamoson egy ember gázol át.

Egy régi öngyilkosnak sírja vár
Az út végén, a Kányafő alatt.
Tán ő is ezen az úton haladt,
És gondolta, hogy nincs messze odáig.



2014–2015
FEBRuÁR252

KO
LO

ZS
VÁ

R
I P

A
N

TH
EO

N

Február 14. aranykúti Dorgó Albert (1842–1915) királyi közjegyző halálának 
a százados évfordulója. A kiegyezés utáni Magyarországon 1874-ben állították 
fel a közjegyzőség intézményét. Kolozsvárt két hivatalt létesítettek. Az egyiknek 
Dorgó lett a betöltője. Igen tekintélyes és jól jövedelmező állás volt ez. Dorgót ud-
vari tanácsosi címmel is kitüntették. A közjegyzői kamara elnökéül választották. 
A Szabadelvű Párt egyik helyi főemberének számított. Így temetését maga Mailáth 
Gusztáv Károly római katolikus püspök celebrálta, s azon megjelent Bethlen Ödön 
kormánybiztos is. Egykor tört oszlopban végződő sírköve a laborfalvi Berde-kripta 
mögött a Lutheránus temetőben áll. A sírba már mások temetkeztek, de az eredeti 
felirat is megmaradt. 

Február 15. világháborús áldozatra 
emlékeztet: Szabó Imre (1876–1915) re-
formátus kollégiumi tanár száz éve halt 
hősi halált. A kollégium tanárának, Sza-
bó Sámuelnek a fi a, Nagy Péter reformá-
tus püspök unokája volt. A kolozsvári kol-
légiumban végezte iskoláit, s a helybéli 
egyetemen szerzett természetrajz–vegy-
tan–földrajz szakos diplomát 1902-ben. 
Az év őszén a kollégium rendes tanárává 
választották. A közkedvelt tanár 1914. 
augusztus 1-jén népfölkelő hadnagyként 
katonai szolgálatra jelentkezett. Az észa-
ki hadszíntéren, „Kolomea sáncai előtt, 
miközben századát győzelmes rohamra 
vezette, ellenséges golyótól találva hősi 
halált halt” – írja a kollégium gyászjelen-
tése. Egy ottani falusi templom kertjébe 
temették el. A kollégiumban gyászisten-
tiszteletet tartottak emlékére, arcképét 
megfestették. utóbb a kollégium udvarán 
elhelyezett, a világháború áldozatainak 
állított emléktáblára is felkerült neve. 
A család a temetőben Szabó Sámuel díszhelyen lévő sírkövére felvésette fi át is: 
„Szabó Imre / ref. tanár / honvéd főhadnagy / elesett Kolomeánál / 1876–1915”. 

Február 16-án III. Pataki Sámuel (1765–1824) orvosdoktor születésének har-
madfélszázados évfordulóján egy egész orvosdinasztiára emlékezhetünk. I. Pataki 
Sámuel (1692–1766) a Teleki család támogatásával hollandiai egyetemeken tanul 
és szerez orvosi diplomát. Désen, majd 1738-tól Kolozsvárt orvos, kiérdemli az 
„Aesculapius Dacicus” elnevezést. Fia, II. Sámuel (1731–1804) német és holland 
egyetemeken tanul, szintén orvosi diplomát szerez. A Református Kollégium ta-
nárává választják. Mikor 1780-ban a megyei főorvosi tisztségbe iktatják, lemond 
a katedráról, s csak a gyógyászatnak él. Koporsó alakú sírköve máig látható a 
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temetőben. Azzal szemben áll III. Sámuel urnás kőoszlopa a II. C-ben, mely „a ter-
mészet tanítványának és az emberek barátjának” állít emléket. Ő szintén a kolozs-
vári Református Kollégiumban tanult, majd göttingai és bécsi tanulmányok után 
1794-ben Pesten szerzett orvosdoktori diplomát. Apja mellett kezdte az orvosi gya-
korlatot, 1801-ben Bécsbe utazott, hogy megtanulja a himlő elleni oltást, s azt meg 
is honosította Erdélyben. 1806-ban a Főkormányszék melletti egészségügyi tanács 
tagjául választották, 1812-ben pedig ennek elnökéül. Ez egyben az erdélyországi 
főorvosi (protomedikusi) címmel is együtt járt. E minőségében részt vett a Főkor-
mányszék ülésein. 1817-ben ő vegyelemezte Erdély fürdővizeit, s ennek eredmé-

nyét latin nyelvű munkában Pesten 
tette közzé 1820-ban. Felesége a 
kolozsvári gyógyszerész, Mauksch 
Tóbiás leánya, Zsófi a (1780–1863) 
volt, aki öt  fi úgyermekkel ajándé-
kozta meg. Közülük a legidősebb, 
IV. Sámuel (1797–1820) Bécsben 
harmadéves orvostanhallgatóként 
halt meg, úgyhogy a tradíciót a 
kisebbik testvér, Pataki Dániel 
(1804–1871) vitte tovább.

Február 20. a dinasztiaalapító 
Hintz György (1840–1890) gyógy-
szerész halálának a 125. évfordu-
lója. Édesanyja Mauksch lány volt, 
Patakiné unokahúga, édesapja lu-
theránus lelkész. Így a családra 
szállt a kolozsvári Mauksch-patika. 
Hintz a kolozsvári unitárius Kollé-
gium elvégzése után Bécsben 1862-
ben szerzett gyógyszerészi okleve-
let, egy év múlva pedig vegyészeti 

doktorátust. A kolozsvári egyetem létesítését követően felkérték, hogy legyen az 
orvosi karon a gyógyszerészet előadója, 1883-ban magántanárrá habilitálták. 
Ő volt Erdélyben az első gyógyszerész-tanár. Egyetemi jegyzetet és számos szak-
tanulmányt írt. A kolozsvári Zenekonzervatórium elnökének és az Evangélikus-
Lutheránus Egyházközség főgondnokának is megválasztották. A rendre elmagya-
rosodó családban fi a és unokái viszik tovább a szakmát. Sírköve a Lutheránus 
temetőben a Mauksch–Hintz-kripta mögötti sírkertben található. 

Február 23-án Pap István (1915–1994) agrármérnök születésének a századik 
évfordulója köszönt ránk. Verespatakon jött a világra, a székelykeresztúri unitári-
us Gimnáziumban érettségizett, a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián szerzett 
diplomát 1944-ben. Orosz hadifogságát követően az akadémián lesz oktató: a me-
zőgazdasági géptantól a mezőgazdasági állattanig sok tárgyat kénytelen előadni, 
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tanulmányaiban főleg a háziállatok tenyésztésével foglalkozott. Lapok sorában kö-
zölt ismeretterjesztő cikkeket. A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete tiszteletbeli 
elnökéül, az MTA külső tagjául választotta. A Korbuly-kriptába temették, ennek 
falán szépen megmintázott, portrés sírtáblája látható. 

Február 27-én a temető egyik leghíresebb halottjának, báró Jósika Miklós 
(1794–1865) regényíró halálának másfél százados évfordulója késztet megemlé-
kezésre. Abafi  (1836) című regényével korszakot nyi tott irodalmunkban. További 
népszerű történelmi regényeinek divatját csak Jókai szorította háttérbe. Kossuth 
híveként vett részt az 1848–49-
es szabad ságharcban, úgyhogy 
Világos után menekülnie kellett. 
Brüsszelben és Drezdá ban élt má-
sodik felesége, báró Podmaniczky 
Júlia (1813–1893) társaságában. 
Mikor már hazatérhetett vol na, 
akkor is vállalta a száműzetést. 
Irodalommal is foglalkozó neje 
csipke kereskedéssel biztosította 
megélhetésüket. Mindketten Drez-
dában haltak meg. Jósika Sámuel 
báró 1894 áprilisában hozatta 
haza a hamvakat. Az egykori Jósi-
ka-kertben található emlék művön 
Hegedüs István sírverse olvasható: „Két szívnek porlad itten drága hamva, / Két 
szívnek álma íme telyesül: (!) / Szabad hazában boldogan nyughatva / E drága 
földdel poruk elvegyül. / Költő, örülhet lelked fen (!) az égben, / Nem rab honod, 
mi ott is fájna még, / Mit festél annyi tündér bájos képben, / Megadta nemzeted-
nek a nagy ég. / S a hű nő itt is egyesül veled, / Megadta neked a hű kegyelet.”  
A szomszédos szürke márványkő sokáig a sír lábánál állott, keresztben végződött. 
Ma már csak az alsó rész van meg, alig olvasható felirattal. Ez volt az író drezdai 
sírköve. Egyik oldalán német, a másikon magyar a felirat. 
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Fodor Sándor

Pályázat

Már nem emlékszem pontosan, 1957-ben vagy '58-ban hirdetett-e pályázatot 
a Napsugár népi szólások és közmondások gyűjtésére. És megindult a levelek, a 
gyűjtések áradata. Már a könyökünkön jött ki a sok „Ki korán kel, aranyat lel”, 
„Az alma nem esik messze a fájától”, „Addig üsd a vasat, amíg meleg...” és nem 
egy hasonló, unalomig közismert bölcsesség, amelyek közül csak egy tetszett ne-
kem igazán: „A rest háromszor fárad” − tett rá a közmondásra egy lapáttal kis 
gyűjtőnk. Persze akadtak ritkább, érdekesebb közmondások is, Faragó József nem 
kis örömére, aki vállalta a beérkezett anyag rendszerezését, elbírálását. Asztalos 
István azonban elégedetlen volt.

− Még nem jött, amire én várok. Pedig jönnie kell, meglátjátok, barátocskáim.
Olyan közmondásokra várt, amelyek már a szocializmus talajából fakadtak, 

amelyek már a falu új, szocialista gondolkodásmódját tükrözzék. És jöttek, jöttek 
a levelek, ontották a közmondásokat − de az, amit Pista bácsi várt, késett.

Bajorral megesett a szívünk Pista bácsin.
− Írjunk neki szocialista közmondásokat, hadd örüljön − mondta Bajor egy esős 

délelőttön, és nekifogtunk. Neki már volt némi rutinja az ilyenfajta munkában, hi-
szen Majtényival együtt írt kuruc versüket a szerkesztő történelmileg és földrajzilag 
egyaránt betájolta − csak az utolsó pillanatban vették ki a már kész antológiából. 
Nekem bizony törnöm kellett a fejem, amíg megszületett az első mondás: „Szegény 
ember szándékát − szakszervezet bírja!” Végül Bajornak háromszáz körül sikere-
dett − én beértem mintegy százhússzal. Ilyenek voltak, hogy: „Nem mind kulák, 
aki lusta” meg hogy „Béreslegény búsan kel − a téesztag énekel!” Igényesen meg-
szűrtük a termést, más-más írógépen rögzítettük, majd egy-két napi különbséggel 
egy-egy távoli helységből postáztattuk, kitalált feladóval. Pista bácsi talán hiányzott 
néhány napig, mert egyszerre bontotta fel mindkét pályázat borítékját.

Ragyogó arccal jött ki a szobájából.
− Na, mit mondtam, barátocskáim! − nézett ránk diadallal. És sorra olvasni 

kezdte Bajor közmondásait, amelyek egytől egyig bizonyították, hogy a traktor 
immár nemcsak az egeret meg hörcsögöt termő mezsgyéket szántotta egybe, de 
népünk lelkébe is termékeny barázdát vágott. Bajor műfelháborodással tiltakozott 
− én pedig védtem a szocialista közmondásokat, és úgy tettem, mintha Bajort 
nevetném − mert nem lehetett megállni komolyan.

− Hagyd abba, Pista bácsi − harsogott Bajor. − Ezek meredek hülyeségek!
− Hülyeségek, mi?! Hát akkor ide figyelj, barátocskám! − és elővette a másik 

levelet. − Ezt hallgassátok meg: „Útszéli virágra nem tapos a traktor!” Hallottad? 
Benne van a néplélek egész gyöngédsége, érzelemgazdagsága! A szocialista mező-
gazdaság lényegét fogalmazza meg... mit vigyorogsz itt, fiam! − támadt nekem. 
− Ha egy fiatal írónak ilyen mondat jutna eszébe, akkor boldog lehetne!

− Hiszen az vagyok. Én írtam.
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Észak-Erdély Magyarországhoz való visszacsatolása (1940. augusztus 30.) után 
magyar terület lett a Máramarosi-havasok keleti vége, a Radnai-havasok, a Ke-
lemen–Görgényi–Csíki-havasok vonulata, illetve a Hargita-hegység. Ezen hegy-
ségek rengeteg lehetőséget kínáltak olyan sportlétesítmények kialakítására, ahol 
különböző télisportokat űzhettek a sportolni vágyók. 

A magyar sportvezetés egyik célja egy téli olimpiai központ kialakítása volt, 
erre az 1936-os németországi garmisch-partenkircheni játékok pozitív példát szol-
gáltattak. Már 1940 őszén megkezdődött az erdélyi és kárpátaljai hegyvidék sí-
terepeinek feltárása, valamint ahol lehetséges volt, kisebb sípályák megnyitása, s 
felvetődött „a magyar Garmisch-Partenkirchen” kialakításának az ötlete a Rad-
nai-havasokban, Borsa község közelében. Első lépésként a lesiklópályát alakították 
ki, így itt gyakorolt a magyar síválogatott, ugyanakkor itt tartották meg az első 
símesterképző tanfolyamokat is. 

Borsafüred kezdettől fogva igen népszerű és látogatott volt, mind télen, a sí-
zők körében, mind nyáron, a turisták körében. A Magyar Síszövetség menedékhá-
za már 1941-től szállást biztosított télen-nyáron egyaránt. A 830 méter magasan 

fekvő menedékházban egy ti-
zennyolc ágyas szoba állt ren-
delkezésre a férfi ak számára, 
illetve egy nyolcágyas a höl-
gyek részére.

Az Olimpia lesiklópálya fel-
avatására 1941 karácsonyán 
került sor. Budapest Nyuga-
ti pályaudvaráról indult egy 
csapat Borsafüredre, közöttük 
a magyar lesiklóválogatott 
edzője és tagjai, illetve a Ma-
gyar Síszövetség képviselői. A 
csapat meglepődött, amikor a 
borsai vasúti megállóban még 
alig hat centiméteres hóréteget 

talált, ám az 1660 méteres magasságról induló pályán már 40 centiméteres friss 
hó volt a régi hókérgen. A startot a Magaskőn helyezték el, érkezés a Melegpatak 
medrénél 830 méteres magasságban, így a pálya szintkülönbsége 830 méter, hosz-
sza 2840 méter volt.

A pálya felavatásakor a csapat tagjai egymást követve siklottak le. A sort a válo-
gatott német kapitánya, Herbert Heiss vezette, és a síszövetség ügyvezető alelnöke, 
Tatár István, illetve a pénztárosa, Bánk László zárta. Mindnyájan nagy élvezettel 

A pálya előkészítése
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próbálták ki a hosszú egyenesekkel, hirtelen fordulókkal, ugratókkal és huppanók-
kal tűzdelt pályát. Herbert Heiss az alábbiakat nyilatkozta az első lesiklás után. 
A pálya a legszebbek egyike, mondjuk, talán a legszebb, amit eddig láttam. Meredek 
és gyors, de mindazonáltal nem veszélyes, mert megfelelő széles... Nézetem szerint az 
egész környék roppant alkalmas egy kontinentális télisporttelep létrehozására, mert 
először is minden nagyon szép 
és másodszor mindent meg lehet 
itt találni... Biztos vagyok ben-
ne, ismerve a magyar sportélet 
sportszerető és hozzáértő veze-
tőit, hogy Borsafüreden FIS-t, de 
talán még egy olimpiai versenyt 
is meg fogunk érni. (Nemzeti 
Sport, 1942. január 4.)

1942 nyarán, az Országos 
Sportközpont (OSK) anyagi 
segítségével, kibővítették a 
Magyar Síszövetség menedék-
házát. Sikerült befejezni a le-
siklópályákat, ugyanakkor megkezdődött a nagy síugró sánc kiépítése. Felsővisón 
újabb korszerű szálláshelyet kiviteleztek, a Magyar Országos Véderő Egylet 
(MOVE) Borsvezér menedékházát, amely 60 férőhelyes volt. 

A legfontosabb esemény a Magyar Síklub (MSK) Anikó-menedékházának fel-
avatása volt. A Radnai-havasok 1600 méteres magasságában, a Lóhavas oldalá-
ban, a legnehezebb körülmények között épült fel az első európai színvonalú ma-
gashegyi menedékház Benedek Frigyes tervei alapján. Huszonhét vendég részére 
biztosított hálóhelyet, illetve hideg-meleg vizes zuhanyt, így nem csoda, hogy az 
év túlnyomó részében telt ház volt. A menedékházat 1942. november 23-án avat-
ták a kor neves magyar bajnoknője, Iglóiné Eleőd Anikó jelenlétében, ugyanakkor 
őróla nevezték el.

1942 karácsonyára minden feltétel adott volt, hogy Borsafüred ismét otthont 
adjon a Herbert Heiss és Alois Simon által vezetett magyar lesiklóválogatottnak a 
téli felkészülésre. A Magyar Síszövetség itt rendezte meg 1943. február 20-án és 
21-én az országos lesikló-, műlesikló- és alpesiösszetett-bajnokságot is.

1943 áprilisában megtörtént egy korszerű sportszálló alapkőletétele. A Hóvirág 
Szálloda terveit szintén Benedek Frigyes készítette, a kivitelezés is az ő irányításá-
val történt. Ez év folyamán lázas munkálatok folytak az ugrósánc kivitelezésén is. 
A sánc tervét is Benedek készítette a nemzetközi szövetség előírásainak fi gyelem-
bevételével. A kivitelezés során 10 000 köbméter földet mozdítottak el, a sziklás 
terep miatt ennek egy részét robbantással oldották meg. A hatalmas kő- és földtö-
meget nehéz körülmények között, 38 fokos lejtőn távolították el. 

A síugró sánc előkészítése
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pia nevet kapta, akár a lesiklópálya. Méreteit tekintve a kor negyedik, Európának 
pedig a legnagyobb ugrósánca volt. A sánc avatóversenyére 1944. február 20-án 
került sor, a magyar síbajnokság keretében. A háromnapos verseny fénypontját 
az „olimpiai sáncavató nemzetközi ugróverseny” jelentette, melyen – a háborús 

nehézségek ellenére – két né-
met és egy norvég neves ver-
senyző is indult. A versenyt a 
német Sepp Weiler nyerte hon-
fi társa, Heinrich Klopfer előtt. 
Versenyen kívül Przestalsky 
Stanislaw 88 métert ugrott, 
így ez lett a sánc első nemzet-
közi csúcsa. 

A gazdasági gondok, a vi-
lágháború nehézségei ellenére 
a magyar állam jelentős anya-
gi támogatással járult hozzá az 
építkezésekhez. A befektetés 
jelzi a vezetés teljes elkötele-
zettségét a síközpont kivitele-

zése mellett. A tervezett télisportközpont számos létesítménye elkészült: sípályák, 
ugrósánc, szálláshelyek. Kivitelezés előtt állott a sportszálló és a drótkötélpálya. 
Az infrastruktúra szempontjából vasúton és országúton is elérhető volt, bár itt 
is számos befektetést terveztek. Következtek volna a sportpályák, a tribünök, az 
úszómedencék kiépítése, illetve újabb szállók, villák, éttermek és egy kaszinó ki-
vitelezése. Ekkor minden jel arra mutatott, hogy minimális munkával hamarosan 
befejeződik Kelet-Európa legnagyobb téli síközpontja. Sajnos a világháború bele-
szólt és meggátolta a sítelep továbbfejlesztését. 

Románia átpártolásával a szövetségesek oldalára  1944 augusztusában a front 
elérte Erdélyt, majd hamarosan a szovjet és román csapatok előretörésével a har-
cok Máramarossziget környékén is zajlottak már. Az Anikó-menedékház felava-
tásának második évfordulóját már nem lehetett megünnepelni, a csaták során a 
szovjet csapatok felgyújtották a menedékházat, amely teljesen elpusztult.

A világháború után a román kommunista vezetés nem tekintette prioritásnak a 
borsafüredi központot, így nem folytatódtak a munkálatok. A pályák megmaradtak, 
és számos nemzeti és nemzetközi síversenyt bonyolítottak itt le a következő évtize-
dekben. Az ugrósáncot is használták, majd a nyolcvanas években egy kisebb sánc 
is épült mellé. A menedékházakat fokozatosan lebontották, és szállodák épültek 
helyükön, ennek ellenére Borsafüred sohasem lett nemzetközi télisportközpont.

Killyéni András

Az Anikó-menedékház
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Filoxéra

Aki csak kicsit is foglalkozik 
a szőlővel, a borral, előbb-utóbb 
találkozik a címbeli titokzatos 
szóval. A modern kor emberei 
– hogy okosabbnak, fontosabb-
nak tűnjünk – előszeretettel 
használjuk az idegen szavakat, 
mondván: az a szakkifejezés. 
Nyelvészeti eszmefuttatás nél-
kül álljon itt csak annyi, hogy a 
Philloxera vitifolii magyar neve 
szőlőgyökértetű. Az lehet a baj 
a magyar kifejezéssel, hogy 
egyben magyarázattal is szol-
gál. Túl egyszerűen rátapint a 
lényegre.

Nos, ez a kis élősködő a XIX. sz. végén átírta mindazt, amit az ember addig a 
szőlészetről tudott. Mint Krisztus születése a keresztény világban – profán hason-
lat –, ez is kettéosztotta a történelmet: az előttre és az utánra. 

A bortermelés elégtelenségével kezdődött a baj, az új szőlők telepítésével folyta-
tódott. Mindkét esetben amerikai forrásokra támaszkodott Európa. S ha már bort 
importált, hát miért ne próbálkoznék a vesszejével is. Az újvilági fajták bővebb 
termőknek ígérkeztek, és az ottani éghajlati körülmények miatt ellenállóbbak is 
voltak. S ha már jöttek az új szőlők, kéretlenül ugyan, de jöttek a kórokozók is. A 
behozott szőlővesszők bírták a gyűrődést, az őshonos fajták azonban védtelennek 
bizonyultak az alattomos támadással szemben. S ahogy a más földrészekről szár-
mazó betegségek a védettség hiánya miatt embernél-állatnál járvánnyá dagadtak, 
így lett ez a növények esetében is. A baj 1865-ben ütötte fel a fejét Franciahonban, 
1875-ben pedig már a Kárpát-medencében is jelentkezett. 

Kezdetben szénkéneggel próbáltak védekezni ellene, ez a záptojásszagú gáz 
ugyanis a talajba fecskendezve elpusztítja az élősködőt. A parazita azonban ki-
tartóbbnak bizonyult. Egy másik eljárás a szőlőültetvény vízzel való elárasztása 
volt. Működgetett ez is, de csak a sík vidéken. A szőlők pedig tudjuk, hogy jobbára 
domboldalakon virítanak. 

A megoldás részben azonban mégis az Alföldről jött. Kiderült, hogy a homo-
kos talajon nem él meg ez a kártevő. S hogy ezek után miért nem az Alföld lett a 
Kárpát-haza boros Kánaánja? Az elpusztult borvidékek szőlőmunkásai megélhe-
tést keresve ide költöztek, sőt hozták a megmenteni szándékozott, itt addig nem 
létező fajtákat is. Ezáltal a térség pillanatok alatt óriássá duzzadt, a természetes 
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fajtakiválasztódás megszűnt, s mivel a többi borvidék kiesésével hiány alakult ki 
a borpiacon, az Alföld lett hivatott betölteni az űrt. A minőség rovására kialakult 
mennyiségi termelés billogként égett bele az alföldi borászat arculatába, melynek 
ódiumát mai napig nyögi ez a régió. 

A megoldás másik fele, a tényleges, onnan jött, ahonnan a baj is: Ámerikából. 
Az óvilági borszőlőt holmi újvilági vadszőlők mentették meg. Azoknak a gyökere 
ugyanis ellenálló volt a gyökértetűvel szemben. Kiváló oltóalanynak bizonyultak. 
Hozta hát és telepítette ezeket a vesszőket az óvilági borász, és ráoltotta az itteni 
nemes fajtákat. Három évtizedes vergődés után életre kelt az európai bortermelés, 
néhány éven belül már meg is haladta a korábbi legjobb eredményeket. 

S hogy nincsen rózsa tövis nélkül? Valóban nincs: egyrészt, míg a többi borvi-
dék lassan talpra állt, az Alföld elvitte a balhét. Másrészt, a sok igénytelen ame-
rikai vadszőlő ott díszeleg oltatlanul kertjeinkben, és sajnos sokan mai napig azt 
hisszük, hogy az abból nyert nedű a bor.

Vincze László
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Tennivalók rügyfakadás előtt

Az előző hónapban javasolt munkálatokat folytatni vagy ismételni kell. A gyü-
mölcsösökben fagymentes (+3, +5 Celsius-fok) napokon elvégezhetjük a rezes 
lemosó permetezéseket réz-hidroxid vagy réz-oxiklorid hatóanyagú készítmé-
nyekkel, amelyek számos kórokozó gomba és baktérium áttelelő képleteit gyérí-
tik, köztük az alma és körte varasodását, valamint baktériumos tűzelhalását. A 
rezes lemosó permetezést kiegészíthetjük elemiként tartalmazó készítményekkel 
(nedvesíthetőkén, Kumulus vagy Thivit Jet) azoknál a fajtáknál és fajoknál, ame-
lyek érzékenyek a lisztharmatra, mint például a jonatán almafajta, az egres- vagy 
köszmétebokrok. A fent említett réztartalmú készítmények keverhetőek a kéntar-
talmúakkal, így egy menetben kijuttathatók. A permetezést úgy időzítsük, hogy 
a permetlének legyen ideje megszáradni a fa kérgén, még az éjszakai fagy beállta 
előtt. Itt jegyezném meg, hogy az olajos lemosó permetezést a rügyfakadás körüli 
időszakban kell végezni, mivel ez rovar- és atkaölő szer, és akkor a leghatéko-
nyabb, amikor az áttelelő rovar kártevők előbújnak rejtekhelyükről. Felhívnám 
a figyelmet arra, hogy a metszések alkalmával a beteg, károsodott ágakat és a 
hajtásokkal együtt a mumifikálódott gyümölcsmaradványokat is távolítsuk el a 
gyümölcsfákról és semmisítsük meg, mivel ezeken telelnek át a kórokozó gombák, 
és fertőzőgócokat képeznek. 

Mivel a 2014-es évben a zöldség növényállományokban igen elterjedtek a víru-
sos fertőzések (paradicsom, paprika, bab, hagyma stb.), ajánlatos fertőzésmentes 
magból nevelni a palántát. De ha mindenáron saját magból akarunk vetni, akkor 
a paradicsom- és paprikamagot 1%-os nátrium-hidroxidos (marószóda) oldatban 
10 percig kell áztatni, majd leöblíteni tiszta vízzel és megszárítani. Ez a módszer 
elfogadható mértékig vírustalanítja a magot. 

Az elmúlt időszakban mind kedveltebbé és elterjedtebbé vált a citrusfélék ter-
mesztése, ezért felhívnám a figyelmet néhány fontos termesztési körülményre és 
feltételre. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a citromfa fagyérzékeny, –1, –2 Celsi-
us-fokon elfagynak a virágok és gyümölcsök, –2, –4 Celsius-fokon a levelek és a fi-
atal hajtások és –7 Celsius-fokon a fa törzse is. Tehát, fagymentes helyiségben kell 
teleltetni, amelyben +10 és +15 Celsius-fokot kell biztosítani, jól áttelel +4, +6 
Celsius-fokos pincében is. Ezeken az áttelelő helyeken biztosítani kell a megfelelő 
(60–70%-os) páratartalmat, időnkénti langyos, állott vízzel való permetezéssel. A 
túl meleg és száraz helyiségben sok apró levelet és virágot hoz, de ezek idő előtt 
lehullnak. A citromfa levelei tápanyagraktárként is szolgálnak, de ha kiürülnek, 
a magas hőmérséklet miatt lehullnak, a fa legyengül, és abban az évben nem 
is virágzik. A meleg és fényhiányos helyiségben (télen rövid a nap) a növények 
fotoszintézise nem termel annyi tápanyagot, mint amennyit lebont, így emészti 
fel tartalékait. A teleltető helyiségben ne legyen huzat, a fűtőtesttől távol legyen, 
nem kedveli a cigarettafüstöt. Szellőztetéskor ne érje közvetlenül a hideg levegő. 
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ÁT Ritkábban kell öntözni, és biztosítani kell a fölösleges víz elvezetését.  Ebben az 
időszakban nem szükséges a tápoldatozás. A nappali és az éjszakai hőmérséklet 
közötti különbség ne haladja meg a 2-3 Celsiust. Ne öntözzük hideg, klóros vízzel. 
A hideg víz gyökérbénulást, a klór mérgezést okoz. Tavasszal fokozatosan emeljük 
a hőmérsékletet. Az első termőévben 2-3 gyümölcsnél ne hagyjunk többet a fán.  
A növekedés és termés közötti egyensúly biztosítása érdekében később is minden 
gyümölcsre jusson 10-12 levél, a többi gyümölcsöt távolítsuk el. Ha nyáron kivisz-
szük a szabadba, félárnyékos helyre tegyük, mert nem kedveli a perzselő napot. 
Tavasztól őszig folyamatosan biztosítani kell a tápanyag-utánpótlást, akár citrom-
féléknek való levéltrágyával is. Ha figyelembe vesszük a citromfa igényeit, és biz-
tosítjuk a megfelelő körülményeket, igen értékes, illatos, zamatos gyümölcsökkel 
hálálja meg a gondoskodást.

Orbán Sándor
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Miről álmodik a medve? 
Olvasd sorba 

a kezdőbetűket!

Uzonyi Pál 
Vége már…
Ne legénykedj, Február,
Országodnak vége már!

Hiába jössz fagyos Széllel;
Szövetkezve havas Téllel…

Tavasz herceg hada vár,
Hidd el, legénykedned kár!

Maci, cica, kisegér
Papírhengerből, WC-papír gurigából 
készült állatkáid bezzeg nem alusz-
nak téli álmot. A guriga tetejét la-
pítsd be, rajzolj neki szemet, szájat, 
esetleg ragassz bajuszt. 

Az Életfa Családsegítő Egyesület 
gyermekoldala
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 1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  

 12      13   14     

15   16      17  18    19

20  21   22      23     

24   25    26       27  

28     29   30     31   

32      33   34   35    

36     37   38   39     

40    41     42   43    

  44       45    46  

47  48      49     50   

 51     52   53     54  

55         56     

Kolozsvár 7.
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VÍZSZINTES: 1. A Kolozsvári Történelmi Múzeum a város legnagyobb mú-
zeuma. Itt helyezték el a város történelmi múltjának emlékeit. A múzeum-
ban látható … János csíksomlyói nyomdája is. 7. Az Állami Magyar Opera 
és Színház a két világháború között a kolozsvári magyarság kulturális köz-
pontja, melynek szellemi vezetője … János író volt. 12. … és Gomora. 14. El 
…, bika – spanyolul. 16. Mérlegelő. 18. Szór. 20. Ezüst vegyjele. 22. Leltek. 24. 
Forrasztásra használatos szerszám. 26. Épületelem. 27. Például. 28. Átjutott. 30. 
Versenyszánkó. 31.  Harag – angolul. 32. Pénzintézetek értékpapírokról vezetett 
számlája. 34. Egyetlen kiindulási egyedből, kizárólagosan ivartalan szaporítással 
leszármazott egyedek csoportja. 36. K.L.Ö. 37. Fejetlen tini. 39. Kongó őserdejé-
ben honos állat. 40. Egyiptomi gépkocsik jelzése. 41. … méter, keretkereső. 43. … 
György, magyar származású kémiai Nobel-díjas tudós. 44. Szén-dioxiddal telített 
ivóvíz. 46. N.Á. 47. A kutya a párzás jeleit mutatja. 49. Letesz. 51. Letétbe helye-
zett tárgy. 53. Jártasság. 55. A Fellegváron a régi … katonaság erődje állt. 56. 
A mai Erdélyi Néprajzi Múzeum épületében 1846-ban tartott hangversenyt 
… Ferenc.

FÜGGŐLEGES: 2. Kerti munkát végez. 3. Helyesen. 4. Arrafelé megy. 5. Dal. 
6. Jókai Mór alkotta női név. 8. Spielberg manója. 9. Telepes növények. 10. … a 
gyümölcs, Steinbeck regénye. 11. Francia tagadás. 13. Lejjebb. 15. A kolozsvári 
botanikus kert Európa egyik leggazdagabb füvészkertje. A területén talál-
ható díszkertek közül a legérdekesebb a …, rózsakert és az angolkert. 17. 
Vágóeszköz. 19. A … nevezetes barokk műemlék épület, amelyet 1790–95 kö-
zött építettek. 21. Akadályozott. 23. Csoportkép. 25. Szokott idő után érkező. 27. 
Gyúlékony gáz. 29. Háromszínű lobogó. 31. Menekülésszerűen fut. 33. Habsburg-
házat detronizáló országgyűlés helye. 35. Okviszonyi. 38. Mint a függ. 31. szám. 
41. …lábúak, artropodák. 42. Felül – angolul. 44. …lábú, gerinctelen állat. 45. 
…-pirul. 48. Ü.Z.S. 50. …ágy, gyermekágy. 52. Libahang. 54. Hangtalanul nézi!

Márk Lajos
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Március Böjtmás hava.  
Kikelet hava. Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Albin, Albina, Gyopárka, 
Lea, Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. –  latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán eredetű; 
jelentése: nemes barát.

1 570 éve, 1445-ben született Sandro Botticelli 
itáliai festő, a korai reneszánsz jeles képviselője. 
130 éve született Pásztoriban Pethő Sándor 
publicista, történész, a Magyar Nemzet alapító 
főszerkesztője.

2 Hétfő Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női név,  
Vörösmarty Mihály alkotta a Zalán 
futása című hőskölteményben,  
jelentése: testes.

2 140 éve született Nagykárolyban Jászi Oszkár  
társadalomtudós, szerkesztő, politikus.

3 Kedd Frigyes, Kornél                                       
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű;  
jelentése: béke + hatalom.                

3 40 éve hunyt el Budapesten Németh László író, 
drámaíró.

4 Szerda Kázmér, Zorán, Adrián
Meszlényi Bold. Zoltán,  
Szt. Kázmér 

Kázmér – lengyel eredetű; jelentése: 
békealapító, békebontó.

4 185 éve, 1830-ban hunyt el Kolozsváron Gyarma-
thi Sámuel kolozsvári orvos, nyelvész. 

5 Csütörtök Adorján, Adrián                                       
Szent Adorján

Adrián – latin eredetű; jelentése: 
Hadria városából való férfi.

5 55 éve hunyt el Kolozsváron Asztalos István 
kolozsvári író, publicista.

6 Péntek Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira  – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

6 540 éve, 1475-ben született Michelangelo 
Buonarroti festőművész, az olasz reneszánsz 
kimagasló mestere.

7 Szombat Tamás                                                     
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; jelen-
tése: iker, csodálatos.

7 145 éve született Kolozsváron Thury Zoltán író, 
újságíró.
140 éve született Joseph Maurice Ravel francia 
zeneszerző, zongoraművész.

8 Vasárnap Zoltán, Apolka                           
Istenes Szt. János
Nemzetközi nőnap

Zoltán –  török–magyar eredetű; jelen-
tése: fejedelem.

8 70 éve hunyt el Balfon Sárközi György költő, 
prózaíró. 
35 éve halt meg Budapesten Bruckner Győző 
Kossuth-díjas kémikus, a szerves kémia egyik 
legnagyobb magyar kutatója.

9 Hétfő Franciska, Fanni, Rebeka, 
Gerő
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin erede-
tű; jelentése: francia.

9    50 éve hunyt el Budapesten Ratkovszky 
Ferenc gépészmérnök, a Kandó-mozdony 
továbbfejlesztője.

Amilyen az idő ekkor, olyan 
lesz az egész március.

10 Kedd Ildikó, Emil, Elemér, Gusz-
táv, Olimpia

Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 390 éve, 1580-ban halt meg a kolozsvári szüle-
tésű római katolikus egyházi vezető, váci, majd 
pécsi püspök, Balásfy Tamás.
85 éve született László Ferenc kolozsvári sportúj-
ságíró, szerkesztő. 
75 éve hunyt el Mihail Afanaszjevics Bulgakov 
orosz író. 

Ha ezen a napon fagy, még 
negyven napig lehet fagyra 
számítani.

11 Szerda Szilárd, Tímea, Aranka, Ala-
dár, Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: szi-
lárd, állhatatos, következetes.

11 60 éve hunyt el Sir Alexander Fleming Nobel-dí-
jas orvos-bakteriológus, a penicillin felfedezője.
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Március Böjtmás hava.  
Kikelet hava. Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Albin, Albina, Gyopárka, 
Lea, Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. –  latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán eredetű; 
jelentése: nemes barát.

1 570 éve, 1445-ben született Sandro Botticelli 
itáliai festő, a korai reneszánsz jeles képviselője. 
130 éve született Pásztoriban Pethő Sándor 
publicista, történész, a Magyar Nemzet alapító 
főszerkesztője.

2 Hétfő Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női név,  
Vörösmarty Mihály alkotta a Zalán 
futása című hőskölteményben,  
jelentése: testes.

2 140 éve született Nagykárolyban Jászi Oszkár  
társadalomtudós, szerkesztő, politikus.

3 Kedd Frigyes, Kornél                                       
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű;  
jelentése: béke + hatalom.                

3 40 éve hunyt el Budapesten Németh László író, 
drámaíró.

4 Szerda Kázmér, Zorán, Adrián
Meszlényi Bold. Zoltán,  
Szt. Kázmér 

Kázmér – lengyel eredetű; jelentése: 
békealapító, békebontó.

4 185 éve, 1830-ban hunyt el Kolozsváron Gyarma-
thi Sámuel kolozsvári orvos, nyelvész. 

5 Csütörtök Adorján, Adrián                                       
Szent Adorján

Adrián – latin eredetű; jelentése: 
Hadria városából való férfi.

5 55 éve hunyt el Kolozsváron Asztalos István 
kolozsvári író, publicista.

6 Péntek Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira  – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

6 540 éve, 1475-ben született Michelangelo 
Buonarroti festőművész, az olasz reneszánsz 
kimagasló mestere.

7 Szombat Tamás                                                     
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; jelen-
tése: iker, csodálatos.

7 145 éve született Kolozsváron Thury Zoltán író, 
újságíró.
140 éve született Joseph Maurice Ravel francia 
zeneszerző, zongoraművész.

8 Vasárnap Zoltán, Apolka                           
Istenes Szt. János
Nemzetközi nőnap

Zoltán –  török–magyar eredetű; jelen-
tése: fejedelem.

8 70 éve hunyt el Balfon Sárközi György költő, 
prózaíró. 
35 éve halt meg Budapesten Bruckner Győző 
Kossuth-díjas kémikus, a szerves kémia egyik 
legnagyobb magyar kutatója.

9 Hétfő Franciska, Fanni, Rebeka, 
Gerő
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin erede-
tű; jelentése: francia.

9    50 éve hunyt el Budapesten Ratkovszky 
Ferenc gépészmérnök, a Kandó-mozdony 
továbbfejlesztője.

Amilyen az idő ekkor, olyan 
lesz az egész március.

10 Kedd Ildikó, Emil, Elemér, Gusz-
táv, Olimpia

Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 390 éve, 1580-ban halt meg a kolozsvári szüle-
tésű római katolikus egyházi vezető, váci, majd 
pécsi püspök, Balásfy Tamás.
85 éve született László Ferenc kolozsvári sportúj-
ságíró, szerkesztő. 
75 éve hunyt el Mihail Afanaszjevics Bulgakov 
orosz író. 

Ha ezen a napon fagy, még 
negyven napig lehet fagyra 
számítani.

11 Szerda Szilárd, Tímea, Aranka, Ala-
dár, Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: szi-
lárd, állhatatos, következetes.

11 60 éve hunyt el Sir Alexander Fleming Nobel-dí-
jas orvos-bakteriológus, a penicillin felfedezője.
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12 Csütörtök Gergely, Miksa, Ince
Szt. Maximilián

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

12 Gergely-napi szél                          
Szent György-napig él.

13 Péntek Ajtony, Krisztina, Ida, Krisz-
tián, Patrícia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; jelenté-
se: arany.                                 
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

13 130 éve született Pölöskefőn dr. Mező Ferenc 
sporttörténész, tanár. Az 1928-as amszterdami 
olimpián szellemi olimpiai bajnokságot nyert.

14 Szombat Matild, Paulina, Pólika, 
Tilda

Matild – német eredetű; jelentése:  
hatalom + harc.

14 105 éve született Kőhalomban László Gyula 
régész-történész.
70 éve hunyt el Budapesten Fényes Adolf 
festőművész. 
60 éve hunyt el Budapesten Fuchs Jenő négysze-
res olimpiai bajnok kardvívó.

15 Vasárnap Nemzeti ünnep. Az 1848-as 
szabadságharc évfordulója   
Kristóf, Lukrécia                             
Marillac Szt. Lujza, 
Hofbauer Szt. Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15

16 Hétfő Henrietta, Herbert, Henrik, 
Lujza

Henrietta – francia eredetű; jelentése: 
körülkerített birtokán uralkodó.

16 105 éve született Jászberényben Gerevich Aladár 
hétszeres olimpiai aranyérmes vívó. 

17 Kedd Gertrúd, Patrícia, Irén                                  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelentése:  
a dárdák varázslónője.                      

17 5 éve hunyt el László Ferenc kolozsvári zenetör-
ténész, zenetudós.

18 Szerda Sándor, Ede, Alexandra                               
Szt. Sándor, Jeruzsálemi  
Szt. Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német 
eredetű; jelentése: az embereket vagy 
az emberek ellen oltalmazó; 2. – török 
eredetű; jelentése: akarat.  
Ede – germán eredetű; jelentése: a 
birtokát megőrző.

18 75 éve Kolozsváron megszületett Kolozsvári Papp 
László író, műfordító. 
50 éve ezen a napon került sor az első űrsétára: 
Alekszej Leonov szovjet űrhajós 12 percet töltött 
az űrben.

Sándor, József, Benedek                 
Hoz a zsákban meleget.

19 Csütörtök József, Bánk, Jozefa                                    
Szt. József

József – héber eredetű; jelentése: Jahve 
+ gyarapítson.

19 A fekete március 25. évfordulója:  ezen a napon 
az anyanyelvű oktatást követelő marosvásárhelyi 
magyarság ellen uszított Görgény-völgyi romá-
nok rátámadtak a békésen tüntető magyarokra, 
megostromolták a RMDSZ-székházat, és több 
személyt – közöttük Sütő András írót – súlyosan 
megsebesítettek.

Szent Józsefkor nyissad (a sző-
lőt), ha vízben áll is a lábad.

20 Péntek Klaudia, Koppány                                    
Csáki Bold. Mór

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20

21 Szombat Bence, Benedek                                     
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 330 éve, 1685-ben született Johann Sebastian 
Bach  barokk zeneszerző, orgona-, hegedűművész.

Benedek, jönnek a jó melegek.
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22 Vasárnap Izolda, Lea, Beatrix
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Beáta – latin eredetű; jelentése: boldog. 
Izolda – kelta–német eredetű; jelentése: 
vas, tevékenykedni, rendelkezni.

22 120 éve született Kassán Illés Béla Kossuth-díjas 
író, újságíró.

23 Hétfő Botond, Emőke, Emese, Ottó
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelentése: 
anyatejjel táplált újszülött, bébi.

23 170 éve született Kolozsváron Ajtai Kovách 
Sándor igazságügyi orvostani kutató, egyetemi 
tanár.

24 Kedd Gábor, Ella, Gabriella, 
Karina
Szt. Gábor

Gábor – héber eredetű; jelentése: Isten 
embere, Isten bajnoka. 

24

25 Szerda Anunciáta, Irén, Irisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 
Írisz – görög eredetű; jelentése: szivár-
vány, nőszirom.

25 220 éve, 1795-ben született a Felvidéken Vásár-
helyi Pál vízépítő mérnök, a magyar térképészet 
és folyamszabályozás kiemelkedő alakja.

Gyümölcsoltó hidege                   
Téli hónapnak megölője.

26 Csütörtök Emánuel, Evelin, Manó, 
Bulcsú, Erika
Szt. Emánuel

Emánuel – héber eredetű; jelentése: 
velünk az Isten.

26 140 éve hunyt el Kolozsváron Kriza János unitá-
rius püspök, néprajzkutató.

27 Péntek Alpár, Hajnalka Hajnalka – a Hajna kicsinyítő képzős 
formája, hajnal.

27 170 éve született Wilhelm Conrad Röntgen No-
bel-díjas fizikus, a  röntgensugárzás felfedezője.

28 Szombat Johanna, Gedeon, Janka, 
Koppány           
Szt. Johanna

Johanna – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes.

28 500 éve született Avilai Szent Teréz karmelita 
rendi szerzetesnő.

29 Vasárnap Auguszta, Bertold, Jónás, 
Márk      
Virágvasárnap

Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

29 150 éve született Szentesen Pollák Antal, a gyors-
távíró egyik feltalálója.
130 éve született Szabadkán Kosztolányi Dezső 
író, költő, a Nyugat első nemzedékének tagja. 
110 éve született Budapesten Rejtő Jenő író.  

30 Hétfő Zalán, Hunor, Magor, Amadé Zalán – 1.–  török–magyar eredetű; 
jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv eredetű; 
jelentése: sós kő.

30 55 éve hunyt el Budapesten Nemes Tihamér 
feltaláló, a kibernetika úttörője. 

31 Kedd Árpád, Benő, Kornélia, Ákos Árpád – magyar eredetű; jelentése: 
árpa.

31 115 éve született Miskolcon Szabó Lőrinc Kos-
suth-díjas költő, műfordító.
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Fejérdi fogadók, Fejérd

Indulunk tovább Kolozs-
vár é szaki völgyeibe, tanyáira. 
Amott erdők és merész dombok 
övezik a tájat, itt szénafüvek, le-
gelők, kaszálók, Mezőséget, ázsi-
ai sztyeppeket idéző tanyák.

Ahogy kapaszkodunk a Csi-
gadomb oldalában Fejérd és a 
Fejérdi fogadók fele, eltűnődöm 
azon, hogy mitől is kaphatta ne-
vét? Hol állt és kinek kellettek 
itt fogadók? A jól megszokott 
úton, Kolozsvár végében kacs-

karingózva kanyarodunk fel a Csigadombra. Szakavatott helyismerő kísérőm, a 
szopori eredésű Szabó Marci Kisbíró pontosan mutatja, hogy a domb oldalában ide, 
amoda elszórva hol álltak a csigadombi tanyák. Ez az ő nagy hobbija, Kolozsvár 
környéke, a térképek, a dombok, és főleg a források. A tanyákból már egy sem ma-
radt, és ez nem véletlen, pedig építőik amúgy festői helyeket néztek ki számukra: 
látszik fél Kolozsvár, a teljes Kajántói-völgy és a Lombra felkapaszkodott új villasor. 
Marci úgy áll meg a szóval, hogy a csendszünettel hangsúlyt adjon tudósságának: 
az egész domboldal annyira csúszós, hogy nem maradt meg egyetlen épület sem. 
A házak egyszerűen elindultak lefele.

Furcsa tájegység- és településhatárok vannak errefele is, már-már a bécsi dön-
tés határmeghúzó képtelenségei jutnak eszünkbe. A Csigadombnak strada Dealul 
Fânațelor nevet adták. Mi is lehetne más, ha túl a hegyen a másik egész völgynek 
Strada Fânațelor a neve. Végig a csigadombi kapaszkodó, a Hidegpataki „férma” 
istállók romjai, a körülötte omladozó Dallas-blokkok is mind Kolozsvár utcái. Az-
tán hirtelen, ahol megjelenik a Fogadó táblája, a Pădureni, onnan újra Kajántó 
lesz, és onnantól hirtelen jobb lesz az út. Nem csodálkozunk, hisz a városnak nem 
ért el még ide a fi gyelme. Talán majd akkor, ha annak villanegyede lesz.

A Csigadomb tetejéig legyalulták a Kajántói-völgyből felvezető utat, és meg-
hordták kaviccsal, lehengerelték, de tovább gödrös, pocsolyás út fogad, és ami 
még rosszabb, tele van tengelypróbáló lyukas aszfaltszakaszokkal. Nemhogy foga-
dónak nincs már híre-hamva és nyoma, de egy leírhatatlan nyomornak látványa 
vár, mely a prédára hagyott marhaistállókból és állatgondozók omladozó és lerob-
bant blokkjaiból árad. 

Az istállóknál megállunk egy pillanatra szétnézni, érdeklődni, ledöbbenni. 
Az épületek méreteiből is látszik, hogy ez a „férma” valamikor nagyon sok csa-
ládnak nyújtott megélhetést, és életük alkonyán állami nyugdíjat is. Magyarok 
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élnek itt? – kérdezzük néhány, 
a blokkroncsok körül lézengő-
kapirgáló embertől, de néma 
vállvonogatás és csend a válasz. 
Ez tulajdonképpen még nem is 
„a fogadók”, hanem a farm be-
járatánál felejtett tábla szerint 
„hidegpataki állatgondozó”.

A Csigadomb és a Fogadó 
között, majdnem a határon 
egy kis házikó előtt állunk meg 
kérdezősködni. Egy középkorú 
férfi  jön el a kapujáig, kutyája 
kíséri, ráérősen mesél, pedig 
megint fekete fellegek kavarog-
nak fölöttünk. Ma már épp ne-
gyedszerre esett, és ki számolta, 
hogy hányadszor sütött ki a nap. 
Elmeséli a nyomort, hogy a vá-
rosról ő is hazaköltözött, itt ez a 
terület még Kolozsvár, tovább a 
„falu” már Kajántó. Ez is a vesz-
te ennek a tájnak, mert senkié. 
Látszik az istállókon is. Azokat 
is megvette egy „patron”, de 
nem akar semmit vele, bennhagyta azt az 5-6 családot, és közben hagy összedőlni 
mindent. Pedig mi mindenre lehetett volna használni, akár folytatni benne az ál-
lattartást, vagy a blokkokban öregotthont kialakítani. Ötlet lett volna elég.

Aztán a kérdésre, hogy élnek-e itt magyarok, elintéz egy rövid válasszal: nu 
prea sunt (=nem nagyon vannak), ami egyben azt is jelenti, hogy a tőle nem mesz-
sze (alig) álló romos kísértetblokksorban és itt az ő környékén egészen biztosan 
nincsenek. Hogy így igaz-e, nem tudjuk, de szavai legalább teljesen egybecsenge-
nek azzal, amit eddig másoktól is hallottunk.

Tovább aztán már megjelenik a „falu” is, a Fogadók az újabban épült ortodox 
templommal és a táblával: Pădureni. Miért kapta ezt a román nevet? Egyszerűen 
azért, mert a közelben, Fejérd fölött ott van egy kis erdő? Pedig csak egyszerű-
en vállalni kellett volna a régi és ősi népi román paraszt nevén az igazit, hogy 
„La Făgădău”. A román névadás, névjavítás sajátos fi ntora ez is, hogy a román 
népi településnevek korrekcióikor – a névadók fantáziája nem lévén túl élénk – 
megtöltötték az országot Văleni-ekkel, Poieni-ekkel, Poianákkal, Dumbravákkal, 
Pădureni-ekkel. 
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A Fogadó falucska végén 
bekopogunk az egyetlen meg-
maradt régi meseházba. Meg is 
lepődünk, mert az ott lakó 90 
éves öreg bácsi minden helység- 
és helynevet régi falusi román 
nevén emleget. Meg is kellett, 
hogy álljunk egy-egy pillanat-
ra, hogy megértsük, helyére 
rakjuk, hogy milyen települé-
sekről is lenne szó, amikor azt 
mondja: Itt vagyunk (= aișa 
suntem) la Făgădău, Hosău 
(= Hosszúmacskás), Mășchaș 
(= Magyarmacskás), Elevelgh 
(Elővölgy), Sena (Szénafüvek), 
Coada Teleacului (= Telekfar-
ka), Ciga (Csigadomb). Mitől 
fogadó a fogadó? – kérdezzük 
tőle is, és az öreg tata pontosan 
megmagyarázza. A domb tete-
jén valamikor tényleg állt egy 
fogadó, ahol az utazók, a vándo-
rok a Csigadomb megmászása 
után megpihentették a lovaikat, 

és felszusszanhatott, elemózsiázhatott az utas is.
Igazi meseház és porta ez a fogadói a két öreggel. Hát még a belseje! Bevezet-

nek és megmutatják azt is. Már nem lepődöm meg azokon a román portákon, ahol 
a falakon hollóházi és más újabb eredetű tányérok is ott sorakoznak, de az „első 
házban”, a tisztaszobában földbe gyökerezik a lábam: a sarokban egy díszesen 
festett hozományos láda áll. Fényképezünk, és a szokásos román kísérő szöveg 
„az úr lefi lmezett” (domnu nyé fi lméaze), és persze, várják a képet. A Fogadóktól 
aztán hirtelen mesés aszfaltút terem elénk, és sebesen szaladunk lefele Fejérd fele. 
Mi történhetett? Ez már kajántói községi út, ezt a helyi polgármester asszony, a 
„primerica” gondosan megcsinálta.

Móra László kajántói tiszteletessel húsvéti istentiszteletre érkezünk Fejérdre. 
A legszomorúbb és legmostohább sorsú Kolozsvár közeli magyar faluba, immár 
szórványba. Nagyokat kopog az autó alja, ahogy a Csigadomb tetejére érve ök-
lömnyi kövek csapódnak fenekéhez. Aztán a Fogadói letérőtől az út hirtelen asz-
faltra változik, és az autó is, mint a jó ló, mintha érezné a javulást, meggyorsítja 
sebességét. Így érkezünk meg Kalló János gondnok fejérdi házához. Tudom én 
is, hogy a református templomban már másfél évtizede nem lehet istentiszteletet 
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tartani, itt fogunk hát Kalló Jánosnál ta-
lálkozni. Összegyűltünk majdnem mind, 
akik vagyunk és itt lehetünk, rajtunk kí-
vül öt helyi személy. Már csak egy részük 
őshonos vagy visszahonosodott: itt még 
mindig nagyon olcsók a házak, és el-el-
tévedt erre időnként egy-egy kolozsvári 
házvásárló magyar is. A tiszteletes úr az 
asztalra kipakolja a gyülekezet nagy érté-
keit, a két aranyozott kókuszdió-kelyhet, 
poharakat, kannákat. Lássa a gyülekezet, 
hogy megvan, és az övé.

A falu református temploma 1889-
ben épült. Harangja 1523-ból való. Az 
új templomba beleépítették a középkori 
templom néhány régi faragott kődarabját. 
Külön érdekesség, hogy a görög katolikus 
templomot Kós Károly tervezte, és 1928 
és 1938 között épült. A terv az építésznek 
a kolozsvári ortodox katedrális tervpályá-
zatára beadott és azon második helyet nyert tervének egyszerűsített változata.

1900 és 1941 között laktak a legtöbben Fejérden, több mint 400-an. Aztán 
Fejérdet és népét elsodorta a front, a kollektivizálás, az útnélküliség, a megkö-
zelíthetetlenség, Kolozsvár közelsége. 1966-ban még 251-en éltek magyarok itt, 
1977-ben már csak 65-ön, és így fogytak 20-ra és a mai 8-ra. Mert népének, la-
kóinak nagy része kénytelen volt beköltözni, mert nem ingázhatott, mint a város 
környéki falvak „másfajta” népe. Ma a fejérdiek nagy része 40–50 éve az Iriszen 
és Kerekdombon él, sosem felejtve az elhagyott szülőfalut. 

Fejérd egy külön történet, külön riport, egy egész könyvre való szülőföldsirató! 
Sorsát már nagyon meg kellene írnia valakinek. 

Istentisztelet után felkapaszkodunk a templomhoz is. Nem a romos templom-
belső és toronysisak szomorú látványa az igazán lehangoló, hanem az, hogy egy 
ilyen nagy szellemi, értelmiségi és ifjúsági erővel rendelkező egyetemi városból 
szinte minden gondját már eddig megoldhattuk volna ennek a sokat szenvedett 
töredék magyar közösségnek. Közmunkával kitakaríthattuk volna a templomot és 
környékét, felújíthattuk volna belsejét, ápolhattuk volna a néhány öreget, vigyáz-
hattunk volna rájuk, összeszedhettük volna értékeiket, emlékeiket. Ennek egy 
részét megtehette volna már a Kolozsváron élő néhány száz fejérdi származású 
magyar is. Ha pedig nincs annyi erő bennünk, hogy egy 19 km-re levő kis volt 
magyar faluért összefogjunk, azt megmentsük, akkor minden bizonnyal megérde-
meljük sorsunkat. 

V. L.
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Kolozsvár 7. – Kerekdombi egyházközség

Kolozsvár 7. – Kerekdomb egyházközössége a Nagy Lajos király (Corneliu 
Coposu) utcában álló templom környékén lakó református lelkek gyülekezete.

A mai egyházközösség egykori magja a kardosfalvi gyülekezet volt, az 1920-
as évektől kezdve. Akkoriban a hívek a hidelvei református egyház irányítása és 
felügyelete mellett, magánházaknál gyűltek össze.

1931 után már imaházban tartották az istentiszteleteket. Bár többször kény-
szerültek az imaház költöztetésére, de 1931 óta az imaháznak, mint református 
kegyességi helynek, állandó folytonossága van a Kerekdombon. A mai templom-
telket, a rajta levő házzal és barakképülettel, 1956-ban vásárolták meg. Ide költöz-
tették át az 1946-ból megőrzött alapkövet is, amellyel kifejezésre juttatták, hogy 
templomot kívánnak építeni.

Az 1960-ban önállósult kerekdombi egyházközösség presbitériuma úgy dön-
tött, hogy a telken imaházat épít, amelynek emeletén lelkészi lakás, iroda és ta-
nácsterem lesz. 1969-ben dr. Dobri János személyében olyan lelkészt nyert a – már 
korábban, templomról és lelkészi lakásról álmodozó – gyülekezet, aki az álmokat 
nemcsak elfogadta, de valóra is akarta váltani. A még abban az évben Finta József 
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készítette építkezési tervvel hét éven keresztül kilincselt az illetékesek jóindulatá-
ra apellálva, míg 1977. szeptember 24-én hozzá lehetett kezdeni – az akkorra már 
Nagy László által módosított – terv megvalósításához.

A gyülekezet temploma abban egyedülálló, hogy olyan korban épült (1977–
1980), amikor illúziónak tűnt a remény, hogy ez lehetséges. Dr. Dobri János lelki-
pásztor bebizonyította hétévi kitartó utánajárással és nagy akarattal, hogy abban 
a sötét korban is épülhetett templom. Az elnyert építési engedély sokakban ébresz-
tett reményt azok közül is, akik már csak azt hajtogatták: nem lehet! Az ébredő, 
megújult remény következménye az lett, hogy az épülő templomot itt, Erdélyben 
mindenki egy kicsit magáénak is érezte. Dolgoztak itt férfiak és nők, fiatalok és 
idősek, reformátusok és nem reformátusok egyaránt. Tevékenykedtek lelkészek, 
gondnokok, presbiterek, egyháztagok a városból, Erdélyből, határainkon túl élő, 
egyházunkat féltő, szerető lelkek, hivatásuk magaslatán álló mérnökök irányítása 
alatt, anyagi javakat, emberi energiájukat nem kímélve. A Dobri János által meg-
álmodott templom, Isten akaratából, 1980-ra készen lett, és ugyanazon év április 
27-én felszenteltetett.

Helyi erőfeszítéssel és külföldi segítségből épült fel az 1985 nyarán megkezdett 
parókia épülete, lelkészi lakással, imateremmel, lelkészi irodával, valamint gyer-
mekmegőrzővel és egészségügyi szobával.

ugyancsak külföldi támogatással a kalotaszegi Bogártelkén gyülekezeti házat 
vásárolhattunk és szentelhettünk fel 2004-ben.

Lelkipásztorai: Kozma Tibor (1960–1962), Molnár Dezső (1962–1968), 
dr. Dobri János (1969–1985), Dobri András (1986–).

Dobri András lelkipásztor
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Benéz a havas

Benéz a havas kéken, Kolozsvárra.
A nagypiacról tisztán látható,
Amint a Monostor utat bezárja.
Most úgy érzem: ott vége a világnak.
Azokra, kik rám túl a hegyen várnak,
Úgy gondolok, mint mesés más-világra.

Benéz a havas kéken, Kolozsvárra.
Öreg fején már megmozdult a hó,
Tövében vadul árad a Szamos,
A Szamos, ez az egyetlen folyó.
A Szamos, ez a megfordított Léthe…
Mondják, ki belekóstolt a vizébe,
Az felejteni nem tud sohasem.

Túl a gyalui havas hegyeken
Hiszen – kékek a budai hegyek,
Kékek, s lilák is tán, ha jő az alkony,
De nincsen mégsem olyan alkonyat
Sehol a földön, mint a Szamos-parton.

S ez nem elég, hogy idehaza tartson?!
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Fodor Sándor

Melyik a jó bor?

A szerkesztőségben Asztalos legjobb barátja Román Viktor volt. Néha ugyan 
egymásnak lobbantak, mert mindkettő paprikatermészetű volt, aki szerette, ha 
övé az utolsó szó. Az erős konfliktusig azonban sohasem jutottak el − túlságosan 
mély volt barátságuk, semhogy kárt tehetett volna benne holmi összeszólalkozás. 
És ott volt a humorérzékük is. Asztalos például bármily feldúltan is honorálni 
tudta a találó replikát.

Lapunk megjelenése első éveiben − és még sokáig − szívesen látott vendége 
volt a Csombord hegye tövében lévő szőlészeti iskolának a Napsugár írógárdája. 
Alig volt Napsugár-munkatárs, alkalmazott, aki ne vett volna részt örömmel eze-
ken a találkozókon, amelyek a pincében értek véget, ahol Mezei Sándor, az iskola 
igazgatója és Csávossy György − az ismert és megbecsült költő-drámaíró −, az 
iskola borkémiatanára − kalauzolt bennünket a borkóstolásban.

Román Viktor − aki régebben a Falvak Népénél dolgozott − egy ilyen alka-
lommal vitába bonyolódott vendéglátóinkkal a borkészítés technológiája fölött. 
Asztalos unta a szövegelést.

− Ide hallgass, Viktor − próbálta lezárni a vitát. − A jó bor mindig jó! − és 
diadalmasan nézett ránk: ezt aztán megmondtam!

Viktor azonban legyintett.
− Nem úgy van az, Pista. A rossz bor is jó.

Vé
de

tt 
fa

jta
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Élnek közöttünk kiváló em-
berek, akiknek minden tettét a 
munka szeretete, a kitartás és a 
szerénység jellemzi. Ők a mi kis 
közösségünk büszkeségei, akikre 
bármikor felnézhetünk, hiszen 
ők példaképek lehetnek (kellene 
hogy legyenek!) számunkra, il-
letve a következő generációk szá-
mára is. Nagy öröm számunkra, 
hogy egyikükre a megyei tanács 
is felfi gyelt, és a május 28-i gyű-
lésen megszavazta a javaslatot a 
megye díszpolgára cím odaítélé-
séről. Tasnádi Istvánról van szó, 
a kolozsvári sportélet büszkeségéről, az 1984-es Los Angeles-i olimpia ezüstérme-
séről, aki ma is a súlyemelés elkötelezett támogatója, mecénása.

Úgy érzem, nem szükséges igazolni a tanács döntését, hiszen Tasnádi eredmé-
nyei megteszik ezt. 1976-tól 1984-ig sokszoros országos bajnok és rekorder ólom-
súlyban, kisnehézsúlyban és nehézsúlyban, nem kevesebb, mint ötven országos 
rekordot döntött meg karrierje során. Két olimpián szerepelt nagy sikerrel, az 
1980-as moszkvai játékokon az előkelő hatodik, pontszerző helyen végzett, négy 
évvel később pedig már ezüstéremmel tért haza Los Angelesből. És lehetett volna 
arany is, hogyha a sorozatos sérülések nem hátráltatták volna végig az 1984-es 
szezonban (az olimpián is sérülten versenyzett, a fényképeken is látható, hogy 
bekötött lábbal versenyzett). 

Visszavonulása után edzői szakképesítést szerzett, és mindig hű maradt a ko-
lozsvári súlyemeléshez, a mostoha körülmények ellenére. A Clujana súlyemelő-
edzője volt az egyesület 2001-es felszámolásáig, azóta is önkéntesként segíti a 
fi atal súlyemelők munkáját, emellett nemzetközi bíró is. 1984-től sikeres súlyeme-
lők sorát nevelte: az Európa-bajnoki bronzérmes Aurel Sârbu, a szintén Eb-harma-
dik Iacob Teodor, Szász András, Kereki Alexandru, Bakó Attila, Furu Attila, Nelu 
Aştilean, Parajdi Krisztián, Gyurka Tibor, Fábián József, Marius Cozma, George 
Bozga, Ionuţ Gligor és Ioan Hoza országos bajnokok. Az 1999–2001 között felké-
szített korosztályból kiemelkedik a pekingi olimpián részt vevő, olimpiai bronz-
érmes Răzvan Martin, a háromszoros ifi -Eb-aranyérmes Gabriel Sâncrean, illetve 
Aurel Baciul.
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Tasnádi István óriási erénye a sze-
rénység. Ma is dolgozik, elkötelezett 
támogatója a súlyemelésnek, önzetlen 
segítője sporttársainak, a közelmúlt-
ban kiharcolta Czanka Attila (1988-
as és 1992-es olimpikon, Eb-bronzér-
mes súlyemelő) törvény által szavatolt 
életjáradékát.

Ezen díszpolgári cím odaítélésével 
egy új korszak nyílik a kolozsvári sport-
szerető közönség számára: a legjobb pél-
dája ez a „kincseink” megbecsülésének. 
Külön köszönettel tartozunk ugyanak-
kor Vákár István alispán úrnak, aki fel-
vállalta és végigvitte ezt a harcot.

Isten éltessen, Tasi bátyám! Kíván-
juk, hogy jó egészségben viselhesd ezt 
a kitüntetést még ötven évig!

Killyéni András
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Gépkocsi-karbantartás nyáron

Tudta, hogy húsz százalékkal többet fogyaszt autója, ha nyáron téli gumival 
közlekedik? És azt, hogy életveszélyes, ha a tűzoltópalackot a csomagtartóban 
tartja? Dobai Károly kolozsvári autós szakember jótanácsai nem csak kezdőknek.

Nyári gumi, hogy jobban tapadjon

Egyetlen gépkocsivezető számára sem titok, hogy nem mindegy, téli vagy nyári 
gumikkal száguldozunk az utakon. Főleg akkor nem, ha télen a nyárival (ami tör-
vényellenes), nyáron pedig a télivel próbálunk spórolni. Ne tegyük, az életünkbe 
kerülhet. 

Nyáron értelemszerűen a szélesebb gumik tapadnak jobban. Fontos tudni, hogy 
a gyártó a gumin köteles feltüntetni a gyártási dátumot és a sebességindexet, amit 
nem árt betartani. A nyári gumi öt évig érvényes, utána elveszíti tulajdonságait. 

Nem keveset spórolunk azzal, ha havonta ellenőrizzük a gumikban a nyomást. 
Ha ez nem megfelelő, több energiába kerül a kerekek üzemeltetése. Tíz–húsz szá-
zalékkal többet fogyaszt az autó, ha nyáron téli gumival közlekedünk. A legjobb, 
ha négy nyári és négy téli gumival felszerelt felnit szerzünk be, nem olyan hosszú 
távon megtérül a befektetés. A gumicserénél a fékpofákat is ellenőriztessük. 

Van tűzoltópalackja?

Ha a gumikkal minden rendben, jöhet az olajszűrés. Az olajat, az olajszűrőt, 
a légszűrőt meg a pollenszűrőt tízezer kilométer után kell cserélni, vagy egyszer 
egy évben. Ne feledkezzünk meg a légkondicionáló berendezésnél a freonszintről, 
a szezon elején vessünk rá egy pillantást. 

Ablakmosó nélkül nincs tiszta kilátás. Nyárára szerezzünk be olyan ablakmo-
sót, amely meggátolja, hogy a bogarak a szélvédőre tapadjanak. Bármennyire is 
macerás, mielőtt elindulnánk autónkkal, ellenőrizzük a fényszórókat és a pótkere-
keket, főleg ha azok öreg gumik. 

A tűzoltópalack minden autóban kötelező. Viszont semmiképp se a csomagtar-
tóban tartsuk, mert tűz esetén pórul járhatunk: előfordulhat, hogy nem lesz időnk 
előszedni. Tartsuk inkább az anyósülés mögötti zsebben, ott könnyen elérhető. 
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Óvakodjunk a nagyon lúgos mosószerektől

Az autómosásnak is megvan a maga csínja-bínja. Ügyeljünk arra, hogy az au-
tómosókban ne zúdítsanak kocsinkra nagyon lúgos gyorsaktív habot, mert meg-
barnítja a nikkelezett felületeket. A legjobban úgy kényeztethetjük gépkocsinkat, 
ha kézzel mosatjuk, kocsisamponnal. A motort sose hagyjuk, hogy autómosókban 
tisztítsák, inkább vegyük saját kezünkbe az irányítást, és mossuk otthon. Kézileg, 
szappanos vagy mosóporos lével, kis ecettel töröljük körbe, semmiképp se nyúl-
junk hozzá gázolajas oldattal. 

Ha az alapellenőrzéseken túl vagyunk, jöhet a boldog autókázás. Szükség ese-
tén pedig Dobai Károly gondos keze (telefonszám: 0753-635584).

Ér
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Pezsgő, gyöngyöző, habzó

„Nem tudok pezsgő nélkül 
élni, győzelemnél megérdemlem, 
vereségnél szükségem van rá!” 
– mondogatta Napóleon, s úgy 
igyekezett térülni-fordulni, hogy 
a lehető leggyakrabban tartson 
pihenőt Champagne-ban. Ezt ál-
lítólag csak egyszer mulasztotta 
el – a waterlooi csatát megelőző-
en. Tudjuk, mi lett a vége…

Champagne-t tartják a pezs-
gő szülőföldjének, s az első 
pezsgő legendája a XVII. száza-
di hautvillers-i bencés szerzetes, 
dom Pérignon nevéhez köthető, 
annak ellenére, hogy számtalan 
régebbi adat is igazolja a szén-
savas bor létét. Igaz, hogy korábban a szén-dioxiddal dúsult bor gyakran – kárt 
és bosszúságot okozva – szétrobbantotta a palackot. Angliai gyárában Sir Robert 
Mansell azonban már a XVII. század elején képes volt olyan erős üvegpalackokat 
előállítani, amelyek elbírták a másodlagos erjesztéssel, azaz a korábbi maradékcu-
kor utólagos fermentációjával keletkező feszültséget, ami a pezsgő titka.

Az üveget parafa dugóval lezárták, azt anyaggal és viaszba mártott zsinegekkel 
rögzítették az üveg száján, hogy a szénsav, no meg a bor ízvilága el ne illanjon. 
A legenda szerint dom Pérignon karácsonykor az imigyen palackba zárt nedűvel 
lepte meg rendtársait, majd mikor maga is megkóstolta azt, a gyönyörtől csak any-
nyit tudott elmormolni: „A csillagokat iszom.”

A franciáktól függetlenül, másutt is készült pezsgő, sőt a XIX. századra a cham-
pagne-i módszert is kitanulta a világ. De minden eljárásnak az a lényege, hogy az 
alapborhoz tirázslikőrt (élesztő és cukor) vegyítenek. Ez beindítja a másodlagos 
erjedést, ami zárt térben történik. A hagyományos megoldás esetén ez a tér maga 
a palack, a modern kori nagyipari gyártásban pedig tartályban folyik a művelet, 
ennek a végeredményét tankpezsgőnek nevezik.

A pezsgő a mindenkori ünnepi alkalmak előkelő protokollitala lett. A borászok 
azonban úgy gondolták, hogy egy könnyű kis pezsgő a hétköznapokra sem ártana, 
a nyári estéket is fel lehetne dobni egy gégecsiklandozó és -kényeztető üde borocs-
kával. Megszületett hát a habzóbor és a gyöngyözőbor.
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S hogy készülnek ezek? Nos, míg a pezsgőben lévő buborékok mind az erjesztés 
következményeként jönnek létre, addig a habzóborban a pezsgést az alapborhoz 
mesterségesen adagolt szén-dioxid biztosítja, úgy, hogy a palackban legalább 3 
barnyi túlnyomás uralkodjék. A gyöngyözőborban a szén-dioxid lehet természetes 
eredetű vagy hozzáadott, a nyomás azonban csak 1–2,5 bar lehet, a minimális 
alkoholszint pedig 7%.

A fennebb tárgyalt három nedűben a közös szénsav az, ami előidézi a borénál 
könnyebb, üdébb hatást. A buborék segít felszínre hozni a bor gyümölcsösségét, fi-
atalos lendületet kölcsönözve annak. Nem csoda, hogy ezek a friss, ropogós szomj-
oltók elsősorban a fiatalok között hódítanak. 

Végül ejtsünk szót a pezsgő felszolgálásáról is, ami kedves kis szertartásra nyújt 
lehetőséget. Hűtsük a palackot 6–8 C°-ra (a látvány kedvéért akár a jegesvederben). 
A dugó kihúzásakor nem illik pukkantgatni, legfeljebb szilveszterkor, esetleg vi-
dám ünnepek alkalmával. Hosszú, karcsú pohárba töltsük, ebben szemrevalóbbak 
a felszálló gyöngyök, és tovább is őrzi azokat. Ne forgassuk a pohárban, ez ugyanis 
gyorsítja a szénsav elillanását, megrövidítve ezáltal élvezeteinket, amelyek csak 
ezután, az első korty kéjes nyelésével teljesednek ki igazán!

Vincze László
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Március a naptár szerinti tavasz kezdete, az élet megújulásának jelképe. A ter-
mészet ekkor kezd éledezni, lassan elolvadnak a hótakarók, megszűnnek a fagyos 
éjszakák. A kertekben ekkor bújnak elő az első virágok, a tavasz hírnökei, a hóvi-
rág, az ibolya, és hamarosan életre kelnek a nárciszok, jácintok, tulipánok. A ker-
tekben termesztett megszámlálhatatlan virág mindannyiunk gyönyörködtetésére 
szolgál. Ami a virágoskertet illeti, talán a március a legszebb hónap, egyben egy új 
élet kezdetét is jelenti. A hosszú, szürke téli hónapok után végre színpompába bur-
kolózik minden, és kellemes virágillat leng be mindent. ugyanakkor életre kelnek 
a csupasz fák is,  kis duzzanatokat növesztenek,  rügyeket, majd később leveleket, 
virágokat. A természet számos jellel üzen nekünk, hogy annak ellenére, hogy az 
időjárás még változékony, a tavasz már megérkezett.

Számomra, ami a kerti munkákat illeti, a legkedvesebb periódus a március, a 
tavasz kezdete. Igaz, sok tennivaló akad ilyenkor is a kertben, de a növények min-
dig meghálálják a munkát. Ebben a hónapban már a nap is többet süt, és az idő is 
melegebb, így jóleső érzés a kertben dolgozni, tevékenykedni.

Íme néhány tevékenység, amit kora tavasszal, még márciusban kell elvégezni a 
kertben, mindezt én is az évek folyamán tanultam, tapasztaltam.

Finoman gereblyézzük össze a lehullott gallyakat és elszáradt faleveleket. 
Ilyenkor ez könnyebben elvégezhető, mert a virágok csak most kezdenek kibúj-
ni, növekedni. Ha ősszel nem volt már időnk felásni a talajt, akkor ezt is ilyen-
kor jó elvégezni, ugyanakkor komposztfölddel felfrissíteni a talajt, a gyümölcsfák 
mindenképp meghálálják ezt később, az év folyamán. A melegebb idő beálltával 
sajnos a gyomok is hamar felütik fejüket, ezeket is könnyebb eltávolítani ebben a 
periódusban. 

Kertemben nagyon sok rózsa található. A rózsák sok törődést igényelnek ah-
hoz, hogy évről évre virágba boruljanak. Amint elmúlnak az erős fagyok, március 
közepétől érdemes munkához látni. Maguk a rózsák is jelzik a pontos időpontot: 
akkor van szükség a metszőollóra, amikor a virágrügyek már duzzadni kezdenek, 
és enyhén színeződnek. Metszés nélkül a bokrok az égbe törnek, vadhajtások fej-
lődnek, a bokrok belsejében lévő fás részek elhalnak, és jóval kevesebb virág illa-
tozik majd kertünkben. Éppen ezért a rózsákat minden évben meg kell metszeni. 

Számomra a kertészet hobbi és kikapcsolódás egyben. A növények szeretetét és 
azok gondozását nagyszüleimtől örököltem, tanultam. Mindezt próbálom tovább-
vinni, és a zsúfolt mindennapok mellett találni pár órát arra, hogy gondozzam 
virágjaimat, kertemet.

Pávelka Réka
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Osváth Erzsébet: 
Ébresztő
Kipp-kopp,
ki kopog?
Egy cinke ébreszt.
Pici csőrét
koppintja az
ablak üvegéhez:
– Jó reggelt!
Jó reggelt!
Hóvirágot láttam.
Vadonatúj
fehér
ünneplő ruhában.
Sebesen
szárnyaltam
a jó hírrel hozzád.
Örülj, itt
a Tavasz!
Napsugarak hozták.

Röpködő madarak
Másold át a madár körvonalát kettéhajtott kar-
tonra, vágd ki, majd a vékony papírból legyezős-
re hajtogatott szárnyat dugd át az akár függőlege-
sen, akár vízszintesen bemetszett résen. Szárnyát 
szépen ki is csipkézheted, ha pedig többet készí-
tesz, izgalmas madár-mobilt fűzhetsz belőlük.

Keress két egyforma 
madarat!

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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11         12     

13        14      15

 16      17      18  

19   20    21    22     

23  24   25     26   27    

28   29   30     31   32   

33    34   35     36   37  

38     39   40     41   

42      43    44    45  

  46      47      48

 49      50       

51      52        

Kolozsvár 8.
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VÍZSZINTES: 1. A volt piarista rendház és gimnázium épületében Báthory 
István a 16. század végén … egyetemet alapított, amely 1603-ig működött. 8. 
Csak, régies írással. 11. A történés kezdeti szakaszában. 12. Hon. 13. … tervéről, 
lemondott róla. 14. …pénz, rejtett pénz. 16. Koffeintartalmú szer. 17. Angol ha-
lottkém. 20. Sütemény. 22. Irányadó áramlat. 23. I.C. 25. Sonka. 27. … vagy azzá. 
28. Fényérzékenységi mértékegység. 30. A sertés kicsinye. 32. I.I.L. 33. Kiskabát. 
35. Lunar …, holdjármű. 37. Enyém – angolul. 38. Vályú. 40. Ada - …, volt dunai 
sziget. 42. … Odbrana, 1903-ban alakult szerb titkos szövetség. 44. Hiteget. 46. 
Lenn. 47. Kilátásba helyez. 49. Éter és alkohol gyöke. 50. Nagyon kedveli. 51. Iktat. 
52. Az egyetemi vagy … templom, az Egyetem épülettömbjével körülépített 
kéttornyú barokk templom.

FÜGGŐLEGES: 1. Felhívó mozdulat. 2. Férfinév. 3. Cseh traktormárka. 4. … 
vagy sízés. 5. Terhére vagyok. 6. Ezen a helyen. 7. Tellúr vegyjele. 8. Nobel-díjas 
újind költő. 9. Festi. 10. Azonos betűk. 12. Túlfeszíti a …, kínos helyzetet teremt. 
14. A dúr hangsor első hangja. 15. Az Egyetemi Központi Könyvtár alapját az 
… Múzeum-Egyesület gyűjteménye képezte. 17. Ami tévedésbe ejt. 18. Bonyo-
lult fehérje. 19. A volt Petőfi utcában a …-fogadóban szállt meg Petőfi Sándor. 
21. Sajtjáról neves holland város. 24. Ütközet. 26. A CFR védőjátékosa. 29. Erős 
szándéka. 31. Építőipari segédmunkás. 34. A fülben található mészrögöcske. 36. 
Megmérve elkülönít. 39. Piperecikk-márka. 41. Neves. 43. Holland gépkocsik jel-
zése. 45. Véghezvitt cselekvés. 47. Becézett Izabella. 48. Román női név. 49. Evan-
gélikus rövidítése. 50. Sporteszköz.

Márk Lajos
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Április Szent György hava. Szelek 
hava. Tavaszhó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Hugó, Szörény                                                  
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 150 éve született Bécsben Zsigmondy Richárd 
magyar származású kémiai Nobel-díjas vegyész, 
a kolloidkémia kiemelkedő alakja.
100 éve született Gyergyóremetén Cseres Tibor író.

2 Csütörtök Nagycsütörtök                                               
Áron                                                                  
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: ihle-
tett, tisztánlátó.

2 175 éve született Emile Zola francia regényíró és 
kritikus. 
70 éve hunyt el Győrben a segesvári születésű 
Boldog Apor Vilmos vértanú, győri püspök.
10 éve hunyt el a szentté avatott II. János Pál 
pápa (1978–2005).

3 Péntek Nagypéntek                                                   
Buda, Keresztély, Richárd

Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.                                    

3 125 éve született Marovásárhelyen György Lajos 
irodalomtörténész, bibliográfus, szerkesztő.

4 Szombat Nagyszombat                                                    
Izidor, Ambrus, Csaba                                   
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; jelentése: 
Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

4

5 Vasárnap Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása
Vince, Honoráta, Kocsárd, 
Teodóra
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 80 éve hunyt el Rómában Vecsey Ferenc 
hegedűművész.

6 Hétfő Húsvéthétfő                                                  
Bíborka, Ruben, Taksony, 
Vilmos, Herman, Edna  Szt. 
Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelentése: 
bíbor. Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 525 éve, 1490-ben hunyt el Bécsben Hunyadi 
Mátyás magyar király.

Ha ezen a napon esős, nedves 
az időjárás, akkor szűk lesz az 
esztendő.

7 Kedd Herman, Ármin, Orsolya, Lívia
De la Salle Szt. János, Szt. 
Herman

Herman – germán eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

7 195 éve született Temesváron Klapka György  
1848-as honvédtábornok, helyettes 
hadügyminiszter.

8 Szerda Dénes, Lídia, Zselyke, Valter                               
Szt. Valér

Dénes – görög eredetű; jelentése: Dio-
nüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott.

8 280 éve, 1735-ben hunyt el Rodostón II. Rákóczi 
Ferenc, erdélyi fejedelem, a Habsburg-ellenes  
szabadságharc vezetője. 
155 éve hunyt el Döblingben Széchenyi István  
politikus, író, polihisztor, a „legnagyobb 
magyar”.

9 Csütörtök Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelentése: 
becsület + erős.

9 160 éve született a felvidéki Vitkócon Reviczky 
Gyula költő, író. 
150 éve ért véget az északi államok győzelmével 
az amerikai polgárháború (1861–1865).
110 éve hunyt el gróf Kuun Géza kolozsvári nyel-
vész, orientalista.
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Április Szent György hava. Szelek 
hava. Tavaszhó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Hugó, Szörény                                                  
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 150 éve született Bécsben Zsigmondy Richárd 
magyar származású kémiai Nobel-díjas vegyész, 
a kolloidkémia kiemelkedő alakja.
100 éve született Gyergyóremetén Cseres Tibor író.

2 Csütörtök Nagycsütörtök                                               
Áron                                                                  
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: ihle-
tett, tisztánlátó.

2 175 éve született Emile Zola francia regényíró és 
kritikus. 
70 éve hunyt el Győrben a segesvári születésű 
Boldog Apor Vilmos vértanú, győri püspök.
10 éve hunyt el a szentté avatott II. János Pál 
pápa (1978–2005).

3 Péntek Nagypéntek                                                   
Buda, Keresztély, Richárd

Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.                                    

3 125 éve született Marovásárhelyen György Lajos 
irodalomtörténész, bibliográfus, szerkesztő.

4 Szombat Nagyszombat                                                    
Izidor, Ambrus, Csaba                                   
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; jelentése: 
Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

4

5 Vasárnap Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása
Vince, Honoráta, Kocsárd, 
Teodóra
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 80 éve hunyt el Rómában Vecsey Ferenc 
hegedűművész.

6 Hétfő Húsvéthétfő                                                  
Bíborka, Ruben, Taksony, 
Vilmos, Herman, Edna  Szt. 
Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelentése: 
bíbor. Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 525 éve, 1490-ben hunyt el Bécsben Hunyadi 
Mátyás magyar király.

Ha ezen a napon esős, nedves 
az időjárás, akkor szűk lesz az 
esztendő.

7 Kedd Herman, Ármin, Orsolya, Lívia
De la Salle Szt. János, Szt. 
Herman

Herman – germán eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

7 195 éve született Temesváron Klapka György  
1848-as honvédtábornok, helyettes 
hadügyminiszter.

8 Szerda Dénes, Lídia, Zselyke, Valter                               
Szt. Valér

Dénes – görög eredetű; jelentése: Dio-
nüszosznak, a bor és a szőlő istenének 
ajánlott.

8 280 éve, 1735-ben hunyt el Rodostón II. Rákóczi 
Ferenc, erdélyi fejedelem, a Habsburg-ellenes  
szabadságharc vezetője. 
155 éve hunyt el Döblingben Széchenyi István  
politikus, író, polihisztor, a „legnagyobb 
magyar”.

9 Csütörtök Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelentése: 
becsület + erős.

9 160 éve született a felvidéki Vitkócon Reviczky 
Gyula költő, író. 
150 éve ért véget az északi államok győzelmével 
az amerikai polgárháború (1861–1865).
110 éve hunyt el gróf Kuun Géza kolozsvári nyel-
vész, orientalista.
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Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

10 Péntek Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10 110 éve született Marosújváron Jancsó Elemér 
kolozsvári irodalomtörténész.
20 éve hunyt el Budapesten Fischer Annie  Kos-
suth-díjas zongoraművész.

11 Szombat Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild
Szt. Szaniszló, Szt. Leó,

Leó – görög eredetű; jelentése: orosz-
lán. Szaniszló – szláv eredetű; jelentése: 
állandó dicsőség.

11 115 éve született Kassán Márai Sándor író, költő. 
110 éve született Budapesten József Attila.
100 éve született Sarkadon Kesztyűs Loránd 
orvos, a magyarországi immunológia úttörő 
jelentőségű alakja.

12 Vasárnap Irgalmasság vasárnapja 
(fehérvasárnap)
Dániel, Gyula, Alpár

Gyula – bolgár–török–magyar eredetű; 
jelentése: magyar méltóságnév.

12 200 éve született Pozsonyban Rómer Fló-
ris régész, művészettörténész, nagyváradi 
nagyprépost-kanonok.
130 éve jött létre az Erdélyrészi Magyar Közmű-
velődési Egylet, az EMKE.

13 Hétfő Hermina, Ida                                                      
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: tevé-
keny, serény.

13 320 éve, 1695-ben hunyt el La Fontaine  francia 
író és költő.
130 éve született Budapesten Lukács György 
filozófus, esztéta, marxista gondolkodó.

14 Kedd Jusztin, Jusztina, Tibor, 
Tiborc, Gusztáv

Tibor – latin eredetű; jelentése: Tibur 
városából való férfi.

14 130 éve született Magyarderzsen Iuliu Hațieganu 
román orvos, egyetemi tanár, a Román Akadé-
mia tagja.

Ha Tibor napjára még nem 
zöldek a rétek, a gazdák túlzott 
jó termést nem remélnek.

15 Szerda Anasztázia, Emese, Tas                                     Anasztázia – görög eredetű; jelentése: a 
feltámadott. Tas – török–magyar erede-
tű; jelentése: kő, jóllakott, megtelt.

15 325 éve, 1690-ben hunyt el Fogarason I. Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem.
250 éve hunyt el Mihail Vasziljevics Lomonoszov 
orosz fizikus, kémikus, prózaíró, költő. 

16 Csütörtök Bánk, Csongor, Győző, Imola                               
Soubirous Szt. Mária Berna-
dett, Labre Szt. Benedek

Csongor – török–magyar eredetű;  
jelentése: vadászmadár.

16 185 éve, 1830-ban hunyt el Kecskeméten Katona 
József, a magyar drámairodalom kiemelkedő 
alakja.
145 éve hunyt el Kolozsváron Szentkirályi Zsig-
mond bányamérnök, erdélyi bányakapitány.
50 éve hunyt el Kolozsváron Walter Gyula  költő, 
szerkesztő.

17 Péntek Rudolf, Rezső, Előd                                          
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: dicső 
farkas.

17 225 éve,  1790-ben hunyt el Benjamin Franklin 
amerikai író, természettudós, a villámhárító 
feltalálója.
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10 Péntek Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10 110 éve született Marosújváron Jancsó Elemér 
kolozsvári irodalomtörténész.
20 éve hunyt el Budapesten Fischer Annie  Kos-
suth-díjas zongoraművész.

11 Szombat Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild
Szt. Szaniszló, Szt. Leó,

Leó – görög eredetű; jelentése: orosz-
lán. Szaniszló – szláv eredetű; jelentése: 
állandó dicsőség.

11 115 éve született Kassán Márai Sándor író, költő. 
110 éve született Budapesten József Attila.
100 éve született Sarkadon Kesztyűs Loránd 
orvos, a magyarországi immunológia úttörő 
jelentőségű alakja.

12 Vasárnap Irgalmasság vasárnapja 
(fehérvasárnap)
Dániel, Gyula, Alpár

Gyula – bolgár–török–magyar eredetű; 
jelentése: magyar méltóságnév.

12 200 éve született Pozsonyban Rómer Fló-
ris régész, művészettörténész, nagyváradi 
nagyprépost-kanonok.
130 éve jött létre az Erdélyrészi Magyar Közmű-
velődési Egylet, az EMKE.

13 Hétfő Hermina, Ida                                                      
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: tevé-
keny, serény.

13 320 éve, 1695-ben hunyt el La Fontaine  francia 
író és költő.
130 éve született Budapesten Lukács György 
filozófus, esztéta, marxista gondolkodó.

14 Kedd Jusztin, Jusztina, Tibor, 
Tiborc, Gusztáv

Tibor – latin eredetű; jelentése: Tibur 
városából való férfi.

14 130 éve született Magyarderzsen Iuliu Hațieganu 
román orvos, egyetemi tanár, a Román Akadé-
mia tagja.

Ha Tibor napjára még nem 
zöldek a rétek, a gazdák túlzott 
jó termést nem remélnek.

15 Szerda Anasztázia, Emese, Tas                                     Anasztázia – görög eredetű; jelentése: a 
feltámadott. Tas – török–magyar erede-
tű; jelentése: kő, jóllakott, megtelt.

15 325 éve, 1690-ben hunyt el Fogarason I. Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem.
250 éve hunyt el Mihail Vasziljevics Lomonoszov 
orosz fizikus, kémikus, prózaíró, költő. 

16 Csütörtök Bánk, Csongor, Győző, Imola                               
Soubirous Szt. Mária Berna-
dett, Labre Szt. Benedek

Csongor – török–magyar eredetű;  
jelentése: vadászmadár.

16 185 éve, 1830-ban hunyt el Kecskeméten Katona 
József, a magyar drámairodalom kiemelkedő 
alakja.
145 éve hunyt el Kolozsváron Szentkirályi Zsig-
mond bányamérnök, erdélyi bányakapitány.
50 éve hunyt el Kolozsváron Walter Gyula  költő, 
szerkesztő.

17 Péntek Rudolf, Rezső, Előd                                          
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: dicső 
farkas.

17 225 éve,  1790-ben hunyt el Benjamin Franklin 
amerikai író, természettudós, a villámhárító 
feltalálója.
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18 Szombat Andrea, Ilma                                                      
Szt. Apolló

Andrea – görög–latin eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.
Ilma – Vörösmarty Mihály névalkotása 
az Ilona és a Vilma nevekből.

18 355 éve, 1660-ban hunyt el Sárospatakon  
Lorántffy Zsuzsanna mecénás, iskolaalapító,  
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége. 
120 éve Herkulesfürdőn megszületett Lázár Má-
ria színésznő, érdemes és kiváló művész.
60 éve hunyt el Albert Einstein Nobel-díjas elmé-
leti fizikus.

19 Vasárnap Emma, Malvin, Zseraldina, 
Kocsárd                    
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- kezdetű 
női nevek önállósult becézője.

19 95 éve született Dicsőszentmártonban Szabó 
György kolozsvári irodalomtörténész, klasszika-
filológus, műfordító.

20 Hétfő Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

20 410 éve, 1605-ben a rendi országgyűlés Erdély 
ill. Szerencsen Magyarország fejedelmévé vá-
lasztja Bocskai Istvánt.
100 éve született Budapesten Szeleczky Zita 
színművésznő. 

21 Kedd Konrád, Zsombor                                              
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelentése: 
merész + tanács.

21 165 éve, 1850-ben hunyt el Pesten báró Wesselé-
nyi Miklós, „a zsibói bölény”, író, politikus.
50 éve hunyt el Sir Edward Victor Appleton 
Nobel-díjas brit csillagász, aki az ionoszféra léte-
zését mérésekkel igazolta.

22 Szerda Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály névalkotá-
sa; jelentése: káka, nád hajtása.
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22

23 Csütörtök Béla, Egyed                                                  
Szt. Adalbert

Béla – 1. –  magyar eredetű; jelentése: 
bél, belső rész; 2. –  török eredetű; 
jelentése: előkelő.

23

24 Péntek György, Debóra, Gyöngyi, 
Györgyi
Szt. György, Sigmaringeni 
Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; jelentése: 
földműves, gazdálkodó.

24 140 éve született Szegeden Huszka Jenő 
zeneszerző.

Ha Szent György napján akkora 
a vetés, hogy a holló (vagy var-
jú) elbújhat benne, úgy jó lesz 
a termés.

25 Szombat Márk, Csongor                                    
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: Mars 
hadistenhez tartozó, neki szentelt.

25 200 éve született a felvidéki Csorbán 
Markusovszky Lajos orvos, a modern magyar 
egészségügyi oktatás egyik megszervezője.
190 éve, 1825-ben hunyt el Miskolcon a kisbaco-
ni születésű Benkő Sámuel orvos, az első magyar 
kórboncnok.

Ha Szent Márk napján énekel a 
fülemüle, jó tavaszt hirdet, ha 
hallgat, változó lesz a tavasz.

26 Vasárnap Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: a 
vadkan erejű jó barát.

26 110 éve született Budapesten Keleti Márton  
Kossuth-díjas magyar filmrendező. 
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a vetés, hogy a holló (vagy var-
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vadkan erejű jó barát.

26 110 éve született Budapesten Keleti Márton  
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27 Hétfő Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, 
Marianna
Szt. Zita

Zita – latin–német eredetű; jelentése: 
sebes, gyors. 
Gyöngyvér – Arany János névalkotása; 
jelentése: gyöngytestvér.

27 80 éve született Szentesen Őze Lajos színművész.

28 Kedd Mária, Valéria,                                     
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos 

Valéria – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

28 170 éve született Málnáson Bartók György böl-
cselettudor, református lelkész, püspök.

29 Szerda Katalin, Tihamér, Albertina
Sziénai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–ma-
gyar eredetű; jelentése: korona, mindig 
tiszta.

29

30 Csütörtök Ibolya, Katalin, Zsófia
V. Szt. Piusz pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

30 50 éve hunyt el Budapesten Lyka Károly művé-
szettörténész, kritikus, festőművész. 

Ha ez a nap jó időt hoz, vele 
hozza a jó termést is, ha viszont 
rossz az idő, viszi a hasznot.
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Szénafüvek 

Rossz, de ígéretesen kövezett úton indulunk tovább a Szénafüvekre. A már-már 
őslakosnak számító Menyhárd Árpáddal évekkel ezelőtt testvéreinél találkoztunk 
a Gyeke melletti Magyarlégenben. Akkor nagyon hívott magához: „Jöjjenek hoz-
zánk is el, tiszteletes úr, sosem volt nálunk pap.” Sajnos két éven át csak készülni 
tudtam a Szénafüvekre.

Hol is kezdődnek, hogy is tagolódnak a melegvölgyi határrészek? A régi tér-
képek szépen tagolják a Melegvölgyet és határrészeit. A Szentgyörgy-hegyi ka-
paszkodó után azonnal megnyílik előttünk a láthatár, az egész Melegvölgyi-patak 
mente. Megjelenik előttünk a Kúp-hegy, balra a Gella. Balra messze fenn „a foga-
dók” alatt hosszan nyúlik le az Elővölgy az „elővölgyi koporsók”-kal, és mögöttük 
a Bakamál. Tovább a Harmadvölgy már átvezet a másik völgy tanyáira, Telek-
farkára. E völgy, utcának nehezen nevezhető házsorai pedig mai névadás szerint 
is a Szénafüvek, „Strada Valea Fânațele” nevet viselik, és az út így ereszkedik le 
tovább a Melevölgyi tanya irányába Apahida fele. 

Kikövezett úton, csinosodó új épületek, itt-ott felnövő, gyarapodó villák között 
érkezem be a tanyára. Menyhárdék ódon hangulatot árasztó agrárportáját a Szé-
nafűben egyáltalán nem nehéz megtalálni, mert egyenesen nekivezet az út. Kerí-
tése sarkánál áll az a tájékoztató pannó, melyen a Zöld Erdély Egyesület románul 
és magyarul leírja a Szénafű természetvédelmi területet, és figyelmeztet a fonto-
sabb tudnivalókra. Árpád épp az istálló felől érkezik, és őszinte örömmel lepődik 
meg érkezésemen, és már ott, az udvar közepén kezdi el a bemutatót; jobbra-balra 
forgolódva és mutogatva pontosan sorolja a völgyek, a szénafüvek tagolódását.

– Ez itt az egész a Melegvölgy, ahol mi lakunk, az a Szénafüvek, azon alól, 
ahol elmarad a domboldalon a szénafűi temető, kezdődik majd a másik lakott 
terület, a Melegvölgyi tanya. A rományok hivatalosan úgy számozták, hogy Valea 
1–4. A demokrácia kitörése után mi voltunk majdnem az első új magyar lakók. 
1970. december 6-án érkeztünk Palatkáról apámmal és testvéreimmel, Elemérrel 
és Domokossal. Házat építettünk, és a szénafűi férmában (=állami gazdaságban) 
dolgoztunk. Jól fizettek az állatok mellett, meg lehetett élni, házat is készítettünk. 
Itt áll az apám háza is az enyémen felül, most én használom. Sokan voltunk akkor, 
130 füst (ház) volt. Magyarok is többen: Sinaiék, Varga János, Feri, Molnár László, 
Ilu, Nusi, Endre. Aztán testvéreim, Elemér is, Dénes is elmentek Magyarlégenbe. 
Én az én asszonyommal pedig itt maradtam. 

Árpád felesége, a hallgatagon mosolygó román asszonyság, a nagy melegtől, 
a változó időjárástól megszuszogósodva fogad, majd kísér be házba, a hűvös első 
szobába. A küszöbön unokák játszanak, a lányáé, Simonáé. 

– Én Dumitráról kerültem ide, Beszterce megyéből, ott ismerkedtünk meg, de 
aztán én is ide költöztem. Lehet, hogy jobb lett volna arrafele húzódni, de itt volt 
a jobb megélhetés, a munkahely, a föld. Itt maradtunk, és a gyermekeink is velünk 
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élnek most is. Árpi, amikor összeházasodtunk megmondta, hogy ő magyar és re-
formátus, ott is megesküdtünk annak idején. Megmondta azt is, hogy nem tér át az 
én vallásomra és semmilyen vallásra, nem csókolja a keresztet. Igaz, én sem enged-
tem, hogy Árpád áttérjen hozzánk. Maradjon mindenki abban a vallásban, amiben 
született. A gyermekek ortodoxok lettek, ő maradt. De láthatja, hogy a vallását itt 
nem nagyon gyakorolhatta. Mondtam neki sokszor, te, Árpi, itt a szomszédban, az 
Iriszen van a református egyházad, a „religia ta”, ahhoz kell ragaszkodnod. 

– Igaz is, én meg is mondtam neki még az esküvő előtt – veszi át a szót Árpád 
–, hogy én megyek vele, mikor kell, menjünk egymás templomába, tiszteljük meg 
egymás vallását, de én nem gyújtok nála gyertyát, tőlem ne várja el, hogy vessem 
a keresztet, csókolgassam az ő dolgait. Nem is volt ebből vita.

– Mentünk a katolikusokhoz is – szól az asszony –, amíg csak az a templom 
volt, de ő palatkai, bele volt szokva az egyházába, és hiányzik nekünk, még nekem 
is a református vallás. Nehezen telnek az ünnepek. Régebben még bementek az 
Iriszre az itt lakó magyarok, még a papok is kijöttek, de most már elfogytak itten, 
és nehéz már a járás is. Bár ha csak a nagy ünnepekre jönne ki, az is elég lenne. 

Három templom áll egymás mellett a főút mentén, a teljesen romos iskola-
épület szomszédjában. Két templom készen van, a harmadik most épül. A görög 
katolikusok építettek elsőnek, aztán az ortodoxok fából, melléje épül most a tég-
latemplom. Árpádéktól fennebb van a pünkösdisták, „péntyikosztálok” imaháza. 
„Itt nagyon sokan élnek, akik meghívősedtek.”. 

Most már van templom itt bőven, iskola nincs. A nagy szétszéledés után elfogy-
tak a gyermekek is, már nem kellett ide iskola, de ha villanegyed lesz, lehet, hogy 
épül majd minden: új és modern és európai. 

Árpádékkal románul beszélgetünk, és néhány szó erejéig olykor magyarul ke-
verjük a beszédet. Árpád asszonya türelmesen hallgatja, tűri „a mást”, és nem 
zavarja az sem, hogy időbe telik, amíg Árpád a magyarból alkalmanként feléje 
is fordulva „odafordít” neki is. De ha időnként hosszasabban belefeledkezünk a 
számára már megnehezedett szavú, az itt alig használt magyar nyelvbe, Árpád 
csendesen visszaterelgetve figyelmeztet a „feleségnyelvre”, hogy „most változtas-
suk románra, hogy őkeme is értse”.

– Biza, összeszedném én itt azt a néhány családot, akik még maradtunk. Itt a 
házban volna annyikó hely. Voltunk és még vagyogatunk itt; most is költöztek né-
hányan magyarok az új villákba. De őket alig ismerjük, de megkeresnénk.

Árpád és asszonya is szemmel láthatólag nagyon örülnek az érkezésemnek. Úgy 
látszik ritka, nagy és megtisztelő ünnepnek érzik, hogy ismerős, papi ember lépett 
be a házukba. És ezt folyamatosan meg is fogalmazzák. Érthető, hisz nem lehet 
gyakori itt a magyar vendég. Szaladgálnának pálinkáspohárért, szalonnáért, hagy-
máért, kenyérért, hogy megkínáljanak, de nem maradhatok, indulok tovább.

V. L. 
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Kolozsvár 8. − Szamosfalva egyházközség

Kolozsvár 8. – Szamosfalva egyház-
község a város keleti részén, az egykori 
önálló falu – ma a város egyik lakóne-
gyedévé vált – Kis-Szamos partján élő 
híveinek lelki életét gondozza.

Az 1332-ből megőrzött első okirat 
a régi helységnevét Sa Cerdos De Sa-
mun alakban említi. 1345-ös forrásban 
már  Samsosfalus névalak, 1364-ben a 
Zamusfalva alak található. A mai nevet, 
Szamosfalva, az 1500-as évektől hasz-
nálják az okiratokban. 

A jelenlegi – a Szamosfalvi (Traian 
Vuia) út 81 szám alatt – templom a gyü-
lekezet harmadik temploma. 

Az első 1530-ban épült. Ezt a refor-
mátusok 1550–1730 között használták. 180 év használat után elvették tőlük, és a 
római katolikusoknak adták. A gyülekezet ezután templom nélkül maradt. 

A második templom 1788-ban épült. Vele egy fedél alatt volt az iskola 
és a lelkészi lakás. Ezt az épületet később lebontották, mert nem felelt meg a 
rendeltetésének.

1909–1913 között épült meg a jelenlegi templom, Muzsnay Miklós lelkipásztor 
idejében. Az új templomot 1913. október 26-án szentelte fel, nagy ünnepség kere-
tében, dr. Kenessy Béla református püspök. 

Az építése óta eltelt évszázad alatt (2013-ban volt 100 éves), a templomot több 
ízben renoválták. A legutóbbi felújítást 2009–2010 között végezték. Ezúttal a 
templomot kívül-belül újravakolták, kicserélték a tetőszerkezetet, a tornyot rézle-
mezzel, a templomot cseréppel fedték. A padokat, az úrasztalát, a világítótesteket 
újakkal helyettesítették.

A templomnak két harangja van. A kisharangot 1983-ban, a nagyharangot 
1957-ben öntette a gyülekezet.

Jelenleg a gyülekezet 610 lelket számlál. 
Lelkipásztorai: Félegyházi Tamás (1675–?), Munkácsi Gerzson (1770–?), 

Hecsey Sándor (1880–1890), Székely Árpád (1890–1892), Tövisy Pál (1892–
1894), Kecskeméti Lajos (1894–1896), Juhász Izidor (1896–1897), Muzsnay 
Miklós (1897–1933), Nagy Mihály (1933–1934), Szilágyi László (1934–1950), 
Csiby Károly (1951–1959), Mihály Károly (1959–1974), Hegedűs József (1974–
2003), Péntek Márton (2003–). 
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Kölesföld

A szamosfalvi egyházközséghez 
tartozik Kölesföld területe is, ahol 
1950-ben egy magánházban kezdő-
dött el a gyülekezeti élet szervezése, 
ott tartották az első istentiszteletet. 

Később a gyülekezet gondozott, 
eltartott és eltemetett egy idős há-
zaspárt, aki az egyházra hagyta 
házát. 

1999-ben, ezt a házat a hívek 
önkéntes munkával lebontották, 
és két év alatt a gyülezet – saját erejéből – templomot épített.

 2000. október 1-jén, a magyarországi Dunántúlról, Táp helység testvérgyüle-
kezetének adományából, Csiha Kálmán püspök szentelte fel a Kölesföld (Plevnei) 
út 138 szám alatt álló templomot.

A gyülekezet ebben a körzetben 160 lelket számlál. 

Szopor

A szamosfalvi egyházközség har-
madik temploma Szoporban van.

Szopor Kolozsvár és Györgyfal-
va között terül el.

Az 1800-as években egy sós kút 
környékére telepedtek Györgyfal-
váról a református hívek. Ők lát-
ták el a várost sóval.

Ezáltal nagy vagyonra tettek 
szert, megvásárolták a környéken 
az összes eladó földet, és egy telje-
sen új, magyar református települést hoztak létre. 

A gyülekezet vágya kezdettől fogva az volt, hogy templomot építsen.
Az 1992. június 14-i ünnepélyes alapkőletétel után, két év alatt templomot 

építettek. 1994. október 2-án Csiha Kálmán püspök szentelte fel a megálmodott 
templomot.

A kis gyülekezet 40 lelket számlál.

Péntek Márton lelkipásztor
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EK Tibori Szabó Zoltán

A Kolozsvári Zsidó Gimnázium 

Kolozsvár zsidó közössége már 1853-ban megfogalmazta az iskolaalapítás 
szükségességét, de a terv kivitelezésére több mint húsz esztendőt kellett várnia. Az 
első kolozsvári zsidó tanintézet, az ortodox elemi fiúiskola végül 1875-ben nyílt 
meg, 40 diákkal és két tanítóval. Az ortodox leányiskola csak 1908-ban indult be. 
A neológ közösség iskolája 1904-ben kezdte meg működését a Ferenc József (ma 
Horea) úti zsinagóga mellett, ahol később óvodát is létesítettek. Az 1920-as évek-
ben az ortodoxok tanintézményében 420, a neológokéban pedig 330 gyerek tanult. 
A kolozsvári zsidóság ettől kezdve kiterjedt, fejlett oktatási hálózatot működtetett.

Trianon után a román állam engedélyezte, hogy a zsidóság létrehozza saját 
magyar tannyelvű iskoláit, de később erőteljes nyomást gyakorolt ezekre az in-
tézményekre, hogy ne magyarul, hanem románul oktassanak. Az erdélyi zsidóság 
szellemi vezetői azonban 1920 után is következetesen kitartottak a magyar anya-
nyelv és kultúra mellett, vállalva a „kettős kisebbségi sorsot” Romániában. 

A román közoktatásügyi minisztérium 1920-ban Kolozsváron két zsidó gim-
názium működését engedélyezte. Az autonóm ortodox izraelita hitközségnek az 
1920/19682. szám alatt fiúgimnázium, a kongresszusi (neológ) izraelita hitköz-
ségnek pedig 1920/24859. szám alatt leánygimnázium megnyitására bocsátott ki 
engedélyt. A két hitközség közös szerveként alakult meg tehát 1920. szeptember 
7-én a Tarbut Országos Zsidó Iskolaegyesület, amelynek fele ortodox és fele neológ 
tagokból álló vezetősége egyben a két középiskola kuratóriumaként is működött. 
A Tarbut (magyarul: Kultúra) igazgatójává egy vérbeli tudóst és pedagógust nevez-
tek ki, Antal Márk matematikatanárt, aki 1920-ban, a Tanácsköztársaság leverése 
után menekült Erdélybe, és aki 1942-ben bekövetkezett haláláig szívvel-lélekkel 
szolgálta a kolozsvári zsidó oktatás ügyét.

A Tarbutot a román kormányzat 1927-ben, mint „magyar irredenta” iskolát 
bezárta és felszámolta. Ezáltal a zsidó tanítóképzést is megszüntette, ezt ugyanis 
1921 és 1927 között szintén a kolozsvári intézmény végezte. A kolozsvári zsidó 
középiskolai képzésben tizenhárom éves kényszerszünet következett be.  

Az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés után Észak-Erdélyben is hatályos-
sá váltak a Magyarországon elfogadott zsidóellenes jogszabályok, köztük a nume-
rus clausus is, amelynek értelmében a magyar állami tanintézményekben a zsidó 
diákok létszámát 6 százalékra korlátozták. Ez késztette gyors akcióra a kolozsvári 
zsidóság vezetőit, közöttük Antal Márkot is, aki budapesti kapcsolatait kihasznál-
va, elérte, hogy a Zsidó Gimnáziumot, a Zsidlicet, a közösség újraindíthassa.

Példás összefogással renoválták a kolozsvári Zsidó Kórház Szamos utcai rak-
tárépületét, ahova az igazgatóság, a tanári szoba, tornaterem és néhány tanterem 
került. Székeket, asztalokat és könyveket a szülők adományoztak. Előkészítettek 
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a Ferenc József úti, a neológ zsi-
nagóga melletti zsidó elemi iskola 
épületében, továbbá a Teleki (ma 
Einstein) utca 18. szám alatti volt 
Papilian házban is néhány tanter-
met, és így – 1940. november 3-án 
– sor kerülhetett az iskola ünnepé-
lyes megnyitására.

Mind a tantestület – amely fő-
képp faji alapon menesztett egye-
temi oktatókból állt össze –, mind 
pedig a szülők mindent elkövettek, 
hogy a diákok oktatását lehetőleg 
minél kevesebb külső (hatalmi) té-
nyező zavarja meg, a fi atalok az is-
kola falai között biztonságban érez-
hessék magukat, és minél jobb minőségű oktatásban részesüljenek. E cél elérése, 
persze megfeszített munkát rótt tanárra, szülőre és diákra is, nap, mint nap. A 
Zsidlic tanári kara igyekezett tanítási-nevelési feladatait a legmagasabb szinten 
teljesíteni. 

Antal Márk halálát követően, az iskola kuratóriuma 1942. október 30-án ülé-
sezett, amikor a testület az iskola igazgatásával dr. Bach Endre rendes tanárt bíz-
ta meg. A munkaszolgálatos behívások nyomán az iskolának sok tanárt kellett 
nélkülöznie, de a megcsonkított tantestület így is ellátta a feladatait. Nehézséget 
jelentett az is, hogy a családfők hiánya miatt a tandíjat egyre több diák nem tudta 
kifi zetni, így a magántanulók száma évről évre növekedett. A jól felkészült tanári 
kar, az iskola kiváló légköre, a komoly tanulás mégis már az első évtől kezdve 
meghozta eredményét. A Zsidlic a város legjobb iskoláival vetélkedett, és ezt a 
tanfelügyelők is elismerték. A diákok által elért eredmények pedig semmivel sem 
maradtak el a város többi elit iskoláétól. 

Az iskola megalapítása után azonnal beindult az önképzőköri munka. A diá-
kok nagy lelkesedéssel vettek részt a humán jellegű önképzőkörök munkájában, 
a sport- és a zenei tevékenységekben, vasárnap délutánonként pedig táncos ösz-
szejöveteleket tartottak. A gimnázium utolsó évében zajló önképzőköri tevékeny-
ségéről írott anyagok nem maradtak fent, de az egykori diákoktól tudjuk, hogy a 
tevékenység gyakorlatilag az 1944. márciusi német megszállásig folyt. 

1944 márciusában azon a napon kellett hirtelen felszámolni a Zsidlicet és ki-
üríteni annak főépületét, amikor a németek bevonultak Kolozsvárra. A megmaradt 
tanári kar azonban tovább ügyködött, és egy utolsó nagy erőfeszítéssel kijárta, 
hogy április folyamán megrendezhesse az érettségi vizsgákat. A gettózás előtti 
napokban tehát a Zsidó Gimnáziumban, rendkívüli körülmények között, de foly-
tak az érettségi vizsgák. Úgyhogy a végzős növendékek közül május elején sokan 
a frissen szerzett érettségi oklevéllel együtt vonultak be a kolozsvári téglagyári 

A Kolozsvári Zsidó Gimnázium (1940-1944) fő-
épülete (a Zsidó Kórház volt raktárépülete), aho-
gyan 2012-ben kinézett; Fotó: Rohonyi D. Ivan
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EK gettóba… Aztán az iskola egykori tanárainak jelentős részét a diákokkal együtt 
Auschwitzba deportálták. Kevesen élték túl a borzalmakat, és tértek haza. 

Rendkívül sokatmondó tény, hogy az önképzőköri tevékenységet dr. Gönczi 
Magdolna és dr. Steiner Lenke a kolozsvári gettóban és Auschwitz-Birkenauban is 
folytatták. A gettóban például, Gönczi Magdolna Goethe Faustjának második ré-
széről tartott előadást a téglagyári udvar földjén ülő gyerekeknek. A velük együtt 
levő diákjaiknak Gönczi és Steiner az auschwitzi haláltáborban is előadásokat tar-
tott, megható és egyben elképesztő hősiességgel kísérelve meg pszichikai egyen-
súlyuk és emberi méltóságuk megőrzését.

Az iskola fennállásának első három esztendejében a zsidó gimnáziumnak 596 
fiú és 549 lány tanulója volt, ami összesen 1145 diákot tesz ki. Ehhez a szám-
adathoz hozzá kell adnunk azonban az 1943–1944-es tanévben induló I/a és I/b 
osztályok lélekszámát, amelyet nem ismerünk. Támpontot adhat viszont az, hogy 
egy évvel korábban az első fiúosztályba 88, az első lányosztályba pedig 83 tanuló 
iratkozott be, összesen tehát 171 gyerek. Feltételezhetjük nyugodtan, hogy az első 
lányosztály az 1943–1944-es tanévben sem indult ennél jóval kevesebb tanulói 
létszámmal, az első fiúosztályban pedig az egyik túlélőtől tudjuk, hogy 60 gyerek. 
Ez pedig azt eredményezi, hogy az iskola fennállásának négy évében összesen 
mintegy 1300 diák lépte át annak kapuját.

A Zsidlic diákjai közül a német halál- és munkatáborok poklát fájdalmasan 
kevesen élték túl. A deportálás idején a gimnázium kezdő, I–IV. osztályaiban járó 
diákok jelentős része legfeljebb 14 éves volt, és ennek a korkategóriának a túlélési 
aránya a nullához közelít. Nagyobb eséllyel rendelkeztek az V–VIII. osztályos ta-
nulók, így természetes, hogy a túlélők zöme ezek közül került ki mind a fiúk, mind 
a lányok esetében. 

Háború utáni adatok szerint az iskola 1943–1944-es tanévébe beíratott mint-
egy 900 tanulója közül összesen 70 tért vissza a háború után Kolozsvárra, ez 
az adat azonban árnyalásra szorul. Az összesített adatok szerint, a Zsidlic túlélő 
véndiákjai 177 lány és 182 fiú egykori osztálytársukról tudták bizonyosan, hogy 
életben maradt. Eszerint a biztos túlélők lélekszáma a diákok sorában legalább 
359. Azoknak a kollégáiknak a száma, akik a holokausztban haltak mártírhalált 
összesen 144 egykori diák, közülük 50 fiú és 94 lány. Ez azt jelenti, hogy a mint-
egy 1300 egykori diákból legalább 797-nek a sorsa ismeretlen, róluk az egykori 
kollégák az eltelt hetven esztendő során soha semmilyen hírt nem kaptak. Ha meg-
engedjük, hogy ennek a csoportnak az öt százaléka mégis életben maradt – ami 
persze cseppet sem valószínű –, az 40 személyt jelentene. Ezzel együtt számolva, 
a túlélők száma legfeljebb 400-ra emelkedne, ami arra az eredményre vezet, hogy 
a holokausztban a Zsidlic egykori tanulóinak több mint 70 százaléka mártírhalált 
halt. A vészkorszak átlagos észak-erdélyi túlélési aránya 25–30 százaléknyi volt. 
Figyelembe véve, hogy zömében tizenévesekről van szó, és ezek sorában tehát a 
túlélés az átlagosnál kisebb, a zsidlicisták esetében a 70 százalékos elpusztulási 
arányt joggal tekinthetjük alsó határértéknek, amelyhez képest a valós áldozati 
arány csak magasabb lehetett.
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A háború után a halál- és munkatáborokat túlélő zsidlicisták két fő irányba tar-
tottak: egyik részük visszatért Kolozsvárra, másik részük a felszabadulást követően 
Palesztinába igyekezett eljutni, jóval kisebb részük pedig nyugati államokba került. 

A Zsidlic egykori diákjai rendszeresen tartanak „világtalálkozókat”, amelyekre 
négy kontinensről érkeznek a résztvevők, s azok a legtöbb esetben gyermekeikkel 
és unokáikkal együtt érkeznek, így biztosítva a Zsidlic-szellem továbbadását. 

Az elpusztult ártatlan diákok emlékét is őrzi az az emlékmű, amelyet Kolozsvár 
közössége – Lövith Egon szobrászművész tervei szerint – a holokauszt áldozatai-
nak emlékére állított, és amelynek felavatására 2014. május 27-én került sor.

A 2014. májusi kolozsvári Zsidlic-találkozó résztvevői (túlélők, gyermekeik, unokáik, bará-
tok) torockószentgyörgyi kiránduláson; 2014. május 28. Fotó: Mariana Lustig Weiss
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Terülj-asztalkám

Itt, – ez a hely.
Az erdőben, a kertünkhöz közel.
Itt tetted az első csodát velem.
Hárman voltunk jelen,
Te, én s a kisfiad.
Április volt, s már késő délután,
Az idő, vissza nem nézve, szaladt.
Megéheztünk nagyon.
Egy tölgyfa-csonkon: tündérasztalon
Megterítettél pillanat alatt.
Csak néztem
A háromfelé osztott egy-narancsra
– Széthajló héja tányérrá simult –
S a második fogásra:
Három pici csokoládédarabra.
Csak néztem ahogy néztek valaha
Kenyérre, halra,
Csodára.
Ötezeren az Embernek Fiára.
Néztem, –
Sosem volt ilyen lakomában részem.
Te büszke nem voltál, sem álszerény,
Csak tettél-vettél fürgén, könnyedén,
– Nagy szertartások súlyos zamata
Buggyant ki mégis ujjaid hegyén.
Ettünk.
Megelégedtünk.
S tündér-tréfádnak, terülj-asztalkádnak
Hullt morzsájából majszolok ma is.
Tündértréfádba észrevétlenül
Vegyül az áhitat s a döbbenet:
Adatott Neked hatalom
A Lélektől az anyagon, –
Hogy jóllakjam, mint az ötezerek.
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Április 3-án György Lajos (1890–
1950) irodalomtörténész 125. szüle-
tésnapjára emlékezhetünk. Kolozsvárt 
a piarista gimnáziumban érettségi-
zett, majd az itteni egyetemen szer-
zett tanári diplomát és bölcsészeti 
doktorátust. 1916-tól a Marianum 
leánygimnáziumában volt tanár, egy 
ideig igazgató is. 1927–1928-ban né-
metországi tanulmányúton vett részt. 
Hazatértekor kinevezik a piarista 
Lyceum könyvtára igazgatójának, s 
rábízzák a kolozsvári román egyete-
men tanuló magyar diákság magyar 
szellemiségű képzését, irányítását. 1931-ben Budapesten megszerzi a magántanári 
fokozatot, s még az évben az MTA is levelező tagjául választja. Tudományos mun-
kássága főleg a magyar és a nemzetközi anekdotakincs kapcsolataira vonatkozik. 
Több forráskiadványa jelent meg. Figyelemmel követte a romániai magyar irodalom 
kialakulását is, beindította bibliográfi áját. 1940-ben Corvin-koszorúval tüntették ki, 
s az egyetemen a régi magyar irodalom tanszéket vele töltötték be. Folytatólagosan 
a Bolyai Egyetemen is taníthatott 1947-ig. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapem-
berének számított. 1930-ban újra indította és szerkesztette az Erdélyi Múzeumot. 
1940-ben a Bölcsészeti szakosztály elnökéül választották. Emellett a Pásztortűznek, 
az Erdélyi Irodalmi Szemlének és az Erdélyi Iskolának a szerkesztését is vállalta 
hosszabb-rövidebb ideig. Az Erdélyi Katolikus Akadémia főtitkári tisztségét is betöl-
tötte. Szépen faragott szarkofágszerű síremléke a Lutheránus temetőben található. 

Április 9-e 1915-ben szívszorító nap volt Kolozsváron. Rucska Miklós orvost 
temették. A város egyik gazdag családjának a fi aként 1905-ben végezte a Refor-
mátus Kollégiumot, utána a helybéli egyetem orvosi karán tanult 1910-ig, 1911 ta-
vaszán doktorált. Mint a kassai gyermekmenhely orvosa vonult be, s Montenegró 
határán esett el október 9-én. Zelinye községben volt a sírja. Mikor a tragikus hír 
megérkezett Kolozsvárra, menyasszonya, Palóczy Lajos kolozsvári gyógyszerész 
nagyobbik lánya, szívfájdalmába belehalt, avagy véget vetett életének. A Kertek 
parcellába, a főút mellé temették. Aztán a család hazahozatta Rucska Miklós holt-
testét, s őt is menyasszonya mellé helyezték nyugalomra. Ravasz László reformá-
tus teológiai tanár mondta a könnyeket fakasztó temetési beszédet. A sírban már 
mások nyugszanak, de az új bérlő a kettős sír hátlapjára felfogta a tanúságtevő 
márványtáblát: Mosóczi / Dr. Rucska Miklós / főorvos / 1886. VIII. 28.–1914. X. 
9. / Hősi halált halt a szerb csatatéren / és menyasszonya / Palóczy Erzsike / 1894. 
XI. 1. – 1914. X. 12. 

Április 14-én Horváth Ignác (1814–1915) százegyedik évében járó honvéd-
ezredes halála eseményszámba ment volna Kolozsvárt, ha nem dúl a háború. Az 
előző évben, július 31-én már a születésnapja ünneplését is elhárította. A híres 
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Mátyás-huszárezred parancsnoka volt a forradalom alatt, 1849. február 4-én a 
Vízakna és Szeben közötti, orosz csapatokkal folytatott harcokban szerzett dicső-
séget. A temető magaslati pontján Bethlen Gergely 1848/49-es ezredes mellé akar-
ták temetni, de minthogy a talaj túl vizes volt, vele szemben, az út túloldalára, 
tehát a II. C parcellába hantolták el díszsírhelyre. Fejköve már rég eltűnt.  

Április 16. alkalmat ad Walter Gyula (1892–1965) író-költő emlékének felidé-
zésére halála félszázados évfordulóján.  Tövisről indult, Kolozsvárt szerzett tanári 
diplomát. Egy ideig Temesvárt tanított. 1919-től Kolozsvárt élt, s szerkesztőként ke-
reste kenyerét. Szerkesztette az Erdélyi Szemlét, a Pásztortüzet, a Kolozsvári Friss 
Újságot. Tíz évig az Erdélyi Irodalmi Társaság főtitkára, 1941-től pedig az EMKE 
titkára. Több kötetnyi vers, színművek szerzője. Sírja a Lutheránus temetőben. 

Április 16-án Juhász István (1915–1984) egyháztörténész, teológiai tanár szü-
letésének századik évfordulójára is emlékezünk. Nagyenyeden született, s az otta-
ni kollégiumban érettségizett. A kolozsvári református, a bukaresti és nagyszebeni 
ortodox teológiákon folytatta tanulmányait, Debrecenben doktorált. Közben a ko-
lozsvári román egyetemen is történelmi tanulmányokat folytatott. A bécsi döntés 
után felállított Erdélyi Tudományos Intézetben kezdi kutatói-történészi pályáját, 
1948-ban kinevezik a Protestáns Teológiai Intézetbe tanárnak, itt 1960 és 1966 
között rektor is. Több teológia díszdoktorrá avatta. Főleg a református egyház er-
délyi múltját kutatta, a román–magyar egyházi, művelődéstörténeti kapcsolatokra 
is kitért. Közzétette Fogarasi Sámuel XVIII. századi önéletírását, s Jakó Zsigmond-
dal közösen kiadta a Bethlen Kollégium diáknévsorait szaktanulmánnyal kísérve. 
Sírja az egykori Bánff y-kertben található. 
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Fodor Sándor

Mi mindent gyűjt Lászlóffy Aladár?

Mindenekelőtt − numizmata. Gyűjti tehát a régi pénzeket (az újakat kevésbé). 
A rézmozsarakat és petróleumlámpákat is gyűjti. Hasonlóképpen a bokályokat-
kancsókat-tányérokat. Gyűjti a lőporos szarukat (amelyek immár legalább száz éve 
nem láttak lőport). A régi fegyvereket, azt hiszem, csupán azért nem gyűjti, mert 
az atomfegyver korszakában tilos handzsárt tartani a háznál. Pályatársai kéziratát 
is gyűjti. Amíg a Napsugárnál dolgozott, több iratcsomónyi piszkozatot-kézírást 
vitt haza diadalmasan, talán abban a hitben, hogy egyszer majd súlyos pénzeket 
fizet értük kései utódainak a British Museum. De − nemcsak ezért szeretjük.

Jó huszonöt éve, egy alkalommal vendégszerepelt az Északi Színház. Előadás 
után Aladár meghívott magához néhányunkat egy pohár borra, csésze teára. Ak-
koriban még egyetlen szobában lakott, és máig sem értem, hogyan fértünk el vagy 
tizenketten abban a könyvekkel-ládákkal-fiókokkal telirakott kicsi szobában − de 
elfértünk. Beszélgetés közben A. I., egykori évfolyamtársam a Színművészeti Főis-
kolán − immár sikeres színésznő − elérzékenyedik. Felém nyújt egy levelet, ame-
lyet nem tudom, kitől kapott, hogy én azt őrizném meg, mert az őneki fájó emlék, 
és attól fél, hogy hirtelen indulatában el találja égetni. Ali meghallja ezt, a papír 
után kap, I. nem adja, addig kapkodnak-huzakodnak, amíg a papír meggyullad 
egy égő gyertyától. I. riadtan eldobja, s a levél behull egy szekrény mögé. Tyűha, 
fölgyullad a ház! Tolnók félre a szekrényt, de nem megy, tele van régi pénzzel, 
mivel. Nem mozdul. De fölösleges is, mert elmarad a tűzvész: az égő levél magától 
kialszik a szekrény mögött. Amikor sikerült kissé elmozdítanunk a szekrényt, nem 
láttunk mögötte − csak sötétet.

Nemsokára szétszéledt a társaság. Egy darabig közös volt az utunk Kányádival. 
Együtt ballagtunk.

– Mi lesz ott vajon azzal a levéllel? − kérdem.
– Semmi − legyint Kányádi. − Holnaptól a félig égett leveleket is gyűjti Aladár.
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Székely János, a szőrösszívű

Lászlóffy Aladár még Napsugár-belsőmunkatárs korában − egy délelőtt békés 
levélolvasgatás közben váratlanul felcsattant:

− Nahát ez a Székely János! − és hull az áldás, mint a záporeső galambszelíd 
barátunkra, aki akkor (is) a versrovatot szerkesztette az Igaz Szónál.

Kányádi és jómagam szerettük(jük) Jánost. ugyan mivel bánthatta meg 
Aladárt?

− Olvassátok el ! Tessék !
Székely János Igaz Szó-fejléces levele „Ali lelkem”-mel kezdődött és azzal foly-

tatódott, hogy legutóbb küldött két versét sajnálattal visszaküldi „Ali lelkem”-nek, 
mert becsületszavára nem érti. Mindezt igen kedvesen, szinte bocsánatkérőn írta.

− Nézd, biztos, hogy nem értette − jegyezte meg Kányádi.
− Épp ez a baj. Teljesen megvénült. Tessék: olvassátok el ti is.
És ideadja a verseket. Egyiket Kányádinak, másikat nekem. Kányádi átvonul a 

magáéval a szomszéd szobába, én helyben olvasok, és véleményemet tömören − 
„nem értem” − leírom egy darab papírra. Aztán cserélünk Kányádival. A másodi-
kat se értem. Bejön Kányádi.

− Ne haragudj, Aladár, de ezek a versek ... na. Én se értem.
Odaadom Alinak a magam papírdarabkáját. Ali megnézi, nagyot sóhajt − de 

nem bocsát meg Székely Jánosnak:
− Azért legalább az egyiket közölhette volna!
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A Dribli erdélyi gyerekfoci-klub Kolozsvár és Kalotaszeg magyar sportéleté-
nek talán legüdébb  színfoltja, hiszen egész Közép-Erdélyben nincs még egy olyan 
sportegyesület ahol anyanyelvükön sajátíthatnák el a labdarúgás alapjait az óvo-
dás és kisiskolás korú magyar gyerekek. Az edzések iránti érdeklődés folyamato-
san nő, a klubot megalapító Könczei Soma elmondása szerint az első edzésen alig 
öt gyerek vett részt, két évvel később azonban már 110-en rúgták a labdát a Dribli 
foglalkozásain. Ráadásul Kolozsváron egyedülálló módon óvodásokat is oktatnak. 
Ez pedig nem kis eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy nagyon fiatal klubról 
beszélünk, amely 2011-ben jött létre.

Könczei Soma az egyre növekvő érdeklődésre tekintettel további bővülést ter-
vez. A célkitűzések közt szerepel, hogy minél több kislány is megismerkedjék a 
labdarúgással, a 150-es létszámot szeretnék elérni, Kolozsvár és Bánffyhunyad 
mellett pedig más városokban is megjelennének. Minden gyereket szívesen lát-
nak, nemcsak a nagyon tehetségeseket, hanem a hiperaktív, figyelemhiányos és 
túlsúlyos gyerekeket is várják, és szívesen segítenek nekik, sőt büszkék is rá, hogy 
több ízben sikerrel jártak ezen a téren. A sportolás mellett, a gyerekek  egészséges 
életmódja sem elhanyagolható tényező.

Az egyesületet különösen vonzóvá teszi a szülők számára, hogy elsősorban a 
tömegsportra helyezi a hangsúlyt, nem szupersztárokat akarnak nevelni a kicsik-
ből, hanem első lépésben a mozgáskoordinációt fejlesztik. Már csak azért is, mert 
ebben a korban ez a legfontosabb számukra. A tréner szerint, aki később más 
sportágat választ, az is rendelkezni fog azzal az alapvető koordinációs készséggel, 
amely nagyban segíti. Nem beszélve arról, hogy az oktatás más területeire, így 
például a gondolkodás gyorsaságára is hihetetlen hatással van.

Az edzéseket úgy építik fel, hogy a gyerekek többnyire csak annyit érzékelnek, 
hogy játszanak, ez különösen a labdás gyakorlatoknál egyértelmű. Minderről saját 
szemével is meggyőződhet az ember, elég végigülni a kicsik bármelyik edzését. 
Olyan elképesztő gyakorlatokat mutatnak be játszi könnyedséggel a gyerekek, ame-
lyek a felnőttnek is simán becsületükre válnának. Persze csak akkor, ha végre tud-
nák hajtani. A jövő reménységei természetesen elsősorban inkább passzolni és ka-
pura lőni szeretnek, de tegye fel a kezét az a felnőtt, aki jobban örülne inkább egy 
futóedzésnek. Legalábbis, ha edzés után megkérdezzük őket, ezt fogják válaszolni 
az ifjak, sőt valószínűleg hozzáteszik azt is, hogy ilyenkor nevetnek a legtöbbet. 

Az sem mellékes a számukra, hogy magyarul zajlanak az edzések. Ezt főleg 
azok a gyerekek érzékelik, akik voltak már olyan klubedzésen, ahol kizárólag ro-
mán nyelven szóltak hozzájuk. Egyébként lenyűgöző volt nézni, amint az egyik kis 
srác a Liverpool FC csapatkapitánya, Steven Gerrard 8-as számú mezébe bújva ve-
zeti a labdát, majd betalál az üres kapuba. Ehhez képest arra a kérdésre, hogy ki a 
kedvenc játékosa kapásból rávágta, hogy: Messi. A fiatalúr akkor sem jött zavarba, 
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Gondolkodás nélkül mondta, hogy a vörösök kapitányát is kedveli. Kérem szépen 
ez ilyen egyszerű, csak mi felnőttek bonyolítjuk túl olykor-olykor a világ dolgait.

Mindemellett a klub odafigyel a szülőkre is. Az elmúlt idény tordalszentlászlói 
idényzáró rendezvényét például kellemes családi légkör jellemezte. A Kolozsváron 
és Bánffyhunyadon edződő gyerekek végre megmutathatták a szülőknek, hogy mi 
mindent tanultak, a szülők pedig barátságos mérkőzést játszottak a Dribli stábja 
ellen. Egyikük elárulta: mindenképp érdemes edzésre járatni a gyereket, hiszen 
fizikailag is fejlődnek és „tanulnak egy kis rendet” is. Jó volt nézni, ahogy a kis 
srácok négy a négy elleni fociban szabályos gyémántalakzatot vettek fel, ezzel is 
jelezve: nemcsak úgy összevissza rúgják a labdát, hanem igyekeznek szervezetten, 
csapatként játszani. Van valami szívderítő abban, ha gyerekeket ennyire tudato-
san láthatunk játszani.

A tömegsporton kívül a tehetséggondozásra is figyelmet fordít a Dribli. A ki-
emelt versenycsoportjukba a legtehetségesebb gyerekek játszhatnak. A válogatás 
feltételei közül ugyanakkor a tehetség csak egyik szempont, hiszen rendkívül fon-
tos a kitartás és az akaraterő, sok múlik a szülőkön is. Ők ugyanis eldönthetik, 
hogy csak az fontos nekik, hogy mozogjon a gyerek, vagy komolyabban veszik 
a sportágat. Ezzel együtt a gyerekfociklub prioritása a tömegsport marad, azt 
ugyanis nem nehéz kiszámolni, hogy minél több gyerek űzi rendszeresen a sport-
ágat annál nagyobb az esély arra, hogy az igazán tehetséges gyerekek foglalkoz-
zanak versenyszerűen a labdarúgással. Aztán meg ki tudja, lehet épp az Apáczai 
Csere János Gimnázium tornatermében születik meg az új Messi vagy Gerrard, 
esetleg Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos...

Kiss Előd-Gergely
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Rozé, siller, fuxli

Egyszer a nyolcvanas évek 
vége felé a Kerekdombon Kari 
bácsi fehér borral kínált. Cso-
dálkoztam, mert csupa kékszőlő 
szegélyezte az udvart. Rákér-
deztem, hogy ez meg miből, s 
ő mutatott körbe, hogy ebből. 
Bugyuta képet vághattam, mert 
elnézőleg odahívott, s megmu-
tatta, hogy a kékszőlő húsa is 
fehér. A festőanyag a héjában 
van. A szüretet követő darálás 
után azonnal lecsorgatta a lé 
egy részét, és fehérbort készített 
belőle. A többit pedig kipréselte 
vörösbornak. Így – mikor pár évvel ezelőtt először találkoztam a rozéval, s kezd-
ték magyarázni a készítési módját – már tudtam honnan fúj a szél. 

A rozé viszonylag új termék a borpiacon, és mint minden újdonság, divatos. 
Akik leginkább rákaptak, azok a mindig minden újra nyitott fi atalok. Köztük is 
igen magas az ifjú hölgyek száma. Ebben pedig nem elhanyagolható e bor lányos-
nak elkönyvelt színe.

Néhány éve egy borismertetőn így vázolták fel röviden a rozé lényegét: gyü-
mölcsös, fi atal és olcsó. S azt már én teszem hozzá: semmi nyakatekertség, semmi 
nonpluszultra, ez az őszinte, közérthető szőlőlé.

A bevezetőben említett módhoz hasonlóan készül, azzal a különbséggel, hogy 
rövid ideig – borásza válogatja, hány órát – a lé a héjon ázik. A törkölytől elvá-
lasztva hűtött tartályba kerül, és oxigéntől elzárva érlelődik borrá. Az eljárás által 
a bor megőrzi gyümölcsösségét, üdeségét, frissességét. A reduktív borok fi atalon, 
a szüretet követő esztendőben fogyasztandók, akkor a legszebbek. Ha a pincében 
kétéves rozéra lelnénk, gyorsan igyuk meg, mert a következő névnapra már élvez-
hetetlen lesz. Így, zsengén, 8–10 fokra hűtve viszont igen kellemes élményt nyújt. 
Még arra is alkalmas, hogy a sörivókat megtérítse, behízelgő ízük, illatuk pedig 
akár a vegyileg előállított édes vörösborokat (brrrrr!) nyalogató hölgyeket is jó 
irányba terelheti.

Van egy másik halovány vörösbor is, amit mostanság kezdenek feltámasztani 
tetszhalotti állapotából. Bár készítgették azt mindig, de csak úgy saját használatra, 
s elfelejtették, hogy neve is van: siller. Így, magyarosan, semmi sch. A borászok 
meglátva a rozédömpinget, észbekaptak, hogy „mi lenne, ha?”, s nosza belevág-
tak. Ám amilyen buták vagyunk mi, városi borsznobok, megneszelvén, hogy ez 
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nem valami külföldi huncutság, hanem csak egy pár száz éves honi nedű, már nem 
is vagyunk annyira kíváncsiak rá. De a hagyományok felértékelődésével azért a 
siller is kezd lábra kapni. Az eljárás a rozééhoz hasonló, csak a lé valamivel hosz-
szasabban ázik a héján, sőt egyes gazdák megvárják, amíg erjedni is kezd a törkö-
lyön, s csak utána különítik el. S mivel ez a módi nem a saválló acéltartály korából 
való, hát zsupsz, bele a hordóba. A disznóvágásra ez is meglesz, nagyszerű asztali 
bor a toros káposzta mellé. Persze, ha már van tartály, bizony azzal is próbálkoz-
nak immár, eredményesen. De akár hordós, akár tartályos, nemigen éri meg a 
következő szüretet. Ez a bor egy fokkal összetettebb halványabb színű társánál, 
és találkoztam már rendkívüli igényességgel elkészített sillerrel, amelyet gazdája 
úgy dajkált, mint egy húszéves aszút. Ez a jövő útja. 

Megemlítendő még: a szekszárdi svábok is régóta készítik a sillert, ám ott a 
róka szőrére emlékeztető színe miatt, fuxlinak nevezik, s újabban igen jó tételek 
kerülnek arrafelé palackba ezen a néven.

Vincze László
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Dús földbe jó magot

Növénytermesztési szempontból igen fontos időszak. Számos szántóföldi ha-
szonnövény (cukorrépa, burgonya, kukorica, napraforgó, szója, bab stb.) vetési 
ideje, gyomirtása, az őszi vetések gyomirtása, kezelése betegségek és kártevők 
ellen – megannyi halaszthatatlan teendő. A kertészetekben is sok a munka: talaj 
trágyázása, palánták előkészítése, kiültetése és egyebek. A szerves (istálló) trá-
gyát inkább az őszi mélyszántással vagy ásással dolgozzuk a talajba, ugyanis a 
tavaszi talajtaposás többet árthat, mint használ. A gyökérzöldségeket (murok, pet-
rezselyem, paszternák) ne vessük frissen trágyázott talajba.

A burgonya is jobban szereti, ha az elővetemény volt szerves trágyával ellátva. 
Szebb és egyenletesebb lesz a gyökérzöldségünk, ha bakhátra vetjük. A burgonyát 
a talaj felszínén sekély árokba ültessük, majd föléje minél nagyobb bakhátat ala-
kítsunk ki, amely laza szerkezete révén jól tárolja és megőrzi a talaj nedvességét, 
valamint a gumók is egyenletesen fejlődnek benne. Az alaptrágyázást, ha nem 
alkalmaztunk szervestrágyázást, akkor műtrágyával végezzük el a magágy készí-
tésekor. A műtrágya egyenlő arányban tartalmazza az alaptápelemeket (nitrogén, 
foszfor, kálium) 3–5 kb/100 négyzetméter dózisban. A babot nem szükséges nitro-
génnel trágyázni, mivel ez csak a növekedést serkenti, virágzása és termése igen 
gyér marad, sőt a bokorbab, a karós babhoz hasonlóan, indát fejleszt. Általában 
a mi talajainkban a nitrogén (ammónium-nitrát-karbonid) túladagolása vagy egy-
oldalú alkalmazása fogékonnyá teszi a növényeket a kórokozókra és kártevőkre. 
A hagymaállományokban a hónap közepétől jelentkezhet a hagymalégy, melynek 
lárvája nagy károkat okozhat a hagymafejben. Ellene a neon-nikotinokhoz tartozó 
(Calypso, Confidor, Actara stb.), valamint a foszforsav észtereit tartalmazó ható-
anyagú (Actellic, Reldan és Pyrinex stb.) készítményekkel védekezhetünk. A per-
metezéseket legalább 3-4 alkalommal ismételjük meg 8–10 napos időközönként 
tapadó szer hozzáadásával. 

A hőigényes zöldségnövények palántáinak edzését az enyhébb napokon kell 
végezni, hogy szoktassuk a szabadtéri körülményekhez. Gondoskodni kell a pa-
lánták védelméről, különösen a palántadőlés okozhat igen nagy veszteséget. Elle-
ne szellőztetéssel, talajlazítással és Previcurral való permetezéssel és beöntözés-
sel védekezhetünk. Kiültetés előtt 2-3 nappal ajánlatos ezt megismételni Topsin 
(metil-tiofánát) vagy Folicir (tebukonazol) hozzáadásával a különféle talajlakó, 
kórokozó gombák ellen, ugyanis az ültetést követő 7 napig nem ajánlatos perme-
tezni a palántákat, amíg meg nem erednek. 

A gyümölcsösökben folyamatosan kell védekezni rügyfakadástól virágzásig 
a kórokozók és kártevők ellen. Virágzásig minden gyümölcsfánál és bokornál a 
rézkészítményeket részesítjük előnyben (réz-hidroxid, réz-oxiklorid, bordóilé stb.) 
lisztharmatérzékeny fajoknál (egres, alma) kénkészítményekkel keverve. Ezzel 
csökkentjük a varasodás, monília, különféle kórokozó baktériumok, mint például 
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ÁT rózsafélék tűzelhalását okozó baktériumfertőzés lehetőségét. Természetesen a 
permetléhez rovarölő szert is ajánlatos adagolni a rovar- és atkakártevők ellen, 
hogy meggátoljuk a népesség felszaporodását. A fejlődés korai fázisában végzett 
növényvédelmi munkálatok igen hatékonyak a kártevők és kórokozók visszaszo-
rításában, ugyanakkor kevesebb kárt okoznak a környezetben is. Mivel az utóbbi 
időben mind agresszívebben támad a baktériumos tűzelhalás, az almás termésű 
gyümölcsfákat virágzás idején permetezzük Aliette (aluminium-foszetil) készít-
ménnyel. A csonthéjasok moníliás virágfertőzése ellen virágzás idején való perme-
tezéssel védekezünk Topsin, Score, Stroby, Folicur stb. készítményekkel.

Orbán Sándor
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Találós kérdés
Lábam egy van, bordám több van.
Helyem itt van, helyem ott van.
Napos időn otthon hálok, 
borús időn utcán járok.

Ess eső, ess, 
Holnap délig ess, 
Zab szaporodjék, 
Búza bokrosodjék, 
Az én hajam olyan legyen, 
Mint a csikó farka, 
Még annál is hosszabb, 
Mint a Duna hossza.

Magyar népköltés

Rajzolj mintát
mindegyik ernyőre!

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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 1  2  3  4  5    6  7  8  9  10  11

12       13       

 14     15   16      

17   18     19   20     

21  22      23  24   25    26

27      28    29    30  

31     32       33   

34    35       36    

  37    38    39     

 40    41   42  43      

44      45   46     47  

48       49   50     51

52         53     

Kolozsvár 9.
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VÍZSZINTES: 1. A Jókai (Napoca) utcában található …-ház volt a kolozs-
vári magyar színészet első otthona. 6. A hajdani … empire stílusú épülete 
sok történelmi és társadalmi esemény színhelye volt. 12. Lel. 13. Örökségül 
az övé lesz. 14. Megbecsülésre méltó emberre mondják. 16. A nyitva tartás vége. 
18. Nem szabad! 20. Ma. 21. Ijedt. 23. Kettős betű. 25. Z.A. 27. Hálával emlegető. 
28. …banda, rézfúvós zenekar. 30. E nap. 31. Érzelgősség – angolul. 32. Bízik 
abban, hogy amit óhajt, bekövetkezik. 33. A légnyomás egyik mértékegysége. 34. 
Antonov-gépek jelzése. 35. Falu Kolozsvártól délkeletre. 36. A királynő megtá-
madása sakkjátszmában. 37. Tiltás. 38. Csermelynél is kisebb. 39. Farkascsapat. 
40. Kugli. 42. Attila régi változata. 44. A Földet körülvevő gáznemű anyag. 46. … 
országgyűlés, a Habsburg házat detronizáló országgyűlés. 49. Az élő szervezetek-
ben lévő lendület. 50 Régimódi. 52. A Farkas utcai református templom falait 
a 17–18. századi temetési … díszítik. 53. A Teleki-ház tervezője … József 
helybeli mester volt, aki a Bánffy-palotát vette mintának.

FÜGGŐLEGES: 1. Részvénytársaság. 2. Sereg. 3. Éltető, serkentő. 4. Nagy evés-
ivással járó mulatozás. 5. Egy bizonyos ideig élt. 6. Tartószerkezet. 7. Mohamedán 
pap. 8. Kocsiszín. 9. Zamat. 10. Gabonaőrlemény. 11. Arra a helyre. 15. Kiütés az 
ökölvívásban. 17. A Szent György lovas szobrának eredeti alkotása 1373-ban 
készült, és a … várban található. 19. … Pál költő, Kazinczy tanítványa. 22. Be-
cézett Ilona. 24. Ülőbútor. 26. A … utcai templomot Mátyás király építette fel 
1486–1494 között. 28. A jelfogó. 29. … Greco. 30. A tölgyfa termése. 32. Rénium 
vegyjele. 33. Belehajít. 35. … sereg, Mátyás híres hada. 36. Jézusnak egyik galileai 
híve, aki a Golgotán a kereszt alatt állt. 37. Egyik személyi adatom. 39. Karbolsav. 
40. Színültig. 41. Váráról ismert magyar város. 43. Állóvíz. 44. Faipari termék. 45. 
Skandináv váltópénz. 47. Erre a helyre. 49. Nem mi. 51. Gyógykenőcs.

Márk Lajos
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Péntek Fülöp, Jakab                                           
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: lóked-
velő.                                          
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 115 éve hunyt el a németországi Endenichben 
Munkácsy Mihály festőművész.
80 éve halt meg Budapesten Gombocz Zoltán 
nyelvtudós, egyetemi tanár.

Ha tiszta, meleg idő van, jó 
lesz a termés, ha nedves, csak 
középszerű.

2 Szombat Zsigmond, Zoé
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelentése: 
győzelmes védő.

2

3 Vasárnap Irma, Tímea, Evelin                               
Szt. Fülöp és Jakab apostolok
Anyák napja

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.                  
Tímea – görög–magyar eredetű; jelen-
tése: jó + tisztelet.

3 745 éve, 1270-ben hunyt el IV. Béla Árpád-házi 
magyar király, „a második honalapító”.
70 éve hunyt el Mauthausenben Garay János 
olimpiai bajnok kardvívó.

4 Hétfő Flórián, Mónika, Csaba                               
Szt. Flórián 

Flórián – latin eredetű; jelentése: virá-
gos, virágzó.                                
Mónika – 1. – görög eredetű; jelentése: 
magányos, egyedül élő; 2. – latin erede-
tű; jelentése: intő, figyelmeztető, tanító; 
3. – karthágói–pun eredetű; jelentése: 
istennő.

4

5 Kedd Gothárd, Irén, Györgyi, 
Erna, Kocsárd
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű;  
jelentése: földműves, gazdálkodó.

5 60 éve hunyt el Budapesten Fedák Sári szín mű-
vésznő, Molnár Ferenc író második felesége. 

6 Szerda Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida –  német eredetű; jelentése: béke, 
védelem, körülkerített terület.     
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 100 éve született George Orson Welles színész, 
színházi és filmrendező.
40 éve hunyt el Bécsben Mindszenty József her-
cegprímás, érsek, bíboros.

7 Csütörtök Gizella, Dalma, Tünde                              
Boldog Gizella

Gizella – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: női túsz, női kezes. 2. – a Gisel-, 
Geisel- kezdetű germán női nevek 
önállósult rövidülése.

7 950 éve hunyt el Boldog Gizella (985 – Passau, 
1065. május 7.), Szent István király felesége, az 
első magyar királyné (Magyar Életrajzi Lexikon).
175 éve született Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz 
zeneszerző.
105 éve született a felvidéki Losoncon Kósa-Huba 
Ferenc kolozsvári szobrász, keramikus, a Mátyás-
szobor, a Karolina- és Mária-oszlop restaurátora. 

8 Péntek Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

8 180 éve született Kolozsváron Székely Bertalan 
festőművész.
70 éve ezen a napon Németország kapitulál, és 
Európában véget ér a második világháború.

9 Szombat Gergely, Izabella, Karola, 
Katinka, Beáta   

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9 210 éve, 1805-ben hunyt el Friedrich Schiller 
német költő, drámaíró.
120 éve született Lámkeréken Lucian Blaga ro-
mán filozófus, költő, író.
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Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Péntek Fülöp, Jakab                                           
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: lóked-
velő.                                          
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 115 éve hunyt el a németországi Endenichben 
Munkácsy Mihály festőművész.
80 éve halt meg Budapesten Gombocz Zoltán 
nyelvtudós, egyetemi tanár.

Ha tiszta, meleg idő van, jó 
lesz a termés, ha nedves, csak 
középszerű.

2 Szombat Zsigmond, Zoé
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelentése: 
győzelmes védő.

2

3 Vasárnap Irma, Tímea, Evelin                               
Szt. Fülöp és Jakab apostolok
Anyák napja

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.                  
Tímea – görög–magyar eredetű; jelen-
tése: jó + tisztelet.

3 745 éve, 1270-ben hunyt el IV. Béla Árpád-házi 
magyar király, „a második honalapító”.
70 éve hunyt el Mauthausenben Garay János 
olimpiai bajnok kardvívó.

4 Hétfő Flórián, Mónika, Csaba                               
Szt. Flórián 

Flórián – latin eredetű; jelentése: virá-
gos, virágzó.                                
Mónika – 1. – görög eredetű; jelentése: 
magányos, egyedül élő; 2. – latin erede-
tű; jelentése: intő, figyelmeztető, tanító; 
3. – karthágói–pun eredetű; jelentése: 
istennő.

4

5 Kedd Gothárd, Irén, Györgyi, 
Erna, Kocsárd
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű;  
jelentése: földműves, gazdálkodó.

5 60 éve hunyt el Budapesten Fedák Sári szín mű-
vésznő, Molnár Ferenc író második felesége. 

6 Szerda Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida –  német eredetű; jelentése: béke, 
védelem, körülkerített terület.     
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 100 éve született George Orson Welles színész, 
színházi és filmrendező.
40 éve hunyt el Bécsben Mindszenty József her-
cegprímás, érsek, bíboros.

7 Csütörtök Gizella, Dalma, Tünde                              
Boldog Gizella

Gizella – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: női túsz, női kezes. 2. – a Gisel-, 
Geisel- kezdetű germán női nevek 
önállósult rövidülése.

7 950 éve hunyt el Boldog Gizella (985 – Passau, 
1065. május 7.), Szent István király felesége, az 
első magyar királyné (Magyar Életrajzi Lexikon).
175 éve született Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz 
zeneszerző.
105 éve született a felvidéki Losoncon Kósa-Huba 
Ferenc kolozsvári szobrász, keramikus, a Mátyás-
szobor, a Karolina- és Mária-oszlop restaurátora. 

8 Péntek Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

8 180 éve született Kolozsváron Székely Bertalan 
festőművész.
70 éve ezen a napon Németország kapitulál, és 
Európában véget ér a második világháború.

9 Szombat Gergely, Izabella, Karola, 
Katinka, Beáta   

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9 210 éve, 1805-ben hunyt el Friedrich Schiller 
német költő, drámaíró.
120 éve született Lámkeréken Lucian Blaga ro-
mán filozófus, költő, író.
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10 Vasárnap Antónia, Armand, Ármin, 
Izidor, Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelentése:  
a növény maga.
Ármin – latin eredetű; jelentése: hadi 
férfi.

10

11 Hétfő Ferenc, Albert, Imola, Irén                          
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc –  francia–latin eredetű; jelenté-
se: francia.

11 255 éve, 1760-ban született Pálóczi Horváth 
Ádám költő, író, népdalgyűjtő.
130 éve született Aradon Rajnai Gábor 
színművész.

12 Kedd Pongrác, Johanna                                  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése:  
minden + erő, hatalom.

12 170 éve, 1845-ben hunyt el Linzben Batsányi 
János költő. 
95 éve hunyt el Kolozsváron Kozma Ferenc peda-
gógus, művelődésszervező, publicista.
20 éve hunyt el Kolozsváron Kovács Ist-
ván, minden idők egyik legsikeresebb 
labdarúgó-szakembere. 

Sok bort hoz a három -ác,                          
ha felhőt egyiken se látsz.                            
Fagyosszent

13 Szerda Szervác, Imelda, Imola                               
Fatimai Boldogságos Szűz 
Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított.                                  

13 125 éve született Nagyenyeden Makkai Sándor 
író, református püspök.
95 éve hunyt el Balatonfüreden Lóczy Lajos geo-
lógus, földrajztudós.

Fagyosszent

14 Csütörtök Urunk mennybemenetele. 
Áldozócsütörtök       
Bonifác, Gyöngyi, Julianna

Bonifác – latin eredetű; jelentése: a jó 
sors embere, jótevő.

14 60 éve alakult meg a Varsói Szerződés, a közép- 
és kelet-európai kommunista országok védelmi 
katonai-politikai szervezete.
20 éve hunyt el Budapesten Illyés Gyuláné dr. 
Kozmutza Flóra, a magyar gyógypedagógiai 
pszichológia művelője, megújítója.

Fagyosszent

15 Péntek Zsófia, Izsák, Szonja                              
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; jelenté-
se: bölcsesség.                                        

15 200 éve hunyt el Kolozsváron Szacsvay Sándor 
újságíró, a szatirikus hangvételű publicisztika 
meghonosítója. 
295 éve született a felvidéki Selmecbányán Hell 
Miksa csillagász, matematikus, fizikus.

16 Szombat Botond, Mózes                                
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelentése: 
buzogányos harcos.                          
Mózes – héber eredetű; jelentése: víz-
ből kihúzott.

16 150 éve született Hangonyban Holló Barnabás 
szobrászművész. 

Aki vízen érkezett, ezért gyak-
ran hoz esőt.

17 Vasárnap Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin eredetű; 
jelentése: húsvét.

17

18 Hétfő Alexandra, Erik, Hanga                     
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, oltalmazó.                                         
Erik – alnémet–északi germán eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

18 15 éve hunyt el Kolozsváron Gáll Ernő szerkesz-
tő, szociológus, filozófiai író. 
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10 Vasárnap Antónia, Armand, Ármin, 
Izidor, Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelentése:  
a növény maga.
Ármin – latin eredetű; jelentése: hadi 
férfi.

10

11 Hétfő Ferenc, Albert, Imola, Irén                          
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc –  francia–latin eredetű; jelenté-
se: francia.

11 255 éve, 1760-ban született Pálóczi Horváth 
Ádám költő, író, népdalgyűjtő.
130 éve született Aradon Rajnai Gábor 
színművész.

12 Kedd Pongrác, Johanna                                  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése:  
minden + erő, hatalom.

12 170 éve, 1845-ben hunyt el Linzben Batsányi 
János költő. 
95 éve hunyt el Kolozsváron Kozma Ferenc peda-
gógus, művelődésszervező, publicista.
20 éve hunyt el Kolozsváron Kovács Ist-
ván, minden idők egyik legsikeresebb 
labdarúgó-szakembere. 

Sok bort hoz a három -ác,                          
ha felhőt egyiken se látsz.                            
Fagyosszent

13 Szerda Szervác, Imelda, Imola                               
Fatimai Boldogságos Szűz 
Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított.                                  

13 125 éve született Nagyenyeden Makkai Sándor 
író, református püspök.
95 éve hunyt el Balatonfüreden Lóczy Lajos geo-
lógus, földrajztudós.

Fagyosszent

14 Csütörtök Urunk mennybemenetele. 
Áldozócsütörtök       
Bonifác, Gyöngyi, Julianna

Bonifác – latin eredetű; jelentése: a jó 
sors embere, jótevő.

14 60 éve alakult meg a Varsói Szerződés, a közép- 
és kelet-európai kommunista országok védelmi 
katonai-politikai szervezete.
20 éve hunyt el Budapesten Illyés Gyuláné dr. 
Kozmutza Flóra, a magyar gyógypedagógiai 
pszichológia művelője, megújítója.

Fagyosszent

15 Péntek Zsófia, Izsák, Szonja                              
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; jelenté-
se: bölcsesség.                                        

15 200 éve hunyt el Kolozsváron Szacsvay Sándor 
újságíró, a szatirikus hangvételű publicisztika 
meghonosítója. 
295 éve született a felvidéki Selmecbányán Hell 
Miksa csillagász, matematikus, fizikus.

16 Szombat Botond, Mózes                                
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelentése: 
buzogányos harcos.                          
Mózes – héber eredetű; jelentése: víz-
ből kihúzott.

16 150 éve született Hangonyban Holló Barnabás 
szobrászművész. 

Aki vízen érkezett, ezért gyak-
ran hoz esőt.

17 Vasárnap Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin eredetű; 
jelentése: húsvét.

17

18 Hétfő Alexandra, Erik, Hanga                     
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, oltalmazó.                                         
Erik – alnémet–északi germán eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

18 15 éve hunyt el Kolozsváron Gáll Ernő szerkesz-
tő, szociológus, filozófiai író. 
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19 Kedd Buda, Ivó, Milán, Sára, 
Zoárd 
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelentése: 
tiszafa; 2. – az Iván szláv becézője.  
Milán – szláv eredetű; jelentése: 
kedves.

19 160 éve született Rézbányán Bihari Sándor 
festőművész. 
20 éve hunyt el Budapesten Páskándi Géza költő, 
író, színműíró.

20 Szerda Bernát, Felícia, Hanna                                
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint a medve.                          
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 220 éve, 1795-ben végezték ki a magyar jakobinu-
sokat (Hajnóczy József, Laczkovics János, Mar-
tinovics Ignác, gróf Sigray Jakab és Szentmarjai 
Ferenc) a budai „generális kaszálóréten”, amely 
erről kapja a Vérmező nevet.
105 éve született Miskolcon Gáldi László nyel-
vész, irodalomtörténész, szótárszerkesztő.

21 Csütörtök Konstantin, Szilárd                                      
Magallán Szt. Kristóf és tár-
sai, mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; jelentése: 
Constantius családjához tartozó; szi-
lárd, állhatatos, következetes.

21

22 Péntek Rita, Júlia, Renáta                                 
Szt. Rita

Júlia – latin eredetű; jelenté-
se: Julius nemzetségéhez tartozó.                         
Rita – a Margaréta (Margherita) olasz 
becézőjéből.

22 130 éve hunyt el Victor Hugo  francia romanti-
kus költő, regény- és drámaíró.

23 Szombat Dezső, Renáta                                           
A csíksomlyói pünkösdi 
búcsú
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: óhajtott, kívánt gyermek.

23 190 éve, 1825-ben született Nagykárolyban Bar-
na Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros.

24 Vasárnap Pünkösdvasárnap
A Szentlélek eljövetele
Eliza, Eszter, Johanna                            
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelentése: 
mirtusz; 2. – perzsa eredetű; jelentése: 
csillag, bájos fiatal lány.
Eliza – az Erzsébet (Elisabeth) önálló-
sult rövidülése.

24 90 éve született a Szeben megyei Sároson Kiss 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész.
25 éve hunyt el Kolozsváron Mózes András refor-
mátus lelkész, egyháztörténész.

Pünkösd napi esésre,                                    
Ne várj áldást vetésre.

25 Hétfő Pünkösdhétfő
Orbán
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. 
Mária Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: városi, 
finom, művelt, udvarias ember.

25 125 éve született Nagyvázsonyban Várnai Zseni 
József Attila-díjas költő.

Orbán napján sokszor fagy van, 
tartja a néphit, de utána már 
nem fordul elő.

26 Kedd Evelin, Gyöngyvér, Aladár, 
Gerda                
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia (Eveline) 
és angol (Evelyn) továbbképzése; 2. – 
kelta–skót eredetű; jelentése: kellemes, 
kedves, jókedvű.          

26

27 Szerda Ágoston, Nándor, Pelbárt, 
Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston 

Ágoston – latin eredetű; jelentése: fen-
séges, fennkölt.                             
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 120 éve hunyt el Budapesten az aradi születésű 
Nikolits Sándor zeneszerző.
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19 Kedd Buda, Ivó, Milán, Sára, 
Zoárd 
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelentése: 
tiszafa; 2. – az Iván szláv becézője.  
Milán – szláv eredetű; jelentése: 
kedves.

19 160 éve született Rézbányán Bihari Sándor 
festőművész. 
20 éve hunyt el Budapesten Páskándi Géza költő, 
író, színműíró.

20 Szerda Bernát, Felícia, Hanna                                
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint a medve.                          
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 220 éve, 1795-ben végezték ki a magyar jakobinu-
sokat (Hajnóczy József, Laczkovics János, Mar-
tinovics Ignác, gróf Sigray Jakab és Szentmarjai 
Ferenc) a budai „generális kaszálóréten”, amely 
erről kapja a Vérmező nevet.
105 éve született Miskolcon Gáldi László nyel-
vész, irodalomtörténész, szótárszerkesztő.

21 Csütörtök Konstantin, Szilárd                                      
Magallán Szt. Kristóf és tár-
sai, mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; jelentése: 
Constantius családjához tartozó; szi-
lárd, állhatatos, következetes.

21

22 Péntek Rita, Júlia, Renáta                                 
Szt. Rita

Júlia – latin eredetű; jelenté-
se: Julius nemzetségéhez tartozó.                         
Rita – a Margaréta (Margherita) olasz 
becézőjéből.

22 130 éve hunyt el Victor Hugo  francia romanti-
kus költő, regény- és drámaíró.

23 Szombat Dezső, Renáta                                           
A csíksomlyói pünkösdi 
búcsú
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: óhajtott, kívánt gyermek.

23 190 éve, 1825-ben született Nagykárolyban Bar-
na Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros.

24 Vasárnap Pünkösdvasárnap
A Szentlélek eljövetele
Eliza, Eszter, Johanna                            
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelentése: 
mirtusz; 2. – perzsa eredetű; jelentése: 
csillag, bájos fiatal lány.
Eliza – az Erzsébet (Elisabeth) önálló-
sult rövidülése.

24 90 éve született a Szeben megyei Sároson Kiss 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész.
25 éve hunyt el Kolozsváron Mózes András refor-
mátus lelkész, egyháztörténész.

Pünkösd napi esésre,                                    
Ne várj áldást vetésre.

25 Hétfő Pünkösdhétfő
Orbán
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. 
Mária Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: városi, 
finom, művelt, udvarias ember.

25 125 éve született Nagyvázsonyban Várnai Zseni 
József Attila-díjas költő.

Orbán napján sokszor fagy van, 
tartja a néphit, de utána már 
nem fordul elő.

26 Kedd Evelin, Gyöngyvér, Aladár, 
Gerda                
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia (Eveline) 
és angol (Evelyn) továbbképzése; 2. – 
kelta–skót eredetű; jelentése: kellemes, 
kedves, jókedvű.          

26

27 Szerda Ágoston, Nándor, Pelbárt, 
Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston 

Ágoston – latin eredetű; jelentése: fen-
séges, fennkölt.                             
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 120 éve hunyt el Budapesten az aradi születésű 
Nikolits Sándor zeneszerző.
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28 Csütörtök Emil, Csanád, Vilma                                   
Szt. Emil

Csanád – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Emil – latin eredetű; jelentése: versen-
gő, vetélkedő.

28 105 éve hunyt el Budapesten Mikszáth Kálmán 
író.

29 Péntek Ervin, Magdolna, Kund Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala vá-
rosából származó nő.

29 140 éve hunyt el Budapesten Izsó Miklós 
szobrászművész.

30 Szombat Janka, Nándor, Zsanett                          
Szt. István ereklyéinek 
átvitele
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becézett 
formája (eredetileg férfinévként volt 
használatos).                                     
Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

30 375 éve, 1640-ben hunyt el Peter Paul Rubens 
flamand festőművész.
140 éve született Kolozsváron ifj. Entz Géza zo-
ológus, egyetemi tanár, neki és munkatársainak 
köszönhető a Balaton korszerű hidrobiológiai 
vizsgálata.

31 Vasárnap Szentháromság vasárnapja
Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka                                       

Angéla – görög–latin eredetű; jelentése: 
angyal, követ, hírnök. 
Petronella – latin eredetű; jelentése: 
Petronius nemzetségéből származó nő, 
kő, szikla.

31

750 éve, 1265 májusában született Dante 
Alighieri olasz költő.                                         
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30 375 éve, 1640-ben hunyt el Peter Paul Rubens 
flamand festőművész.
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ológus, egyetemi tanár, neki és munkatársainak 
köszönhető a Balaton korszerű hidrobiológiai 
vizsgálata.

31 Vasárnap Szentháromság vasárnapja
Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka                                       

Angéla – görög–latin eredetű; jelentése: 
angyal, követ, hírnök. 
Petronella – latin eredetű; jelentése: 
Petronius nemzetségéből származó nő, 
kő, szikla.
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Melegvölgy
Kolozsvárról milyen irányban is lehet legkönnyebben megközelíteni a 

Melegvölgyet, vagyis hát a Melegvölgyi tanyát? Le lehet ereszkedni a völgyön a 
Szénafüvek felől Apahida fele, de lehet az új terelőútról átmászni a Hegyaljai (Sub 
Coasta) nevezetű kolozsszentmiklósi tanyák mellett is, a Pipa és a Csikódomb alatt. 
Az úttérkép megint félrevezet, mert Apahida fele irányít, és e szerint az új terelő-
úton haladva a szentmiklósi domb megkerülése után kell felkanyarodni a völgybe. 

A főútról letérve különös világba érkezik itt a vándor, és egészen ázsiai hangulat 
lesz úrrá az utazón. Igazi sztyeppés világ, kopár fűbirodalom fogadja, melynek ősi 
látványát tönkreteszi a völgyön vaskarjaival végighaladó magasfeszültség. Hajdanán 
összefüggő kaszálók lehettek itt, ma elvétve töri meg a táj végtelen legelő hangula-
tát egy-két megművelt kisparcella. Amikor már azt hinnénk, hogy nem is érdemes 
továbbmenni, egyszer csak feltűnik egy újabb erősen szétszórt, a város elől elrejtett 
világ: a Melegvölgyi tanya. Az egész völgyön át nagyon rossz az út, inkább nincsnek 
nevezhető, mint útnak. Időnként el is fogy, és csak a szikkadt legelőkön letaposott 
füvet, a kerekek által vágta csapást kell útnak tekintenünk. Mi lehet itt esős időkben! 

Mielőtt a szétszórt régi tanyákat, a régi Melegvölgy maradékát elérnénk, ha-
talmas farm és fóliasátras zöldséges fogad, majd feltűnik néhány régi ház is. Itt, 
amott, a völgyben és a dombokon egymástól 100–150 m-re állnak a házak, tanya-
bokrok, szinte szanaszét hajigálva. Ennyi volna ma a Melegvölgyi tanya? 

Idős román házaspár öntözi veteményét a nagy melegben. A kútból halkan züm-
mög a hidrofor, a nagyon süket tata tartja a vizes csövet, a mama locsol. Beszédbe 
elegyedünk. Munka közben meg-megállva mesélnek, büszkén idézik fel, hogy ők 
még „a régiek”. Kedvesen beszélgetünk, többnyire a múltról, mert a jövő még nem 
látszik. Az emlékek közben a szemközti domb oldalában messziről látom az üresen 
maradt pusztuló házakat, régi tanyák elmaradhatatlan romhalmazát. Beszakadt 
tetejével, néhány megmaradt falával itt is kétségbeesetten néz az ég fele egy újabb 
iskolaroncs. – Itt már vagy 30 éve nincs oktatás. Kinek? Halálra ítélték ezt a tanyát 
is, népe beköltözött Kolozsvárra, Apahidára. A hóstátiak földjei, legelői nem nyúl-
tak le idáig, csak a Szénafüvekig, itt csak négy régi magyar családra emlékeznek, 
de ők kihaltak, házaik összeomoltak. Az itt élők nem Apahida irányába járnak 
Kolozsvárra, az járhatatlan, hanem át a hegyen le lehet érkezni az új terelőútra, és 
mindjárt ott van az ember. Mindenki erre jár. Már megjelentek itt is a ház- és föld-
vásárlók. Épült is néhány villa, és biztosan lesz több is. „Sé szé fásem?” – (=„mit 
hogy” csináljunk?) – hangzik az ismerős kifejezés, a mindent elfogadás, a minden-
be beletörődés jelszava. És zárja beszélgetésünket az elmaradhatatlan kérés – aztán 
küldjön nekünk legalább egy pózát (= fényképet). Felmegyek az iskolaromhoz, kö-
rüljárok még néhány régi házat, portát, megpróbálok megkeresni néhány kertvégi 
családi sírt, de rólunk semmi emlék. Majd a frissen szerzett útinformációim szerint 
most már a dombokon át kapaszkodva nemsokára megjelenik előttem Kolozsvár.

V. L.
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Kolozsvár 9. – Bulgária-telepi egyházközség
Kolozsvár-Bulgáriatelep Református Egyházközsége a város északkeleti részén, 

a Bábolna utcai templom környékén lakó lelkek gyülekezete.
Gyülekezetünk 1977. július 1-jén önállósult, elválva az újalsóvárosi gyüleke-

zettől. Korábban ez a gyülekezetrész is az alsóvárosi egyházközséghez tartozó, 
külvárosi területen szerveződött.

Az alsóvárosi gyülekezetnek a Bulgária-telepen már a 20. század első felétől 
volt (hol itt, hol ott) ideiglenesen berendezett istentiszteleti otthona. Azokban az 
alsóvárosi lelkipásztorok rendszeresen szolgáltak, az istentiszteleteken főleg az 
idősebb, hóstáti atyafi ak vettek részt.

A múlt század hetvenes éveiben a Bábolna utca 24. szám alatt sikerült állandó 
gyülekezeti hajlékot kialakítani, egy magánház megvásárlásával. Ebben az ima-
házban 1971-től rendszeresen szolgált az újalsóvárosi egyházközség segédlelké-
sze, Szőcs László lelkipásztor.

A nyolcvanas években folytatódó, ütemes tömbházépítések következtében a 
gyülekezet összlélekszáma a rendszerváltásra már elérte a 2100-at. Azt követően, a 
korábban Visában szolgáló Visky Jánost választotta lelkipásztorának a gyülekezet.
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Szükségessé vált egy új gyülekezeti központ építése, de – az anyagiak hiánya 
miatt – sokan kételkedtek a kivitelezés lehetőségében. Isten azonban nemcsak a 
babiloni fogságból szabadult népének adta ki egykor a templom építésére vonat-
kozó parancsot, hanem nekünk is: „Építsétek e házat!” Biztatást is adott hozzá 
Esdrás 6,4 által: „...a költség a király házából adassék!” Nem véletlen, hogy ezen 
ige volt az alapja dr. Csiha Kálmán püspök úr igehirdetésének az alapkő-letételi 
ünnepségen, 1991. június 30-án. A lelki terror sötétsége után a szellemi-lelki élet 
romjain kibontakozó új élet beszédes bizonyítéka az 1991–1995 között megépült 
gyülekezeti központ, amely teljes mértékben megfelel a 21. század komplex lelki-
közösségi igényeinek. Az építés ideje alatt, a falak magasságával párhuzamosan 
nőtt a mindenség gazdag urába vetett bizalmunk és hitünk, aki lépésről lépésre 
kirendelte a hatalmas munkához szükséges anyagiakat a gyülekezeti tagok és kül-
földi testvérek áldozatából.

A külső és belső megjelenésében az erdélyi hagyományos és modern építészeti 
vonalakat harmonikusan ötvöző épületegyüttes főtervezője Zakariás Attila sepsi-
szentgyörgyi mérnök. A 400 férőhelyes templomot, lelkészi, segédlelkészi lakást, 
ifjúsági termet, óvodát, gyülekezeti konyhát és vendégszobákat magában foglaló 
központ avatóünnepségén, 1995. június 15-én újra dr. Csiha Kálmán püspök úr 
hirdette az igét. Az új „otthonban” is a gyülekezet belső, lelki építését tartjuk 
legfontosabb feladatunknak. Az elmúlt 18 év (a kivándorlás, az asszimiláció és a 
születések számának csökkenése miatt) sajnos lélekszámbeli apadást hozott.

A ma 1700 körüli lelket számláló gyülekezet egyházközségének 28 presbite-
ri körzetében nagy hangsúlyt fordítunk a családlátogatások rendjén kialakítandó 
személyes kapcsolatokra, az ifjúsági munkára, a rendszeres gyülekezeti, hitmé-
lyítő, közösségi alkalmakra, hétvégékre és nyári táborokra, valamint hitébresztő 
evangelizációs hetek szervezésére. Valljuk ugyanis, hogy az a nép, amely nem 
ismeri Istenét, elvész. Fontosnak tartjuk, hogy a Krisztussal való személyes kap-
csolat révén, Istennel és embertársaival megbékélt gyülekezeti tagok sokasága 
zárkózzék fel református anyaszentegyházunk közösségébe.

Lelkipásztorai: Szőcs László (1977–1989), Visky János (1990–).

Visky János lelkipásztor
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Reményik Sándor

A lázadó Szamos

Van egy örvénylő pont a gát felett,
Hol megtorpan a jólnevelt Szamos,
És mintha útját visszafele venné:
Törvény, természet, Isten ellenére
Erőszakol egy lázadó csodát.

„A tenger felé nem futok tovább.
untat az út és fáraszt a futás,
Olyan egyforma és olyan hiába
Testvér-folyókkal a találkozás.
Olyan egyformák mindenütt a partok,
És olyan egyformák az emberek:
Álom-halászok, pecsenye-halászok,
Születők, halók és szerelmesek.

Fordítsd az utam visszafele, Isten!
Vagy magam teszek káromló csodát:
Ahonnan jöttem, oda megyek vissza.

De tenger felé nem futok tovább.”
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Május 24-e Mózes András (1904–1990) teológiai tanár halálának a negyedszá-
zados évfordulója. Mózes Sáromberkén született, a Bethlen Kollégiumban tanult, 
majd Kolozsvárt végezte a teológiát. 1942-ben Debrecenben doktorátust, 1949-ben 
a Bolyai Egyetemen magyar–történelem szakos diplomát szerzett. Várkuduban lel-
kész, azután Kolozsvárt vallástanár, 1949-től 1972-es nyugdíjazásáig a Protestáns 
Teológiai Intézetben egyháztörténetet tanít. Megírta a várkudui egyházközség tör-
ténetét, több jeles református személyiség életrajzát állította össze. Sírfelirata a II. 
A parcella nyugati szélén, az út mentén egy régi kövön olvasható.
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Fodor Sándor

Szabó Gyula − mint szurkoló

Életem egyik legkellemetlenebb, az idegeimet ugyancsak próbára tévő inciden-
sébe 1968-ban csöppentem, a megyésítéskor. A sajtó közölte az ország térképét, 
benne az újonnan létesítendő megyékkel és a megyeszékhelyekkel. Minthogy Har-
gita megye székhelyéül a szülőfalumat is magába foglaló várost jelölték ki, mint 
odavalósitól az utunk tőlem kért írást szülővárosomról, a jövendő megyeszékhely-
ről. Tudva, milyen áldatlan és nem is mindig színvonalas versengés volt a székely-
földi városkák között, igyekeztem szerényen írni, tán némi öngúnnyal is, hogy 
ne keltsek ellenérzést a testvérvárosokban, természetesen örömmel üdvözölve az 
addigi rajoni székhely új státusát. Időközben a terv megváltozott, és valakik az 
én cikkemet lobogtatva közölték városomban, hogy mégsem lesz megyeszékhely, 
mivel „nem érdemli meg”, „a maguk írója is ezt mondja”.

Nosza, jöttek a gyalázkodó telefonhívások-levelek. Még a legjobb barátaim kö-
zött is volt, aki gyalázóim mellé állt, és ebből nem is csinált titkot. Amikor látta, 
hogy a legkegyetlenebbül gyötör a dolog − még ő is rátett egy lapáttal.

Nem úgy az egyébként a „rivális” Küküllő vidéki Szabó Gyula.
Amikor kiderült, hogy városom mégis megyeközpont lesz, telefonált nekem.
− Sándor − mondta −, gratulálok!
− Nekem? ugyan mihez?
− Nézd − mondta −, nekem olyan mindegy volt, melyik város lesz a megye-

székhely. Én az egészben már csak neked drukkoltam!
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Tíz éve már, hogy egy 
napfényes májusi szombat 
délben egy teljes futball-
csapat játékosai és vezetői 
a fellegvári pályán térdelve, 
lélegzet-visszafojtva hall-
gatták a Kolozsvári Rádió 
kihangosított közvetítését. 
Ők már megtették a ma-
gukét, megnyerték utolsó 
csatájukat, de a sorsuk 250 
kilométerrel délebbre dőlt 
el. Az akkor még fapados 
lelátón mintegy háromezer 
leülni képtelen néző hallgatta összeszorított fogakkal és ököllel, hogy mi történik 
Petrozsényban. Ott jó öt perccel tovább tartott a meccs, de a jelenlevők közül so-
kan úgy érezték, mintha öt óra is eltelt volna.

Petrozsényben minden készen állt az ünnepléshez. A Jiul pontelőnnyel vezetett 
a záróforduló előtt, csak le kellett volna győznie a Medgyesi Gaz Metant a feljutás-
hoz. A stadiont fellobogózták, a pezsgőt behűtötték, a bankettet megszervezték. 
Csak a medgyesiek ellenállásával nem számoltak: 0-0 lett a vége.  

A lefújás pillanatában egyszerre üvöltött fel focista, drukker, klubvezető. A két 
és fél évvel korábban még a létéért aggódó CFR csapata 28 szezon után visszatért 
az A osztályba – Pászkány Árpád meglépte az első lépcsőfokot, ráadásul egy évvel 
járt saját ütemterve előtt. 2001 végén, a klub megszerzésekor ugyanis azonnali 
feljutást ígért a B osztályba, további 3 szezon után élvonalba jutást, ott pedig 
újabb három idény végén nemzetközi kupaszereplést. A Napoca Szállóban tartott 
sajtótájékoztatón hangzott 
el ez a bejelentés – és alig-
ha vette valaki is komolyan 
a résztvevők közül, hiszen 
hasonlóan nagyratörő ter-
veket akkoriban naponta 
jelentettek be öt perc hír-
névre és médiaszereplésre 
vágyó klubvezetők.

Hogy a CFR számára 
mennyire váratlan volt a 
feljutás, azt Iuliu Mureșan 
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meccs utáni őrült telefonálgatása mutatta meg a legjobban: az elnök akkor próbált 
egy vendéglőt találni az ünnepléshez. A vakációra készülő játékosok jó része fel-
pakolt autóval érkezett a meccsre, hogy utána utazhassanak is haza. A bulizásra 
senki sem gondolt. 

utolsó másodosztályú meccsén a CFR 3-0-ra legyőzte a Dévai Mureşult, az 
akkor muszáj-meccsnek tekintett, azóta történelmi eseménnyé nemesedett össze-
csapás góljait Florin Dan, Pâglişan kapus (11-esből) és Tilincă lőtte. Két hónappal 
később, 2004. július 30-án pedig már első osztályú meccset játszottak a Gépész 
utcában: a vasutasok Bruncsevics fejesével és Angheluţă öngóljával 2-1-re nyertek 
a Temesvári Poli AEK ellen. Ezzel beindult a kolozsvári foci legsikeresebb idősza-
ka: azóta nyolc serleg került a vitrinbe, Intertotó Kupa-fi náléba jutott az együttes, 
háromszor játszott a Bajnokok Ligájában, győzött a római Olimpicóban és a man-
chesteri Old Traff ordon, fogadta a Chelsea-t, a Bayernt és az Intert. De minden ott 
kezdődött 2004. május 29-én délben, a pályán térdeplő játékosokkal...

Boros Miklós
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Foszlányok Kolozsvár boros múltjából

A szőlőt az ember – akár az anyagi haszon reménye nélkül is – minden korban 
termesztette. A leve örömforrás volt és folyékony táplálék, ugyanakkor a minden 
családban bekövetkező esküvők, keresztelők nélkülözhetetlen kelléke. De ivott az 
ember bánatában is, a halotti toron kupát illett üríteni a megboldogult lelki üdvé-
ért. ugyanúgy egyszerű rokoni vagy szomszédi látogatás, egy jó ebéd vagy vacso-
ra is ok lehetett az örömszerző borivásra. S mivel a víz minősége sem volt mindig 
megbízható, a bor gyakran szolgált szomjoltóként is. 

Miért lett volna ez másképp kincses Kolozsvárott?
A város szőlőtermesztése már a római korból ismert, korabeli felirat és dom-

bormű igazolja ezt, majd a középkorból származó adataink is alátámasztják, hogy 
a kolozsvári polgárok életében fontos szerepet töltött be mind a szőlő, mind a bor.

Houfnagel 1617-ben készült metszetén a várost karós szőlőültetvények ve-
szik körül, ugyanakkor iratok is bizonyítják, hogy a Szamos folyását követő déli 
kitettségű domboldalakon szőlőskertek sora húzódott, sőt még a kevésbé napsütöt-
te, északra néző domboldalakra is telepítették Noé vesszeit.

A szabad királyi városokba – így Kolozsvárra is – tilos volt máshonnan bort 
behozni. Egyébként is a város önellátó volt bor szempontjából. Ha kevés volt a 
termés, senki sem adhatott el belőle kivitelre. Behozni meg végképp csak akkor 
lehetett, ha a városnak magának is szüksége volt rá. 

A szőlőt szakemberek művelték, fizetségüket városi határozatok szabályozták. 
A tanács döntött a szüret rendjéről, időpontjáról is, háborús időkben pedig védel-
met rendelt a szüretelők mellé. A szőlődombokat Szent Donát oltalmába ajánlot-
ták, a szentnek a 18. században szobrot is állíttattak.

A megtermelt bor minőségéről annyit tudhatunk, hogy – egyes feljegyzések 
szerint – a legjobb nedű a Kőmálon termett, Linczigh János főbíró – maga is tehe-
tős szőlősgazda – 17. század középéről származó emlékirata szerint pedig a Vinum 
de Hoia nagyon jó bornak számított. Kiemelkedő borvidék sose volt a város, de 
éghajlati adottságai lehetővé tették a jó asztali bor előállítását.

A 19. század utolsó harmadából feljegyzésünk van a termesztett szőlőfajtákról 
is, amely az éghajlati adottságok következtében a fehér fajták túlsúlyáról árulko-
dik. A kiegyezés utáni gazdasági fellendülés lehetővé tette a fejlesztést. Az Erdé-
lyi Pince Egylet szakmai tanácsadással, nemes fajták behozatalával, szakemberek 
képzésével és a bor forgalmazásával segítette Erdélyben a borászat korszerűsí-
tését, az Erdélyi Gazdasági Egylet a Nagy utcában képzésre alkalmas kísérleti 
telepet létesített, erdélyi borászati körutakat szervezett, és elősegíteni igyekezett 
az államilag támogatott szakemberképzést, valamint a szőlőgazdaságok védelmét.

Az 1875 körül megjelent filoxéra pusztítása olyan mérvű volt, hogy a kolozsvá-
ri szőlőtermesztést gyakorlatilag megszüntette. A vész egybeesett a gazdasági fel-
lendülés időszakával, a lecsupaszodott domboldalak hamar beépültek, a korábbi 
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állapotok visszaállítása lehetetlenné vált. Ma már csak hobbiszőlészetről beszél-
hetünk a városban, ám elnézve a város közelségében parlagon heverő jó fekvésű 
domboldalakat, igazán eljátszhatnánk a szőlőtelepítés gondolatával. Az általános 
felmelegedés pedig még tán a minőségen is lendítene.

Vincze László
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Május hónapban sok a teendő a biokertben. Ilyenkor vethetünk még sóskát, 

petrezselymet, mangoldot, brokkolit. A magágyat alaposan készítsük elő, érett szi-
tált komposztot hintsünk a vetési barázdába helyezett magvakra. A virágok közül 
rézvirágot, büdöskét, szalmavirágot vethetünk. Ilyenkor ültetjük ki a már hajtatott 
gumós begóniákat és a muskátlit a terasz- vagy balkonládákba, a kertbe pedig a 
dáliagumókat. 

A májusi fagyok után ültessük ki a paradicsompalántákat. Legjobb, ha magunk 
neveljük, mert akkor fajtaazonos növényeket kapunk, és véleményem szerint a 
magunk nevelte paradicsomnak nincs párja, legalábbis én a piacos új fajtákat nem 
sokra értékelem. Amit a biokertemben termesztek az a nagyhúsú és az ökörszív, az 
édesapám is ezt termesztette, ezt szoktuk meg, ezt szeretjük. Több mint 30 éve a 
paradicsomot és a káposztaféléket váltakozó sorokba ültetjük, a paradicsom elfedi 
a káposzta szagát, így a káposztalepke nem találja azt meg. Fejes káposztát nem 
termesztek, de bimbóskelt, brokkolit a paradicsom közé, illetve az ágyások szélére 
ültetek. A melegigényes tökféléket a májusi fagyok után vessük el, de ha a palán-
tákat április közepétől előneveltük, úgy a vegetációs periódust lerövidítjük. Külö-
nösen előnyös ez a hosszú vegetációs periódusú tökféléknél: laskatök, kolbásztök, 
sütőtök. A cukkini palántázva jóval hamarabb hoz termést. Tehetjük a szabadba is 
május elején, de fátyolfóliával takarjuk. Hogy a palántáink átvészeljék az átültetés 
okozta sokkot, erjedő vagy erjesztett csalánlével öntözzük (1 kg aprított csalánt 
10 liter esővízben 3 nap, illetve 3 hétig erjesztünk, öntözésre tízszeres hígításban 
használjuk, vagyis 1 liter csalánléhez 9 liter esővizet adagolunk).

A gyalog- és a karós bab vetésére is e hónapban kerül sor. 
Ne feledkezzünk meg a fűszer- és gyógynövényekről sem. A csombor és borágó 

magvait egyenesen az ágyásba vessük el, de vethetünk még bazsalikomot, ka-
kukkfüvet, izsópot is. Rukkolával és zsázsával is próbálkozhatnak az újdonságokat 
kedvelő kertészek. Az évelő fűszernövények tövét komposzttal szórjuk meg.

Végül érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy a tavaszi virágokból ízletes 
ételt is készíthetünk. A bodzát és az akácvirágot palacsintatésztába rántsuk ki. 

Feltétlenül gyűjtsük a következő hónapok erjesztett leveinek alapanyagát: fia-
tal csalánt, amit szárítva vagy mélyhűtve is tárolhatunk augusztus hónapig, ősz-
szel újra szedhető a friss csalán. A felmagzott csalán nem alkalmas csalánleves 
öntözésre. 

T. Veress Éva
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Tamkó Sirató Károly: 
Május
Méh gyűjti már a mézet,
ünnepel a természet.
Erdő, mező muzsikál,
nincs szebb hónap májusnál.

Folytasd a virágfüzért 
a megkezdett ritmus 

szerint!

Virágok mindenütt
A WC-papír gurigát szeleteld fel, a 
keletkezett „szirmokból” ragassz 
virágot. Még szebb, ha színesre 
pingálod vagy bevonod színes pa-
pírral őket, mielőtt cérnára fűzve 
felfüggeszted.

Az Életfa Családsegítő Egyesület 
gyermekoldala
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Kolozsvár 10.
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VÍZSZINTES: 1. A Farkas utcai templom … és rendházát 1644-ben bontot-
ták le, mert a vallási zavargások idején megrongálódott. 7. A … bástyát Beth-
len Gábor újjáépítette, ezért nevezik Bethlen-bástyának is. 11. Zöld – angolul. 
12. Kisokos. 14. … maior, előre nem látott körülmény. 15. Gyilok. 18. Aki keveset 
és ritkán beszél. 20. Meleg. 21. Kötőszó. 23. Hiteles mérték. 24. Az angol királyi 
légi haderő. 25. Kelmét készít. 27. Becézett Attila. 28. Itt adta meg magát 1848-
ban a horvát tartalékcsapat. 30. Tréfa. 32. E.T.Á. 34. Növényi szer. 35. Elmond, 
kifejt. 37. Becézett Ágnes. 39. … baptista, újrakeresztelő. 40. Csuk. 41. Az étkezés 
sora. 44. Tangens rövidítése. 45. Előd. 46. E hely felé indul. 48. Erkölcstani. 49. 
…édes, nagyon édes. 51. … Emma, kolozsvári születésű színművésznő. 52. … 
Antal, kitűnő magyar színész. 54. A jelenlegi Román Opera Fellner és … híres 
színháztervezők műve. 55. A …-ház, más néven a Benkő ház, a kiváló erdélyi 
matematikus szülőháza.

FÜGGŐLEGES: 1. Tangens rövidítése. 2. …vadász, engedély nélküli vadász. 
3. Régi portugál pénzegység. 4. … semmi, fogd meg jól. 5. Fordított kettős betű. 
6. Korlátlan hatalmon alapuló. 7. Spanyolországi keleti szél. 8. Zavar. 9. Meztelen 
emberi testet ábrázoló kép. 10. Bárium vegyjele. 13. … amper, ezer amper. 15. 
… Department, az uSA külügyminisztériuma. 16. A Farkas utcai templom szó-
széke Nicolai Illés, … Benedek és Régeni János műve. 17. A város egyik régi 
temetője, a … temető. 19. A jelzett időtől mostanáig. 20. Ferdén. 22. …-mondás, 
közmondás. 24. Női név. 26. Herélt szarvasmarha. 29. Kettős betű. 31. Azonos 
betűk. 33. Ügynök. 36. Becézett dédnagymama. 38. Indiai gépkocsik jelzése. 42. 
Csavar. 43. Sokat beszél. 46. ugyanúgy – latinul. 47. Idegesítő rovar. 48. E.L.L. 50. 
… mays, a kukorica tudományos neve. 51. Azonos betűk. 52. Olasz folyó. 53. Sír.

Márk Lajos
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1 Hétfő Tünde, Álmos                                                
Szt. Jusztiniusz 

Tünde – Vörösmarty Mihály névalkotá-
sa a tündér szóból.

1 80 éve született Bukarestben Pongrácz Antónia 
iparművész, grafikus.  

2 Kedd Anita, Etele, Kármen, Anna-
mária, Csilla                
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita (magya-
rul: Johanna) spanyol becézőjéből. 

2 120 éve született Budapesten Radó Tibor  
matematikus.

3 Szerda Cecília, Klotild                                          
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelentése: a 
dicsőségért harcoló nő.

3 220 éve, 1795-ben hunyt el Losoncon Kármán 
József író.
100 éve született a felvidéki Márkusfalván 
Máriássy Félix Kossuth-díjas filmrendező, 
forgatókönyvíró. 

4 Csütörtök Bulcsú, Ildikó, Kerény                                        
Szt. Quiriniusz

Bulcsú – török–magyar eredetű; jelenté-
se: vért keverő, vért kibocsátó.

4 90 éve halt meg Kolozsváron Gheorghe Dima 
román zeneszerző, karmester.
90 éve született Margittán Harag György rende-
ző, színművész.

5 Péntek Fatima, Angéla, Ferdinánd, 
Kund                     
Szt. Bonifác

Fatima – 1. – arab eredetű; jelentése: 
(ismeretlen), Mohamed legfiatalabb 
leányának neve; 
2. – portugál eredetű; jelentése: egy 
portugál község neve.

5 115 éve született Budapesten Gábor Dénes Nobel-
díjas fizikus, a holográfia feltalálója.                                                                                                 
100 éve hunyt el Kolozsváron Barabás Ábel 
irodalomtörténész, tanár, eszperantista. Az első 
magyar eszperantó tankönyv szerzője.
95 éve született Marosvásárhelyen Nyárády An-
tal  botanikus, botanikai szakíró. 

6 Szombat Norbert, Szabolcs, Délia                                 
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelentése: 
északi fény.

6 140 éve született Thomas Mann német író, a 20. 
századi német nyelvű irodalom egyik legjelentő-
sebb alakja. 
65 éve hunyt el Budapesten gróf Bánffy Miklós 
író, grafikus, rendező, politikus.

7 Vasárnap Úrnapja
Arianna, Grácia, Róbert, 
Szabolcs, Levente            

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 170 éve, 1845-ben született Veszprémben Auer 
Lipót világhírű hegedűművész, karmester és 
zeneszerző.                                          
185 éve, 1830-ban született Nagyiklódon gróf 
Esterházy Kálmán politikus.

8 Hétfő Helga, Medárd                                          
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelentése: 
hatalmas + erős.

8 Ha Medárdkor esik, akkor negy-
ven napon át bőséges részünk 
lesz csapadékban.

9 Kedd Annamária, Előd, Félix, 
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: boldog. 9
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(ismeretlen), Mohamed legfiatalabb 
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2. – portugál eredetű; jelentése: egy 
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díjas fizikus, a holográfia feltalálója.                                                                                                 
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95 éve született Marosvásárhelyen Nyárády An-
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Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelentése: 
északi fény.
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Arianna, Grácia, Róbert, 
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Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.
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Lipót világhírű hegedűművész, karmester és 
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Esterházy Kálmán politikus.

8 Hétfő Helga, Medárd                                          
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelentése: 
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9 Kedd Annamária, Előd, Félix, 
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: boldog. 9



2014–2015
JÚNIuS344

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Június Szent Iván hava. Napisten 
hava. Nyárelő hó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

10 Szerda Margit, Diána, Gréta                                       
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: gyön
gy.                                        Gréta – a 
Margaréta, Margit önállósult becézője.

10 390 éve, 1625-ben született Apáczai Csere János  
filozófiai és pedagógiai író.
100 éve született Saul Bellow Nobel-díjas ameri-
kai író.
135 éve született Nagykárolyban Kaffka Margit 
író, költő.

Nedves, esős időt várj,           
mert Margit mindig bepisál.

11 Csütörtök Barnabás, Barna                                            
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; jelen-
tése: a vigasztalás fia.

11 125 éve született Budapesten Dálnoki Miklós 
Béla vezérezredes, politikus, miniszterelnök.

12 Péntek Jézus Szent Szíve ünnepe
Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János              

Villő – latin–magyar eredetű; jelentése: 
lomb.

12

13 Szombat Antal, Anett, Antónia, 
Tóbiás
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.                                     
Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, 
fejedelem, elöljáró.

13 300 éve hunyt el Kolozsváron Bzensky Rudolf 
jezsuita rendi szerzetes, történetíró. 
150 éve született William Butler Yeats irodalmi 
Nobel-díjas ír költő, drámaíró.

14 Vasárnap Elizeus, Hedvig, Herta, Va-
lér, Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

14 90 éve született a felvidéki Bején Darvas Iván 
Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész. 

15 Hétfő Jolán, Modeszt, Vid, Viola, 
Zója
Árpád-házi Boldog Jolán

Jolán – Dugonics András névalkotása; 
jelentése: jó leány (magyar); a viola 
virága (görög).

15 135 éve született Magyarköblösön Roska Márton 
régész. Fő kutatási területe a honfoglalás kora 
volt, Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett.

Ha Vid napján esik, nem lesz jó 
a termés. Ha azonban Vid vilá-
gos (derült), bő termés lesz.

16 Kedd Arany, Benő, Jusztin, 
Jusztina                

Jusztin – latin eredetű; jelentése: igaz-
ságos, igazságszerető ember.

16 10 éve hunyt el Szegő Katalin  filozófiai szakíró, 
kolozsvári egyetemi oktató.

17 Szerda Alida, Alina, Laura, Sza-
bolcs, Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: babér-
fa, babérkoszorú.

17

18 Csütörtök Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelentése: 
létező. Arnold – germán eredetű; jelen-
tése: sas, uralkodó.

18 125 éve született Szentendrén Ferenczy Béni  
Kossuth-díjas szobrász és ikertestvére, Ferenczy 
Noémi, neves gobelinművész. 

19 Péntek Gyárfás                                                              
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; jelenté-
se: idős férfi.

19 30 éve hunyt el Kolozsváron Cseh Gusztáv 
grafikusművész. 

20 Szombat Flóra, Keve, Rafael, Illés, 
Szilamér

Rafael – héber eredetű; jelentése: Isten 
meggyógyít.

20

21 Vasárnap Alajos, Lujza, Olga, Dalma                  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; jelenté-
se: egész + bölcs.

21 110 éve született Jean Paul Sartre  Nobel-díjas 
francia író, filozófus.

22 Hétfő Paula, Paulina, Krisztina                             
Fisher Szt. János, Morus Szt. 
Tamás, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű.

22

23 Kedd Etelka, Szidónia, Zolna, 
Zoltán

Szidónia – föníciai eredetű; jelentése: 
Szidón városából való nő.

23 175 éve, 1840-ben született 
Kóródszentmártonban Kolosváry Sándor  jogász,  
a kolozsvári egyetem tanára.
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Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; jelen-
tése: a vigasztalás fia.

11 125 éve született Budapesten Dálnoki Miklós 
Béla vezérezredes, politikus, miniszterelnök.

12 Péntek Jézus Szent Szíve ünnepe
Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János              

Villő – latin–magyar eredetű; jelentése: 
lomb.
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13 Szombat Antal, Anett, Antónia, 
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Anett – az Anna önállósult francia 
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24 Szerda Iván                                                           
Keresztelő Szt. János 
születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános rövi-
dülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 125 éve született Baktay Ervin festőművész, 
művészettörténész, orientalista.
35 éve hunyt el Kolozsváron Karácsony Emmy 
festőművész, emlékíró. 

Ha előtte már énekel a kakukk, 
olcsó lesz a gabona, ha Szent 
János bogara nagyon fénylik, jó 
idő ígérkezik.

25 Csütörtök Vilmos, Dorottya, Vilma, 
Viola

Vilmos – latin–germán eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

25

26 Péntek János, Pál                                                        
Alexandriai Szt. Cirill

János – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes.                                  

26 85 éve hunyt el Budapesten Garas Márton szín-
művész, a magyar némafilmgyártás hőskorának 
kimagasló alakja.

27 Szombat László                                                        
Szent László király (Erdély 
védőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: hata-
lom + dicsőség.

27

28 Vasárnap Irén, Iringó, Levente                                         
A gyulafehérvári főszékes-
egyház felszentelése, Szt. 
Ireneusz 

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 28

29 Hétfő Péter, Pál                                                          
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.                          Pál 
– latin eredetű; jelentése: kicsi, kis 
termetű férfi.

29 60 éve hunyt el Budapesten Szekfű Gyula törté-
nész, publicista, egyetemi tanár.

30 Kedd Bese, Tihamér                                                  
A római egyház első szent 
vértanúi

Bese –  török–magyar eredetű; jelenté-
se: kánya.

30
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se: erős akaratú védelmező.
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kegyelmes.                                  
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művész, a magyar némafilmgyártás hőskorának 
kimagasló alakja.

27 Szombat László                                                        
Szent László király (Erdély 
védőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: hata-
lom + dicsőség.

27

28 Vasárnap Irén, Iringó, Levente                                         
A gyulafehérvári főszékes-
egyház felszentelése, Szt. 
Ireneusz 

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 28

29 Hétfő Péter, Pál                                                          
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.                          Pál 
– latin eredetű; jelentése: kicsi, kis 
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Telekfarka
A fejérdi völgy alsó szakaszán, ahol a patak nemsokára belesiet a Kis-Szamosba, 

a nagy villaépítési láz honfoglalásai között nehezen talál ki az utazó Telekfarkára. 
A kolozsváriak régebben a Szénafüvek felől mezei utakon ereszkedtek le idá-

ig. Az volt Kolozsvárra a legrövidebb út. De valószínűleg a Fejérd felőli volt „az 
igazi”, mert a telekfarkai magyarok nagy része fejérdi származású volt, innen és 
„belőlük” született ez a kis tanya a fejérdi völgyben. Manapság persze már úri 
kényelemmel és a terelőút gyorsaságával érkezhetünk a közelébe, mert Apahida 
után már útjelző tábla is mutatja az irányt: Câmpenești 6 km. A gond azonban 
igazán itt kezdődik, mert aki már néhány éve nem járt erre, nem fog ráismerni a 
tájra. Táj ugyanis „nincs”: a völgy új épületekkel van tele, és mindent belakott a 
völgybe kitelepedett villalakó népesség. Egyfelől a modern épületek cifra látványa 
fogad, másfelől a járhatatlanságig megkavicsozott ide vezető út.

Telekfarkát alig találjuk. Három km-es völgyi út után, ahol tavak és vízduz-
zasztó töltések is kísérik utunkat, egy bal fele nyúló völgyben, régi falusias jellegű 
házakra lehetünk fi gyelmesek. Ez egészen más, mint az eddig látott úri pompa, 
és az utcasor házai szégyenlősen bújnak el szemünk elől. Ráleltünk hát a tanyá-
ra. Itt is a szokásos ellentmondás fogad: a felhagyott, hétvégivé alakított néhány 
néptelen házra, rá- vagy melléje telepszik a villasor. Mellettük, közöttük pedig 
romokban hever a kis telep volt tágas iskolája. Tovább pedig fedél nélkül áll a ma 
kultúrotthonnak nevezett, valószínűleg a régi iskola épülete, és nemcsak hogy 
romos, de épp most bontják. Igen, Telekfarkán „most bontják a kultúrát”.

Ha a népesedési adatokat nézzük 1913-ban Telekfarka a Fejérdi fogadókkal 
együtt Fejérd kültelepe, Fejérd része volt vagy későn alakult ki a tagosítással. 
1930-ban külterületi helyként önálló község lett Cîmpeneşti (Câmpenești) néven. 
Telekfarkát 1930-tól szerepeltetik a nyilvántartások, 71 református és katoli-
kus magyarral. 1941–44 között a magyar közigazgatásban is megtartotta önálló 
státusát. Telekfarka tehát először Fejérd része, aztán Kolozsváré meg Apahidáé. 
Miközben egyik vagy másik településhez csatolták, majdnem elfogyott, elolvadt 
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magától. A tagosítás felduzzasztotta, a bé-
csi döntés csúcsra vitte, majd a téeszvilág 
szétkergette ezt a kis telepet. 

Ezeknek a tanyáknak a népe nagyon 
sokat szenvedett a háború alatt. Itt vonult 
át a front, csatatér volt, akárcsak Fejérd.

Érdekes és elgondolkoztató a lélekszám 
alakulása, növekedése, hanyatlása, majd 
újra duzzadása. 1966-ban 399 román és 72 
magyar lakta, de alig tíz év alatt a tanya 
gyors hanyatlásnak indult: 1977-ben 94 ro-
mán és csak 4 magyar maradt. A változások 
után elkezdődik egy haza- és kitelepedés. 
1992-ben 10 lakosából 9 román és 1 ma-
gyar, 2002-ben 51 román és 3 magyar lak-
ta. Egyelőre, hisz jól látszik, hogy elkezdő-
dik egy új Telekfarka születése, új lakókkal.

Idős asszony fáradtan vonszolja ma-
gát a gondosan megkövezett, de épp ezért 
szinte járhatatlan tanyai úton. Kezében szatyor nélkül szorongatott kenyér, liszt, 
felvágott és ez-az. Nehezen halad, és mi betartjuk a falusias autós szokást: meg 
kell állni minden gyalogosnak, rászorulónak. Felveszem, faggatom, de nehezen, 
„asszonyiasan” mesél. Gyanúsan kánikulás, már-már „csorrós” öltözöttségem el-
lenére is „patron”-nak néz, és az első kérdést ő szegezi nekem, hogy biztosan 
villahelyet, „héj gyé kábáná”-t akarok itt venni. Ahogyan a temető, a volt görög 
katolikus templom, magyarok után érdeklődöm, azonnal gyanakvó lesz. Sorol-
juk a telekfarkai régi ismerőseimet, erre egy kicsit feloldódik. Gyanús, ha valaki 
idegenként sokat tud arról a faluról, ahol mások élnek. Itt született, mondja, de a 
60-as években, mint a tanyaiak nagy része, ők is beköltöztek Kolozsvárra, 90 után 
jöttek haza, gazdálkodnak. Ennyi a szokásos tanyai sors.

Romokban áll a régi iskola, csak a négy fal maradt meg, és most bontják a 
kultúrotthont is. Felújítva áll viszont a valahonnan hozott, legalább kétszáz éves, 
kecses fatemplom. Katócz András szatmárhegyi honvéd sírját sem találjuk. A ka-
tonai adatok szerint a Szénafüveken érte a halál, idehozták a román temetőbe. 
A „Cinstea eroilor” feliratú kereszten azonban csak egy 1914-es emlékszöveg áll. 

Végigjárjuk a falu hosszát, magyarokat keresünk. Lenn a fővölgyben egyetlen 
igazán régi porta áll szabályosan, úgy ahogy a hajdani porták: ház, csűr, szín, 
gazdasági épületek egy telken. Érdekes, hogy régebben a közel 100 magyar nem 
épített itt magának magyar templomot, akkor sem, amikor tehette volna. A ma-
gyarázatokat ott találjuk, ahol Szopor esetében is. Az elején, a 20-as, 30-as évek-
ben halogatták, aztán a háború alatt és után már nem jutott rá erő, pénz, akarat. 
A beszolgáló fejérdi, majd kolozsvári lelkészeknek pedig nem futotta erejéből és 
talán hozzáállásából sem. 
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A régi magyarok közül már csak egy lélek a 
folyamatosan kinn lakó; Jakab Ferenc nyugal-
mazott rendőr maradt magyar Telekfarkán. Ezt 
mondják többen is, amerre érdeklődünk, és mu-
tatják is házát: „Féri, polițistul”. Nyugdíjba jöve-
tele után ő költözött vissza a leghamarabb, és fo-
lyamatosan itt is lakik. Elmegyünk megkeresni. 
Az alsó út mellett találunk rá a kis házra. Nem 
hivalkodó palota, praktikus szerény kis ház. A 
fi a megy be utána, akivel mi is csak románul 
tudunk beszélni. Jakab úr szolgálatkészen áll 
rendelkezésünkre, információval, emlékekkel, 
helyismerettel. Valóban jól ismeri „szülőtelepét” 
és a vidéket. Autónkba ül, velünk jön bejárni a 
magyar temetőt, és megkeresni a dombon túl a 
sztrimbai temető nyomait. Ez az utunk azonban 
sajnos nem járt sikerrel. 

Felkapaszkodunk az északi domboldalra, 
megnézni a magyar temetőrészt. Néhány sír maradt meg csupán, némelyik gon-
dosan bekerítve, Jakab, Török nevekkel és néhány olvashatatlannal. Mások jel 
nélkül maradt hanttal. Nem tudjuk, hogy eltűntek a kövek, a sírok vagy csak ennyi 
volt. Ide és külön temetkeztek régebben a magyarok. Élt itt néhány gazdagabb 
magyar is. Jelen Gyula telekfarkai birtokos sírjait azonban itt hiába keressük. Az 
utódok, a család csak egy részét kapta meg a visszaigényelt földjeinek, pedig 16 
hektár egy tagban volt itt. A Tímár kúria fenn állt a hegyen a Bakamál alatt. Már 
nyoma sincs. A Varga, Jakab, Hadnagy, Török, Halász, Kalló voltak a leggyakoribb 
telekfarkai nevek – valamennyien eredeti fejérdiek. – Itt most már minden Telek-
farka – mondja Jakab Ferenc, ahogy lekanyarodunk a főútról a villasorra –, már 
azonnal Telekfarka kezdődik. Ez a puszta völgy nagyon előkelő hely lett. Tarnicai 
vizet iszunk, nagyobb részén gáz is van, mi kell még? Van is ára a telkeknek. És 
még lesz. Itt valamikor az iskolában magyar tagozat is volt egy ideig. De én ezt 
már nem „fogtam meg”, egy osztályt sem jártam magyarul.

Most tehát szemmel láthatólag új világ, újgazdag világ kezdődik Telekfarkán 
is, de ezzel már új történelem is íródik, nemcsak itt, de Szamosszentmiklóson, 
Apahidán, Zsukon is. Haza- és kiköltözés, új honfoglalás. Hogy mit szeret ebben a 
völgyben és tájban az az ezernyi kolozsvári villaépítő, aki ide kívánt honosodni, 
nem tudhatjuk. 

Kopár, szikár, ázsiai ez a táj és sztyeppés hangulat: igazi Mezőség lenne, ha az 
lenne. Erdő sehol, és csak távolról sejlik a fejérdi erdősor. Vize nincs, csak a szá-
radó Fejérdi patak. ugyan, honnan is gyűlt annyi víz ide, hogy belőle néhány gát 
mögött duzzadó tóláncolat szülessen? 

V. L.
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Kolozsvár 10. − Tóvidéki egyházközség 

A Kolozsvár-Tóvidéki Református Rgyházközség a Küküllő (Târnavelor) utcai 
templom környékén lakó reformátusok, jelenleg 1713 lelket számláló gyülekezete. 

Az egyházközség 1977-ben jött létre, amikor az akkori, Kolozsvár-Újalsóváros 
keleti városszélen fekvő gyülekezetrésze önálló egyházközséggé szerveződött.

Az akkori gyülekezeti élet  a Szeret utcai, mintegy száz férőhelyes imaházban 
kezdődött.

Az 1970-es évek végétől kezdve sorozatosan benyújtott templomépítési kérel-
mek állandó elutasításra találtak. 

Isten kegyelméből, a rendszerváltást követően adatott meg a gyülekezetünk-
nek, hogy a templomot és parókiát is magában foglaló, új gyülekezti központ 
megépülhessen. 

1991–1994 között épült fel a templom és parókia, dr. Murádin Katalin műépí-
tész, egyetemi tanár tervei alapján, a helyi gyülekezet sok önkéntes munkájával és 
külföldi testvéregyházak áldozatos segítőkészségével. 1994. november 6-án tartot-
tuk a templomszentelő és hálaadó ünnepi istentiszteletet.

Templomunk ékessége a faragott kőszószék. (Eredeti helye a szászvermesi, el-
hagyatott, romos szász, lutheránus templomban volt. A Szebenben székelő Lu-
theránus Egyházkerület 1993-ban azért ajándékozta egyházközségünknek, hogy 
megmentse azt). A kehely alakú, négy kőtáblás dombormű a kései gótika ismert 
műremeke. A szószék szemben levő, címerpajzsos lapjának homlokterében az 
1497-es, régies számokkal 
bevésett évszám olvasható.

A templomtorony 35 mé-
ter magas. A torony csúcsát 
díszítő, kerámiából készült, 
85 cm magas kakas a ma-
gyarországi Pécs testvérvá-
ros ajándéka. 

A nyitott harangházból 
két harang is hívogat Isten 
házába. Mindkettő a Szász-
országi Evangélikus Egyház 
ajándéka. A nagyobbik, a 
257 kg tömegű harang a B. 
Pietzel harangöntő műhe-
lyében készült 1922-ben. 
Felirata: „Ehre sei Gott in 
der hoehe und Friede auf 
Erden” (fordítása: Dicsőség 
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Istennek a magasságban és a földön békesség). A kisebbik, 204 kg tömegű A. 
Bachert harangöntő műhelyében öntetett 1996-ban. Feliratai: „Fürchte dich nicht, 
ich habe dich erlöst” (fordítása: Ne félj, mert megváltottalak), „Kolozsvár Tóvidéki 
Református Egyházközség, X. Reformierte Kirchgemeinde Klausenburg, Parohia 
Reformată Cluj X., 1996”. 

A templom alagsori termei, a konyha és annak járulékos helyiségei nagyszerű 
lehetőséget biztosítanak a gyermek-, az ifjúsági munka, valamint a gyülekezeti 
élet legkülönbözőbb rendezvényei számára.

1999-től az alagsori kisterem ad otthont a Tóvidéki Református Óvodának, de 
ugyanebből a templomi alagsorból nőtte ki magát a Tálentum Református Iskola is.

Gyülekezetünk idősek között végzett szeretetszolgálatából született meg 2004-
ben a Küküllő utca 1 szám alatt működő Fébé idősgondozó otthon. Bővítések tör-
téntek 2007-ben, valamint 2011-ben.

Lelkipásztorai: Kozma Endre (1977–1993), Kozma Gizella (1979–1990), Koz-
ma András (1993–), Visky Péter (1994–).

Kozma András lelkipásztor

Kolozsvár 11. – Törökvágási egyházközség

A Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség – Kolozsváron a Kis-Sza-
mos bal partján, a Hója-hegy déli lejtőitől övezett Donát negyedben helyezkedik 
el. Az 1998-as adatok szerint 2560 református a gyülekezet lélekszáma. A 2011-es 
adatok szerint fogyó tendenciát mutat: 2050 lélek, de már 2014 elején 2150 lélekre 
gyarapodott a gyülekezetünk.

Gyülekeztünk önállóságát 1980. június 1-jén nyerte el, azóta lelkiekben és 
anyagiakban is egyre gyarapszik ez a közösség. Első években kis családi házban 
tartották az istentiszteleteket. A falak lebontásával sikerült nagyobb belső teret 
kialakítani, de még így is szűkös volt a hely, míg 1985. augusztus végére már 
elfogadható 250 férőhelyes kis templomot sikerült kialakítani. Néhány év lefor-
gása alatt már kicsinek bizonyult ez a templom is, különösen nagy ünnepekkor és 
konfirmációk alkalmával. Szükségét érezte a gyülekezet, hogy nagyobb temploma 
legyen, de a körülmények egészen 1989-ig nem tették ezt lehetővé. A kommuniz-
mus bukása után, 1990 elején a templomépítéshez alkalmas területet kellett volna 
vásárolni. Noha a város és az állam több gyülekezet részére utalt ki területeket, a 
törökvágási gyülekezetnek nem volt hajlandó templomépítésre alkalmas területet 
adományozni.
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A Magyarok Világszövetsége segítségével 5350 m² alapterületű, rendkívül ér-
tékes és szép ingatlant sikerült vásárolni rajta hétszobás, három fürdőszobás, eme-
letes családi házzal. 1994-től ez volt az a hely, ahol elkezdődött a templom építése 
hét és fél év kemény munka és sok-sok vergődés után. A templomot Makovecz Imre 
tervezte és Müller Csaba alkalmazta a helyi körülményekhez. Isten újabb csodája 
volt, hogy sikerült építési engedélyt szerezni. Nagyon kevés pénzzel, de erős hit-
tel indult meg az építkezés, de a gyülekezet tudta, hogy Isten a kövekből is tud 
magának fi akat teremteni, és a semmiből is templomot építeni. 2008. május 4-én 
Istennek hála, felavatásra került az új templom, s a felszentelésen jelen volt annak 
megálmodója, Makovecz Imre is. A gyülekezeti ház kialakítása folyamatban van.

Az egyházközségben hetente három csoportban vallásórára várjuk a gyerme-
keket. Vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentiszteletre is sor 
kerül. A fi ataljaink három éves felkészítő után konfi rmálhatnak. Ezt követően az 
ifjúsági csoportban heti rendszerességgel tanulmányozhatják a bibliát. Hetente van 
zenebona az óvódások számára, furulyaóra az iskolásoknak, gitáróra a fi ataloknak 
és kórus a felnőtteknek. A felnőtt bibliaórára pedig mindenkit várunk csütörtökön-
ként. Rendszeresen gondoskodunk a hajléktalanokról a teológiai hallgatókkal kar-
öltve. Alkalmilag kulturális rendezvényekre is sor kerül az egyházközségben. Szom-
bat este, vasárnap délelőtt és délután istentiszteletet tartunk a templomunkban.

Lelkipásztorai: Bibza István (1980–2012), Bibza Gábor (2004–).

dr. Bibza Gábor lelkipásztor



2014–2015
JÚNIuS354

A
 V

Á
RO

S 
KÖ

LT
Ő

JE Reményik Sándor

Papírkatonák

Keresztessy  papírkereskedő.
Fantáziámban furcsán kapcsolódnak
Ő és a temető.

utunk a temető felé
Menet s jövet,
El a lábas Jósika-ház előtt,
Piacon át
A Keresztessy során vezetett.

Temetőből jövet
Anyámtól könyörögve kértem
Pár krajcárt papírkatonákra.
Előre tudta, előre mosolygott,
Adta a pénzt,
És megenyhülten bólintott reája.

Micsoda vitézei voltak
Annak a régi Keresztessy-boltnak!
Sóvárogva nézték gyerek-szemek,
Világhódító hadserege volt

Ártatlan papirosból
Az öreg Keresztessynek.

Nekünk ott fenn a temetőben
Akkor csak egy sírunk volt és kicsi:
Testvérke sírja, pici leányka-sír –
Az élet alig pitymallott neki.

Megsokasodtak azóta a sírok
És elfogytak a papírkatonák –
Papírálarca lehullt mindeneknek,
Meztelen vasban mered a világ.

Az öreg Keresztessyt is kivitték,
Magával vitte büszke seregét,
De minden esztendőben egy napon
Sírja körül
Ezer gyertya és ezer öröm ég.
Látom seregét sírja körül állni –
Ezer gyerekszív ujjong messziről –
S tisztelegnek a papírkatonái.
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Június 5-én Barabás Ábel (1877–1915) korán elhunyt nyelvtudósra  emlé-
kezünk. Verespatakon született, a kolozsvári unitárius Kollégiumban tanult, s az 
itteni egyetemen szerzett német–magyar szakos diplomát. Meltzl Hugó professzor 
tanítványaként vált Goethe- és Petőfi-rajongóvá. 1903-ban doktorált, s lett a kollé-
gium helyettes, majd 1906-tól rendes tanára. Közben még volt újságíró és színhá-
zi dramaturg is. Hívévé szegődött az eszperantó-mozgalomnak: 1898-ban kiadta 
az első magyar eszperantó tankönyvet. Irodalomtörténeti dolgozatait németül és 
magyarul írta. Összegyűjtötte mestere, Meltzl Hugó Petőfi-tanulmányait, fordított 
is. A háború hatására szonetteket írt. Alkotó ereje teljében hirtelen ragadta el a 
halál. Fehér márványbetétes kis sírköve a III. B felső részén az unitárius sírok közt 
található. 

Június 11-én egy másik unitárius tanár, Boros Sándor (1865–1900) születé-
sének 150. évfordulója érdemel figyelmet. Tordátfalván született Boros György, 
a későbbi püspök öccseként. Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte iskoláit. 
A kolozsvári egyetemen Brassai Sámuel tanítványa, itt szerez matematika–fizika 
szakos diplomát. 1888-tól helyettes, 1891-től rendes tanár az unitárius Kollégium-
ban. 1893-ban választják igazgatónak. Az első hazai egyetemi diplomával rendel-
kező kollégiumigazgató a városban. Céljául tűzi ki a tanintézet modernizálását, 
az internátus átszervezését, új épület emeltetését. 1900. júniusában, mikor már 
sínen van a Pákei Lajos tervezte új kollégiumépület felhúzása, egy gyomorműtétet 
követően hirtelen meghal. A Fekete-kertbe temetik, közadakozásból emelt sírköve 
– bár a sírba mások temetkeztek – máig fennmaradt. 

Június 16-án Szegő Katalin (1933–2005) filozófiatörténész halálának tízéves 
fordulójára emlékezünk. Nagyváradon született, s ott végzett tanítóképzőt, majd a 
kolozsvári Bolyai Egyetemen filozófia–pedagógia szakot 1955-ben. 1977-ben Som-
ló Bódogról írott disszertációjával doktori címet szerzett. Az egyetemen maradt 
tanársegédként, lassan emelkedett a ranglistán. Főleg filozófiatörténettel, etiká-
val és logikával foglalkozott. 1998-tól a Partiumi Keresztény Egyetemen tanított. 
Számos tanulmányt írt, neves bölcsészek munkáit rendezte sajtó alá. A Kertek 
parcellában anyósa, Szegő Júlia zenetudós sírjába temették. 
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Fodor Sándor

Keleti humor

Szovjetunióban tett látogatásunk során − az egész alig tartott tíz–tizenkét 
napot − jutott idő arra, hogy vendéglátóink elvigyenek bennünket az Ezeregyéj-
szaka egyes tájaira. Naszredin Hodzsa szülőföldjére, Üzbégföldre is. Bokharában 
− egyebek között − az egykori emírek téli és nyári palotáját is meglátogattuk. 
Kísérőink majd minden kérdésünkre azzal kezdték a válaszadást, hogy az emírt 
1920-ban Frunze elvtárs vezetése alatt elkergették, azóta szovjethatalom van. 
utána − a válasz a tulajdonképpeni kérdésre.

A bokharai emír nyári palotájának kertjében gyönyörű, csempeszerű téglával 
kirakott, széles úszómedence: épphogy nem volt benne víz. A medence mellett, 
mintegy két-két és fél méter magas ácsolat, amolyan őrtoronyféle, kényelmes 
ülőkével a tetején. Házigazdáink siettek felvilágosítani bennünket arról, hogy az 
emírek feslettségének, mélységes erkölcsi nihilizmusának a dokumentuma előtt 
állunk: amikor az emírnek ugyanis enyelegni támadt kedve, egy kosár almával 
felkapaszkodott a kakasülőjére, mire a háremhölgyek valamennyien kitódultak a 
medencébe, úszkálni. Amelyik éppen megtetszett a kényúrnak, azt megdobta egy 
almával − és már vonultak is befele. No hiszen, mondtam én erre, ez tényleg nem 
volt szép, de ha meg találnának választani bokharai emírnek, nem megyek haza 
Romániába, egye fene, itt maradok. Tolmácsunk hűségesen fordítja szavaimat ro-
mánról oroszra, a helyi tolmács oroszról üzbégre. Kísérőnk komolyan bólint. Érti. 
Aztán mélyet lélegzik és magyarázni kezd:

− Frunze elvtárs vezetésével a bolsevikok 1920-ban elűzték az emírt. Itt most 
szocialista szovjet köztársaság van. Esetleg a bokharai szovjet elnökének választ-
hatnák meg az elvtársat…

− Csak tréfáltam − mondom és nevetek hozzá, ahogy a tréfákhoz illik, hátha 
házigazdáink is elmosolyodnának. Fordítják: oroszra − üzbégre. Csakhogy a há-
zigazdánk nem mosolyog. Bólint. Ezt is megértette: − Aha.
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Túlozni se szabad!

Meglátogattunk egy óriáskolhozt is Bokhara környékén. Akkora területen gaz-
dálkodott, mint mifelénk egy megye. Amint ilyenkor szokás, elvittek ide-oda, ma-
gyaráztak nekünk. Igen érdekes volt minden, de már elfelejtettem. A végén közös 
vacsora. Mint mindenütt, ahol megfordultunk vendégekként.

Az első pohárköszöntőt maga az elnök, egy tömzsi üzbég mondta, egyenest oro-
szul, hogy kevesebbszer kelljen fordítani. Természetesen ő is Frunze elvtárssal in-
dított, majd pedig hosszasan sorolta a számokat, amelyek mind azt bizonyították, 
mennyire megváltozott az üzbég dolgozók élete a szovjethatalom évtizedeiben: 
felszámolták az írástudatlanságot, életszínvonal stb. Egyik − talán legfontosabb 
− vívmány, hogy megszüntették a nők feudális kiszolgáltatottságát, hátrányos 
megkülönböztetését: ma az üzbég nő egyenjogú a férfival, tessék, az Üzbég SzSzK 
elnöke is nő − és ez nem véletlen.

Tudvalévő, hogy a muzulmánoknál − egyenjogúság ide-oda − nő nem ülhet 
a férfiak asztalához. A vacsoránál is csak a mi küldöttségünk nőtagjait láthattuk.

− No hiszen − jegyzi meg csendesen Remus Luca barátom −, ha már ilyen szé-
pen megoldódott, miért nem ülnek nők is, üzbég elvtársnők itt az asztalunknál?!

Az elnök rosszallón csóválta a fejét:
− Ott azért még nem tartunk.

Ki
ta

rt
ás
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és Repeczky Andor

A húszadik század első éveinek ko-
lozsvári sportéletét meghatározta a Ko-
lozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC), 
amely sportolói révén számos nemzetközi 
és országos sikerrel büszkélkedhetett. A 
KEAC-nak számos szakosztálya működött 
ez időben, ezek közül kiemelkedett a ví-
vóké, amelynek tevékenysége a Repeczky 
fi úk, László és Andor köré fonódott. Itt 
vívott 1906-tól Pósta Sándor is, a későbbi 
olimpiai bajnok magyar kardvívó.

1906 őszén, középiskolás tanulmá-
nyainak befejeztével, Pósta Kolozsvárra 
jött, ahol a Ferenc József Tudományegye-
tem orvosi karára iratkozott. Hamaro-
san megismerkedett a helyi sportszerető 
kollegákkal, és a mindennapok részévé 
vált a délutáni vívóedzés öt és kilenc 
óra között. A helyi vívók, a már említett 
Repeczky Andor és László, Vértes Béla, 
Tódor Árpád, Bányász Jenő és Czenker 
Béla hamar befogadták. 

A vívók csoportjának egyik érdekessége, hogy a többi szakosztálytól elzártan 
működtek, edzettek a vívóteremben, ezért sajátos, különös viselkedési szabályok 
szerint működtek. 

„A zárt teremben olyan szörnyű káromkodás folyt, hogy attól való féltünkben, 
hogy valaki idegen mégis bevetődik közénk és a város szájára kerülünk, kimon-
dottunk: Minden káromkodó vagy illetlen szó húsz fi llér!

Ettől a perctől mindegyik arra törekedett, hogy a másikat fölbosszantsa, mert 
ettől reméltük a kassza gyarapodását. A pénztári állapot ugyanis fontosabb volt, 
mint a csúfhangzású szavak kiírtása, mert a befolyt pénz a közös söralapra szolgált.

Akadtak úgy elseje táján gavallérok, akik mecénási alapon káromkodtak, hogy 
a söralap szaporodjék, nagyjából azonban a szitkozódás is alábbhagyott.”

Több versenyt szerveztek ekkoriban a kolozsváriak, ezeknek pedig elenged-
hetetlen része volt a tiszteletdíj. A résztvevő vívók igen nagy hangsúlyt fektettek 
a megfelelő díj kiválasztására. A győztes választhatott először, utána a második, 
majd a harmadik helyezett, s így tovább a döntő utolsó helyezettjéig.

Pósta Sándor
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„Hoór Egonnal, Szecsy Istvánnal sorba 
koldultuk a kolozsvári hölgyeket, kaszi-
nókat, főispánt, polgármestert és minden 
tényezőt, akit egy-egy tiszteletdíj erejéig 
megkörnyékezhettünk. Volt is olyan díj-
tömegünk, hogy még a versenybíróknak 
is jutott egy hálás emlék… Dunay Berta-
lannal történt. Már nős volt, és amilyen 
csendes és szolid emberként járt-kelt ve-
lünk a versenyeken, azt hiszem az álta-
la nyert szebbnél-szebb tiszteletdíj némi 
áldozati jelleggel bírt – otthon.

Egyszóval Berci nagyon megfontoltan 
válogatott a sok szép díj között, és végül 
egy ezüst likőrös készletben állapodott 
meg, mondván, hogy erre otthon úgyis 
szükség van. Csupán a fém nemességét 
illetőleg voltak aggodalmai. Tekintettel 
arra, hogy a készletet nem én vettem, 
a poharak alján meg valamilyen jegy, 
»fémjel« ékeskedett, Berci kérdésére a 
legnagyobb lelki nyugalommal hivatkoztam a fölfedezett »fémjelzésre«, úgyhogy 
mindketten őszintén örültünk.

A versenyek már lezajlottak és csak az elszámolásnál vallotta be Gigi (Hoór 
Egon szerk. megj.), mert a készletet ő vette, hogy bizony ő az ékszerészt megkérte, 
hogy valami »jelet« üssön bele a fémpoharakba, – akármit, hadd higgyék, hogy 
»valódi”«. Mert hát a készlet igazán szép volt.”

Az első világháború kitörésekor hadba vonult, mint zászlóalj főorvos. Amint 
Pósta visszaemlékezéséből is kiderült, nem vették komolyan a háborút, a vívás 
fontosabb volt. „Repeczky Bandi még a vonathoz is kikísért és egész úton tréfál-
koztunk arról, hogy miképpen alakul a jövő vívása.

Bizonyára repülőgépeken járunk a versenyekre, a pengéink törhetetlen acélból 
lesznek, a tusok automatikus jelzőkészülék útján letagadhatatlanul és vita nélkül 
kerülnek jegyzőkönyvbe stb… A közeli viszontlátás biztos reményében öleltük 
meg egymást!”

A viszontlátásra sohasem került már sor, a magyar vívók első hősi halottja 
Repeczky Bandi volt. Pósta pedig – igen komoly sérüléssel – túlélte a világhábo-
rút, felépült, majd 1924-ben olimpiai aranyat nyert Magyarországnak a kardvívás 
párizsi döntőjében.

Killyéni András

Repeczky Andor
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„Tokaj szőlővesszein…”
„Öreg királyunk azért olyan egészséges, mert mindennap megiszik egy üveg 

tokaji bort – mondogatták Magyarországon abban az időben, amikor Ferenc József 
hosszú uralkodása folytán mindenféle legendákba, anekdotákba, mesemondások-
ba keveredett” – jegyezte fel Krúdy Gyula.

A tokaji bor gyógyerejéről százados krónikákban olvashatunk, híre még a ne-
ves Paracelsust is idecsalogatta. A múlt század első felében gyógybor gyanánt 
mérték az aszút a patikában, hiszen nincsen ásványi anyagokban és penicillinben 
gazdagabb bor a tokajinál. Simogató édessége is csábos volt, hiszen párszáz évvel 
ezelőtt még hiánycikknek számított ez az íz.

Részrehajlás nélkül állítom, hogy Tokaj a világ legjobb édesbor-termőhelye. De 
ha netán mégis elfogultságot vélnének felfedezni állításomban, vesse rám az első 
követ az, aki egy tokaji aszú kóstolása után elfogulatlan tud maradni.

Istenáldotta termőtáj ez, sok kedvező tényező szerencsés találkozásának ered-
ménye. A kiváló fekvésű lejtők, a sok napfény, a Bodrog és a Tisza közelsége elő-
nyös klimatikus viszonyokat eredményez. A vulkáni eredetű alapkőzet, az ásványi 
anyagokban gazdag talaj, a szárazföldi éghajlat kedvez annak, hogy egyedülálló 
sajátosságokkal érjen be a szőlő.

Hosszú vénasszonyok nyara és száraz, meleg ősz kényezteti a bogyót, ami minél 
tovább marad a tőkén, annál nagyobb cukormennyiséget gyűjt magába. Ha a szüre-
tet késleltetik, beindul a töppedés. Ez koncentrálja az ízeket, fokozza a születendő 
bor aromáját, illatát. S ha ekkor a szárazságot csapadék váltja, megjelenik a szürke-
penész (botrytis cinerea). Ez a nemespenész tovább gazdagítja a gyümölcs zamatát. 
Az összegyűjtött töppedt szemek önsúlya alatt kicsepegő nedű az aszúeszencia, amely 
literenként akár 800 gramm cukrot is magában foglalhat. Az aszúbor készítéséhez 
mustot, erjedő vagy már kierjedt bort használnak, ezekkel áztatják az adott évben 
szedett, feldolgozott aszúszemeket. A sajátságos jegyek megőrzését a tölgyfahordós 
érlelés biztosítja. A közeli Zemplénből származó kocsánytalan tölgy a hordó kiváló 
alapanyaga. Ennek fája jótékonyan befolyásolja a bor érési folyamatát, kedvező ha-
tással van annak aromájára és színére. Hasonló befolyással bír a pincék falán, a sajá-
tos mikroklímának köszönhetően kialakult különleges penész, a cladosporium cellare. 

A hegyközségi szabályozás legalább hároméves hordós érlelést ír elő az aszú 
számára, ötöt az eszenciának. Ami ezután palackba, majd pohárba kerül, az az 
istenek nektárja. Tudták ezt a tokaji borvidék kialakulásának hőskorában jelentős 
szerepet játszó erdélyi főúri családok is, hiszen a Báthoryaknak, Bethleneknek 
és Thökölyeknek is volt itt szőleje, kastélya, udvarháza, a Rákócziak pedig szinte 
egész Tokajhegyalja földesurai voltak.

S mit tegyünk mi, harmadik évezredi erdélyiek, ha már sem földesurak, sem 
kastélytulajdonosok nem vagyunk Tokajban? Sebaj, istenek még lehetünk. Tölt-
sünk hát egy pohár tokajit, és nézzünk szét az Olümposzon! 

Vincze László
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Tyúktrágyalé és mulcsozás

Egyik legfontosabb idényteendő a tápanyag-utánpótlás, amely az én kertemben 
tápszeres öntözéssel valósul meg. Májusban még a száraz időszakban vetettem el 
a karós és gyalogbabot. Sokat kellett öntöznöm, amíg kikeltek, de végül is a 30 
fészek közül 20-ban kellő mennyiségű növény jelent meg 6–8 tő (a 15 magból) –, a 
többi azért nem bújt ki, mert megsokszorozódtak a kártevők, és volt olyan fészek, 
amelyikben, miután kibontottam, egyetlen magot sem találtam. A fészkek pótlását 
most az esős időszakban folytatom.

Tapasztalatom szerint a paszuly- és tök-, illetve döblecmagokat szeretik igazán 
a kártevők. A Kecskeméti Zöldségkutató Állomás réztartalmú szerrel csávázott 
(ez engedélyezett a biogazdálkodásban) uborka- és cukkíni magjai 90–95%-ban 
keltek ki, ezt elkerülték a kártevők. Az uborkát még Szent György napján vetettem 
áprilisban, öntöztem keményen, 7–10 napra jelentek meg az első növények. Mégis 
alig nőtt. Elkezdtem a tápszeres öntözést. Már a tavaly tapasztaltam, hogy amíg 
növekedésnek indul, oda kell figyelni, a szakirodalomban javallottól eltérően akár 
3–4 naponként híg tyúktrágyával öntözni, ezután megtáltosodik, és már kúszik is 
fel a támrendszeren.

A másodvetésű brokkoli- és bimbóskelpalánták kiültetésére június elején kerül 
sor. A káposztafélék kiültetése is ott volt sikeres, ahol a tyúktrágyaleves öntözést 
alkalmaztam, mely serkenti a hajszálgyökerek fejlődését, ha ez valami miatt el-
maradt vagy egy kicsit túladagoltam, a palánták megsínylették az átültetést. A 
tápszeres öntözést a paradicsom is nagyon meghálálja. Miután a növények növe-
kedésnek indulnak elég kéthetente tápszerezni a már említett erjesztett és hígított 
tyúktrágyalével.

Hadd számoljak be kedvenc növényemről, a brokkoliról. Az első megfigyelé-
sem 6 évvel ezelőtt történt (2006. október–2007. május). Az elvetett 35 tő nyolc 
hónapon keresztül ontotta terméseit, eleinte minőségi 10–15 cm átmérőjű fejecs-
kéket szedtem le, később, ahogy a kert talajának nedvességtartalma egyre fogyott, 
a fejek nagysága alig volt 3 cm, de számuk tövenként elérte az 50–60-at is, majd 
szedés után a tő tovább hajtott. Miután már szedni és ajándékozni is alig győz-
tem, sok közülük sárga virágba borult, de ekkor rájöttem, hogy a virág biológiai 
értéke sem elhanyagolható, hiszen sok flavonoidot (biológiailag aktív anyagot) 
tartalmaz, ezért azt salátába nyersen, illetve levesbe gyakran felhasználom. A 
végén már, ahogy fogyott a brokkoli, a fiatal, de már túl rostos hajtásokat főztem 
ki, a levét letöltöttem, és a napi leveshez adagoltam. A csúcsi legfiatalabb, illetve 
virágzó hajtásokat az utolsó öt percben tettem a már majdnem kész leveshez, és 
ezt jóízűen el is fogyasztottuk. 

A brokkoli egyébként az elmúlt évek legnépszerűbb zöldségnövénye volt, 
rákmegelőző, rákgyógyító hatása közismert, hogy csak egyet-kettőt említsek. 
A brokkolimese még nem ért  végett. 2013-ban ültetett tövek az évben nem 
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brokkoli viszonylag bírja a hideget. Néhány mínusz fok nem árt neki. Gondoltam 
újra megpróbálom átteleltetni, ami ezúttal is sikerült, meghagytam 10 tövet, ami 
januártól folyamatosan termett, május után maradt 3, ezekről  még júliusban is 
leszedtem heti rendszerességgel fél marék brokkolit. A brokkoli egyéves növény, 
a fenti kísérletről a szakirodalomban nem olvastam. Melegen ajánlom másoknak 
is próbálják ki.

A talajtakarás másképpen a mulcsozás, a biokertben alkalmazott régi prak-
tika, védi a talajéletet, a talajt a kiszáradástól, a giliszták a füvet és nem a nö-
vényeket húzzák be. A gilisztahumusz pedig a világ egyik legjobb talajtápanyag 
utánpótlója. Fűnyesedékkel takartam kertem talaját és egyéb magot és gyökeret 
nem tartalmazó növényi részekkel.

Még egy áldásos hatását tapasztaltam a takarásnak, kevesebb volt a kárté-
tel, a szénaillat elfedte a növények sajátos szagát, így becsapta a kártevőket. Ezt 
még a mulcsozással kapcsoltban nem olvastam a szakirodalomban, de magam 
viszont meggyőződtem róla. A négy sor uborkám egyike kimaradt a takarásból, 
mert mögé káposztafélét szándékoztam ültetni. Itt atkakártétel ütötte fel a fejét, a 
többinél ezt nem tapasztaltam ezt. Nosza rögtön letakartam azt is.

T. Veress Éva
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Sarkady Sándor:
Zápor
Csepp, csepp,
csepereg –  
villan, csattan, megered;
záporfüggöny, zuhatag –
fut a felhő, süt a nap.
Jött, ment –
jót esett:
Fűnek, fának
jólesett.

Békakergető 
A gyerekek két egyenlő csoportot alakítanak. A békák csoportja leguggol, 
a gólyák csoportja féllábon mögéjük áll. Így feleselgetnek egymásnak:

Miután a dalt elénekelték, a gólyák féllábon szökdelve kergetni kezdik  
a békákat, akik guggolva, ugrándozva menekülnek. Amikor a gólyák minden 
békát megfogtak, felcserélődnek a szerepek.

Népi gyermekjáték

Békák: Gó-lya bá-csi,  gó- lya,           hol jár-tál  az-     ó-    ta?
Gólyák: A ten-ge-ri-      tó-ba. Békák: Mi-vel  jöt-tél     ha-   za?

================ ======& q qq qq q q qq q q q
2
4 :

Gólyák: Síp-   pal,        dob-    bal,       ná-di  he-ge-    dű-  vel.
================ ======& q q

q qq q q q q q

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Rajzolj te is villámot, 
esőcseppeket!
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A Házsongárdi temető az erdélyi magyarság talán legrégebbi sikerkertje. Itt 
van Apáczai Csere János, Jósika Miklós, Szenczi Molnár Albert, Brassai Sámuel, 
Bölöni Farkas Sándor, Kriza János, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Kós Károly és 
még sok kiváló ember sírja.

Cs. Szabó László: Mindszentek a Házsongárdi temetőben című írásában így ír: 

VÍZSZINTES: 12. Kis pintyféle énekesmadár. 13. udvariatlan megszólítás. 
14. D.I. 15. Közép-amerikai állam. 16. Lóbetegség. 17. … diis placuit, ez így volt el-
rendelve – latinul. 19. …krácia, a vagyon uralma. 20. Almás…, sütemény. 21. Falu 
– németül. 23. Kis kocsiszín. 25. … és ittam. 27. … cardia, szívgörcs. 28. Rész-
vénytársaság. 29. Fogoly. 31. A.S.D. 32. Cérium vegyjele. 33. Triőr – románul. 
35. Olyannak látszik. 37. Faipari termék. 40. Alól. 41. Fekete – franciául. 42. … vá-
sár, ócskapiac. 44. … úrfi, Caragiale hős. 45. E.Z.O. 46. Szórványos – románul. 
48. B.M. 49. Mely személy? 50. Ágyban viselt ingbe. 51. Felületére. 

FÜGGŐLEGES: 2. Tanított. 3. Alá. 4. T.N.P. 5. Tény. 6. Zsírozzák. 7. Du-
mas testőre. 8. Kitisztálta. 9. … vára, csernátoni csonka torony. 10. Kicsinyítő. 
11. Meg …, elfogyaszthatja. 16. … gráfia, röntgenfelvételeken a szervek mozgá-
sát rögzítő görbe. 18. Művészet – angolul. 20. Meg…, pengeni kezd. 22. Mel …, 
neves amerikai színész. 24. Lusta. 26. Frankfurt am …, 30. Tavaszi hűsítő ital. 
32. … iros, élénkpiros. 33. Háromtagú csoport. 34. Megró valakit. 36. Szemölcs 
– románul. 38. Vörös színű festék. 39. … Ildikó, ismert nagyváradi bábszínésznő.  
43. … Ferenc, neves magyar labdarúgó volt. 46. Fakerékre való vasabroncs. 
47. T.G.K. 50. Honvédelmi Minisztérium rövidítése.

Márk Lajos
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Július Szent Jakab hava. Áldás 
hava. Nyárhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Anikó, Annamária, Áron, Ti-
hamér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária nevek 
összekapcsolása.
Tihamér – szláv–magyar eredetű; jelen-
tése: csendet kedvelő.

1

2 Csütörtök Jenő, Ottó                                
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése:  
vagyon + híres.

2 610 éve, 1405-ben emelte Kolozsvárt Luxemburgi 
Zsigmond a szabad királyi városok sorába.
135 éve született Budapesten Szirmai Albert 
zeneszerző, karmester.

Sarlós Boldogasszony aminő, 
Hat hétig olyan lesz az idő.

3 Péntek Kornél, Soma                           
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: somfa, 
szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: som.

3

4 Szombat Berta, Bíborka, Izabella, 
ulrik
Portugáliai Szt. Erzsébet

ulrik – német eredetű; jelentése: örök-
lött birtokán uralkodó.

4 170 éve, 1845-ben született a felvidéki Szinye-
újfaluban Szinyei Merse Pál festőművész. 
70 éve hunyt el Budapesten Jakabházy Zsig-
mond farmakológus, orvos, a kolozsvári egyetem 
gyógyszertani intézetének adjunktusa. 

5 Vasárnap Emese, Sarolta, Mária              
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.
Sarolta – 1. – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér menyét; 
2. – a Charlotte név magyarosítása.

5 150 éve ezen a napon alapította meg William 
Booth és felesége, Catherine az Üdvhadsereget, a 
protestáns kereszténység  karitatív szervezetét. 

6 Hétfő Csaba, Izaiás, Melitta, Zsolt
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: pásztor, kóborló.

6 600 éve máglyahalált halt Husz János cseh pap, 
vallásreformer, a huszitizmus alapítója. 
480 éve, 1535-ben hunyt el Morus Szent Tamás 
angol jogász, író, államférfi.

7 Kedd Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Apollónak szentelt.
Donát – latin eredetű; jelentése: Istentől 
ajándékozott.

7 475 éve, 1540-ben született Budán János Zsig-
mond, Erdély első fejedelme, II. János néven 
választott magyar király.
210 éve, 1805-ben született Kolozsváron  báró 
Jósika Sámuel erdélyi kancellár.
110 éve hunyt el Kolozsváron Borbás Vince bota-
nikus, a magyar flóra- és növényföldrajzi kutatás 
korszerűsítője.

8 Szerda Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.
Teréz – görög eredetű; jelentése: hőség, 
nyár, aratás, szüret.

8 320 éve, 1695-ben hunyt el Christiaan Huygens 
holland matematikus, fizikus és csillagász.
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Július Szent Jakab hava. Áldás 
hava. Nyárhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Anikó, Annamária, Áron, Ti-
hamér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária nevek 
összekapcsolása.
Tihamér – szláv–magyar eredetű; jelen-
tése: csendet kedvelő.

1

2 Csütörtök Jenő, Ottó                                
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése:  
vagyon + híres.

2 610 éve, 1405-ben emelte Kolozsvárt Luxemburgi 
Zsigmond a szabad királyi városok sorába.
135 éve született Budapesten Szirmai Albert 
zeneszerző, karmester.

Sarlós Boldogasszony aminő, 
Hat hétig olyan lesz az idő.

3 Péntek Kornél, Soma                           
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: somfa, 
szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: som.

3

4 Szombat Berta, Bíborka, Izabella, 
ulrik
Portugáliai Szt. Erzsébet

ulrik – német eredetű; jelentése: örök-
lött birtokán uralkodó.

4 170 éve, 1845-ben született a felvidéki Szinye-
újfaluban Szinyei Merse Pál festőművész. 
70 éve hunyt el Budapesten Jakabházy Zsig-
mond farmakológus, orvos, a kolozsvári egyetem 
gyógyszertani intézetének adjunktusa. 

5 Vasárnap Emese, Sarolta, Mária              
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.
Sarolta – 1. – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér menyét; 
2. – a Charlotte név magyarosítása.

5 150 éve ezen a napon alapította meg William 
Booth és felesége, Catherine az Üdvhadsereget, a 
protestáns kereszténység  karitatív szervezetét. 

6 Hétfő Csaba, Izaiás, Melitta, Zsolt
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: pásztor, kóborló.

6 600 éve máglyahalált halt Husz János cseh pap, 
vallásreformer, a huszitizmus alapítója. 
480 éve, 1535-ben hunyt el Morus Szent Tamás 
angol jogász, író, államférfi.

7 Kedd Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Apollónak szentelt.
Donát – latin eredetű; jelentése: Istentől 
ajándékozott.

7 475 éve, 1540-ben született Budán János Zsig-
mond, Erdély első fejedelme, II. János néven 
választott magyar király.
210 éve, 1805-ben született Kolozsváron  báró 
Jósika Sámuel erdélyi kancellár.
110 éve hunyt el Kolozsváron Borbás Vince bota-
nikus, a magyar flóra- és növényföldrajzi kutatás 
korszerűsítője.

8 Szerda Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.
Teréz – görög eredetű; jelentése: hőség, 
nyár, aratás, szüret.

8 320 éve, 1695-ben hunyt el Christiaan Huygens 
holland matematikus, fizikus és csillagász.
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9 Csütörtök Hajnalka, Lukrécia, Ruth, 
Veronika
Zhao Rong Szt. Ágoston és 
társ.

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.
Veronika – 1. – görög–latin eredetű; 
jelentése: győzelmet hozó;

9 65 éve hunyt el Kolozsváron Szolnay Sándor 
kolozsvári festőművész.

10 Péntek Amália, Melinda, ulrika Amália – germán eredetű; jelentése: az 
Amálok (gót királyi család) + védelem.

10 120 éve született Carl Orff német zeneszerző, 
zenetanár.  

11 Szombat Lilla, Lili, Nelli, Nóra                
Szt. Benedek. (Európa 
fővédőszentje)

Lilla – a Lídia és Lívia régi magyar be-
cézőjéből önállósult. Nóra – arab erede-
tű; jelentése: Isten az én világosságom.

11 100 éve hunyt el Budapesten Schickedanz Albert 
műépítész, a Millenniumi emlékmű, a Műcsarnok 
és a Szépművészeti Múzeum tervezője. 

12 Vasárnap Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) spa-
nyol módosulata. Dalma – Vörösmarty 
Mihály névalkotása.

12

13 Hétfő Margit, Jenő                            
Szt. Henrik, Antiochiai Szt. 
Margit

Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

13 100 éve született Nagyszebenben Gálffy Mózes 
nyelvész, kolozsvári egyetemi professzor.

Mérges Margit zivatart hoz

14 Kedd Örs, Stella, ulrik                      
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; jelentése: 
férfi, hős.

14

15 Szerda Henrik, Roland, Örkény, 
Leonóra
Szt. Bonaventura

Henrik – germán eredetű; jelentése: kö-
rülkerített birtokán uralkodó. Roland – 
német eredetű; jelentése: vakmerő hős.

15

16 Csütörtök Enikő, Kármen, Valter, Zalán
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése:  
uralkodó sereg.
Enikő – Vörösmarty Mihály alkotása; 
jelentése: ünő, szarvastehén.

16 95  éve hunyt el a Nógrád megyei Dolányban 
Benczúr Gyula festőművész.

17 Péntek Elek, Endre                             
Szt. Zoérárd-András és 
Benedek

Endre – német–szláv–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

17 475 éve hunyt el Szapolyai/Zápolya János 
erdélyi vajda, 1526-tól haláláig I. János néven 
Magyarország királya.
90 éve született Felsőiszkázon Nagy László Kos-
suth-díjas magyar költő, műfordító. 

18 Szombat Cecília, Frigyes, Milán              
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése:  
a Caecilius nemzetséghez tartozó.                                  

18

19 Vasárnap Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.

19

20 Hétfő Éliás, Illés                                
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. 
Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 425 éve,  1590-ben ezen a napon fejezték be a 
Károli-biblia nyomtatását. 
120 éve született Moholy-Nagy László fotográ-
fus, konstruktivista festő, ipari formatervező, a 
Bauhaus iskola kiemelkedő tanára.
70 éve hunyt el Paul Valéry francia költő, író.

Esős Illés igen rossz, 
áldást az nem hoz.
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9 Csütörtök Hajnalka, Lukrécia, Ruth, 
Veronika
Zhao Rong Szt. Ágoston és 
társ.

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.
Veronika – 1. – görög–latin eredetű; 
jelentése: győzelmet hozó;

9 65 éve hunyt el Kolozsváron Szolnay Sándor 
kolozsvári festőművész.

10 Péntek Amália, Melinda, ulrika Amália – germán eredetű; jelentése: az 
Amálok (gót királyi család) + védelem.

10 120 éve született Carl Orff német zeneszerző, 
zenetanár.  

11 Szombat Lilla, Lili, Nelli, Nóra                
Szt. Benedek. (Európa 
fővédőszentje)

Lilla – a Lídia és Lívia régi magyar be-
cézőjéből önállósult. Nóra – arab erede-
tű; jelentése: Isten az én világosságom.

11 100 éve hunyt el Budapesten Schickedanz Albert 
műépítész, a Millenniumi emlékmű, a Műcsarnok 
és a Szépművészeti Múzeum tervezője. 

12 Vasárnap Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) spa-
nyol módosulata. Dalma – Vörösmarty 
Mihály névalkotása.

12

13 Hétfő Margit, Jenő                            
Szt. Henrik, Antiochiai Szt. 
Margit

Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

13 100 éve született Nagyszebenben Gálffy Mózes 
nyelvész, kolozsvári egyetemi professzor.

Mérges Margit zivatart hoz

14 Kedd Örs, Stella, ulrik                      
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; jelentése: 
férfi, hős.

14

15 Szerda Henrik, Roland, Örkény, 
Leonóra
Szt. Bonaventura

Henrik – germán eredetű; jelentése: kö-
rülkerített birtokán uralkodó. Roland – 
német eredetű; jelentése: vakmerő hős.

15

16 Csütörtök Enikő, Kármen, Valter, Zalán
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése:  
uralkodó sereg.
Enikő – Vörösmarty Mihály alkotása; 
jelentése: ünő, szarvastehén.

16 95  éve hunyt el a Nógrád megyei Dolányban 
Benczúr Gyula festőművész.

17 Péntek Elek, Endre                             
Szt. Zoérárd-András és 
Benedek

Endre – német–szláv–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

17 475 éve hunyt el Szapolyai/Zápolya János 
erdélyi vajda, 1526-tól haláláig I. János néven 
Magyarország királya.
90 éve született Felsőiszkázon Nagy László Kos-
suth-díjas magyar költő, műfordító. 

18 Szombat Cecília, Frigyes, Milán              
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése:  
a Caecilius nemzetséghez tartozó.                                  

18

19 Vasárnap Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.

19

20 Hétfő Éliás, Illés                                
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. 
Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 425 éve,  1590-ben ezen a napon fejezték be a 
Károli-biblia nyomtatását. 
120 éve született Moholy-Nagy László fotográ-
fus, konstruktivista festő, ipari formatervező, a 
Bauhaus iskola kiemelkedő tanára.
70 éve hunyt el Paul Valéry francia költő, író.

Esős Illés igen rossz, 
áldást az nem hoz.
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21 Kedd Dániel, Daniella, Helén, 
Léna 
Brindisi Szt. Lőrinc 

Dániel – héber eredetű; jelentése: Isten 
a bírám.
Helén – görög eredetű; jelentése:  
vitatott (talán: nap, hold).

21

22 Szerda Magdolna, Magda                    
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; jelen-
tése: Magdala városából származó nő. 

22

23 Csütörtök Lenke                                      
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) magyarító 
fordítása. 

23 145 éve született Veszprémben Cholnoky Jenő 
író, földrajztudós.                                                                                            
100 éve hunyt el Kolozsváron Issekutz Hugó 
gyógyszerészdoktor, egyetemi magántanár.

24 Péntek Kinga, Kincső, Krisztina          
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga –  a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

24

25 Szombat Jakab, Jákob                           
Szt. Jakab apostol, 
Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 125 éve született Budapesten Szilvay Kornél gé-
pészmérnök, tűzoltó ezredes, a szárazoltó eljárás 
feltalálója. 

Napja vihart szül, ám derült 
éjszakáján a kertben jó termést 
várjál. Ha esik az nem jó, férges 
lesz dió.

26 Vasárnap Anna, Anikó, Panna, Anita        
Szt. Joáchim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: kegye-
lem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, 
báj.

26 140 éve született Carl Gustav Jung svájci 
pszichiáter, az analitikus pszichológiai iskola 
megalkotója.

Anna asszony reggele           
Már hűvös, ne játssz vele!

27 Hétfő Liliána, Natália, Olga, 
Györk, Árvácska                            
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsinyítő 
képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 240 éve, 1775-ben született Pozsonyban Brunsz-
vik Teréz grófnő, az első magyarországi óvodák 
megalapítója.

28 Kedd Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: senkinek 
sem ártó. Szabolcs – magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

28 130 éve született Kolozsváron Sándor Erzsi 
opera-énekesnő.

29 Szerda Márta, Bea, Flóra                    
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.
Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő.

29 920 éve, 1095-ben hunyt el a felvidéki Nyitrán I. 
(Szent) László Árpád-házi magyar király.
125 éve hunyt el Vincent van Gogh holland 
festőművész.

30 Csütörtök Judit, Xénia, Csala                    
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő.        

30

31 Péntek Oszkár                                   
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán eredetű; je-
lentése: jó dárda; 2. –  ír–kelta eredetű; 
jelentése: szarvast kedvelő.

31 110 éve született Kolozsváron Kocsis András 
Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar 
szobrászművész.
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21 Kedd Dániel, Daniella, Helén, 
Léna 
Brindisi Szt. Lőrinc 
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21
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22
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fordítása. 
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24
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bizonytalan.
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Napja vihart szül, ám derült 
éjszakáján a kertben jó termést 
várjál. Ha esik az nem jó, férges 
lesz dió.
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Anna asszony reggele           
Már hűvös, ne játssz vele!
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Györk – a György rövidített, kicsinyítő 
képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.
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vik Teréz grófnő, az első magyarországi óvodák 
megalapítója.

28 Kedd Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: senkinek 
sem ártó. Szabolcs – magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

28 130 éve született Kolozsváron Sándor Erzsi 
opera-énekesnő.

29 Szerda Márta, Bea, Flóra                    
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.
Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő.

29 920 éve, 1095-ben hunyt el a felvidéki Nyitrán I. 
(Szent) László Árpád-házi magyar király.
125 éve hunyt el Vincent van Gogh holland 
festőművész.

30 Csütörtök Judit, Xénia, Csala                    
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő.        

30

31 Péntek Oszkár                                   
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán eredetű; je-
lentése: jó dárda; 2. –  ír–kelta eredetű; 
jelentése: szarvast kedvelő.

31 110 éve született Kolozsváron Kocsis András 
Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar 
szobrászművész.
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Dezmér 

A Kolozsvárról Désre vezető főút-
nak a repülőtér után épp egy vadonatúj 
terelőút állja az útját. A szentmiklós–
dezméri körgyűrű felüljárója kettészel-
te a főútvonalat. Innen is jól látszik, 
hogy villasori pompán át vezet az út 
valahová. A dombon és kiserdőn túl 
lenne Dezmér. Kapkodjuk a fejünket: 
ez a falu megint város? Tulajdonképpen 
már nem is látszik, hogy hol a város, 
és hol a falu. A paloták kivonultak a 
főútra, tarka építészeti színekben dús-
kálva fűzik össze hosszú láncolattá 
Kolozsvárt Apahidával. A villák felka-
paszkodtak már azokra a dombokra is, 
ahol nem is olyan régen még legelők, 
kaszálók pompáztak, és az amatőr re-
pülősök, siklósok és deltások szálldos-
tak, röpködtek, majd ereszkedtek alá.

Már Dezmér sem a régi, vagy 3 km-t 
kell haladni a villasorból a dombon át 
a régi faluba. Nem sokan éltünk itt ma-
gyarok, és nem sok emlék utal ma már 
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ránk. Meglep a régi ortodox, volt görög 
katolikus templom nyugati építészeti 
hangulata. Valahonnan ismerős nekem 
ez a templomstílus, és talán tervezője 
is, de sehogyan sem tudom a rokonsá-
got felidézni. Bejárom a templomkertet, 
a cinterem temetőjét. Megszoktam már, 
hogy a színromán falvakban is nagyon 
sokszor érhet meglepetés. Már a temp-
lomkapu előtt meglepődve látom, hogy 
egy szégyenkőt idéző, laposra megmun-
kált kőlap áll a kerítés mellett. Egészen 
közel a templomhoz pedig örömmel fe-
dezem fel a Boér család szinte egész sort 
kitevő sírkőemlékeit, az 1840-es évek 
gondos faragásában, mívesen metszett 
magyar felirattal. A homokkövek koruk-
hoz képest időtállóan viselték az elmúlt 
majd’ 200 esztendőt. Szemmel látható-
an nem bántották a köveket, nincs raj-
tuk külső beavatkozás, rongálás nyoma.

Fenn a dombtetőn, a régi falura 
néző dezméri temetőben csak elvétve 
találok magyarokra utaló sírjeleket. Azok is inkább már régebben asszimiláló-
dott családok, személyek: a nyelvet cserélő utókor nem tartja fontosnak a szülők 
számára a (volt) anyanyelvet megbecsülni. De még a vallást jelző nyugati, keleti 
keresztek közti különbséget sem, a protestánsok kelyhéről már nem is érdemes 
beszélni. – Sunt unguri în sat? (Élnek magyarok a faluban?) – kérdezősködöm 
ettől is, attól is. Elgondolkodva rázzák a fejüket, nem ismernek ilyet. A „régi 
faluban” már nincsenek, az új villanegyedekben pedig nem ismerhetik az oda 
költözötteket. Azok urak és idegenek – „domni și străini”. – Bizony láthattuk 
már eddig is, hogy a régi, falusi jellegű településeken, tanyákon még lehet ne-
vek, családok után érdeklődni, a villasorokon már teljesen reménytelen. 

– Él Dezméren nekem egy régi kollégám – oldja meg a magyarkeresésem gor-
diuszi csomóját a szopori Szabó Pista bácsi. – Zselyki Györgynek hívják, ha még 
él. Itt lakott Szoporban, majd Bodrogban, felesége karai. Induljunk el megkeresni! 
– és olyan friss mozdulattal veszi azonnal sapkáját az induláshoz, mintha nem ő 
lépne nemsokára a 90. életévébe. 

Az új épületsoron és egyben az új falu elején érdeklődve egészen ritka szeren-
csénk van: egy idős házaspár nemcsak a ház helyét és formáját magyarázza meg, 
de még a házszámot is tudja, ahol Zselyki élt. Igen – tudjuk meg –, Gyuri már 
régen nem él, de otthon kell legyen az özvegye, Mariska. – Felkapaszkodunk a 
dombra, és a pontos leírás szerint meg is találjuk a bordó kis házat. Mariska néni 
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először meglepődik, hogy valakik a kapu fölött magyarul átkiabálva, nevén szólít-
va keresik, aztán kiderül, hogy a „györgyfalvi vonzáskörzet” és rokoni őshálózat 
itt is működik. Mariska néni karai, Bodrogban is laktak: mindenki mindenkit is-
mer, valamennyi tanyai családot.

Amíg Pista bácsi és Mariska néni egymás szavába vágva beszélgetnek, 
„múltidéznek”, én csak türelmetlenül hallgatok. Nemzetségenként, részletesen és 
egyenként végigjárják a négy kisugárzott falut, tanyát és a Györgyfalva ősfalut, „ezt 
ismeri?, azt ismeri?” Időnként próbálok szóhoz jutni, de nem nagyon sikerül. Meg-
értem, hogy ez a világ a rég nem látott ismerősök, a mindenkit ismerők zárt világa.

Mariska néni egyenként sorolja fel a régi dezméri magyarok nevét. Fáj halla-
nom, hogy lelkész nem jár erre, magyar még van, volna, és sorolja is nevüket. Iga-
zán összegyűlne egy kis tisztaszobai családi gyülekezetre való. Ha összegyűjtené 
őket valaki, mondja ő (évtizedek alatt megkereshették volna ők is saját egyházu-
kat – gondolom magamban én). 

Zárás
Lemenőben van a nap, amikor a Melegvölgyből visszakapaszkodunk, majd 

ereszkedünk a város fele. Az út még nem jó, de a letapodott földút is „meglehetős” 
a meghordott kavicsúthoz képest. Sem a Szénafüveken levő, sem a Szentgyörgy-
hegy oldalából lejtő út egyáltalán nem nevezhető jónak, de csattogó kaviccsal 
meghordottan mégiscsak biztonságos. És talán nemsokára aszfalt lesz, legalábbis 
megvan hozzá a városi ígéret. 

A város fele ereszkedve mosolygok magamban, ahogy itt is látom az újonnan 
kiszabott „utcákat” és a nemrég adott utcaneveket. Ezt a Szentgyörgy-hegyet és a 
teljes domboldalt jelesül épp a nemzetközi zeneirodalom nagyjai kapták ajándék-
ba. A kajántói útra leereszkedő oldalon a „sehol sincs”, vagy alig látszó valameny-
nyi „utcát”, sikátort, gyümölcsösbe vezető ösvényt a legnagyobb zeneszerzőkről 
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keresztelték el. Itt fogad és kísér a főútig Vivaldi, Paganini, Bach, Mascagni, Verdi 
neve. Zeng a hegyoldal! Így hát vidámító dallamidézések közepette, az „évszako-
kat” dúdolva érkezem be a városba.

A Szentgyörgy-hegyről szinte látom, ahogy a kincses várost ölelő villagyűrűk 
távolából még egyszer visszaintenek ránk a külvárosi és tanyai „utcaszórvánnyá” 
változott magyar nagyjaink. És még ez is – tudjuk – nagyon sok csatájába került 
a városi tanács magyar tagjainak, és ez is kegyúri ajándék lett a többség részéről. 
Apáczaitól kezdődően, Márton Áronon, Mikó Imrén, Reményiken, Bocskain, Dsi-
dán át, hosszú a kültelki nagy magyarok névsora.

Lassan mindent belakott, elfoglalt a megsokasodott nagyvárosi nép. Ott lak-
nak, ahol csordának kellene legelnie, ahol a Melegvölgyön, a Szénafüveken, a 
Harmadvölgyön és a Bakamálon szénavágó, aratókaszának kellene hersegnie, és kel-
lene szóljon az aratók dala. – Le van maga maradva vagy száz évvel – töri meg az 
álomvarázst Pista bácsi, a 90 éves, modern időket értő, de el nem fogadó atyai bará-
tom. – De én csak keresem a Csillaghegyet, a Gellát, a Tekintőt, a Csúpot, a Kúpot, 
a Szénafű-tetőt, a Csikó-tetőt és a Tarcsát. Aztán ereszkedünk lefele a Szentgyörgy-
hegy oldalából – életünk, hivatásunk és küldetésünk kincses városába. 

Megviselt falvak, magyar szórványok, tanyák, új honfoglalók telepei között 
jártunk, régi és új világban. A régi tanyavilágban megmaradt valami meghitt, va-
lami családias és ősi. Egy kicsit mintha megállt volna az idő. De talán nemsokára 
az új lakók, az új honfoglalók is odaigazodnak, ehhez a városhoz, életterükhöz 
lelkükkel is odamelegednek.

A magyar szórványok pedig Kolozsvár gyűrűjében töredékességükben is magyar 
végvárak voltak és maradtak. Évszázadokon át jelenlétükkel, saját testükkel védel-
mezték a várost, olykor önfelszámolódásuk árán, és életüket adták érte. Becsüljük, 
szeressük őket, és ne feledjük el, hogy a mieink. 

És főként, keressük fel és látogassuk meg fi gyelmünkkel!

V. L.
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Kolozsvár 12. – Kolozsmonostori  
egyházközség

A 19. század végéig önálló településként ismert Kolozsmonostor Kolozsvár dél-
nyugati részén, a Kis-Szamos jobb partján feküdt. 1895-től Kolozsvárhoz tartozik. 
A múlt század hetvenes–nyolcvanas éveiben új lakónegyed nőtt ki itt a földből. 
Nevét az egykori településről és a régi Kolozsvár bejárata előtt hajdan magaso-
dó kolozsmonostori apátságról kapta. A kolozsmonostori bencés apátság alapítása 
legkorábban I. Béla (1060–1063), legkésőbb pedig Szent László (1077–1095) ural-
kodásának idejére tehető. A település nevét először 1214-ben ecclésia de Clus né-
ven tüntették fel a Váradi Regestrumban, majd 1222-ben monasterii beatae Mariae 
de Clus, 1263-ban villa sub monasterio B. Virg. situata Monastur vocata, 1288-ban 
Monustur és Kulusmunustura, 1297-ben Clusmonostura néven említik az okira-
tok. A nagy tatárjárás templomával együtt teljesen elpusztította. IV. Béla 1263. 
évi újjáalapításával született újra. Ekkor épült csúcsíves temploma. Az apátságot 
az 1460-as években falakkal erősítették meg, később omladozni kezdett, csak a 
szentélye maradt épen. 1818–1821-ban a templom hajójának anyagát a Farkas ut-
cai iskola építéséhez használták fel. A megmaradt szentélyes templomromokból a 
szentélyben tágas kápolnát alakítottak ki Rudnay püspök idején (1818-ban). 1896-
ban újították fel.

A középkortól az apátságtól délnyugati irányban terült el a Kolozsmonostor 
nevű falu. Az 1763–1787 között készült katonai térképen a falu négy utcával sze-
repelt. A 19. században fatelepi munkások, később a városban dolgozó kőművesek, 
szobafestők, utóbb cigányzenészek, majd a 20. században kanálfaragással foglal-
kozó cigányok költöztek ide. Az 1890-es években a még különálló település lakó-
inak száma 3099 volt. 

A Monostor negyed arculatának megváltozása 1970-ben kezdődött el. Az addig 
kertes házakból álló városrész területén ekkor kezdték el építeni az első tömbhá-
zakat. Két évtized alatt aránylag kis területen százezer lakost számláló városne-
gyed jött létre. A negyed lakosságának kb. 10%-a magyar anyanyelvű.

 1989 előtt bármelyik felekezet számára lehetetlen volt templomot építeni eb-
ben a városnegyedben. Az egyetlen istenháza az akkor még ortodox kézen lévő 
kolozsmonostori Apátsági templom volt. A Kolozsvár-Felsővárosi Egyházközség 
elöljáróinak törekvése, hogy a városnak ezen a részén istentiszteleti helyet alakít-
sanak ki, eredménytelennek bizonyult. Pedig a gyülekezet lélekszáma ekkor már 
meghaladta a tízezret.

A változások után, 1991-ben a negyed déli részén, a Bucsecs utca felső harma-
dában sikerült építésre alkalmas telket találni, majd az engedélyek beszerzését 
követően a munkálatokat beindítani. 
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1995-ben, amikor a parókiális épületben már lehetőség nyílt egy új gyüleke-
zet önálló életének beindítására, a kolozsvár-felsővárosi gyülekezet megosztásával 
létrejött a Kolozsmonostori Református Egyházközség, amely még ugyanabban az 
esztendőben megválasztotta saját presbitériumát, majd első lelkipásztorát Kállay 
M. Csaba személyében. A gyülekezet lélekszáma ekkor 4425.

A templom építése 1992-ben Nonn Tibor műépítész tervei alapján kezdődött 
el. Felszentelésére 2000. október 22-én került sor. A templom magassága 18,60 
m, a toronyé 29,80 m. A mahagónifából készült padokat Hollandiából, a nijkerki 
református gyülekezet adományozta. Szószékét, szószékkoronáját és papi székét, 
valamint a perselyeket Murádin Katalin belsőépítész tervei alapján Ambrus Fe-
renc kolozsvári műbútorasztalos készítette. 250 kg-os harangját a Münchenben élő 
dr. Száva Jenő saját költségén készíttette 1997-ben Magyarországon, az őrbottyáni 
Gombos Miklós harangöntőmester műhelyében. Felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE, 
A KOLOZSVÁRI REFORMÁTuS EGYHÁZ RÉSZÉRE, ÖNTETTE DR. SZÁVA JENŐ 
MÜNCHENBŐL. ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTY-
TYÁNBAN. 1997.” A templom orgonája a hollandiai Oudegából származik. 1904-
ben került a frízföldi kis település templomába, de már használt állapotban. Az 
ezredfordulón a gyülekezet eladta templomát, és egy orgonaépítő-mesterrel meg-
egyezett az orgona vételárában is. A vásárra nem került sor, mert leeuwardeni test-
vérgyülekezetünk közvetítésével az oudegai presbitérium visszamondta a vásárt, 
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az orgonát pedig adományként ajánlotta fel gyülekezetünk számára. Albert József 
kolozsvári orgonaépítő-mester bontotta le, majd építette fel 2002-ben. Ünnepi is-
tentisztelet keretében 2002. április 28-án csendült fel először a templomban az 
orgona hangja, első megszólaltatója ugyanaz a holland orgonista volt, aki utoljára 
is játszott rajta eredeti helyén. 

Jelenleg a Monostor negyedben egy új templom és egy élő gyülekezet talál-
ható. 2013-ban a gyülekezet lélekszáma: 2500 lélek. Két önálló lelkipásztora és 
aktív presbitériuma sokrétű gyülekezeti munkát szervez. Hetente három alkalom-
mal, szombaton délután, vasárnap délelőtt és délután tartunk istentiszteleteket. 
A hagyományos istentiszteleteket alkalmanként tematikus, zenés, ifjúsági vagy 
gyermek-istentiszteletek váltogatják.

Kéthetenként hét csoportban házi bibliaórákat tartunk különböző családoknál, 
emellett minden héten gyülekezeti bibliaórát is szervezünk külön az idősebbek-
nek, illetve az ifjaknak. Havonta egy-egy alkalommal kerül sor a magányosok, az 
öreg ifisek, illetve a fiatal házasok bibliaórájára. Az óvodás és iskolás gyermekek 
számára a három különböző korcsoportban tartott vallásórák és vasárnapi iskola 
mellett évente több alkalommal gyermeknapokat, vakációs bibliahetet, gyermek- 
és kátétábort, valamint ifjúsági tábort szervezünk gyülekezetünk lelkes fiataljai-
nak a segítségével. 

A gyülekezet négyszólamú énekkarának vezetője Kállay M. Tünde, aki szakér-
telemmel irányítja a hetenkénti kóruspróbákat. A kórus rendszeresen részt vesz 
különböző gyülekezeti kiszállásokon, valamint az egyházközségben már hagyo-
mányossá vált nagypénteki passiós és karácsonyesti istentiszteletek szervezésében.  

Több mint egy évtizede ebben a templomban kerül megrendezésre a Kolozsvári 
Ifisek Színjátszó Találkozója, amelyre gyülekezetünk ifjúságának színjátszó cso-
portja is minden évben benevez. 

Egyházközségünk a diakóniai munkára is hangsúlyt fektet. Önkéntes diakónu-
sok és szolgálatkész asszonyok végzik ezt a munkát. Magányos, idős emberek szá-
mára étkezési lehetőséget biztosítunk, alkalmanként anyagi támogatást nyújtunk 
hátrányos helyzetben levő testvéreinknek. Karácsony első napján a magányosok 
számára ünnepi vacsorával egybekötött, meghitt együttlétet szervezünk. Advent 
idején gyülekezetünk ifjúsága bekapcsolódik az utcagyerek-misszióba. 

Kállay M. Csaba lelkipásztor
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Reményik Sándor

Bács, kisközség…

Álltunk a pályán mozdulatlanul
És bénultan és tehetetlenül – –
Bács kisközség, máskor alig-megálló,
Nyolc kilométer Mátyás városától –
És másfél órát mozdulatlanul
Álltunk, bénán és tehetetlenül.
És szembe rohantak a vonatok,
Mellettünk el, idegen vonatok,
Mellettünk a világtörténelem
Rohant csengve, döngőn, félelmesen.
És megéreztük újra: mik vagyunk.
Micsoda a mi testvértelen népünk.
Hasztalan szívünk, agyunk, lelkünk, vérünk,
Hasztalan gyémántcsúcsokra-törésünk.
Legázol a világtörténelem.
És megéreztük: mi harctér vagyunk.
És nem a magunk harctere vagyunk.
Örökkön-örökké két másiké,
Mindegy – és mégsem mindegy, hogy kié.
És visszagondoltunk az ezer-évre
És térdre hulltunk az Isten elébe,
Hogy mégis úgy vagyunk, ahogy vagyunk.
És csak átzúgnak ködös távolokba
Rajtunk át az idegen vonatok,
S nem vérbe-verve és összetiporva
Hagynak minket a régi harcmezőkön
E szörnyű ember-napfogyatkozásban –
Ezen a rettenetes világ-őszön.
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Július 13-án volna Gálff y Mózes (1915–1988) nyelvész századik születésnapja. 
Nagyszebenben született, Kolozsvárt végezte az unitárius Kollégiumot, és az itte-
ni egyetemen szerzett magyar szakos diplomát. A kollégiumban felügyelő, utóbb 
helyettes tanár. 1942–1944 között az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, 
azután újra kollégiumi tanár. 1947-től az egyetem magyar nyelvészeti tanszékén 
oktat, 1970-től professzor. Főleg leíró nyelvtannal és nyelvjárástannal foglalko-
zott, részt vett a nyelvatlasz gyűjtőmunkájában. Nyelvművelő cikkeket is közölt. 
Budapesten halt meg, de a Lutheránus temetőben helyezték nyugalomra.

Július 23-án (a sírfelirat szerint, valójában június 23-án) kell Issekutz Hugó 
(1855–1915) gyógyszerész halála századik évfordulójáról megemlékezni. Az 
Issekutz családban több nemzedék is gyógyszerészkedett. Hugó Székelyudvar-
helyen született, a gimnáziumot 
Marosvásárhelyt végezte, azután 
– az akkori szokás szerint – gyógy-
szerészgyakornok lett székely-
udvarhelyi és kolozsvári gyógy-
tárakban. Itt Wolff  János főtéri 
patikájában tanult, s utóbb felesé-
gül vette mestere lányát. A hely-
béli egyetemen 1876-ban szerzett 
gyógyszerészi oklevelet. 1882-ben 
doktorált is. Tíz év múlva magán-
tanárrá habilitálták, s így az el-
hunyt Hintz György örököseként 
átvehette a gyógyszerészeti mű-
tan tanítását. 1902-ben ő nyitotta 
meg az egyetemi gyógyszertárat a 
Trefort utcában, melynek 1904-től 
kinevezett igazgatója. Több tanul-
mányt és tankönyvet írt, 1914-ben 
erzsébetvárosi előnévvel nemes-
séget kapott. Apósa sírjába temet-
ték, a II. C parcellában fekete már-
ványoszlopon olvasható a felirata.
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Fodor Sándor

Leégek

Még mindig a vacsora az óriáskolhozban. Eszegetünk-illogatunk, minden korty 
előtt egy pohárköszöntő. Sorra mindenkinek illik mondani valamit. Mielőtt rám 
kerülne a sor, azt mondja Sîntimbreanu: „Te most már hagyd a világbékét és a 
román−üzbég testvériséget. Beszélj nekik arról, hogy rokonuk vagy, elvégre így 
igaz, nem?” Aznap délután kápráztattam el barátomat azzal, hogy felhívtam a fi-
gyelmét: az üzbégek is „almá”-nak mondják az almát, „szakall”-nak a szakállt. Én 
következem: felállok, elmondom, hogy én ugyan a szocialista Románia állampol-
gára vagyok, de anyanyelvem, nemzetiségem magyar, magyarul írok. Elmondtam, 
hogy őseink − mármint a vendéglátóké és az enyéim − valaha együtt legeltették 
lovaikat ezeken a tájakon (kezdtek figyelni!), majd az én őseim hosszú vándorlás-
ba kezdtek, amíg új hazára nem leltek, de rokonságunk, hajdani együttlétünk em-
lékét őrzi ma is néhány közös szavunk − és jövök a konkrét példákkal. És iszom 
vendéglátóink, kedves rokonaim egészségére, akikkel − íme − kétezer év után 
ismét találkozhatom! Ex!

Nagy siker, noha a dolog kissé nehézkesen ment. Pohárköszöntőmet ugyanis 
− a Sîntimbreanu javaslatára − magyarul mondtam, amit Remus Luca fordított 
románra, románból Mironov elvtárs oroszra és a szép Lida asszony − oroszról 
üzbégre.

Minden helyi ember velem akart koccintani, mellettem akart ülni. Végül is 
az elnök győzött, maga mellé ültetett, etetett-itatott, megtanított arra, hogyan 
kell fogyasztani a gránátalmát. Egyszer csak bizalmasan hozzám hajol és oroszul 
kérdi:

− A magyarok muzulmánok?
− Nem − válaszoltam kereken, ahelyett, hogy a diplomatikus „részint”-et 

mondjam − Germanus Gyulára gondolva.
− Hogyhogy?! − nézett  rám  az  elnök megütközve.
− Olyanformán − próbálom magyarázni −, hogy annak idején, amíg mi még 

együtt voltunk, nem volt iszlám, nem volt kereszténység sem. A világnak arra a 
tájára, ahol mi élünk, nem jutott el a próféta tanítása, ott inkább keresztények az 
emberek.

Az elnök a semmibe bámulva bólogatott. Többé nem etetett, nem itatott. Már 
nem voltam az ő embere, mert: vagy szélhámos módon kitaláltam ezt az egész 
rokonságmesét, vagy pedig valóban áll a rokonság − de akkor megtagadom a 
hitemet. Mert ha egyszer rokonok vagyunk, csakis hitben lehetünk azok. A többi 
− humbug.



2014–2015
JÚLIuS382

SP
O

RT Első világháborús hősi halott sportolók

Az első világháború kitörésekor a kor legjobb magyar sportolói is elhagyták 
a pályákat, termeket, és fegyvert ragadva teljesítették katonai kötelezettségüket. 
Sportolók, sportvezetők, szakírók vagy testnevelők, sajnos, igen nagy számban 
hunytak el a keleti vagy az olasz fronton, s ezáltal a magyar sport sokkal sze-
gényebb lett. Ehhez az eddig be nem fejezett listához szeretnék néhány adatot 
hozzátenni.

Békéssy Béla az 1912-es stockholmi olimpián szerzett ezüstérmet a kardver-
seny egyéni számában. A m. kir. 2. honvéd huszárezred századosa 1916. júl. 8-án 
hunyt el az orosz hadszíntéren haslövés következtében. Temetésére még aznap sor 
került Soszycno település görög katolikus temploma mellett.

Gönczy Lajos tartalékos főhadnagy a cs. és kir. 46. gyalogezred 13. századában 
szolgált. A magyar magasugró-iskola megteremtője, 1900-ban negyedik, 1904-ben 
pedig harmadik helyen végzett. Az 1906-os interim athéni játékokon ezüstérmet 
nyert, szintén magasugrásban. Hősi halált halt 1915. dec. 3-án San Martinónál. 
Temetése még aznap megtörtént a Görz körzetében található Visintiniben. 
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Mudin István az 1906-os interim játékokon nyert ezüstérmet atlétikai ötpró-
bában, majd bronzérmet diszkoszvetésben. Az 1908-as olimpián is több atlétikai 
versenyszámban indult, közülük a gerelyhajításban a hetedik helyen zárt. A cs. és 
kir. 101. gyalogezred tartalékos főhadnagya volt (1918. febr. 2-án léptették elő), 
1918. júl. 24-én hunyt el agyvérzés következtében.

Testvére, Mudin Imre szintén kiváló atléta volt. Ő is több számban indult az 
1908-as és 1912-es olimpián, súlylökésben előbb hetedik, majd Stockholmban ha-
todik helyen zárt. A 101. gyalogezredben, majd a 43. gyalogezredben szolgált. 
Tartalékos főhadnagyi rendfokozatát 1918. máj. 1-jén kapta. 1918. október 23-án 
hunyt el az olasz harctéren, Monte Grappánál.

Pédery Árpád tagja volt az 1912-ben ezüstérmes összetett tornacsapatnak. A 
cs. és kir. 32. gyalogezred tisztje 1914. okt. 23-án esett el a galíciai Luzseknél. 
Temetésére a csatamezőn került sor. 

Szántay Jenő százados az 1908-as olimpián negyedik helyen végzett a kard 
egyéni döntőjében. A cs. és kir. 10. huszárezredben szolgált. 1914. dec. 11-én esett 
el Limanovánál, majd dec. 13-án temették el Tymbark temetőjében. 

Zulawszky Béla őrnagy az 1908-as olimpián ezüstérmet nyert kard egyéniben. 
Indult az 1912-es játékokon is, de a tőr és a kard elődöntőjében kiesett. A cs. és kir. 
69. gyalogezred állományából a m. kir. népfelkelő 30. gyalogezredhez osztották 
be. Halálát haslövés okozta 1914. okt. 27-én Bosznia-Hercegovinában, a Gacko 
körzetbeli Avtovac településen. Temetésére ugyanott, okt. 29-én került sor.

Emléküket örökké őrzi a magyar sportmozgalom.

Killyéni András
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Újvilág vs. Óvilág

Bevásárlásaink alkalmával zavarba ejtő árudömpinggel szembesülünk a boro-
kat illetően is. Ami azonnal szembeötlik, az az újvilági címkéjű borok igen barát-
ságos árfekvése. Már csak a szállítás többe kerülne, mint nálunk maga a bor, mitől 
tud mégis olyan olcsó lenni?

Az európai ember telepítette a borszőlőt a gyarmatosított területeken, hogy új 
hazájában is élvezhesse erjesztett levének áldásait. A borászat azonban csak az 
utóbbi évtizedekben vált számottevő iparággá ezekben az országokban. Ám a fej-
lődés oly rohamos volt, hogy az ágazat gyermekbetegségei ömlesztve jelentkeztek, 
s az egész újvilági bortermelés amolyan óriáscsecsemőként nehezedett a világra. 
A több évszázados tapasztalat híján, ezek a borok minőségben nem tudták felven-
ni a versenyt az európaival, ezért az alacsony árakkal tették vonzóvá termékeiket. 
S feltevődik ismét: mitől tud olyan olcsó lenni az újvilági bor?

Néhány indok a sok közül: géppel könnyen megművelhető, hatalmas egybe-
függő területek állnak rendelkezésre, bőven van napfény, Európával ellentétben 
engedélyezett az öntözés, valamint sok egyéb technológiai beavatkozás, mester-
séges adalék és egyéb huncutság. Ezáltal minden esztendőben azonos minőség 
biztosítható. Gyakorlatilag, ha egyszer beválik egy bor, a címke alapján ugyanaz 
évekig megvásárolható a válogatás dilemmája nélkül. Ezenkívül számos ország 
termelői számára a szegénységből való kitörési esély is a bortermelés, ezért az 
állam támogatja pl. az öntözést, de főképp a piacon való megjelenést.  

S hogy milyenek ezek a borok? Jók! Más szóval: Háááát?!... Összetevőik általá-
ban harsányak. A „leghangosabb zene a legjobb zene” elve alapján, ami van benne, 
abból sok van. Persze lehet élvezni külön-külön a savakat, az illatot vagy a bor szí-
nét, de az egyensúlyt a legritkábban. Ezzel szemben mi, európaiak, érzékszerveink 
rabjai vagyunk. Olyan „elavult” szemléletekkel fertőzve, mint pl. a többéves hordós 
érlelés, az összetevők – sav, csersav, maradékcukor, alkohol – egyensúlya, illatok, 
ízek összhangja, a bor kereksége, a lecsengés hosszúsága, elegancia, finesz. Jó bor-
sznob módjára megértünk egy-két alapvető dolgot a címke tartalmából, követjük az 
évjárati sajátosságokat, s vannak halvány ismereteink a borvidékről.

Európában is egyre több termelő követi a gyorsabb célba érést ígérő utat, és a 
könnyen érthető újvilági stílusú borokat részesíti előnyben. Lelke rajta!

Sok európai borász viszont az újvilágban kezd új vállalkozásba. Vonzók a lehe-
tőségek. Többnyire a minőségi termelést hiszik és vallják odaát is, de egyesekben 
benne van a szakmai prostituálódás lehetősége. Az „őshonos” újvilágiak között 
pedig szaporodnak az egyre igényesebbek. Szélesedik ugyan a világ borpiaca, de 
előbb-utóbb úgyis a minőség fogja kimondani a döntő szót. S akkor pedig inkább 
előbb, mint utóbb!

Vincze László
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Növényvédelem nyár derekán

Ilyenkor nagyon szép a kert, a sokféle növény vegyes kultúrában jól érzi magát, 
és a látvány is gyönyörködtet. Júliusban a tápszerezésre és a növényvédelemre 
kell hangsúlyt fektetnünk. A tápszerezést a tavasszal összegyűjtött csalánból ké-
szült erjesztett lével (lásd májusi teendők), valamint ugyancsak erjesztett hígított 
tyúktrágyalével végezzük kéthetente (lásd júniusi teendők). A növényvédelem a 
biokert sarkalatos problémája. Ha a levéltetvek kismértékben támadnak, elegendő 
az erjedő csalánleves permetezés. Kipróbált módszer, így mentettem meg a dísz-
napraforgóimat az enyészettől, de a kenőszappan 1-2%-os 2-3-szori befújása is 
eltüntette a tetveket a gyalogbabról. Ahol a katicabogarak, lebegő legyek megje-
lennek, megszűnik a tetűtámadás, hacsak nem invázióról van szó. Néhány példát 
említünk a kártevők irtására. Növényi olajos kenőszappanleves permetezéssel vé-
dekezhetünk a levéltetvek támadása ellen. A fülbemászó meggyéríti az állományt, 
számukra állítsuk be a faforgáccsal töltött cserepeket – ez jó búvóhelyük –, és 
kiakasztjuk azokra a helyekre, ahol tetűinváziót tapasztalunk. A csupasz csigákat 
kézzel vagy sörcsapdával gyűjtsük össze.

Nagyobb gond van a betegségek elleni védekezéssel. Itt megjegyezzük, hogy 
a jól fejlett növény jobban ellenáll a betegségnek. A biokertésznek sokoldalú is-
meretre van szüksége, be kell szereznie azokat az ellenálló fajokat és fajtákat, 
melyeket a betegségek nehezebben támadnak meg. Gondolok itt a Perez F1 ubor-
kára, mely peronoszpórarezisztens, és így tovább. A vegetációs periódusban csak 
háromszor permetezek (június vége, július közepe, augusztus, esetleg szeptember 
a betegség megjelenése függvényében), a biogazdaságban réztartalmú szerekkel 
is engedélyezett. 

A reggeli harmat felszáradása előtt fahamuval is porozhatunk. Ha nagyfokú a 
támadás, vessük be a nagyágyút, a peritrint (rovarpor). 

Még vethető az uborka, a gyalog- és karós bab, a gumós édeskömény és a kínai kel.
A kínai kel egyike a legkedveltebb káposztaféléknek, elég drága, 2-3-szor any-

nyi, mint a fejes káposzta, érdemes vele foglalkozni. Nyersen, salátának a legfino-
mabb. A következőképpen készítjük: a fejet hosszában elvágjuk, nem túl vékonyra 
sarvaljuk, és egy mustáros, olívaolajas, joghurtos, fokhagymás öntetet készítünk 
(2 evőkanál mustár, 2 evőkanál olívaolaj, 2 deci joghurt, 2 cikk fokhagyma). Olaj-
bogyót keverünk bele.

Júliusban még vethetünk uborkát. 
uborkát támrendszeren termesszünk. Nálam a keret állandóan az ágyásban 

marad, ezért vetésforgót sajnos nem alkalmazhatok. Az uborkát spárgával megkö-
tözöm, újabban hálóra futtatom. A másodlagos hajtásokat ritkíthatjuk, hogy leve-
gős legyen a támrendszer. A különböző tököket kötözni szoktam a támrendszerhez, 
ezt naponta kell végezni, hiszen van olyan esős nap, hogy 30 cm-t is nő egyik-má-
sik növény. Tavaly valóságos élő sövényt alkottak a komposzttelep körül.
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lenti, hogy le kell vágni az oldalgyökereket, majd újra betakarni. Az első ilyen 
műveletre július első felében kerül sor, egy hónap múlva, azaz augusztus elején 
ezt megismételjük. 

Júliusban gazdag a biológiai kiskert, a fűszernövényeken kívül cukkinit, papri-
kát, uborkát, paradicsomot szedhetünk. A káposztafélék közül a korai kelkáposz-
tát, karalábét gyűjthetjük be.

Mindig csak annyit szedjünk le, amennyit rögtön el is használunk, ha felesle-
günk van, a jégszekrény alsó fiókjában tároljuk, mélyhűtéssel is tárolhatók.

T. Veress Éva 
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Pipacstündér
Egy szép, nagy pipacs szirmait 
hajtsd le a szárához, fűszállal kösd 
meg a derekánál. Vastagabb fűszá-
lat  szúrj keresztül a sziromtesten – 
ez lesz a karja. Szedegesd le a fekete 
porzót a fejéről, rajzolj neki arcot, és 
kész is a gyönyörű, vidám pipacstündér.

Kopré József: 
Dinnyevásár
Megsárgult a dinnye szára,
Megérett már a vásárra.
Ha megérett, leszedjük hát,
Hozd a nagy kést, hozd a bicskát!

Vágjunk bele olyan léket,
Kis dinnyékbe kicsikéket,
Nagy dinnyékbe nagyot vágunk,
„Vegyen dinnyét!“– kiabálunk.

„Evett-e már lépes mézet?
Kóstolja meg a dinnyénket!“

Keresd meg, melyik 
szeletet melyik dinnyé-

ből vágtuk?

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Lintzeg János szűcsmester, a város bírája, halála előtt, 1660. május havában 
így szólt a polgárokhoz: „Én …! (folyt. vízsz. 1. és függ. 16.)

VÍZSZINTES: 12. Váratlanul tönkrement. 13. Hindu királynő – angolul. 
14. Perzsa állam lakosa. 15. Atoll, … zátony. 17. A Duna bal oldali mellékfolyó-
ja hazánkban. 18. Az év tizenketted része. 19. Római hatos szám. 21. Ésszerű. 
23. I.H. 24. Pénzbeli értéke. 26. Vörös – németül. 27. A cetek szájában szarule-
mez. 29. Becézett Róbert. 31. … Gardner, amerikai színésznő. 33. Madár testét 
fedi. 34. Ott kinn. 36. Károsan hat. 38. Textilnövény. 39. Súlyarány rövidítése. 
40. Tömített románul. 43. Molibdén vegyjele. 44. Értékes tulajdonság. 45. Vizet 
szolgáltató berendezés.  47. … mester, román balladahős. 49. Szelvényutalvány. 
51. II. …, az Aranybulla kibocsátója. 52. Felszántott földet géppel egyenget. 54. A 
dúr hangsor első hangja.

FÜGGŐLEGES: 1. Nobélium vegyjele. 2. Becézett Edvard. 3. Vékony farúd. 
4. Bizonyos ideig nem romlik meg. 5. Pártfogó. 6. Magyar Távirati Iroda. 7. O.T. 
8. uralkodók díszes karosszéke. 9. Tartóztat. 10. Vérnyomáscsökkentő gyógyszer. 
11. Gél – románul. 15. K.O.K. 18. Jellemtelen. 20. Hivatali helyiség. 22. Vidék In-
diában az Arab-tenger partvidékén. 23. A jó modor. 25. … posztó, durva posztó. 
28. I.O.L. 30. Közös ívvel egybefogott óraszerkezet. 32. … poetica, költészettan. 
35. A büntetést elrendeled. 37. Pokróc. 41. … urin, B1-vitamin. 42. Ökör, régiesen. 
44. Vég – németül. 46. … hal, finom húsú tengeri hal. 48. Angol Anna. 49. Szlo-
vák. 50. Vízinövény. 52. Bácsi. 53. Paci.

Márk Lajos
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AZ ERDÉLYI REFORMÁTuS EGYHÁZKERÜLET INTÉZMÉNYEI

Az Erdélyi Református Egyházkerületnek számos intézménye van. Ezek jó ré-
sze a missziót és a diakóniai tevékenységet szolgálja. 

Oktatás

1622-ben Bethlen Gábor fejedelem Academicum Collegium rangra emelte a 
gyulafehérvári iskolát, híres külföldi professzorokat (Bisterfeld, Alstedt) hívott 
meg a tanintézet élére és gazdag birtokadományokkal látta el. 1662-ben a ta-
tár pusztítás után Nagyenyeden talált új otthonra a Bethlen Kollégium, egyik hí-
res professzora a teológus és orvosdoktor Pápai Páriz Ferenc volt. Kolozsvárott a 
református egyházközség iskolája Apáczai Csere János professzori tevékenysége 
(1656–1659) nyomán emelkedett főiskolai rangra. Székelyudvarhelyen Bethlen 
János kancellár alapított kollégiumot 1670-ben. 1672-ben a jezsuita üldözés elől 
menekülő sárospataki kollégiumot Apafi Mihály fejedelem Gyulafehérvárra te-
lepítette. Ezek a főiskolák magasabb szintre emelték a hazai lelkészképzést, és 
hozzájárultak az erdélyi értelmiségi réteg számbeli növekedéséhez.

A református kollégiumok száma emelkedett, 1716-ban Marosvásárhely-
re költözött a gyulafehérvári kollégium, a szászvárosi pedig a század végén a 
Főkonzisztórium irányítása alá került. 

E században mindegyik anyaegyházközségben és jó néhány filiában működött 
iskola, ahol legalább az olvasást és a református hit alapelemeit (káté, egyházi 
énekek) a gyermekek elsajátíthatták.

Ami a könyvkiadást illeti, az erdélyi református egyháznak e században folya-
matosan működött a nyomdája Kolozsvárott (némely évtizedekben kettő is), így 
állandóan biztosíthatta az énekeskönyvek, prédikációs kötetek, imakönyvek, tan-
könyvek, kegyességi irodalom kiadását.

Szász Domokos püspöksége idején (1885–1899) sok új templom, lelkészi la-
kás és iskola épült, főként a szórványvidékeken és azokban a szász városokban, 
amelyeknek református magyar lakossága ebben az időszakban szaporodott meg. 
ugyancsak az ő kitartó erőfeszítéseinek köszönhető a kolozsvári Református 
Theologiai Fakultás létrejötte (1895), amely a helybeli Ferenc József Tudomány-
egyetemmel kapcsolatban állva az egyetemi szintű lelkészképzést biztosította.

Az 1921-es agrárreform jelentősen csökkentette az egyházközségi és kollégi-
umi birtokokat, holott ezek jövedelme közösségi-társadalmi célokat szolgált. Ne-
hezen kaptak nyilvánossági jogot a nagy számban újraindult felekezeti népisko-
lák, a székelyudvarhelyi és a szászvárosi kollégium (főgimnázium) e jogát pedig 
a kormányzat végleg elvette. A tanárok és tanítók államsegélyének folyósítása is 
igen rendszertelenül történt, akárcsak a lelkészeké. A nehézségek ellenére még-
is létesültek új tanintézetek, például a kolozsvári leánygimnázium (1926) vagy 
a brassói felsőkereskedelmi iskola. Székelyudvarhelyen a kollégium gimnáziuma 
helyett tanítónőképzőt, Szászvároson pedig árvaházat hozott létre az egyház. 
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A Kolozsvárott létesített Református Tanárképző Főiskolát (1920) azonban az ál-
lam másfél évi működés után bezáratta.

A kolozsvári Református Teológiai Fakultás nagyformátumú tudósokból és ki-
váló nevelőkből álló tanári kara (Kecskeméthy István, Ravasz László, Révész Imre, 
Makkai Sándor, Tavaszy Sándor, Imre Lajos, Gönczy Lajos, Maksay Albert, Nagy 
Géza, Nagy András) magas tudományos szintű és a gyakorlati gyülekezeti munká-
ra felkészítő lelkészképzést biztosított.

Az 1945-ös földreform az egyházközségi és kollégiumi földbirtokok újabb ré-
szét vette el, a maradékot a következő évtizedben a kialakuló termelőszövetkeze-
teknek kellett átadni. 1948-ban az összes felekezeti iskolát (elemit és kollégiumot) 
államosították teljes felszerelésükkel (könyvtár, levéltár, bútorzat, taneszközök) 
és ingatlan vagyonukkal együtt. Egy év múlva került sor a kolozsvári Diakonissza 
Intézet és a Református Kórház államosítására, 1950-ben pedig a szászvárosi és a 
zabolai árvaház következett. 

Az Erdélyi Református Egyházkerület jelenleg Kolozsváron, Nagyenyeden,  
Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen 
működtet református kollégiumokat. 
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Az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium legfontosabb távlati célja, 
hogy népünk számára keresztyén hitét megvalló, szülőföldjéhez és annak hagyo-
mányaihoz ragaszkodó, s mindezek megtartásában aktív szerepet vállaló értelmi-
séget neveljen föl.

A kollégium célja, hogy a Kolozsváron lévő felsőoktatási intézményekben nap-
pali tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók igényes szálláshelye és otthona, 
tehetséggondozó központja legyen.

A szakkollégium sajátossága, hogy interdiszciplináris, ami azt jelenti, hogy la-
kói a legkülönbözőbb egyetemeken tanulnak. Így a diákok elsősorban nem a saját 
szakjuk elmélyítéséhez kapnak segítséget, hanem egy önálló program keretében 
közéleti menedzserré szeretné képezni őket. A kollégium gyümölcsöző kapcsola-
tok kiépítésére törekszik a keresztyén egyházakkal; azokkal a felsőoktatási intéz-
ményekkel, amelyekben tagjai képzésben részesülnek; a hazai középiskolákkal, 
melyekben leendő tagjainak többsége várhatóan érettségit szerez; az ország és a 
külföld értelmiségképző kollégiumaival.

Diakónia

Egyházunk karitatív tevékenységét a Makkai Sándor püspök által alapított Re-
formátus Diakonissza Intézet (1927) fogta rendszerbe, tagjai a szászvárosi és a za-
bolai árvaház gondozása mellett a kolozsvári Református Kórházban (1932) láttak 
el ápolónői feladatokat.

A két világháború között az Erdélyi Református Egyház keretében jól kiépített, 
hozzáértően megszervezett diakóniai szolgálat működött. Sajnos az államosítást 
követő időszakban megszűntek a diakóniai munka feltételei. Az 1989-es változá-
sok után újra lehetőség nyílt arra, hogy ezt a munkát intézményesen is folytatni 
lehessen. Az embertárs szolgálatát célzó tevékenységek egész sora indult el ekkor, 
s ezek között szerepel a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkája is. 

A diakóniai munka kezdete teológusok és orvostanhallgatók önkéntes szolgá-
latához fűződik. A diakóniai munka jelenleg a Romániai Református Egyház két 
egyházkerületében közösen folyik, Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön és Szászrégenben működnek fiókszervezetek, az országos ko-
ordinációs iroda Kolozsváron, a Fazekas Mihály (Zambilei) utca 7. szám alatti 
épületben működik. 

ugyancsak a rászorulókon segít a Bonus Pastor Alapítvány (latin megfelelője 
a »Jó Pásztor« Alapítvány) egy Romániában alapított nem kormányzati szervezet 
református háttérrel. 1993 óta működik, és 1996-ban lett hivatalosan bejegyezve.

Alkohol-, drog-, nikotin-, gyógyszer-, játék- és más függőségben szenvedőknek 
és hozzátartozóiknak nyújtanak terápiás segítséget. Gyakorlati módon segítenek 
azoknak, akikről a környezetük úgy gondolja, hogy javíthatatlan szenvedélybete-
gek, és csak terhet jelentenek mások számára.
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Az alapítvány széles körű tevékenységek révén nyújt segítséget: rövid távú te-
rápiák, tanácsadás, lelkigondozás, felnőtt- és gyerektáborok, konferenciák, helyi 
támogató csoportok és közvélemény-formálás. 2005 áprilisa óta bentlakásos hosz-
szú távú terápiás programot is biztosítunk a magyarózdi Terápiás Otthonban.

Nyugdíjpénztár

1956-ban a román állam kizárta a nyugdíjrendszerből az egyházakat, 1959-től 
indult be a Romániai Református Egyház saját nyugdíjpénztára. Azóta mindegyik 
elfogadott felekezetnek saját nyugdíjpénztára van, kivéve az ortodox egyházat, 
amelynek 1992-ben megbukott a nyugdíjpénztára, és az állam kénytelen volt 
átvenni. 

Missziós intézmények

Egyházunknak számos szervezete foglalkozik misszióval. Az Agnus Média által 
működtetett Agnus Rádió 2002. december 24-én szólalt meg először karácsonyi 
ajándékként Kolozsvár és 30 km-es körzetben élő hallgatóságának. Akkor ez volt 
Erdély egyetlen magyar nyelvű közösségi rádiója, mely napi 8 órában szól, most 
már az internet segítségével határon túl is. Közösségi jellegéhez illően betekint 
az erdélyi és a Kárpát-medencei magyar közösségek életébe is és kihangosítja azt, 
a Kárpát-medencei Református Rádiótanácsban kezdeményezett Kárpát-medencei 
rádiós hálózatnak köszönhetően. A kitűzött célokat kis munkacsapattal és önkén-
teseink lelkes munkájával valósítja meg. Kolozsvár magyar közössége számára 
összekötő kapocs szeretne lenni, amelyik továbbadja a keresztyén hitet, megőrzi 
magyar kultúránkat, és a közösségünk mindennapjairól tudósít.

Kiss Gábor
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A 2014–2015-ös tanévben, Kolozs megyében, magyar nyelven a következő 
szakmákat lehet tanulni:

I. Szakközép-iskolai osztályok (4 éves)
1. közgazdasági technikus (28) – évek óta működik 

Apáczai Csere János Elméleti Líceum, 
Kolozsvár, Király/I. C. Brătianu u. 26. Tel.: 0264-597251

2. kiadványszerkesztő  (28) – tavaly indult
Báthory István Elméleti Líceum, 
Kolozsvár, Farkas/M. Kogălniceanu u. 2–4. Tel.: 0264-597280

3. turizmus (szolgáltatások) (28) – tavaly indult
Brassai Sámuel Elméleti  Líceum, 
Kolozsvár, Kossuth L. – Bel-Magyar u./B-dul 21 Decembrie 1989 7. 
Tel.: 0264-596159

4. turizmus és közélelmezés (28) – két éve indult
Vlădeasa Líceum,  
Bánffyhunyad, Horea u. 78–80. Tel.: 0264-351314

II. Szakiskolai osztályok (3 éves)
1. szakács (14/28) – szaklíceumi szinten működött a Technofrigban
2. fodrász, manikűr, pedikűr (14/15) – idén indul
3. elektronikai műszerész (felszerelések) (14/11) – idén indul
4. víz-gáz szerelő (14/10) – idén indul

Református Kollégium, 
Kolozsvár, Farkas/M. Kogălniceanu u. 16. Tel.: 0264-430653
A szakoktatás a Ferenc József/Horea úti egykori Szeretetházban,  
a hajdani faipari líceumban történik majd. 
Az iskola az igénylők részére biztosít kollégiumi ellátást.

5. autószerelő (14/17) – évek óta működik
6. karosszérialakatos (autóbádogos) (14/1) – évek óta működik

Transilvania Szállítási Szakközépiskola, 
Kolozsvár, Gyárfás Jenő/Bistriţei u. 21. Tel.: 0264-449645

7. ökológiai agrártechnikus (28/15) – tavaly indult
Válaszúti Szakiskola, 
Válaszút/Răscruci, Fő utca/Principală 7. Tel.: 0264-262623
A Kallós Zoltán Alapítvány biztosít kollégiumi ellátást.

A zárójelben levő számok a 2014–2015-ös tanévben meghirdetett helyeket, il-
letve szakiskolai osztályok esetében az első (júniusi) beiratkozás utáni jelentkezők 
számát tükrözik. Az üresen maradt helyekre még két jelentkezési lehetőség van, 
július végén és szeptemberben. A meghirdetett helyek száma túljelentkezés esetén 
még nőhet. A szaklíceumokban a beiratkozás és a számítógépes elosztás július 
közepére várható.
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A magyar nyelvű szakoktatás bővítésével az utóbbi két évben gyarapodott a 
nyolcadik osztály után tanulmányaikat magyarul folytató fiatalok számaránya. A 
2011–2012-es tanévben a megye összes közép- és szakiskolai tanulóinak 8,68%-a 
tanult magyar nyelven, a 2013–2014-es tanévben ez az arány már 9,56%. S ez még 
mindig jócskán elmarad az 5–8 osztályt végzők több mint 11%-os átlagától.

Szamosújváron nem folytatódik a 2009–2010-es tanévben beindított szakok-
tatás. Így Désen, Szamosújváron és Tordán semmilyen szakoktatás nincs. Mivel 
amúgy sem lehet minden fiatalt arra kényszeríteni, hogy válassza a körzetében 
elérhető szakmát, a megoldást a szakoktatás részére Kolozsváron beindítandó kol-
légium jelentené a Református Kollégium által felvállalt szakokon kívüli szakok 
számára is. 

Az idénre tervezett szakiskolai 7 szakma és a 3 szakközép-iskolai szakosztály 
nem fedi le a piac által igényelt szakmai palettát. Az Oktatási Minisztérium és a 
megyei tanfelügyelőség előirányzatai is nagyobb súlyt szánnak a szakoktatásnak. 
Az említett kollégium létesítése lehetővé tenné jelentkezők toborzását más me-
gyékből is, ahol nem folyik magyar nyelvű szakoktatás, vagy az itteni szakmák 
nem szerepelnek a helyi kínálatban.

Összeállította: Éder Ottó
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A Donát negyedi Onisifor Ghibu  
Elméleti Líceum 

Címe: Kolozsvár, Grigorescu negyed, Álmos (Al. Vlahuță) utca 12–14. szám

Iskolánk Kolozsváron különleges helyzetben van, hiszen az egyetlen vegyes 
tannyelvű, középiskolai tagozattal működő oktatási intézmény városunkban. Év-
folyamonként a 4-5 román osztály mellett egy magyar osztály is indul, elsőtől 
tizenkettedikig.

A kolozsvári magyarság Természettudományi Líceumként ismeri, amely elne-
vezést a régi rendszerben is viselte egy ideig. Jelenlegi nevét 1995-ben  egy olyan 
történelmi személyiségről kapta, aki a 20. század első felében egyetemi tanárként 
szószólója és ideológusa volt a nagyromán nemzeti törekvéseknek.

Az iskola a város egyik legrendezettebb lakónegyedében található, környékén 
sok a park, játszótér, sétaút. Vidám színekre festett épületeivel, hatalmas udvarai-
val tág életteret biztosít tanulóinak, akik ugyancsak kedvelik az iskola barátságos, 
közvetlen hangulatát.

Nem dicsekedhet patinás múlttal, hiszen csak 1961 óta működik, amikor is 
tipikus szocialista lakótelepi iskolaként alapították az újonnan épült tömbházak-
ba telepített lakosok számára.  Az évek során hírnévre tett szert, főleg a termé-
szettudományok oktatása terén, és a 70-es, 80-as években az oktatás színvonalát 
tekintve felvehette a versenyt a régi belvárosi középiskolákkal. Erdély legelső ter-
mészettudományi líceuma volt, amelynek kémia–biológia szakos osztályai (mind 
a román, mind a magyar tannyelvűek) mágnesként vonzották az orvosnak, gyógy-
szerésznek, biológusnak, kémikusnak készülő diákokat. A 80-as években a magyar 
tagozatot folyamatosan sorvasztotta a felső hatalom, azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy az teljesen eltűnjön.

A legnehezebb időket mégis a 90-es évek végén élte, amikor a csökkenő gyerek-
létszám és a hagyományos nagy magyar iskolák szívóhatása miatt a magyar tago-
zat szinte megszűnt. Akkor néhány lelkes tanár szinte a lehetetlenre vállalkozott: 
valami mást, valami különlegeset kitalálni, amely újra vonzóvá teszi iskolánkat. 

A Donát Alapítványt 2000-ben hozták létre a kolozsvári O. Ghibu Líceum ma-
gyar tagozatának tanárai azzal a céllal, hogy hivatalos keretet biztosítsanak az 
iskola magyarul tanuló diákjai számára közösségépítő, hagyományőrző, kulturális 
tevékenységek lebonyolításához.

Alapítványunk felvállalta az ingáztatás és a délutáni foglalkoztatás megszer-
vezését azon szucsági gyerekek számára, akik a helyi iskola magyar tagozatá-
nak megszűnése után továbbra is anyanyelvi oktatásban szeretnének részesül-
ni. A gyerekek nagy része anyagi gondokkal küszködő családokból származik, 
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ingerszegény környezetből, ezért  nagy szükségük van az anyanyelvi környezetre 
és a felzárkóztató foglalkozásokra. 

2009 óta  önkéntes animátorcsoport működik az O. Ghibu Elméleti Líceumban, 
ez idő alatt több mint 35 rendezvényt szervezett és bonyolított le, köztük néhány 
városi és kistérségi szintűt. Eddig több mint 2500 kolozsvári és Kolozsvár környé-
ki szórványmagyar gyermeknek nyújtottak identitáserősítő, közösségépítő foglal-
kozásokat, melyek közül megemlítjük az Iskolabörzét, a március 15-i történelmi 
játszóházat, de az iskolai rendezvények hosszú sorát is. Rendezvényeik óvodástól 
líceumi korig terjedő korosztálynak szólnak, és a célcsoportjuk fele Kolozsvár kör-
nyéki, elszórványosodott magyar falvak gyerekeiből kerül ki, csakúgy, mint ők 
maguk.

Folyamatosan működik a honismereti kör, amely változatos témákkal vonja 
be a gyerekeket olyan tevékenységekbe, amelynek során megismerhetik Erdély  
kulturális értékeit.

Az általános iskolások számára a  természetismereti kör változatos foglalkozá-
sokat kínál, amelyek során  a fenntartható fejlődés és a környezettel való harmo-
nikus együttélés alapeszméit próbálja megismertetni a gyerekekkel.

A Donát Alapítvány támogatja a magyar tagozat diáklapját, a Csimaszt, amely-
nek megjelenése mindig nagy örömöt jelent a diákok számára. Szinte kapkodják 
egymás kezéből, keresik a róluk szóló oldalakat, fotókat. A szerkesztők elsősorban 
az iskolában történt fontosabb események beszámolóit kérik a jó tollú diákoktól, 
kialakítva azt a szokást, hogy a lap az események krónikájává vált.

Tanáraink számos továbbképzőn vettek részt, úgy idehaza, mint külföldön, ahol 
új pedagógiai módszerekkel ismerkedtek, és be is építették az oktatásba. Ellentét-
ben a merev, információk passzív halmozására épülő román rendszerrel, oktatóink 
előszeretettel használják a projektpedagógia, az élménypedagógia módszereit. A 
személyiségfejlesztő, együttműködésre nevelő játékok nap mint nap jelen vannak 
az oktatási folyamatban. A kooperatív tanulási stratégiák egész tárházát próbálták 
ki kollégáink, az egyszerű tanóráktól kezdve a vetélkedők megszervezéséig.

A kolozsvári Donát negyedi magyar közösségben,  hasonlóan a környező ma-
gyarlakta falvakhoz, egy szórványosodási folyamat indult el. Ezt jelzi a gyere-
kek fokozatos létszámcsökkenése. Az egyházzal és a szülői közösséggel közösen 
szervezett rendezvényeink során igyekszünk bevonni a lakótelepen élő magyar 
családokat az iskola életébe, kapcsolatot teremteni közöttük, illetve a családok és 
a pedagógusok között, abban a reményben, hogy ez a nagyon fogyatkozó magyar 
közösségünk erősödését szolgálja. 

Nagy Csilla
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Az Octavian Goga Iskola

Címe: Kolozsvár, Monostor negyed, Árpád-tető (Peana) sétány 16. szám

Múltja

A szabványos, L alakú épület 1975-ben készült el. Egy évvel később nyitotta 
meg kapuit a 21-es számú iskola alsó tagozata számára. A gyereklétszám növeke-
désével az intézmény önállósult, és 1981-től 29-es Általános Iskolaként működött. 
Az Octavian Goga nevet az 1999–2000-es tanévben vette fel. Bejáratánál ott dí-
szeleg a híres román költő mellszobra.

Kezdettől fogva vegyes tagozatú volt. Amikor sorra megszűntek a monostori 
iskolák magyar tagozatai, a gyereklétszám apadása veszélybe sodorta ezt az isko-
lát is. 2010-ben a tanfelügyelőség úgy döntött, hogy átirányítva ide a Ion Creangă 
Iskola magyar osztályait, egy erős központot hoznak létre, amely befogadhatja 
nemcsak a Monostor negyed, hanem Fenes és más falvak tanulóit is, ha felszámo-
lódik az ottani magyar nyelvű oktatás.

2013 végén ismét bizonytalanná vált az iskola sorsa. Ekkor a monostori szülők 
határozott és erélyes fellépése nyomán megszületett a határozat: az iskola működ-
het, míg megvan a kellő gyereklétszám, sőt kampány indult az iskola népszerűsí-
tésére és támogatására.

Jelene

Jelenleg 217 gyerekkel működik a magyar tagozat. A képzett tanítók, taná-
rok mellett logopédus, pszichológus és két segédpedagógus biztosítja anyanyel-
ven az oktató-nevelő munka hatékonyságát. Van jól felszerelt informatikaterem, 
okostáblával ellátott terem az iskolai projektek számára, könyvtár, aszfaltozott 
sportpálya, orvosi rendelő.

Szemléletmódja

Az iskola nyitott mindazok számára, akik tanulni szeretnének. Olyan készsé-
gekkel és képességekkel ruházza fel tanulóit, hogy helyt tudjanak állni egyre gyor-
sabban változó világunkban. Modern szellemben, családias hangulatban, egymást 
megbecsülve és támogatva épül napról napra ez a kis közösség, amely tudatosan 
vállalja a hagyományteremtést. Ha jövőt akarnak az iskolának, biztosítaniuk kell 
a minőségi oktatást, a tehetségképzést, a hátrányos helyzetűek felkarolását, az 



2014–2015
399KÜLVÁROSI MAGYAR NYELVŰ OKTATÁS

KISO
KO

S

iskolán kívüli tevékenységek sokrétűségét, a délutáni tanulás megszervezését az 
alsó tagozatosok számára és sok más egyéb tevékenységet. Fontos kapcsolatot te-
remteni minél több intézménnyel, ugyanakkor ráébreszteni a diákokat arra, hogy 
ötleteikkel, lelkes részvételükkel ők maguk teremtsék meg a nekik megfelelő kere-
teket, körülményeket. Higgyenek abban, hogy terveik megvalósulhatnak.

Hogy jó úton járnak, bizonyítja a sok díj, amelyet különböző versenyeken sze-
reztek, ezt tanúsítják a jó tanulók, akik líceumba kerülve is elsők között maradtak, 
a kedves élmények szereplésekről, köri tevékenységekről, közös kirándulásokról 
és nem utolsósorban a vizsgákon elért jó eredmények.

Koron Mária

Képek az iskoláról és néhány rendezvényről, tevékenységről:  




