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Köszöntő

Boldog új évet, kincses Kolozsvár! 

Az augusztusi vakációs hangulat közepette aligha hangozhatna időszerűtle-
nebbnek a címben szereplő év végi jókívánság, viszont az időszerűség kérdése 
eleve kétséges egy olyan rendhagyó kalendárium esetében, amely augusztussal 
indítja az évet és júliussal zárja. Nem fáziskésés, hanem a szubjektív időészlelés 
alakította így ezt az évkönyvet, a kolozsváriak piros betűs ünnepéhez, a Magyar 
Napokhoz igazítva az évbeosztást. 

Eltelt tehát egy újabb esztendő Kolozsvár különleges időszámítása szerint, 
aminek biztos jele, hogy ismét Kolozsvári Magyar Napokra készülünk – immár a 
hatodikra. Az ünnephez pedig saját évkönyv dukál, így negyedik éve jelenik meg 
a Kincses Kolozsvár Kalendárium, melynek legújabb kiadását tarthatja kezében 
az Olvasó. 

Mire jó egy kalendárium? Emlékeztet arra, hogy mikor vannak a jeles évfor-
dulók, de az elfeledett névnapokat is eszünkbe juttatja, és az egyes napokhoz 
fűződő népi hiedelmekről is olvashatunk benne. Hozzájárul ahhoz, hogy még 
jobban megismerjük a polgári Kolozsvár gyakran hangoztatott kincseit. Sokan 
azt mondhatják, hogy ezek az információk az okostelefonok világában egy-két al-
kalmazás letöltésével, néhány gombnyomással elérhetőek. A kalendárium viszont 
ennél sokkal több, hiszen benne van a város múltja, jelene, régi és újabb kori 
lelkülete, minden fontosabb rezdülése. A sajtótükörnek köszönhetően egyszerre 
látlelet az elmúlt esztendő jó és kevésbé jó történéseiről. Minderre aligha képes 
a lélektelen technika.

Olyan érdekességek tarkítják az idei kiadást, mint például a Jancsó Miklós 
gyűjtéséből válogatott ismert színészanekdoták, vagy a Kriterion által újra ki-
adott százéves kolozsvári szakácskönyvből származó receptek. A Borsa völgyében 
élő szórványmagyarság mindennapjait helyszíni riportok keretében ismerhetjük 
meg. A történelmi egyházakat bemutató sorozatunkban idén az erdélyi evangéli-
kusok történetéről és jelenéről olvashatunk, míg az egyes városrészek bemutatá-
sát célzó összeállításban az óvárosról tudhatunk meg többet. Idén sem maradhat 
ki a sporttörténeti és kertbarát rovatunk, s igyekeztünk megszólítani a gyerme-
keket, illetve a keresztrejtvény szerelmeseit is. 

Reméljük, hogy ez a kiadás is megtalálja méltó helyét a családi könyvespol-
con, és gyakran fellapozzák majd egy-egy receptért, kertészeti tanácsért, anekdo-
táért vagy túraleírásért. Hasznos böngészést kívánunk!

A szerkesztők
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Mesés Magyar Napok  
a kincses Kolozsváron

Óperencián innen és túl – ez volt a Kolozsvá-
ri Magyar Napok 2014-es kiadásának jeligéje, 
mely azt hivatott érzékeltetni: mesébe illő, hogy 
a negyvenévnyi kommunizmus és a funari kor-
szak után a magyar napok csodája ötödjére is 
megtörténhetett. 

Visszatekintve az elmúlt évekre, örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy valóban mesébe illő a 
folyamat, amely öt év alatt egyrészt a magyar 
napoknak, másrészt a színvonalas kulturális és 
szórakoztató programokra kiéhezett kolozsvári 
magyarok nyitottságának köszönhetően indult 
be. Az első Kolozsvári Magyar Napok méltó 
válasz volt a közösség igényére, és azóta is az 
kíván lenni, igazodva a kulturális fesztiválok 
legújabb trendjeihez. Így érkezünk meg az át-
élt mesék világától a hatodik magyar napok 
jelszavához, a kisebb fejtörést okozó Minden(t)
rendben!-hez. Az arculatban játékosan megje-
lenített mottó többféleképpen értelmezhető: 
a pozitív kicsengésen túlmenően arra is utal, 
hogy Kolozsvár idén Európa ifjúsági fővárosa, a 
Kolozsvári Magyar Napok pedig szeret minden 
trendben ott lenni és helyt állni. Jelen beszámo-
ló azonban nem az előttünk álló rendezvényről 
szól, hanem az ideire való ráhangolódás jegyé-
ben visszatekint a 2014. évi kiadás „mesés” pil-
lanataira innen, az Óperencián túlról. 

Jelszó: az összefogás

Az összefogás fontosságát hangsúlyozták 
azok a közéleti szereplők, akik az 5. Kolozsvári 
Magyar Napok nyitógáláján szólaltak fel a Ma-
gyar Opera zsúfolásig megtelt nagytermében. 
Az esemény házigazdájaként Gergely Balázs 
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főszervező köszöntötte a résztvevőket, 
majd a nyitóbeszédeket követően a ma-
gyar történelem egy sorsfordító moz-
zanatát feldolgozó táncjáték szórakoz-
tatta a jelenlévőket, amelyet a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes adott elő. A Szé-
kely Dózsa György nagy sikerű darabot 
háromszoros vastapssal értékelte a kö-
zönség. Itt azonban nem ért véget az 
este, az állófogadás előtt megnyitották 
gróf Bánffy Miklós karikatúragyűjte-
ményét a színház előterében. Az alkotást Szép Gyula, a Kolozsvári Állami Magyar 
Opera igazgatója, Szebeni Zsuzsa, a kiállítás kurátora és Gergely Balázs méltatták.

Az MTI fotósai szerint a világ

Az 5. Kolozsvári Magyar Napok 
hivatalos megnyitóját megelőzően a 
Magyar Távirati Irodával (MTI) és a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelő Alappal (MTVA) karöltve 
a Kolozsvári Szépművészeti Múze-
umban nyitottuk meg az MTI/MTVA 
négy fotóriporterének a díjnyertes 
sajtófotóiból nyílt kiállítást. A tárlat 
célja megismertetni saját és közös 
értékeinket éles szemű – minden pil-
lanatban teljesen jelen lévő – fotósok 
által, akik hogyha kell, „szavak és betűk nélkül is tudnak beszélni” a minket kö-
rülvevő világról – fogalmazott Galambos István, az MTVA vezérigazgató-helyette-
se. Szó mi szó, „minden nem fért fel ezekre a falakra”, jegyezte meg Gazsó L. Fe-
renc MTI-igazgató. De a lényeg ott van feketén-fehéren a színes fotókon, s hogy a 
hitelességükön se essék csorba, a kiállított fotók nincsenek retusálva. A szervezők 
nevében Szabó Lilla programigazgató köszönte meg az MTVA-nak az együttműkö-
dést, és kívánt tartalmas hetet az egybegyűlteknek.

Mindannyiunk szép hazája, Erdély

Az első szabadtéri koncert, melyen egy tűt sem lehetett leejteni a Főtéren, a 
kolozsvári születésű Tamás Gábor koncertje volt, melyre elsősorban az idősebbek 
jöttek el. Az előadó elmondta: sohasem gondolta volna, hogy valaha szülővárosa 
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Főterén, Mátyás király szobra előtt 
magyarul énekelhet, ez az álma való-
sult meg a Kolozsvári Magyar Napok 
harmadik napján. De nem ez az egyet-
len álma, ami teljesült, hiszen amint 
a közönségtalálkozón is kiderült, régi 
vágya, hogy egy gyerekkórussal – je-
len esetben az Apáczai Csere János 
Elméleti Líceum kórusával – együtt 
énekelhesse saját dalait. Ráadásul az 
élete koncertjének nevezett fellépésre 
elkísérték svédországi, amerikai, ma-
gyarországi barátai, akik erőt adtak a 
nagy esemény előtti izgalmak leküz-
déséhez. Így vált ez a fellépés mara-
dandóvá és a rendezvény történetében 
is egyedülállóvá.

Egy játszótérnyi középkor

A Fogoly utcában már napokkal a 
rendezvény megnyitása előtt látni le-
hetett, hogy valami készülőben van. 
Napokig épült ugyanis a régi Kolozs-
vár-címert ábrázoló, hatszáz raklap-
ból felépített kapu, melyen átlépve 
egy mesebeli középkorba csöppenhet-
tek az érdeklődők. Korabeli öltözékbe 
bújt fiatalok és idősebbek elevenítet-
tek meg egy-egy mozzanatot az ak-
kori idők mindennapjaiból, mindezt 
a kornak megfelelő zenei aláfestéssel. 

A gyerekeket lenyűgözte a közép-
kor világa, a korabeli módszerekkel 
felállított és pörgetett körhinta, a ne-
mezelés, íjazás, katapultozás. Izgatot-
tan várták, hogy magukra ölthessék a 
középkori fejfedőket, vagy hogy segít-
senek a kovácsnak patkót kalapálni. 
A bevállalósabbak, egy fénykép erejé-
ig, bebújhattak egy büntető kalodába 
vagy szégyenketrecbe is.
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Nagyon zene!

Az MR Szimfonikusok már negyedik alkalommal léptek színpadra a magyar 
popszakma képviselőivel, ezúttal a Kolozsvári Magyar Napokon, első alkalommal 
Budapesten kívül. Az est folyamán fellépett Péterfy Bori, a Pannonia Allstars Ska 
Orchestra, a Heaven Street Seven és az Irie Maffia.
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A Petőfi Rádió 2010-ben mutatta be Szimfonik nevű programját, amelynek ke-
retében egy rockzenekar és egy szimfonikus zenekar találkozott. A találkozásból 
egy jól ismert magyar dal rockhangszereket sem nélkülöző nagyzenekari változa-
ta született meg, hiszen ki ne emlékezne a Heaven Street Seven Ez a szerelem című 
dalának szimfonikus változatára. 

A programot továbbfejlesztették, és a Szimfonik Live nevet kapta. Ahogy a neve 
is mutatja, itt már minden élőben megy. A Kolozsvári Magyar Napokon előadott 
koncerten a dalokat Megyesi Ádám, Subicz Gábor és Balogh Sándor karmester és 
zeneszerző hangszerelte. A koncert komolyzenei oldalát képviselő Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarát Balogh Sándor karmester vezényelte. Feledhetetlen kon-
certje volt ez az 5. Magyar Napoknak. 

Kondérmustra és óriáslecsó: ezt aztán jól kifőztük!

Finomabbnál finomabb illatok szálltak szombaton a kolozsvári levegőben. Ha 
jó irányba követtük őket és a szimatunk sem csalt, akkor rövid időn belül az Apá-
czai-líceum udvarán találtuk magunkat. Aznap lejtették ugyanis hagyományos 
táncukat a fakanalak. 13 csapat kívánta megmutatni a főzőtudományát. Az öröm-
főzésben részt vettek támogatóink, civilszervezetek, családok és baráti társaságok 
által alkotott csapatok. Tapasztalt háziasszonyok, konyhatündér férjek és lelkes 
amatőrök egyaránt fakanállal sertepertéltek a bográcsok körül, hogy kifőzzenek 
valami nagyon finomat: lucskoskáposztát, töltöttkáposztát, sárgagombás lecsót, 
pásztortarhonyát csülökkel, babgulyást, szilvalekváros derelyét, de volt, aki a te-
pertőre voksolt. És garantáltan senki nem maradt éhesen. Az ételeket Kiss-Budai 
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Tibor mesterszakács zsűrizte Dobra 
Imolával, az esemény háziasszonyával 
és szervezőjével.

Beat-ünnep esővel 
és sárga rózsával
A leginkább várt koncertek ismér-

ve, hogy a Főtér a kezdés előtt több 
mint egy órával már életre kel. Főként 
az a generáció várakozott türelmetle-
nül, mely ezen a zenén nőtt fel. Lé-
tezett egy nagy „család”, közös zenei 
tehetséggel, akikkel a magyar beat 
elkezdődött. Negyvenkilenc évvel 
később a születésnap „előjátékának” 
lehettünk részesei: az Illés együttes 
fennállásának 50. évfordulója ugyan-
is az újjévvel veszi kezdetét. 

De miért voltak olyan sokan a 
színpadon? A Tied a világ! című szí-
nielőadás művészei: Feke Pál, Vastag 
Tamás, Serbán Attila, Gubik Petra és 
Szabó Ádám kísérték el a zenekart. 
Mind nagyszerű énekesek, akik az 
általuk előadott Illés-slágerekbe be-
lecsempészték saját egyéniségüket is. 

Repült a páva 
a Farkas utcában
Míg a színpadon hangoltak a Föl-

szállott a páva népzene és néptánc te-
hetségkutató verseny erdélyi díjazott-
jai – a Tokos és a Harmadik zenekar, 
valamint Kacsó Hanga Borbála –, a 
verőfényes délutánban még nem lehe-
tett számítani a későbbi esőre. Kicsik 
és nagyok összegyűltek, ki-ki elfoglal-
ta a maga helyét: az apraja a szülők 
nyakában ülve tapsolta a mezőségi 
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zene ritmusát. A Tokos zenekar indította a koncertsorozatot egy ördöngösfüzesi 
muzsikával, amely kellően megalapozta a későbbi pörgős hangulatot. Néhol feltűnt 
egy-egy szalmakalap, ami pompásan beleillett a szalmakalapjairól híres Szék nép-
dalvilágába, amelyet Kacsó Hanga Borbála hozott el nekünk. A Verje meg az isten 
a szeretőm házát című népdal eléneklése után a Harmadik Zenekar rukkolt elő egy 
feketelaki nótával. Hogy kerek legyen a délután, az együttesek és az énekesnők 
közös produkciókat is előadtak. A közönség soraiból néhányan táncra perdültek, a 
férfiak erőteljesen odasújtották lábukat minden ritmusverésnél a földhöz. Pattogott 
a hegedű húrja, a brácsa is felbődült, és a beszédnél is tisztábban csengtek az élő 
lélekritmusok. A hangulat feledhetetlen maradt az összesereglő tömeg számára, 
hisz Erdély különböző tájairól hallhattak népi kincseket: udvarhelyszéki, gyimesi, 
györgyfalvi, szászcsávási, kalotaszegi és más tájegységek zenéje is felcsendült. 

Ezeregyév 
táncban elmesélve
A sámánkorszaktól napjainkig, 

összesen huszonegy látványos jele-
netben táncolta el a magyarok histó-
riáját az Experidance társulat a Ko-
lozsvári Magyar Napok záróestéjén. 
A tánc szokatlan eszköz a történelem 
bemutatására, de a társulat hitelesen 
közvetítette a letűnt korok hangula-

tát. Olyannyira, hogy a sámánkorszak bemutatása egyenesen rémisztően hatott. 
A jeleneteket később pörgősebb mozdulatok váltották fel. Egyedien ötvöződött a 
modern a hagyományossal, mintha történelemórát éltünk volna meg, temérdek 
fantáziával és ritmussal feldúsítva. Már a szereplők öltözéke és sminkje is elegen-
dő volt ahhoz, hogy egészen egyedinek tudjuk érezni a produkciót.

Az 5. KMN 
számokban kifejezve
A számadatokat illetően elmond-

hatjuk: a közel 500 rendezvénynek 
több mint 180 ezres látogatottsága 
volt. A rendezvény iránti érdeklődés a 
korábbi évekhez képest annak ellené-
re sem változott, hogy a 2014-es prog-
ramokat rendszeresen zavarta meg az 
eső, zápor, zivatar. A rendezvényen 
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90 főből álló szervezői stáb, továbbá 
200 önkéntes munkálkodott. A nyolc 
napos kulturális seregszemlét 57 or-
szágból követték nyomon az internet 
segítségével. A legnagyobb érdeklő-
désnek az 50 éves Illés zenekar kon-
certje örvendett, melyre közel 25 
ezren gyűltek össze Kolozsvár főte-
rén. A Quimby, a Szimfonik Live, az 
Experidance, a Magyar Rádió Szimfo-
nikusainak hangversenye, Tamás Gá-
bor, a Redutban szervezett hangver-
senyek, a színházi miniévad szintén 
közönségsikert arattak.

A Farkas utcában és környékén 
megszervezett fesztiválutca rekordot 
döntött: egyetlen évben sem fordult 
meg annyi érdeklődő a helyszínen, 
mint 2014-ben. A Fogoly utcában 
berendezett középkori utca a sziget-
halmi Emese Park jóvoltából szintén 
nagy sikert aratott, akárcsak az utca 
bejáratához raklapokból felépített, 
nyolcméteres kapubástya, amelynek 
célja Kolozsvár történelmi címérének 
középpontba állítása volt. A hang-
súlyosabb román kommunikációnak 
köszönhetően növekedett a román 
érdeklődők száma a fesztiválon. A ko-
lozsvári román közönség körében leg-
inkább a Szimfonik Live produkciója, 
az Experidance 1001 év című előadá-
sa, a városnéző séták, a kiállítások, a 
Jézus Krisztus Szupersztár és a feszti-
válutca kínálata aratott sikert. A ren-
dezvényt 101 támogató és közel 100 
partnerszervezet támogatta, ajánlott 
fel programokat. Öt év alatt meghá-
romszorozódott az önkéntesek száma, 
ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb 
az érdeklődés a fiatalok részéről a 
rendezvény lebonyolításában való ak-
tív részvétel iránt. 
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Ami számokban nem mérhető…

A Kolozsvári Magyar Napok minden bizonnyal azért válhatott Erdély és a Kár-
pát-medence presztízsértékű kulturális seregszemléjévé, mert olyan közösség igé-
nyére épült, mely hallatni akarta a hangját, meg akarta mutatni mindazt az értéket, 
amit hosszú éveken át nem lehetett. A tíz nap alatt nemcsak az ideérkező turisták 
térképezik fel Mátyás szülővárosát, hanem maguk a kolozsváriak is új perspektívá-

ból ismerhetik meg a sokoldalú várost, 
melyben élnek, ahol hajdanán királyok 
és fejedelmek születtek, éltek és ma 
már az árnyas Házsongárd földjében 
nyugszanak. Róluk is szólnak a Ko-
lozsvári Magyar Napok. És még miről? 
A most élőkről még inkább: a találko-
zásokról, a közös élményekről, az ösz-
szetartozásról. Nemcsak a fiatalokról, 
hanem az idősebbekről is, akiket olyan 
programokkal sikerült megszólítani, 
mint például a kolozsvári születésű 
Tamás Gábor vagy az Illés koncertje, a 
Magyar Rádió Szimfonikus Zeneka-
rának fellépése, a különböző színházi 
előadások, tematikus városnéző séták 
vagy az irodalmi programok.

Reméljük, hasonló sikerekről szá-
molhatunk be a 6. Kolozsvári Magyar 
Napokat illetően is. 

A szervezők
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szombat Boglárka, Péter, Nimród 
Liguori Szt. Alfonz

Boglárka – magyar eredetű; jelen-
tése: fémveretes, ékköves, gomb 
alakú ékítmény.

1 325 éve, 1690 augusztusában született zágoni Mikes 
Kelemen író, II. Rákóczi Ferenc íródeákja.

70 éve hunyt el Budapesten Csortos Gyula színművész.

Ha esik az eső, nem lesz 
kukorica.

2 Vasárnap Lehel, Hajnal 
Eymard Szt. Péter, 
Vercelli Szt. Özséb

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2 100 éve született Nagyváradon Halmos György 
zongoraművész.

70 éve adta ki Edvard Beneš csehszlovák elnök dek-
rétumát, mely az ország területén élő nem szláv 
népességet megfosztotta állampolgárságától. 

70 éve hunyt el Pietro Mascagni olasz zeneszerző, 
karmester. 

3 Hétfő Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
Kira

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

3

4 Kedd Dominika, Domokos, Kriszta  
Vianney Szt. János

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

4 160 éve született Gárdonyban Nagy Géza régész, 
etnográfus.

140 éve hunyt el Hans Christian Andersen dán költő és 
meseíró. 

135 éve született Bencéden Gyallay Pap Domokos író, 
újságíró, szerkesztő. 

Ha Domonkos forró,  
kemény tél várható. 
Domonkos napján ha esik,  
a tél szárazsággal telik.

5 Szerda Jázmin, Krisztina, Zita  
Havas Boldogasszony

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

5 200 éve hunyt el Abacs János erdélyi református 
püspök.

100 éve született Magyarszováton Bodor András törté-
nész, műfordító.

6 Csütörtök Berta, Bettina 
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű;  
Perchta istennő nevéből.

6 100 éve született Nemes István jogász, jogi szakíró, 
kolozsvári egyetemi tanár.

70 éve dobták le az első atombombát Hirosimára. 
40 éve hunyt el Ravasz László dunamelléki református 

püspök. 

Az Úr színeváltozása 
a szőlőknek tarkulása.

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

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

7 190 éve született Kondor Gusztáv csillagász, geodéta, 
matematikus. 

105 éve született Kisbaconban Lengyel Dénes író, iro-
dalomtörténész, pedagógus.

8 Szombat Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

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

8 225 éve született Sződemeteren Kölcsey Ferenc költő, 
politikus és nyelvújító.

65 éve hunyt el Schöpflin Aladár irodalomtörténész, 
író, műfordító.

9 Vasárnap Emőd, Loránd 
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.

9 130 éve született Bíró Vencel történész, piarista 
szerzetes.

40 éve hunyt el Moszkvában Dmitrij Dmitrijevics Sosz-
takovics orosz zeneszerző és zongoraművész.
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szombat Boglárka, Péter, Nimród 
Liguori Szt. Alfonz

Boglárka – magyar eredetű; jelen-
tése: fémveretes, ékköves, gomb 
alakú ékítmény.

1 325 éve, 1690 augusztusában született zágoni Mikes 
Kelemen író, II. Rákóczi Ferenc íródeákja.

70 éve hunyt el Budapesten Csortos Gyula színművész.

Ha esik az eső, nem lesz 
kukorica.

2 Vasárnap Lehel, Hajnal 
Eymard Szt. Péter, 
Vercelli Szt. Özséb

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2 100 éve született Nagyváradon Halmos György 
zongoraművész.

70 éve adta ki Edvard Beneš csehszlovák elnök dek-
rétumát, mely az ország területén élő nem szláv 
népességet megfosztotta állampolgárságától. 

70 éve hunyt el Pietro Mascagni olasz zeneszerző, 
karmester. 

3 Hétfő Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
Kira

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

3

4 Kedd Dominika, Domokos, Kriszta  
Vianney Szt. János

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

4 160 éve született Gárdonyban Nagy Géza régész, 
etnográfus.

140 éve hunyt el Hans Christian Andersen dán költő és 
meseíró. 

135 éve született Bencéden Gyallay Pap Domokos író, 
újságíró, szerkesztő. 

Ha Domonkos forró,  
kemény tél várható. 
Domonkos napján ha esik,  
a tél szárazsággal telik.

5 Szerda Jázmin, Krisztina, Zita  
Havas Boldogasszony

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

5 200 éve hunyt el Abacs János erdélyi református 
püspök.

100 éve született Magyarszováton Bodor András törté-
nész, műfordító.

6 Csütörtök Berta, Bettina 
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű;  
Perchta istennő nevéből.

6 100 éve született Nemes István jogász, jogi szakíró, 
kolozsvári egyetemi tanár.

70 éve dobták le az első atombombát Hirosimára. 
40 éve hunyt el Ravasz László dunamelléki református 

püspök. 

Az Úr színeváltozása 
a szőlőknek tarkulása.

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

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

7 190 éve született Kondor Gusztáv csillagász, geodéta, 
matematikus. 

105 éve született Kisbaconban Lengyel Dénes író, iro-
dalomtörténész, pedagógus.

8 Szombat Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

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

8 225 éve született Sződemeteren Kölcsey Ferenc költő, 
politikus és nyelvújító.

65 éve hunyt el Schöpflin Aladár irodalomtörténész, 
író, műfordító.

9 Vasárnap Emőd, Loránd 
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.

9 130 éve született Bíró Vencel történész, piarista 
szerzetes.

40 éve hunyt el Moszkvában Dmitrij Dmitrijevics Sosz-
takovics orosz zeneszerző és zongoraművész.
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

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

Lóránt – germán eredetű; jelenté-
se: dicsőség + merész. 
Lőrinc – latin eredetű; jelentése: 
Laurentum vidékéről származó fér-
fi; babérkoszorúval díszített.

10 210 éve született Budán Toldy Ferenc irodalomtörté-
nész, kritikus.

150 éve született Szentpéterváron Alekszandr 
Konsztantyinovics Glazunov késő romantikus 
orosz zeneszerző, karmester.

E nap után szedett dinnye 
már túlérett, „lőrinces”, 
azaz lucskos a belseje.

11 Kedd Tibor, Tiborc, Zsuzsanna 
Szt. Klára

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

11 155 éve született Tatán Bláthy Ottó Titusz gépészmér-
nök, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja.

12 Szerda Diána, Klára 
Chantal Szt. Johanna Franciska

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

12 60 éve hunyt el Zürichben Thomas Mann német író.

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

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13 150 éve hunyt el Döblingben Semmelweis Ignác orvos, 
az „anyák megmentője”, a gyermekágyi láz oká-
nak felfedezője.

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

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

14 200 éve született Bányai Vitális ügyvéd, 1848/49-es 
honvéd tüzérfőhadnagy.

40 éve hunyt el Kisfaludi Strobl Zsigmond 
szobrászművész.

15 Szombat Mária  
Nagyboldogasszony

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

15 160 éve hunyt el Benke József színész, színházigazga-
tó, drámafordító.

125 éve született Kolozsváron Hunyady Sándor regény- 
és drámaíró.

Nagyboldogasszony 
napja derült idejével a jó 
gyümölcs- és szőlőtermés 
előhírnöke.

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

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

16 100 éve hunyt el Széll Kálmán miniszterelnök, 
pénzügyminiszter.

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

17 125 éve született Kolozsváron Kopp Elemér vegyészmér-
nök, gyógynövényszakértő, gyógyszerészeti író.

90 éve született Kolozsváron Mócsy László jogász, 
szakíró, egyetemi tanár. 

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

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata. 

18

19 Szerda Huba  
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19 80 éve hunyt el Gyomán Kner Izidor, a magyar nyom-
dászat, könyvkötészet kiemelkedő személyisége.

20 Csütörtök Nemzeti ünnep 
Az államalapítás ünnepe  
Szt. István király

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

20 130 éve született Árkoson Gelei József zoológus.
20 éve hunyt el Kolozsváron Szabó József biológus, 

biológiai szakíró, egyetemi oktató.

Ha István napja esős,  
száraz lesz az ősz.

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

Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

21 325 éve, 1690-ben hunyt el Zernesten gróf Teleki Mi-
hály erdélyi kancellár, Erdély főgenerálisa, Apafi 
Mihály fejedelem főtanácsosa.

105 éve hunyt el Cinkotán Székely Bertalan festőmű-
vész, a magyar történelmi festészet képviselője.
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

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

Lóránt – germán eredetű; jelenté-
se: dicsőség + merész. 
Lőrinc – latin eredetű; jelentése: 
Laurentum vidékéről származó fér-
fi; babérkoszorúval díszített.

10 210 éve született Budán Toldy Ferenc irodalomtörté-
nész, kritikus.

150 éve született Szentpéterváron Alekszandr 
Konsztantyinovics Glazunov késő romantikus 
orosz zeneszerző, karmester.

E nap után szedett dinnye 
már túlérett, „lőrinces”, 
azaz lucskos a belseje.

11 Kedd Tibor, Tiborc, Zsuzsanna 
Szt. Klára

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

11 155 éve született Tatán Bláthy Ottó Titusz gépészmér-
nök, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja.

12 Szerda Diána, Klára 
Chantal Szt. Johanna Franciska

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

12 60 éve hunyt el Zürichben Thomas Mann német író.

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

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13 150 éve hunyt el Döblingben Semmelweis Ignác orvos, 
az „anyák megmentője”, a gyermekágyi láz oká-
nak felfedezője.

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

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

14 200 éve született Bányai Vitális ügyvéd, 1848/49-es 
honvéd tüzérfőhadnagy.

40 éve hunyt el Kisfaludi Strobl Zsigmond 
szobrászművész.

15 Szombat Mária  
Nagyboldogasszony

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

15 160 éve hunyt el Benke József színész, színházigazga-
tó, drámafordító.

125 éve született Kolozsváron Hunyady Sándor regény- 
és drámaíró.

Nagyboldogasszony 
napja derült idejével a jó 
gyümölcs- és szőlőtermés 
előhírnöke.

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

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

16 100 éve hunyt el Széll Kálmán miniszterelnök, 
pénzügyminiszter.

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

17 125 éve született Kolozsváron Kopp Elemér vegyészmér-
nök, gyógynövényszakértő, gyógyszerészeti író.

90 éve született Kolozsváron Mócsy László jogász, 
szakíró, egyetemi tanár. 

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

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata. 

18

19 Szerda Huba  
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19 80 éve hunyt el Gyomán Kner Izidor, a magyar nyom-
dászat, könyvkötészet kiemelkedő személyisége.

20 Csütörtök Nemzeti ünnep 
Az államalapítás ünnepe  
Szt. István király

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

20 130 éve született Árkoson Gelei József zoológus.
20 éve hunyt el Kolozsváron Szabó József biológus, 

biológiai szakíró, egyetemi oktató.

Ha István napja esős,  
száraz lesz az ősz.

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

Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

21 325 éve, 1690-ben hunyt el Zernesten gróf Teleki Mi-
hály erdélyi kancellár, Erdély főgenerálisa, Apafi 
Mihály fejedelem főtanácsosa.

105 éve hunyt el Cinkotán Székely Bertalan festőmű-
vész, a magyar történelmi festészet képviselője.
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Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

22 Szombat Menyhért, Mirjám 
Szűz Mária királynő

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

22 130 éve született Kolozsváron Somodi István olimpiai 
ezüstérmes atléta, sportújságíró. 

120 éve született a burgenlandi Borostyánkőn Almásy 
László utazó, Afrika-kutató, felfedező.

23 Vasárnap 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

24 Hétfő Bertalan, Aliz, Delinke  
Szt. Bertalan apostol

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

24 100 éve született Budapesten Huzella Elek zeneszerző. Amilyen Szent Bertalan, 
olyan az ősz.

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

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

25 395 éve, 1620-ban magyar királlyá választották Beth-
len Gábor erdélyi fejedelmet a besztercebányai 
országgyűlésen. 

20 éve hunyt el Kolozsváron Pongrácz Antónia iparmű-
vész, grafikus.

26 Szerda Endre, Mónika, Izsó, Rita, 
Zamfira

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

26 275 éve született Joseph Michel Montgolfier francia 
feltaláló, a léghajózás úttörője.

110 éve született Gyulafehérváron Gy. Szabó Béla 
grafikus, festő.

50 éve hunyt el Kolozsváron Hobán Jenő költő.

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

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

27 380 éve, 1635-ben hunyt el Madridban Lope de Vega 
spanyol költő, a barokk dráma legjelentősebb 
művésze.

170 éve született Pesten Lechner Ödön építész, 
a magyar szecesszió meghatározó személyisége, 
a kolozsvári Lechner-villa tervezője.

28 Péntek Ágoston, Mózes 
Szt. Ágoston

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

28 370 éve, 1645-ben hunyt el Hugo Grotius németalföldi 
államférfi, a modern nemzetközi jog előfutára.

130 éve született Kolozsváron Sándor Erzsi 
opera-énekesnő.

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

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

29 100 éve született Ingrid Bergman háromszoros Oscar-
díjas svéd színésznő.

40 éve hunyt el Schaár Erzsébet szobrász.

30 Vasárnap Félix, Patrik, Rózsa, Róza  
Újkenyér

Róza – latin eredetű; jelentése: 
rózsa.

30 125 éve született Kolozsváron Reményik Sándor költő.
75 éve a második bécsi döntés értelmében Észak-Er-

dély ismét Magyarország fennhatósága alá került. 
25 éve hunyt el Kolozsváron Róbert Endre természet-

tudományi író.

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

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

31 125 éve hunyt el Kolozsváron Szabó Károly történész, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárnoka.
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások
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Limai Szt. Róza

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

23
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Kalazanci Szt. József, Szt. Lajos

Lajos – germán–francia eredetű; 
jelentése: hírnév + háború.
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Újkenyér
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75 éve a második bécsi döntés értelmében Észak-Er-

dély ismét Magyarország fennhatósága alá került. 
25 éve hunyt el Kolozsváron Róbert Endre természet-

tudományi író.
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Ramóna, Hanga, Nimród

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

31 125 éve hunyt el Kolozsváron Szabó Károly történész, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárnoka.
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Vetési László1

1. Tűnődések utunk előtt  
Kajántón át Diósig a Borsa völgyéről 

Aki Kolozsvárról indul a Borsa völgyébe, ezt több irányból is megteheti. Első-
ként haladhat körbe a kolozsvár–dési főúton, Válaszútnál éri el a Borsa patakát, és 
itt valóban „válaszúthoz” érkezik, hogy merre megy tovább. Ez a legjobb minőségű 
és legkényelmesebb, de egyben a leghosszabb út, ha a völgy fejéhez igyekezne. De 
Kolozsvárról a hagyományos úton és irányból a völgy középső szakasza Kajántó 
felől a legrövidebb, ahonnan az iriszi, kajántói út vezet ki a Borsa völgye fele. De a 
felfedezőútra induló vándor mehet dombokon kacskaringózva, igen rossz minősé-
gű kövezett utakon is a Csigadombon, a Tekintőn át a Fejérdi fogadók mentén, és 
a „Macskások” felől, Kolozsgyulán át érkezik be Kolozsborsára. 

Borsa völgyéhez 19 falut, települést számol a szakirodalom, de ha idevesszük 
a Borsához tartozó két elnéptelenedő tanyát és jelképesen persze Válaszutat is, 
akkor számuk eléri a 22-t.

Útitársamul ezeknek az útszakaszoknak többszöri bejárására elsősorban 
Airizer Zoltán nyugalmazott bodonkúti lelkész szegődött, aki hosszú évtizedeket 
szolgált a vidéken, ismer majd minden falut és minden magyart: a falvakban és a 
temetőkben. Mellénk társultak aztán a fiatalabbak is, az ide került szolgák: Móra 
László Kajántóról, aki Hosszúmacskást is pásztorolja, Erdélyi Tünde, aki Bodonkút 
és Magyarmacskás lelkésze, dr. Tunyogi Lehel magyarfodorházi és kisesküllői lel-
kész; Felházi Klára Ördögkeresztúr, Nagy Tibor Kide és Csomafája, Farkas Sándor 
pedig Kolozsborsa, Bádok és Kolozsgyula lelkésze.

A Kis-Szamos mente és a Szamoshát a magyar honfoglalás nyomán Erdélynek 
az egyik legkorábban elfoglalt és belakott területe. A Doboka, távolabb pedig a 
Bálványos királyi vár köré a magyar nagybirtokkal együtt nagyon hamar jelentős 
számú magyar népesség foglalt hont. Már az Árpád-korban várak, templomok, 
kastélyok, udvarházak épültek, de épp ezek és ezért voltak kitéve e táj népével 
együtt a korai, folyamatos pusztulásnak. Őket érte a legerőteljesebben az elnép-
telenedés. Ennek a rombolásnak jól látjuk nyomait abban is, hogy a Kis-Szamos 
völgyében és az ide csatlakozó Szamosháton, e 60 km-es hosszúságban, épp 40 ve-
szélyeztetett templomot vagy nemrég még templomos helyet számolhatunk össze, 
50 léleknél kisebb vagy már csak nulla számú magyar közösséggel. 

De ennek a tájnak és elsősorban magyarságának volt néhány történelmi sze-
rencséje is, a sok baj között. Például a II. bécsi döntés. Bármennyire is rövid ideig 
tartott, az itt élő népünk maradéka kis időre fellélegzett évszázados terheiből, nyelvi 
süllyedéséből, és új lendületet és lelkesedést kapott. Ez a rövid időszak magyarnak, 

1 A történelmi és bibliográfiai adatokat Bencze Csilla gyűjtötte össze.
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románnak egyaránt friss erőt, katonás rendet és fegyelmet hozott, amiből évtize-
dekig élni, tartalékolni lehetett. Sajnos azonban ennek hatása számunkra sem tart-
hatott sokáig. Az évszázados elerőtlenedést, az asszimilációs folyamatokat a „kicsi 
magyar világ” sem állíthatta meg véglegesen, és kis lélekszámú magyarságunkban 
kis idő után ismét elfogytak a lelki-nyelvi tartalékok. Falvainkat megtámadta és le-
tarolta a kollektivizálás; az iparosítás e vidékek lakóira is hatalmas súllyal és elszívó 
erővel nehezedett, és mindezek ezt a tájat és népét is megtizedelték. 

Milyen emlékei maradtak az itt élő románságnak a bécsi döntés korából? Mos-
tani utunk során erről is kapunk egy kis bemutatót. Elsősorban azoktól a kevesek-
től, a még élő románoktól, akik ezt megérték, majd azoktól, akiknek meséltek róla 
öregjeik. Ennek a kis tájat felfedező utazásnak keretei közé nem fér be egy alapo-
sabb múltkeresés és oknyomozás, de azért lépten-nyomon előjönnek a „magyar” 
emlékek. A fájdalmak, a sértések, de a felemelőek is. A román emberek is persze 
tudnak viselkedni. Amikor beazonosítanak, hogy miféle nációé lehetünk mi, a 
kérdezők („oáré sinyé szuntéc?!”), legtöbbször úgy vallanak, ahogyan tudják, hogy 
elvárnák tőlük: magyarnak igyekeznek magyarkodni, románnak románkodni. De 
sok esetben számukra ez így őszinte. Vegyesek lehettek az érzéseik, hiszen az nem 
kis próbatétel volt, hogy a magyar nyelvet nem ismerő színromán településeken 
a magyar adminisztráció román helyett magyar iskolákat, jobb esetekben két-
nyelvűeket telepített, gyakran a helyi lakók nyelvét nem értő, beszélő, esetenként 
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anyaországi pedagógusokkal. De azt is érzékelhetjük, hogy az itt maradt magyar 
és román öregek lelkében ez az időszak a gyermekkoruk, fiatalságuk négy szép 
éve volt: elmúlt ifjúságuk sikerélménye. A gyakori renderőltető túlzások, a ma-
gyar kakastollas rend ellenére is. Ha pedig az itt élők szájába nem rágnak politi-
kai elvárásokat, jelszavakat, valamennyien őszintén és nyíltan is tudnak beszélni 
emlékeikről, élményeikről. Például így: „nehéz volt, de végre rend és fegyelem 
volt…”

Aki tárgyi, építészeti felfedezőútra indul egy-egy szórványos vagy néptelenedő 
tájegység irányába, tudnia kell azt is, hogy ha látni, újabb rejtélyeket megfejteni 
akar, bizony csak akkor járhat sikerrel, ha több alkalommal is kiutazik. Követnie 
kell az évszakok változását is, de nem hagyhatja ki a lombtalan hónapokat. Ilyen-
kor mezítelenül tárulkozik ki a települések majd minden titka, megnyílnak a fák 
közé bújó parasztkúriák, műemlékek, szabadon mutatja meg magát a sok szép 
zsindelyes fatemplom, előtűnnek az elrejtett kripták, magyar sírok és magyar épü-
letromok is. Amiket aztán a természet tavasztól egész évben gondosan, szégyenlő-
sen rejteget. Sokszor jártunk úgy, hogy össze kellett csapnunk a kezüket: „nahát, 
ezt eddig hogy nem láttuk, ezt sem, azt sem vettük eddig észre”.

Kolozsvár városának hosszú időn keresztül talán legrettenetesebb útja volt a 
Kajántó-völgyi kivezető út. Többször tettek kísérletet arra, hogy helyrehozzák, de 
mindannyiszor hiába. Ahányszor megjavították, foltozták, erősítették, annyiszor 
süllyedt, repedt, megcsúszott újra; ahányszor leaszfaltozták, annyiszor szakadt fel 
törékeny rétege. A Szent György-hegy, a Gella tövében bizony mozog a talaj, indult 
a hegyoldal, bizonytalanok az alapok, és ez a mozgás még akkor is folytatódott, 
amikor vastag betonréteggel öntötték meg az utcát. Ahol megtört a beton, ott az 
út közepén hatalmas repedések keletkeztek, mintha földindulás következett volna. 
Úgy tűnik, most már néhány évre talán maradandó lesz a hatalmas útegyengető, 
betonöntő befektetés.

Kajántó már-már összenőtt a várossal: összefércelte őket egy hosszú újgazdag 
épületfüzér. Meg kellett szoknunk ezt a külvárosi látványt: már nemcsak a főút 
mellett állnak, de a domboldalra is felkapaszkodtak a villanegyedek. Az új pa-
loták megszállták, meglepték a völgy mindkét oldalát és dombvonulatát, és itt-
ott elpottyantott csodaházak kötik össze a várost a faluval, felparcellázott telkek 
láncszemeivel.

A falu elején és végén, a szűz termőföldekre született új Kajántó is egyfelől 
felszaladt a dombra, másrészt befészkeli magát az eddig üres szántóföldekre. Köz-
ben, persze a régi faluképbe beültetődtek az új villák. Ilyen közel Kolozsvárhoz 
egyáltalán nem könnyű megőrizni a régi faluképet, annak etnikai arányait, de 
jellegzetességeit sem, és versenyben kell maradni az újkori honfoglalással. 

Kajántón áthaladtunkban csak azért lassítjuk utunkat vagy állunk meg néhány 
szóra, mert elkerülhetetlen, mert útba esik, és a falu közepén az út két oldalán két 
magyar templom néz egymásra: a műemlék római katolikus és az újabb reformá-
tus. A község legrégebbi épülete a római katolikus műemlék templom, melynek 
teljes felújításához 2015 tavaszán fogott hozzá a kisszámú gyülekezet. A teljes 



2015–2016
25AUGUSZTUS

M
AG

YA
RO

K A
 BO

RSA
 VÖ

LG
YÉBEN

toronysisakot leszedték, újrarakták, új-
ralécezték és bádogozták, szinte a sze-
münk előtt újult meg, és a falun áthalad-
va hétről hétre követhettük a változást, 
fiatalodást. Már ezért a kis templomért 
is érdemes hosszasabban megállni Ka-
jántón és bemenni a – középkori formá-
ját, építészeti jellegét belül is teljesen 
megőrző – templombelsőbe. 

De azért is megállunk Kajántón, hogy 
a sok panaszkodás helyett hadd dicse-
kedjünk itt el egy nagyszerű kezdemé-
nyezéssel is, melynek megtervezője és 
gazdája a helyi katolikus egyház. Ránk 
fér ma ez a siker, amikor egyre kevesebb 
kisebbségi csodát láthatunk magunk 
körül. Születőben van itt most egy ma-
gyar Kajántó is, a helyi katolikus egyház 
nagylelkűségéből. Az egyiket ezek kö-
zül épp Kajántón az ide beszolgáló Ja-
kab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébános teremtette. A kajántói római katolikus 
egyház az ő ötletére rendhagyó és a rendszerváltás óta példátlanul nagylelkű és 
merész lépésre szánta rá magát: a római katolikus egyház visszakapott területein 
magyar lakótelepet készül kialakítani azzal, hogy hívei fiataljai, kolozsvári feren-
ces lelkiségben élő fiatalok között szétparcellázta a Kajántó falu és a Lomb-erdő 
közötti festői domboldalban levő visszakapott egyházi földjeit. Itt a fiatal házasok 
közösen terveznek, együtt épített családi lakóházakat emelnek. Nemes és jövőbe 
látó tettéért illesse tisztelet és elismerés e helyen is Jakab Gábor főtisztelendő urat!

A Szamosháti-dombság erdélyi tájegységében járunk. 
Hol is ered a Borsa pataka? Nemhogy a születése pontosabb helyét, de még 

nevét is bizonytalanul jelöli a helynévirodalom, de nehezen nevezik meg még az 
itt élők, sőt a kutatók is. A forrás közelében falvanként mondják Esküllő- vagy 
Borsa-ároknak, később patakának, és tovább, lennebb is változatosan csereberéli 
nevét borsai meg válaszúti patakra. 

A Borsa völgye alig 40 km hosszú völgyecske a Meszes hátától Válaszútig. 
A völgy neve a táj legnépesebb településének nevéből ered, mely a Bors személy-
névből keletkezett (a bors török eredetű szó). Szamoshátnak, Szamosháti-domb-
ságnak is nevezik, de hát Kolozsvár e környékén a kistájak nagy részét az itt 
élőktől hallottam már Erdőhátnak is nevezni. A Szilágyság és Mezőség határán. 
Dombjai, hegyei valamennyien az Almási-hegycsoporthoz tartoznak, a völgyek te-
tejét itt mindenütt erdők, erdőfoltok, legelők borítják, falvaik szűk kis völgyekbe, 
mellékvölgyekbe bújnak el, és gyümölcsösök ölelik körül. Szelíd, csendes völgy ez 
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a borsai. Útjai egyenetlenek, agyonfoltozottak, meglyukasodottak, és egyáltalán 
nem nevezhetők jónak. De még épp elviselhetőek, mert ezekhez képest az oldal-
völgyek falvaiba kivezető mellékutak nagyobb része kimondhatatlanul rossz. 

Az építészet néhány esetben itt is igazi tájhatárjelölő, tájegység-behatároló. 
Az igazi Borsa völgye talán ott van, ahol még megtaláljuk a kalotaszegi mesterek 
csipkésen faragott, pávás házhomlokzatait, ahol a még megmaradt, zsindellyel 
fedett parasztházakat egyenletesen váltja – sajnos már csak váltotta fel – a szal-
mafedél. Mert nagyon kevés maradt belőlük, és számuk folyamatosan fogy. Faház 
itt alig van, mert egy tájegység népe mindig abból az anyagból építkezik, amiből 
a legtöbb van, és ez itt a homokkő. Az erdők gyéren ülik meg a dombtetőket, és 
nemcsak ritkásak, de nem nagyon teremnek gerendának való szálfákat. Marad 
helyettük építőanyagnak a mindenütt jelen való homokkő.

Ez a vidék teljes egészében a kő birodalma. Kő van mindenütt, és minden csu-
pa kő. Kőből van minden. A házak alapja és fala, a kapuk, az istállók, gazdasági 
épületek, a küszöbök, a temetőben az emlékjelek. Ahogy kibányászták és laposra 
koppintották, tették is egymásra, össze sem ragasztva egy kis agyaggal, amiből 
szintén van itt bőven. A falakat azonban nincs, ami maradandóan összetartsa. 
Megindul az alap, elválik egymástól a kő s az agyag, kiduvad a fal, elindulnak a 
házak szerteszét. Ezért lehet az is, hogy ebben a völgyben alig maradtak igazán 
régi épületek. 

Ezen a tájon több településen is volt görög katolikus fatemplomok kísérnek, 
itt is, ott is messzire látszanak kecses tornyaik, zsindelyeik, melyeket nemritkán 
megpáncélozott és bebádogozott a szükség és a kényelem. Szerkezetük, életkoruk, 
szépségük hasonló, nagyjából azonos évszázadúak: 19., ritkábban 18. századiak. 
Sorsuk a fatemplomok sorsa: építették, átépítették, mikor és hol volt szükség rá-
juk, ahová költöztek, oda vitték tovább, majd a hagymakupolásos mai időkben 
sok esetben felhagyták, újat építettek helyettük, nagyot, kupolásat, telefestettet, 
betonosat lent a falvak közepén. Odafenn pedig szomorúan oszladoznak a régiek.

Azt is már nehezen veszi észre a nem szakavatott utazó, hogy ennek a tájnak 
van még egy kivételes – sajnos csak nagyon töredékben megmaradt – látnivalója: 
a fafeszületek. Ezek dolgában is ritka (és egyre ritkuló) vidéken járunk, és lassan 
utolsó percekben vagyunk. A Szamosháti-dombság és a Borsa völgye a megmaradt 
fafeszületes keresztek határvidéke is. Az utak, házak mellett, a porták sarkainál 
még most is fel-felbukkan néhány régi fakereszt. Nagy részükön látszik, hogy népi 
mester művei ezek, darabos arcvonásokkal készült naiv parasztalkotások, de épp 
ez bennük a sajátos, hogy nem gyári „futószalag-krisztusok”, nem nagy műhe-
lyek tucatmunkái. Évszázadon át valahol kellett lennie itt is egy-két feszületfaragó 
mesterembernek, aki itthagyta kezének nyomát az utak szélén, porták bejárata 
mellett, telkek szegletén. Egy-egy hálás emlékező, hívő család kegyes áldozatá-
ból. És ezek, persze, mind a görög katolikus időkből származnak, amikor még 
szabadott faragott szobor feszületeket alkotni és felállítani. Azóta számuk egyre 
fogy, nagyobb részük az ortodox ikonfestészet áldozata lett, és a fakrisztusok mind 
kinnebb és kinnebb költöznek a falvak belsejéből. Aztán ahogy korhadnak, úgy 
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kerülnek fészerbe, szemétbe vagy tűzre. Ritkább esetben gondoskodnak róluk a 
felállító családok, a telkek, porták tulajdonosai: újrakenik, mázolják, pingálják. 
Rosszabb esetben pedig újra is faragtatják, és ami a legfájdalmasabb, pléhkrisztu-
sokra, troicákra cserélik.

A Borsa völgye is olyan közel van Kolozsvárhoz, hogy megszoktuk, természe-
tesnek vesszük, mintha örökké lenne és örökké a mienk és magyar lenne. Ami 
közel van, arra alig figyelünk, alig látunk belőle valamit, és elnézünk, átszala-
dunk fölötte. Egy-egy településen magyarjaink olyan kevesen maradtak, hogy 
még elszéledni sem volt kiknek, Kolozsváron sem lehet számottevő a jelenlétük, 
faluarcuk. Egy tájegység emberi arculata a nagyvárosban akkor hozhat igazán 
saját hangulatot, színfoltot, ha jelentősebb számbelisége ezt láthatóvá teszi. Mint 
ahogyan ezt városunk esetében pl. Györgyfalva vagy Fejérd teszi, vagy közelebb-
ről és távolabbról egy-egy mezőségi, kalotaszegi falu: arcvonásait magyarságában, 
egyházaiban, szervezettségében, emberi habitusában tovább őrzi Kolozsvár.

Itt egyáltalán nem állunk jól a magyarság létszámával, de hát ez nem meglepő 
ezen a tájon. Az itt élő magyarságot igencsak megviselte a történelem, a falvak, 
Kidét leszámítva, erősen vegyesek, többnyire románok vagy már erősen elrománo-
sodottak. Igen tanulságos és elgondolkodtató, hogy ez az egyetlen magyar többsé-
gű faluja maradt meg ennek a völgynek, „nemes Kide”. Ez is bizonyára azért, mert 
nemes falu volt, a gondviselés megőrizte a jobbágysors nagyszámú betelepítéseitől. 
Meg hát bizonyára azért is, mert egy oldalsó mellékvölgy legfelső szakaszán rej-
tőzködik, mindenki szeme elől jól elbújva, és minden bizonnyal védték a falut kö-
rülölelő erdős magaslatok. Így, szerencsére az itt élő magyarság nem jutott a többi 
környékbeli település magyarjainak sorsára.

Napjainkra a Borsa völgye és ennek legeldugottabb – elsősorban román és volt 
magyar – falvai is gyűjtőhelyei lettek az olcsón, olcsóbban házat vásároló kolozs-
váriak számára. Minél távolabbi egy falu és elrejtettebb, minél rosszabb az útja és 
kevésbé biztosított a közlekedés, közellátás, annál olcsóbbak az ingatlanok, annál 
nagyobb érdeklődéssel keresik fel az elkótyavetyélt házat, bennvalót kereső ko-
moly, kevés pénzű vagy épp kalandor, vagy lecsúszott városiak.

Minket is elsősorban a jelen érdekel, a jelenkori dolgaink között vagyunk felfe-
dező és oknyomozó riportúton, amennyire ezt a kalendárium keretei megengedik.

Útjaink vége felé aztán úgy döntöttem, hogy bármennyire is fárasztó, pünkösd-
kor még egyszer végigszaladok a Borsa völgyén. Ahová és amennyire elérek, falu-
ról falura, templomról templomra, istentiszteletről istentiszteletre. Lássam együtt 
ennek a völgynek a népét, ünnepét, hangulatát, halljam együtt hangjukat. Meg 
kell vallanom, nem bántam meg ezt a gyors ünnepi keresztmetszetet.
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A Romániai Evangélikus-Lutheránus 
Egyház rövid története és jelene 

A 16. század első felében a reformáció szele elérte Erdélyt. A középkori egyház-
szervezetet egyre több hitújító mozgalom ostromolta. Kezdetben a szász közösség 
bizonyult leginkább fogékonynak az új eszmék iránt, később csatlakozott hozzá a 
vármegyék, illetve a székely székek többnyire magyar ajkú népessége.

A 16. századi erdélyi reformáció útja sajátos út, amelyben nem különíthető 
el szigorúan egyik vagy másik nagy európai reformátor eszmerendszere, hanem 
párhuzamosan és együttesen hat Luther, Melanchton, Zwingli, Kálvin, Bullinger 
és mások teológiája, mindezt pedig kiváló helyi teológusok – Johannes Honterus, 
Dévai Bíró Mátyás, Kopácsi István, Melius Juhász Péter, Dávid Ferenc – igazították 
az erdélyi társadalmi valósághoz. Éppen ezért az 1560-as éveket megelőzően nem 
is beszélhetünk egyik vagy másik protestáns felekezet szigorúan konfesszionális 
jelenlétéről, csupán reformátori vagy reformált egyházakról abban az értelem-
ben, hogy a felekezeti határok nem voltak élesen elválaszthatók, karakterük ekkor 
kezd kialakulni. Bizonyos azonban, hogy már az 1580-as években, Báthory István 
fejedelemsége alatt az erdélyi szászok a lutheranizmus mellett maradnak, a ma-
gyarok többsége ekkor az unitárius (Szentháromság-tagadó) hitet vallotta, kisebb 
hányaduk a helvét (kálvinista) felekezet mellett tette le voksát. Ez az arány a 17. 
század folyamán jelentősen változott, a református fejedelmeknek köszönhetően 
a helvét hitvallás uralkodóvá vált, gyakorlatilag államegyházi státust élvezett a 
fejedelemségben.

A szász székekben volt néhány jelentős magyar ajkú település is. A középkor-
ban ezek a falvak földrajzi elhelyezkedésük következtében a szász többségű főes-
perességekhez tartoztak, így a reformáció után is a szász vezetés alatt álló luthe-
ránus esperességek részei lettek. Ezek közül a jelentősebb gyülekezetek: Brassó, 
Csernátfalu, Türkös, Bácsfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Pürkerec, Zajzon, Barcaújfalu, 
Krizba és Apáca a Barcaságon; Halmágy, Székelyzsombor, Kóbor, Ugra és Tyúkos 
Kőhalomszéken; Oltszakadát Szebenszékben, illetve Zselyk Beszterceszéken. Ezek 
a gyülekezetek képezik mai egyházkerületünk alapját. A hitvallási egység ered-
ményeképpen ezek a közösségek a szász evangélikus püspök joghatósága alá tar-
toztak egészen a 19. századig, lelkészeiket a szászok zsinatán szentelték, fegyelmi 
székük, házassági törvényszékük közös volt a német ajkú lutheránusokéval. Csu-
pán a Barcaság délkeleti részén fekvő úgynevezett hétfalusi magyar gyülekezetek 
között érhető tetten némi szervezeti egység.

A 17–18. században ezek a lutheránus karakterű gyülekezetek szoros kapcso-
latokat ápolnak a partiumi és felső-magyarországi, szintén magyar ajkú lutherá-
nusokkal és reformátusokkal. A 19. század folyamán elsősorban a nemzeti moz-
galmak eredményeképpen egyre több ellentét alakul ki a magyar, illetve szász 
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lutheránus gyülekezetek között. Ezt csak erősíti az, hogy 1848-ban a két etnikum 
külön táborban harcol; ennek az eredménye lesz, hogy hosszas küzdelem után 
1886-ban a barcasági magyar gyülekezetekből megalakul a Brassói Magyar Evan-
gélikus Egyházmegye, amely már nem az Erdélyi Szász, hanem a Tiszai Egyház-
kerülethez tartozott.

Az 1920-as trianoni békeszerződés új helyzet elé állította a Romániába sza-
kadt magyar evangélikusokat. Az erdélyi egyházak közül talán mi voltunk a 
legnehezebb helyzetben, hiszen a Romániához csatolt országrészben nem voltak 
szervezett központi egyházi intézményeink, sem püspökségünk, sem teológiai in-
tézetünk, sőt középfokú iskolai intézményekben sem bővelkedtünk. 1920-ban a 
Kolozsváron tartott zsinat kimondta az Erdély-Bánáti Evangélikus Egyházkerület 
megalakulását, de ezt az államhatalom nem hagyta jóvá. Végül több kényszerű 
próbálkozás után, 1926-ban sikerült elismertetni az új egyházi struktúrát. A meg-
születő egyházkerület meglehetősen heterogén, benne voltak a több évszázados 
hagyománnyal rendelkező királyföldi falusi eklézsiák, valamint más erdélyi, vá-
rosi gyülekezetek (Nagybánya, Kolozsvár, Marosvásárhely) mellett a partiumi 
nagyvárosoknak (Temesvár, Arad, Nagyvárad, Nagykároly, Szatmárnémeti) a 19. 
század során alakult közösségei, valamint több szlovák anyanyelvű gyülekezet. Ez 
utóbbiak külön egyházmegyét alkottak és alkotnak ma is.

Lelkészképzésünk 1920-tól 1948-ig a kolozsvári református teológián zajlott, 
ahol az evangélikus szaktárgyakat a két helyi lelkész, dr. Járosi Andor és dr. 
Kirchknopf Gusztáv tanította. 1948 óta az akkor megalakult Protestáns Teológiai 
Intézetben református és unitárius hallgatókkal együtt tanulnak egyházunk jöven-
dőbeli lelkipásztorai.

Jelenleg hozzávetőlegesen 30 ezer hívő tartozik egyházunkhoz, 39 gyülekezet 
és 118 szórványközösség keretében. Erdélyi eredetünk következtében nagyfokú 
nyitottság jellemzi egyházunkat más egyházak, kultúrák és etnikai népcsoportok 
iránt. Ez abban is megmutatkozik, hogy istentiszteleteinken és gyülekezeti alkal-
mainkon négy nyelven hirdetjük Istennek igéjét: magyarul, németül, szlovákul, 
románul.

Mindennemű szolgálatainkat missziói koncepciónk határozza meg, mely szerint 
igyekszünk a Krisztus iránti hűség, engedelmesség, hivatás szellemében megfelel-
ni a kor igényeinek és társadalmi elvárásainak, hogy az értékőrzés és megújulás 
révén állandó evangelizációt folytassunk, mélyítsük a hitet, erősítsük a lelkiséget. 
Tudatosan veszünk részt a keresztyén kultúra művelésében, és vállalunk szerepet 
a közéletben (Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely és Reményik Sándor 
Galéria). Szorgalmazzuk a teológia mint tudomány minőségi, korszerű, integrált 
művelését. Célunk az evangélikus hitnek, öntudatnak a megerősítése.

forrás: www.evangluth.ro
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Gaal György

Házsongárdi évfordulók

A 2015 májusában alapításának 430. évfordulóját betöltő Házsongárdi temető 
megmentéséért évről évre küzd az 1999-ben létrehozott Házsongárd Alapítvány. 
Az alapítvány eddig a Református Egyházkerület keretében működött, s 2014-
ben sikerült megszerezni számára a jogi személyiséget. Ez működésének tágabb 
teret biztosít, s pályázásoknál is előnyösebb besoroláshoz juttatja. Az alapítvány 
2014. október 29-én megrendezte a felújított iktári Bethlen (Bánffy)-kripta ünne-
pélyes átadását. A 2014-es évet ugyanis Bánffy Miklós-emlékévnek nyilvánították, 
s 1976-ban ezen a napon kerültek a nagy író-politikus hamvai ebbe a kriptába. 
A Házsongárd Alapítvány Gergely Istvánné igazgató vezetésével már nyolc éve 
küzd a kripta és kertje megmentéséért. A Református Egyházkerület megváltotta 
kriptának helyre kellett állítani a bedűléssel, leomlással fenyegető kertfalait. A 
kriptát a beázások rongálták meg. A tetőszerkezet és fedél helyreállítása után a 
külső-belső restaurálásra került sor. S ez még valójában nem is ért véget. A krip-
ta építtetőjéről, gróf Bethlen Domokosról alább, a márciusi évfordulóknál ejtünk 
szót. Az iktári Bethlen család kihalását követően jutott a neoromán épület a gróf 
Bánffy család birtokába. Utolsó tulajdonosa éppen Bánffy Miklós, Bonchida ura 
volt. Ő hagyta a Református Egyházkerületre. A kripta kertjében a Házsongárd 
Alapítvány a megmentett és helyreállított régi sírkövekből kőkertet alakít ki. Az 
október 29-i átadási ünnepségre mindazok meghívást kaptak, akik támogatták az 
eddigi munkálatokat. A munkafolyamatról és a támogatókról Gergely Istvánné 
beszélt, a kripta történetét Gaal György vázolta fel. A támogatók képviseletében 
többek között Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának az 
elnöke, Grezsa István miniszteri biztos, Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikai ál-
lamtitkárság korábbi vezetője, Magdó János volt kolozsvári főkonzul, Entz Géza, 
a Pro Professione Alapítvány elnöke és Barcsay Tamás – úgy is, mint a kriptában 
nyugvók leszármazottja – kért szót. Az ünnepséget Szebeni Zsuzsa színháztörté-
nész, Bánffy-kutató vezette. 

Éppen az ünnepség idején tűnt fel, hogy az I. A parcellába, szinte a Mauksch–
Hintz-kripta elé egy idétlen beton sírboltot építenek – annak ellenére, hogy a vá-
ros által elfogadott temetői szabályzat a történelmi részben tiltja a magas építmé-
nyek felhúzását. Utólag kiderült, hogy előzetes engedélyek beszerzése nélkül, a 
temetőadminisztráció összejátszásával emelték az épületet. Lebontására még sincs 
remény. 

*
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Augusztus 1-jén a Lutheránus temető bejáratához közel, fehér márványoszlop 
előtt nyugvó Csifó Salamon (1865–1934) unitárius teológiai tanár születésének 
150. évfordulójára emlékezünk. Székelykeresztúron született, s ott kezdte iskoláit 
is, majd Kolozsvárt járt a kollégiumba és a teológiára. 1886–1889 között London-
ban képezte magát. Hazatérte után püspöki titkár, majd kolozsvári lelkész. 1909-
től töltötte be a Teológiai Akadémián az egyháztörténeti–jogi tanszéket. Több te-
ológiai jellegű munka szerzője.

Augusztus 2-án lenne százéves Halmos György (1915–1985) zongoraművész, 
akinek szeptember 13-án a 30 éves halálozási évfordulójára is sor kerül. Nagyvá-
radon született, az 1930-as években Budapesten, majd Bécsben végezte felsőbb 
fokú művészi tanulmányait. 1950-től a kolozsvári és a bukaresti zenekonzervató-
rium tanára volt. De emellett kitűnő előadóművészként állandóan bel- és külföldi 
koncerteken szerepelt. Érdemes művészi kitüntetésben részesült. Sírja a III. B par-
cellában a zsidó temető közelében található. 

Augusztus 5. Bodor András (1915–1999) történész, klasszika-filológus száza-
dik születésnapja. Magyarszovát szülöttje, a kolozsvári Unitárius Kollégium ta-
nítványa. Itt végzi a teológiát is, majd 1937–1939 között Oxfordban tökéletesíti 
tudását. Az 1940-es évek elején a kolozsvári egyetemen szerez görög–latin sza-
kos tanári diplomát, 1943-ban doktorátust. Ettől az évtől az Unitárius Kollégium 
rendes tanára, 1945–1948 között pedig igazgatója. Már 1947-től tanít a Bolyai 
Egyetemen ókori történelmet. Utóbb dékánnak is megválasztják. A Babeş–Bolyai 
Egyetemen szintén ő tartja a magyar nyelvű ókortörténeti előadásokat, s emel-
lett latint is tanít. Egyetemi jegyzeteket 
írt, történelmi tanulmányok és kronológia 
szerzője. Fordított latinból, görögből és 
angolból. Élete végén ő volt az újjáalakult 
Dávid Ferenc Egylet elnöke. A Lutheránus 
sírkertben nyugszik. 

Augusztus 14. A sírkő – a száz évvel ko-
rábbi – tehát 200 éves születésnapját jelöli 
Bányai Vitális (1815–1888) ügyvédnek, 
1848/49-es honvéd tüzérfőhadnagynak. 
Az 1870-es években az Erdélyi Múzeum-
Egylet pénztárosi tisztségét töltötte be. 
Pénzgyűjtésével és hagyatékával a kolozs-
vári színház történetébe is beírta nevét. 
A II. A parcellában vasrácsos kerítéssel 
övezett márványoszlopán e versike olvas-
ható: „Becsület és haza / volt vezér csilla-
ga, / élete csalódás / és szenvedés vala”. 

Augusztus 26-án Hobán Jenő (1912–
1965) költő, szerkesztő halálának fél szá za dos 
évfordulójára emlékezünk. Hosszú fa lu ban 
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született, a brassói Római Katolikus Főgim-
náziumban érettségizett. Az 1930-as évek 
első felében Kolozsvárt jogi tanulmányokat 
folytatott. Közben bekapcsolódott a sajtó-
életbe. Az Ellenzéknek és a Kolozsvári Esti 
Lapnak volt munkatársa. 1934-ben verskö-
tete jelent meg. Az Ellenzék 1940-es évfo-
lyamában interjúsorozatot közölt Kelemen 
Lajossal a Házsongárdi temető híres sírja-
iról. A világháború után a Világosság szer-
kesztője, utóbb az Állami Magyar Színház 
irodalmi titkára. Több színművet fordított 
magyarra. 

Augusztus vége két 125 éves forduló-
val köszönt ránk. Augusztus 30-a Erdély 
egyik legnagyobb költőjének, Reményik 
Sándornak (1890–1941) a 125. születés-
napja. Ő volt két évtizeden át a Románi-
ába szakadt magyarság lelkiismeretének 

szószólója. Egész élete Kolozsvárhoz kötődik, a város minden sarkát jól ismerte 
és meg is verselte. Versei azonban a tágabb közösséghez is üzenetet továbbítanak: 
a helyben maradás, a kitartás, a hűség, a jobb jövőbe vetett hit ihletett tolmácso-
lásai. A Lutheránus temető családi sírkertjében levő fejkövére az Öröktűz című 
verséből vésték fel az első sort, itt az egész szakaszt idézzük: 
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Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp,
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven.
Augusztus 31-én egy nagy magyar történésznek és bibliográfusnak, Szabó Ká-

rolynak (1824–1890) a halála évfordulója ér el a 125. esztendőhöz. Kis sírkövét a 
II. C parcellában már rég elpusztították, de műveit máig forgatják. Alapkönyvé-
szetnek számítanak. Református pap fiaként Debrecenben tanult, majd Késmár-
kon végezte a jogakadémiát, Pozsonyban tett ügyvédi vizsgát. Tengerész akart 
lenni, de egészségi állapota ezt megakadályozta. Pesten éri a forradalom kitörése. 
Lelkesen vesz részt a harcokban, a főhadnagyságig emelkedik. Az 1850-es évek 
második felében a híres nagykőrösi tanári kar tagja Arany János társaságában. Az 
1859-ben megalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárosául hívják el. Majd 
mikor 1872-ben megnyílik a kolozsvári egyetem, ő már akadémikusként a ma-
gyar történelmi tanszéket kapja, rektornak is megválasztják. Számos történelmi 
tanulmánya, forráskiadása, ógörög drámafordítása mellett legmaradandóbb műve 
a Régi magyar könyvtár, az 1711-ig megjelent művek első bibliográfiája.
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Színészanekdoták  
Jancsó Miklós gyűjteményéből

A rovatot ezúttal Jancsó Miklós színészanekdotái népesítik be, egy kivétellel, a Ko-
vács Dezső lejegyezte történet E. Kovács Gyula és Szentgyörgyi István egymást ugratá-
sáról azt kívánja jelezni, hogy mióta (színész)világ a (színész)világ se vége, se hossza a 
tréfásabb-komolyabb heccelődésnek – nem csak a kolozsvári színészek körében.

H. Szabó Gyula

Érettségi előtt

Feri vérbeli komédiás volt. Ha nem lenne sértő emlékére nézve, azt írnám, 
néha úgy éreztem: valami elől menekülve átkomédiázta az életét. De az is lehet-
séges, hogy született szerepjátszóként lételeme volt a játék. Titkát és nagy-nagy 
színészi tehetségét magával vitte a sírba.

Kolozsvárra szerződtem a marosvásárhelyi Színművészeti Intézet elvégzése 
után, első szerepem Lacour Érettségi előtt című darabjában a kis Cashou volt. Fiatal 
gyereket játszottam, mint a darab címe is jelzi – aki érettségi előtt áll. És akinek a 
családi háttere borzalmas (mármint a szerep szerint) – férjéhez hűtlen anya, dado-
gó, csak magával törődő, gyámoltalan, felszarvazott apa – és a magányos gyerek. 
Mármint én. Apámat Bence Ferenc játszotta, az anyám Berecki Júlia volt. 

Egyik „családi jelenetünk” – talán időben két perc lehetett – arról szólt, hogy 
éppen ebédel a boldogtalan család. Akkoriban volt pénze a színháznak valódi fo-
gyókellékre, így a színpadi ebédünk – ezúttal a leves – nem teából állt, hanem a 
vendéglőből azon melegében megrendelt húsgombóccsorbából. Körülbelül négy-öt 
adagot tettek be a kellékesek a tálba, ami ott gőzölgött a színpadi asztalon, abból 
merített Ferenc magának egy tányérnyit, majd Berecki Juci, végül én szolgáltam 
ki magam. És kezdődött a fagyott légkör színpadi bemutatása, a néma ebéd, egy-
mástól elidegenedett emberek hallgatása – amiben egy kis zaj volt csupán: Feri 
ugyanis szürcsölve ette a levest. Szerepépítéséhez, jellemábrázolásához remekül 
passzolt ez a fajta „leveskanalazás”. Evés közben elhangzott néhány replika, vége 
is lett a jelenetnek – következett egy másik család bemutatása.

Egy alkalommal Ferenc jelenetünk előtt (sötétben mentünk be a színpadra, 
beálltunk a helyünkre, majd végszóra ránk engedték a fényt) a fülembe súgta:

– Fogadjunk, hogy kieszem az egész levest a tálból.
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Nem tudtam válaszolni (egy hatalmas tál gőzölgő levest néhány nagyon rö-
vid perc alatt elpusztítani – és közben szöveget is mondani – lehetetlen vállalko-
zásnak tűnt), beálltunk a helyünkre, kinn a kulisszák mögött Gézuka, az egyik 
műszaki gyerek – ő volt a legszegényebb a színpadi munkások közül, így a többi 
díszletes átengedte neki a fogyókellék elfogyasztását – leste, mikor viheti ki a 
levesmaradékot és eheti meg – mert ugye az már nem játszott többet a darabban, 
mármint a leves, így közpotyává vált.

Végszó, fények. Benn vagyunk mi, a család az ebéden. Szerepe szerint apám 
kell hogy megszólaljon. Dadogva persze. Feri pillanatok alatt megtöltötte a tá-
nyérját levessel, megkóstolta, majd mondani akart valamit, de ugye nem sikerült 
neki dadogásból kifolyólag, legyintett egyet és enni kezdett. Enni? Ugyan már, 
habzsolta-szürcsölte-nyelte a reszelt zöldségekkel sűrített levest (most is előttem 
van, a ragasztott bajuszáról művészi rendezetlenségben lógtak-libegtek a színpadi 
huzatban a répaszálak, cérnalaskák).

És Feri behabzsolt egy tányér levest (Gézuka onnan kintről rosszat sejtve fi-
gyelte hármasunkat). Megszólalt, elmondta-dadogta mondatát, majd újratöltötte a 
tányérját. Következett Berecki Juci replikája – azaz következett volna: sápadtan, 
alig bírta visszafojtani a nevetést, de végül is fejét lehajtva adta nekem a végszót. 

Én kellett hogy megszólaljak, a kezdő színész: hatalmas levegőt vettem (Feri 
már a harmadik tányér levesnél tartott), majd még egyszer szuszogtam egy nagyot 
– és néma csend. Képtelen voltam beszélni. 

A negyedik tányér leves következett, a tál alját is kikaparta Feri (Gézuka sértet-
ten eloldalgott, konstatálta, hogy ezúttal lőttek a potyaételnek), csörömpölt a me-
rítőkanál az üres porcelántál alján, én pedig hősiesen nekirugaszkodtam, hogy bár 
egy mondatot tudjak elmondani szerepemből. De megszólalt Feri – megdicsérte a 
levest – dadogva és fityegő zöldségeken átszűrve a szöveget – és mi hallgattunk. 
Berecki Juci, kitűnő színésznő, kivágta magát, nem látszott a nézőtéren, hogy 
micsoda akaraterővel marad meg a drámai helyzetben. Én tragikusan lehajtottam 
a fejem. 

A nézők – reméltem utólag – talán megsajnálták a szegény „zokogástól” ránga-
tózó-fulladozó gyermeket…

A jelenet, a színpadi dialógus ezen az előadáson Bence Ferenc nagy monológ-
jává dadogta ki magát, kétségbeesett, már-már néma asszisztálásunktól körítve.

Napokig emlegettük Feri teljesítményét – de gondolom, egy darabig, ha tehette, 
kerülte a húsgombóccsorbát.
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a Kolozsvári AC 1941-es nagy menetelése

Amikor 1940. augusztus 30-án Bécsben, a Belvedere Palotában kihirdették a 
második bécsi döntést, nemcsak Magyarország nyert vissza Romániától 43 492 
négyzetméternyi területet és mintegy két és fél millió lakost (köztük 1 344 000 
magyart), hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) is számos futballistát, 
egyesületet, sporttelepet. 

Noha Erdélyben ringott a romániai labdarúgás bölcsője – hogy mást ne em-
lítsünk, a román válogatott első mérkőzésén, 1922-ben tíz magyar szerepelt a 
csapatban –, és a térség hagyományosan fejlett futballrégiónak számított, a visz-
szacsatolás után súlyos gondokkal küszködtek az itteni csapatok. Nem elég, hogy 
a gyenge infrastrukturális háttér miatt jelentős támogatásra szorultak, ki voltak 
téve az erdélyi tehetségekre ácsingózó budapesti egyesületek elszívó hatásának 
is. Az MLSZ és a magyarországi sportvezetés (a kultuszminisztérium alá tartozó 
Országos Testnevelési Tanács, majd a helyette létrehozott Országos Sportközpont) 
a maga eszközeivel igyekezett védeni az erdélyi futball érdekeit, és lehetőségeihez 
mérten anyagilag is támogatta. 

Hogy Kolozsvárnak már 1940 őszén, az erdélyi és az anyaországi futball ösz-
szeolvasztásával kapcsolatos stratégiai döntések idején kiemelt szerepet szántak, 
kitűnik a város MLSZ-alszövetségi, majd Erdély-kerületi központtá emeléséből is. 
Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Budapesten Nagyvárad mellett Kolozsvárt 
szeretnék a térség futballfellegvárának látni (eleinte Marosvásárhellyel, Sepsi-
szentgyörggyel, később Nagybányával kapcsolatosan is megjelentek efféle hal-
vány elképzelések, a későbbi események alapján foganat nélkül).

Miközben a kolozsvári labdarúgás addigi legnagyobb sikereit, az 1943–1944-es 
idényben elért Magyar Kupa-ezüstérmet és bajnoki bronzérmet a városi sporttör-
ténet dicső mozzanataiként emlegetik, a fényes diadalok előzményét ma már a 
feledés jótékony homálya fedi. Arról kevesen tudnak, hogy a „véletlenek” három 
évvel korábban tapasztalt, különös egybejátszása nélkül a Kolozsvári Atlétikai 
Club aligha lett volna az ország ünnepelt csapata. Az események menetéből, a ve-
télytársak sérelmeiből, a sajtóban elejtett félmondatokból kiindulva megalapozott 
a gyanú, hogy a KAC előtt az első pillanattól kezdve ki volt kövezve az élvonalba 
vezető út. Ám csoda-e, hogy sokszor előnyt élvezett sorstársaival szemben a klub, 
amely 1940 szeptemberében tartott közgyűlésén nem kevesebb, mint huszonöt (!) 
tiszteletbeli elnököt választott, köztük Tárczay-Felicides Román miniszteri osz-
tályfőnököt, Gidófalvy Pál MLSZ-elnököt és Prém Lóránt OTT-elnököt? 

Az alábbiakban rávilágítunk a klubot az első osztályba repítő, 1940–1941-es 
szezon főbb állomásaira. Az MLSZ 1940 őszén úgy döntött, a visszatért területek 
csapatait csak az 1941–1942-es évadtól illeszti az országos bajnoki rendszerbe, az 
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átmeneti időszakban területi körmérkőzéssel állítja fel az együttesek között a be-
sorolásról döntő rangsort. A KAC a két erdélyi csoport közül a kolozsváriba került 
(a másik a székelyföldi volt), és akkor vehetett volna részt a két csoportelső és cso-
portmásodik nevezésével zajló tavaszi rájátszásban – amely a következő idény két 
NB I-es indulójáról határozott –, ha megszerzi az első két hely valamelyikét a rajta 
kívül a Kolozsvári Bástyát, a Nagyváradi AC-t, a Nagyváradi Törekvést, a Szatmári 
SE-t és a Nagybányai SE-t felvonultató hatos csoportban. Nem sikerült: a csoportot a 
Nagyvárad nyerte, mögötte a Nagybánya futott be, így a kiírás értelmében ennek a 
két gárdának kellett volna megmérkőznie a Marosvásárhelyi SE-vel és a Sepsiszent-
györgyi Textillel az NB I-be kerülésért. Igen ám, de akkor mi lett volna Kolozsvár-
ral? Mégiscsak különös helyzet lett volna, ha mondjuk, Sepsiszentgyörgynek van 
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megoldást, bejelentésével átvágta a gordiuszi csomót: „A NAC az elért eredményei és 
a többi erdélyi csapatokkal szemben mutatott messze kimagasló játékereje miatt egyből 
az NB I-be kerül. (…) Helyére Kolozsvár város kulturális, történelmi és társadalmi hely-
zetére való tekintettel a város arra legérdemesebb csapatát, a Kolozsvári AC-ot jelöli.” 

Ehhez még annyit tegyünk hozzá, hogy a KAC a csoportjában a harmadik hely-
re sem ért volna fel, ha a hajrában a Kolozsvári Bástyát nagy gólkülönbséggel nem 
taszítja le a dobogóról a már biztosan első, erejét mégis látványosan a mérkőzésre 
összpontosító Nagyvárad. De az MLSZ-nek a KAC kellett, és ha már sikerült be-
csempésznie a négyes rájátszásba, gyerekjáték volt hozzásegíteni a végső győze-
lemhez is. Az elődöntőben a KAC a kolozsvári értékelés szerint „mintabíráskodást 
bemutató” Vass Antal játékvezető közreműködésével 3-1-re legyőzte a Marosvá-
sárhelyt, a Nagyváradon megrendezett döntőben pedig egy vétlen kezezés miatt 
megítélt tizenegyesből szerzett góllal 2-1-re felülmúlta a Nagybányát. A mérkőzés 
kimenetele nem lehetett váratlan, tekintve, hogy a NAC klubházában már meg 
volt terítve az NB I-be lépő KAC tiszteletére rendezett nagyszabású esti fogadásra. 
Gidófalvy Pál, az MLSZ első embere elsők között küldte el a klubnak üdvözlő táv-
iratát: „Szívem egész melegével gratulálok az egyesületnek és a csapatnak vasárnapi 
pompás teljesítményéhez, mellyel tagja lett a Nemzeti Bajnokságok első osztályának. 
Kolozsvár múltja és jövője érdekében mindent el kell követnünk, hogy az elkövetkező 
küzdelmekben megállják a helyüket. Szebb jövőt!”

A Kolozsvári AC révbe ért.
Csillag Péter

(A cikk a Me.dok folyóirat 2011/1. számában megjelent tanulmány rövidített, 
szerkesztett változata.)
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(Újra)kiadás előtt áll a Kriterion kiadóban egy könyv, melynek címe: Kolozsvári 
szakácskönyv, szerzője pedig „Egy kolozsvári székely asszony”, aki „írta és férjhez 
menő húgának ajánlja” könyvét, melynek egy 1906-os – ki tudja, hányadik – kiadása 
került a kezembe. Mindeddig nem sikerült kiderítenem, hogy kit is takarhat ez az elmés 
megnevezés, de nekem nagy élvezetet okozott közvetlen tanácsaival, csábító ízeivel, de 
legkiváltképpen a száz év előtti konyha, háztartás leírásával. Biztos vagyok benne, 
hogy a vérbeli háziasszonyok is kedvtelve olvasgatják majd a három hónapon át kínált 
ízelítőket. …és remélem, étvágyat csinál a közelebbről megjelenő könyvhöz is.

H. Szabó Gyula

Kolozsvári szakácskönyv

Fekete levesek
Egy nagyobb lábasba tojásnyi zsírt teszünk, belevagdalunk mindenféle zöld-

séget forgácsokban, csontokat a húsról vagy pedig majorságcsontokat, kevés friss 
szalonnabőrt, kis sót és pár szemes borsot. Azután ezeket dinszteljük jól össze, 
de mindig ügyelve, hogy oda ne pörkölődjék, egész addig, míg szép piros, és szét-
dinsztelődik. Ekkor a húslével föltöltjük, és hagyjuk, hogy jól átfőjön. Mikor meg-
van, éppen úgy járunk el vele, mint más levessel, és főzünk bele, amit akarunk, 
de legjobb bele a consume.

Consume
Hat személyre 4 tojást egy fazékban jól összesodorunk, 4 kupa tejet beletöl-

tünk, kevés cukrot, sót teszünk bele, és ezekkel is még sodorjuk. Beleállítjuk egy 
nagyobb fazékba, amelyben víz van, s ezt tűznél jól kidunsztoljuk, míg megalszik. 
Tálaláskor kanalankint rakjuk a tányérokra, s úgy a levest rá. Igen jó fehérlevesbe, 
és főképpen gyönge gyomrú embereknek.

Rákleves
Ha egészben akarjuk a rákokat befőzni a levesbe, úgy előbb nagyon ki kell 

tisztítani a következőleg: a ráknak a farkánál 3 kis levélke van, ennek középsőjét 
előbb egyet csavarva kihúzzuk, azután késsel fölfeszítve a derékpáncélt belső ré-
szét kikaparjuk, lábait, az aprót, levagdaljuk egy papírra, s meleg helyre tesszük. 
Sok-sok vízből kimossuk, s belsejét kiskanállal megtöltjük lisztgaluska-keverékkel, 
befőzzük éppúgy, mint más levest. Valamivel több fövés kell neki, mint más ga-
luskának. Apró lábait pirosra szárítjuk, s kevés zsírban, ha megtörtük mozsárban, 
berántjuk, kis paprikát hintünk rá, s húslével föleresztve kissé főzzük. Azután, ha 
tálaltunk, tetejére szűrünk belőle. Igen jó ízű.
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ÁT Paradicsomtermesztési ábécé 

Vetés tőzegpasztillákba
A vetés és palántanövesztés a tömbház 

ablakában történik. Időpontja: február 
vége, március első napjai. Korábban nem 
érdemes, mert a palánták a hidegágyban 
túl nagyra nőnek, mielőtt az időjárás meg-
engedné a végleges kiültetést, később pe-
dig megvan annak a veszélye, hogy ősszel 
a termés egy része nem érik be.

A magokat 40 mm-es átmérőjű tő-
zegtablettába vetem. A tablettákat elő-
zőleg gombaölő szerrel fertőtlenítem (pl. 
Previcur). Ezután behelyezem a műanyag 
tartókba, és addig öntözöm, amíg meg-
duzzadnak, és elérik a végleges mére-
tüket. Ezután a közepén levő mélyedést 
kitágítom kb. 2/3-ad mélységig, hogy a 
mag elég mélyre kerüljön, és a palánta 

stabilabb legyen. A magokat vetés előtt csávázom, hogy ne továbbítsanak beteg-
ségeket az előző évből. Minden nyílásba két magot helyezek, és betakarom őket a 
tőzegtabletta anyagával.

14. nap. A palánták gondozása
Naponta egyszer, de ha szükséges, kétszer is, csepegtetéssel öntözöm a tőzeg-

tablettákat. Ha lehetséges, használjunk esővizet, ha nem, akkor vezetékes vizet 
használunk, de egy napig állni hagyjuk, hogy a fertőtlenítéshez használt klór eltá-
vozhasson belőle. A víz legyen szobahőmérsékletű. 

 Ameddig meg nem jelentek a kikelt növények, a tartókat egymásra lehet he-
lyezni. Így a párolgást is csökkentjük. A gyorsabb csírázás érdekében fűtőtesten 
melegíthetjük (max. 28 C). Így akár 4–6 nap alatt kicsírázhatnak a magok. Ez csak 
a csirázás gyorsítását szolgálja. Később nem szükséges.

Miután megjelentek a palánták a tőzegtabletta felszínén, attól kezdve nagyon 
fontos biztosítani a szükséges fénymennyiséget. Esténként jó mesterséges fényt 
biztosítani, a déli órákban pedig, ha az időjárás engedi, kitenni a napra. Miután a 
levelek megjelennek, levéltrágyával erősítem a növényeket. Nagyon eredményes 
az Atonic nevű szer. Hatására erős palánták fejlődnek. Ezt a kezelést négyszer 
alkalmazom.
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Ha egyes pasztillákban több mint két palánta kel ki, másokban viszont csak 
egy, vagy egy sem, egy csipesz segítségével a többletet átültethetjük az üres pasz-
tillába. Ebben a szakaszban a palánták szinte nem is érzik meg az átültetést.

A 21. nap. Átültetés a hidegágyba
Miért hidegágyba? Mert nincs lehetőségem melegágyat létesíteni. A hidegágy 

egy 30 cm-es szélességű deszkából készített keret, amit üveggel fedek le. Mielőtt 
az átültetésre kerül sor, a területet megmunkálom és komposzttal keverem meg. 
A komposzt azért fontos, mert ha nincs elég szerves anyag a földben, a gilisz-
ták felmásznak a palántákra, és behúzzák a leveleket a járataikba. Hihetetlen 
kárt képesek okozni. Egy hónappal a kiültetés előtt a hidegágy földjét beöntözöm 
formaldehidoldattal. A hígítási arány 1/40, azaz egy liter koncentrált formalde-
hidhez 40 liter vizet keverünk. A hidegágyat egy hétre lezárjuk. Aztán 3 hétig 
szellőztetjük. Ez a kezelés a talajt is fertőtleníti és a kártevőket is elriasztja.

Az átültetés április elején történik. A palánták helyét az erre megvásárolt 
szerszámmal ásom ki. A csonkakúp alakú nyílást előre beöntözöm. Előzőleg a 
palántákat vízbe állítom, hogy a tőzegtabletták is teljesen felteljenek vízzel. Az 
így előkészített palántákat beültetem a kiásott nyílásokba, és befedem földdel. Ily 
módon a kiültetett palánták nem sínylik meg a változást, és sokáig el lesznek látva 
nedvességgel.

Gondozás a hidegágyban
Következik az első permetezés a hi-

degágyban bordói lével vagy más réz-
készítményekkel. Fontos a hidegágy ol-
dalait és faanyagát is megpermetezni, 
hogy megakadályozzuk a gombás fer-
tőzéseket. A hidegágyat lefedjük, szük-
ség szerint naponta vagy kétnaponként 
öntözzük, az elején permetezővel, mert 
a palánták eldőlhetnek az erősebb víz-
sugár hatására.

Védekezés lótücsökcsapdákkal
Nagyon fontos a hidegágyat naponta szellőztetni és a palántákat fokozatosan 

szoktatni a napsütéshez. Másképp fennáll a fénysokk veszélye. Viszont ha előző-
leg, amint említettem már, az erkélyen is kapták a napi 1 óra napsütést, akkor bát-
ran nyitva lehet hagyni egész nap a hidegágyat. Viszont, ha fagyveszély áll fenn, 
akkor éjszakára még egy takarást is kell biztosítani az üvegablakokra.

A kártevők ellen (lótücsök) kihelyezzük a kereskedelemben kapható mérgeket, 
de megoldhatjuk a védekezést a hidegágy földjébe beásott sörösdobozokkal is, 
amelyekbe pár ujjnyi sört öntünk. A lótücsök krónikus alkoholista, nem tud ellen-
állni a sör illatának.
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Április közepétől már lehet készíteni a végső hely talaját. Ha előző év őszén felás-

tuk, akkor könnyű dolgunk lesz, mert a téli fagy kitűnően elporlasztja a göröngyöket. 
Ha ezt nem sikerült elvégezni, akkor felássuk, lehetőleg ásóvillával, és aprítjuk forgó-
kapával. Lehetőleg vetésforgót használjunk. A paradicsomnak nagyon sok napsütésre 
van szüksége, ezért a kert legnaposabb részét válasszuk ki.

A karókat előzőleg kell kihelyezni. Ha lehet, jó beáztatni rézgálicoldatba azo-
kat a részeket, amelyek a földbe kerülnek, mert így több évig fognak tartani. 
A sortávolság legyen egy méter, hogy lehessen közlekedni a permetezővel. A tövek 
távolsága kb. 50 cm. A sorok optimális iránya észak–dél, mert így mind a két oldal 
ugyanannyi napsütést kap.

A fagyosszentek előtt jó kiültetni a palántákat is. Mert egyrészt a globális fel-
melegedés hatására már jó pár éve nem hűl fagypont alá a levegő, másrészt jó, ha 
a palánták kiültetés után néhány napig nem tűző napsütésben, hanem kellemes 
borús időben kezdik meg független életüket.

A kiültetéskor a fészkek beöntözésén van a hangsúly, mivel a palántákat föl-
destől emeljük ki a hidegágyból, ezért már nem lehet vízbe állítani elültetés előtt. 
Minél mélyebbre helyezzük a palántákat, annál ellenállóbbak lesznek a szárazság-

gal szemben. A föld alá került szár-
ból újabb gyökerek képződnek, ami 
növeli életképességüket. A fészekbe 
komposztot lehet tenni, ez szintén 
segíti a nedvesség megtartását. 

A palántákat kiültetés után rög-
tön permetezzük, de a karókat és a 
palánta körüli földet is, ugyanis az 
első fertőzés a földből származik. 
Ezt láthatjuk az alsó levelek elher-
vadásából is.

Öntözés
Gazdaságosabb a csepegtetőöntözés. Optimális az esővíz-felhasználás, mivel 

egyrészt a legolcsóbb, másrészt egészségesebb, mert nem tartalmaz vegyi anyago-
kat. A háztetőről összegyűjtött vizet 5 darab 220 literes hordóba fogom fel. Innen 
egy centrifugális pompa emeli a „minivíztoronyba”, amely a garázs tetején, kb. 
3 m magasan van. Innen szabadeséssel kerül a kert hálózatába. Ebből lehet vizet 
venni a kézi öntözéshez, de kapcsolható a csepegtetőhálózathoz is. A csepegte-
tőrendszer elejére fel kell szerelni a megfelelő szűrőt is, mivel az esővíz mindig 
tartalmaz hordalékot, amely eldugaszolhatja a nyílásokat.

Szükségmegoldás a hálózati víz felhasználása. A városi hálózatra nem kapcso-
lom soha a csepegtetőrendszert. Egyrészt a nyomás túl nagy a hálózat beállítása-
ihoz, másrészt a víz klórtartalma nem tud eltávozni, és a víz hőmérséklete sem 
megfelelő. A megoldás az, hogy egy nappal előbb töltöm meg hálózati vízzel a 
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„minivíztornyot”. Így a klór el-
távozik a vízből, és a víz felme-
legszik a levegő hőmérsékletére.

Csepegtetőöntözés
A kiültetett palántákat rend-

szeresen kell permetezni. Nem 
szabad elhanyagolni a hónal-
jazást sem. Minden növényen 
csak két szálat hagyok kifejlőd-
ni. A kacsolást nem kell túlzás-
ba vinni, mivel az utóbbi évek 
tapasztalata azt mutatja, hogy 
az erős napsütés megégetheti a 
terményeket. Ezért a paradicsomok felső felülete sárga marad. A sorok közötti 
talajt fel kell lazítani, hogy csökkentsük a talaj párolgását, és elkerüljük a gyomo-
sodást. A csepegtetőket ellenőrizni kell, az esetleges dugulásokat megszüntetni.

Betakarítás
Július végén kezdődik a termés betakarítása, és ha nem jönnek korai fagyok, 

egészen októberig tart. A be nem érett paradicsomokból jó savanyúság készíthető, 
vagy meleg helyen tárolva be lehet érlelni. A legnagyobb paradicsomom, amint 
képen is látható, 696 grammot nyomott.

Betakarítás után a paradicsomszárakat égessük el, mert tartalmazhatják a kü-
lönböző betegségek csíráit. A paradicsomtöveken található tőzegpasztillákat vág-
juk fel, és szórjuk szét a talajra, vagy vigyük a komposztba. Értékes tápanyagot 
tudunk készíteni belőle.

A vetőmag biztosítása a következő évekre
A következő év vetéséhez a legszebb paradicsomokból kell magot venni. Ezt 

az érési időszak elején kell megtenni, amikor a betegségek még nem terjedtek rá 
a növényekre. A megtisztított és átmosott magokat megszárítjuk, és felcímkézett 
dobozokba tesszük, amin feltüntetjük a paradicsom fajtáját és a begyűjtés évét. 
A dobozokat nyílásokkal kell ellátni, mert egy megpenészedett magból csak beteg 
növényt kapunk, vagy ki sem csírázik.

Mindig tegyünk félre még egy évre való magot. Így elkerülhetjük a folytonos-
ság megszakadását, ha véletlenül teljesen kipusztul a növényállományunk. A pa-
radicsommagok 3-4 évig megőrzik csíraképességüket.

Bitay Levente László
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Csipeszrepülő

Egy jó nagy facsipeszt szedj szét, 
megfordítva ragaszd össze a két 
darabot. A szárnyak fagyipálcikából 
készülnek – két nagyobb méretűre 
meg egy kisebbre lesz szükséged.

Tejesdoboz autó

A kiürült gyümölcsleves vagy 
tejesdoboz oldalára ragassz fehér pa-
pírt, rajzold rá családod tagjait, vagy 
ragaszd rá a fényképüket (magadat 
persze a kormány mögé ültesd!). 
Kartonból vágd ki a kerekeket, ne 
feledkezz meg a rendszámtábláról és 
a lámpákról sem.

Parafadugó hajó

Három dugót köss össze fonallal. 
Szúrj hurkapálca vagy fogpiszkáló 
árbocot a középső dugóba. Vitorlája 
papír vagy rongydarab. Bátran dacol 
a mosdótál-tenger hullámaival.

Nyáron nyaralunk – képzeletben 
mindenképpen. Készítsd el vala-
melyik járművet, hogy mielőbb 
indulhass!

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Kolozsvári testvérek, Márton és György
Legrégibb szoboremlékünk a református templom előtt álló Szent György-szo-

bormásolat. Mesterei a Kolozsvári testvérek, Márton és György városunk fiai voltak. 
A szobor eredetije Prágában van, s feltehetően Nagy Lajos király készíttette 1373-
ban. Kiss Jenő Szent György-szobor, Prága című versében így ír róla: „Csak másolatban 
ismerhettem én, / amint itt áll, e város kis terén, / de Prágában, míg jártuk ott a Hra-
dzsint, / igazi szépségében tűnt elém. // Úgy, ahogy megálmodta volt a két mester, ahogy 
megszülte remekét, / úgy…” (folytatása a vízsz. 1. és függ. 11. sorban).

VÍZSZINTES: 11. Győrnél ömlik a Dunába. 
12. Szóösszetételekben a fogalom mirigyes 
voltát jelöli. 13. Igevégződés. 14. Sárkányt …, 
sárkányt röpített. 16. … libertate, II. Rákóczi 
Ferenc zászlajának felirata. 17. … az egészsé-
gére, beteg lett. 18. A Moselba ömlő folyó. 19. 
Fiúgyermek. 21. Fiatal lány. 22. A Micimac-
kó szerzője. 23. Úgy …, mintha karót nyelt 
volna. 25. Páratlan rács! 26. Tehetős. 27. Ro-
varevő hüllő. 29. Irodalmi műveket alkotó. 
30. Szerelem, latinul. 31. Kikötőváros Olasz-
országban. 33. Vadon szé lei! 35. Gyerünk, 

menjünk. 36. Francia elő-
tag, jelentése: közben, 
közt. 37. Magyar bankár, 
hozzájárult a Lánchíd épí-
téséhez. 39. Európai Par-
lament (röv.). 40. A fran-
cia szociáldemokrata párt 
rövidített neve. 41. Me-
zőgazdasági terület. 43. 
Széndarab! 44. Tisza-par-
ti város lakója. 46. Túli-
um vegyjele. 47. Átenge-
di a szinten. 48. A XIX. 
századi neves francia dip-
lomata (LOZÉ).

FÜGGŐLEGES: 2. Fél hár-
pia! 3. Főpincér, régen. 4. 
Fekete borostyánkő. 5. 
Lappangás. 6. …-öböl (Je-
men). 7. Véghezvitt cse-
lekvés. 8. Tri nit ro-toluol 
(röv.). 9. Amperóra (röv.). 
10. Díszes gyertyatartó. 
15. Mohamedán fejedel-

mi cím. 16. Galamb, spanyolul. 18. … mint a 
tükör. 20. Ehhez hasonló. 22. Molibdén vegy-
jele. 24. Az 1920-as évek neves kutyasztárja 
(Rin … …). 26. Nyájas. 28. Száraz növényi 
szár. 32. Vezetni kezd! 34. Azonos betűk. 37. 
…lapát, gabona szeleltetésére való lapát. 38. 
Kukoricalisztből készült ital. 41. A magzatát a 
külvilágra juttatja. 42. Indítékom. 44. Fában 
élő bogár. 45. Hézagpótló szó. 47. Páratlanul 
sima! 49. …lap, vendéglői olvasmány.

Márk Lajos
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hava. Őszelő
Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 300 éve, 72 évnyi uralkodás után hunyt el Franciaország 
királya, XIV. Lajos, a „Napkirály”.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

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

2 200 éve született Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepeda-
gógus, kritikus.

70 éve ért véget a II. világháború. A japán küldöttség alá-
írta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: harc, 
harcosnő.

3 75 éve hunyt el Kolozsváron Konrádi Dániel orvosi 
szakíró.

75 éve született Lugoson Aradits László újságíró, 
tévéműsor-szerkesztő.

4 Péntek Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 210 éve született Zabolán gróf hídvégi Mikó Imre politi-
kus, történész. 

175 éve született Kolozsváron ifj. Hintz György kémikus, 
gyógyszerész, vegytantanár. 

50 éve hunyt el Albert Schweitzer béke-Nobel-díjas elzá-
szi német filozófus, orvos.

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

5 Szombat Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: győző, 
győztes.

5 280 éve, 1735-ben született Johann Christian Bach német 
kora klasszicista zeneszerző.

110 éve született Budapesten Arthur Koestler író, 
társadalomfilozófus.

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

6 Vasárnap Bea, Beáta, Ida, Zakariás, 
Csanád

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

6

7 Hétfő Regina, Ivor  
Szt. Márk, István és 
Menyhért (kassai vértanúk)

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

7 30 éve hunyt el Pólya György matematikus, fizikus, a 
heurisztika kidolgozója.

8 Kedd Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

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

8 380 éve, 1635-ben született gróf Esterházy Pál, Magyaror-
szág nádora, költő és zeneszerző.

150 éve született Pátyon Eisler Mátyás hebraista szakíró, 
Kolozsvár főrabbija, egyetemi magántanár.

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 Szerda Ádám  
Claver Szt. Péter

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

9 20 éve hunyt el Móricz Virág, Móricz Zsigmond legidősebb 
lánya, a Nyugat titkára, írónő.

10 Csütörtök Hunor, Nikoletta, Ákos Hunor – török–magyar eredetű; jelen-
tése: onogur (népnév). 
Ákos – török eredetű régi magyar férfi-
név, eredeti formája Akkush, jelentése 
„fehér madár”.

10 125 éve született Prágában Franz Werfel osztrák költő és 
regényíró. 

70 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű Kiss 
Mór jogász, egyetemi tanár.
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 300 éve, 72 évnyi uralkodás után hunyt el Franciaország 
királya, XIV. Lajos, a „Napkirály”.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

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

2 200 éve született Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepeda-
gógus, kritikus.

70 éve ért véget a II. világháború. A japán küldöttség alá-
írta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: harc, 
harcosnő.

3 75 éve hunyt el Kolozsváron Konrádi Dániel orvosi 
szakíró.

75 éve született Lugoson Aradits László újságíró, 
tévéműsor-szerkesztő.

4 Péntek Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 210 éve született Zabolán gróf hídvégi Mikó Imre politi-
kus, történész. 

175 éve született Kolozsváron ifj. Hintz György kémikus, 
gyógyszerész, vegytantanár. 

50 éve hunyt el Albert Schweitzer béke-Nobel-díjas elzá-
szi német filozófus, orvos.

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

5 Szombat Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: győző, 
győztes.

5 280 éve, 1735-ben született Johann Christian Bach német 
kora klasszicista zeneszerző.

110 éve született Budapesten Arthur Koestler író, 
társadalomfilozófus.

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

6 Vasárnap Bea, Beáta, Ida, Zakariás, 
Csanád

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

6

7 Hétfő Regina, Ivor  
Szt. Márk, István és 
Menyhért (kassai vértanúk)

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

7 30 éve hunyt el Pólya György matematikus, fizikus, a 
heurisztika kidolgozója.

8 Kedd Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

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

8 380 éve, 1635-ben született gróf Esterházy Pál, Magyaror-
szág nádora, költő és zeneszerző.

150 éve született Pátyon Eisler Mátyás hebraista szakíró, 
Kolozsvár főrabbija, egyetemi magántanár.

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 Szerda Ádám  
Claver Szt. Péter

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

9 20 éve hunyt el Móricz Virág, Móricz Zsigmond legidősebb 
lánya, a Nyugat titkára, írónő.

10 Csütörtök Hunor, Nikoletta, Ákos Hunor – török–magyar eredetű; jelen-
tése: onogur (népnév). 
Ákos – török eredetű régi magyar férfi-
név, eredeti formája Akkush, jelentése 
„fehér madár”.

10 125 éve született Prágában Franz Werfel osztrák költő és 
regényíró. 

70 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű Kiss 
Mór jogász, egyetemi tanár.
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11 Péntek Árpád, Helga, Jácint, 
Teodóra

Jácint – görög–latin eredetű; jelentése: 
a virág neve.

11 75 éve Kolozsváron ünneplő tömeg fogadta a Horthy Mik-
lós vezetésével bevonuló magyar honvédséget. 

70 éve született Kolozsváron Cs. Gyimesi Éva 
irodalomtörténész.

12 Szombat Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

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

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

Ludovika – germán–ófrancia–latin ere-
detű; jelentése: hírnév + háború.

13 475 éve, 1540-ben II. János néven magyar királlyá válasz-
totta János Zsigmondot a rákosi országgyűlés.

310 éve hunyt el a törökországi İzmitben Thököly Imre 
kuruc hadvezér, 1690-ben Erdély fejedelme.

14 Hétfő Ildikó, Irma, Roxána, 
Szeréna, Szerénke, Boróka  
Szent Kereszt felmagasztalása

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14 185 éve született Kolozsváron Lendvay Márton drámai 
színész.

15 Kedd Enikő, Melitta, Roland, 
Debóra, Kató  
Fájdalmas Szűzanya

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

15 125 éve született Agatha Christie angol írónő, „a krimi 
koronázatlan királynője”. 

50 éve hunyt el Husz Ödön természettudományos szakíró, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja, az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület alelnöke.

16 Szerda Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

Edit – germán eredetű; jelentése: örök-
lött birtok, örökség, birtok, vagyon + 
harc, gazdag + harc.

16 90 éve hunyt el Kolozsváron László Ferenc régész, 
néprajzkutató.

17 Csütörtök Ludmilla, Zsófia, Gyula  
Bellarmin Szt. Róbert

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség. 
Ludmilla – szláv eredetű; jelentése: 
a nép körében kedvelt, közkedvelt, 
népszerű.

17 80 éve született Ken Kesey amerikai író. Amilyen az idő, olyan 
lesz majd a tavasz.

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

18 110 éve született Stockholmban Greta Garbo svéd 
színésznő. 

19 Szombat Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

Vilma – latin–német eredetű; jelentése: 
erős akaratú védelmező.

19

20 Vasárnap Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 125 éve született Désen Kántor Lajos magyar pedagógus, 
filológus. 

21 Hétfő Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

Ilka – az Ilona rövidített, kicsinyítő 
képzős formája. 
Máté – héber eredetű; jelentése: Jahve 
ajándéka.

21 780 éve, 1235-ben hunyt el II. András magyar király. Ha tiszta, szép, jó lesz a 
gyümölcstermés.  
Ha viharos, szeles, húsvé-
tig tartó telet jelent.

22 Kedd Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: mór, 
szerecsen.

22 130 éve született Budapesten Benedek Marcell író, iroda-
lomtörténész és műfordító, Benedek Elek író fia.

70 éve hunyt el Dunavecsén Vikár Béla magyar etnográ-
fus, a Kalevala fordítója.

25 éve hunyt el Kolozsváron Borsné Fejér Gizella 
műfordító.

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

Teodóra
Jácint – görög–latin eredetű; jelentése: 
a virág neve.

11 75 éve Kolozsváron ünneplő tömeg fogadta a Horthy Mik-
lós vezetésével bevonuló magyar honvédséget. 

70 éve született Kolozsváron Cs. Gyimesi Éva 
irodalomtörténész.

12 Szombat Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

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

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

Ludovika – germán–ófrancia–latin ere-
detű; jelentése: hírnév + háború.

13 475 éve, 1540-ben II. János néven magyar királlyá válasz-
totta János Zsigmondot a rákosi országgyűlés.

310 éve hunyt el a törökországi İzmitben Thököly Imre 
kuruc hadvezér, 1690-ben Erdély fejedelme.

14 Hétfő Ildikó, Irma, Roxána, 
Szeréna, Szerénke, Boróka  
Szent Kereszt felmagasztalása

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14 185 éve született Kolozsváron Lendvay Márton drámai 
színész.

15 Kedd Enikő, Melitta, Roland, 
Debóra, Kató  
Fájdalmas Szűzanya

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

15 125 éve született Agatha Christie angol írónő, „a krimi 
koronázatlan királynője”. 

50 éve hunyt el Husz Ödön természettudományos szakíró, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja, az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület alelnöke.

16 Szerda Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

Edit – germán eredetű; jelentése: örök-
lött birtok, örökség, birtok, vagyon + 
harc, gazdag + harc.

16 90 éve hunyt el Kolozsváron László Ferenc régész, 
néprajzkutató.

17 Csütörtök Ludmilla, Zsófia, Gyula  
Bellarmin Szt. Róbert

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség. 
Ludmilla – szláv eredetű; jelentése: 
a nép körében kedvelt, közkedvelt, 
népszerű.

17 80 éve született Ken Kesey amerikai író. Amilyen az idő, olyan 
lesz majd a tavasz.

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

18 110 éve született Stockholmban Greta Garbo svéd 
színésznő. 

19 Szombat Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

Vilma – latin–német eredetű; jelentése: 
erős akaratú védelmező.

19

20 Vasárnap Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 125 éve született Désen Kántor Lajos magyar pedagógus, 
filológus. 

21 Hétfő Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

Ilka – az Ilona rövidített, kicsinyítő 
képzős formája. 
Máté – héber eredetű; jelentése: Jahve 
ajándéka.

21 780 éve, 1235-ben hunyt el II. András magyar király. Ha tiszta, szép, jó lesz a 
gyümölcstermés.  
Ha viharos, szeles, húsvé-
tig tartó telet jelent.

22 Kedd Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: mór, 
szerecsen.

22 130 éve született Budapesten Benedek Marcell író, iroda-
lomtörténész és műfordító, Benedek Elek író fia.

70 éve hunyt el Dunavecsén Vikár Béla magyar etnográ-
fus, a Kalevala fordítója.

25 éve hunyt el Kolozsváron Borsné Fejér Gizella 
műfordító.

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

Tekla – görög eredetű; jelentése: Isten 
dicsősége.

23 180 éve hunyt el Vincenzo Bellini olasz zeneszerző. 
100 éve hunyt el Kolozsváron Marschalkó Tamás orvos, 

egyetemi tanár.

24 Csütörtök Gerda, Mercedes  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 105 éve született Budapesten Vas István költő, író, 
műfordító. 

95 éve született Kolozsváron Bágyuj Lajos műemlék- 
restaurátor. 

75 éve hunyt el Iványi-Grünwald Béla festőművész.

25 Péntek Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás

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

25 Ha ködös és esős, akkor 
sok csapadékot hoz egész 
éven át.

26 Szombat Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26 125 éve született Nagyenyeden Sáska László orvos, termé-
szettudományi szakíró. 

70 éve hunyt el New Yorkban Bartók Béla zeneszerző, 
zongoraművész, népzenekutató.

25 éve hunyt el Rómában Alberto Moravia olasz író.

27 Vasárnap Adalbert, Albert  
Páli Szt. Vince  
Őszi hálaadás ünnepe

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 150 éve született Tarnaörsön báró Orczy Emma írónő. 

28 Hétfő Vencel  
Szt. Vencel

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

28 385 éve, 1630-ban választották erdélyi fejedelemmé iktári 
Bethlen Istvánt.

120 éve hunyt el Louis Pasteur francia mikrobiológus és 
kémikus.

95 éve hunyt el Kolozsváron Somló Bódog jogász, jogfilo-
zófus, néprajzkutató, szociológus, egyetemi tanár.

60 éve született Bánffyhunyadon Tőkés Elek tanár, az 
Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosa, 
könyvkiadó, politikus. 

30 éve hunyt el André Kertész fotóművész.

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

29 Kedd Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

29 35 éve hunyt el Gyulafehérváron Márton Áron hitszónok, 
egyházi író, Erdély római katolikus püspöke. 

175 éve, 1840-ben Székelyudvarhelyen született Felmé-
ri Lajos sportpedagógus, a labdajátékok kolozsvári 
meghonosítója.

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 Szerda Jeromos, Honória, Hunor, Örs  
Szt. Jeromos

Jeromos – görög eredetű; jelentése: 
szent nevű.

30 35 éve hunyt el Budapesten Szenczei László elbeszélő, 
műfordító, a helikoni közösség tagja. 

30 éve hunyt el Simone Signoret francia színésznő.
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23 Szerda Etelka, Tekla, Líviusz  

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

23 180 éve hunyt el Vincenzo Bellini olasz zeneszerző. 
100 éve hunyt el Kolozsváron Marschalkó Tamás orvos, 

egyetemi tanár.

24 Csütörtök Gerda, Mercedes  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 105 éve született Budapesten Vas István költő, író, 
műfordító. 

95 éve született Kolozsváron Bágyuj Lajos műemlék- 
restaurátor. 

75 éve hunyt el Iványi-Grünwald Béla festőművész.

25 Péntek Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás

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

25 Ha ködös és esős, akkor 
sok csapadékot hoz egész 
éven át.

26 Szombat Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26 125 éve született Nagyenyeden Sáska László orvos, termé-
szettudományi szakíró. 

70 éve hunyt el New Yorkban Bartók Béla zeneszerző, 
zongoraművész, népzenekutató.

25 éve hunyt el Rómában Alberto Moravia olasz író.

27 Vasárnap Adalbert, Albert  
Páli Szt. Vince  
Őszi hálaadás ünnepe

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 150 éve született Tarnaörsön báró Orczy Emma írónő. 

28 Hétfő Vencel  
Szt. Vencel

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

28 385 éve, 1630-ban választották erdélyi fejedelemmé iktári 
Bethlen Istvánt.

120 éve hunyt el Louis Pasteur francia mikrobiológus és 
kémikus.

95 éve hunyt el Kolozsváron Somló Bódog jogász, jogfilo-
zófus, néprajzkutató, szociológus, egyetemi tanár.

60 éve született Bánffyhunyadon Tőkés Elek tanár, az 
Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosa, 
könyvkiadó, politikus. 

30 éve hunyt el André Kertész fotóművész.

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

29 Kedd Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

29 35 éve hunyt el Gyulafehérváron Márton Áron hitszónok, 
egyházi író, Erdély római katolikus püspöke. 

175 éve, 1840-ben Székelyudvarhelyen született Felmé-
ri Lajos sportpedagógus, a labdajátékok kolozsvári 
meghonosítója.

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 Szerda Jeromos, Honória, Hunor, Örs  
Szt. Jeromos

Jeromos – görög eredetű; jelentése: 
szent nevű.

30 35 éve hunyt el Budapesten Szenczei László elbeszélő, 
műfordító, a helikoni közösség tagja. 

30 éve hunyt el Simone Signoret francia színésznő.
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2. A diósi hegyen – Budai Nagy Antaltól 
„Bénéántál”-ig

Kajántó után elmaradnak a halastavak, tovább romlik, egyenetlenedik az út. Az 
utak közelében megritkulnak az erdők, felszorulnak a dombok tetejére, de most 
már ott is utoléri őket a pusztítás, a fékevesztett építés és erdőtarolás végzete. A ka-
jántói halastavak (ahogy erre mondják, a Hanka) után nemsokára fenn is vagyunk 
a vízválasztón, a diósi, bodonkúti dombon. Foltozásokkal ugyan megpróbálták be-
tömni az aszfaltlyukak egy részét, de ezzel még inkább hepehupás lett. Érzi az 
autó is, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt jó útnak nevezhessük. És 
máris kapaszkodunk neki a diósi hegyoldalnak. Mire felérünk a vízválasztóra, Dió-
son vagyunk, és ezzel át is léptünk a Borsa-patak völgyébe. A diósi domb után meg-
nyílik számunkra a Szamoshát, a szép, tágas és értékekben gazdag Borsa völgye.

A diósi domb hosszan elnyúló gerince a távolabbi Gerecsével együtt legalább 
négyes vízválasztó. Az innen kezdődő dombság az Almási-hegycsoporthoz tarto-
zik. Innen kis völgyek nyúlnak lefele, és patakocskák indulnak minden irányba. A 
vízválasztóról eredő kicsiny erecskék, patakok közül többet magunktól is, szinte a 
szemünkkel látunk, amennyiben a Kis-Szamos két patakját, a Kajántóit és a Borsa 
patakát vágja ketté. Innen indul északnak a Buda vagy Báboci-patak, melyet a ro-
mánság Sólyomkő patakának is nevez. De itt van a harmadik is, a délnyugatról folyó 
Papfalvi-patak, mely Kardosfalvánál ömlik a Nádason át a Kis-Szamosba, és legtávo-
labb a nyugatra néző Almási-patak, mely végigvonul az Almás völgyén Zsibó fele.

Ezen a tájon a múlt felől tudakozódó tulajdonképpen nagyon szerencsésnek 
mondhatja magát, hiszen kevés régióról tudunk olyan sokat, mint erről; kevés 
földrajzi tájegységet kutattak, dolgoztak fel és írtak meg annyit, mint a Borsa völ-
gyét. Tanulságos e vidék irodalmának akár vázlatos feltérképezése is. 

Kádár József Szolnok-Doboka vármegye monográfiájában a települések közül 
csupán néhány szerepel részletesen, természetesen azok, amelyek e területhez tar-
toztak. A 20. század elején Schneller István írt alapos monográfiát a Kolozsvár kör-
nyéki szórványokról. Az 1940-es években Szabó T. Attiláék az Erdélyi Tudományos 
Intézet keretei között átfogó szociológiai, néprajzi, helynévgyűjtő kutatótábort ter-
veztek és részben szerveztek is, de anyagaikból könyv, füzet alakjában – a háborús 
állapotok következtében is – csak néhány jelenhetett meg. A Borsa-völgyi kutatás 
eredményeinek töredék része is hozzáférhető, köztük a legrészletesebb: Szabó T. 
Attila Borsa völgy helynevei. A Makkai László – Szabó T. Attila: Szolnok-Doboka 
magyarsága című tanulmánykötet is rengeteg adatot tartalmaz erről a vidékről. 

A Magyar néprajzi lexikon ezt írja: „A Borsa völgye a Kolozsvártól északra eső 
vidék, a Kis-Szamosba ömlő Borsa-patak és mellékvizeinek mente. Erdély legko-
rábban magyarlakta tájai közé tartozik. Ma nagyobbrészt románok, kisebbrészt 
magyarok lakják. Vásáros központjai Kolozsborsa és Páncélcseh. Jelentősebb 
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magyarlakta falvai: Kide, Válaszút, Bádok, Csomafája. A néprajzi irodalomban a 
Borsa völgye az 1940-es évektől szerepel. Az Erdélyi Tudományos Intézet több éven 
át komplex falukutatást szervezett falvaiban. Ennek eredménye részben napvilágot 
látott Borsavölgyi kutatások sorozatcím alatt.” 

Az elmúlt évszázadban utazók és kutatók, természetjárók, közösségépítő teoló-
gusok, falukutató felmérésre készülő egyetemisták gyakran jártak erre, és több-
kevesebb sikerrel hírt is adtak e vidékről. 

A második bécsi döntést követően dr. Szűk Ödön postatitkár, EMKE-megbízott 
ezt a tájat is faluról falura végigjárta, megkereste értelmiségét, és legtöbb helyen 
kemény utasításokat adott a kultúrmunkára, visszamagyarosításra. Úti beszámo-
lója ma is tanulságos olvasmány egy korról, az akkor magyar hivatali közgondol-
kodásról, de falvaink akkori nyelvi állapotáról is. 

A néprajztudomány is későre fedezte fel ezt a tájat. A 40-es években faluku-
tatók érkeztek, és mindent próbáltak felfedezni, összegyűjteni. Kidében népdalt 
gyűjtött Konsza Samu, majd a népzenére és a táncokra figyeltek oda a népzene-
gyűjtők. A román falvak is felkerültek a magyar népzeneanyag jegyzékére, hisz 
bőven szolgáltatnak adatokat a régi bandák, múltunk közös értékeihez.

Kabay Béla jeles kolozsvári fotós Borsavölgye I. és Borsa völgye II. címmel egy 
alapos útirajzszerű bemutatót készített, mely két részletben, a Korunk 1982. 2. 
és az 1990. 7. számaiban jelent meg. Minden bizonnyal ez a legrészletesebb, leg-
gondosabban dokumentált értéknyomozás, vidékjárás ezen a tájon. Kabay a 70-es 
években – többek között csomafáji kötődései alkalmával – kilátogatott minden 
településre, megmászott minden hegyoldalt, gondosan felkutatott, megnézett 
minden romot. Amit ő még akkor látott, annak nagy része nincs már meg, vagy 
átalakult. Nagy kár, hogy – hivatásos fotósként készített – családi hagyatékban 
lappangó hajdani fényképeit nem láthatjuk, pedig olyan fontos dokumentumfotós 
volt, hogy munkássága egészen biztosan az utolsó tanú vallomása, az „utolsó pil-
lanat” tanúságtétele volt ezen a vidéken. Mindenképpen Kabay Béla e táj legrész-
letesebb ismerője, kutatója és krónikása, és a mi mostani útjaink során is ő lesz a 
legfontosabb útitársunk.

A 60-as évek végén Xántus János tanár úr is gyakran kirándult erre, még virág-
zó margaréta- és búzavirágmezőkben gyönyörködhetett. Megcsodálta az útszélen 
sorjázó diófák láncát is, és hosszasan elelmélkedett a dió mágikus hagyományáról 
és tiszteletéről, aztán felhív egy kis látogatásra és gyönyörködésre a hosszasan 
húzódó lapos hegyhátra, a Gerecse várához.

Legutóbb pedig Cs. Kovács Katalin írt egy míves, dokumentált, személyes vallo-
másokkal tele múltidéző könyvet Időringató címmel, melyben többek között a Sza-
mos völgyéről, kultúrtörténetéről, saját emlékeiről is vall. Ebben külön fejezetet 
szentel ennek a tájnak, családi gyökereinek, ősei szülőföldjének. Ez a gazdagon ada-
tolt könyv az utóbbi éveknek minden bizonnyal a leggondosabban megírt, legszebb 
tollú erdélyi lírai tájszociográfiája, és méltán érdemli ki a legnagyobb elismerést.

Diós és Bodonkút már-már ikerfaluk, egészen összenőttek, és a vízválasztó-
ról leereszkedő nagykanyarban a két falu határán álló településtábla jelzi, hogy 
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jobbra Diós van, balra 
Bodonkút következik. 

Diós már évszáza-
dok óta nem számít 
magyar falunak: a 
magyarok száma az 
utóbbi százötven év-
ben csak ritkán érte el 
a 20-at, aztán lassan 
csak elvétve találunk 
itt magyarokra egy-
egy kiköltözött vagy 
ide családosodott sze-
mélyben. Pedig a falu 
neve eredetien ma-
gyar, és románul is 
szinte lefordíthatatla-
nul lesz Deiuşu. A dió 
szóból és annak „s” 
melléknévi származé-

kából ered. „Neve olyan falura utal, mely dióval benőtt helyen települt.” A Kárpát-
medencei 9 diós település mellett a szó származékaiból eredő településneveknek 
se szeri, se száma a magyar névadásban.

A falucska körül az északi oldal egy hatalmas lejtő, a többi felől karéjban öleli 
körül a két falut a sok szép hangzású helynév. Kérdezősködő útjaink során Diós és 
Bodonkút között ízlelgetjük nevüket. Nem kell sok magyarázat hozzá, hogy meg-
értsük, hajdanán kik adtak nevet itt a tájnak: Akasztó-hegy, Disznódomb, Sebedő-
hegy, Kisbuda, Német cápa (?), Kishalom, Nagycsutája, valamennyien 500 és 600 
m tengerszint felettiek. 

Diós nevét először 1283-ban említik „nobiles de Gyos” néven. 1850-ben a 230 
román mellett még 91 magyar élt, akik közül 55 református és 36 római katolikus. 
Számuk aztán 20-30 körüli, de folyamatosan fogy, aztán 1944-re ismét 62. 2011-re 
pedig az előző időkben szereplő és még ma is itt élő két magyar asszony is eltűnik 
a statisztikákból. Kabay még látta a régi, az 1700-as évek elejéről származó ro-
mán templom megmaradt faelemeit, melyek beépültek egy istállóba. A vízválasztó 
hegy tetején, a román temető folytatásában még számba vehetett régi magyar sí-
rokat: egy felirat nélküli kőtumbát, melynek északi oldalán előrenyújtott jobb kéz 
kirántott kardot tart. Valószínűleg a Butyka család egyik tagjának sírja volt. Tőle 
nem messze állt a Muszka Mihály sírja. Szétszórtan akkor még lehetett találni 8-10 
kősír töredékét. Az egyik barokk vonalú málló kövön csak a „megboldogult” szó 
négy betűje volt olvasható.

Itt született Papp Sándor festő, aki tanulmányait Budapesten és Párizsban foly-
tatta. Később Kolozsváron, végül Temesváron élt, ahol a Művészeti Akadémia 
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igazgatója volt. Részt vett a pannonhalmi 
millenniumi emlékmű portréinak, ma-
gyar királyalakjainak megformálásában 
is. Valószínűleg itt született Desericzky 
Ince József (Incze Desericius) 16. századi 
történetíró is.

Dióson hiába járjuk be többször is a 
régi és újabb temetőt, még elvétve sem fe-
dezünk fel magyar sírt vagy magyar nyo-
mokat. Egyetlen magyar feliratú sírkő fo-
gad, ezen is meglepődünk. A férfi magyar, 
az asszony román. „Ökrös Mihai” magá-
nak magyar, alatta asszonyának, Mureșan 
Victoriának román feliratú követ állított. 
De annál több a magyar származású név. A 
fél temető Sabadus, Cadar, Mester, Foitos, 
Pipas. A régi Borsa-völgyi, szamoshátsági 
falvak jellegzetes tornácos parasztépüle-
tei is eltűnőben vannak, és velük együtt 
a giblis faragott házhomlokzatok is csak 
mutatóban maradtak. Gyakran romjaikban. Kabay „patkóíves oromzatú házaknak” 
nevezi ezeket a homlokzatokat, „gazdagon fűrészelt díszítéssel”. A főút mentén ke-
resem közöttük „régi ismerősömet”, a legszebbet, amelyet tizenöt évvel ezelőtt még 
lefényképezhettem. Az elhelyezkedése alapján próbálom beazonosítani, de már na-
gyon nehezen ismerek rá: új tulajdonosa homlokzatát újrafaragtatta, bár igyekezett 
utánozni a régit. Hát nem túl sikeresen, de legalább megvolt hozzá a jó szándék. 

Lekanyarodunk a főútról Magyarmacskás fele, arra, amerre Diós tulajdonkép-
pen elnyúlik a domb északkeletre néző oldalán. Nézzük a régi diósi parasztháza-
kat, maradt még itt is belőlük jó néhány, egy pár igencsak szép faragott csipkés 
homlokzattal, sőt, néhányukat itt is gondosan újrafaragtatták. Egy csinos kis nyári 
konyha előtt is megállunk fényképezni. Román bácsi néz ki a porta kapuján és túl 
beszédes, terjengős kedvességgel, erdélyies román nyelven magyarázza, hogy a 
konyhácskát a gabonásból, „gyin găbănaş” csinálták annak idején.

Megtaláljuk a régi diósi iskolát is, melybe az 1920-as években állítólag beépí-
tették a báboci magyar templom megmaradt köveinek egy részét. Hát, ez az épület 
egyáltalán nincs jó állapotban. Most nem iskola, hanem egy nagyon elhanyagolt, 
lelakott lakóépületnek tűnik. A vakolat alól előkandikálnak a faragott kövek, de 
nyomát mívesebb megmunkálásnak egyiken sem leljük. Pedig reménykedtünk, 
hogy találunk valami eredetit a báboci templom ideszállított emlékéből. Az is-
kola szomszédjában állt az a parasztház, melynek csűrjébe – Kabay Béla szerint 
– beépítették a lebontott diósi román fatemplom eladott faanyagát. A telek ma 
teljesen üres, elhagyatott. Egy másik ház sarkánál keressük a régebben fényké-
pezett fakeresztünket is, de mindhiába: sehogy sem találjuk. Sejtjük, hogy azóta 
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újat állítottak helyette, a faragott helyett szabályosan festett ortodox ikont, troicát 
(„uná gyé ikoányé”).

A diósi két magyar asszony csendesen épült bele a román ikerfalu életének 
többségi sodrásába. Asszonysorsok ezek: halkan, alkalmazkodóan, rejtőzködően 
odailleszkedni a román férj családjához és „nyámjaihoz”, nyelvéhez, a többségi 
faluhoz. Egyszóval beolvadni. Ilus Magyarkályánból jött férjhez egy „amerikás-
hoz”, Rózsi, a volt postás pedig katolikus székely asszony. Mindkettőt pontosan 
követik a népszámlálási nyilvántartások. Nagy csoda és méltányolandó ez is, hogy 
valakik színromán falvakban évtizedeken át következetesen magyarként íratják 
be magukat. Felér ez egy segélykiáltással. Aztán van még egy rádió-tévé szerelő 
is a falu végén, de ő állítólag nem akar magyarul beszélni a magyarokkal. Ennyi 
ma a magyar Dióson.

A magyar szempontból lényegében teljesen elnéptelenedett faluban már semmi 
nem emlékeztet arra, hogy Diós nagy szülötte az a Budai Nagy Antal parasztve-
zér, aki a szomszédos Óbuda (ma Bodonkút) nevét viseli ugyan, de a feltevések 
szerint ismeretlen évben épp itt, Dióson született. Fiatalkorában részt vett a hu-
szita háborúban, és ott ismerkedett meg a huszita harcmodor sajátosságaival, az 
egymásba fűzött, a védekezést szolgáló szekérláncolatokkal. Amikor az adófizetés 
és dézsma miatt az erdélyi kisnemesek és parasztok elégedetlensége a tetőfokára 
hágott és fellázadtak, a közeli Bábolna hegyén összegyülekezett felkelők Budai 
Nagy Antalt választották vezérüknek. A felkelők többször is győzedelmeskedtek 
az erdélyi nemesek hadai felett, de azok sem a kápolnamonostori, sem a dellőapáti 
megegyezést nem tartották be. Végül 1437 decemberében Kolozsvár közelében 
döntő ütközetre került sor, melyben maga a vezér is elesett. 

Ennyi maradt Budai Nagy Antal emlékéből, és a román névadás szerint rettene-
tesre fordított, agyonkeresztelt neve: „Anton cel Mare din Deiuş”. Budai Nagy An-
tal volt, nincs. Sem Dióson, sem a román történelemben és iskolai tankönyvekben, 
de már a kolozsvári Honvéd utca nevében sem. Már nincs szükség alakjára abban, 
hogy az erdélyi román és magyar parasztság közös harcával a testvéri összefogást 
jelképezze.
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Mit jelent az,  
hogy evangélikus-lutheránus?

Az a friss vizű forrás, amely éltet, megerősít és 
segít eligazodni a világ sokféle kérdésében, ott tör 

fel a mélyből, ahol a Luther Mártontól származó 
mondat lényege – „Mindennél jobban kell Istent 
félnünk, szeretnünk és Benne bíznunk”1 – meg-
értésre talál. Az örökkévaló Isten gondviselő 
szeretettel fordult az emberiség és egyenként 
minden személy felé. Fia, Jézus Krisztus halála 

és feltámadása által mindannyiunkat szabad-
ságban megélt, teljes életre hív. Amikor átérez-

zük ennek az ajándéknak, lehetőségnek felbe-
csülhetetlen értékét, akkor elindulhatunk a követés 

útján. A követés napról napra az Istent tisztelő, szerető 
és Őbenne bízó érzületre hív, amely forrása, alapja lesz önmagunkkal és ember-
társainkkal való kapcsolatunknak, valamint társadalmi felelősség vállalásunknak.

Evangélikus-lutheránus keresztyének a Szentháromság Istent követők sokaságá-
nak egyik családja. Örökségük része a több ezer éves zsidó-keresztyén hagyomány, 
az Istenről szóló bizonyságtétel, az Ószövetség és a Krisztus örömhírét összefoglaló 
írások gyűjteménye, az Újszövetség, valamint a kétezer éves egyetemes keresztyén 
egyház története. Sajátos hagyatéka az ötszáz évvel ezelőtti reformáció felismerése, 
Luther Márton és reformátortársainak szavai és útmutatásai. Mindezek értelmében 
központi helyen van számukra az Istennel való személyes kapcsolat, amely meghatá-
rozza istentiszteleti életüket és közösségi felelősségvállalásukat.

Történelem röviden
A Luther Márton által indított reformáció során jött létre az evangélikus fele-

kezet Németországban a 16. században. A fiatal teológus megelégelve a korabeli 
római katolikus egyház tanításainak ellentmondásait, egy Wittenbergből kiinduló 
hitújító mozgalmat kívánt életre hívni. E mozgalom történelmi kezdőpontja 1517. 
október 31-e, amikor vitára bocsátott 95 tételt, melyekben kritizálta a bűnbo-
csátó cédulák árusításának gyakorlatát. Ezt követően többéves vitára került sor 
közte, az őt támogató teológusok és a római katolikus klérus között. A „vitában” 
Luther és követői nemegyszer életüket kockáztatták, míg az 1555-i vallásbékében 
a német-római császár elismerte az evangélikus felekezet egyen jogú ságát. Ma-
gyar nyelvterületen hamar követőkre talált a megújított keresztyén tanítás. Az 

1 Luther Márton: Kis káté. In: Konkordia könyv. 2. kötet, Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 
Budapest, 1957. 56.
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ellenreformáció nehézségeit átvészelve hagyományteremtő, élénk istentiszteleti 
élet és gazdag teológiai munka jellemezte a reformáció nyomán született feleke-
zetet Európa-szerte. A 19–20. századi élénk missziói munka eredménye, hogy ma 
más kontinenseken is egyre több evangélikus él.

Elnevezés
A reformáció követőinek nagy családját világszerte az 1529-ben a speyeri bi-

rodalmi gyűlésen elhangzott tiltakozásuk, protestálásuk nyomán protestánsoknak 
hívják. Német nyelvterületen evangélikusnak hívják a protestánsok többségét, mind 
a lutheri, mind a kálvini irány követőit. Az érthetőség kedvéért ezért a fentnevezett 
felekezetet pontosítva evangélikus-lutheránus megnevezéssel jelöljük. Az evangéli-
kus név utal arra, hogy e felekezet számára a Jézusról szóló örömhír, az evangélium 
központi szerepet foglal el. A lutheránus megnevezés pedig a Luther Mártontól szár-
mazó hagyatékra és az elmúlt fél évezred alatt kialakult lelkiségre mutat rá.

Tanítás
Az evangélikus-lutheránus felekezet tanításának legfőbb forrása és mértéke a 

Szentírás. Emellett másodlagos tekintélynek számítanak a hitvallási iratok. Az első 
három hitvallás (Apostoli hitvallás, Niceai hitvallás és az Athanasiusi hitvallás) az 
egyetemes örökség része, az Ágostai hitvallás és Luther Márton Kis kátéja pedig a 
reformáció tanításának legfontosabb hitvallásai. 1580-ban készült az első, hitval-
lásokat összefoglaló gyűjtemény, a Konkordia könyv. E gyűjteményen kívül fontos 
hitvallásnak számít az 1934-ben elfogadott Barmeni teológiai nyilatkozat is.

A evangélikus tanítás summáját a „négy sola” foglalja össze legtalálóbban: sōla 
Scriptūra (egyedül a Szentírás); sōlā fide (egyedül hit által); sōlā grātiā (egyedül 
kegyelemből); sōlus Christus (egyedül Krisztus). A Szentírásból származó felisme-
rés, hogy a bűnös ember nem érdemszerző cselekedetek nyomán, hanem egyedül 
Krisztusba vetett hit által igazul meg. Csak Krisztus érdeméért, kegyelemből nyer 
bűnbocsánatot. Luther e döntő felismerése mellett igehirdetéseiben a Krisztusra 
mutatást tekintette legfontosabb feladatának. Az egy életen át tartó, egyszerre bű-
nös és megigazított (simul iustus et peccator) lét folyamán az Isten igéjére, Krisz-
tusra való figyelés, a személyes istenkapcsolat munkálja ki az Isten országába való 
megérkezés ajándékát. A történelem során a reformátori tanítást az aktuális kor 
adottságait, kérdéseit figyelembe véve újrafogalmazták. 

Két szentség van az evangélikus tanítás szerint: a keresztség és az úrvacsora. 
A gyermekkeresztséget Luther helyeselte, így ez az általános evangélikus gyakor-
lat. A gyónás az idők során elhalványult, de közösségi gyónásként rendszeresen 
sor kerül az evangélikus istentiszteleteken a bűnbánat, bűnbocsánat gyakorlatára. 
Lehetőség van egyéni gyónásra is.

Istentiszteleti élet
Az evangélikus kegyesség központi része a vasárnapi istentisztelet. Templo-

maikban megőrizték a Krisztust ábrázoló oltárképet és a kereszt jelét. „Az egyház 
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valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és 
a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, 
vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások mindenütt egyformák 
legyenek.”2 Ennek értelmében világszerte bizonyos részekben eltérnek egymástól 
az evangélikus istentiszteletek. Az igehirdetés és úrvacsora egysége viszont min-
denhol jelen van. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházban a Járosi Andor 
kezdeményezésére kidolgozott liturgia szerint ünneplik az istentiszteleteket. 

Egyházszervezet
Az evangélikus egyházban az egyházkormányzás zsinatpresbiteri elv alapján 

történik. Így legfőbb képviseleti és közigazgatási, törvényhozó és választói, vala-
mint teológiai döntést hozó szerve a zsinat. Egyházkormányzó, végrehajtó szerve 
minden szinten a presbitérium. A kormányzást minden szinten a választott elnök-
ség segíti. Itt a paritás elve, vagyis a lelkészi és nem lelkészi elem azonos méretű 
befolyása érvényesül. Ennek értelmében a püspök és az egyházkerületi felügyelő 
az evangélikus egyházkerület választott elnöksége, ők az egyházkerület legfőbb 
méltóságú vezetői és képviselői, a hatóságok, bel- és külföldi, egyházi és világi 
intézmények, szervezetek stb. előtt.

Evangélikusok világszerte
Közel 74 millió evangélikus felekezetű hívő van világszerte. 145 egyház közel 

72 millió tagja a Lutheránus Világszövetség által képviselteti magát nemzetközi 
kérdésekben. A legtöbb evangélikust számláló ország Svédország, amelyet Etiópia 
és Tanzánia követ. Az evangélikus egyházak tagjai az Egyházak Világtanácsának 
is, és ez jele ökumené iránti elkötelezettségüknek. A legtöbb evangélikus egyház-
ban elfogadott és gyakorolt a női lelkészek ordinációja.

Jubileum
Nemcsak a Luther-rózsa, az „Erős vár a mi Istenünk” köszönés, a korálok és a 

Luthertől származó „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű himnusz köti össze az evan-
gélikus hívőket. Az identitás fontos része mindezek mellett a közelgő wittenbergi 
jubileum is. 2017-ben ötszáz éves jubileumi ünnepségre készül a nagy család. Az 
ünneplés egyrészt hálaadásra ad okot. Az Isten gondviselő szeretetéről és áldá-
sáról tanúskodik az, hogy minden történelmi körülmény ellenére az evangélikus 
keresztyénség ma jelen van a hiteles Jézus-követők közösségében. Másrészt pedig 
az ünnep lehetőség a megújulásra, a forrás újrafelfedezésére is.

Kalit Eszter lelkész

2 Ágostai hitvallás, 7. cikk, in: http://teol.lutheran.hu/tanszek/rendszeres/kutatas/forrasok_
agostai_h.html, 2015. 06. 26.
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Zongoratanár és előadóművész

Halmos György születésének 100. évfordulójára
(1915–1985)
Halmos György zongoraművészről gyakran hangoztatták a korabeli kritiku-

sok, hogy stílusa rendkívül érzékeny, érzelemdús, ugyanakkor rendkívül pontos 
és meggyőző az előadásmódja. Kiemelték, hogy romantikus zongoraművész, ő pe-
dig el is ismerte, hogy iskoláiból, tanáraitól hozott tudása ebbe a zenei irányba 
vezették pályáját. Koncertjeiben tükröződött zenei ismereteinek gazdagsága, in-
terpretációinak alapossága. Művészetének sokoldalúságát pedagógusként is bőven 
kamatoztatta.

Hétévesen kezdett el zon-
gorázni, és mivel érettségije 
idején – bevallása szerint – 
„már elég jól zongorázott”, 
nagyváradi zongoratanárnő-
je segítségével sikerült el-
nyernie szülei beleegyezését, 
hogy orvosi helyett a Buda-
pesti Zeneakadémián tanul-
jon tovább. Ott a Dohná-
nyi-tanítvány Stefániai Imre 
irányítása alatt fejlődött ze-
netudása, előadói képessége. 
Nála sajátította el azokat a 
pedagógiai módszereket is, amelyeket később zongoratanárként sikeresen alkalma-
zott. Ezután Bécsbe ment, Paul Weingartennél jelentkezett, aki rövidesen a híres, 
közismert Emil Sauerhez irányította. 

Karrierje során Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin zene-
művei mellett elismert előadójává vált Beethoven 32 zongoraszonáta-ciklusának. 
A nagy klasszikusok és romantikusok mellett a magyar és a román zeneszer-
zők művei felé szívesen, gyakran és tudatosan fordult. Liszt Ferenc és Bartók 
műveit játszotta gyakran. Ő mutatta be Bartók III. zongoraversenyét Bukarest-
ben, Silvestri vezényletével. Ugyanakkor a kortárs román zeneszerzők zongorá-
ra írt műveit is előszeretettel játszotta és népszerűsítette: George Enescu, Paul 
Constantinescu, Constantin Silvestri, Sigismund Toduță, Liviu Glodeanu, Cornel 
Țăranu szerzeményeit adta elő. 
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Bukarestben George Enescu vezénylete alatt játszotta Beethoven Esz-dúr zon-
goraversenyét. Egy interjújában elmesélte, hogy milyen körülmények között tör-
tént ez: „Első alkalommal kellett eljátszanom ezt a zongoraversenyt. December-
re tűzték ki a koncertet, és emlékszem, hogy olyan vihar keletkezett, hogy nem 
tudtam Bukarestbe utazni, így valaki másnak kellett volna átvennie a zongorista 
szerepét helyettem. De Enescu, a rá jellemző jóságával, újra kitűzte a koncertet, 
ezúttal márciusra, így esélyt adott arra, hogy vele lépjek közönség elé. (…) Úgy 
éreztem, mintha ő irányítana. Nem a saját akaratom vezetett a koncert alatt. Vol-
tak, akik akkor nem értettek egyet azzal, ahogyan akkor előadtam Beethoven 
zongoraversenyét. Nagyon érdekes azonban, hogy a későbbiekben legjobb baráta-
immá váló bukarestieket ugyanezzel a koncerttel nyertem meg.” (Despina Petecel: 
Muzicienii noștri se destăinuie I., Editura muzicală, Buc. 1990, 250–251.)

A pedagógus
A zenei világban rendkívül tájékozott Halmos György ugyanolyan jól ismerte a 

bécsi klasszikusokat, mint a német romantikusokat, de nagy érdeklődéssel követte 
a kortárs zeneszerzőket is. Ez az – akkoriban Románia-szerte ritkaságszámba menő 
– többoldalúság tette őt hatékony tanárrá és ezzel együtt kiváló előadóművésszé. 

A Kolozsvári Zenekonzervató-
riumban, ahol 1945 és 1967 között 
igen értékes oktatói munkát folyta-
tott, számos zongoristanemzedéket 
irányított, tanított. Egyik tanítvá-
nya, Rónai István (ma már nyugal-
mazott egyetemi professzor) szívesen 
emlékezett vissza zongoratanárjára, 
aki elmondása szerint „elsősorban 
muzsikusokat nevelt, s természe-
te sen zongoristákat is”. „A zongo-
raórák nem voltak sablonosak – 
mesélte Rónai. – Az úgy volt, hogy 
reggel kilenckor az összes növendék 
eljött, és akkor egy órakor vagy ket-
tőkor együtt távoztunk. Egymást 
meghallgattuk. Rendkívül bővült 
a látókörünk, és amikor a tanár úr 
felszólított, véleményt mondtunk 
egymás játékáról. És ugye akkor a 
magnetofon volt a legnagyobb tech-
nikai vívmány. Szünetkor megmon-
dta a tanár úr, hogy a stúdióban 
mit vegyenek fel nekünk, és el-
ment egy kávéra. Seres István volt 
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hogy »Játssz be Seresbe«. Majd visszajött és megbírált, és akkor mi is hallhattuk 
magunkat kívülről. Mert az egész más dolog, és nagyon jót tett. Ma már ez közhely, 
de akkoriban ez egy esemény volt.” 

Volt növendékei nosztalgiával emlékeznek vissza az éles, lényegre törő, tömör, 
néha ironikus, ugyanakkor mindig igazságos és szeretetteljes véleménynyilvá-
nításaira, utasításaira. Ilyeneket mondott a neves zongoratanár: „Tudjad jobban, 
játsszad szebben.” „Itt a legjobb az a generálpauza volt!” „Gondolkozz előre!” 

Tanítványai között volt Amirás Gábor, Molnár Judit, Sava György, Paul Dan, 
Mokos Imre, Ávéd (Silló) Éva, Papp Tibor, Selmeczi György, a Wisconsinban élő 
Elli Kalman, de felkészítette Radu Luput is arra az Enescu-versenyre, amelyet meg 
is nyert a ma világhírű zongorista. 

Megkövetelte növendékeitől, hogy ne csak a technikára, hanem a zene tartalmi 
elemeire is figyeljenek, és a hangsúlyokat egyéni interpretáció szerint tegyék hoz-
zá, de maradjanak mindig a zeneszerző leírásához hűek. Tanítási módszereihez 
hozzátartozott a zenei kapcsolatok, kontextusok érzékeltetése is. Lánya, Halmos 
Katalin emlékszik vissza édesapja mondataira: nem lehet úgy Chopint játszani, 
hogy az illető ne tudjon keringőzni, és Bartókot sem fogja jól előadni az, aki nem 
tudja elénekelni a Csillagok, csillagok kezdetű magyar népdalt. 

Halmos György gyakran vett részt zsűritagként rangos versenyeken, Bach-ver-
senyen, Chopin-versenyen stb., többek között a bukaresti George Enescu nemzetkö-
zi versenyen is. Ennek a versenynek az I. díját 1964-ben Elisabeth Leonskaja nyer-
te el. A ma már nemzetközi pályát befutott művésznő az idei Enescu-fesztiválon 
meghívottként szerepel. 2015. szeptember 10-i zenekari hangversenyét Halmos 
György emlékének ajánlja, mivel akkor, mikor ő megnyerte az I. díjat, Halmos 
György is tagja volt a bírálóbizottságnak.



2015–2016
63SZEPTEMbER

ÍRÓ
K KO

LO
ZSVÁ

R
RÓ

L

Kuncz Aladár

Felleg a város felett (részlet)

Ezerkilencszáztizenhárom egy szép kora őszi reggelén indult el Szentgyörgyi 
Tamás az oltvári Tartini Szállodából, hogy az állami reáliskolát megkeresse. Az 
éjjel érkezett Oltvárra, úgyszólván egyenesen Párizsból. Lelkében új cselekvővágy 
és az életnek új megálmodása égett. Izgatta azonkívül a számára új város, mely 
egykor egy érdekes külön kis országnak történetében vezető szerepet játszott.

Talán ennek a lelki izgalomnak köszönhette inkább, mint a régi kis hotel rossz 
vaságyának s a mulatóból fölhallatszódó cigányzenének, hogy szemét éjszaka alig 
hunyta le.

Mégsem volt fáradt. Az illatos, napfénytől felmelegített hegyi levegő felpezsdí-
tette idegeit. Az ébredő városnak szokatlan képe pedig, amelyet a ragyogó, mély-
kék égbolt úgy tetőzött be, mint valami régi, kedves metszetet, teljesen lekötötte 
figyelmét.

A szálloda kapujában egy pillanatra tájékozódást keresve megállott. Az előtte 
elhaladó széles út, amelynek porát a tejes és zöldséges szekerek már felverték, régi 
országút lehetett. Ezt a jellegét a városi keret, ahová bizonyára nemrég illesztet-
ték, még nem tudta eltüntetni. Szemben, egyik ház oldalához tapadva, régi, mohá-
val fedett várfal oromzatát pillantotta meg. Tehát itt a szálloda kapujában városon 
kívül volt. A Tartini is olyan utasok számára készülhetett, akik még delizsáncon 
utaztak. Ezért építették az országút szélére.

Felnézett az egyemeletes, fakult színű ház homlokzatára. Az egyik emeleti ab-
lak mellett kőtáblába vésett emléksorok hirdették, hogy 1847-ben Petőfi Sándor 
fiatal feleségével négy napot töltött itt. Most már megbocsátotta a ma teljesen 
lezüllött szállodának kényelmetlenségeit, mert ez a tábla olyan volt rajta, mint 
kedves zenélőóra, amely a múlt dallamát pengeti. Egyszerre egészen más szemmel 
nézett rá, s elhatározta, hogy itt üt tanyát.

Jobb kéz felől néhány ovális alakban elültetett fenyő s a lombjuk mögött fel-
tűnő kápolna a temetőt sejtette. Szentgyörgyi Tamás valamikor olvasott már az 
oltvári híres sírkertről. Tudta, hogy Jósika Miklós is itt van eltemetve, de nem a 
családi sírboltban. Valamiért haragudtak rá még a halála után is, s arra ítélték, 
hogy a kripta rideg boltozata helyett örök álma felett fű, virág nőjön és lepkék 
kergetőzzenek.

A Tartini-szállóból a Főtérre egyenes út vezetett, amelynek perspektíváját a 
gótikus székesegyház épülete mintegy keresztbe állva zárta el. A széles utat aszfalt 
borította, s a két oldalát szegélyező régi házak lesüppedt földszintjéből meg lehe-
tett állapítani, hogy csak újabban töltötték fel.

Az egyik hosszú, egyemeletes háznak kőkeretbe foglalt kapuja felett, a megtört 
ív két szárnya között, égre emelt arccal szent szobor állt, és karján csecsemőt 
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tartott. Tamás ugyanazt a kaput jobban kiképezve megpillantotta a szemben lévő 
sarokháznak egy kis háromszögű térre nyíló bejáratánál, s ugyanez a motívum 
szélesült ki már monumentális arányokra emelve a kis térről felemelkedő kéttor-
nyú barokk templom magas homlokzatán.

Ez lehetett a város ősi katolikus negyede, ahol az összetartozás szellemét még 
az épület díszei is kifejezték. A kis tér közepén Szentháromság-szobor emelkedett. 
Oszlopán kőből faragott virággirland futott fel a fejezetig, amelyen glóriázott fej-
jel egy kő-Mária állott.

A tértől jobbra utca futott le egy másik templom felé, amelynek tornya nem 
volt. Éles háromszögben végződő kopasz homlokán kiütve és bedrótozva sötétlett 
egykor ragyogó rozettaszeme. A sötétkék ég hátterében fehéren izzott a tornyok 
nélkül maradt mészkő háromszög, és lezuhanni készült, mint óriási piramisnak 
levált lapja.

A három templom védelme alatt biztonságban s minden élet nélkül pihent a 
régi illatú, csendes városnegyed, amíg egyszer csak az egyik kétemeletes ház te-
tejére ragasztott kis fekete toronyból éles csengő hangja nem sivított fel. Erre 
megkondultak a barokk templom harangjai, nemsokára a főtéri égbe vesző gótikus 
torony is szinte inogni látszott felbődülő érchangszereinek mély zúgásától.

A kőkeretes kapuk megnyíltak. Az egyikből kisdiákok fekete ruhás csapata ka-
nyargott ki. A másikból nagyobb diákok ömlöttek ki. Valahol messzebb kispapok 
páros csoportja előtt egy harmadik kapu nyikorgott meg. Kitárultak a téren ter-
peszkedő nagy, modern kétemeletes háznak kapui is. Ez volt a híres oltvári Alma 
mater központi épülete. Tamás egyik képeslap fotográfiája után ismert rá.

Egyszerre megelevenedett az élet a téren és a szomszédos utcákon, mint már 
évszázadok óta mindig ugyanezen a napon, amikor harangzúgás és tömjénfüst 
hirdeti az iskolai év megnyitását.

De Tamást másfelé vezette útja. Egyik járókelő felvilágosította és kezével rész-
letesen a levegőbe rajzolta, hogy milyen tekervényes utat kell megtennie, ha az 
állami reáliskolába akar eljutni.

A Főtéren már vidáman zajlott az élet. A hivatalba siető urak, a gyermekeiket 
kísérő apák harsogó udvariassággal üdvözölték egymást. Hangos felkiáltások, az 
elragadtatásnak túlzott bókjai hallatszottak mindenfelé, mintha mindnyájan Csip-
kerózsa hosszú álmát aludták volna, s utoljára nem tegnap, hanem évszázadokkal 
ezelőtt látták volna egymást.

Az egész nagy négyszögű tér felett az István-templom épülete uralkodott. Nap-
fényben fürdő tornya magasan fúródott fel a kék égbe. Körülötte galambok cso-
portjai keringtek.

A templom előtt hódolói felé emelkedve, büszkén ülte meg érclovát Mátyás 
király. Kidomborodó kék mellvértjén izzón gyúlt ki a rásütő napsugár.

A téren s az utak szélén felállított sátrak előtt vásáros nép szorongott, akik a 
magyar szót nyújtottan és teli szájjal ejtették ki. Volt köztük sok román is, nyűtt, 
piszkos szűrben, vállig érő, fényesre kent hajjal.
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A színes, lármás tömeg között olykor nyikorogva baktatott át egy szekér, amely 
elé lomha, bánatos szemű bivalyok voltak fogva.

Mindez Tamásnak nagyon szokatlan volt, mert eddig csak a dunántúli magyar 
vidéket ismerte. Mintha nem is Magyarországon járna. A szavak idegenszerűen 
hangzottak, s majdnem idegessé tette, hogy az emberek olyan nehézkesen és fon-
toskodva beszélnek.

A város nem törődött az idegennel. Dunántúli városkák közlékeny, szíves bá-
jából itt nem volt semmi. A jól öltözött emberek, mintha egy családhoz tartoztak 
volna, csupán egymást vették észre, az idegenre ügyet sem vetettek.

A város képe hűvös, előkelő és zárkózott volt.
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Házsongárdi évfordulók

Szeptember 4-én lesz Hintz György (1840–
1890) gyógyszerész születésének a 175. évfor-
dulója. Neve fogalommá vált a gyógyszerészet 
erdélyi történetében. Ő édesanyja, Mauksch 
Auguszta révén örökölte a kolozsvári Főtér 
sarkán lévő Mauksch-gyógyszertárat. A bécsi 
egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomát, 
majd 1863-ban doktorátust. Úgyhogy ő az első 
erdélyi gyógyszerészdoktor. Az 1872-ben meg-
nyílt egyetem orvosi kara őt kéri fel gyógysze-
részeti előadások tartására, 1883-ban magán-
tanárrá habilitálják. Korai haláláig jórészt ő 
képezte Kolozsvárt a leendő patikusokat. Kur-
zust és tanulmányokat írt. Dinasztiát alapított, 
leszármazottai nemzedékeken át örökölték a 
patikát és a szakmát. Sírja a Lutheránus temető 
családi sírkertjében.

Szeptember 8-án Eisler Mátyás (1865–
1930) főrabbi 150. születésnapja köszönt ránk. 
Ő az erdélyi zsidóság legnagyobb tudósa volt. A 
budapesti egyetemen szerzett bölcsészdoktori, 
az Országos Rabbiképző Intézetben pedig lelké-
szi diplomát. 1891-ben hívta meg a kolozsvári 

neológ hitközség főrabbijául. Itt 1893-ban az egyetem a sémi nyelvek és irodalmak 
magántanárává habilitálta. Miközben az egyetemen negyedszázadon át nyelvészeti 
előadásokat tartott, érdeklődési köre a zsidóság erdélyi története felé irányult, s 
erről forrásértékű tanulmányok sorát írta. A közhatalom-változás után őt válasz-
tották az Erdély-Bánáti Rabbiegyesület elnökéül. Sírja a Balassa utcai régi zsidó te-
metőben található, rajta héber és magyar felirat. (Sajnos ebből nem derül ki, hogy 
szeptember 2. vagy 8. a helyes születési nap – mindkettő előfordul forrásokban!) 
Sírverse így szól: 

Hű pásztor! Szerető tanítója voltál híveidnek.
Szent hitet és tudományt hirdete bölcs ajakad.
Áldott élet után tértél az örök nyugalomra.
Emléked s nevedet őrzi igaz kegyelet. 
Szeptember 20-án lesz id. Kántor Lajos (1890–1966) születésének a 125. év-

fordulója. Désen látta meg a napvilágot, ott végezte iskoláit, majd a fővárosban 
szerzett latin–görög–történelem szakos diplomát. Első világháborús hadifogsága 
után a kolozsvári Református Leány gimnázium tanára lett. 1940-től az egyetem 
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Gyakorló Főgimnáziumát igazgatja. Utóbb 
könyvkiadó munkatársa. Több tanulmányt és 
tankönyvet írt. Fontos szerepet játszott az Er-
délyi Múzeum-Egyesület titkáraként 1927 és 
1941 között. Sírja a Lutheránus temetőben. 

Szeptember 24. Marschalkó Tamás (1862–
1915) egyetemi tanár korai halálának centená-
riuma. Tokajban született, Ungváron végezte 
a gimnáziumot, a budapesti egyetemen 1882-
ben avatták orvosdoktorrá. Ezután Bécsben és 
Boroszlóban képezte tovább magát. 1897-ben a 
fővárosi egyetemen magántanárrá habilitálták, 
s még ugyanabban az évben kinevezték a ko-
lozsvári egyetem bőrgyógyászati és bujakórta-
ni tanszékére. Akkoriban épült fel szakjának a 
Mikó utcai klinikaépülete, melynek berendezé-
sét ő irányította. Itt nemzetközi rangú intézetet 
teremtett. Mikor híre kélt, hogy Paul Ehrlich 

felfedezte a szifilisz gyógyszerét, a Salvarsant, Frankfurtba utazott, hogy ott, a 
Nobel-díjas tudós intézetében sajátítsa el a gyógykezelést, s azt itthon rögtön al-
kalmazta. Egy vakbélgyulladás okozta hirtelen halálát. Az egyetem előcsarnokából 
temették, a kartársak nevében Imre József dékán, a tanítványokéban utóda, Veress 
Ferenc búcsúztatta. A temető „felső részében” hantolták el. Sírja már rég eltűnt.
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Színészanekdoták Jancsó Miklós gyűjteményéből

A játszó ember I.

Bence Ferenc játszó ember, homo ludens volt – ideírom latinul is, hadd örüljön 
odaátról szegény nyelvtanárom, hogy ragadt valami rám a tudományából –, szü-
letett komédiás, azon színészek közé tartozott, akik a civil életben is játszanak. 
Akiknél összemosódik a színházi szerep a maga választotta vagy a sors ráosztotta 
életszereppel. Nem mellőzött színészként kényszerült kijátszani magából mindazt, 
amire a színpadhiány nem adott lehetőséget: elismert, becsült és sikeres művész 
volt. De a komédiásösztön, az „ördög sarkantyúja” nem hagyta nyugton. 

Gyakran filmezett Magyarországon (már végleges kitelepedése előtt is) – róla 
mesélték vagy ő mondta el az alábbi történetet? Nem fontos.

Az 1970-es évek Budapestjén éjfélkor csak a méregdrága bárok, luxuséttermek 
működtek. Nos, egy ilyen lokálba jöttek be a filmesek, a rendező, operatőr, színé-
szek, színésznők – valamikor éjfél körül, külső forgatás után – vacsorázni, no meg 
lazítani egy keveset. Vagyis néhány pohár bort vagy egyebet felhajtani. Illetve 
„fogyasztani”. (Ahogy a főúr kérdezte tőlük rendkívül előkelően: „Mit óhajtanak 
a hölgyek-urak fogyasztani?”) Az aznap forgató csoportban erdélyi színészek is 
dolgoztak: Bence Feri, Szabó Lajos is, Lajika, ahogy becéztük mi, kollégák a remek 
nagyváradi színészt. 

A főúr tehát felvette az ételrendelést: ki bécsi szeletet, ki roston sültet, ki rán-
tott csirkét rendelt, csak Lajika kért magának levest. Halászlét.

A kiszolgálás, mondanom sem kell, kiváló volt, ma ezt úgy mondanánk: eu-
rópai. Előbb a villámgyorsan száguldó pincérek italokat hoztak, az asztalokon 
virágok illatoztak, a kiszolgáló személyzet nem tolakodóan, de leste a vendégek 
óhaját, töltötték az ürülő poharakat, stb. És következett a vacsora. Természetesen 
egy időben kapta meg mind a tizenvalahány művész a megrendelt ételt – ügyelt 
a lokál kiszolgáló személyzete a presztízsére, nem szotyogtatta a rendelést össze-
vissza, kinek előbb, kinek utóbb. 

Ferencnek volt egy sajátságos tudománya (több is volt, de most erről beszé-
lek): remekül imitálta a levesszürcsölést. Természetesen leves nélkül. Nemegyszer 
hozta kínos helyzetbe – többnyire nyilvános helyen, lehetőleg népes társaságban 
– az éppen levest kanalazó kollégát azzal, hogy intenzíven és hangosan szürcsölt 
– helyette. A hangos szürcsölésre persze mindenki arra nézett, aki a levest fo-
gyasztotta – az pedig, szegény, mit tehetett? Kimagyarázni lehetetlen lett volna a 
kínos látszatot, zavartan mosolygott, illetve jellemétől függően reagált. Vagy éhes 
ember enged alapon kivárta, amíg Feri elunja a játékot, vagy pedig – vállalva a 
modortalan levesevő vendég szerepet – kiürítette tányérját Ferenc nem kimon-
dottan esztétikus hangkíséretével. De az is előfordult, hogy a leves ott maradt 
érintetlenül.
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Na szóval, megjöttek az ételek: Lajika elé letették a gőzölgő halászlét, szétosz-
tották a húsokat, és a stáb némán enni kezdett – éhes volt mindenki, egész nap 
dolgoztak a művészek, a segédszemélyzet, emellett kénytelenek voltak koplalni is, 
valamilyen oknál fogva nem jutott ki a helyszínre a filmgyár mozgóbüféje.

Lajika bemerítette kanalát a levesbe, óvatosan megfújta a gőzölgő levet, szájá-
hoz emelte a kanalat – és a lokál úri csendjébe betört egy irdatlan nagy hangerejű 
szürcsölés. Lajika kezében megmerevedett a kanál, nem csupán a munkatársak 
(akik mintegy végszóra döbbenten abbahagyták az evést), de a lokál vendégei is 
hidegen, megvetően néztek rá.

Bence Ferenc pedig faarccal nekifogott a sült szeletelésének.
Lajika rögtön tudta, hogy Feri „szórakozik” vele, de azt is tudta, hiába kezd ma-

gyarázkodni az elhidegült arcú, szemrehányó tekintettel rápillantó filmeseknek. 
Sokáig gondolkozott a második kanál leves előtt, titokban figyelte Ferit, mikor töl-
ti meg étellel a száját úgy, hogy ne tudjon kiadni semmiféle hangot, de hiába volt 
mindenféle közönybe burkolt éberség: mikor gyorsan szájához emelte a kanalat, 
felharsant újból a fülbántó szürcsölés.

Csend, fagyos tekintetek a fővárosi művészek, a pincérek, a szomszéd asztalnál 
ülők részéről. Feri faarccal vagdosta tovább a tányérját szinte teljesen beborító 
hússzeletet.

Lajika beletette kanalát a paprikától pirosló halászlébe, szomorúan belebámult 
tányérjába, majd magához intette az egyik közelben sürgölődő ironikusan mosoly-
gó pincért:

– Vigye el ezt (megvetően intett a tele tányér felé), és hozzon egy sültet. Mind-
egy, mit. Valami keményet. Amit rágni kell.

Kihozták a sültet, a társaság már befejezte a vacsorázást, Lajika villájára szúrt 
egy szelet húst, élvezettel a szájába tette – és felharsant újra az a bizonyos ide nem 
illő fül- és illembántó szürcsölés-szortyogás…

Döbbent csend. A színészek, segédrendező, operatőr és a lokál vendégei értetle-
nül néztek – első számú gyanúsítottként – Lajikára. Majd egymásra, hiszen eddig 
meg voltak győződve, hogy a húst – akármennyire is modortalanul eszik valaki 
– csak nem lehet szürcsölni. Pláne villával. 

Még talán Erdélyben sem. Vagy – ezek szerint – ott mégis?
Szabó Lajos a vesztes beletörődésével mély és bánatos sóhaj kíséretében – ma 

lőttek a vacsorázásnak – visszatette a húsdarabot tányérjába. Kétségbeesetten né-
zett maga elé. És akkor Feri mosolyogva, jó hangosan, hogy mindenki hallja a 
lokálban, megszólalt:

– Én voltam, gyerekek… És bemutatta, hogy valóban ő volt.
Nagy, felszabadult nevetés tört ki. Talán még tapssal is toldották-oldották a kí-

nos hangulatot a vacsorázók. Lajika végre nyugodtan ehetett, a felerősödő zajban 
alig hallatszott, hogy Ferenc odasúgja neki:

– Nyugi, tartozom neked egy halászlével.



2015–2016
SZEPTEMbER70

SP
O

RT Felméri Lajos, a pedagógus és sportember

175 éve, 1840. szeptember 29-én született Székelyudvarhelyen Felméri Lajos, 
Kolozsvár első pedagógiaprofesszora. 

Udvarhelyen és Sárospatakon tanult, a budapesti egyetemen szerzett oklevelet. 
1866-ban angliai és skóciai tanulmányúton vett részt, ezután németországi egyete-
meken – Jéna, Heidelberg és Tübingen – filozófiai és esztétikai előadásokat hallga-
tott. Hazatérve, 1868-tól bölcsészeti tárgyakat tanított a sárospataki főiskolán. Az 
1872-ben alapított kolozsvári egyetem bölcsészeti karának pedagógiatanára lett. 

Felméri 1879-ben állami megbízásból angliai tanulmányúton vett részt, ennek 
során az angol közoktatási rendszert vizsgálta. Hazatérve tapasztalatait Az isko-
lázás jelene Angolországban című kétkötetes munkájában foglalta össze, e kiváló 
alkotásáért Felméri akadémiai kitüntetésben is részesült.

Könyvében és cikkeiben egyaránt hangsúlyozta az iskolai és egyetemi sportélet 
fontosságát. Az angliai útján tanulmányozott iskolákban és egyetemeken észlel-
tekkel példázta, hogy a sport és a játék növeli a teherbíró képességet. Az angolok 
a férfias időtöltést és játékot századok óta szükségesnek tartották: „Tapasztalásból 
tanulták meg, hogy a kereskedősegéd, ki naponta néhány órát testgyakorlatokra szen-
tel, kétszerte több munkát végez, és sokszorta több erkölcsi erőt bír kifejteni, s hogy 
az a tanuló, ki a nappalnak csak egy részét tölti a könyvek mellett, s más részét üdítő 
játékra használja, sokkal gyorsabban halad, mint aki egész nap a könyvek mellett 
penészedik. Kiszámították, hogy az atlétikai gyakorlatok által előhozott erő megfelel 
a nemzet egyhatoda által produkált munkának.”

Felméri atletizált, korcsolyázott, feljegyezték róla, hogy egy évben tíz hónapot 
a legerősebb munkával töltött el, két hónapra azonban teljesen ki tudta magát 
kapcsolni a munkából. Nagyokat sétált, tavasszal labdázott.

1889 júniusában Felméri Lajos egyetemi tanár labdázókört alapított Kolozs-
váron. Hamarosan a körnek több mint ötven tagja lett, akik kibérelték a Bánffy- 
kertet. Itt a labdázni vágyók hetente háromszor (de volt, amikor többször is), általá-
ban hétfőn, szerdán és szombaton, kedvükre játszhatták a kor labdajátékait: a métát 
vagy a balmozást, de a kor sportirodalma szerint közel 100 labdajátékot ismertek. 

A labdázókörnek három szabálya volt: nem szabad érzékenykedni, nem szabad 
vétkezni az illem ellen, illetve az igazgató ítéletét senki sem vonhatja kétségbe. 
A kor labdajátékai közül hamarosan elterjedt a tenisz, vagy ahogy akkoriban hív-
ták, a lawn-tennis. 1896-ban két pályát alakítottak ki a Bánffy-kertben, amely 
közkedvelt volt a kolozsvári polgárok körében. 

Felméri Lajos fiatalon, vérmérgezésben hunyt el 1894-ben, kevéssel azután, 
hogy az 1894–95-ös tanévre az egyetem rektorává választották, s így nem foglal-
hatta már el a rektori székét.

Killyéni András
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Kolozsvári szakácskönyv

Befőttek, dunsztosok, ízek

Málnabefőtt
Egy kiló szépen megszemelt és tisztított málnához 1 kiló darabcukrot megmár-

tunk vízben, s mikor egészen áthatotta a víz, főni tesszük, s megfőzzük annyira, 
hogy kanálból visszacsurgatva nyúlós egy kissé, azonban szép kristálytiszta. Akkor 
beleöntjük a málnát, s összerázva, a föllobbanástól 5 percig főzzük; sohasem ka-
varjuk, csak rázzuk az üst két fülét megfogva. Akkor egy hideg vizes tálba állítjuk 
pár percig, habját leszedjük, s ismét visszatesszük főni, és az előbbi módon főzzük 
ugyanannyit. Akkor, ha megvan, és leszedtük jól a habját, kiöntjuk egy tálba, s amíg 
meleg, kanállal kiszedjük a magját egy szitára, folyton rázva, hogy följöjjenek. A tál-
ban hagyjuk jól kihűlni, s azután üvegekbe rakva lantornapapírral lekötjük.

Eperbefőtt
Egy kiló szép epret ha megtisztítottuk, rácsavarjuk egy citrom levét, egyébként 

éppen úgy főzzük, mint előbbit, csak pár perccel tovább, és mivel hamarább rom-
lik, ha üvegekben lekötöttük jól, kissé dunsztoljuk.

Szeder-, áfonya-, egresbefőtt
Éppen, mint a málnát, csak kis vaníliát főzünk a szirupba.

Sombefőtt
Sokan inkább szeretik, ha magját benne hagyjuk, de jobb megmagolni, s mint 

a szederhez, egy kis vaníliát adva, főzzük.

Meggybefőtt
A szép nagy szemű meggyet megtisztítjuk magjától, és a cukorhoz mérve, 

éppen, mint a málnabefőttet kezdjük.

Barackbefőtt
A korai szép barackot meghámozzuk, és kettőbe vágjuk, s cukorhoz mérten 

éppen úgy főzzük, mint előbbieket.

Befőtt szilvák
Egy tálba 40 szem szép besztercei szilvát hámozunk, a magját kitoljuk, s helyet-

te egy hámozott mandulát rakunk. 1 kupa vízbe diónyi oltatlan meszet dobunk, 
s mikor föloldódott, ráöntjük a szilvára, hagyjuk percig rajta, s azután szedjük ki 
szitára. 1 font cukorral és kis vaníliával szirupot főzünk, s ebben megfőzzük az 
előbbi módon a szilvákat.
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Zölddió-befőtt
Június hó közepén szedünk zöld diót, s kevéssé a végeinél megszúrjuk villával 

keresztül és hosszában. Töltsünk rá 14 napig mindennap friss vizet, ha lehet, két-
szer is. Azután lobogó vízbe dobva fölfőzzük és szitára rakjuk. Ugyanannyi cukrot 
mérünk, ha jól leszivárgott róla a víz, a diókat kevés szegfűszeggel és fahéjszálká-
val megszurkáljuk, dobunk hozzá marék mazsolaszőlőt, s szirupot főzünk, s mint 
a barackot, abban megfőzzük.

Sárgadinnyebefőtt
A jó fajta sárgadinnyét tisztítsd meg külső és kemény hajától, és vágd le a zöl-

des, éretlen részét, mit ott szoktak hagyni dinnyeevéskor, vagdald föl szép egyenlő 
hosszúkás szeletekben. Jó borecetet főzz föl, s a fölvagdalt dinnyét tedd egy szitá-
ra, és forrázd meg a fövő ecettel. Ha kihűlt, főzd be az elkészített szirupba, tégy 
bele vaníliát, keveset. A cukrot mérd a befőzendő és leforrázott vagdalt dinnyéhez.

Görögdinnyebefőtt
A görögdinnyét meghántjuk külső zöldes és kemény héjától, s belső lágy részé-

ből is levágunk annyit, hogy maradjon kis piros hús is rajta, legalább egyujjnyi. 
Egyenlő kockákra fölvágjuk, és jó ecetes vízben főzzük addig, míg fehérje üvegsze-
rűen átlátszó. Szitára öntjük. Ha jól lefolyt a leve, mérlegre tesszük, s ugyanannyi 
cukrot egy darabban megmártunk vízben, és szép tiszta szirupot főzünk neki. 
Belevágjuk vékony szálason 1 citromnak haját, s beletéve a dinnyét megfőzzük 
szinte féligre, s akkor a citrom levét belecsavarjuk. Lehet karikákra vágott citro-
mot is belefőzni.

Birsalmabefőtt
A birsalmát megfőzzük, de nem nagyon, hogy lehessen elcikkezni. Ha meghá-

moztuk, szép cikkekbe vágjuk, torzsarészeit jól kivágva, s hozzámérjük a cukrot, 
és kis vaníliával úgy főzzük, mint előbbit.

Birsalmakocsonya
A jó érett birsalmát megmossuk, s minél vékonyabb szeletekre fölvágjuk, és egy 

egészen új cserépfazékba jó szorosan benyomjuk, s föltöltjük, hogy ellepje a víz, s 
addig főzzük, míg ujjérintésre szétmegy, akkor hideg helyen befödve hagyjuk 24 
óráig. Azután egy asztalkendőn át levét lecsorgatjuk, és 1 pohár léhez egy pohár 
cukrot mérve főni tesszük, s mikor tiszta a leve, úgy 1 font cukorhoz 1 citromlevet 
és annak aprón vágott haját adjuk hozzá. Addig főzzük, amíg kocsonyásodni kezd 
a világosságra tartva. Ha próbára megfagy, üvegekbe töltjük. Szép piros kell hogy 
legyen és átlátszó.

Málnakocsonya
Egy pohár szép tiszta léhez két pohár darabos cukor jön, s azt is addig főzzük, 

míg látjuk, hogy meg fog aludni.
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Ribizlikocsonya hidegen
A lassan és tisztán lecsurgott ribizli levét egy porcelántálba mérjük pohárral. 

2 pohár léhez 3 pohár szitált cukor kell, s egy új fakanállal három óráig kavarjuk, 
azután üvegbe téve megfagy – azaz megkocsonyásodik. Igen jó friss íze van. A ri-
bizlinek teljesen érettnek, és ha lehet, nagy szeműnek kell lenni.

Málnaszorbet (dörzsölt)
Egy font fátyolszitán átejtett cukorhoz 1 fertályfont málnalevet szép tisztán 

öntünk. Ezt addig főzzük folytonos keverés közt, míg csöppje vízbe csöppentve 
összeáll. Ekkor kivesszük, és még 2 órát dörzsöljük, míg törik. Csak azután tesszük 
főni, ha a levet cukorral összetöltve az már összeolvadt. Ezt is egy új fakanállal 
kell dörzsölni.

Kávészorbet
Éppen ilyen módon lehet készíteni, csak a gyümölcslé helyett jó erős kávét te-

szünk. Valamint más gyümölcs levével is lehet így.

Málna- és ribizliíz
Az áttört málnához vagy ribizlihez ugyanannyi darabos cukrot adunk, és addig 

főzzük, míg jó sűrű lesz és sima.

Barackíz
A szép érett barackot megpattogatjuk, és kevés cukorral behintve dinszteljük 

pár percig, míg jól áttörhető lesz. Azután, ha áttörtük, ugyanannyi cukorral meg-
főzzük kellőleg. A cukrot kissé szűken mérjük.

Szilvaíz
Ha többet főzünk, úgy ez mindig szabad helyen, azaz kertben vagy tágas udva-

ron történik, és tiszta nagy rézüstben, melyet kissé kikenünk zsírral, hogy nagyon 
oda ne tapadjon. – A szilvát előbb megpattogatjuk magjától egy tiszta cseberbe, 
s ha már üstre való van, beleöntjük, és főzzük addig folytonos kavarás közt, míg 
áttörhető – ez a nagyolás. Azután rostán áttörve s ismét visszatéve az üstbe, addig 
főzzük, míg a keverőlapát megáll benne. – Mindig kavarni kell a fenekén, mert ha 
legkevésbé odaég, használhatatlan. Ha jól megfőtt, új cserépfazekakba öntjük, és 
igen jó, ha sütés után kemencébe tesszük, hogy bebőröddzék.

Szilvaíz hántva
Ha csak a plattenen főzhetünk kevesebbet, úgy a szilvát meghámozzuk, és ke-

vés cukrot is adunk hozzá, s mikor félig készen van, kis fahéjat. Ezt is folyton 
keverjük, és sűrűre főzzük, mint a másikat. Üvegekbe rakjuk, s jól lekötve kama-
rában tartjuk, úgyszintén az előbbit is.
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Szilvasajt
Egy cserépfazekat tölts meg jó érett húsos szilvával, s mikor a kenyeret veted 

be, tedd be a hő kemencébe, másnap vedd ki, s a híg levét szűrd viasszal megkent 
tálkára. Hintsd meg törött mandula-, dió- vagy mogyoróval, mely közé porcukrot 
vegyítettél, kissé törd föl, és rakd üvegekbe. Mikor használni akarod, vágj szele-
teket belőle.

Birsalmasajt
A szép sárga birsalmát főzzük addig, míg ujjunk belemegy, akkor úgy melegen, 

szitán áttörjük egy ezüstkanállal. Ekkor ugyanennyit nyomó finom tört és szitált 
cukorral összekavarjuk, s teszünk bele 1 citromnak apróra vágott héját és annyi 
citromot, amennyi az egésznek kellemes savanyúságot ad. A lábosban mindezeket 
jól és sokáig kavarva, ismét föltesszük a plattenre, míg egyet-kettőt fölpufog. Az-
után citrommal kikent tányérokba öntjük, és száraz helyen tartjuk, míg megkemé-
nyedik, akkor üvegbe rakjuk, s így jól áll.

Durancai barack
A barackot meghámozzuk, és éles késsel vagy bicsokkal felébe bemetsszük a 

magról, s egyenkint berakjuk az üvegekbe. Egy kiló cukorhoz öntünk fertály vizet 
és fertály fehér jó bort, s főzzük addig, míg szép tiszta, s kissé foly, ha a kanálból 
csorgatjuk. Azután, ha kissé hűl, egy kanállal megtöltjük az üvegeket, hogy föl-
érje a gyümölcsöt, s jól lekötjük kettős lantornapapirossal, mit előbb kissé meg-
nedvesítettünk, s azután letörölünk. Kötni keményen kell, mert ettől függ, hogy 
megálljon. Ha mind megvan, berakjuk egy fazékba törlők közé, feltöltjük vízzel, 
s tetejére is nedves ruhát teszünk. Felfövésétől számítva 5 percig főzzük. Akkor 
levesszük, s csak ha kihűlt, szedjük ki.

Dunsztos meggy, cseresznye, Rein Claude szilva
Nagy szemű meggyet, ropogós, ép cseresznyét, félig ért szilvát megmossuk, ha 

kiválogattuk, szitára öntjük, hogy a víz lecsurogjon. Üvegekbe rakjuk, s előbbi 
mértékkel szirupot főzve, de bor helyett is vizet téve, ráöntjük. (Minden dunsztos 
tetejére lehet egy kis szalicilsót tenni.) A további eljárás előbbi.

Besztercei szilva
A nagy szemű szép szilvákat meghámozzuk, és a már leírt szirupba kis vaníliát 

is főzünk az előbbi módon.

Muskotálykörte
A jó ízű, még nem lágy körtéket meghámozzuk, vagy egészben, vagy ha na-

gyok, cikkekbe vágva, rakjuk üvegbe. A leírt sziruphoz kis fahajat dobva.
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Meggy, málna hidegen berakva
Négy liter szép ép gyümölcsöt megmosunk és szitára öntünk; ha lefolyt róla 

a víz, fél kiló cukorpor és 10 fillérért szalicillal berakjuk egy megfelelő üvegbe 
rétegenkint, lekötjük, és ablak közt hagyjuk napos helyen, egészen addig, míg 
annyi leve ereszkedik, hogy föléri, ekkor eltesszük.

Ecetes szilva
5 liter szép, ép, hamvas besztercei szilvát beteszünk egy nagy, új cserépfazék-

ba, előbb kissé megszurkáljuk szegfű- és fahéjszegekkel. (Egybe 2-2.) Köréje vegyí-
tünk 1 kiló cukrot is. Egy fél liter jó borecetet fölforralunk, s rátöltjük a szilvára. 
És egy hét múlva ismét leszűrjük, levét fölforraljuk, s ráöntjük. Így 5-ször 4 hétig, 
azután lekötjük, s eltesszük. Igen jó sültek mellé.
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Ebben a hónapban takarítjuk be a kertészeti (zöldség, gyümölcs és szőlő) növé-
nyek termésének nagy részét, különösen a tárolásra és feldolgozásra szánt termé-
keket. Ugyancsak ebben a hónapban folytatni kell a már letermett gyümölcsfák és 
bokrok növényvédelmét is, hogy minél kevesebb kórokozó és kártevő telelhessen 
át. Ezek ugyanis fertőzött növényi maradványokon telelnek át, ezért ajánlatos a 
beteg növényi részeket (gyümölcs, hajtás) eltávolítani és megsemmisíteni. Tud-
ni kell, hogy a csonthéjasok (kajszi-, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva stb.) 
egyik legveszélyesebb és kártékony betegsége a monilíniás barnarothadás, a fákon 
maradt fertőzött, majd mumifikálódott gyümölcsökben és fertőzött hajtásokban 
telel át, ahonnan tavasszal a gomba spóráit a szél, az eső és a rovarok átviszik a 
virágokra, elsődleges fertőzést okozva. De ugyanígy a baktériumos tűzelhalást 
okozó baktérium is a fertőzött hajtásokban, gyümölcsökben telel át. A vegetációs 
időszakban, augusztus végén, szeptember elején ezek a beteg növényi részek job-
ban észrevehetők a lombkoronában, mint lombhullás után, és ezért a zöldmetszés 
alkalmával könnyebben eltávolíthatók. Az így keletkezett vágott sebek pedig még 
a hideg idő beállta előtt beszáradnak, vagy akár be is hegednek, megakadályozva 
ezzel számos sebparazita hidegkedvelő kórokozó behatolását (ezek okozhatják a 
csonthéjasok, különösen a kajszi hirtelen pusztulását). A cseresznye- és meggyfaj-
ták körüli talaj felásásával a talajfelszínre kerül a cseresznyelégy áttelelő bábjai-
nak nagy része, amelyeket a madarak, baromfiak összeszednek, vagy a téli fagyok 
pusztítanak el, ritkítva ezzel az áttelelő rovarállományt. A gyümölcsfák és bokrok 
tápanyag-utánpótlására is alkalmas ez az időszak, amelyet szerves (istállótrágya, 
komposzt) vagy műtrágyával (komplex NPK) végezhetünk el, bedolgozva ezeket 
a talajba pl. ásással. A savanyú (savas kémhatású) talajokon meszezést vagy dolo-
mittal való talajjavítást is végezhetünk, de előtte érdemes talajvizsgálatot végez-
tetni a talajvizsgáló laboratóriumban.

A téli tárolásra termelt burgonyát is ebben az időszakban takarítjuk be. A fel-
szedés előtt 1-2 héttel lekaszáljuk vagy vegyi úton leperzseljük a lombozatot, majd 
száraz időben szedjük fel a gumókat. Ilyenkor is be kell tartani a kulturális higi-
éniai szabályokat, vagyis a beteg, fertőzött növényi részeket a rothadó gumókkal 
együtt össze kell szedni és megsemmisíteni, mert a kórokozók és kártevők (pl. 
fonalférgek) akár több évig is életképesek maradhatnak a talajban. A végleges 
tárolás előtt a csomóban árnyékos (sötét) hűvös helyen 2-3 hétig tárolt gumókat 
alaposan átválogatjuk, kiválasztva a fertőzött és sérült egyedeket. Ha a tárolóhely 
száraz és meleg (8-10 Celsius-fok feletti), ajánlatos a gumókat csírázásgátlóval ke-
zelni, még a tárolóhelyre való vitel előtt.

Hasonlóképpen a higiénia szabályainak betartása érvényes a zöldségesekben 
is, a kórokozók és kártevők felszaporodásának meggátolása érdekében. Az utóbbi 
években gyakorivá vált a szőlő korai szüretelése az erős szürkepenész, fakópenész 
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és feketerothadás támadása miatt, ami akár a borminőség rovására is mehet. E be-
tegségek ellen már virágzás előtt meg kell kezdeni a fürtvédelmi munkákat. A fürt 
záródásáig kaptán vagy folpet hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel kell vé-
dekezni, többszöri permetezéssel, ezek mellett a lisztharmat és a szőlőperonoszpó-
ra ellen is védekezni kell. Több erre a célra alkalmas készítmény áll rendelkezés-
re, amelyeket célirányosan a fennálló fertőzésveszély idején alkalmazhatunk egy 
vagy akár több betegség ellen. A zsendüléstől az érésig (betakarításig) a perme-
tezésekhez már csak rövid hatóidejű és a must erjedését nem gátoló növényvédő 
szereket használjunk. Itt jegyezném meg, hogy a szőlővesszők beéréséhez és jó 
télállóságához nagymértékben hozzájárulhat az őszi rezes permetezés.

Ebben a hónapban készítjük fel dísznövényeinket a téli teleltetésre, ami a telel-
tetési hely megfelelő előkészítését jelenti, valamint a dísznövények mentesítését a 
betegségtől és kártevőktől. Nagyon fontos az őszi rezes permetezés, hogy a telelő 
helyre kerülő dísznövények kórokozó- és kártevőmentesek legyenek, mivel a la-
kott vagy más helyiségekben a vegyszeres védelem igen nehéz, és a károsítók igen 
felszaporodhatnak. A kártevők és a kórokozók ellen felszívódó, hosszú hatástar-
tamú növényvédő szert használjunk kontaktszerrel keverve, érdemes a föld feletti 
permetezés mellett a növényvédő szeres permetlével be is öntözni a növényeket. 
Az érett gyümölccsel rendelkező citromfák esetében oda kell figyelni a várakozási 
idő betartására.

Orbán Sándor



2015–2016
SZEPTEMbER78

G
YE

R
M

EK
EK

N
EK

Ceruzatartó
A vastag, erős kartonhengernek ragassz 
aljat, ragasztózd be, tekerd körbe fonallal. 
A szálak végét vágd egyforma hosszúra, ez 
is dísze a ceruzatartónak. A miénk szivár-
ványszínű, a tied milyen lesz?

GY
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Írd be a vízszintes  
sorokba a képeken 

látható tárgyak nevét. 
A függőleges, sárga 

oszlopban egy érdekes 
tantárgy neve  

alakul ki.

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Fadrusz János
1858-ban született és 1903-ban halt meg. A bécsi neobarokk szobrász, Tilgner Vik-

tor műhelyében tanult. Első nagy megbízatása Mária Terézia lovas szobrának elkészí-
tése volt. Jelentősebb alkotásai: Krisztus a feszületen, a zilahi Négy vezér emlékköve, a 
zilahi Wesselényi-emlékmű. Híres műve Mátyás király lovas szobra. Fadrusz János így 
vélekedett a művészetről: „Az érzés és annak kifejezése a fő dolog a művészetben: ez …” 
(folytatása a vízsz. 2. és függ. 1. sorban).

VÍZSZINTES: 11. Trópusi gyümölcs. 13. Fran-
cia gyermekgondozónő, nevelőnő. 14. A  gö-
rög ábécé r betűje. 15. Lefekszik aludni. 17. 
Közlekedési sáv. 18. Török tiszti rang. 20. 
Madagaszkári félmajom. 21. Jegyes. 22. Nyu-
gat-európai kelta. 24. Páratlan nyuszi! 25. … 
is, kapok is. 26. Átkot mondva szidalmaz. 28. 
Hozzá…, rokon. 30. Hazai hegység a Tisza és 
a Túr között. 32. Formásan húsos. 33. Tetőfe-
désre is alkalmas. 36. Alma …, az iskola. 38. 
Erósz isten több idegen nyelvben. 39. Valamit 
adnak neki. 41. Eladás, vásár, angolul. 42. 
Székesegyház. 43. Kezd kimerülni. 45. A tisz-
ta égbolt színe. 46. Idézett mű (röv.). 47. …, 

mint a vakablak. 49. Grand tourismo (röv.). 
50. Akadályoz. 52. Szöglet, sarok.

FÜGGŐLEGES: 2. E nap. 3. Kezd anekdotáz-
ni! 4. … Ernő, a Korunk című folyóirat volt 
főszerkesztője. 5. Síparadicsom Colorado ál-
lamban. 6. Az a szög, amelyet a horizont sík-
jában kijelölt irány a délvonallal bezár. 7. …
ciher, feltöltő. 8. Valahova húz. 9. Szemé-
lyes névmás. 10. A pénzezés egyik fajtáját 
játssza, s az nyer, aki az érméjét legközelebb 
tudja dobni a vonalhoz. 12. Biztat. 16. Lég-
áramlat. 19. Lehetőség. 21. … az esetek, a 
körülmények. 23. A nyeregben ül. 25. Ame-

rikai gyártmányú, két-
fokozatú hordozóraké-
ta. 27. Szalagdarab! 29. 
Az elnyelt ionizáló su-
gárzásnak biológiai ha-
tásában egy röntgennel 
egyenlő dózisa. 31. A … 
napja, Forsyth regénye. 
34. Ízletes, illatos. 35. 
… szem, csillogó, fényes 
szem. 37. A megfelelő 
mértékben. 40. … János, 
angol eredetű s magyar 
hazafivá lett gazda, író, 
Bem egyik szárnysegé-
de. 43. Szalagra fölvett 
mozgóképek sora. 44. Az 
egykori velencei és geno-
vai köztársaság államfő-
je. 47. Félig voksol! 48. 
Némán szór! 51. Tanul-
ni kezd! 53. Urán és kén 
vegyjele.

Márk Lajos

1 2 3 4 5 6 M 7 8 9 10 Z
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Október Mindenszent hava. Magvető 
hava. Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Csütörtök Malvin, Andrea  
Lisieux-i Kis Szt. Teréz

Malvin – germán eredetű; jelentése: a 
jog barátja.

1 25 éve hunyt el Kolozsváron Dobri János református 
lelkész, teológiai tanár.

2 Péntek Örs, Petra  
Szt. Őrzőangyalok

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

2

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

3 25 éve jelentették be Németország újraegyesítését, ezzel 
a korábbi szocialista blokkhoz tartozó Német De-
mokratikus Köztársaság hivatalosan is csatlakozott 
a vasfüggöny túloldalára került Német Szövetségi 
Köztársasághoz.

4 Vasárnap Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

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

4 90 éve született Gyomán Kállai Ferenc színművész. 
70 éve hunyt el Bukarestben Gyárfás Elemér jogász, 

politikus, közgazdász.

5 Hétfő Attila, Aurél, Aurélia, 
Aranka, Placid

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

5 190 éve született a Somogy megyei Csokonyán csíktaploczai 
Xántus János természettudós, néprajzkutató, utazó.

6 Kedd Brúnó, Renáta, Kadosa 
Nemzeti ünnep. Az aradi 
vértanúk emléknapja  
Szt. Brúnó

Brúnó – ófelnémet eredetű; jelentése: 
barna, barnamedve.

6 220 éve, 1795-ben született Lahner György honvéd 
vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. 

125 éve ezen a napon avatják fel Aradon az aradi vérta-
núk emlékére állított Szabadság-szobrot.

7 Szerda Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7

8 Csütörtök Etelka, Gitta, Koppány, 
Magor  
Szűz Mária Magyarok 
Nagyasszonya

Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

8 140 éve született Budapesten Tormay Cécile írónő.

9 Péntek Dénes, Elemér  
Szt. Dénes, Leonárdi Szt. 
János

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

9 75 éve hunyt el Kolozsváron Orient Gyula gyógyszerész, 
orvos, orvostörténész.

75 éve született Liverpoolban John Lennon énekes, 
zeneszerző, a The Beatles gitárosa.

25 éve hunyt el Budapesten Ottlik Géza író, műfordító.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Szombat Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

Gedeon – héber eredetű; jelentése: 
harcos, vágó, romboló. 
Bendegúz – hun–magyar eredetű; je-
lentése: Attila hun uralkodó atyjának 
nevéből.

10 30 éve hunyt el Orson Welles amerikai színész, színházi 
és filmrendező.

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: erős, 
erényes.

11 130 éve született Budapesten Haar Alfréd matematikus, 
egyetemi tanár.

130 éve született François Mauriac Nobel-díjas francia író.
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1 Csütörtök Malvin, Andrea  
Lisieux-i Kis Szt. Teréz

Malvin – germán eredetű; jelentése: a 
jog barátja.

1 25 éve hunyt el Kolozsváron Dobri János református 
lelkész, teológiai tanár.

2 Péntek Örs, Petra  
Szt. Őrzőangyalok

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

2

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

3 25 éve jelentették be Németország újraegyesítését, ezzel 
a korábbi szocialista blokkhoz tartozó Német De-
mokratikus Köztársaság hivatalosan is csatlakozott 
a vasfüggöny túloldalára került Német Szövetségi 
Köztársasághoz.

4 Vasárnap Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

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

4 90 éve született Gyomán Kállai Ferenc színművész. 
70 éve hunyt el Bukarestben Gyárfás Elemér jogász, 

politikus, közgazdász.

5 Hétfő Attila, Aurél, Aurélia, 
Aranka, Placid

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

5 190 éve született a Somogy megyei Csokonyán csíktaploczai 
Xántus János természettudós, néprajzkutató, utazó.

6 Kedd Brúnó, Renáta, Kadosa 
Nemzeti ünnep. Az aradi 
vértanúk emléknapja  
Szt. Brúnó

Brúnó – ófelnémet eredetű; jelentése: 
barna, barnamedve.

6 220 éve, 1795-ben született Lahner György honvéd 
vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. 

125 éve ezen a napon avatják fel Aradon az aradi vérta-
núk emlékére állított Szabadság-szobrot.

7 Szerda Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7

8 Csütörtök Etelka, Gitta, Koppány, 
Magor  
Szűz Mária Magyarok 
Nagyasszonya

Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

8 140 éve született Budapesten Tormay Cécile írónő.

9 Péntek Dénes, Elemér  
Szt. Dénes, Leonárdi Szt. 
János

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

9 75 éve hunyt el Kolozsváron Orient Gyula gyógyszerész, 
orvos, orvostörténész.

75 éve született Liverpoolban John Lennon énekes, 
zeneszerző, a The Beatles gitárosa.

25 éve hunyt el Budapesten Ottlik Géza író, műfordító.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Szombat Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

Gedeon – héber eredetű; jelentése: 
harcos, vágó, romboló. 
Bendegúz – hun–magyar eredetű; je-
lentése: Attila hun uralkodó atyjának 
nevéből.

10 30 éve hunyt el Orson Welles amerikai színész, színházi 
és filmrendező.

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: erős, 
erényes.

11 130 éve született Budapesten Haar Alfréd matematikus, 
egyetemi tanár.

130 éve született François Mauriac Nobel-díjas francia író.
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12 Hétfő Miksa, Rezső, Edvin Miksa – a Mikhál (ma: Mihály) önálló-
sult becézőjéből.

12 190 éve hunyt el Bécsben báró Müller Ferenc József 
osztrák származású kémikus és mineralógus, a 
tellúr és a turmalin felfedezője. 

120 éve hunyt el Budapesten Szarvas Gábor nyelvész, 
a magyar nyelvművelés megteremtője.

13 Kedd Ede, Edgár, Kálmán Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék.

13 90 éve született Margaret Thatcher brit konzervatív 
politikus.

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

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

14 100 éve hunyt el Budapesten Kármán Mór pedagógus, 
művelődéspolitikus.

25 éve hunyt el Leonard Bernstein amerikai zeneszerző 
és karmester.

15 Csütörtök Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

Terézia – a Teréz latinos tovább-
képzése, görög eredetű; jelentése: 
hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, 
vadászni.

15 110 éve hunyt el Szász Károly drámaíró, műfordító, 
esztéta, református püspök.

50 éve hunyt el Kolozsváron Kristóf György 
irodalomtörténész. 

25 éve Mihail Gorbacsov béke-Nobel-díjat kapott.
25 éve hunyt el Vígh Károly könyvtáros, nyelvész, az 

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár egyik szerkesztője.

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

Aurélia – latin eredetű; jelentése: 
aranyos. 
Gál – kelta–ír eredetű; jelentése: 
kakas.

16 400 éve hunyt el gróf Forgách Ferenc bíboros prímás, 
esztergomi érsek.

135 éve született Brassóban Paál Árpád szerkesztő, 
közíró. 

90 éve hunyt el Réthy Mór matematikus, nagy szerepe 
volt a kolozsvári matematikai iskola kialakításában.

17 Szombat Rezső, Rudolf, Szilamér, 
Hedvig  
Antiochiai Szt. Ignác

Szilamér – magyar eredetű; jelentése: 
ivadék, sarj, leszármazott, utód.

17 100 éve született Arthur Miller amerikai drámaíró.
85 éve született Kolozsváron Feszt László grafikus.

18 Vasárnap Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 275 éve, 1740-ben született Szegeden Dugonics And-
rás piarista szerzetes, író, főműve az Etelka című 
regény.

170 éve született Klug Nándor orvos, fiziológus, biofizi-
kus, a kolozsvári egyetem tanára. 

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

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

19 270 éve, 1745-ben hunyt el Dublinban Jonathan Swift ír 
szatirikus író.

130 éve született Budapesten Tihanyi Lajos avantgárd 
festőművész.

110 éve született Kolozsváron Dohy János Széchenyi- 
díjas növénypatológus.

20 Kedd Irén, Kleopátra, Iringó, Artúr  
Szt. Vendel

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 20 80 éve hunyt el Rákosi Szidi színésznő, 
színészpedagógus.
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12 Hétfő Miksa, Rezső, Edvin Miksa – a Mikhál (ma: Mihály) önálló-
sult becézőjéből.

12 190 éve hunyt el Bécsben báró Müller Ferenc József 
osztrák származású kémikus és mineralógus, a 
tellúr és a turmalin felfedezője. 

120 éve hunyt el Budapesten Szarvas Gábor nyelvész, 
a magyar nyelvművelés megteremtője.

13 Kedd Ede, Edgár, Kálmán Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék.

13 90 éve született Margaret Thatcher brit konzervatív 
politikus.

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

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

14 100 éve hunyt el Budapesten Kármán Mór pedagógus, 
művelődéspolitikus.

25 éve hunyt el Leonard Bernstein amerikai zeneszerző 
és karmester.

15 Csütörtök Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

Terézia – a Teréz latinos tovább-
képzése, görög eredetű; jelentése: 
hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, 
vadászni.

15 110 éve hunyt el Szász Károly drámaíró, műfordító, 
esztéta, református püspök.

50 éve hunyt el Kolozsváron Kristóf György 
irodalomtörténész. 

25 éve Mihail Gorbacsov béke-Nobel-díjat kapott.
25 éve hunyt el Vígh Károly könyvtáros, nyelvész, az 

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár egyik szerkesztője.

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

Aurélia – latin eredetű; jelentése: 
aranyos. 
Gál – kelta–ír eredetű; jelentése: 
kakas.

16 400 éve hunyt el gróf Forgách Ferenc bíboros prímás, 
esztergomi érsek.

135 éve született Brassóban Paál Árpád szerkesztő, 
közíró. 

90 éve hunyt el Réthy Mór matematikus, nagy szerepe 
volt a kolozsvári matematikai iskola kialakításában.

17 Szombat Rezső, Rudolf, Szilamér, 
Hedvig  
Antiochiai Szt. Ignác

Szilamér – magyar eredetű; jelentése: 
ivadék, sarj, leszármazott, utód.

17 100 éve született Arthur Miller amerikai drámaíró.
85 éve született Kolozsváron Feszt László grafikus.

18 Vasárnap Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 275 éve, 1740-ben született Szegeden Dugonics And-
rás piarista szerzetes, író, főműve az Etelka című 
regény.

170 éve született Klug Nándor orvos, fiziológus, biofizi-
kus, a kolozsvári egyetem tanára. 

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

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

19 270 éve, 1745-ben hunyt el Dublinban Jonathan Swift ír 
szatirikus író.

130 éve született Budapesten Tihanyi Lajos avantgárd 
festőművész.

110 éve született Kolozsváron Dohy János Széchenyi- 
díjas növénypatológus.

20 Kedd Irén, Kleopátra, Iringó, Artúr  
Szt. Vendel

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 20 80 éve hunyt el Rákosi Szidi színésznő, 
színészpedagógus.
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21 Szerda Orsolya, Zselyke, Tünde, 
Zsolt  
IV. Bold. Károly

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

21 225 éve, 1790-ben született Alphonse de Lamartine 
francia költő, regény- és drámaíró.

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

22 Csütörtök Előd, Szalóme, Tilda, Szörény 
II. Szent János Pál pápa

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 160 éve hunyt el Kolozsváron Deáki Filep Sámuel drá-
maíró, operaénekes, műfordító.

25 éve hunyt el Marosvásárhelyen Kovács György író, 
publicista.

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

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

23

24 Szombat Armelka, Salamon, Rúben, 
Ráchel  
Claret Szt. Antal Mária

Salamon – héber eredetű; jelentése: 
békés, szelíd.

24 225 éve, 1790-ben született Pesten Teleki József törté-
netíró, Erdély kormányzója, a Magyar Tudományos 
Akadémia első elnöke.

225 éve, 1790-ben született Kémeren Tunyogi Csapó 
József, a kolozsvári református főiskola jogtanára.

25 Vasárnap Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25 190 éve született ifj. Johann Strauss osztrák zeneszerző, 
a „keringőkirály”.

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

26 330 éve, 1685-ben született Nápolyban Giuseppe 
Domenico Scarlatti olasz barokk zeneszerző.

Ha szelet fúj Demeter,  
a tél hóval temet el.

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

27 125 éve született Szamosújváron Alexa Ferenc örmény 
katolikus plébános, szótáríró.

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

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

28 135 éve született Budapesten báró Hatvany Lajos író, 
irodalomtörténész.

70 éve született Kovásznán Zágoni Attila író, újságíró.

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

29 Csütörtök Melinda, Nárcisz, Jenő, 
Szilárd

Melinda – DʼUssieux francia író 
névalkotása.

29

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

30 130 éve született Ezra Pound amerikai költő, műfordító.
45 éve hunyt el Szegeden a kolozsvári születésű Herepei 

János művelődéstörténész, néprajzkutató, régész.

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

Zenóbia – görög eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

31 220 éve, 1795-ben született John Keats angol romanti-
kus költő.
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21 Szerda Orsolya, Zselyke, Tünde, 
Zsolt  
IV. Bold. Károly

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

21 225 éve, 1790-ben született Alphonse de Lamartine 
francia költő, regény- és drámaíró.

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

22 Csütörtök Előd, Szalóme, Tilda, Szörény 
II. Szent János Pál pápa

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 160 éve hunyt el Kolozsváron Deáki Filep Sámuel drá-
maíró, operaénekes, műfordító.

25 éve hunyt el Marosvásárhelyen Kovács György író, 
publicista.

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

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

23

24 Szombat Armelka, Salamon, Rúben, 
Ráchel  
Claret Szt. Antal Mária

Salamon – héber eredetű; jelentése: 
békés, szelíd.

24 225 éve, 1790-ben született Pesten Teleki József törté-
netíró, Erdély kormányzója, a Magyar Tudományos 
Akadémia első elnöke.

225 éve, 1790-ben született Kémeren Tunyogi Csapó 
József, a kolozsvári református főiskola jogtanára.

25 Vasárnap Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25 190 éve született ifj. Johann Strauss osztrák zeneszerző, 
a „keringőkirály”.

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

26 330 éve, 1685-ben született Nápolyban Giuseppe 
Domenico Scarlatti olasz barokk zeneszerző.

Ha szelet fúj Demeter,  
a tél hóval temet el.

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

27 125 éve született Szamosújváron Alexa Ferenc örmény 
katolikus plébános, szótáríró.

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

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

28 135 éve született Budapesten báró Hatvany Lajos író, 
irodalomtörténész.

70 éve született Kovásznán Zágoni Attila író, újságíró.

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

29 Csütörtök Melinda, Nárcisz, Jenő, 
Szilárd

Melinda – DʼUssieux francia író 
névalkotása.

29

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

30 130 éve született Ezra Pound amerikai költő, műfordító.
45 éve hunyt el Szegeden a kolozsvári születésű Herepei 

János művelődéstörténész, néprajzkutató, régész.

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

Zenóbia – görög eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

31 220 éve, 1795-ben született John Keats angol romanti-
kus költő.
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3. Jövőt álmodni Bodonkútnak! (Vechea)

Diós és Bodonkút látszólag összenőttek; a falu(k) között, a főút nagykanyar-
jában volna a határ. Ereszkedőnkben már el is érkeztünk a bodonkúti letérőhöz. 
Furcsa és szokatlan egy falu közepén azt látni, hogy hirtelen új falu kezdődik. De 
ezzel a vízválasztó dombtetővel a nagy településátkeresztelések és névmásítások is 
elkezdődnek. A helységnévtábla kétnyelvű, de nagyon megtépázta az idők járása. 

Ezt a települést is sok minden megviselte, többek között a névváltozás, a mes-
terséges névadás is. A falu mai neve Kiss Lajos szerint „elsődlegesen olyan kútra, 
forrásra vonatkozik, melynek gödrét korhadt, odvas belű vagy kivájt – mindkét 
végén nyílt – farönkkel, ún. bodonnal bélelték ki”. A burjános- előtag gazzal be-

nőtt vidékre vonatkozik. Először 
1283-ban említették, Budathelke, 
majd 1315-ben Buda alakban. A 
15. században egymás mellett két 
Buda, Nagy- vagy Új- és Kis- vagy 
Óbuda is létezett. Hajdani neve 
az 1900-as évekig Burjánosóbuda 
volt. A falu eredeti nevét a román-
ság őrizte meg, mai román neve 
jelentéstapadással, a Buda Veche 
(»Óbuda«) névből keletkezett.

1850-ben 613 lakosából 426 
volt román, 161 magyar, 14 zsidó 
és 12 cigány nemzetiségű. 1910: 

lakos 740 – anyanyelv: 487 román, 248 magyar. 1944: lakos 855 – nemzetiség: 
564 román, 288 magyar, 1 szlovák, 1 cigány, 1 egyéb – anyanyelv: 616 román, 237 
magyar. 2011-ben: 433 lakos, 94 magyar.

Névváltás tehát sokszor történt a faluban. Az utolsó a régi magyar időben, az 
1900-as évek elején, amikor a magyar hatóságokat zavarta a falu régi magyar 
neve, (Burjános)óbuda. Vagy talán a Budapesttel való sértő hasonlóságot tartották 
méltatlannak a fővárosból? Ezért kapta aztán a Bodonkút nevet, de hogy honnan 
és miért épp ezt, azt ugyanúgy nem tudjuk, mint a későbbi román névjavításokkal 
megfejelt, fejbekeresztelt Păltinişeket, Brădeneket, Văleni-eket. Mindenesetre a 
falu igazi nevét nem lehetett kiirtani: a népi román és részben magyar névhaszná-
latban ma is elevenen él a „Buda” falunév.

Bodonkút (Dióssal együtt) a történelembe visszanyúlóan kisnemesi falu volt. 
Meg is látszott ez a múltján is, a tartásban, önbizalomban és erőben. De a magya-
rok száma sosem volt magas, sosem volt nagyobb lélekszámú 250-nél. De népte-
lenedései közepette mindig begyűjtötte a környék kisnemeseit is, és mindig fel-
szaporodott. Leginkább a házasságkötésekkel. A kisnemesség meghatározó volt 
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számukra, mert féltve őrizkedtek a vallási-nyelvi keveredéstől, és a családalapí-
táshoz is lehetőleg csak nemesi falvakat kerestek meg. Leggyakrabban a völgybeli 
Bádokot, de a Kalotaszeg széli Szucságot is. Budai Nagy Antal is oda ment asszo-
nyért, és maga is oda honosodott. 

Itt zajlott és zajlik aztán egy másik keresztelés is. A román történelem(át)írási 
ügyködésben Budai Nagy Antal magyar kisnemes parasztvezér is hirtelen kapta 
meg az Anton cel Mare din Buda, esetenként din Deiuş (!) román nevét. Egyszer 
talán sikerül valakinek megfejteni, hogy nevét miért épp így torzították. Aztán 
úgy oldottak meg egy másik kényes kérdést (ti., hogy nem lehet az, hogy Erdély-
ben egy magyar vezessen parasztfelkelést), hogy a legújabb román történetírás a 
tankönyvek lapjairól teljesen száműzte Budai Nagy Antalt. (Akárcsak a 80-as évek 
közepétől a kolozsvári Honvéd utca feliratai közül is, ahol a helyi románok is – az 
egyszerűség kedvéért is – még sokáig B. N. Antalnak, „Bénéántál”-nak rövidítették 
és ejtették. Sőt, mi is, és még ma is gyakran így csúfondároskodunk ezzel a szép 
hóstáti utcával, ma sugárúttal és a román névadás balfogásaival.)

Budai Nagy Antal tehát volt és nincs. Sem itt, sem másutt – csupán az itt élő 
magyarok emlékezetében. Megnéztem néhány román történelemkönyvet, és már 
csak a „parasztok bábolnai felkelése” néven említik. Nagy Antal mellőzésével az-
tán ki kellett hullnia a többi harcostárs nevének is a történelemből. Még Vajdaházi 
Nagy Pál román al vezérének (Virágosvölgyi Oláh Mihály) is, akit románsága elle-
nére „Bénéántál” magával rántott az elhallgattatásba. Furcsa fintora ez a tájain-
kon divatozó történelemszemléletnek, hogy még ma is vannak, akiknek írniuk és 
teremteniük (és nem feltárniuk) kell a múltat.

Bodonkútnak van még egy kevésbé ismert nagy fia, aki ugyan nem itt született, 
de szülei igen, és a család gyökerei nemzedékekre ide vezetnek vissza. Az első 
erdélyi misszio náriusról, Babos Sándor református lelkészről van szó, aki az 1930-
as évektől Távol-Keleten, Mandzsúriában teljesített szeretetszolgálati és hitépítő 
feladatokat. Ő volt az erdélyi magyarság első, külmisszióra kiküldött lelkésze, aki 
1933-ban indult keletre, majd később feleségével, Lőrincz Mária lelkésznővel itt, 
a sintoista hitűek között szolgálta a keresz tyénséget. Elvitte Erdély és magyarsá-
gunk hírnevét a legtávolabbi helyekre is. A kínai kommunista hatalomátvétel után 
Amerikában voltak kénytelenek letelepedni.

Babos Sándor és Mária néni életük végéig ápolták a bodonkúti gyökereket és 
kap csolatokat. Amikor itthon jártak, amikor már hazajöhettek és tehették, mindig 
kijöttek e kis faluba az ismerősökhöz, és főként a temetőbe. 

Sokszor jártunk, gyakran utaztunk át Bodonkúton, hisz minden út erre vezet. 
Tíz évvel ezelőtt a helyiek segédletével megnéztünk alaposan mindent, ami megte-
kinthető. De Bodonkút megérdemli és el is várja, hogy egy kicsit többet időzzünk 
itt, mint egyébként tennénk. Népe, környezete, épített értékei mind erre biztatnak.

– Jöjjenek, mutassuk meg a régi falu és templom helyét – mondja Jakab József 
és Istvánfi Sándor volt gondnok is, és mi készségesen és azonnal indulunk csodát 
látni. A magyar templom dombjáról ereszkedünk le a völgybe, arrafele, ahová a 
kevés vizű Budai-patak is útnak indult. Nagy csodalátásra nincs mód ugyan, de 
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elmélázunk azon a helyen, ahol a falu emlékezete szerint az elpusztult Buda feküdt, 
aztán valamelyik tatárjárás után költözött fel a dombtetőre az erdők védelmébe. 
A középkori templomnak csak nagy vonalakban sejthetjük a helyét, nyomát nem 
találjuk. Kora tavasszal, ha tiszta a terep, és megszokja a szem a helyet, az elszí-
neződésekből és alaprajznyomokból lehet feltételezni, hogy itt épületek állhattak. 
Airizer Zoltán szerint is itt terült el a régi Óbuda, melynek megmaradt lakói az-
tán felköltöztek a dombtető védelmébe. De elég jel, hogy a helynévadás mindent 
elárul: templomdombnak hívták, ma is úgy hívják, míg a románok szerint „gyálu 
beszericsii”.

Aztán felkapaszkodunk a falu fölötti dombra is, oda, ahol a régi román temető 
és az 1726-ban épült (ide hozott?) volt görög katolikus fatemplom áll. Ez a falu 
legmagasabb pontja, ahonnan jól belátható az egész Borsa völgye. A templomocs-
ka azonban itt is a legtöbb értékes román fatemplom sorsára jutott: letakarították 
és felújították ugyan a cinteremkaput, de az újabb templom építésével felhagyták 
ezt a fatemplomot is. Alaposan bebádogozták, jellegét elveszítette, de hát, azt leg-
alább elmondhatjuk, hogy mégiscsak áll.

Friss májusi délelőttön vagyunk 
újra itt Bodonkúton. Istvánfi Sán-
dor 81 éves volt gondnok felesé-
gével ott ül a ház előtti kispadon. 
Sándor bácsi lábai nagyon fájnak, 
infarktusa is volt, és csontjait erős 
porckopás gyötri, protézisműtéte 
is volt. Nagyobb házi munkákra 
már nem nagyon vállalkozhat, két 
botra támaszkodva jár, de gondol-
kodása friss, emlékei élénkek, fon-
tos és aktív személye volt ő egyhá-
zának, falujának: igazi, gondokat 
cipelő gondnok.

Felidézzük és elemlegetjük a múltat, Airizer Zoltán lelkészi szolgálatának majd 
ötven esztendejét, a falu nevesebb magyarjait. Külön kitérnek a Babos Sándor 
misszionárius családjára, akik többször jöttek erre, amikor engedték, tehették, 
és úgy emlékeznek Mária nénire és Sándor bácsira, mint szeretetteljes emberek-
re. Istvánfi többször emlegeti Földvári Bóka nevét, aki vezérkari ezredes volt, de 
többet nem tud, mi sem találunk adatot róla. Különösen érdekes a falunak a kalo-
taszegi Szucsággal való régi és mély családi összefonódása. Ők is, mint majdnem 
mindenki itt, tele vannak és voltak szucsági rokonokkal, akikkel él ma is az atya-
fiságos, rokoni, gazdasági kapcsolat.

Közben pedig kísér a nagy parasztvezér. Bár a település képi és tárgyi világá-
ban már alig emlékeztet valami Budai Nagy Antalra. Vagy inkább mégis? 

Falujuk nagy szülöttét, Budai Nagy Antalt a helyi magyarok és még a románok 
sem engedték sokáig elfelejteni. Régebben még egy kicsit büszkék is voltak arra, 
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hogy – igaz, hogy magyar – de nekünk is van nagy emberünk („ávém si noj om 
máré”). Különösen az 50-es években, amikor a grózás, népi szövetséges összeboru-
lásban Budai Nagy Antal és a parasztfelkelés a román–magyar összefogás, békés 
egymás mellett élés mesterségesen erőltetett jelképe lett. Ekkor épült Felsőtök 
felett, a Bábolna hegyén a kétnyelvű emlékmű is, erről az összefogásról hírt adni. 
A helyi magyar tanító, Jakab József javasolta, és a falu románsága sem ellenezte, 
hogy a helyi, akkor még 8 osztályos iskolát nevezzék el a falu nagy szülöttéről. De 
megint belebotlottak a névcsúsztatás mocsarába, a „Bénéántál”-ba, Anton cel Ma-
réba. Budai Nagy Antal formában magyar nevet pedig mégsem viselhet egy iskola, 
és ráadásul egy olyan, amelyikben csak egy néptelenedő kis magyar alsó tagozat 
küzdött akkor a jövendőért. A román többséget pedig nem lehet megsérteni azzal, 
hogy lépten-nyomon magyar nevet kelljen megtanulnia, kiejtenie, leírnia.

Így aztán a névadás elmaradt, és az ügy időszerűségét is elveszítette, mert köz-
ben elmúltak az összeborulós idők is.

Néhány éve aztán a kisszámú helyi magyarság képviselői megint belebotlottak 
(=majdnem megbotlottak?) a nagy parasztvezér nevébe. Egyesületet jegyeztek be 
Budai Nagy Antal Egyesület néven, alapító vezetője Kövecsi Ákos, elnöke Jakab 
István, munkatársai helyiek és kolozsvári bodonkútiak, szimpatizánsok. Szeret-
nének tenni ezért a kevés magyarságú faluért, Budai Nagy Antal emlékéért, hogy 
pénzekre pályázhassanak, közművelődést és közösségi életet szervezhessenek. 
Mondanom sem kell, hogy az egyesület bejegyzésénél mi okozta a legelső kálvá-
riát. Ilyen személy, hogy Budai Nagy Antal nem létezik, tessék Ánton Csél Máré 
din Déjus néven bejegyezni. Végül aztán az alapítóknak és szervezőknek valahogy 
sikerült kimászniuk ebből a történelemteremtő, hamisítást diktáló csapdából. Az 
álom aztán valahogy mégis valóra vált, az elképzelések és célok közül bőven idé-
zek a Budai Nagy Antal Egyesület honlapjáról (www.budainagyantal.ro). Javítva a 
hibákat, jobbá igazítva a félresikerült, megtévesztő mondatokat:

„A Budai Nagy Antal Egyesület olyan, Bodonkúton és Kolozsváron élő tagokból 
áll össze, akiknek szívügye a bodonkúti és Borsa-völgyi magyarság felkarolása, az itt 
élő magyar közösségek szokásainak, kisnemesi mivoltának továbbadása a fiatal nem-
zedéknek. Az egyesület fő célkitűzései között szerepel hagyományaink, kultúránk, a 
régió zene- és táncmúltjának megőrzése, fenntartása. Célunk ugyanakkor az anyagi 
nehézségekben élő gyermekeknek táborokat szervezni, valamint az időseket támogat-
ni. Hosszú távú célkitűzésünk Bodonkút kulturális életének fellendítése, több kultu-
rális esemény megszervezése, a híres bodonkúti szüreti és farsangi bálok újraéleszté-
se, a Budai Nagy Antal-napok meghonosítása, a falu szülötteiről való megemlékezés, 
és szobrot vagy kopjafát szeretnénk állítani az egyesület névadójának, falunk nagy 
szülöttének, Budai Nagy Antal 15. századi parasztvezérnek. A falunk másik híres 
szülötte Babos Sándor, első mandzsúriai református misszionárius, akinek emlékére 
múzeumot szeretnénk kialakítani. Mivel falunk eléggé elöregedett, távolabbi céljaink 
között szerepel fiatal magyar családok számára vonzóbbá tenni a falut annak érde-
kében, hogy Bodonkútra telepedjenek le. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a turisztikai 
és gazdasági fejlesztést is, továbbá a kultúrotthon felújítását és szórványközponttá 
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alakítását. A többi szamosháti egyesülettel és szervezettel együtt szeretnénk szebb 
jövőt rajzolni ennek a régiónak. Jakab István Attila elnök”.

Ideje újra körülnézni Bodonkúton. Elindulunk végig a falun, mely a letérőtől ki-
lométernyi hosszan nyúlik el a domb oldalában a református templomig, majd felka-
paszkodik a dombra a régi román fatemplomig. A református temetővel találkozunk 
leghamarabb, hiszen a falu elején, az út mellett van, majdnem Diós és Bodonkút 
határán, a Borsa völgyére néző domboldalon. Végigjárjuk a kiterjedt temetőhelyet, 
nézegetjük a régi sírokat. Ahogy ez történni szokott, régebbi és újabb kövek fogad-
nak, némelyek már mélyen a földbe süllyedve, de olvashatatlanul is üzennek. A régi 
sírok között is nagyon sok Babos nevűt találunk, jó lenne beazonosítani, hogy kik 
lehetnek a misszionárius Babos Sándor ősei, de erre most nincs idő.

Erdélyi Tünde református lelkésznővel a parókia tornácán beszélgetünk a falu-
ról. A jelen nem biztató, a jövőt illetően sem igazán bizakodó, de hadd ne soroljuk 
a mindenütt minket fogadó panaszokat. Bodonkúton 2002-ben már csak 92 ma-
gyar élt, ma már csak 60, de minden települést és helyzetet a feladatok felől is kell 
néznünk, és akkor megváltoznak érzelmeink is.

Bodonkúton a legfontosabb „magyar néznivaló” mindenképpen a református 
templom. A falu szinte egyetlen utcájának legtávolabbi végében, egy kis magas-
laton áll a gondosan felújított parókia fölött. A középkori református templomot 
sajnos lebontották, és egészen későn, 1909-ben építettek újat. De a rombolás elle-
nére is rendkívül példamutató, aho-
gyan ebben az új épületben ma is 
megtaláljuk a régi építészeti elemek 
néhány értékesebbjét. A templom 
külső jegyei már nem sejtetik, hogy 
megőriztek benne néhány nagyon 
régi dolgot: két román kori ajtóbélle-
tet, az egyik meg éppen míves, mert 
akantuszlevelekkel díszített. Egy má-
sik román kori ajtót és egy régi, meg-
repedt középkori harangot. Minden 
egyéb újjá lett az építéssel, de méltá-
nyolandó, hogy ezek megmaradtak.

Maradtak még más értékes emlé-
kek is Bodonkútról. A népzenekincsünk sincs innen távol. Fodor Sándor Netti népze-
nész népzeneanyagának egyik kedvence a „bodonkúti verbunk és szapora”. A Muzsi-
kás együttes pedig itt gyűjtötte a „bodonkúti hajnali” dalt, melyet Sebestyén Márta 
oly szeretettel és avatottan énekel.

A pünkösdi istentiszteleten Bodonkúton sem sokan vagyunk. De hol van a temp-
lomból a falu? – kérdezném, de maguktól is válaszolnak a jelenlevők. Szótlanul és 
teljesen érthető mozdulattal mutatnak a közeli temető és a távolabbi város fele. 
Utána a lelkészi irodában folyik a koccintás és az emlékezés. Deák Dezső gondnok, 
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Istvánfi Sándor volt gondnok és fia. Jó hangulatban emlékezünk, a beszélgetés va-
lóban méltó egy nemes falu méltóságához. Mindig meglepődöm, amikor sokadjára 
hallom emlegetni a távoli, Kalotaszeg széli Szucság nevét. Hosszú évszázadok fűzték 
össze ezt a két szabad, hajdani kisnemes települést. Csodálkozva hallgatom, hogy a 
jelenlevők nagyobb részének van közeli vagy távoli szucsági rokonsága. A két falu 
között régóta és nagyon összefonódtak a családi szálak; ki tudja, mióta, szóltunk 
már róla, de Budai Nagy Antal felesége óta bizonyára tart ez az összefonódás. 

Majd Diósra is terelődik a szó, az ott élő két magyar asszonyra, az eltűnt ma-
gyar emlékekre. „Dióson fenn még láttuk gyermekkorunkban a régi magyar síro-
kat. A mostani román temető legfelső részében.” Van, aki tudni véli azt is, hogy 
melyik volt a Budai Nagy Antal szülőháza. De leintik, hogy ne mondjon ilyeneket, 
„olyan régótától nem lehet az a ház”, valószínűleg legenda az egész. 

Később Jakab József nyugalmazott tanítóval ülünk le egy keveset beszélgetni 
Bodonkút dolgairól. Elsősorban a mai helyzetről, az értelmiségi feladatokról. A te-
metőn túl, az új román templomtól a második házban lakik, betérünk hozzá ismét. 
Ő az utolsó helyben lakó magyar értelmiségi a faluban. A magyar oktatás már 
csak régi emlék Bodonkúton, pedig néhány évtizede minden magyarok által lakott 
falunak volt itt magyar tanítója. Jakab tanító is a másik nemes faluban, Bádokon 
volt magyar pedagógus, itt ismerte meg román tanítónő feleségét, a néhány éve el-
hunyt Szabinát, aztán hazaköltöztek, ide, a főutcára. Ő mesél a régi Bodonkútról, 
iskoláról, közösségi életről. De sok mindent megtudunk arról a Bádokról is, ahol 
évtizedekig tanított. 

Először emlékeiről, a biztató dolgokról kérdezem, és ő azonnal említi a legfon-
tosabbat, hogy még mindig vannak 70-en. A régi időket idézi, a gazdálkodó kort, 
amikor még egyben volt a falu, a nemes „Burjános Óbuda”. Aztán áttérünk a mára, 
hogy mégiscsak biztató, hogy itt van ez a Budai Nagy Antal Egyesület. Évközben 
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is vannak kisebb programok, táborozást szervez a tiszteletes asszony annak a né-
hány bodonkúti gyermeknek. 

– Itt vannak a bodonkúti magyar napok is, ahol minden nyáron összegyűl a 
falu maradéka, és hazajönnek az elszármazottak. Persze, nem könnyű egy ilyen 
kicsire zsugorodott magyarságnak találkozót, programot, műsort szervezni úgy, 
hogy valamiképpen ne szólítsuk meg a többséget. Mivel a helyi gyermek kevés, 
összeszedjük a városi unokákat, velük tanulunk be énekeket, verseket. Így feleme-
lő ez, hogy az itthon maradt öregeknek szerezzenek örömet az elköltözöttek gyer-
mekei, unokái. Meghívtuk a csernakeresztúri hagyományőrző tánccsoportot, ők is 
jönnek szívesen. Én tartok egy rövid történelmi beszámolót a falu múltjáról, és ezt 
elmondom románul is. Hadd lássák, mi volt itt régen, és együtt voltunk, vagyunk 
már régóta. Nekik is tágítani kell a szemüket, ha már együtt vagyunk. De azért 
vigyázunk, hogy magyar falunapok maradjanak, és ne váljon belőle egészen kö-
zös és kétnyelvű. Mert abból lesz aztán az egynyelvű. Igaz, látva sikereinket, jött 
a kajántói „primericánk” is, és célozgatott rá, hogy belépne ő is az egyesületbe, 
csináljuk együtt a falunapot, de mi nem adtunk választ rá, hogy ne kelljen nemet 
mondani. Ez az egyesület maradjon a miénk. Szerencsénk van, mert van 3-4 helyi 
és elszármazott család, akiknek jól megy, és ők állják a kiadások nagyobb részét. 
Akiknek több van, pénzeket áldoznak a magyarságért, és vannak még itt lelkes em-
berek, akik dolgozunk ezért a faluért. Veres bádoki születésű, a felesége bodonkúti. 
Jakab István, az egyesületi elnök itt szemben velem lakik, Istvánfi Hajni, és a lel-
készek, most a mi tiszteletes asszonyunk. 

Aztán visszatérünk megint a két falu vetekedésére. Látszik a két falu fekvé-
séből is, hogy itt mindig verseny volt Diós és Bodonkút között. Ezek az egymás 
melletti falvak mindig csatáztak egymással, és a magyarság is egymás között. 
Egyik sem hagyja a magáét. Nemcsak azon volt a vita, hogy hol a Diós–Bodonkút 
faluhatára, de abban is, hogy merre terjeszkedjen a falu. A faluromboláskor az 
volt a szándék, hogy régi Bodonkútat számolják fel, mert félre van. Diósnak is az 
alsó, a régi részét, és innen, a domboldalból és völgyből költözzön lassan minkét 
település a faluk határára, a főútra. Szerencsére nem lett belőle semmi. Aztán úgy 
látszik, mégis a diósiak győztek, mert a két falu határára épült az iskola, a szövet-
kezet, Diós is felköltözött inkább a főút közelébe.

– Amikor elkészült az új iskolaépület, kerestük, hogy milyen nevet adjunk neki, 
és az én javaslatom volt, hogy legyen Budai Nagy Antal. Ő a legnagyobb fia a 
két falunak. Ezek azonnal rá is haraptak, de csak úgy, hogy „Anton cel Mare din 
Buda”, amire aztán mi gyorsan visszaléptünk az ötlettel. 

A változások után a Babos Sándor misszionárius családja sokat segített a falun, 
hoztak ezt-azt. A mieink azt kérték, hogy legyenek mezőgazdasági gépek, hogy 
tudjuk az egyház és a magyarság földjeit megdolgozni, legyen malmunk, iskolába 
új berendezés, de aztán nem tudtak megegyezni, hogy ki használja, ki feleljen 
érte, és kié legyen a haszon. 

A falu átalakult, már nem is lehet a régi. – Amikor én 1955-ben a szolgálato-
mat elkezdtem, itt a völgyben minden „templomos faluban” volt magyar tagozat. 



2015–2016
93OKTÓbER

M
AG

YA
RO

K A
 BO

RSA
 VÖ

LG
YÉBEN

Számoljam csak össze: Bodonkút, Macskás, Gyula, Bádok, Csomafája, Borsán két 
tanerő, Fodorháza, Ördögkeresztúr, Kisesküllő, Kidében 7 osztály. Ez összesen Vá-
laszúttal együtt 11 magyar iskola lenne. Gondolja el, 60 év alatt hová jutottunk. 
Mára ebből az egész völgyben csak Kide maradt meg utoljára, ha megvan még ott 
is a magyar iskola. És persze, az újra talpra állt Válaszút. Most itt már a nyugdíjas 
tanítók sem maradtunk. Van még Dobrai Klára óvónő és Maghi Erzsike tanítónő 
Keresztúron, aki Borsán volt, Jakab Berta Kidében és én itt. Ennyi. 

Adorjáni István lelkipásztorunk annak idején igazi lelkész volt. Ő Fejérdről 
jött át a háború után, és nemcsak lelki irányító volt, de mindenkinek mindenben 
tudott tanácsot, segítséget adni. Margit néni pedig, a tiszteletes asszony, ő az asz-
szonyokat tartotta kézben. Még főzni, kertgazdálkodni is tanította, okította őket. 
Hogy kell sütni, főzni, mikor minek van a rendje. 

A tanító úr, mint mindig, most is nagyon kedves és szívélyes. Alig enged el, és 
csak hosszas szabadkozásra szabadulok el kínálás elől. És természetesen, bármi-
kor és szívesen visszavár.

Bodonkút közel van Kolozsvárhoz, jövőt lehetne és kellene álmodni neki, hisz 
mindene megvan hozzá, hogy a városi magyarok kiköltöző faluja, pihenőhelye, 
egyfajta otthonmenedéke legyen. A vonzó és pompás Kalotaszeghez hasonlóan. 
Elérhető a távolság, még viszonylag olcsók a lakások és telekárak, csend van, és 
él itt elegendő magyar is ahhoz, hogy közösségnek érezzük, higgyük magunkat. 
Megmaradt annyira magyar jellege is, hogy otthon érezze magát az utazó, kirán-
duló, letelepedő ember. Kertek, gyümölcsösök veszik körül a portákat, pihenést és 
nyugalmat nyújtó dombok és erdők. És nem hanyagolhatóak el a kedves, békés itt 
lakó emberek sem, minden a lélek és a test felüdüléséhez, a nyugodt élethez való 
áldott lehetőség. Kényelmes élettér lehetne ez a vidék tehát nemcsak a természet, 
a mozgás és háztáji gazdálkodás után vágyó idősek, de a fiatal, induló családok 
számára is. 

Ha nem hagyjuk elmúlni magunk mellett az időt, hátha egy kis szervezőmun-
kával mindezt elhozza a jövő.
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Argay György püspöki szolgálatának 
kezdete a Román Királyságban lévő  
Magyar Evangélikus Egyház élén

A Szekurtitáte Levéltárát Vizsgáló Nemzeti Tanács (CNSAS)1 által átvett és 
megőrzött, ma már széles körben kutatható iratok évtizedeken át elhallga(tta)tott 
gondolatokat és eltitkolt cselekedeteket hoznak napvilágra. Nélkülözhetetlen for-
rásanyaga ez a közelmúlt feltárásának még akkor is, ha a kutató számára bonyo-
lult feladat a sokszor hiányos, máskor téves adatok alapján az eddiginél teljesebb 
és valamivel árnyaltabb képet kialakítani az egyház és a társadalom kapcsolatai-
nak (át)alakulásairól a totális rendszerek idején.

Próbára tesznek minket ezek az iratok. Mit is akar(hat)unk lényegében? Keres-
sünk valamiféle (ön)igazolást ezek között az évtizedekre titkosított akták között, 
vagy vegyük egyszerűen lajstromba a rendre keletkező feszültségeket egy „régi va-
lóság” és annak reflexeként most létrehívott „új igazságok” között? Nem tudni, mit 

találunk a mindeddig levéltár mélyén szunnya-
dó, megfakult iratcsomókban, ezért sok kutató 
fél ezektől az irományoktól. Figyelmen kívül 
hagyni őket mégis nagy hiba volna. A meg-
ismerés szempontjából döntő szempont lehet 
hozzáállásunk: vállaljuk-e azt az új képet, ame-
lyet múltunkról ezek az iratok megrajzol(hat)
nak, képesek vagyunk-e bevallani az emberi 
gyengeség és a tévelygés csődjét, vagy valami-
féle narcisztikus önképre próbáljuk ráaggatni 
a fellelt információk egyikét-másikát, egyhá-
zi, illetve egyéni szinten egyaránt. Én az első 
lehetőség mellett döntöttem, még akkor is, ha 
sokszor tapasztalhattam közvetlen környeze-
temben is, mennyire fájdalmas az emlékezés, 
és hány még be nem gyógyult sebe van közös 
múltunknak.

Az ágostai hitvallású, magyar szertartás 
szerint Istenhez fohászkodó romániai evan-
gélikusok múltját kutatva megkerülhetetlen 

1 A 1999/187-es törvény által életre hívott intézmény (románul: Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii) ma már több mint 25 000 iratfolyóméternyi levéltárat kezel. 
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Argay György személyisége.2 Bár az egyházi életre, a döntéshozatalra, valamint 
a lelkészekre és a hívőkre gyakorolt befolyása különböző korokban váltakozó 
erősségűnek értékelhető, a dokumentumok tanúsága szerint, a megmaradást és a 
lelki megújulást tekintve, 33 éves püspöki szolgálata óriási jelentőségű volt. 1941 
és 1974 között úgy járta be a XX. századi Európa mindkét totális rendszerének 
poklát, hogy gyülekezeteit nemcsak megtartani, de fejleszteni, gyarapítani is 
igyekezett.

Elénk táruló arcéle egy komoly áldozatokat vállaló, élete végéig próbára tett 
emberé. Az pedig, ahogyan hitét nehéz időkben nemcsak megtartani, de továbbad-
ni is tudta, példaértékű. Egy konzervatív és liberális szempontok között mérlegelő 
püspök képe rajzolódik ki előttünk, akit hiába igyekeztek fasiszta és kommunis-
ta rendszerek erőszakszervezetei megtörni vagy/és állandó nyomás alatt tartani, 
gondolkodása és életvitele mindvégig hitvallóan keresztyéni maradt.

Argay György már fiatalon részt vett a lelki ébredést célzó mozgalmakban. 
Igehirdetéseit és tetteit egyaránt a megigazulástan és az egyetemes papság el-
vei vezérelték. A lutheri tanítás alapján álló, emelkedett szellemiséget és imád-
ságos légkört igyekezett kiépíteni maga körül is. Az egyház lelkészei jámbor és a 
lelkigondozást odaadóan végző szolgatársukat látták benne, a betegek, árvák és 
özvegyek pedig gyámjukként tisztelték.

Nyitottsága és készsége az összefogásra magyarázza közeledését a Bethánia (CE) 
mozgalom hitbuzgalmi törekvéseihez.3 Ezt a tudatosan vállalt testvéri közösségtu-
datot koronázza majd siker Argay püspöki szolgálatának végén, amikor a leuenbergi 
konkordátumot a kommunista Romániában is elfogadták, de ez szolgál magyarázat-
tal arra is, hogy némelyik, a XX. század harmadik évtizedében készült titkosszolgá-
lati jelentésben miért számoltak be Argayról mint református esperesről.

Bármerre járt, megteltek a templomok. Sugárzó hite és emberszeretete magá-
hoz tudta vonzani a gyűlölködésben megfáradt lelkeket. Hallgatósága érezte, hogy 
ő nemcsak szorgalmazza, de gyakorolja is az önvizsgálatot. Tudták róla, hogy pár-
tolja a bűnbánatot, és tesz azért, hogy a gazdagok meg a szegények, a műveltek 

2 Argay György 1893. április 10-én született Korponán. Balassagyarmaton érettségizett, majd 
a pozsonyi Evangélikus Teológiai Intézet képzésében részesült. Természetes volt számára, 
hogy magyar anyanyelve mellett már nagyon fiatalon szlovákul is kitűnően megtanult. Ezt 
követően jobbára német környezetbe került. A greifswaldi és a berlini egyetemen fejlesztette 
teológiai tudását, ezt követően pedig az első világháború éveiben betegápolóként szolgált 
Klagenfurtban, illetve Villachban (Ausztria).

3 A Bethánia CE Szövetség alapvetően laikus mozgalom volt, amelyet Francis E. Clark portlandi 
presbiteriánus lelkész alapított 1881. február 2-án 58 fiatal hívével együtt. Napjainkban a 
szövetség tagjai a világ 45 országában, több mint 85 000 közösségben próbálják a keresztyén 
életet aktívabbá tenni evangelizációk, konferenciák, csendesnapok, bibliaórák, vasárnapi is-
kolai munka, személyes lelkigondozáson keresztül. Magyarországon előbb Szabó Aladárné 
alapított egy gyermekszövetséget, majd Szabó Aladár és dr. Kecskeméthy István teológiai 
tanárok 1903-ban hozták létre a Bethánia Egyletet, ami aztán a CE Világszövetség magyar 
részévé lett. A kommunista hatalom Magyarországon az 50-es évek elején tiltotta be a szer-
vezetet. Erdélyben valamivel később, sztálinista jellegű politikai elrettentő perek révén igye-
keztek a mozgalom tagjait megbélyegezni és kitaszítani „az új társadalmi rendből”. 
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meg a tanulatlanok az Evangélium erkölcsiségének szellemében találjanak egy-
másra és éljenek testvéri szeretetben.

A fiatal Argay bekapcsolódott a Trianon után újraszerveződő erdélyi magyar-
ság irodalmi közéletébe is. Ezekben az években került közeli viszonyba Kós Ká-
rollyal. A kölcsönös megbecsülés volt az alapja annak, hogy egymást előbb baráti 
körükbe majd később családjukba is befogadták. 1922-ben cikket jelentetett meg 
a Paál Árpád, Kádár Imre és Ligeti Ernő által szerkesztett, Kolozsváron megjele-
nő félhavi folyóiratban, a Napkeletben. Írását – amelyben vitába száll Nyírő Jó-
zsef februári vezércikkével4 – Falusi pap Erdélyben, 1922 címmel közölték a lap 
III. évfolyamának 6. számában. Ebben fogalmazta meg a leendő püspök saját és 
nemzedéke hozzá hasonlóan tenni akaró tagjainak életérzését. „Miközben kábuló 
fejjel szédületes mélységek fölött jársz, csak valami égi csoda véd” – írja a Falusi pap 
Erdélyben, 1922-ben. Bár nyomasztja őt Erdélyország hallgatása, mely számára 
a temetők csendjét idézi fel, Argay „Prométheuszként parazsat szeretne lopni a 
hűlni készülő szívekbe”. Célját így foglalja össze: „Ütésre lendült kezeket szelíd 
simítássá szelídíteni. Ökölbe szorult karokat testvéri ölelésre nyitni…”

Hogy mennyire készülhetett az egyházvezetői feladatra mint Stájerlakon, majd 
Pürkerecen megválasztott fiatal falusi parókus lelkész, azt nem tudjuk meg a ko-
rabeli rendőrségi, illetve titkosszolgálati jegyzékekből. Viszont az világossá válik, 
hogy amikor 1932-ben immár érett lelkigondozóként tért vissza Temesvárra, a gyü-
lekezet bizalommal fogadta, és nagy reményeket fűzött eljövendő munkásságához, 
emlékezve azokra a segédlelkészi évekre, amelyeket Argay Bohus Károly mellett 
töltött ugyanitt, közvetlenül 1918-as, Budapesten letett lelkészi esküje után. Argay 
nagy lelkesedéssel vállalta a többnyelvű szolgálattal járó több felkészülés feladatát. 
Emellett 1933-ban Luther Zeitung címmel német és magyar nyelvű felekezeti újságot 
is szerkesztett,5 továbbá megírta a gyülekezet és a templom történetét is.

Mint Temesvár főesperesétől, már jogosan várták el tőle azt is, hogy egyházban 
gondolkodjék. Ő pedig állta a sarat, mert szeretett, akart és tudott is dolgozni. 
Turóczy Zoltán püspökkel vállvetve és Ravasz László6 programjával összhangban 
kezdte „missziósítani az egyházat és egyháziasítani a missziót”. Mind többen becsül-
ték és szerették meg Észak- és Dél-Erdélyben egyaránt, de méltatlan hatósági zakla-
tások is érték.7 Állhatatosan küzdött például azért, hogy az akkor már közel 2000 
lelket számláló temesvári gyülekezet is mihamarabb az aradi szuperintendenciához 
tartozhasson. Ez sok diplomáciát és szorgos munkát követelő törekvés volt.

4 Nyírő cikkének címe Erdély nem találja meg önmagát.
5 Érdekes egybeesés, hogy ugyancsak 1933-ban jelenik meg az Unitárius Evangélium című lap 

dr. Kiss Elek teológiai tanár, későbbi püspök szerkesztésében. A román hatóságok nagy jelentő-
séget tulajdonítottak mindkét eseménynek (lásd ACNSAS, I-149827, 1. kötet, 283 lap).

6 1921-től dunamelléki református püspök.
7 Az aradi állambiztonsági rendőrség (Poliţia de Siguranţă), illetve a határőrség a katonai 

hírszerzés 1937/1379-es parancsa értelmében Argayt, hozzátartozóit és poggyászát külön-
leges figyelemmel ellenőrizték minden határátkelőhelyen a „vámvizsgálat ürügyén”, mivel 
a hatóságok attól tartottak, hogy magyar irredenta anyagok alapján Temesvár főesperese 
„híveit harcra buzdíthatja”.
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A 30-as évek végén Európa-szerte növe-
kedett a fajgyűlölet, az antiszemitizmus, az 
embertelenség. Mind jobban megerősödött 
a Román Királyságban is egy össztársadalmi 
szinten megmutatkozó, mind a kisebbségi cso-
portokra, mind a többségi románságra nézve 
veszedelmes sodródás a szélsőséges politikai 
irányzatok felé. Ez a folyamat a 40-es években 
értelmetlen pusztításba csapott át, rengeteg 
szenvedést okozva a zsidó családoknak, de a 
vallásüldözést az evangéliumi (neoprotestáns) 
gyülekezetek is elszenvedték.8

A román és a magyar királyságok ugyanan-
nak a szövetségi rendszernek tagjai lévén, talán 
nem egészen magától értetődő, hogy alkalom-
adtán a román hírszerzőknek és elhárítóknak 
miért is kellett beszámolniuk a magyarok 
nemzeti és vallási közösségépítésének legap-
róbb történéseiről is, nem beszélve a pénzügyi, 
illetve a közvagyonnal (földekkel, ingatlanok-
kal) kapcsolatos ügyintézés legjelentéktelenebbnek látszó fejleményeiről.

Az irattartók a kommunista és fasiszta nézetek összecsapását is tükrözik, mind 
a dél-erdélyi magyar közösségen belül, mind annak közelebbi, illetve távolabbi 
környezetében. Abban a zord, lehangoló világban sokan érezték úgy, hogy a szór-
ványokat gondozó, sokféle, különböző nemzetiségű és anyanyelvű embert egység-
be foglaló, zsinatpresbiteri jellegű magyar evangélikus egyház, amelynek élére 
Argay Györgyöt 1941 júniusában megválasztották, „egy oly sziget volt, amelyen a 
reménység mentsvárra talált”9.

Manapság talán hihetetlennek tűnhet, hogy felekezeti színezetű feszültségek 
és személyes ellentétek gyengít(h)ették a Romániai Magyar Népközösséget10 még 
a második világháború alatt is, vagyis az előző század kritikus 40-es éveiben. 
Hiába lépett fel közös nyilatkozatban Márton Áron római katolikus, Ravasz László 

8 Lásd a Viorel Achim szerkesztésében, 2013-ban, az Elie Wiesel Nemzeti Holokausztkutató 
Intézet kiadója által megjelentetett kötetet: Az Antonescu-rendszer politikája a neoprotestáns 
felekezettel szemben.

9 Purgly László 1943 októberében elhangzott beszédében sokak gondolatát és érzését fogal-
mazta meg. 

10 A Romániai Magyar Népközösség 1939. február 11-én Kolozsvárott alakult meg gróf Bánffy 
Miklós vezetésével. Miután II. Károly román király feloszlatta a parlamentet, egyeztetések 
kezdődtek a kormány vezető politikusai és az erdélyi magyarság képviselete között. 1939. 
január 17-én megállapodás született afelől, hogy két, egymástól teljesen különálló szerve-
zetet hoznak létre: a Nemzeti Újjászületés Frontjának Magyar Alosztályát kizárólag politikai 
jelleggel és a Romániai Magyar Népközösséget kulturális, gazdasági és szociális tevékenysé-
gek koordinálására.
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református és Kapi István evangélikus püspök a bomlasztás ellen, hiába fordultak a 
politikai vezetőkhöz mindhárman külön-külön is többször, az egységet szorgalmazva.

A magyar történelmi egyházak kohéziója, az összetart(oz)ás közösségi élménye 
és az ennek érdekében kifejtett szervezőmunka állandó és roppant nagy mértékű 
érdeklődést váltott ki a román királyi titkos ügynökségek részéről.11 A magyar 
identitás megőrzésében és továbbadásában a román titkosrendőrök azt a legfőbb 
veszedelmet látták, ami miatt Románia elveszíthette volna alkalomadtán Erdélyt. 
Egyértelműnek látszik, hogy a háború alatt még nem rendelkeztek olyan besúgóhá-
lózattal a magyar egyházakon belül, mint később, az 50-es évek elején. Az iratokat 
áttekintve, érezhető, hogy emiatt sokszor csak találgatják a magyar (egyház)veze-
tők megbeszéléseinek tartalmát. Kiértékeléseik gyakran túlzóak, nem tudják (talán 
nem is nagyon akarják) a valós és vélt veszélyeket megkülönböztetni. Azt viszont 
mindig pontosan tudták, hogy ki, mikor, milyen rendezvényeken vesz részt, és fi-
gyelemmel kísérték a sajtónak azt a részét, amely teret adott a magyar közéletnek. 
Nem fölösleges megemlíteni, hogy a postai cenzúra is hatékonyan működött.

Az általam elolvasott iratok arról is tanúskodnak, hogy a két világháború kö-
zött ügyködő román hírszerzők többsége vallásos beállítottságú lévén, és mivel a 
bukaresti központ sem adott erre vonatkozó egyértelmű utasításokat, nem fogana-
tosítottak román részről olyan durva intézkedéseket a magyar történelmi egyhá-
zak szétzúzására, a hit és a lelki élet leépítésére, mint később, a Gheorghiu-Dej és 
Nicolae Ceauşescu nevével fémjelzett diktatúra idején. Ezért a magyar evangélikus 
egyház státusát, szerintem, leginkább a „tolerált felekezet” kifejezéssel lehetne le-
írni e korban. Hozzátenném még azt is, hogy figyelembe kell venni azt a komoly 
támaszt, amelyet az erdélyi szászok szebeni központú egyházkerületének támoga-
tása jelentett a közösség számára, minden versengés vagy/és adminisztratív jellegű 
érdekkülönbség, illetve széthúzás ellenére, hiszen akkor még több százezres lélek-
számú német evangélikus közösség élt egyházi életet Romániában.

Frint Lajos12 aradi szuperintendens halála után várható volt, hogy a Romániá-
ban 1921-től működő Magyar Evangélikus Egyházkerület13 a temesvári főesperes 

11 A magyar mozgalmakat a román katonai vezérkar mellett működő katonai hírszerzőkön 
kívül a Speciális Hírszerző Szolgálat (Serviciul Special de Informaţii) és az Állambiztonsági 
rendőrség (Poliţia de Siguranţă) is figyelte. 

12 Frint Lajos (1850–1940) Arad szülöttje. Budapesten tanult, Selmecbányán érettségizett, 
majd teológiai tanulmányait Pozsonyban és Halle városában (Németország) folytatta. Nem 
kisebb formátumú egyházvezető, mint ifj. Sárkány Sámuel (1822–1911) püspök avatta őt 
lelkésszé 1875-ben. Frint Lajos nevéhez fontos és nehéz feladatok megoldása fűződik, mint 
az aradi Vörös templom felépítése és felavatása (1906), illetve az impériumváltás után meg-
születő Magyar Ágostai Hitvallású Zsinatpresbiteri Egyházkerület megszervezése a Román 
Királyságban. Ennek az egyházi struktúrának a bejegyzése, kánonjának megszerkesztése 
és állami elfogadása után, 1927-től a lutheránusok szuperintendensként tisztelték, habár a 
román állam csak (fő)esperesi rangját ismerte el. 

13 Az egyházkerület episzkopális jellege csak a háború után, a már szovjet minta szerint 
átalakult Román Népköztársaság által foganatosított központosító egyház-politikai intéz-
kedések (főleg az 1949 augusztusában Brassóban elfogadott második statútum) nyomán 
alakulhatott ki.
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mellett teszi majd le voksát. Úgy is történt. Az akkor 47 esztendős, felvidéki szár-
mazású, világosan fogalmazó, kitűnő nyelvérzékkel megáldott és rendkívül meg-
győzően érvelő igehirdetőt ekkor már számos írása révén ismerték mind Észak-
Erdélyben, mind a barcasági és bánsági gyülekezetekben.14 Mélyen emberi és 
megmásíthatatlanul keresztyén mondanivalójával nemcsak saját híveit, de a más 
felekezetűeket, sőt a szabadgondolkodókat is erőteljesen meg tudta szólítani.

Argay képességeit és támogatottságát ismerve a Román Királyság titkosszolgá-
latai előtt is világos volt, hogy ő lesz a dél-erdélyi szórványban élő evangélikusok 
püspöke, annak ellenére, hogy Frint Lajos utolsó éveiben és közvetlenül halála 
után Materny Imre volt az egyházkerület ügyvezetője.15 A titkosszolgálati levéltár 
iratai arról szólnak, hogy bár gyanakvással tekintenek rá nyíltan és lelkesen vállalt 
magyarsága miatt, mégis tudomásul vették az egyházi választások eredményét. 
Viszont azonnal püspökké választása után, a temesvári hadbíróság 1941/4409-es 
számú parancsa alapján, június 24-én házkutatást tartottak Argay Luther utca 
3. szám alatti temesvári lakásán.16 Eredményeit tekintve, ezen a komoly kar-
hatalmi beavatkozáson ma talán okkal derülhetnénk, de mivel az eljárás a kor 
hangulatát és annak lehetetlenségét ékesen szemlélteti, érdemes röviden vázolni 
a történteket. A rend őrei gyanúsnak találták Argay fiának, Gézának budapesti 
tartózkodását,17 és „bűnjeleket” véltek felfedezni abban, hogy a püspök ikerleá-
nyai, Éva és Magda néhanapján népviseletbe öltöznek, mi több, magyaros ruhákat 
tartanak a szekrényükben. A legnagyobb veszélyt azonban egy térkép jelentette, 
amelyen a második bécsi döntés után kialakult magyar–román határ volt ceruzá-
val berajzolva.18 Háború volt ugyan, de sem a leányruhákat, sem a térképet nem 

14 A bányai egyházkerülethez tartozott a brassói egyházmegye 1886-tól, amikor Moór Gyula 
esperes vezetésével létrejött, 12 egyházközség szervezeti egységeként. Tőle Bohus Pál apácai 
lelkész vette át 1902-ben a megbízatást, 1920-tól Szórádi Lajos, majd 1932-től Nikodémusz 
Károly vezette az egyházmegyét, majd Biró László (1936-ig) és Sipos András (1955-ig) kö-
vetkezett. A Bánság evangélikusai a trianoni egyezmény elfogadása után részben a bánsági, 
részben pedig a békési egyházmegye gyülekezeteiből hoztak létre egyházmegyét 1921-ben. 
Emellett Nagyváradon Materny Imre vezette hosszú ideig (1921–1942) az ötvárosi főespe-
rességet, majd pedig Thurmezei Sándor, akit 1948-ban a kommunista hatóságok kiutasítot-
tak. Nagybánya, Nagykároly és Szatmárnémeti mellett Máramarossziget, valamint számos 
szórvány tartozott a nagyváradi székhelyű egyházmegyéhez, amely az 1898-ban létrehozott 
tiszavidéki esperesség maradványa volt. 

15 Támogatottságát növelte a nagy tekintélynek örvendő Bohus Pál apácai főesperes lányá-
val, Jolánnal kötött házassága is. E frigyből három gyermek született: Géza (1921), Éva és 
Magda (1922).

16 Érdekes megfigyelni az iratokban az utcanevek változását. Az impériumváltások alkalmával 
a Luther utca/tér neve nem változott sem Aradon, sem Temesvárott. Kolozsváron a Kossuth 
Lajos sugárút csak a román kommunista rendszer konszolidációja folyamán lett Lenin út.

17 A titkosszolgálatok tudni vélték (postai cenzúrára való hivatkozással), hogy Argay püspök 
irredenta iratok birtokában van. Emiatt többször tartóztatták fel a határállomásokon és 
vetették alá fölösleges vámvizsgálatoknak. Viszont efféle iratok teljes hiánya a fennmaradt 
dossziékból azt sugallja, hogy sohasem sikerült dokumentálni ezt a vádat. 

18 Ez utóbbit a tanulmányai miatt Budapesten tartózkodó fia szobájából el is vitték. Az irattar-
tó őrizte meg (ACNSAS, P-001135, 1. kötet, 6. lap). 
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lehetett bizonyítékként felhasználni 
egy Argay ellen kezdeményezett 
perben,19 ezért a katonai ügyész nem 
is helyezte őt vád alá. Az állandó 
gyanúsítgatások és a különböző kel-
lemetlenségek nemcsak Argay Györ-
gyöt, hanem családját is megvisel-
ték.20 Feleségét, az iratok tanúsága 
szerint, Budapesten ápoltatta.

Minden bizonnyal kemény pró-
batételt jelentett Argay számára a 
második világháború vérengzései 
között, egy gyűlölködő nemzetkö-
zi hangulat közepette, szeretetben 
megmaradni, megtartani és kormá-
nyozni a kis egyházat, amely rá bíza-
tott. Amíg mások az öldöklésre buz-
dítottak, ő küzdeni és bízni tanult 
„alkalmas és alkalmatlan időkben”, 
azt hirdetve, hogy érdemes a Gond-
viselésre hagyatkozni, Isten paran-
csolatait megtartani pedig üdvös.

Az egyházkormányzásban Argay püspöknek Purgly László volt talán a legfőbb 
segítője. Purgly már 1933-tól működött mint egyetemes főfelügyelő az egyházke-
rületben, így aztán már számottevő tapasztalatot szerzett mind az egyházi diplo-
máciában, mind pedig a közösség anyagi biztonságának megalapozásában.

Tudvalevő, hogy a világi tisztségviselők súlya mind döntéshozatali, mind pe-
dig képviseleti szempontból a lelkészi karénál is jelentősebb volt azokban az évek-
ben.21 Több évtizedes hagyománya volt annak is, hogy az egyházkerület felügyelője 
tagja legyen az Országos Magyar Párt vezetőségének. Úgy vélték, hogyha a közjó 
szolgálata ugyanannak a személynek a kezébe kerül egyházi és társadalmi szinten 
egyaránt, annak nagyobb mozgástere lesz, és több eredményt érhet el. A Purglyt 
tisztségében megelőző Ambrózy Andor bárót már kolozsvári alakuló ülésén egyik 
alelnökévé választotta a Nemzeti Magyar Párt és a Néppárt egyesüléséből létrejött 
politikai szövetség. Purgly, ha nem is töltött be ilyen magas tisztséget, azért tagja 

19 Erre történt ugyan kísérlet, de a katonai ügyészség elvetette a gondolatot.
20 A temesvári titkosrendőrség egyik, Bukarestbe felterjesztett jelentése arról számol be, hogy 

Argayt feltétlenül aprólékos vámvizsgálatnak kell alávetni, mivel nagy valószínűséggel 
kompromittáló iratokat lehet nála találni (ACNSAS, I-149827, 1. kötet, 284–285. l.).

21 Egyház és állam között nemcsak Romániában zajlott egyfajta szimbolikus háború a püspö-
ki cím körül. Korábbi korok európai példáiból ismeretesek az „invesztitúra” csatározások. 
Romániában az 1948-as kommunista egyház-politikai „forradalom” után már csak mini-
mum 75 000 hívő pásztora lehetett püspök. 
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volt a párt intézőbizottságának. Országos közéleti tevékenysége mellett Arad 
vármegye egyik legbefolyásosabb földbirtokosának is tartották (nemcsak azok 
miatt a rokoni kapcsolatok miatt, amelyek Horthy Miklós kormányzóhoz fűzték őt).

1942-ben, más felekezetek képviselőivel együtt, Argay György maga is elment 
istentiszteletet tartani Brassó megye falvaiba, ahol lelkészhiánnyal küszködtek a 
magyar helységek. Ekkor a román királyi titkosszolgálat ügynökei feljegyezték 
róla, hogy Krizbán arról érdeklődött, miként viszonyulnak a hatóságok a helyi 
magyarsághoz.22 Mivel ezt zokon vették, a válaszlépés sem maradt el. Bácsfaluban 
a névtelenség leple alatt levelet írt „öt evangélikus”, kérve a püspök erkölcsi tar-
tásának kivizsgálását. A „jóakarók” javaslatot is tesznek: Argay eltávolítása után 
Biró László főesperes vagy Járosi Andor, a kolozsvári teológia magántanára le-
hetne püspök a zsinatpresbiteri egyházban. Avval is fenyegetőznek, hogy ha a 
kerület nem lép fel határozottan a püspökkel szemben, Ion Antonescu marsallhoz, 
„a nemzet vezetőjéhez” fordulnak jogorvoslatért. Ettől a ponttól kezdve világossá 
válik, ki áll a „nyílt levél” sötét hátterében. Természetesen a hatóságok (akiknek 
kapóra jön a beadványként értelmezett iromány) azonnal vizsgálatot indítanak, de 
az eljárás alatt bizonyítást nyert Argay kifogástalan magaviselete.23

Ugyancsak 1942-ben Stelian Capra őrnagy jelentette, hogy az aradi Luther-
palotában magyar zászlót látott (amit nagyon veszélyesnek ítélhetett, ha még je-
lentést is készített a tényállásról), igaz, megjegyzi, hogy azt (mármint a zászlót) 
egy szekrényben tartották. Az is sajátos, hogy Traian Meseşan, a temesvári állam-
védelmi rendőrség főnöke „internálhatónak” minősíti a püspököt. Ez egy olyan 
veszélyes nézőpontot tükröz, amelynek nagyon hosszú és rossz emlékű hagyo-
mányai vannak, nem csak minálunk: bárkit tönkre lehet tenni, ha a politikai élet 
irányítói úgy látják jónak.

Az áskálódások ellenére az új evangélikus püspök pozíciója hamar megerősödött. 
Nagyszerű diplomáciai érzékkel kerülte ki a csapdákat, megnyerő emberi habitu-
sával pedig rövid idő alatt gyümölcsöző együttműködést alakított ki Márton Áron 
gyulafehérvári katolikus püspökkel és Nagy Ferenccel, aki Nagyenyedről vezette az 
Ideiglenes Dél-erdélyi Református Egyházkerületi Bizottság adminisztrációját mint 
püspökhelyettes. Ezt sem nézték jó szemmel a királyi állambiztonság ügynökei.24 Egy 
titkosszolgálati jelentés szerint 1942-ben,25 a magyar püspökök nagyenyedi találko-
zóján Argay elérte, hogy a történelmi egyházak erdélyi iskoláiban az evangélikus di-
ákok számarányuktól függetlenül tanulhassanak, és minden előnyt élvezhessenek.26

22 ACNSAS, 1. kötet, 295. l.
23 ACNSAS, I-149827, 1. kötet, 290. l.
24 A titkosszolgálat jelentései tájékozatlanságot bizonyítanak. Nem tudtak meg konkrétumokat 

a találkozóról, de biztosra vették, hogy a „magyar nemzeti propaganda” ügyében egyetértés 
alakult ki.

25 Argay részt vett a nagyenyedi Bethlen Kollégium fennállásának 320. és Nagyenyedre 
átköltöztetésének 280. évfordulóján rendezett ünnepségen, ahol valószínűleg beszédet is 
mondott.

26 ACNSAS, I-257118, 33. lap. 
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Miután Argay családjával Aradra költözött, újabb próbatétel várt rá. A román 
királyi titkosszolgálat ügynökei, mint vadász a vadat, „leshelyről figyelték meg” 
őt éjjel-nappal.

Jelentés készült az 1943. szeptember 5-én megtartott hálaadó istentiszteletről 
is, melynek keretében a hívők megköszönték Argay 25 éves lelkészi szolgálatát. 
Ebből az iratból tudhatjuk meg, hogy Ponyiczki László arad-bánáti főesperes, Dé-
nes Béla aradi és Schemmel Viktor temesvári lelkészek jelenlétében a főfelügyelő 
Purgly László tartotta az ünnepi díszbeszédet.27

1943. július 7-én Traian Meseşan ezredes28 jelentést készített a bukaresti dön-
téshozók részére arról, hogy Aradon ülésezett az egyházkerületi presbitérium. Az 
ő értékelése szerint a Romániai Magyar Népközösség aradi, illetve temesvári kép-
viselői tartottak találkozót az egyház vezetésével. Valójában a Romániai Magyar 
Népszövetség képviselői egyházi tisztségek viselőiként voltak jelen. A felsorolás 
Argay nevével kezdődik, de mivel a tiszt előtt láthatóan nem világos, hogy evangé-
likus-e vagy református az illető, püspök-e vagy netalántán szuperintendens, min-
den jelzőt egyszerre használ, sajátságos képzavart keltve az irat mai olvasójában.

Purgly László mellett dr. Palágyi Jenő és Guld Emil képviselték az aradi gyü-
lekezetet, Temesvárról pedig dr. Wachsmann Alvin felügyelő, Schemmel Viktor 
lelkész, Dóczi Árpád gyáriparos (másodfelügyelő), Schuller Gusztáv ellenőr és dr. 
Takács Andor ügyvéd jöttek el. Mindannyian a gyülekezet presbitériumának tag-
jai voltak. Megjelentek még Ponyiczki László, Nagyszentmiklós lelkésze, a bánsági 
egyházmegye főesperese, Esszig József fazekasvarsándi, valamint Kogler Károly 
simonyifalvi lelkész. A jegyzőkönyvet Guggenberger Kornél vette fel.

Meseşan jelentéséből, bár nem részletezi az egyházi életre vonatkozó határo-
zatokat, megtudjuk, hogy a magyar nyelv használatát kérelmezték, illetve engedé-
lyezték az egyház elöljárói a temesvári gyülekezet számára, átnézték a könyvelési 
adatokat, és szó esett a fiatalok neveléséről, amelyet a résztvevők véleménye sze-
rint csak „kimagasló magyar szellemben” lehet jól végezni.29

Purgly László a finn evangélikusok példáját ajánlotta a megjelentek figyelmébe. 
Mint mondta, a finn nemzet, amelyhez rokoni szálak fűznek minket, „minden idő-
ben hűséges maradt a krisztusi tanításhoz”. Majd az összhang keresésének a fontos-
ságát húzta alá, illetve a „magyar eszme” terjesztésének a szükségességét emelte ki.

1943. október 25-én Brassóban ült össze a magyar evangélikus egyházmegye 
közgyűlése. Az eseményről a Temesváron megjelenő Déli Hírlap november 4-ei szá-
ma részletesen tudósított. Ezt a cikket őrizte meg a titkosszolgálatok levéltára.30

27 Ez is jól tükrözi a már említett erőviszonyokat az egyházkerületen belül. A beszédet össze-
foglaló operatív dolgozó kiemeli, hogy „komoly időkben komoly gondolatokat” osztott meg 
a régió legbefolyásosabb embere hittestvéreivel. 

28 Románul chestor.
29 Erről Dóczy Árpád szólt.
30 ACNSAS, I-938359, 569. 1.
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A leírás szerint ünnepi istentisztelettel kezdődött a találkozó, amelynek igehir-
detője az akkor még nagyon fiatal krizbai lelkész, Máthé János31 volt. Első nagy 
nyilvánosság előtt megtartott beszédében Máthé az önmagunkkal folytatott küzde-
lemről szólt. A cikk írója (BL)32 annak fontosságát emelte ki, hogy az anyaszentegy-
ház minden egyes tagján keresztül erősödjön a hitben, úgy, ahogyan a hadviselő 
felek erősítik „belső frontjaikat”.

Az istentiszteletet követően Sipos András főesperes nyitotta meg a közgyűlést. 
Beszámolójában külön kitért az egyház és az iskolák kapcsolatára. Szomorúnak 
találta ugyan, hogy tizenöt virágzó csángó községnek csak négy hitvallásos (vagy-
is felekezeti) iskolája van (milyen jó lenne, ha ezt ma is elmondhatnánk!), ámde 
örvendetesnek tartotta, hogy azok zavartalanul működnek.

Raduch György33 javaslatára a közgyűlés három határozatot fogadott el: egy 
hosszúfalusi csángó múzeum létrehozásáról az evangélikus kultúrházban, két ta-
nulmányi ösztöndíj létrehozásáról (egy papnövendék, illetve egy tanítójelölt részé-
re) és az evangélikus énekeskönyvek újabb kiadásáról.

Végül Biró László hosszúfalu-felszegi lelkész javaslatára a közgyűlés táviratban 
üdvözölte Argay püspököt 25 esztendős lelkipásztori működése alkalmából.

31 Máthé Jánost az 50-es években kommunistaellenes megnyilvánulásai miatt deportálták. 
Argay személyes közbenjárására dr. Petru Groza kegyelemben részesítette.

32 Nagy valószínűséggel Biró László hosszúfalu-felszegi lelkész készítette a beszámolót. Ő volt 
azokban az években az egyházkerületi számvevő is. 

33 Raduch György ekkor a brassói egyházmegye számvevője volt.
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Az egyházkerület közgyűlését is ugyanott tartották meg „Purgly László és 
Argay György szuperintendens elnöklete alatt”.34 A megjelentek közül a cikk írója 
(vélhetően ugyanaz a Biró László) kiemeli dr. Palágyi Jenő aradi főorvost, az egy-
házkerület másodfelügyelőjét és Guld Emil aradi bankigazgatót, egyházkerületi 
ellenőrt. Őket követik a főjegyzők, Nikodémusz Károly brassói lelkész és dr. Papp 
Béla brassói orvos. A rövidre fogott felsorolást Kocsis Béla brassói gyáriparos, 
egyházi bíró neve zárja. A beszámolóból megtudhatjuk, hogy miután a különféle 
bizottságok véglegesítették álláspontjaikat, délután egy „előértekezletre” is sor 
került. Az esti áhítat keretében Mátyás Béla pürkereci lelkész hirdetett igét, majd 
az egyház gyámintézetének műsora következett. Ezt Kis Béla teológiai tanár és 
csernátfalusi lelkész, a gyámintézet ügyvivője nyitotta meg. Mély benyomást kel-
tett a hallgatóságban Bálint János és Kanabé Gábor középiskolai tanuló előadása, 
valamint a Kiss Béláné vezette szavalókórus, mely a „magyar tanulóifjúság nemes 
gondolkodásáról és szívós élni akarásáról” tett bizonyságot.

Másnap (október 26-án) Ponyiczki László bánsági főesperes tartotta az istentisz-
teletet. Ezt követően Purgly László főfelügyelő mondott nagy hatású ünnepi beszé-
det.35 Ő az akkori jelen legfontosabb feladatát abban látta, hogy „félretéve mindent, 
ami elválaszthat egymástól, egyetértő testvéri szeretetben munkálni [kell] egyhá-
zunk és népünk javát”. (Talán ma sem veszített aktualitásából ez a program.)

Argay püspök következett, aki úgy fogalmazott, hogy „az egyház egyetlen célja 
közelebb vezetni a lelkeket az élő Istenhez”. Ugyanakkor rámutatott, hogy ezt a 
feladatot helyezte az egyház missziói, szociális és kulturális tevékenységének kö-
zéppontjába a szolgálatából addig eltelt két esztendő alatt. Elmondta azt is, hogy 
szerinte a magyarság szociális érzéke és egymásért való felelőssége erős fejlődésen 
ment keresztül. Ezután köszönetet mondott mindazoknak, akiknek érdeme, hogy 
az egyházkerület egyetlen gyülekezete sem maradt lelki vezetés nélkül, az egyház 
iskoláiban pedig képzett tanítók dolgoznak. Ebben az összefüggésben a püspök 
külön kitért Purgly egyházhűségére, és kiemelte, hogy a főfelügyelő oroszlánrészt 
vállalt az anyagi áldozatokból, amelyek által biztosítani lehetett a háborús évek 
alatt is az egyház működését. Beszédéből megtudjuk azt is, hogy megválasztása 
óta nem tartottak kerületi szinten közgyűlést.

Szót kaptak még Kis Béla egyetemi tanár, aki a lelkészképzésről és a gyáminté-
zet munkájáról készített jelentését olvasta fel, Gillich Fülöp, aki a kerület segély-
zőintézetének működéséről beszélt, és Biró László, a kerület számvevője, aki az 
egyház anyagi helyzetét ismertette.

Három év telt el Argay György püspökké választása óta, amikor 1944 szep-
tem berében az Aradi Híradóban megjelentetett egyik cikke miatt hadbíróság elé 
állították. A vád hazaárulás volt. Mintegy évig tartó huzavona után a krajovai 

34 A Déli Hírlap pénteki (1943. november 5.) számából vett idézet világossá teszi az erőviszo-
nyokat: előbb említtetik a főfelügyelő és csak utána Argay, aki bár a titkosszolgálati jelen-
tésekben és az egyházi iratokban egyaránt püspöki rangot visel, az újságban mégis mint 
szuperintendens szerepel. 

35 A cikk írója elnöki megnyitónak nevezi a beszédet.
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törvényszék semmisnek nyil-
vánította azt a lugosi had-
bíróság által meghozott íté-
letet, amelynek alapján a 
romániai magyar evangéli-
kusok lelki vezetőjét tíz év 
kényszermunkára akarták 
fogni. Az Argay nevére kiállí-
tott titkos iratok egyértelművé 
teszik, hogy 1944 szeptembe-
rében történt letartóztatása 
rosszindulat, gyűlölet és túlka-
pások sorozatának eredménye 
volt. Az első fokon kimondott 
gyalázatos „ítélet” pedig nem-
csak igazságtalannak, de jog-
szerűtlennek is bizonyult már 
akkor. Krajován aztán felmen-
tették Argayt minden vád alól, 
és az is kiderült, hogy alapta-
lanul állították a titkosszolgá-
lati jelentések, hogy valaha is 
becsmérelte volna a Román 
Királyságot, vagy ócsárolta volna a román nemzetet. Sőt, a lefolytatott alapos 
rendőrségi adatgyűjtés arra az aktív támogatásra világított rá, amellyel Argay ro-
mán és zsidó honfitársait segítette, mentette Arad kéthetes magyar adminisztráci-
ója alatt, illetve azelőtt. A vizsgálati fogságban saját költségén börtönben tartott és 
utaztatott püspök (sic!) meghurcolásának áldatlan következményeit viszont, mint 
keresztjét, egész további életén át viselnie kellett.

Álljon itt végezetül a Próbatétel című cikk jómagam által visszamagyarított 
szövege, amely a vád egyetlen „bizonyítéka” volt a „perben”:

„Embert próbáló időket élünk. Most valódi arcunkat mutatjuk meg. Színt vallunk 
érzéseinkről s az erényről, amely lelkünkben lakozik. Eljött a próbatétel ideje! Midőn 
Isten előtt mérettetünk meg, a világ is megláthatja, mit érünk.

Kisebbségi sorsunk huszonhat esztendeje sok megpróbáltatást hozott reánk. Ki-
álltuk a hűségpróbát fajunk iránt, de a viszontagságok megtizedelték sorainkat. Kik 
közülünk nem bírták elviselni a nehéz magyar sorsot, átmentek a naposabb oldalra. 
Közösségünk úgy szegényedett el és fogyatkozott meg, akárcsak a lombjait hullató fa, 
melynek rügyei már kivirágzásuk előtt elhervadtak.

Ma újabb próbatétel elé nézünk. Kemény próbák adnak számot arról, ahogyan 
nemzetéhez ragaszkodik a magyar. Jómagam sokszor elmondtam már, hogy inkább 
eszem száraz kenyeret, sőt, ha kell, arról is lemondok, csak lehessek újra véreim közt. 
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Most ehhez hozzáteszem: bíznunk kell saját erőnkben és a magyar honvédek védőpaj-
zsában! Hordoznunk kell a magyar jövőért bármely súlyos terhet!

Nem vártképpen alakultak közös dolgaink. Ide [Aradra] nem fanfárokkal, nem vi-
rágesőben jöttünk vissza, mint Nagyváradra vagy Kolozsvárra, hanem vérzivatarban, 
ágyúdörgés közepette: egy oly viharban, amely az egész világegyetemet rengeti. Test-
véreink segítő keze rántott vissza minket a pusztulás szakadékának pereméről. Nem 
béke ringat minket lágy ölén, hanem egy oly világégés közepette térünk haza, mely 
mind több és több drága magyar vért követel. Égzengésben, páncélba öltözve, harcok 
közepette, vértengereken átkelve jöttünk vissza. Nemzetünk most felvértezett karjaival 
úgy ölel magához, hogy közben élet-halál harcot vív.

Nem kényelmet remélünk mi, akik remegve vártunk e pillanatra, a felmentő ma-
gyar seregre és féltve szeretett testvéreink hazatérésére. Tudjuk, hogy Édesanyánk, ki 
most kebelén tart s megáld, csak szűken mért fekete kenyeret adhat nekünk. Az viszont 
táplálóbb számunkra a tejnél, s édesebb a méznél, mert nem mostoha gyanánt veti 
elénk, hanem szíve melegével teszi asztalunkra. Új próbatételhez kell most életünket 
igazítanunk. Ne csodákat várjunk hát, ne a bőség után epedezzünk. Szülénk nem 
ünneplést, hanem szorgos munkát és áldozatot vár tőlünk, s az lesz a legkedvesebb 
gyermeke, aki a legtöbbet vállalja érte e percben. Emeljünk védőfalakat a vész s a 
rontás ellen! Vessük el a türelmetlenséget, az aggodalmat és a hitetlenséget. Tűrje most 
minden magyar összeszorított fogakkal és példás fegyelemmel mindazt, amit Isten reá-
mér, és tegye meg mindazt, amit a magyarság jövője tőle megkövetel!

Próbatétel idején hittel reméljük, hogy Isten előtt kedves volt az előző huszonhat 
esztendő imádságos szenvedése, s Ő ma sem veti meg az erősek és a bátrak áldozatát. 
Írva vagyon: a próbálkozás reményt szül, s aki hisz, meg nem szégyenül.”

Csendes László, 
a bukaresti egyházközség  

felügyelője
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Társas egyletek Kolozsváron

A kolozsvári Polgári Társalkodó

A 19. század a magyarországi és erdélyi magyarság társadalmi és kulturális in-
tézményei virágkorának tekinthető. A magyar társadalom a század első felében a 
reformkornak köszönhetően gyökeres átalakulásokat tudhat maga mögött; ekkor 
már nem pusztán a kulturális élet fellendülésének lehetünk tanúi. A modern nem-
zetteremtést célzó erőfeszítések és a korszerű alkotmányos állam iránti igények 
maguk után vonták a kulturális élet centralizációját. Ekkoriban kezdenek megje-
lenni az egyesületek, melyek a modern (19. századi) polgári társadalom szülöttei. 
Az egyesület szabad és önkéntes polgárok olyan társasági szerveződése, amely 
során közösen kialakítanak egy alkotmányos szabályrendszert, vezetőket válasz-
tanak, közgyűléseket tartanak, és a társaság működését folyamatosan ellenőrzik. 
Kolozsváron már az 1830-as években léteztek különféle zártkörű vagy magánjelle-
gű olvasóegyletek, könyvkereskedések, könyvkölcsönzők, melyek mind a szellemi 
élet utáni vágyakozást elégítették ki. Ekkoriban a városnak négy olvasóegylete 
volt, ezek közül csak egy az, ami igazán a hazai szépirodalmat részesítette előny-
ben: a Könyvtári Egyesület. A Nőegylet által működtetett olvasókör leginkább né-
met és francia remekműveket tárolt. Az 1843-as évben alapított „Reading Club” az 
angol szépirodalom népszerűsítője volt. A késő reformkorban alapított Kolozsvári 
Olvasótársulat az irodalmi kultúra széles körű terjesztését tűzte ki célul. 1847-ben 
már több mint ötszáz kötettel rendelkezett, ezeknek gerincét a német és angol 
irodalmi művek alkották. A legfontosabb egyletek a városban a kaszinók voltak, 
amelyből kettő is alakult a reformkorban: a Kolozsvári Casino és a Polgári Társal-
kodó. Az 1837-ben alapított társalkodó kezdeményezője Tauffer József kereskedő 
volt. A Vasárnapi Újság 1837. szeptember 24-ei számában közli a hírt: „Kolozsvá-
rott a közértelmesség fejlesztése tekintetéből Polgári Társalkodó cím alatt olvasóterem 
nyittatott igen csinos bútorozással, hol évenként 6 p. forintok letétele mellett a honi 
s nevezetesebb külföldi hírlapokat, folyóírásokat stb. olvashatni. E kívül ártatlan 
időtöltésekre is van szobabútorozva. Szálljon siker a célszerű intézetre.” A kaszi-
nónak 1838-ban 155 részvényese van, tízévnyi működés után már csak 53. Ennek 
egyik oka a forradalom kirobbanása, mely során a tagok jelentős része csatlako-
zott az újonnan megalakuló honvédsereghez. A Polgári Társalkodó fennállásának 
harmadik évtizedére, az 1860-as évekre a belső háborúskodás volt jellemző. Az 
egyesület már nem tudott olyan hatékonyan működni, mint az előző évtizedek-
ben, és a részvényes tagok közül néhányan változásokat akartak a kaszinón belül. 
A társalkodó két pártra szakadt, az egyik reformokat akart, a másik nem volt haj-
landó semmilyen korszerű újítást elfogadni. 1868-ban a változásokat akaró tábor 
kivált a Polgári Társalkodóból, és megalapították a Kolozsvári Kört. 1873-ban már 
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EK csak 103 részvényese van a kaszinónak. A kereskedők által alapított társalkodó 
a következő években tovább működött, de már képtelen volt a régi társasági élet 
visszaállítására. A pénzügyi gondok és az egyesület falain belül egyre nagyobb te-
ret hódító kártya- és a biliárdpartik csak mélyítették a válságot. A kaszinó további 
története nem ismert, de részvényeseinek nagy része csatlakozott az 1896-ban 
megalakuló Nemzeti Kaszinóhoz, ebből kifolyólag feltételezhető, hogy a társalko-
dó ezekben az években végleg beszüntette működését. 

A Kolozsvári Kör

A Polgári Társalkodóból kivált tábor 1868-ban megalapította a Kolozsvári Kört. 
A Magyar Polgár a következőket írta az egyesület első közgyűléséről: „A Kolozs-
vári Kör helységei vasárnap nyittattak meg nagyszámú tagok jelenlétében Hajós Já-
nos által. A kör ügyszeretettől áthatott elnöke megnyitóbeszédében méltó önérzettel 
hasonlíthatta össze az új egylet megalakulását, melynek eszméje a folyó év tavaszi 
hónapjaiban, mint termő mag elvetve, az ősz beálltával meghozza gyümölcseit, a ter-
mészet hasonnemű jelenségeivel. Valóban ki megszemléli a Kör ízlés- és kényelemmel 
berendezett termeit s a tagoknak rendelkezésére álló szórakozási és művelődési esz-
közöket, az tisztelettel fogja beismerni, hogy a derék kezdeményezők nem riadván 
vissza az útjukban állott akadályoktól, minden lehetőt megtettek a maguk elé tűzött 
cél elérésére, amely cél megvalósításában, bizton reméljük, városunk polgárainak az 
egylet irányában folyvást növekedő részvéte hű támogatójuk leend.”

Az egylet gyorsan gyarapodott, fennállásának hetedik hónapjában már 351 
részvényes taggal rendelkezett. Ezek zömét az értelmiség és a polgári középosz-
tály alkotta. Az értelmiség köréből a legnagyobb arányban az egyetemi tanárok 
voltak, akik később az intézmény vezetői tisztségeit is betöltötték. A kör minden 
évben két közgyűlést tartott, az elsőt az év elején, általában a farsangi bálokat 
megelőzően, a másodikat az év közepén. A választmányi vezetőség minden hó-
napban egyszer ülésezett, ahol minden tag szavazati és felszólalási joggal rendel-
kezett. A vezetőség öt szakosztályt hozott létre (1. Jogi szakosztály, 2. Nevelési 
szakosztály, 3. Történeti szakosztály, 4. Természeti szakosztály, 5. Államtudomány 
szakosztály), melyek 1868 decemberében tartották az alakuló gyűlésüket. A szak-
osztályok elnökévé dr. Endes Gábor jogtanárt választották, jegyzőnek pedig Bok-
ros Eleket. Minden hónap első vasárnapján gyűlést tartottak, ahol megbeszélték 
az elmúlt hónapban folytatott tevékenységüket, és határoztak a következő hónapi 
feladatokról. A Kolozsvári Körnek e szakosztályok felállításával az volt a szándéka, 
hogy egy olyan társadalmi intézményt alakítsanak ki, ahol a város valós problé-
máival foglalkoznak. Az 1890-es években a Kolozsvári Kör válságos időszakon 
megy keresztül, melynek következtében a vezetőségben az az elhatározás szüle-
tett, hogy az egyletet újjá kell szervezni. 
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A kolozsvári Nemzeti Kaszinó a két világháború között
A 19. század vége fele a kolozsvári társasági élet válságosabb időszakát élte, mi-

vel a városban lévő társadalmi intézmények már nem voltak képesek elég vonzerőt 
gyakorolni a lakosságra. A Kolozsvári Kör vezetősége nem tudta megakadályozni a 
korábbi lelkes hangulat folyamatos hanyatlását, mely komoly gondokat okozott az 
egyesületnek, így az az elhatározás született a vezetőség körében, hogy az egyletet 
újjá kell szervezni. 1896-ban Czikmántori Ottó ügyvéd javaslatára aláírási kér-
dőívet köröztettek egy új egyesület, a Nemzeti Kaszinó megalakítása érdekében, 
melyet a kör összes részvényes tagja aláírt, így 1896-ban létrejött a kolozsvári 
Nemzeti Kaszinó. „A megboldogult Kolozsvári Kör romjain tegnap felépült a Nemzeti 
Kaszinó Kolozsvár című társas kör. Az újszülött kedvező kilátások között kezdte meg 
pályafutását. Már eddig háromszázat meghalad a tagok száma, ami kétségtelenül a 
nagyfokú érdeklődésnek a jele. A hangulat, amelyben az új kaszinó életet nyert, biz-
tató tünete a kolozsvári társadalom előkelőbb körei érdeklődésének és annak a szük-
ségességnek, mely a kaszinót létrehozta. A már évek óta végelgyengülésben sínylődő 
Kolozsvári Kört immár fölváltja a Nemzeti Kaszinó Kolozsvárt. Fokozott életkedvvel, 
egészségesebb szervezettel s talán valami újabb szellemmel is kezdi meg a működését, 
amihez csak szerencsét kívánunk”− írja az Ellenzék az 1896. május 22-i számában. 
Az újonnan megalakult egyesület az első világháború kitöréséig folyamatos 
fejlődésen ment keresztül, és a város egyik fontos társadalmi intézményének 
számított. A háború évei alatt azonban hanyatló időszak vette kezdetét, mely az 
impériumváltást követően tovább fokozódott az új hatalmi rendszer kiépülésének 
következtében. Az első világháború utáni zűrzavaros események jelentős hatással 
voltak a Nemzeti Kaszinó mindennapjaira is, a tagok létszáma lecsökkent, többen 
a háború elől menekültek el, sokan pedig a román közigazgatás kiépítésekor váltak 
munkanélkülivé és kényszerültek elhagyni Kolozsvárt. A Nemzeti Kaszinó veze-
tősége ezekben az időkben a belső átalakulást tartotta a legsürgetőbb feladatnak, 
mert az intézményen belüli egyensúly helyrehozásával próbálták meg visszaállí-
tani a kaszinó társadalmi-kulturális téren betöltött szerepét. Az 1922 márciusában 
tartott tisztújító közgyűlésen megválasztották elnöknek Nagy Károly református 
püspököt. Az újonnan megválasztott elnök első feladatai közé tartozott a kaszinó 
hatékonyabbá tétele. Decentralizálta az intézményt, ezáltal nagyobb önállóságot 
biztosított az elnöknek, igazgatónak, gazdának, titkárnak és pénztárnoknak a ki-
sebb jelentőségű gazdasági kérdésekben. Ugyanakkor lényeges célként határozta 
meg az erdélyi művészet támogatását, a könyvtár gyarapítását, modernizálását, 
kulturális események szervezését, társas vacsorák és zenés estélyek rendezését. 
Az 1926-ban elhunyt Nagy Károly elnöki tisztségét egy évig senki sem töltötte be, 
ebben az időszakban a kaszinó vezetője dr. Jelen Gyula volt, akit majd 1927-ben 
elnöknek választanak. Elnökségének ideje alatt sikerült hatóságilag elismertetni 
a kaszinó jogi személyiségét, ezáltal elhárítva az intézmény működését veszélyez-
tető legnagyobb akadályt. Határozott intézkedései révén a következő években je-
lentősen megemelkedett a taglétszám. 1929-ben már 400 tagja van a kaszinónak, 
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EK ami mind pénzügyileg, mind pedig a társasági életet tekintve jótékonyan hatott 
az intézményre. Irányítása alatt a kaszinó fontos fejlődési folyamaton ment ke-
resztül, a vívmányai közül az intézmény helyiségének a kibővítése és a technikai 
újdonságok beszerzése volt a legfontosabbnak tekinthető. Úgyszintén kitűnő ve-
zetői képességeinek köszönhetően az egyesületnek sikerült nagyobb pénzössze-
geket adományoznia a város magyar diákjainak a megsegítésére, továbbá rangos 
kulturális események szervezése révén támogatták a helyi művészek munkásságát 
is. Viszont a későbbi évek során, elsősorban a gazdasági válság következtében 
kialakult nehéz körülmények miatt, újabb nehéz periódus következett, melyet az 
ország politikai instabilitása tovább fokozott.

Észak-Erdély Magyarországhoz csatolása a kezdetekben lényegesen javított az 
intézmény társasági és főleg pénzügyi helyzetén. Feltételezhető, hogy voltak ki-
sebb-nagyobb problémák is, hiszen a szignifikáns arányt képviselő, anyaországból 
származó tagok, az erdélyi szokásokat nem ismervén, változásokat akartak, és 
ez a kezdeti euforikus hangulatot követően némi feszültséget generált. Az 1942 
novemberében lezajlott közgyűlésen dr. Vékás Lajost választották meg a Nemzeti 
Kaszinó élére, aki megpróbálta az egyesület pénzügyi helyzetét javítani, ez azon-
ban kevésnek bizonyult a további hatékony működéshez. A következő hónapok-
ban, években a kedvezőtlen körülmények tovább fokozódtak, hiszen a háborús 
front hamarosan elérte a várost. A közigazgatás és katonai parancsnokság kivo-
nult Kolozsvárról, így tovább gyengítve az intézményt. Ezt követően újabb válsá-
gos időszak vette kezdetét (háború, kimenekülés, szovjet megszállás), melynek 
következményei a Nemzeti Kaszinó végleges megszűnését jelentették. 

Fazakas László
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Szabó Dezső

Búcsú Kolozsvártól

Kolozsvár, Kolozsvár, Kolozsvár. Milyen jó ismételgetni ezt a nevet. Kolozsvár, 
Kolozsvár. Szelíden hull rá muzsikája, holdvilág a falusi parókiára.

Falak, kövek, újból nőtt lombok s te, Temető. Gondos szájjal, melegen leheljé-
tek rám gyermeknapjaim, mint az éjjeli város a beivott napot. Ó, egyetlenül szent 
város, csipkerózsás, csodálatos erdő. Régi napok bozótja mélyén ott alszik egy 
gyermek, őstisztaságú egyszerű lélek. Mellette szalagos hajú gyermeklányok. Nem 
tudtak megvénülni és nem tudtak meghalni, úgy odaöleltem őket akkori napjaim-
hoz. Csak az él örökre belőlünk, amit elpazaroltunk magunkból.

Fel tudom-é sírni a leszegzett szemeket? Ó szívem, elszakadó napok rángó 
horgonya, elrohant múlás fájó örökkévalóságba. Miért sírsz mindig haza ezzé a 
gyermekké?

Szegény „szívet” kiástam Szigvártból és a Kartauziból. Régi metszetek: holdvi-
lág, sírhalmon könnyes ifjú, hektikus varrólányok rangja: szív, kopott, siránkozó 
szív, te vagy az egyetlen igazság.

Voltam modern, rafinált, komplikált, individualista, celebrális, intellektuel, 
übermensch s mi a frászkarika. Minden betű hőse, minden hősiesség balekje. 
Most levegőd érint meg, szent város, és egyszerű, banális, jóindulatú szív vagyok. 
Olyan, mint az édesanyám frissen mosott fehér köténye. És minden, ami e szíven 
kívül történt, meddő fájdalom, hazug cél, őrült akarat volt.

Kolozsvár, Kolozsvár. Ím szüretelő kedvvel szakadok beléd, messze tévedt na-
pok boldog rongyszedője. Köveken, bokrokon találok egy napot, órát, egy fájdal-
mat: drága gyapját az elveszett báránynak. És a talált drágaságokból úgy építge-
tem össze magam, mint egy hóbabát.

A temető. Itt nincsen vonal az élet és a halál között. Merész dombhátat púpoz-
nak a sírok, s odamosolyog a város minden szeme. Mintha magasra tartott zöld 
kötényében ringatná a város halottait. Mintha ez a csodálatos temető volna ennek 
a csodálatos városnak az értelme, legfelsőbb megvalósulása. Mintha abban a csen-
des, álmodó városban csak azért álmodnának életet az emberek, hogy itt, vissza-
sodródva a földbe, beleébredjenek a mindenéletbe. A vén műkertész, a halál, fogja 
az öreg bagós hóstátit, a pityókos hídelveit, a káromkodó Szén utcait s mélyszemű 
virágokat, titkos szövegű tündérkertet csinál belőlük.

Ez a temető hosszú történelem, hősök s fájdalmak mélyült horizontja. Süppedt 
vassírok mélyén Szent Dávid tiltott zsoltára zúg. Örök diákok, bolygó mindennapi 
hősök, a betű és az Ige halálos szeretői jöttek ide, visszafizetni kölcsönvett testüket. 
Előbb bejárták a világot, éheztek minden nyelven, tanultak minden lelken s rajong-
tak minden rajongással. Azután visszajöttek még többet éhezni, még jobban fájni, 
még erősebben rajongani. És hozzáépíteni omlott testüket a jövő Erdély földjéhez.
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Ott van a kis templom, egyszerű, tiszta, mint egy evangéliumi parabola. Mel-
lette van egy kő, közönséges nagy utcai kő. Ez Erdély nagy tűzköve, és millió 
taplólélek égett fel szikráitól. Rabszellemek Dózsa Györgye, Dávid Ferenc, lelkeket 
görgető lázadó gigász. Milyen beteg voltam azoktól a betűktől, melyeket beteg 
kezed börtönöd falaira írt.

A református kollégium. Tűnt királyságom, gyermekjobbágyaim. Szelíd, gond-
viselésképű bácsi-tanárok. Vasárnap a templom frissessége s a zsoltárok nagy tisz-
títása. S az öreg káromkodó szolga, aki úgy hasonlított a valláskönyvünk haragvó 
Jehovájához. Mint a szép híves patakra…

És ott van a Holdvilág utca. Kis házak során szakad a mezőbe, mint egy meg-
tört kérdés. Itt azok laknak, akik esténként nyolcra szalonnát és ötre gabonapálin-
kát vesznek. Egy három nagyobb ablakú ház magaslik ki. Itt lakik az öregasszony, 
Jókai javíthatatlan jó gyermeke. Tizennégy gyermeke volt, nehéz kálvária volt 
élete, s most hetvenöt éves. Az Ellenzék van aggott kezében, politizál, s könyv 
nélkül tudja Victor Hugót. Szidja az „aljas” Bécset, de nem tud haragudni Tiszára. 
Húsételre csak nagy ritkán jut neki, de két beteg él a konyháján, s mindennap vá-
sárol friss lapokat. Ha öreg nénikék jönnek hozzá, vezércikkeket olvas fel nekik, s 
beszédeket tart a fia „iránya” ellen, aki a vörös csillag felé tévedett. Nagyon hiszi 
az Istent, de nem imádkozik hozzá. Összeveszett vele, és sokkal büszkébb, mint-
sem ő kezdje a békülést. És az sem kezdi. És nagy, okos szemeiben mindig több 
lesz az árnyék. Mindjobban fájnak azok, akik nem jönnek. – Ó, hol találom meg az 
én régi gyermekzokogásom? Ó, meg nem fizethető egyetlen nagy adósság!

Csendes utcák, naiv, büszke, koldus emberek. Beszédjükben csak hangsúlyos 
szótagok vannak, mintha egy pör utolsó dobpörgése volna. Gyors gesztusok, vad 
képzelések, cifra nyomorúság, lehetetlen józanság. És múlt, múlt, múlt, mely 
befoly minden zugot, mint a havasok idelehelt köde.

A Sétatér. Két hosszú utat óriási fák őriznek, a mamutkorszak itt hagyott fati-
tánjai. Mikor erre szakad a gyalui szél, felharsognak, és ennél a harsogásnál újra 
lehetséges az eposz. De mikor csendben vannak, és lágy nap szűri lombjukat, fiatal 
lányok járnak alattuk. Csak azért jönnek ide, mert szépek és fiatalok.

Erdély összegyűlt visszhangja vagy, fájdalmas szép város. És tékozló fiad újra 
megtalált könnyel búcsúzik tőled. Ő elment a világba, s hazája lett minden hely, 
ahol szép van, ahol gondolkoznak, ahol jót akarnak. Honfitársa mindenki, aki tud 
szánakozni. De ha Téged megvágnak, Erdély, még szeretne élni, megint erdélyi 
lenni, csak erdélyi, odafutni hozzád, hogy egy sebed ő is betapassza még fiatal 
testével, megvert gondolatával, tévedt fájdalmas egész életével.

Az élő ember maga csak húr a maga életén. A nagyöblű hegedű, a messzi rezo-
nálás: halott előzői. Ó, Erdély, fojtott zengésű óriás hegedű, hány millió szakadt 
húr fájdalma van beléd gyűlve. Lehet-é másé a hegedű, mint azé, akié a fájdalom 
és a dal?
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Házsongárdi évfordulók

Október 1-jén Dobri János (1914–1990) református lelkész halálának lesz ne-
gyedszázados évfordulója. Brassóban született, s az ottani Római Katolikus Fő-
gimnáziumban érettségizett. Ott ismerte meg a cserkészmozgalmat. 1934–1938 
között végezte Kolozsvárt a teológiát. Már közben bekapcsolódott a Református 
Kollégium cserkészeinek az irányításába. A népdal- és néptánctanítást is felvette 
a foglalkozások körébe. Az 1940-es években segédlelkész, majd tábori lelkész. 
1944-ben orosz fogságba esik, s megtanul jól oroszul. Hazatérte után, 1949-ben a 
Protestáns Teológiai Intézetben lesz az orosz nyelvnek és az ortodox egyház tör-
ténetének a tanára, doktorál is. 1957-ig taníthat, bár közben ismételten képtelen 
vádakkal letartóztatják. Akkor a kirakatperek egyikében, a Dobai-perben 6 év 
börtönre és vagyonelkobzásra ítélik. 1963-as szabadulása után fizikai munkás. 
1969-ben hívják meg a kolozsvár-kerekdombi gyülekezet lelkészéül. Itt 1977–1980 
között sikerül templomot építtetnie – ami akkoriban rendkívüli teljesítménynek 
számított. Sírja a III. A parcellában. 

Október 9-én Orient Gyula (1869–1940) 
gyógyszerész halálának a háromnegyed száza-
dos évfordulójára emlékezhetünk. Neve szak-
körökben még napjainkban is fogalomszámba 
megy. 1891-ben Budapesten szerzett gyógy-
szerészi oklevelet. 1898-ban jött a kolozsvári 
egyetem kémiai intézetébe tanársegédként. 
1900-ban itt avatták gyógyszerészdoktorrá. 
1906-ban az orvosi diplomát is megszerezte, 
majd 1918-ban magántanárrá habilitálták. 
Közben gyógyszerészek nemzedékeit képezte. 
Az 1919-ben megnyíló román egyetem is al-
kalmazta, rábízva a gyógyszerészeti oktatás 
megszervezését. Mint a méregtan előadótaná-
rát nyugdíjazták 1934-ben, mikor megszűnt a 
gyógyszerészképzés Kolozsvárt. Szakirodalmi 
tevékenysége mellett nevéhez fűződik a gyógy-
szerészet-történeti gyűjtőmunka, melynek 
köszönhető a kolozsvári múzeum felállítása a Mauksch–Hintz-házban. Emlékét 
Ember Bogdán gyógyszerésznek az I. C parcella rácsos sírkertjében lévő fekete 
márványkövén örökíti meg felirat. 

Október 10-én Kolozsvár leghíresebb cigányprímása, Pongrácz Laji halt 
meg 72 éves korában. Nemcsak a kolozsvári úri mulatóknak, de Rudolf trón-
örökösnek is kedvelt muzsikusa volt. Élete utolsó éveiben Budapesten muzsi-
kált. Fiát látogatta meg Bécsben, s ott érte a halál. Kívánsága szerint Kolozsvárt 
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temették el. Az állomásról kísérték ki a Házsongárdba, ahol Boros György unitá-
rius püspökhelyettes mondott felekezethez nem kötődő beszédet. A sírhely mára 
ismeretlen.

Október 11-e Benel János (1856–1915) sebésztanár halálának a centenáriu-
ma. Kolozsvár szülötte volt, az itteni Római Katolikus Gimnáziumot végezte 1873-
ban, s orvosi tanulmányait az éppen megnyitott egyetemen folytatta. Rögtön utá-
na, 1878/79-ben műtőnövendék lett Brandt József professzor mellett, 1879–84 
között sebészeti tanársegéd. Ő az első, aki sebészi tárgykörben „sebkezelés és 
kötszereléstan”-ból magántanári képesítést szerez Kolozsvárt (1884). A Vöröske-
reszt Kórházban is Brandt maga mellett alkalmazza Benelt, mondhatni, utódának 
neveli ki. Hosszas szenvedés után mint királyi tanácsos, a Ferenc József-rend lo-
vagja hunyt el, sírköve ma is áll a Házsongárdi temető II. B parcellájában.

Október 15. Kristóf György (1878–1965) irodalomtörténész halálának a félszá-
zados évfordulója. Tófalván született, a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban tanult, 
Kolozsvárt és Pesten végezte bölcsészeti tanulmányait. 1903-tól lett a szászvárosi 
Kún Kollégium latin–magyar tanára. Itt kezdett irodalomtörténeti kutatómunkába. 
1922-ben vele töltik be a kolozsvári új román egyetem magyar nyelv és irodalom 
tanszékét. Közel két évtizeden át ő képezi az erdélyi magyartanárokat. Emellett 
tanulmányok és kötetek sorát jelenteti meg. Főleg Petőfi és Madách munkásságát, 
az erdélyi irodalom múltját és újabb kibontakozását kutatja. 1940-től a visszatérő 
Ferenc József Tudományegyetem tanára, dékánnak is megválasztják. Betonsírja az 
iktári Bethlen-kripta melletti „református kertben” található. 

Október 24. Tunyogi Csapó József (1790–
1858) 225. születési évfordulójára emlékeztet. 
A Paget-kripta mögött, a Kertek parcellában 
álló terméskő oszlopára utólag írták fel az év-
számokat, s ott valószínűleg tévesen 1789 sze-
repel születési évként. Tunyogi Zilahon kezdett 
tanulni, majd a kolozsvári Református Kollé-
giumban végzett. Főkormányszéki írnok lett, 
aztán két évet Marosvásárhelyen töltött, míg 
1816-ban letette az ügyvédi vizsgát. A Kor-
mányszéken kapott fogalmazói állást. Mikor 
megürült a kolozsvári kollégium jogtanári szé-
ke, őt vélték méltónak betöltésére. 1820-ban 
pár hónapig a bécsi egyetemen tökéletesítet-
te tudását. A jogtudomány minden fontosabb 
ágát előadta, 1833-ig latinul, azután inkább 
magyarul. 1829-től kezdve ismételten rektorrá 
választották. Az Akadémia még 1832-ben tag-

ságra méltatta. 1834-től országgyűlési követként is szerepelt. Jelentős okmány-
gyűjteményt állított össze. Cikkei inkább a selyemhernyó-tenyésztésre vonatkoz-
nak, amelynek erdélyi úttörője volt.
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Színészanekdoták Jancsó Miklós gyűjteményéből

A játszó ember II.

Feri remekül utánozta az állathangokat. Valamikor a 70-es évek egyik vidám 
műsorában be is mutatta ez irányú tudományát. (De jó volt újra hallani a napok-
ban az egykori kollégákat a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárának felvételéről.) 
Egyik ilyen attrakciója volt a csirkecsipogás. Pontosan úgy tudott csipogni, mint 
egy csirke. De talán jobban is: a csirkelélek skáláját kicsipogta, ha kértük: riadtsá-
got, örömöt, félelmet, kétségbeesést, boldogságot. 

Egy alkalommal a kolozsvári színház mellett működő cukrászdában kávéztunk, 
amikor a félig üres cukrászdába bejött egy falusi néni – szatyrokkal, kosarakkal, 
egyebekkel. Rendelt magának egy hatalmas krémes tortaszerűséget, és elkezdte 
óvatosan kanalazni. Látszott, nem erőssége a civilizált táplálkozási forma. A kis-
kanalat is marokra fogta, úgy próbált boldogulni. Kínlódott hát óvatosan a néni 
a süteménnyel, csorgott ki a krém a tányérjából, mint vulkánból a láva, ahogy 
megnyomta a krémes tetejét. És ekkor váratlanul felcsipogott egy csirke. A kávézó 
elcsendesedett, a szerencsétlen „csirke” tovább csipogott. A vendégek elkezdték bá-
mulni a nénit, hiszen – logikusan gondolkozva – csak nála lehetett csirke, látszott 
a ruháján, hogy faluról jött, ott él, más, amolyan zakós kávéházi vendégről nem 
lehet feltételezni, hogy mondjuk, csirkét hord az aktatáskájában vagy a zsebében. 

Mi, akik Ferenccel ültünk egy asztalnál, tudtuk, hogy most a „csirkeprodukció” 
következik, illetve már javában beindult. Kíváncsian vártuk a folytatást (mint olyan 
történetnek a végét, amit nem ismerünk), merre alakul-kanyarodik a csipogásjáték. 
És Feri csipogott rendületlenül… a falusi asszony abbahagyta harcát a süteménnyel 
és a civilizációval: figyelni kezdett: hol az a csirke? hirtelen eszébe jutott: nem ke-
rült-e be véletlenül a szatyrába? Elkezdte a nem létező szárnyast keresni: idegesen 
turkált a csomagjában, persze hogy nem talált semmit (miközben a „csirke” egyre 
riadtabban és élesebben csipogott). Majd váratlanul elhallgatott. A néni megnyu-
godni látszott (talán csak képzelődött? – gondolhatta), újra a sütemény-fárasztásra 
koncentrált. Feri – mint egy végszóra – azonnal kétségbeesetten felcsipogott…

Nem volt mit tegyen szegény asszony, most már biztos volt, nála van valahol 
a csirke. De hol lehet? Kereste szegény, még a kabátja alá is benézett, a zsebeit 
is kiforgatta, körbejárta az asztalt, mi pedig remekül szórakoztunk… És Ferenc 
büszkén nyugtázta elismerésünket. 

Végül a néni feladta, fogta kézzel a tésztát, amit addig a kanalával bökdösött, 
bekapta úgy, ahogy volt, szinte egészben (össze is krémezte magát a mi nagy örö-
münkre), és kisietett szatyrostól, csomagostól a cukrászdából.

Bence Feri pedig minden álszerénység nélkül nyugtázta hangos, önfeledt ová-
cióban kitörő (ezúttal minden komoly művészi elvárást mellőző), csupán sikerori-
entált beállítottságra alapozott őszinte elismerésünket.



2015–2016
OKTÓbER116

SP
O

RT Ötven éve történt  
a párizsi vívó-világbajnokságon

1965, Párizs: a francia fővárosban rendezték ismét a vívó-világbajnokságot. Egy 
évvel az olimpiai döntő után a kor legjobbjai mérhették össze tudásukat. S amint 
a vívásban olyan sokszor, nem volt papírforma, nem voltak egyértelmű favoritok.

A női tőr egyéni versenyszáma pedig igazolta, hogy minden borulhat, így pél-
dául nem jutott döntőbe az olimpiai bajnok Rejtő Ildikó, de a hatvannégyes olim-
pia ezüst- és bronzérmese is idejekorán kiesett. Emellett a verseny érdekessége, 
hogy nem nyolcas, hanem hatos döntőt rendeztek, amelybe két orosz verseny-
ző mellett (Galina Gohorova és Valentina Prudskova) Szabó Olga, Maria Vicol, 
Jencsik Katalin és Drîmbă (Gyulai) Ilona jutott be. 

Az adott helyzet viszont igen bonyolultnak bizonyult a román sportvezetés szá-
mára. Ahogyan annyiszor megtörtént már, ilyenkor beleszól a politika és a hozzá 
nem értő kiküldött szakvezetés is. Így volt ez Párizsban is, amikor Szabó Orbán Olga 
világbajnokot részesítették előnyben. Hagyni kellett volna, hogy a lányok a páston 
döntsék el a döntőt, s nem csoda, hogy az eredmények „megbosszulták” a taktiká-
zást. Ha ez nem történik meg, Drîmbă (Gyulai) Ilona megnyerhette volna a döntőt.

Drîmbă (Gyulai) Ilona Szabó Orbán Olga
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Bár mind a négy, román színekben induló versenyző esélyes volt a végső győ-
zelemre, végül az orosz Gohorova győzött. A döntő egy érdekes eseménye évti-
zedekkel később tisztázódott, amikor Szabó Olga elmesélte a román válogatott 
tagjainak taktikázását: „Négy román és két orosz lány volt a hatos döntőben. Így 
hát taktikáztunk, Jencsik-Stahl és Gyulai le kellett adják nekem az asszót, ugyanúgy 
Vicol is. Ha nem így történik, Jencsik megnyerheti a vb-t. A nézők kifütyültek, én is 
borzalmasan éreztem magam. Nem voltam szellemileg felkészülve rá, kettő leadta 
nekem az asszót, a másik kikészített fizikailag. Végül egy orosz, Gohorova, győzött.” 

Az eredmények igazolják mindazt, amit a bajnoknő mesélt: a Jencsik és a 
Drîmbă elleni mérkőzéseket 4-0-ra nyerte, Vicol ellen 4-2-re nyert. Ugyanakkor 
Vicol is megkapta a „stratégiai” győzelmeket: 4-0 Jencsik ellen, 4-1 Drîmbă el-
len. A nap legszebb mérkőzésén Jencsik 4-3-ra legyőzte a későbbi világbajnok 
Gohorovát. A döntő másik érdekessége, hogy a győztes Gohorova két szoros mér-
kőzést nyert Drîmbă és Vicol ellen, míg Prudskova hármat. Mindezen szoros csör-
téknél felmerült, hogy a vezetőbíró a szovjet versenyzők javára részrehajlóan bí-
ráskodott. Ezt Bay Béla is elismerte egy nyilatkozatában: „Míg Christian D’Oriola 
nagyszerűen bíráskodott, kollégája, Bouhatell sokszor hibázott. Néhány csörte 
végeredményét megváltoztatták ezek a hibák.”

Killyéni András

Románia világbajnok csapata az 1969-es döntő előtt (balról):  
Szabó Olga, Drîmbă Ilona, Ardeleanu Zsuzsa, Vicol Maria
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Kolozsvári szakácskönyv

Zöldségek eltevése télire

Káposztasózás
Levágás után mindjárt nem kell eltenni, hanem úgy 3 nap után, ahogy vettük, 

megtisztítani, és a torzsáját kifúrni késsel, s a helyét betömni darasóval, s abroszok-
ra rakni. Most a kád után nézni, ami akár új, akár pedig jó száraz és szellős helyen 
tartott régi, megkívánja a következő eljárást: beleteszünk egy fogás kaprot és csom-
bort, és egy jó fazék lobogó sós vizet beleöntünk, s letakarjuk, mikor jól összehen-
gergettük, egy egészen tiszta törlővel kitörüljük, a csapot is ilyen eljárással tisztít-
juk, s tengerihéjjal beerősítjük a nyílásba, s kipróbáljuk, nem foly-e a kád. Ekkor 
a pincében helyére állítjuk, s aljára 1 kis marék puliszkalisztet hintünk, kereken 
és egyenlően, 1 tormát tisztítva fölhasogatunk, egy fél birsalmát héjastól cikkekbe 
vágunk, ezeket és egy fogás kaprot és csombort megtisztítva és mosva elhelyezünk 
a kád alján. Ekkor a káposztákat szépen (fölül a torzsás felét) berakjuk jó tömötten 
a kádba, úgy félig, ekkor ismételjük a csombor stb. -rakást, kivéve a puliszkalisztet, 
mert az csak az aljára jön. Így rakjuk tovább a káposztát egész a tetejéig, amikor 
ismét jönnek reá a holmik. Ekkor letakarjuk, s másnapig így hagyjuk. Tiszta üstben 
vagy fazékban vizet forralunk, s egy szitán át ráöntjük. Ha a torzsákat nem szedtük 
ki, akkor a vízbe kell a sót tenni, míg elég sós. Így is meg kell ízlelni, és ha nem elég 
sós, még tenni a vízbe, mert ha nem elég sós, elromlik. Így hagyjuk 3 napig, s ekkor 
már jól megrokkant, teszünk a tetejére szép tiszta falapocskákat vagy hármat, s reá 
keresztben kettőt, s tetejébe jókora követ, amit előbb szintén forró vízzel lemosunk. 
Egy szép tiszta csöbörkét teszünk a csap alá, leengedjük a levét, s visszatöltjük a 
tetején, és így, amíg teljesen át van forgatva.

Amíg a káposzta érik, mindennap meg kell forgatni, azután pedig hetenkint 
egyszer, később, midőn fölösödik, letöröljük egy tiszta törlővel, forgatáskor min-
dig leemeljük a követ és a fákat, s megmossuk s törüljük, és úgy tesszük vissza. 
Egy abrosszal vagy szalmafödéllel jó, ha letakarjuk. Ha azt akarjuk, hogy később-
re érjék, ugyanilyen eljárást követünk, csakhogy a vizet egész hidegen töltjük reá.

Szokták úgy is, hogy egy hordóban befenekelik, s ez így késő nyáron is jó.

Sarvalt sós káposzta
Ezt háromféleképp is tehetjük. Az úgynevezett bedöngöltet következőleg készí-

tik: a káposztát, ha mind meg van gyalulva, megsózzuk, és jól meggyúrjuk, kapor-
ral, csomborral és kis tormával egy edénybe berakjuk, és leszorítjuk jól, ha prés 
van, ezzel, ha nincs, lapítóval és kővel nehezítjük; erre nem jön lé, magától ereszt.

Ugyanilyen eljárással készítik a korai sózást is, csakhogy egy pár levelet is te-
szünk bele, hogy tölteléknek legyen. Ha pedig hamar kell, gyönge meleg vízzel kis 
kovászt adunk hozzá, és napra tesszük.
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Piros káposzta ecettel
A piros káposztát meggyalulni és berakni egy üvegbe. Egy tálba ecetet kevés vízzel 

és sóval öntünk, és teszünk bele paprikát és kevés cukrot, megízleljük, s végül ráönt-
jük, jól bekötjük, s pincébe vagy kamrába helyezzük.

Vizes uborka télire
A szép ép uborkát megmossuk, s néhány zöldpaprikát is, s egy kosárba tesz-

szük száradni. Mindig jó a télire elteendő uborkát szezon közepén intézni, mert 
akkor legépebbek, és így természetesen tovább is tartanak. Megjegyzendő, hogy 
ezen uborkaeltevésre jó cserefa dobonka kell, aminek egy szűkebb nyílása van, és 
annak ajtaja. Ennek jó szárazon és forrázva, takarítva kell ekkor már állani. Az 
uborkát berakjuk következőleg: Alól teszünk kis venyigeszárat, kaprot, csombort, 
zöldpaprikát, néhány zöld paradicsomot, s azután közepéig jó rendben uborkát. Itt 
ismételjük a fenekén való rakást, s ha tetézve van, ismét. Ekkor elkészítjük a kellő 
sós hideg vizet egy faedényben, hogy kéznél legyen. Egy fazékban fölforralunk 
kellő vizet, s mikor lobog, ráöntjük a nyíláson át, de rögtön fordítjuk a dobonkát, s 
le is szűrjük róla, és a hideg sós vizet öntjük helyette, hogy jól ellepje, és még kissé 
fennebb. Egy lábosba szurkot teszünk főni, a dobonka nyílását jól leszikkasztjuk 
törlővel, hogy ne legyen nedves, s beleillesztve ajtaját, a forró szurokkal jól beönt-
jük. Egy hétig gangon vagy szellős helyen tartjuk, és mindennap oldalára fordítva, 
jól meghengergetjük. Ha a szurkozásnál szivárogna, jól megtörülve helyét, ismét 
szurkozzuk, mert ha úgy hagyjuk, elromlik. Azután pincébe tesszük, de ott is fi-
gyeljük. Kibontás után jól kezelve eláll pár hétig is télen.

Ecetes uborka télire
A kiválogatott kisebb uborkákat este beáztatjuk gyenge sós vízbe, s reggel ki-

rakjuk egy abroszra, hogy egymást ne érje, akkor következőleg berakjuk üvegek-
be: Az uborkának legalább egyötöde zöldpaprika legyen, melyet villával megszur-
kálunk. Teszünk fenekére néhány szem eleven borsót, 1 zöld zellerágat, 2-4 magos 
ánizscsokrot s ugyanannyi kóróját az ánizsnak, két pár babért, és azután rakjuk 
az uborkát és paprikát féligre, és itt ismételjük az alsó holmiknak rakását, és ha 
megtelt az üveg, tetején ismét ugyanazokat rakjuk. Az ecetet megvegyítjük felfő-
zött és lehűtött vízzel, megsózzuk, s rátöltjük, hogy jól ellepje. Kis fatányérokkal 
leborítjuk, és ablak közt tartjuk 8-10 napig, s ha azalatt apadt a leve, töltünk utá-
na. Azután jól lekötve pincébe vagy kamrába tesszük.

Kovászos uborka nyáron
A szép tiszta uborkát megforrázzuk, és két végét levágva, bevágunk innen is, 

túl is a késsel, berakjuk fazékba egy kis kapor- és csomborral, s kellő sós langyos 
vízzel feltöltjük. Egy diónyi kovászt feltörünk vízzel és rászűrjük. Ha nincs kovász, 
úgy egy darab pirított kenyeret teszünk tetejére. Leghamarabb érik, ha meleg 
napsugárra tesszük, de a kályha mellett is megsavanyodik. Ha elég savanyú, a 
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kenyeret ledobjuk róla, és naponkint megforgatjuk. Hűvös helyen kell érés után 
tartani, mert ha nem, megéled.

Uborkasaláta télire
Kissé fokosabbra vágjuk az uborkát, mint ahogy nyáron szoktuk, egy tálban jól 

besózzuk. Az üvegkannába alul egyujjnyi, borsónyi nagyra tört sót hintünk, s rá a 
jól kicsavart uborkát rakjuk jó négyujjnyira, erre ismét darasót rakunk, és így, míg 
tele lesz, ott is teszünk egy ujjnyi sóréteget. Állítsuk egy tálba, s hagyjuk mindad-
dig, míg levet enged, azután lekötjük, és kamrában tartjuk. Használatkor fél napig 
kell áztatni változtatott vízbe, és sózás nélkül készítsük, úgy, mint nyáron.

Mixed pikles
Minél többféle zöldséget szedünk össze hozzá, annál jobb. Így: fiatal zöldpa-

szulyt, apró vörös paprikát, apró uborkát, mogyoróhagymát, apró dinnyét, hóna-
pos murkot, karfiolt, apró kukoricacsőt, kevés zellert és petrezselymet, apró para-
dicsomot. Ezeket mind jól megtisztítva és mosva, egy nagy tálba tesszük, és forró 
sós vízzel leöntjük, fél órát hagyjuk benne, s azután leszűrjük róla a vizet, s lefor-
rázzuk erős borecettel. Ezen ecetbe előbb felfőzünk kevés sót, 2-3 szem szekfűt, 
egy érett paprikát. Az ecettel való forrázást többször ismételjük, s mindig öntünk 
még ecetet a róla leszűrt forralandóhoz. Minden forrázás után hagyjuk pihenni 24 
órát a zöldséget, s az ötödikszer szép tarkán üvegekbe rakjuk, és levéből feltöltve 
kidunsztoljuk. Jó, ha apróbb üvegekbe rakjuk, hogy a fölbontott hamar elfogyjon.

Kovászos uborka télire
A szépen tisztított uborkát szárastul belerakjuk kapor- és csomborral üvegek-

be, feltöltjük kellő sós vízzel, amelyet egészen fölforraltunk és lehűtöttünk, mind-
egyikhez adunk kis marok tiszta búzát, lekötjük szorosan lantornával, s tetejére 
vizes ruhát téve, napos helyen tartjuk, míg a lantornakötés megsüllyed. Azután 
pincébe vagy kamrába tesszük. A ruhát többször nedvesítjük.

Zöldség eltartása télire
Egy hat személyből álló család téli szükségletére számítunk 100 fő káposztát 

sózásra, 20-25 főt nyersen tövestül és 10-12 fő piros káposztát. Ezen utóbbiakat, 
tövét fölfele, rúdra aggatjuk pincébe.

Murkot 10 vékát, petrezselyemgyökeret 3 vékát és zellert 100 darabot, burgo-
nyát 8 vékát, céklát 10 darabot, karalábot 15 darabot, téli retket 5-6 darabot és 
végül tormát 1 vékát. Ezeket mind friss és jól kiszárított fövénybe rakjuk sorjába 
a pince földjén, s ha ez nedves, úgy kisztenekbe. A burgonyát pedig mindig csak 
fövény nélkül, kisztenben tartjuk. Vöröshagymát 20 koszorút rudakra aggatva és 
fokhagymát 2 koszorút, szintén úgy.
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Biokomposzt készítése 

A talajtakarás és felületi komposztálás mellett a komposztnak igen nagy a je-
lentősége a biokert tápanyag-utánpótlása szempontjából. Ne a hulladékhegyet nö-
veljük, inkább talajaink termékenységét. A komposztgödör vagy prizma nagysága 
a kert méretétől függ, a komposzttelep a tizedrésze annak a területnek, amit kom-
poszttal kívánunk ellátni.

Mit tegyünk a komposztba? Minden kerti és konyhai hulladékot (a diófa levelét 
csak módjával), bármilyen szennyezésmentes állati trágyát (marha, juh, ló, nyúl, 
baromfi, galamb), vér és csontlisztet (amelyik bioállat-vágóhídról származik), kar-
ton- és fehér papírt. Soha ne tegyünk a komposztba beteg növényi részeket, sok 
újságpapír se kerüljön a komposztba.

A családunk több évtizedes tapasztalata alapján nem gyors, hanem lassan ér-
lelő komposztot készítünk. Az első lépésben a komposzt helyét kell kijelölni. Erre 
legjobb a kert félárnyékos része, ahova a nap időnként besüt. Ne legyen pangó 
vizes, nedves területen, mert az nem természetes bomlást, hanem rothadást okoz. 
Két komposztprizmát alakítunk ki. Az egyikbe tavasztól őszig gyűjtjük a hulladé-
kot, a másikból ősszel kilapátoljuk a kész komposztot és az előző prizma tartalmát: 
a félig kész komposztot és az őszi hulladékot tesszük bele. Itt érik a következő év 
őszéig. Felhasználásra ősszel vagy tavasszal kerül sor. Tehát a komposzt másfél 
éven keresztül érik, és ezután kerül felhasználásra. Ezt a második számú telepet 
ősszel kilapátoljuk és felhasználjuk. A még nem érett komposzt az előző helyére 
kerül, ahol egy évet tölt. 

Ősszel a komposzttelepbe kerül mindaz, amit az ép és egészséges növényekről 
összegyűjtünk, illetve a felaprított faág, növényi szár. A komposzttelep alapzatát 
25-30 cm-es földrétegre helyezzük, így a földigiliszták, a komposztképződés ön-
kéntesei be tudnak költözni. Alulra kerülnek a felszecskázott kerti ágak, bokrok 
nyesedéke, erre lapátoljunk földet, szórjuk meg kész komposzttal, majd helyezzük 
a növényi nyesedéket és a háztartási, konyhai hulladékot (amit előzőleg alaposan 
összekevertünk) a föld- és a komposztrétegre. Ráterítünk ismét kerti földet, beszór-
juk vékonyan mészporral, ahogy a tésztát szoktuk porcukorral meghinteni. Újra 
növényi nyesedéket, majd egy kis földet szórunk, megint növényi nyesedéket. Ezt 
folytatjuk, amíg a prizma 1,3 m magas lesz. A komposzttelep falai ne legyenek 
függőlegesek, hanem fölfele ferdén összefutók. Ha kész a halom, megöntözhetjük 
jól hígtrágyával. Ha rendelkezésünkre áll baromfi-, juh-, nyúl- vagy marhatrágya, 
azt is szórhatunk a rétegek közé. Ha nincs semmilyen trágya, erjesztett csalánlével 
(amibe a káposztafélék leveleit is beletettük) locsoljuk meg. A komposzttelepnek 
olyan nedvesnek kell lennie, mint egy kinyomott szivacsnak. Ha a halom túl száraz, 
egyes részei összepenészedhetnek, ha túl nedves, rothadásnak indulnak. A kom-
poszt szerves anyagai erjedési folyamaton mennek keresztül. A komposzt bomlási 
folyamatai télen szünetelnek, tavasszal újraindulnak. Minden esetben takarjuk le 
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védjük a talajlakó élőlényeket) 
zsákvászonnal, ronggyal (de 
soha nem fóliával), hogy a víz, 
a csapadék be tudjon hatolni, 
és a telep tudjon szellőzni. Az 
így összerakott komposztpriz-
mát tavasszal átforgatjuk, ősz-
szel kibontjuk, és a folyamat 
kezdődik elölről.

Végül még egyszer kívá-
nom hangsúlyozni, hogy a 
komposztba csak ép növényi 
részeket tegyünk. A beteg nö-
vényeket el lehet égetni és a 

hamut fel lehet használni. A paradicsomtöveket a biztonság kedvéért mindig meg-
semmisítem. Ellenkező esetben a paradicsomvész spórái áttelelnek, kicsíráznak, és 
tavasszal újra támadnak. A káposztafélék (bimbóskel, brokkoli, leveles kel tövek) 
gyökerét fejszével leütöm és elégetem, hogy megakadályozzam a gyökérgolyva ter-
jedését. A zöld részek aprítva a komposztba kerülnek. A felmagzott gyomokat kü-
lön gyűjtöm. Ha mégis a komposztba kerül, a prizma belsejébe kell helyezni, mert 
ott van a legmelegebb, és 70 fok felett a magvak megsemmisülnek. Ha megfelelő a 
komposzt nedvességtartalma, a gyommagok kicsíráznak, és mivel nem megfelelő-
ek a feltételek, elpusztulnak. A komposztálás során a mikroorganizmusok számára 
a tápanyagok mellett kellő mennyiségű vizet (40–60%) is biztosítanunk kell, mert 
vízhiányos állapotban leáll a szaporodásuk, és csak az újabb beöntözésre indul 
újra. A túl nedves állapot is káros, mert kiszorítja az oxigént, anaerob állapotokat 
teremt, ami rothadáshoz vezet. A nedvességtartalmat az úgynevezett marokpró-
bával ellenőrizzük. Kézbe veszünk egy kevés komposztot, összenyomjuk, és megfi-
gyeljük, hogyan viselkedik. Optimális esetben víz nem jön ki belőle, és a komposzt 
összeáll, ha túl száraz, szétesik a tenyerünkben, ha pedig túl nedves, víz folyik ki 
az ujjaink között.

A komposzt felhasználása sokoldalú. A már kész komposzt egy részét átszitál-
juk, portrágyával és homokkal keverve félretesszük a tavaszi palántanevelésre, 
vetésre, a magágyak betakarására, a virágládák földje is ebből kerül ki, a másik 
részét a felásott ágyások takarására használjuk fel. Ezt nem forgatjuk be, legfel-
jebb bekapáljuk, védi a talajlakó élőlényeket a téli fagyoktól. Továbbá minél több 
szerves anyagot forgat vissza a biokertész a talajba, annál állandóbb a talaj termő- 
és regenerálóképessége.

Amikor Svájcban meglátogattam 1995-ben több mint 20 biofarmot, azt ta-
pasztaltam, hogy ott egy szalmaszálnyi szerves anyag sem megy kárba. Mindent 
visszaforgatnak a talajba. Vannak települések, ahol a komposztálást központilag 
végzik, illetve egy gazda komposztálja az egész község szerves hulladékát. Gyors 
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komposztot készítenek, mely tavasztól őszig el is készül. Géppel forgatják meg 10 
naponként a komposztprizmákat. Mindenki a beadott szerves anyag mennyisé-
gének arányában részesül a kész komposztból. Ahol én vendégeskedtem, ott épp 
a házigazda komposztálta az egész település szerves hulladékát, aki emellett a 
biogazdálkodók képviseletét is ellátta a parlamentben. A képviselő úrnak pedig 
nem esett nehezére a parlamenti szünetekben felülni a traktorra és megforgatni 
az összegyűjtött szerves anyagot. Úgy gondolom, van mit tanulni a svájciaktól. 

T. Veress Éva
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Dugópecsét szőlő

Parafa dugóra, festékre és fekete filc-
tollra lesz szükséged a szőlődézsmáló 
darazsakat ábrázoló kép elkészítéséhez.  
A szőlő levelét rajzold meg, vagy festék-
be mártott igazi szőlőlevéllel nyomtasd.

Szüreti körjáték

A játszók kézen fogva körbejárnak, 
egyikük bent a körben menetiránnyal el-
lentétesen sétál, a mutatóujjával az ének 
lüktetésére egy-egy gyermekre rámutat, 
az ének végére kiszámolja, hogy kivel 
forog a következő énekre.  
A második énekre a körben állók folytatják a körbejárást, a benti a választott 
gyermekkel páros kézfogással forog a kör közepén. Amikor lejár a második ének, 
a bentiek elengedik egymás kezét, és mindketten kiszámolva újabb gyermekeket 
választanak a harmadik ének végére. Így tovább, míg el nem fogy az eredeti kör.

Ba-da-cso-nyi     sző-lő-he-gyen       két  szál       vesz-sző,

==================q
q

&

2
4 q qq q q qq q

q q

Szél fúj-ja,           fúj-do-gál-ja,       har-mat haj-do-        gál-ja.

==================&
q q q q qq q qq

q
q q

q

Hol a tyúk-nak      a     fi-    a?      Ta-lán mind fel-   kap-dos-ta!
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Csűr i-  de,          csűr o-  da,      kass ki,  bá-rány,     kass   o-   da!
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Gergely István
Gergely István mestere … Artúr (vízsz. 1.) volt. 1972-től plakettek sorozatán a 

magyar történelem és művelődéstörténet nagyjait örökítette meg: … Csere János 
(vízsz. 6.), … Kis Miklós (függ. 18.), Kájoni János, … Gábor (vízsz. 53.), Ady Endre 
és … János (vízsz. 54.). Díjai közül említésre méltó a posztumusz Székely Berta-
lan-díj. Egyéni kiállításai: Kolozsvár és Nagyvárad. Csoportos kiállítások: Erdélyi 
képzőművészek kiállítása Amszterdamban (2002), Felező idő – Romániai magyar 
művészet 1965–1975 Budapesten (2002). Köztéri művei: Bod Péter és Végh Antal 
mellszobra, Gábor Áron, … Zsuzsanna (függ. 15.), Misztótfalusi Kis Miklós. 2004-
ben jótékonysági kiállítása volt a kolozsvári Református Kollégiumban.

VÍZSZINTES: 12. A középkori Magyarországon 
a (birtok)határokat védő területsáv. 14. A sze-
me sok jót …, biztató volt a tekintete. 15. Ket-
tős betű. 16. A folyó kilépett a medréből. 19. 
A Volga jobb oldali mellékfolyója. 21. Plajbász. 
22. Csapadék. 23. Európai főváros. 25. Házi-
ipari eszköz. 26. …kerék, a gépkocsi ötödik ke-
reke. 27. Özönlő. 29. Ón vegyjele. 30. Tenger-
öböl. 31. Énektanár. 34. Királyi szék. 36. Mo-
zogni kezd! 37. Eltaszít. 39. Meleg szél az Al-
pokban. 40. …terápia, betegségek kezelése 

vegyszerekkel. 42. Nagy 
levelű gyomnövény. 43. 
Forint (röv.). 44. Ga-
lamb, spanyolul. 46. Tit-
kon figyel. 47. Bűnhő-
dött. 49. Azonos betűk. 
50. Limlom. 51. …lógia, 
ideg gyógyászat.

FÜGGŐLEGES: 2. Valami-
kor régen. 3. Kettős betű. 
4. Egy röntgennel egyenlő 
sugárzási dózis. 5. Kőolaj-
exportáló országok szerve-
zete (röv.). 7. Irulna-… 8. 
Több ágra oszló. 9. A … 
és a szűz, Tersánsz ky Józsi 
Jenő regénye. 10. Zártkö-
rű részvénytársaság (röv.). 
11. Csatdarab! 13. A ló 
a vágtánál lassabban ha-
lad. 17. Régi börtönök. 
20. Harcias nő. 22. Melyik 
helyen? 24. Dél-Jemenhez 

tartozó város. 26. Főbejárat, díszkapu angolul 
és románul. 28. Puha fém. 30. … Ernő, a Ko-
runk című folyóirat főszerkesztője volt. 32. Az 
épület egyik szintje. 33. Tiltás. 35. …vad, őz 
vagy szarvas. 38. Kör alakú nyílás a kupola zá-
radékpontján. 40. Asztag. 41. Intő jel. 44. Bal-
szerencse. 45. … iacta est, a kocka el van vet-
ve. 47. Kád, üst, angolul. 48. A táncteremben 
egyszeri forduló. 50. Kicsinyítő képző. 52. Rá-
dium vegyjele.

Márk Lajos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I
12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

N 31 32 33 A
34 35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46

Y 47 48 49

50 51 52
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

Marianna – latin eredetű; jelentése: 
Marius családjához tartozó, Szűz Má-
riához tartozó.

1 150 éve született Bágyonban Gspann Károly kolozsvári 
járásorvos, egészségügyi író.

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 számíthatunk.

2 Hétfő Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

Ingrid – germán eredetű; jelentése: 
Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

2 250 éve ezen a napon nyilvánítja Mária Terézia Erdélyt 
nagyfejedelemséggé.

80 éve született Tordaszentlászlón Palocsay Zsigmond 
költő. 

3 Kedd Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 85 éve született Budapesten Száraz György író, esszé- és 
színműíró.

4 Szerda Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Károly – 1. – magyar eredetű; jelenté-
se: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

4 75 éve hunyt el Segesváron Fekete Tivadar újságíró, 
novellista, műfordító.

5 Csütörtök Imre  
Szt. Imre herceg

Imre – germán eredetű; jelentése: 
hatalmas, híres, királyi.

5 100 éve hunyt el Újházi Ede színész, a realista színját-
szás egyik úttörője.

100 éve hunyt el Kolozsváron Makara Lajos 
sebészprofesszor.

6 Péntek Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Lénárd – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint az oroszlán.

6

7 Szombat Rezső, Rudolf, Lázár Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

7

8 Vasárnap Zsombor, Lehel Zsombor – bolgár–török–magyar ere-
detű; jelentése: bölény.

8 80 éve hunyt el Kolozsváron Szádeczky-Kardoss Gyula 
geológus, mineralógus.

9 Hétfő Tivadar, Tihamér Tivadar – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

9 120 éve született Munkácson Uray Tivadar színművész.

10 Kedd Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

10 40 éve hunyt el Lányi Sarolta költő, műfordító, 
pedagógus.

11 Szerda Márton  
Tours-i Szt. Márton

Márton – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, merész, bátor.

11 160 éve hunyt el Søren Aabye Kierkegaard dán filozófus 
és teológus.

110 éve született Budapesten Cs. Szabó László író, esszé-
író, kritikus.

Ha Márton fehér,  
enyhe lesz a tél.

12 Csütörtök Aba, Jónás, Renáta, Emília, 
Levente  
Szt. Jozafát

Aba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: apa. 
Emília – latin eredetű; jelentése: ver-
sengő, vetélkedő.

12 175 éve született Auguste Rodin francia szobrászművész. 
125 éve született Budapesten Kronberger Lili, a női 

műkorcsolyázás magyar úttörője. 
60 éve hunyt el Budapesten Hajós Alfréd építészmér-

nök, gyorsúszó, az első magyar olimpiai bajnok.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

Marianna – latin eredetű; jelentése: 
Marius családjához tartozó, Szűz Má-
riához tartozó.

1 150 éve született Bágyonban Gspann Károly kolozsvári 
járásorvos, egészségügyi író.

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 számíthatunk.

2 Hétfő Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

Ingrid – germán eredetű; jelentése: 
Ingwio isten által oltalmazott lovasnő.

2 250 éve ezen a napon nyilvánítja Mária Terézia Erdélyt 
nagyfejedelemséggé.

80 éve született Tordaszentlászlón Palocsay Zsigmond 
költő. 

3 Kedd Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 85 éve született Budapesten Száraz György író, esszé- és 
színműíró.

4 Szerda Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Károly – 1. – magyar eredetű; jelenté-
se: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

4 75 éve hunyt el Segesváron Fekete Tivadar újságíró, 
novellista, műfordító.

5 Csütörtök Imre  
Szt. Imre herceg

Imre – germán eredetű; jelentése: 
hatalmas, híres, királyi.

5 100 éve hunyt el Újházi Ede színész, a realista színját-
szás egyik úttörője.

100 éve hunyt el Kolozsváron Makara Lajos 
sebészprofesszor.

6 Péntek Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Lénárd – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint az oroszlán.

6

7 Szombat Rezső, Rudolf, Lázár Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

7

8 Vasárnap Zsombor, Lehel Zsombor – bolgár–török–magyar ere-
detű; jelentése: bölény.

8 80 éve hunyt el Kolozsváron Szádeczky-Kardoss Gyula 
geológus, mineralógus.

9 Hétfő Tivadar, Tihamér Tivadar – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

9 120 éve született Munkácson Uray Tivadar színművész.

10 Kedd Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

10 40 éve hunyt el Lányi Sarolta költő, műfordító, 
pedagógus.

11 Szerda Márton  
Tours-i Szt. Márton

Márton – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, merész, bátor.

11 160 éve hunyt el Søren Aabye Kierkegaard dán filozófus 
és teológus.

110 éve született Budapesten Cs. Szabó László író, esszé-
író, kritikus.

Ha Márton fehér,  
enyhe lesz a tél.

12 Csütörtök Aba, Jónás, Renáta, Emília, 
Levente  
Szt. Jozafát

Aba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: apa. 
Emília – latin eredetű; jelentése: ver-
sengő, vetélkedő.

12 175 éve született Auguste Rodin francia szobrászművész. 
125 éve született Budapesten Kronberger Lili, a női 

műkorcsolyázás magyar úttörője. 
60 éve hunyt el Budapesten Hajós Alfréd építészmér-

nök, gyorsúszó, az első magyar olimpiai bajnok.



2015–2016
NOVEMbER128

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

13 Péntek Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok

Bulcsú – török–magyar eredetű; jelen-
tése: vért keverő, vért kibocsátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: erdő.

13 140 éve született Magyarpécskán Klebelsberg Kunó 
jogász, vallás- és közoktatásügyi miniszter.

120 éve született Marcaliban Bernáth Aurél festőmű-
vész, művészetpedagógus, művészeti író.

14 Szombat Aliz, Klementina, Albert Aliz – héber–germán–francia–angol 
eredetű; jelentése: nemes, harcos, 
bölcs.

14 1450 éve, 565-ben hunyt el I. Justitianus bizánci 
császár.

250 éve született Robert Fulton amerikai feltaláló, a 
gőzhajó megalkotója. 

175 éve született Claude Monet francia impresszionista 
festő.

15 Vasárnap Albert, Lipót  
Dávid Ferenc halálának 
emléknapja 
Nagy Szt. Albert

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 200 éve született Kolozsváron Lengyel Dániel orvos, 
tanár. 

100 éve született Homoródalmáson Péterfy Emília író, 
tankönyvszerző. 

35 éve hunyt el a kolozsvári születésű Kol Erzsébet 
botanikus, algológus, a hó- és jégalgák világhírű 
kutatója.

16 Hétfő Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

Ödön – germán eredetű; jelentése: az 
öröklött birtokot megőrző.

16 70 éve hunyt el Kolozsváron Janovics Jenő színész, 
filmrendező, a magyar filmgyártás egyik úttörője. 

70 éve alakult meg az UNESCO, az Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. 

40 éve hunyt el Budapesten Kmetty János festőművész.

17 Kedd Gergő, Hortenzia, Salomé, 
Gerő, Lenke  
Nagy Szt. Gertrúd

Hortenzia – latin eredetű; jelentése: 
kerti virág.

17 225 éve, 1790-ben született August Ferdinand Möbius 
német matematikus és csillagász. 

110 éve született Kispesten Kocsis Antal olimpiai bajnok 
ökölvívó.

18 Szerda Jenő Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

18 150 éve a Kolozsváron megtartott országgyűlés dekla-
rálja Erdély unióját Magyarországgal. 

125 éve született Brassóban Indig Ottó színműíró, for-
gatókönyvíró, újságíró. 

75 éve hunyt el Papolcon Barabás Samu történetíró.

19 Csütörtök Erzsébet, Betti, Bettina, 
Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

Erzsébet – héber eredetű; jelentése: 
Isten az én esküvésem.

19 350 éve, 1665-ben hunyt el Nicolas Poussin francia 
barokk festő.

175 éve született Körmenden Géber Ede orvosprofesszor.
160 éve hunyt el Pesten Vörösmarty Mihály költő.

Ha ezen a napon hava-
zik, azt mondják: Erzsé-
bet megrázta pendelyét.

20 Péntek Edmond, Jolán, Ödön Jolán – Dugonics András névalkotása; 
jelentése: jó leány (magyar), a viola 
virága (görög).

20 105 éve hunyt el Lev Tolsztoj orosz író.
80 éve született Budapesten Makovecz Imre építész, 

a magyar organikus építészet jeles képviselője. 

21 Szombat Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 110 éve született Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra, a 
magyar gyógypedagógiai pszichológia megújítója.
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13 Péntek Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok

Bulcsú – török–magyar eredetű; jelen-
tése: vért keverő, vért kibocsátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: erdő.

13 140 éve született Magyarpécskán Klebelsberg Kunó 
jogász, vallás- és közoktatásügyi miniszter.

120 éve született Marcaliban Bernáth Aurél festőmű-
vész, művészetpedagógus, művészeti író.

14 Szombat Aliz, Klementina, Albert Aliz – héber–germán–francia–angol 
eredetű; jelentése: nemes, harcos, 
bölcs.

14 1450 éve, 565-ben hunyt el I. Justitianus bizánci 
császár.

250 éve született Robert Fulton amerikai feltaláló, a 
gőzhajó megalkotója. 

175 éve született Claude Monet francia impresszionista 
festő.

15 Vasárnap Albert, Lipót  
Dávid Ferenc halálának 
emléknapja 
Nagy Szt. Albert

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 200 éve született Kolozsváron Lengyel Dániel orvos, 
tanár. 

100 éve született Homoródalmáson Péterfy Emília író, 
tankönyvszerző. 

35 éve hunyt el a kolozsvári születésű Kol Erzsébet 
botanikus, algológus, a hó- és jégalgák világhírű 
kutatója.

16 Hétfő Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

Ödön – germán eredetű; jelentése: az 
öröklött birtokot megőrző.

16 70 éve hunyt el Kolozsváron Janovics Jenő színész, 
filmrendező, a magyar filmgyártás egyik úttörője. 

70 éve alakult meg az UNESCO, az Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. 

40 éve hunyt el Budapesten Kmetty János festőművész.

17 Kedd Gergő, Hortenzia, Salomé, 
Gerő, Lenke  
Nagy Szt. Gertrúd

Hortenzia – latin eredetű; jelentése: 
kerti virág.

17 225 éve, 1790-ben született August Ferdinand Möbius 
német matematikus és csillagász. 

110 éve született Kispesten Kocsis Antal olimpiai bajnok 
ökölvívó.

18 Szerda Jenő Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

18 150 éve a Kolozsváron megtartott országgyűlés dekla-
rálja Erdély unióját Magyarországgal. 

125 éve született Brassóban Indig Ottó színműíró, for-
gatókönyvíró, újságíró. 

75 éve hunyt el Papolcon Barabás Samu történetíró.

19 Csütörtök Erzsébet, Betti, Bettina, 
Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

Erzsébet – héber eredetű; jelentése: 
Isten az én esküvésem.

19 350 éve, 1665-ben hunyt el Nicolas Poussin francia 
barokk festő.

175 éve született Körmenden Géber Ede orvosprofesszor.
160 éve hunyt el Pesten Vörösmarty Mihály költő.

Ha ezen a napon hava-
zik, azt mondják: Erzsé-
bet megrázta pendelyét.

20 Péntek Edmond, Jolán, Ödön Jolán – Dugonics András névalkotása; 
jelentése: jó leány (magyar), a viola 
virága (görög).

20 105 éve hunyt el Lev Tolsztoj orosz író.
80 éve született Budapesten Makovecz Imre építész, 

a magyar organikus építészet jeles képviselője. 

21 Szombat Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 110 éve született Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra, a 
magyar gyógypedagógiai pszichológia megújítója.
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22 Vasárnap Cecília, Csilla, Filemon  
Krisztus király ünnepe 
Szt. Cecília

Csilla – Vörösmarty Mihály néval-
kotása; jelentése: káka; nád hajtása, 
gyékénybél.

22 125 éve született Kiskunfélegyházán Szabó Vera kolozs-
vári portrészobrász. 

23 Hétfő Kelemen, Klementina, 
Adrienn  
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23 25 éve hunyt el Szécsi Margit költő, grafikus, illusztrátor.

24 Kedd Emma, Flóra  
Dung-Lac Szt. András és 
társai

Emma – a germán Erm-, Irm- kezdetű 
női nevek önállósult becézője. 
Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.

24 100 éve született Szentgálon Lőrincze Lajos nyelvész, 
nyelvművelő. 

100 éve született Kolozsváron Sáry Béla belgyógyász 
szakorvos, orvosi szakíró.

30 éve hunyt el Buenos Airesben Bíró László József 
újságíró, festőművész, a golyóstoll feltalálója.

25 Szerda Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

25 Ha Katalin kopog,  
a karácsony locsog.  
Ha Katalin locsog,  
a karácsony kopog.

26 Csütörtök Virág, Konrád, Árpád, 
Csongor

Virág – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

26 160 éve hunyt el Adam Mickiewicz lengyel költő, író. 
45 éve hunyt el Budapesten Bartók György filozófus.

27 Péntek Elemér, Leonóra, Leonárd, 
Virgil, Virginia  
Csodásérmű Boldogasszony

Elemér – vitás eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Leonárd – német–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint az oroszlán.

27 120 éve hunyt el ifj. Alexandre Dumas francia író, 
drámaíró. 

25 éve hunyt el Kolozsváron Radó Ferenc matematikus.

28 Szombat Stefánia Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28 90 éve született Bozsik József olimpiai bajnok labdarúgó, 
az Aranycsapat tagja.

29 Vasárnap Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé  
Advent 1. vasárnapja

Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű. 
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, féktelen, szilaj.

29 170 éve született Sopronban báró Dóczy Lajos újságíró, 
költő.

30 Hétfő András, Andor, Andrea, 
Endre  
Szt. András apostol

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 315 éve, 1700-ban született Bonyhán Bethlen Kata író.
180 éve született Mark Twain amerikai író. 
140 éve született Budapesten Heim Pál gyermekgyógyász. 
70 éve hunyt el Kolozsváron Trefán Dávid P. Leonárd 

Ferenc-rendi szerzetes, egyházi író. 

Ha András fehér, rossz év 
várható. András-napi hó,  
a vetésnek nem jó.
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22 Vasárnap Cecília, Csilla, Filemon  
Krisztus király ünnepe 
Szt. Cecília

Csilla – Vörösmarty Mihály néval-
kotása; jelentése: káka; nád hajtása, 
gyékénybél.

22 125 éve született Kiskunfélegyházán Szabó Vera kolozs-
vári portrészobrász. 

23 Hétfő Kelemen, Klementina, 
Adrienn  
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23 25 éve hunyt el Szécsi Margit költő, grafikus, illusztrátor.

24 Kedd Emma, Flóra  
Dung-Lac Szt. András és 
társai

Emma – a germán Erm-, Irm- kezdetű 
női nevek önállósult becézője. 
Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.

24 100 éve született Szentgálon Lőrincze Lajos nyelvész, 
nyelvművelő. 

100 éve született Kolozsváron Sáry Béla belgyógyász 
szakorvos, orvosi szakíró.

30 éve hunyt el Buenos Airesben Bíró László József 
újságíró, festőművész, a golyóstoll feltalálója.

25 Szerda Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

25 Ha Katalin kopog,  
a karácsony locsog.  
Ha Katalin locsog,  
a karácsony kopog.

26 Csütörtök Virág, Konrád, Árpád, 
Csongor

Virág – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

26 160 éve hunyt el Adam Mickiewicz lengyel költő, író. 
45 éve hunyt el Budapesten Bartók György filozófus.

27 Péntek Elemér, Leonóra, Leonárd, 
Virgil, Virginia  
Csodásérmű Boldogasszony

Elemér – vitás eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Leonárd – német–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint az oroszlán.

27 120 éve hunyt el ifj. Alexandre Dumas francia író, 
drámaíró. 

25 éve hunyt el Kolozsváron Radó Ferenc matematikus.

28 Szombat Stefánia Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28 90 éve született Bozsik József olimpiai bajnok labdarúgó, 
az Aranycsapat tagja.

29 Vasárnap Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé  
Advent 1. vasárnapja

Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű. 
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, féktelen, szilaj.

29 170 éve született Sopronban báró Dóczy Lajos újságíró, 
költő.

30 Hétfő András, Andor, Andrea, 
Endre  
Szt. András apostol

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 315 éve, 1700-ban született Bonyhán Bethlen Kata író.
180 éve született Mark Twain amerikai író. 
140 éve született Budapesten Heim Pál gyermekgyógyász. 
70 éve hunyt el Kolozsváron Trefán Dávid P. Leonárd 

Ferenc-rendi szerzetes, egyházi író. 

Ha András fehér, rossz év 
várható. András-napi hó,  
a vetésnek nem jó.
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4. Emléknyelvünk és magyar templom-
emlék Kolozskovácsiban (Făureni)

Régóta tudom, hogy ha régi szálláshelyeink emlékeit kutatva egy vegyes la-
kosságú vidéket tényleg be akarunk járni és igazán meg akarunk ismerni, bizony 
ki kell menni a magyar jellegű települések mellett fekvő, környékbeli román fal-
vakba is. Legalábbis szétnézni, a román templomok, cintermek, temetők körül 
keresgélni, feloldódni a táj hangulatában. Meg kell vallanom, hogy nagyon gyak-
ran ér meglepetés olyan településeken, ahol azt hinné az ember, hogy itt nincs 
mit keresnünk. Ha nagyobb számban magyart, nemesi emléket, kúriát nem is, 
de gyakran lelünk egy-két magyart vagy magyar eredetűek sírját a temetőkben, 
magyar nevű görög katolikus papokat, magyar ortográfiával írt román feliratokat, 
régi építészeti érdekességet; korpuszos fakereszteket vagy román fatemplomot is 
gyakran talál az ember.

Diós és Bodonkút után jeges, hideg télutón Kovácsiba úgy érkezünk, hogy tulaj-
donképpen nem kergetünk illúziókat. Egy kis román fatemploma van, 200 körüli 
román él itt, és mellettük egy kis érdekesség is megbújik, és tulajdonképpen ennek 
izgalma hajtott ide elsősorban: a két utóbbi népszámlálás, 23 év óta itt Kovácsiban 
folyamatosan szerepel két magyar lélek. Hirtelen nemcsak fontossá, de izgalmassá is 
válik utunk: nézzünk szembe azzal a két személlyel, akik ebben a kis román faluban 
több alkalommal is következetesen vallották, vállalták magyarságukat. És persze, 
ez alkalommal próbára is tesszük a 2011-es román népszámlálást, hogy pontosan 
végezték-e munkájukat? Nosza, keressük meg az itt szereplő két magyar személyt.

Ezt a gödörbe lesüllyedt román falucskát is magyar eredetű domb- és helyne-
vek veszik körül. A kevés vizű kicsinyke kovácsi patak is alig egy nyúlfaroknyi, 
és Borsaújfalunál ömlik a nagyobb patakba. Kovácsi falunév arra utal, hogy a 
dobokai váruradalom kovácsai lakhatták, vagy ők kaptak itt telkeket. Az elmúlt 
évszázadban magyarok is csak jelképesen, kis számban vannak jelen a faluban, 
épp csak annyian, amennyiből néhány állami tisztviselő, ide telepedett üzletes 
vagy vegyes házas kitellett. 

Itt, a Borsa völgye mellékvölgyeiben, a faépítményekben oly gazdag Szilágyság 
mögött, bizony nemritkák a román fatemplomok sem. De ezek között már egé-
szen elvétve találunk élő, használatban levő istenházakat. A régiek fenn vannak 
(voltak) a temetői sírok között a dobokon, és helyükbe az idők folyamán vagy 
épp napjainkra újat építettek, szépet, egyformát, „modernet” lenn a falu közepén. 
Fenn pedig aztán romlásnak és oszlásnak indul a régi értékes hajlék. Kovácsiban 
még nem tartanak itt, a régi templomot használják. Igaz, úgy meg van tapasztva, 
átvakolva, hogy gondolkodnunk kell, tényleg fából van-e.

– Él itt Kovácsiban két magyar, vajon kik lehetnek azok – kérdezünk meg elő-
ször egy idős román asszonyt, aki a szűkös vizű kovácsi patak mellett a mínusz 
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5 fokos hidegben fiai nadrágjait szapulja. – Itt aztán nincs magyar – vágja rá a 
mama azonnal és gondolkodás nélkül. Nem elégszünk meg válaszával, és látjuk, 
hogy a kérdezés módszerét meg kell változtatni. Eszembe jut másképp megköze-
líteni: – Vajon kihez jött ide férjhez két magyar asszony? – A módszer bevált, a 
mama azonnal mutogatva magyarázza, hogy a központban az üzlettel szemben 
lakik „Șumulean Máriká” és a falu elején „Érzsi”. 

Lám-lám, sikerült, és néha milyen leleményesnek is kell lenni.
Marikát könnyen megtalál-

juk, szemben az üzletként, kocs-
maként, lerakatként egyaránt 
szolgáló volt szövetkezeti épü-
lettel. Az első meglepetés már a 
kapuban utolér: a bejárat mellett 
pihenőhelynek odaállított ter-
jedelmes faragott kő fogad. Né-
mely helyeken „pletykakő”-nek 
hívják, meg sem kell magyaráz-
ni, hogy miért. Emellett aztán 
nem lehet csak úgy elmenni. 
Azonnal látja még nem szakava-
tott szemünk is, hogy nem egy-
szerű terméskőről van szó, mert jól látszanak rajta a megmunkálás nyomai. Sőt, 
a kő azt is egyértelművé teszi, hogy egy régi épület, talán templom román kori 
ablakprofilja lehetett. – Na, Csilla – mondom munkatársnőmnek –, itt valami nagy 
titok lappang. Ennek utána kell járnunk! – Ezzel az izgalommal lépünk be a portá-
ra. Mondanunk sem kell, hogy Șumulean Marika mennyire meglepődik a hirtelen 
ráköszönő magyar szavainktól, de hamar feloldódik, házba hívogat, és nemcsak 
nem leplezi, de többször el is mondja, hogy mennyire örül nekünk. A Kolozsváron 
túli Bácsból került ide férjhez, római katolikus, amúgy a falu végén van a háza, de 
eltartási szerződéssel elvállalta az itt lakó Buduşan Ioannak és feleségének elgon-
dozását. És velük lakik most már évek óta. Buduşanék öregek, betegek, Alzheimer-
kórosak, és folyamatos gondozásra szorulnak.

Mielőtt még mélyebb beszélgetésbe bonyolódhatnánk, már meg is jelenik Iuon 
bácsi, és elcsípve a magyar beszédet, maga is azonnal magyarra vált. Úgy is mu-
tatkozik be, mintha 75 évvel ezelőtt a magyar kisbírónak, tanítónak vagy csend-
őrnek tenné. Kihúzza magát, szinte vigyázzállásba, amennyire öreg csontjai meg-
engedik, és úgy mondja: „– Budusán János vagyok.” – Aztán kiömlik a sok régi 
emlék: „– Én jártam hat osztályt magyar időben. Tudom énekelni a magyar him-
nuszt, »Isten, áldd meg a magyar«, »Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, jöjjön el 
a te országod…«, de felejtettem sokat, nem volt kivel beszélni.” – Itt Marika veszi 
át a szót, hogy Iuon bácsi vele is gyakran akar magyarul beszélni, még időnként 
próbálkoznak, de már nehéz kivárni, megérteni mondandóját. Mindig azt mondja, 
milyen szép idők voltak azok, amikor Béla úr volt a tanítójuk. (Sejtjük, hogy Abodi 
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Nagy Béla festőről van szó, aki magyar időben kevés ideig itt tanítóskodott.) És 
nevetve idézi a kor nagy jelszavait: „horticsákiteleki, mindenoláhmennyenki!”

Elgondolkodunk azon, amit látunk, hallunk. Régóta figyelem ezt a nosztalgia-
nyelvet: van, ahol a szórványmagyarnál már csak emléknyelv a magyar, az „alig 
tudott nyelv”. Az észak-erdélyi románnál pedig környezeti, hatalmi nyelvként rög-
zült és elraktározódott. Az Észak-Erdély négy magyar évéből a románság szívében 
itt-ott még megmaradt a magyar nyelvemlék-beszéd. Hány mezőségi és dél-erdélyi 
romlott nyelvű mai magyar megirigyelhetné, amilyen mívesen és gondosan ezek a 
románok „iskolai-irodalmi magyarul” beszélik még mindig nyelvünket. Mert Iuon 
bácsinál is a magyar nyelv gyermekkorának, ifjúságának, emlékeinek nyelveként 
konzerválódott, és maradt meg egy „mindentvissza” korból. És ez számára is úgy 
volt szép, ahogy volt, lerakódott a fiatalsága mélyére, és nem változtatja rosszá 
semmilyen külső szándék, belemagyarázás.

A felmelegítő napfényben igen jó hangulat van az udvaron Iuon bácsinál. 
A szomszédból előkerül hirtelen egy fiatalabb rokon férfi is: olyan kedves, hogy 
már-már fárasztó. Azonnal kávét rendel nekünk a szemközti „mágázionértől”, ma-
gának és Iuon tatának sört hoz. Ömlik a beszéd, emlék, történet, életmese. Azon 
már nem lepődünk meg, hogy a falujuk és a környék minden településének ne-
vét mindketten a régi népi román nevén emlegetik. Így marad Bodonkút Vechea 
helyett „Budá”, Sólyomkő Șoimeni helyett „Șinteu”, Kovácsi az új keletű Făureni 
helyett „Covaciu”, Borsaújfalu Vultureni helyett „Ujfalău”. 

Úgy látszik, az Alzheimer-kór is csak a mára vonatkozik: a falu emlékezete, a 
kicsi magyar világ – és benne a nagyobbrészt szép gyermek- és fiatalkor – a hosszú 
távú memória részeként még megmaradt.

Aztán következik a legtitokzatosabb kérdésünk, melyet a nagy barátkozásban 
nem szabad elfelejtenünk: honnan származik a kapuban álló faragott kő? Iuon bá-
csi készségesen vezet el a szemközti szövetkezet (kopérétiva) mellé, és megdöbbe-
nésünkre bemutat az épület mögötti patakmederbe: „Ott még találnak ilyeneket. 
Én is onnan húzattam ki ezt az enyémet a lovakkal. Itt állt a beszerika unguréászké, 
a Szent Miklós magyar templom.” Szavaitól izgalomba jövünk, és amilyen gyor-
san csak lehet, úgy ugrunk be a patakba. Jól látható, hogy egy nagyobb kő is ott 
fekszik a mart szélén, leszakadt a vízmosta oldalból. A jeges víz széleit locsolja, és 
szintén profilozott. Csontokat és egyéb míves elemeket így, első pillantásra nem 
látunk ugyan, de a szakadt marton az akácgyökerek között még sejteni lehet egye-
beket is. Csak legyen, aki felkutassa.

A felfedezés örömétől bizony nagyon izgalomba jövünk: ha csak ennyi, ez a két 
faragott kő lenne utunk eredménye, már ez is megérte idáig eljönnünk. Hát még a 
személyes találkozások, az emberi kedvességek, a sokféle arc, emlék, és közöttük 
a Marikáé, aki már úgy hívogat vissza, mint családtagjait, és mint aki nagyon 
éhezi és szomjúhozza a testvéri magyar szót.
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A kolozsvári Lutheránus temető

Az 1585-ben megnyitott Házsongárdi temető rendre terjeszkedett, kúszott fel a 
domboldalon. A városfallal párhuzamos északi oldalán országút vezetett, a többi 
oldalról viszont gyümölcsöskertek övezték. Ezekből lassanként kebelezett be egy-
egy parcellányit. Így a főkapuval szemben induló, meredeken kaptató út valószí-
nűleg a sírkert nyugati szélét is jelezte századokon át. Ettől jobbra magántulajdonú 
gyümölcsösök terültek el. Csak az 1700-as évek végén kezdett kialakulni a mai 
Görögtemplom utca, s ez is lassan épült ki dél felé korábbi kerteket alakítva át 
házhelyekké. 

A temetővel nyugatról szomszédos kertek idővel magánsírkertekké váltak, s lé-
nyegében az 1962-es államosításig megőrizték ezt a jellegüket. A folyamatot éppen 
a Lutheránus vagy Szász temető megnyitása indította el. 1739-ben ugyanis Ioannes 
Fabritius de Gladis báró, császári katonai parancsnok saját kertjét a lutheránus egy-
házközségnek adta át temetkezés céljára. Utóbb az egyházközség még hozzávásárolt 
két kertet dél felé, azon túl pedig módos polgár- és arisztokrata családok vásárol-
ták meg a gyümölcsösöket temetőnek. Majdnem mindegyikbe egy-egy tekintélyes 
családi kriptát is emeltek. 1962-ig a kriptákon kívül e körülkerített sírkertekben 
alig néhány sír volt, viszont be voltak ültetve fákkal, az egykori parkosításnak még 
számos emléke látszott. Míg a magánkerteket államosították, az egyházi kezelésben 
lévő sírkerteket meghagyták az egyházközségek tulajdonában. Így maradt fenn a 
Lutheránus temető, Kolozsvár egyetlen magyar egyházi kézben lévő sírkertje. 

A temető főkapujával szemben, a domboldalnak vivő főút kezdeténél jobbra 
egy díszes, 1904-ben állított vasrácsos kaput találunk, ezen át jutunk a Lutheránus 
sírkertbe. Északról a temetőgondnoki ház határolja, nyugat ról a környező telkek 
kerítései, tűzfalai. Keletről eleinte az I. A parcellával szom szédos, majd e fölött 
sírjai, kriptái a főútig terjednek, onnan is van külön-külön bejáratuk. Délről ma 
a Kertek (Grădini) parcella képezi folytatását e temetőrésznek. Az 1960-as évekig 
keletről és délről, ahol nem kriptafal vagy sírkerti rács képezte a határvonalat, 
szögesdrót kerítés húzódott, s az útról néhány léces kapun át lehetett bejutni a te-
metőbe. Ezek többnyire le voltak zárva; csak temetések alkalmával vagy halottak 
napján nyitották ki őket. 

A temető legnagyobb és legrégibb része az 1-es tábla, mely a Mauksch–Hintz-
kripta feletti keresztös vé nyig terjed. Ez a rész 500 sírhelyet tartalmaz, és három 
észak–déli területcsíkra oszlik. A 2-es tábla sírjai a Kós-sírkert fölötti Timoc-föld 
alatti kriptáig tar tottak. Alul belenyúlik a Bodor-kert, s ez a közlekedést is nagyon 
megnehezíti. Azon felül újabb észak–déli ösvények indulnak, összesen 5-6 sírcsí-
kot hozva létre. Ez a rész nagyjából 300 sírhelyes. A 3-as tábla központi keresztút-
ja a köztemetői főútról a szövérdi Szász család sírjánál indul, s az észak–déli utak 
is ebbe tor koll nak. Közel 400 sír van benne. Az utóbbi évtizedekben megkezdődött 
a te me tő sűrítése, nem egy ösvényt megszüntettek sírokat létesítvén. A lutheránus 
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sírkert egésze 1200 sírhelyes. Első táblája a XVIII. század közepe tájától fogadja 
be a halottakat, de az adományozó sírján kívül nincsenek a XIX. szá zadinál régibb 
kövei. A második tábla betemetése a XIX. század második felé ben kezdődött meg, 
a harmadik tábláé pedig csak az első világháború után.

Ha a temetőkert kapuján belépünk, a gondnoki házzal szemben a parcella-
oldalba beágyazott kőtáblákat találunk. Közülük kétségtelenül a legfontosabb 
Felten Waida 1599-ből való német feliratú kis ereszes köve. 1972 nyarán a Szath-
mári Pap-sírokat takarító gyakorlatozó történészhallgatók bukkantak rá a II. B 
parcellában. Ide helyezték megőrzésre. Az egyetlen XVI. századi meglévő kő, s az 
első német feliratú is. A halott valószínűleg unitárius lehetett. Bár a sírkert halot-
tainak többségét napjainkra nem az evangélikus-lutheránus felekezet hívei teszik 
ki, német feliratot is keveset találunk, a továbbiakban csak ennek az egyháznak a 
híveiből emelünk ki néhány személyiséget. 

A Felten Waida kis kövével kezdődő parcella alsó részében Páter Béla (1860–
1938) botanikus nyugszik ala csony fekete márvány fejkő előtt. A Gazdasági Aka-
démia igazgatója, az első európai gyógynövény-kísérleti állomás megszervezője 
volt. A magyar gyógynövénykutatás és -termesztés úttörője lett. Ezt a kutatóállo-
mást a hatalomváltozás után is, 1931-ig igazgatta. Magyarul, románul és franciául 
számos dolgozata jelent meg. Mint a lutheránus egyház felügyelőgondnoka került 
e sírkert díszhelyére. 

A parcella közepén az egész temető legszebb barokk síremlékét találjuk. A latin 
feliratból kitűnik, hogy Ioannes Fabritius de Gladis báró (1676–1750) csá szári ez-
redes, Kolozsvár katonai parancsnoka nyugszik itt. A kő hátlapján a két nyelvű fel-
irat: „Hier ruht der Spender des Friedhofes. E sírkertet az itt nyugvó kegyes hívünk 
ajándékozta egyházunknak. Áldott legyen emléke!” A kő mély hornyolásokkal fa-
ragott, nagy nyílhegyre emlékeztető. Felül denevér szár nyú koponya koronázza. 
Alatta hadiszerszámokra és zászlókra helyezett szarva st ábrázoló címer, s egy leló-
gó rojtokkal díszített paláston található a hosszú felirat. A kő peremén levéldísz. E 
sírral szinte szomszédos a Hintz család rácsos sírkertje. Id. Hintz Györgyöt (1808–
1876) a templomépítő lutheránus lelkész, Martin Liedemann utódjául válasz tották 
1837-ben, s az ő idejében kezdett elmagyarosodni a kolozsvári egyház község. Ő 
tartotta az itteni templomban 1861. március 31-én, húsvét vasár napján az első 
magyar nyelvű istentiszteletet. Ő még segesvári születésű, ma gyarul jól beszélő 
szász ember volt. Fia, ifj. Hintz György (1840–1890), hogy az anyai, Mauksch-
ágon örökölt gyógyszertárat vezethesse, ebben szakosodott, Bécsben doktorált, s 
1884-től a kolozsvári egyetem előadója lett. Emellett a zenekon zervatórium elnöki 
és az evangélikusok főgondnoki tisztségét is betöltötte. Az unoka s a dédunoka is 
tovább vitte a szakmát. A rendre elmagyarosodott család az 1980-as években ki-
vándorolt Németországba. E család története kü lönben jellemző e temető egészére 
is. Nem egy sírkő, sírkert jelzi, hogy a szász-német evan gélikus családok hogyan 
magyarosodtak el a századfor dulón, majd hogyan né metesedtek vissza az 1970-
es, 1980-as években a ki vándorlásra készülve. Többségüknek már csak az urnája 
kerül haza. E sírkert fogadta be Szedressy Pál (1923–1992) lutheránus püspököt.
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A parcella délkeleti szögletében találunk egy művészi hatású, piramis alakú, 
klasszicista portáléval ellátott kriptát. Valószínűleg Lassgalner Eleonóra (1786–
1850) építtette első és második férje számára veje, Hintz György (1808–1876) 
lutheránus lelkész hathatós támogatásával. A hölgy először Mauksch János Már-
ton (1783–1817) gyógyszerész, lutheránus gondnok, másodszor Sláby Dániel 
(1783–1835) – a gyászjelentés szerint – „ritka pontosságú patikárius”, lutheránus 
„domesticus curator” felesége volt. A portálé egyik domborművén az 1835-ös év-
szám az építés idejére utalhat. Felette a D. S. monogram Sláby, alatta pedig egy 
bonyolult TMJM-kombináció az első férj emlékét idézi. A kapu két oldalán a gyógy-
szerészet motívumait felhasználó empire domborművek láthatók. Ez a Mauksch–
Hintz-kripta. A Szepes ségben élő Mauksch család leghíresebb tagja talán Mikszáth 
Kálmán né volt. Több lelkész és gyógyszerész származott közülük. Az 1727-ben Kés-
márkon született Mauksch Tóbiás 1752-ben telepedett Kolozsvárra, s fél évszázadon 
át vezette a Főtér sarkán levő gyógyszertárát. Majd fia, János Márton vitte tovább 
a szakmát, ennek lánya, Mauksch Auguszta lett Hintz György lelkész felesége, s így 
örök lődött át a patika és a kripta is. A kriptában három szinten 10-10 koporsófülke 
található, a felső szint gyermekkoporsók számára méretezett. A koporsófülkéket 
még az 1970-es években kiürítették, a bejárattól jobbra és balra két márványtáblán 
olvasható 23 halott neve. A kripta előtt áll Mauksch Tóbiás (1727–1802) barokko-
san díszített latin feliratú emlékoszlopa. A szö veg magyarul így hang zik: „Mauksch 
Tóbiás polgár, gyógyszerész, szenátor, az evangélikus egyház gondnoka emlékére 
– aki a polgárok jóléte; a gyógy szertár, az egyház s ennek pénztára gyarapítása 
körül, övéivel szembeni gyengéd szeretetével, minden kivel szembeni emberséges-
ségével a legna gyobb érdemeket szerezte – hálás és megszomorodott özvegye, fiai, 
leányai, vejei állították. Élt 75 évet. Meghalt az 1802. év januárjának 31. napján.” 

Két meglehetősen megkopott sírkő a Kolozsvárt 1872-ben megnyitott tudo-
mányegyetem első tanári karának jeles professzoraira emlékeztet a kerítéshez 
közel eső parcellacsíkokban. Az egyiken dr. Martin Lajos (1827–1897) egyetemi 
tanár, 48-as honvéd nevére ta lálunk. Budai szülőházán ma emléktábla figyelmez-
tet arra, hogy ő volt a re püléstechnika magyar úttörője. Szabadalmaz tatott lebe-
gő kerekével 3 méterre emelkedett Kolozsvár határában. Az egyetemen a felsőbb 
mate matikát adta elő, a halála előtti tanévben rektor volt. Az Akadémia levelező 
tagsággal tisztelte meg, az egyházközség kurátorául választotta. A kő hátulján 
van az eredeti felirat, még kibetűzhető ott a felesége és négy, fiatalon elhunyt 
gyermeke neve is. A hátsó kerítés mentén délebbre a szászrégeni születésű lomnici 
Meltzl Hugó (1846–1908) alig ol vasható feliratú oszlopára találunk. Az egyetem 
különc német nyelv és irodalom professzora volt. Mint Petőfi-rajongó egész iskolát 
teremtett maga körül. Brassai Sámuellel közösen szerkesztette 1877–1888 között a 
világ első összehasonlító irodalmi folyóiratát, mely több mint húsz nyelven közölt. 
Ausztráliától Japánig, Dél-Afrikától Izlandig eljutott. Meltzlt külföldről hazatérő-
ben Nagyvárad közelében a vo naton érte a hirtelen halál. 

A tábla észak–déli keresztösvényének jobb oldalán fekete márványoszlopon 
a besztercei származású Hantos (Hantz) család feliratai közt figyelmet érdemel 
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a Hantos Gyuláé (1903–1945). Az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, az 
egyetemen a földrajz előadója volt. Kolozsvár helytörténetét kutatta. 

A Lutheránus temető második táblájának bemutatását megnehezíti a sok észak–
déli ösvény. Északi részén két, középső részén négy, déli táján már hat ösvénye 
volt. Ezekből néhány megszüntetése, betemetése már folyamatban van. 

A Bodor-kert felett véget ér az I. A parcella, itt egy kis kapu vezet be a Lutherá-
nus temetőbe, s e kapun felül a köztemetői útra tekintő sírkertek-kripták a Lu the-
ránus temető részei, bár párat különböző jogi megindokolásokkal álla mosí tottak. 
A kapun felüli első sírkert fekete márványoszlopa Argay György (1893–1974) 
evangélikus püspöknek állít emléket. Az első világháború után az erdélyi magyar 
evangélikusok püspökség nélkül maradtak, s nem akartak a Szebenben székelő 
szász püspökséghez sem csatlakozni. Így hétesztendős küzdelem után sikerült az 
állammal elismertetni az önálló magyar nyelvű Zsinatpresbiteri E van gélikus Egy-
házkerületet, s élére Frint Lajost válasz tották aradi székhellyel. Frint utóda lett 
Argay György, aki 1951-ben Kolozs várra költöztette az egyházi központot. Leg-
utóbb e sírkertbe került Mózes Árpád (1931–2013) püspök is. Őt még az 1956-
os forradalmat követő kirakatperek egyikében ítélték 18 évi kényszermunkára, 
1964-ben szabadult. Temesváron, majd Aradon lelkész-esperes. 1992–2004 között 
töltötte be a püspöki széket. 

A köztemetői főútra néző díszes ráccsal övezett Bánffy-kertben, ahol báró 
Bánffy Dezső miniszterelnök felesége is nyugszik, kopjafás síron Bartalis János 
(1893–1976) költő, felügyelőgondnok nevét olvashatjuk. Őt a két világháború kö-
zötti erdélyi iroda lomban a szabad vers megho nosítójának tekintjük. Rímtelen, 
expresszionista sorokban tudta világgá kürtölni a természet szépségét vagy a város 
iránti szeretetét. A betonsírban nyugvó dr. Rapp Károly (1916–1980), a teológia 
evangélikus professzora nehéz időkben viselte a rektori tiszt séget. Lengyel Loránd 
(1921–2014) szintén lutheránus teológiai tanár volt, de a Bolyai Egyetemen pedagó-
gia–lélektan–művészettörténet szakos diplomát is szerzett. Fél századig a teológia 
mellett zenét is oktatott a jövendő lelkészeknek, sőt zeneszerzéssel foglalkozott.

Az 1. és 2. táblát elválasztó keresztút déli oldalán egy neogótikus kripta hom-
lokzatán az 1970-es évek közepéig a straussenbergi Gallus birtokos család neve volt 
olvasható, most a Drâm băreanuéké. Ide helyezték örök nyugalomra Gallus Viktor 
(1864–1916) gyalui nagybirtokost és politikust Fábry Viktor lelkész szolgálatával. 

A kerítés melletti sírsorban található Lám Béla (1892–1973) költői lelkű mér-
nöknek keresztben végződő sírja. Boncza Berta egykori vőlegénye öregkori ön-
életrajzi regényével keltett meg lepetést. Szenvedélyes kirándulóként gyakran lett 
útitársa Reményik Sándornak, aki több verset dedikált neki. E síron felül egy kis 
gót betűs kő alján ott találjuk Klösz József (1843–1922) nevét is. Ma már csak 
nagyon kevesen tud ják, hogy a múlt század utolsó negyedének legjobb kolozsvári 
szobrásza volt. Bécsi és budapesti ta nulóévek után a legtöbb kolozsvári épület 
szobordíszeit ő fa ragta. Nevéhez fűződik a Széchenyi téren állott egykori Széche-
nyi-szobor, s itt a temető sírkövein Bethlen Gergely, E. Kovács Gyula, Kéler Ilona 
és Sala mon János domborműves portréja.
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A köztemetői főútról a Stanca-sír mellett betérve a Lutheránus temetőbe jobbra 
találjuk a hilibi Haller család föld alatti kriptáját, mely északról pont a Bodor-kert-
tel szomszédos. Haller Károly polgár mester testvére, Haller Rezső (1835–1907), a 
kolozsvári ügyvédi kamara elnö ke építtette 1885-ben öngyil kossá lett fia számára. 
Haller Rezső különben a bel vá ros egyik legszebb – az Unitárius Kollégiumon aluli 
– bérházának építtetője is. Itt nyugvó fia, Haller Gusz táv (1873–1923) ügy véd Ko-
lozsvár utolsó magyar polgármestere az 1919-es köz hatalom-változás előtt. A Haller 
család ugyan katolikus volt, de Hallerék szintén itt nyugvó veje, dr. Engel Gábor 
(1852–1935) orvos tanár, a nőgyógyászati sebészet úttörője, majd az Országos Karoli-
na-kórház igazgatója az evangélikus egyháznál kurátori tisztséget is betöltött. A csa-
lád ide menekítette az egyik szomszédos sírról dr. Engel József (1807–1870) sírkövét. 
En gel János Keresztély bécsi történetíró és Mauksch Katalin magyarrá lett fia Ma-
rosvásárhelyen, majd Kolozsvárt orvoskodott. Nem orvostu dományi, hanem magyar 
nyelvészeti pályamunkájával érdemelte ki az akadé miai leve lező tagságot. Ezzel a 
sírral egy vonalban nyugatra az első ösvény túloldalán találjuk az Andraschofski/
Andraschovski család régebbi és újabb sírjait. A di nasztiaalapító János az 1770-es 
évektől kezdi meg harangöntő tevé keny ségét Kolozsvárt, 1789-ben a Magyar kapu 
előtti telket adja neki a város műhely lé te sítésére, s attól fogva a XX. század elejé-
ig a város és környékének minden ha rang ja itt készül. Az itteni kövön két János 
(1802–1878; 1835–1895) és egy Henrik (1874–1915) harangöntőmester neve szere-
pel. Bizonyára ők vol tak az utolsók a szakmában. Egy fekete márványoszlop alján 
Andrásofszky Tibor (1914–1978) marosvásárhelyi idegsebészprofesszor nevére talá-
lunk. Több mint tíz éven át volt a vásárhelyi orvostudományi főiskola rektora.

Ezen az ösvényen felfele haladva bal kézről Fuhrmann Károly (1912–1991), ta-
lán az utolsó kolozsvári ötvösművész sírjához érünk. Tőle keletre, újabb ös vényen 
átvágva a Renner Bőrgyár alapítójának, Renner Jánosnak (1856–1920) és leszár-
mazottainak a fehér márványoszlopát találjuk. Ren nerék 1900-ban Szász régenből 
telepítették át Kolozsvárra bőrgyárukat, mely rövidesen a város egyik legnagyobb 
ipari egysége lett, a két világháború között Dermata, utóbb Herbák János néven 
volt közismert, jelenleg Clujana cégjelzéssel gyártja a ci pő ket. A család utolsó 
erdélyi leszármazottja, Renner Erwin Ralph (†2003) évekig folytatott szélmalom-
harcot a tulajdonjog visszaszerzéséért. 

Az Andrásovszky-sírokon felül, az ösvény jobb oldalán találjuk Máday János 
(†1882) evangélikus lelkész sírját. Hintz György utódaként 1876-tól alig pár évig 
vezethette egyházközségét. Innen a kerítés felé, a legnyugatibb ösvényen átmen-
ve a Reményik-sírkerthez érünk. A mintegy tizennégy névből a Re ményik Károly 
(1857–1935) építészét és a Reményik Sándor (1890–1941) köl tő ét emeljük ki. Mind-
ketten az evangélikusok főgondnokai voltak. Az apa a századforduló számos jelen-
tős kolozsvári épületén, így az e gyetem palotáján hagyta rajta keze nyomát, megte-
remtve azt az anyagi jólétet, amely fiának lehetővé tette, hogy csak a költészetnek 
éljen. A költő Reményik Sándorról kötetünk évfordulós rovatában emlékezünk meg. 

A köztemető főútjáról a laborfalvi Berde-kriptánál betérve balra találunk egy 
arisztokrata sírokat rejtő kertet. Ennek legnevesebb személyisége báró Feilitzsch 
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Arthur (1859–1925) császári és királyi kamarás, való ságos belső titkos tanácsos, 
nyugalmazott miniszter. Er dő igazgató, az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöke volt, 
1905–1906-ban töltötte be a földművelésügyi minisztérium bársonyszékét. Ő dol-
gozta ki az erdélyi ma gyar lutheránusok egyházalkotmányát. E sírkert mögötti má-
sodik ösvényen délnek térve, a Langer család sírkertje mellett találjuk Gratz Mór 
(1844–1907) evangélikus lelkész emlékosz lopát. Két évtizedig szolgálta egyház köz-
ségét, s közben magyar és német nyelven írt kátét, tankönyveket, bibliai kala uzt. 
Igazi hírnévre a miniszteri székbe került fia, Gratz Gusztáv, A dualizmus korának 
monográfusa tett szert. A Langer-sírtól délre esik szepesszombati Genersich An-
tal (1842–1918) magas szürke márványoszlopa. Bár egyike a legnagyobb magyar 
orvostudósoknak, az oszlop mutatja, hogy gyermekei e gész sorát ide kellett temet-
nie. Az Orvos-sebészeti Tanintézet kórbonctan tanáraként érkezett Kolozsvárra, az-
tán átkerül a megnyíló egyetemre, ennek 1877–1878-ban a rektora is volt. 1895-től 
Budapesten tanított, s 1910–1911-ben ott szintén megtisztelték a rektori székkel. 
Tuber ku lózis- és szifiliszkutatásai elismerését az akadémiai tagság jelzi. Neki háttal, 
a nyugatra következő ösvényre néz unokaöccse, Genersich Gusz táv (1865–1921), az 
első kolozsvári gyermekgyógyász-professzor modern betonsírja. 

Lange rék sírjának vonalán, a nyugati kerítés közelében hatalmas klasszicizáló 
fekete márvány emlékművön olvasható „Dr. Brandt József / egyetemi sebésztanár / 
min. tanácsos / a vaskorona rend lovagja / 1839–1912” felirata. Ő is még az Orvos-
se bé szeti Tanintézetben 1867-ben kezdte tanári pályáját, s néhány bravúros műtétjét 
az orvostörténet is feljegyzi. Nevéhez fűződik az első kolozsvári magánkórház, a Vö-
röskereszt Egylet kolozsvári Erzsébet-Mária Szanatóriumának a felállítása 1895-ben. 

A Lutheránus temető harmadik táblája a köztemető főútjáról közelíthető meg 
legkönnyebben. Szabályos téglalap alakú terület, Csonka-kertként is em legetik, 
a korábbi tulajdonosra utalva. Itt tervszerűbb a sírok elhelyezése, kö ze pén egy 
kelet–nyugati út vezet. Ebbe északról beletorkollnak a középső táb la ösvényei. 
A határt egy hirtelen emelkedő jelzi, ahol az utakon néhány lép cső fokot kellett 
kialakítani.

A szövérdi Szász családnak a főútra néző föld alatti kriptája mellett belépve, 
a második síron tűnik fel Gerstenbrein Tamás (1857–1932) kőfaragómester és fia, 
Gersey Arthur (1890–1967) építészmérnök impozáns beton emlékműve. Az előb-
bi pályája a fővá rosi Szt. István-bazilika kőfaragó munkáitól a kolozsvári orto-
dox katedrális kivite lezéséig ível. A tábla északi szélén Kárpáti Emil (1883–1952) 
evangélikus igazga tó tanító, „országos karnagy”, az erdélyi kórusmozgalom egyik 
vezetője kapott em lék oszlopot. A központi ösvény bal oldalára esik D[elly-]Szabó 
Géza (1883–1961) evan gélikus tanító, karmester és zeneszerző emlékköve. Ide tért 
nyugovóra fia, Szabó Géza (1909–1996) zongoraművész, főiskolai tanár is. 

Mára a Lutheránus temető Erdély igazi magyar panteonjává vált. Az egyházat 
dicséri, hogy az utóbbi évtizedekben a sírokat, köveket műemlékként kezelik, vi-
gyáznak rá, hogy az újabb temetések ne vezessenek a régi halottak kegyhelyének 
az eltűnéséhez.

Gaal György
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Zakariás Erzsébet

70 éve halt meg Janovics Jenő 

Janovics Jenő (1872–1945) a kolozsvári 
magyar nyelvű színjátszás történetének egyik 
legjelentősebb egyénisége volt. Felnőtt élete 
(24 éves korától 72 éves korában bekövetkezett 
haláláig) szorosan és kitörülhetetlenül egybe-
fonódott a már akkor nagy múltú Kolozsvári 
Nemzeti Színház történetével. Leginkább szín-
házigazgatóként ismerjük, és a kolozsvári szín-
házépületek felépítőjeként, de színész, rende-
ző, író, filmrendező, producer, forgatókönyvíró 
és mozitulajdonos is volt egy személyben. 

Janovics Jenő 1872. december 8-án Ungvá-
ron született, szegény, anyagi gondokkal küzdő 
szülők ötödik gyermekeként. Családjuk rövide-
sen Budapestre költözött, Janovics itt érettsé-
gizett 1891-ben. Szülei mérnöki pályára szán-
ták, de ő a Színészeti Akadémiára iratkozott 

be. Kezdő színészként Miskolcon, majd rövid ideig Szegeden, Temesváron, Budán 
és Pozsonyban játszott, mígnem 1896-ban Kolozsvárra szerződött. Katona József 
Bánk bánjában kapta első szerepét, és ez volt az az utolsó darab is, amelynek be-
mutatójára készülvén, 1945 novemberében elhunyt. 

Amint Kolozsvárra került, a fiatal Janovics rögtön beiratkozott a Ferenc József 
Tudományegyetem magyar–francia nyelv és irodalom, valamint a filozófia szakára, 
majd 1900-ban filozófiából el is nyerte az irodalomtudományok doktora címet a Csi-
ky Gergely élete és művei című disszertációjával. Bár később sem hagyott fel a nagyobb 
lélegzetű művek írásával az apróbb cikkek, beszédek, rövidebb tanulmányok mellett,1 
számára fontossággal mindenekelőtt a színház bírt. Fiatal, kezdő színészként egyre 
több szerepet kapott, a korabeli színlapokon látható, hogy csaknem minden második 
előadásban játszott, és rövidesen igen előkelő helyeket foglalt el a szereposztások-
ban. Rendkívüli tehetségére, konok munkabírására, modern művészetszemléletére 
igazgatója is felfigyelt, és egy év múlva kinevezte a színház rendezőjének. Első rende-
zése, 24 évesen, a Bokor József által írt Mária bátyja című népszínmű volt, de rövide-
sen komolyabb darabok is következtek, mint Shakespeare Rómeó és Júliája, Madách 
Az ember tragédiája vagy Molière Tartuffe-je is. Ez utóbbiban egyébként a címszerepet 

1 Disszertációját két kötetben adta ki, további művei: A magyar dráma irányai (1908), A ma-
gyar dráma fejlődése (1913), A Farkas utcai színház (1942), posztumusz jelent meg A Hunyadi 
téri színház (2001).
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EK alakította. A Kolozsvári Lapok 
hasábjain megjelenő kritika 
szerint nagy elismeréssel fo-
gadták Janovics alakítását, 
mivel az „minden ízében át-
gondolt és öntudatos volt. (…) 
A közönség gyakran tapsolta a 
lámpák elé.”2 Megbecsültségét 
az mutatja a legbeszédesebben, 
hogy 3 év múlva a színház mű-
vészeti igazgatásával bízta meg 
Bölönyi József, az akkori inten-
dáns. Ám a megbízás alig egy 
évet tartott, mert Bölönyi poli-
tikai okok miatt lemondott, és 
Janovics vele együtt távozott 
a kolozsvári színháztól. 1905 
áprilisában tért vissza, amikor 
Tisza István, az akkori magyar 
miniszterelnök kinevezte a Ko-

lozsvári Nemzeti Színház élére. Ez a kinevezés már komoly feladattal járt: be kellett 
fejezni és működésbe hozni az új színházépületet a Hunyadi téren.3 

A „palotát”, ahogy az új színházat nevezték, 1906. szeptember 8-án avatták fel. 
Előző este méltóképpen elbúcsúztak az öreg Farkas utcai épülettől, Herczeg Ferenc 
Színházavatás című darabjával felelevenítve a régi színház, Kolozsvár első kőszín-
házának az átadási ünnepségét. A legenda úgy tartja, hogy Janovics, a kolozsvári 
színjátszás hagyományai előtt tisztelegvén, egy darab deszkát a régi színpadból 
beépíttetett az újba, ápolván ezzel a szimbolikus gesztussal a folytonosságot a régi 
színház hagyományai és az új színház között… 

Az új színház felépítése 1 010 000 koronába került. A magyar kormány nem tud-
ta felvállalni a színház építési költségeit, így azt banki kölcsönből finanszírozták, 
amelyet egyrészt az Országos Színházi Alap tulajdonát képező birtok4 értékesítésé-
ből, másrészt a színház működésére folyósított állami járandóságból kellett foko-
zatosan törleszteni. A Színházi Alap birtokainak az értékesítése jogi bonyodalmak 
miatt hosszú évekig húzódott, így a törlesztés kizárólag az igazgatói szubvenció-
ból történt, amely rendeltetésének megfelelően a színészek fizetésére és a színház 
fenntartására szolgált.5 Janovics igazgatói kinevezése azt a bizalmat is jelentette, 

2 Kolozsvári Lapok I/2, 82–83.
3 Ma Piaţa Ștefan cel Mare.
4 Ujfalvi Sándor birtokos által a kolozsvári magyar színjátszás számára adományozott birtok, 

lásd Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház (szerk. Kötő József), Korunk Baráti Társaság, 
Komp-Press kiadó, Kolozsvár, 2001. 8–25.

5 Janovics Jenő: i. m., 2001. 15.

A képen hátul három mellszobor, balról jobbra: Szent-
györgyi István, E. Kovács Gyula, Kótsi Patkó János. 
Az élők balról jobbra: Janovics Jenő, Incze Sándor 

újságíró, forgatókönyvíró
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hogy meg tudja oldani 
az anyagi nehézsége-
ket, azaz úgy fel tudja 
pörgetni a színházi éle-
tet, hogy a bevételek 
eltartsák a társulatot. 
Janovics, okos műsor-
politikával, nemcsak 
eleget tett az elvárá-
soknak, de rövidesen 
újabb építkezésbe kez-
dett: a Sétatér melletti 
nyári Színkör faépüle-
tének a helyére újabb 
kőszínházat épített. 
Gyakorlatilag ezt már 
saját költségére: a városi tanács vett fel banki kölcsönt az építkezésre, és Janovics 
kötelezte magát, hogy ezt személyesen törleszti, és így is történt, annak ellené-
re, hogy az építkezés költségei végül, a Szamos közelsége miatt, háromszorosára 
növekedtek. 

Janovics nemcsak a tárgyi, de a szellemi építkezésben is következetes volt. Igen 
fontosnak tartotta a diákság és általában az ifjúság megszólítását és színházba 
szoktatását. Igazgatása kezdetétől hétvégeken rendszeresen ifjúsági előadásokat 
szervezett, amelyeket tanárok vagy irodalomtudósok be- és felvezető szövegei 
előztek meg. Talán az ifjúság felé való nyitás egyik vetülete lehetett a film és a 
mozi felkarolása is, de mindenképpen modern és haladó gondolkodásra vallott az, 
hogy színházi igazgatóként nyitott a film irányába. (A kortárs színházigazgatók 
többsége hadakozott a mozgóképek terjedése ellen, főként a konkurencia miatt, 
amely komoly kihívást jelentett a színház számára azokban az időkben.) Már a 
sétatéri épület tervezésekor is azzal számolt és érvelt, hogy az majd filmvetítésre 
is alkalmas épület lesz. 

Az új sétatéri Színkört 1910. július 18-án avatták fel. A csinos szecessziós épü-
let kiválóan betöltötte szerepét. Főként a nyári színházi idények otthona volt, de 
Színkör Mozgó néven moziként is szolgált. Janovics a filmforgatásaihoz is ennek 
az épületnek az udvarán rendezett be 1914-től kezdődően egy ideiglenes stúdiót, 
azt követően, hogy 1913 nyarától a Sárga csikó című, Csepreghy Ferenc-népszín-
műből írt forgatókönyve és bravúros szervezőmunkája nyomán megszületett az 
első sikeres kolozsvári film, amely 137 (!) kópiája révén bejárta a világot, Japántól 
Amerikáig.

1913 és 1920 közt Janovics hatvanöt filmet és öt moziszkeccset készített Kolozs-
váron és környékén.6 Ezekből harmincegynek szcenáriumírója, harmincháromnak 

6 Lásd Balogh Gyöngyi – Zágoni Bálint (szerk.) A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-tól 
1920-ig, Kolozsvár, Filmtett Egyesület – Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2009. 104–116.
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EK rendezője, ötnek szereplője is volt, és valamennyinek a producere. Ezzel a telje-
sítménnyel nemcsak Erdély-szerte, de a korabeli Magyarország vagy Románia 
vonatkozásában is a legtermékenyebb és a legsikeresebb filmipari szakemberré 
és alkotóvá vált. A némafilmjei közül négy maradt fenn egészében (A vén bakan-
csos és fia, a huszár, A tolonc, Az utolsó éjszaka és a Világrém)7, kettő meg (A sár-
ga csikó és a Nagymama) töredékében látható a Magyar Nemzeti Filmarchívum 
gyűjteményében.8 

Filmgyártói tevékenysége szép vagyont eredményezett, ám ezt szinte maradék-
talanul a magyar színházi élet fenntartására fordította. Az 1918-as politikai ese-
mények – az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása és az őszirózsás forradalom 
– sok tervét derékba törték, és radikálisan megváltoztatták Janovics addigi sikeres 
életét is. 1918 karácsonyától, amikor Kolozsvárra bevonultak a román csapatok, 
Janovics életútjának az íve fordulatot vett, és elkezdődött az a hanyatlás, amely 
aztán hosszú éveken keresztül tartott, valójában egészen 1945 novemberében be-
következett haláláig. 

Életútjának talán legdrámaibb fordulata 1919. szeptember végén következett 
be, amikor a főhatalomváltás utáni átszervezések részeként a magyar színháznak 
el kellett hagynia a Hunyadi téri színházépületet. Nehéz és harcos évek követ-
keztek ezután. Alig két év múlva a sétatéri színház épületének a tulajdonjogát is 
elvesztette. A színház helyzete az általa diktált legmegerőltetőbb munkatempó 
ellenére is, a körülmények könyörtelensége folytán, fokozatosan romlott, Janovics 
erejének és anyagi befolyásának csökkenésével párhuzamosan. A megfáradt, len-
dületét vesztett és elvagyontalanodott Janovics 1930-tól lemondott a kolozsvári 
színház igazgatóságáról, majd 2 év múlva végleg távozott a színházból, amellyel 
csaknem 30 évig a lehető legszorosabban fonódott össze az élete. 

Hiába áldozta életét és vagyonát a magyar kultúra szolgálatára, zsidó szár-
mazása miatt fokozatos kizárásban és mellőzésben volt része, majd 1944-ben a 
deportálás elől menekülnie kellett Kolozsvárról. Néhány hónap múltán, 1945-ben 
visszatért szeretett városába, és a második világháborút követő nagy társadalmi 
átrendeződések nehéz körülményei közepette újra elvállalta a színház igazgatásá-
nak a feladatát. Meggyengült szervezete azonban nem bírta az újbóli megpróbál-
tatásokat, erejét meghaladták a nehéz feladatok. Bánk bánnal készültek az évad-
nyitó előadásra, Janovics rendezésében – ő maga Biberachot alakította volna –, de 
hirtelen megbetegedett, és a bemutató napján meghalt. 

Ezrek kísérték ki a Házsongárdi temetőbe.

7 A Világrém a Bukaresti Filmarchívum, a többi a Magyar Nemzeti Filmarchívum tulajdona.
8 A filmek adatainak a forrása Balogh–Zágoni által közzétett Filmográfia, Balogh–Zágoni: i. 

m. 2009. 104–116.
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Házsongárdi évfordulók

November 5-én Makara Lajos (1862–1915) sebészprofesszor halálának száza-
dik évfordulója köszönt ránk. Pápai tudós orvos gyermekeként született, Pesten 
járt egyetemre, s ott lett magántanár. A Margit-kórház sebészfőorvosa, mielőtt 
1905-ben Kolozsvárra kerül. Itt új műtéti technikákat honosít meg, átszervezi a se-
bészeti oktatást, utat nyitva az önállósuló diszciplínák kiválásának. A ráksebészet-
ben tűnt ki, s kortársai képtelenek voltak megakadályozni kései rákműtétet követő 
korai kínos halálát. Az egyetem orvosi karának másfél hónapon belül a második 
vesztesége volt. Akárcsak Marschalkó professzort, őt is az egyetem előcsarnokából 
temették. Imre József dékán és Vidakovich Kamill sebész-tanítvány búcsúztatta. 
Kis köve pont a Lutheránus temető őrházával szemben volt 2000 tájáig.

November 15-e Péterfy Emília (1915–2000) írónő emlékének felidézésére 
nyújt alkalmat. Tanítóképzőt végzett, s vidéken, majd 1943-tól Kolozsvárt tanított, 
később a pedagógiai könyvkiadónak volt lektora, majd a tanítók továbbképzését 
irányította. Számos ábécéskönyv, elemista tankönyv, tanítói segédkönyv fűződik 
a nevéhez. De szépíróként is alkotott: meséket, ifjúsági regényt írt. Sírja az I. B 
parcellában található. 

November 16-án a hét évtizede elhunyt Janovics Jenőre (1872–1945) emlé-
kezünk. 1905-től 1930-ig, majd 1945-ben pár hónapig állt a kolozsvári magyar 
színház élén, közel fél száza don át volt az itteni színjátszás vezér egyénisége. Ő a 
Farkas utcai színház utolsó, a Hunyadi téri első igaz gatója, majd a közhatalom-

változás után ő költözteti a társulatot a 
sétatéri épületbe. Új iránti fogékony ságát 
jelzi, hogy az 1910-es évek elején filmvál-
lalatot alapított. A II. A parcellában lévő, 
Kósa-Huba Ferenc készítette síremléke 
fedkövén a Hamletből vett idézet:

…férfi valál, ki a
Sors öklözését vagy jutalmait 
Egyképp fogadtad, s áldott az, kinek a 
Vérével úgy vegyül ítélete,
Hogy nem merő síp a sors ujja közt 
Oly hangot adni, mit az billeget.
November 19. Géber Ede (1840–1891) 

orvosprofesszor születésének a 175. év-
fordulója. Körmenden született, Szom-
bathelyen végezte iskoláit, majd a bécsi 
egyetemen szerezte meg a doktori címet 
1866-ban. Ott szakosodott bőrgyó gyá-
szatra, melynek 1873-ban a magántanára 
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lett. A kolozsvári egyetemen 1872-ben nem létesült ilyen jellegű tanszék, csak 
1874-ben hirdettek e tárgyra pályázatot, s azt Géber nyerte meg. Kinevezése két 
szempontból is újdonság volt. Ő az első magyar bőrgyógyászprofesszor (mert Bu-
dapesten csak később létesült ilyen tanszék) és az első izraelita vallású magyar 
orvostanár. Bár bőrgyógyászatban volt szaktekintély, Kolozsvárt főleg nemi bete-
gekkel kellett foglalkoznia. 50 éves korában szívszélhűdés okozta halálát. Az új fő-
rabbi, Eisler Mátyás temette, a Balassa utcai zsidó temetőben lévő sírjánál Davida 
Leó dékán és egy tanítvány mondott beszédet. Az ő utóda lett az alig három évvel 
többet élő – szeptember hónapnál említett – Marschalkó Tamás.
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Egy kivitelezési per miatt több mint másfél évet késett a megépülése, de 2014 
novembere óta Kolozsváron áll Erdély legnagyobb és legmodernebb sportcsarnoka. 
A futballaréna tőszomszédságában felépített (eredetileg közös projektnek indult, de 
gazdasági és hiúsági okokból a stadiont a megye, a csarnokot a város pénzelte), 
négy évig készülő, 90 millió lejbe kerülő és bár multifunkcionalitása miatt nemcsak 
sport-, hanem szükség szerint koncert- vagy kiállítási csarnok is, egyértelműen ha-
talmas előrelépést jelent nemcsak a város, hanem az egész régió infrastruktúrája 
szempontjából. Az immár 50 éves Szamos-parti Horia Demian-csarnok túlterheltsé-
gének enyhítésén túl végre adott a lehetőség világszintű nemzetközi sportesemények 
Kolozsvárra hozására, bár ez jóval inkább a Bukarestben székelő szakszövetségeken 
múlik – pályázniuk ugyanis nekik kell. Ha képesek lesznek élni a lehetőséggel, a 
kolozsvári csapatok mérkőzései mellett akár egyéni sportágak, mint például vívás, 
súlyemelés, birkózás, ökölvívás, cselgáncs világversenyei is idejöhetnek. 

Az építkezés csúszása miatt a 2015-ös év legrangosabb romániai sportesemé-
nyéről, a női kosárlabda-Európa-bajnokságról sajnos lemaradt a város, pedig a 
Magyarországgal közös rendezés romániai helyszínein, Nagyvárad és Temesvár 
csarnokaiban a befogadóképesség harmada a kolozsvárinak. Hiszen labdajátékok 
esetén 7200 nézőnek jut hely (válogatott női kézilabda-mérkőzéseken volt eddig 
telt ház), de egy ökölvívógálára akár tízezren is beférnek. A nyugati oldalon ösz-
szetolható a lelátó, hogy egy szabványjégpálya is felállítható legyen a megnövelt 
küzdőtéren, ebben az esetben 6100 jegyet lehet eladni.

Hokimeccsre persze alighanem várnunk kell még jó ideig, de a kézi- és kosár-
labda, a profi ökölvívás, a cselgáncs és a sporttánc is megfordult már az új csar-
nokban, a parasportolók közül pedig az asztaliteniszezők rendeztek már benne 
versenyt. 

Boros Miklós
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Tatár Zoltán könyvében (A vargabéles legendája – Stúdium Kiadó, 2014) a közel-
múlt – a húszas, harmincas, negyvenes évek – Kolozsvárjának elengedhetetlen kellé-
keiről, a közkedvelt kiskocsmákról, a tulajdonosokról, a vendéglősdinasztiákról, a ko-
lozsváriakat szakértelemmel és odaadással kiszolgáló kereskedőkről, kisiparosokról 
olvashatunk. A következő hónapokban a rovatban ebből a könyvből vett részletekkel 
idézzük a közelmúlt városát.

H. Szabó Gyula

Tatár Zoltán

Vendéglők és vendégek

Két fogalom, amelyek szorosan összefüggnek, egy más létezését feltételezik, hi-
szen ha egy vendéglátó egyben vendégváró is, külsőségeiben és ízletes konyhájá-
val, kitűnő személyzetével megnyeri a fogyasztók tetszését, így minden lehetőség 
megvan arra, hogy ezek lassan törzsvendégekké váljanak.

A Darvas vendéglő tulajdonosa és alkalmazottai mindent megtettek ennek ér-
dekében, és a remélt siker nem is maradt el. A finomabbnál finomabb ételek, a 
tisztaság és általában a vendégek iránti figyelmesség hamarosan hírnevet szerzett 
Darvaséknak. Kolozsváron, különösen a negyvenes években, a vendéglátóiparban 
is általános fellendülés volt észlel hető. Sok vendéglő tárta ki kapuját, közülük nem 
egy vált híressé. Csobán László Fekete Sas vendéglője a Deák Ferenc utcában, Dá-
niel György erdélyi borozója, a Gyuri Bácsihoz, a Bagolyvár (vagy Bécsi Lányok 
vendéglő, amelyet mára több „építészsebészeti” beavatkozás tett felismerhetetlen-
né), a híres, vásárhelyi flekkent kínáló Égető étterem, a Széchenyi vendéglő, nem 
távol a Darvas vendéglőtől, Tatay Károly Kék Madár étterme a Horthy Miklós 
úton, Túrós Márton falato zója az Unió utcában vagy a híres Zokogó Majom, csak 
né hány a nevezetesebb vendégfogadók közül, amelyek minde nike törekedett a 
vendégek kedvében járni.

Darvas soha nem hirdette magát hangzatos reklámok ban, nem kérte a nagy-
érdemű „kegyes támogatását”. A Szamos menti fogadót saját ételkülönlegességei 
tették híressé, amelyek között a fémjelző kétségen kívül a vargabéles volt.

A negyvenes évek elején a Budapesten megjelenő Szín házi Magazin, a Rácz 
Vilmos vezette művészeti folyóirat öles betűkkel hirdette lapjain, hogy a kolozs-
vári Darvas vendéglő készítményei és hangulata a budai kiskocsmákkal vetekszik. 
Ezért melegen ajánlotta a kincses városba látoga tóknak. Valóban, annak ellenére, 
hogy a vendégek a leg különbözőbb társadalmi rétegekből kerültek ki, családias 
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hangulat uralkodott a vendéglőben. A lányok szerint apjuk nagy érdeme volt, 
hogy mondhatni egy asztalhoz ültette a hóstátiakat a monostoriakkal. Soha nem 
kellett rendőrséget kihívni, elég volt, ha megjelent a „Főnök”. Szálfatermeté vel 
azon nyomban a hangszóró visszafogására késztette az esetleges hőzöngőket. De 
ez nagyon ritkán esett meg.

A söntésben gyakori vendégek voltak a bérkocsisok, standjuk a Malom utcá-
ban meg a Széchenyi téren volt. Télen a forralt bor melegítette őket, amíg a paci 
pokróccal letakarva várta gazdáját. Itt a hóstátiak is megfordultak. Főleg azoknak 
a hóstáti asszonyoknak a férje, akiktől Darvasné minden reggel megvásárolta a 
konyhára szükséges friss nyersanyagot. Sokat nem időztek, mert alig négy-öt asz-
tal állt rendelkezésükre a falatozni vágyóknak. A sze mélyszállító taxisok is itt 
tárgyalták meg a napi forgalmat és annak hozadékát. Az akkori forgalom még 
megengedte egy-egy pohár sör elfogyasztását, mégsem volt annyi szo morú végki-
menetelű baleset. Szinte törzsgárdának szá mítottak, immár a belső termekben, a 
színészek. Ide járt rendszeresen Imrédi Géza, Kapusi László, Andrási Már ton vagy 
Petre Ştefănescu Goangă, a híres bariton. Ezzel kapcsolatban így emlékszik vissza 
Petre Cioară, a Babeș-egyetem nyugalmazott fizikaprofesszora, több mint hob-
biszintű, megszállott gasztronómus szaktekintélyként. Ő volt az Egyetemiek Háza 
mellett működő vendéglő szülő atyja és igazgatója, a Bonchidai Kastélynapokon 
rendezett főzőversenyek zsűrielnöke:

„Magam is gyakran látogattam e kitűnő vendéglőt. Fiatalon a kollégákkal, 
majd miután a Széchenyi téren nyitottak, családommal együtt. Tanúja voltam an-
nak, amikor Petre Ştefănescu Goangă a repülőtérről egyenesen a Dar vas-tanyára 
hajtatott, és két-három adag fatányérost és ugyanannyi vargabélest tüntetett el 
tekintélyes hasában.” Cioară professzor személy szerint a híres szaftos, puha flek-
kenre emlékszik vissza, amely mellé egy kis cseréptálkában fenséges ízű kovászos 
uborkát szolgáltak fel saját levében. A Budapestről idelátogató színészek is hamar 
felfedezték a fogadót, és gyakori vendégeivé váltak. Filmezéskor járt itt Szilasi 
László, az Éjféli gyors főszereplője, akibe a feslő bimbó szépségű Marika „halá-
losan” beleszeretett. Floridai otthoná ban talán ma is ott lapul egy kis kazetta 
rejtekében az aláírás sal ajánlott fénykép a szépséges Szeleczky Zita és Simor Erzsi 
fényképei mellett. Minden este ott vacsorázott a Kalotaszegi madonna filmezése-
kor Sárdi János is. Neki talán csak a jó cigányzene hiányzott a remek ételek és 
italok mellől. A nők bálványa, az imádott Jávor Pál nagy népszerűségével ellen-
tétben igen szerény és csendes vendég volt, de azért – ismerve mulatós kedvét 
– bizonyára ő is hiányolta a jó zenét. Minden este ugyanazt az asztalt kérte, amit 
aztán foglaltnak is nyilvánítottak számára. A kedvenc vargabéles elfogyasztása 
után mosolygós elégedettséggel szemlélte a zsibongó vendégeket. Darvas különös 
gonddal viseltetett a kolozsvári labda rúgók iránt. Abban az időben a városi adóhi-
vatal főnöke Boga Ödön volt, maga is megrögzött fociszurkoló. Ő töltöt te be a KAC 
elnöki tisztségét is, és két beosztásából kiin dulva parancsba adta a vendéglősök-
nek, hogy váltásban, kéthetenként ellátást biztosítsanak két-három megnevezett 
labdarúgónak. Darvasnak híres labdarúgó vendégei voltak Bonyhádi, Váczy meg 
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Kovács István. Az ingyenkaját bő ven megszolgálták azzal a forgalomnövekedéssel, 
amelyet puszta jelenlétükkel gerjesztettek, hiszen a vérmes szurko lók ide is követ-
ték bálványaikat, ők is fogyasztottak, csak  hogy láthassák kedvenceiket.

Néhány hónappal halálos kimenetelű repülőszerencsét lensége előtt Horthy Ist-
ván népes kísérettel Kolozsvárra látogatott.

„Népes és fontos küldöttséget jelentettek be a helyi ha tóságok – idézi fel a szü-
leitől hallott régi emlékeket Klárika –, meghagyva nekik, hogy kellőképpen fogad-
ják őket. A nagyteremben gyönyörű asztalokat terítettek. Darvas mama előszedte 
legszebb damasztabroszait, szalvétáit, ezüst evőeszközeit és féltve őrzött herendi 
porcelánkészle teit. Miután helyet foglalt a díszes társaság, az egyik gyö nyörűen 
öltözött hölgy megkérdezte:

– Mondja, Darvasné, maga fel tudja mérni, milyen értéket képviselnek ezek a 
porcelánok? Nem félti őket, hogy esetleg eltörnek? Nem sajnálná őket?

Darvas mama nagy nyugalommal válaszolta:
– A porcelánok sorsa az, hogy egyszer eltörnek. Ez ma itt biztos nem fog elő-

fordulni. És egyébként is a megjelent méltóságokhoz csak ilyen terítékek illenek. 
Boldog vagyok, hogy tiszteletemet ezzel is kifejezhetem Önök iránt.” 

A talpraesett válasz általános elismerést és tetszést aratott. Ezt aztán még fo-
kozta a kíváncsian várt és rég beharango zott vargabéles. Az illatáradatban úszó, 
remegő ínyencség óriási sikert aratott.

A Darvas vendéglő későbbi illusztris vendégei között megemlítendő Duca elv-
társ, volt megyei párttitkár, aki sürgősen elfeledte a vargabéles és a flekkenek ízét, 
amikor Mária, a nagyobbik lány apja megmentése érdekében ki hallgatásért rimán-
kodott, és amitől ő mereven elzárkózott. Ezzel ellentétben említendő Daicoviciu 
professzor, aki lé nyegében a sanyarú körülmények közül kiemelte Darvas mamát 
lányaival, miután Darvast elítélték. Magához hívatta Darvasnét, és ezt mondta 
neki:

– Darvasné, maga mától kezdve az egyetemi tanárok ét kezdéjének lesz a fősza-
kácsa. És ezt a feladatot addig fog ja betölteni, amíg én itt vagyok, vagy ameddig 
egészsége megengedi.

Az új feladat és beosztás nagyban könnyítette a család megélhetését, ugyan-
akkor az új „séf” híre az egyetemi ven déglő látogatottságát is hathatósan növel-
te. Különö sen, ha az étlapra kalligrafikus írásával a mama odabiggyesztette a 
vargabélest.



2015–2016
151NOVEMbER

KERTBA
R

ÁT

A krizantémokkal nem lehet betelni

A virág szerény szépségével az őszi kertek elmaradhatatlan tartozéka, a tél 
beálltáig gyönyörködtet, szívósan ellenáll zimankós időnek, dérnek és fagynak. 

A krizantém az elhunyt szeretteinkre emlékeztető nap jelképes virága. Emellett 
a pihenés és a nyugalom kifejezője is. Más európai országokban karácsony, húsvét és 
anyák napja táján is előszeretettel ajándékozzák ezt az élénk színű, derűs növényt. 

A fehér virágú az igazságot, a sárga a mellőzött sze-
relmet, a vörös a szeretetet jelképezi.

A krizantém (Chrysanthemum) más néven mar-
gitvirág vagy aranyvirág a margarétafélékkel ro-
kon, az Asteraceae családjába tartozó, több mint 
kétszáz fajt számláló, ázsiai eredetű növénynem-
zetség. Nevét Karl Linnétől, svéd természettudós-
tól kapta, amely a görög chrysos (aranyszínű) és az 
anthos, anthemos (virág) szavakból tevődött össze.

November elsején a temetők e virág színeiben dí-
szelegnek. Legtöbben ezt választjuk a sírhelyek fel-
díszítésére. De miért ne élvezzük hosszasabb ideig e 

növény szépségét? Ha egy évben cserepes krizantémot vásárolunk, igyekezzünk még 
fagy előtt hazavinni és védett helyre tenni vagy egyenesen kiültetni kiskertünkbe. 
Ha megfelelően gondozzuk, jövőre újabb virágáradattal viszonozza szeretetünket.

Kiültethetjük a kertünkbe is, a virágzása sokkal szebb lesz, mint ha minden 
évben újraültetjük őket. Tavasszal nagy számban növesztenek sarjat, ha nem gon-
dozzuk, a tövek elgyomosodhatnak, és védelmük nehezebbé válhat a különféle 
kártevőkkel szemben. 

A szabadföldben átteleltetett töveket április második felében, kihajtás után 
ássuk ki a földből, és szedjük gyökeres sarjakra. Amikor növekedni kezdenek, 
vágjunk vissza a hajtásokból. Bokrosítás érdekében az őszi fajtákat júniusban is 
vágjuk vissza.

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a virágok nagyméretűek legyenek, kétszer-
háromszor távolítsuk el az oldalhajtásokat, így a növényünk minden erejével a 
csúcson levő virágját fogja fejleszteni. 

A krizantém vízigényes növény, ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. 
Gyakran öntözzük, kevés mennyiségű vízzel, de magát a növényt tartsuk szá-
razon, mert egyes kártevőknek igenis kedvező a nedves felület. Öntözés mellett 
ajánlott a tápanyagok használata, földjébe keverhetünk kis istállótrágyát is. A táp-
elemek oldottsága akkor maximális, ha a talaj pH-értéke 5,5–6,5 között van. Az 
őszi krizantém rövid nappalos növény, így minél kevesebbet éri napsütés, annál 
hamarabb kezd majd virágozni.

László Kinga
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Találós kérdések

Lehet ónos, lehet csendes,
Mindenképpen elég nedves,
A felhőkből a földre tér,
A májusi aranyat ér.
                           Mi az?

Nincsen kezem, nincsen fejem,
Csak palástom, s hosszú nyelem.
Napsütésben itthon hálok,
De ha esik, utcán járok.
                           Mi az?

Formás kirakós

Kör, négyzet, téglalap, három-
szög. Az egyszerű formákat 
színes papírból vágd ki, alkoss 
belőlük képet, egészítsd ki 
ceruzával.
Egészítsd ki kedved szerint az itt 
látható formákat.

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Szervátiusz Jenő
1903-ban született Kolozsváron. Családjában hagyomány volt a bognár, a ke-

rékgyártó-mesterség. 1924-ben kifaragta első szobrát, amelynek témája Judit és 
Holofernesz. 1925-ben kijutott a párizsi École Libre tanfolyamára. 1927-ben haza-
térve két évig a Belle Arte művészeti iskolában folytatta tanulmányait. Szabadis-
kolát nyitott Kolozsváron. Budapesten, a Tamás Galériában mutatkozott be. Angol 
hadifogságból hazatérve a kolozsvári képzőművészeti főiskola tanára. Monumen-
tális szobrai: Tamási Áron síremléke, Jókai-emlékmű, Cantata Profana. Művei az 
erdélyi magyarok szenvedéseit tükrözik. Így ír erről: „Végig kellene böngészni szob-
raimat, s az elsőtől az utolsóig sok szenvedést lehet találni bennük. Az mentette át … 
(vízsz. 1.), hogy dolgoztam és dolgoztam. Mentül jobban rúgtak …” (függ. 14.). A Far-
kasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. 1996-ban avatták fel Szervátiusz 
Jenő múzeumát a kolozsvári Szent Mihály-plébánia udvarán.

VÍZSZINTES: 12. Ott kinn. 13. A nyálban ta-
lálható enzim. 14. Nyilvántartott tény. 15. A 
szélein nyit! 17. … László, dalköltő. 18. Til-
tás. 19. Odahint. 21. Azonos betűk. 22. An-
gol labdarú gó csapat. 23. Televízió (röv.). 24. 
Könnyedén hozzáér. 25. Ed gar Allan …, ame-
rikai író és költő. 26. …hely, ahol ásványi kin-
csek vannak. 28. Szlovák. 30. Tőrnél hosszabb 

fegy  ver. 31. …ágas, fejen-
állás. 33. Aljas. 35. Udva-
rias megszólítás. 36. Be-
rágódik. 38. Azonos be-
tűk. 39. A tizenegy… au-
tó, Rejtő Jenő műve. 40. 
… Tsung-dao, Nobel-dí-
jas fizikus. 41. Tenger-
parti, enyhe szél. 43. …, 
a nagy varázsló, F.  Baum 
regénye. 44. Alól. 45. … 
mond, cáfol. 47. Női név. 
49. Részvénytársaság.

FÜGGŐLEGES: 2. Boly-
hos szö vet. 3. Sajtjáról is-
mert holland város. 4. Ha-
jó hátsó része. 5. Európa-
kupa (röv.). 6. Sok …, sok 
dolgot. 7. Tanulni kezd! 
8. Harcias nő. 9. Férfinév. 
10. Fazekas, románul. 11. 
Nagy edény, tartály. 16. 
Magánál tartó. 19. Dedó. 
20. Satu egyneműi 22. …
leves, húsleves. 23. La-

koma. 24. Létezett. 25. Ülőbútor. 27. Évez-
red. 29. Kisebb egység. 30. Mint a függ. 11. 
szám. 32. Ábrándozva elmerül. 34. … Vegas. 
36. Svájci város. 37. Felületére. 38. Spanyol 
úr. 39. …gramm, súlymérték. 40. Albán pénz-
egység. 42. Páratlan rolád! 44. Lom ikerszava. 
46. Állóvíz. 48. Nátrium vegyjele.

Márk Lajos

1 2 3 4 5 6 E 7 8 9 10 11 S
12 13

14 15 16 17

18 19 20 N
21 22 23

Á 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 É
35 36 37 38

B 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

T Z 49

É
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet (Elisabeth) német 
rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: Jézus 
születésnapja.

1 385 éve, 1630-ban a segesvári országgyűlés 
I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé 
választja.

230 éve, 1785-ben született Döbrentei Gábor 
költő, királyi tanácsos, az Erdélyi Muzéum c. 
folyóirat megalapítója.

2 Szerda Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2 170 éve hunyt el Kolozsváron Jancsó Pál színész. 
125 éve született Óverbászon Molter Károly író, 

kritikus, irodalomtörténész. 
125 éve született Gyergyóbékáson Kahána Ernő 

orvos, lélektani író, publicista. 
100 éve született Székelyudvarhelyen Olajos 

István festőművész, grafikus.
3 Csütörtök Ferenc, Olívia, Atala  

Xavéri Szt. Ferenc
Ferenc – francia–latin eredetű; jelenté-
se: francia.

3

4 Péntek Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János, Szt. 
Borbála

Borbála – a Barbara magyaros módo-
sulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar becéző-
jéből önállósult.

4 140 éve született Rainer Maria Rilke osztrák 
impresszionista költő.

60 éve hunyt el Detroitban Galamb József konst-
ruktőr, a Ford T-modell egyik megalkotója.

5 Szombat Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5 125 éve született Bécsben Fritz Lang osztrák szár-
mazású német filmrendező.

100 éve született Benjámin László költő, szerkesztő.
20 éve hunyt el Bukarestben Méliusz József író, 

költő, műfordító.
6 Vasárnap Miklós, Csinszka, Nikoletta  

Advent 2. vasárnapja 
Szt. Miklós

Miklós – görög–szláv eredetű; jelentése: 
győzelem + nép.

6 350 éve, 1665-ben született gróf Bercsényi Mik-
lós kuruc főgenerális, a Rákóczi-szabadság-
harc egyik irányítója.

7 Hétfő Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7 75 éve hunyt el Kolozsváron Bilinszky Lajos 
tankönyvíró. 

30 éve hunyt el Kolozsváron Heinrich László 
kísérleti fizikus, tudománytörténész, agroké-
miai kutató.

8 Kedd Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő. 8 150 éve született Jean Sibelius svéd nemzetiségű 
finn zeneszerző. 

105 éve született Budapesten Karády Katalin 
színésznő.

9 Szerda Gyöngyi, Györgyi, Natália, 
Leona  
Szt. Juan Diego

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett formája. 
Leona – görög–latin eredetű; jelentése: 
oroszlán.

9 125 éve született Budapesten Gombaszögi Frida 
színésznő.

10 éve hunyt el Nagyváradon Indig Ottó László 
irodalomtörténész, közíró.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet (Elisabeth) német 
rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: Jézus 
születésnapja.

1 385 éve, 1630-ban a segesvári országgyűlés 
I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé 
választja.

230 éve, 1785-ben született Döbrentei Gábor 
költő, királyi tanácsos, az Erdélyi Muzéum c. 
folyóirat megalapítója.

2 Szerda Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2 170 éve hunyt el Kolozsváron Jancsó Pál színész. 
125 éve született Óverbászon Molter Károly író, 

kritikus, irodalomtörténész. 
125 éve született Gyergyóbékáson Kahána Ernő 

orvos, lélektani író, publicista. 
100 éve született Székelyudvarhelyen Olajos 

István festőművész, grafikus.
3 Csütörtök Ferenc, Olívia, Atala  

Xavéri Szt. Ferenc
Ferenc – francia–latin eredetű; jelenté-
se: francia.

3

4 Péntek Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János, Szt. 
Borbála

Borbála – a Barbara magyaros módo-
sulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar becéző-
jéből önállósult.

4 140 éve született Rainer Maria Rilke osztrák 
impresszionista költő.

60 éve hunyt el Detroitban Galamb József konst-
ruktőr, a Ford T-modell egyik megalkotója.

5 Szombat Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5 125 éve született Bécsben Fritz Lang osztrák szár-
mazású német filmrendező.

100 éve született Benjámin László költő, szerkesztő.
20 éve hunyt el Bukarestben Méliusz József író, 

költő, műfordító.
6 Vasárnap Miklós, Csinszka, Nikoletta  

Advent 2. vasárnapja 
Szt. Miklós

Miklós – görög–szláv eredetű; jelentése: 
győzelem + nép.

6 350 éve, 1665-ben született gróf Bercsényi Mik-
lós kuruc főgenerális, a Rákóczi-szabadság-
harc egyik irányítója.

7 Hétfő Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7 75 éve hunyt el Kolozsváron Bilinszky Lajos 
tankönyvíró. 

30 éve hunyt el Kolozsváron Heinrich László 
kísérleti fizikus, tudománytörténész, agroké-
miai kutató.

8 Kedd Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő. 8 150 éve született Jean Sibelius svéd nemzetiségű 
finn zeneszerző. 

105 éve született Budapesten Karády Katalin 
színésznő.

9 Szerda Gyöngyi, Györgyi, Natália, 
Leona  
Szt. Juan Diego

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett formája. 
Leona – görög–latin eredetű; jelentése: 
oroszlán.

9 125 éve született Budapesten Gombaszögi Frida 
színésznő.

10 éve hunyt el Nagyváradon Indig Ottó László 
irodalomtörténész, közíró.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

10 Csütörtök Judit Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő.

10 225 éve, 1790-ben született Székelyudvarhelyen 
Bodola Sámuel erdélyi református püspök, 
királyi tanácsos. 

165 éve hunyt el Aleppóban Bem József lengyel 
és magyar honvéd altábornagy. 

120 éve született Török Sophie (született Tanner 
Ilona) író, költő, Babits Mihály felesége.

11 Péntek Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: a szó 
maga.

11

12 Szombat Gabriella, Ottília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; jelenté-
se: Isten embere, Isten bajnoka.

12 100 éve született Frank Sinatra amerikai énekes, 
színész. 

50 éve hunyt el az Egyesült Államokban Radó 
Tibor matematikus.

13 Vasárnap Lúcia, Luca, Otília  
Advent 3. vasárnapja 
Szt. Lúcia

Luca – a Lúcia régi magyar formája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: virra-
datkor, hajnalhasadáskor született.

13 200 éve született Veres Pálné, a 19. század isko-
laalapító magyar nagyasszonya, az Országos 
Nőképző Egyesület alapítója. 

120 éve hunyt el Győrben Jedlik Ányos termé-
szettudós, feltaláló, bencés szerzetes.

90 éve hunyt el Sepsiszentgyörgyön Gyárfás Jenő 
festő és grafikus.

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 Hétfő Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 440 éve, 1575-ben választották Lengyelország 
királyává Báthory István erdélyi fejedelmet. 

220 éve, 1795-ben született Bölöni Farkas Sándor 
író, műfordító, utazó, művelődésszervező.

25 éve hunyt el Friedrich Dürrenmatt svájci író, 
drámaíró.

15 Kedd Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

15 340 éve, 1675-ben hunyt el Jan Vermeer holland 
festőművész, Rembrandt mellett a holland 
aranykor másik nagy festője.

200 éve született Szentivánlaborfalván Berde Mózes 
jogász, 1848-as kormánybiztos.

110 éve született Nagykanizsán Farkas Ferenc 
zeneszerző.

16 Szerda Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; jelentése: 
nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

16 245 éve, 1770-ben született Bonnban Ludwig van 
Beethoven német zeneszerző. 

240 éve, 1775-ben született Jane Austen angol 
regényírónő. 

50 éve hunyt el William Somerset Maugham 
angol regényíró, drámaíró.

20 éve hunyt el Kolozsváron Kiss Jenő költő, író, 
műfordító.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

10 Csütörtök Judit Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő.

10 225 éve, 1790-ben született Székelyudvarhelyen 
Bodola Sámuel erdélyi református püspök, 
királyi tanácsos. 

165 éve hunyt el Aleppóban Bem József lengyel 
és magyar honvéd altábornagy. 

120 éve született Török Sophie (született Tanner 
Ilona) író, költő, Babits Mihály felesége.

11 Péntek Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: a szó 
maga.

11

12 Szombat Gabriella, Ottília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; jelenté-
se: Isten embere, Isten bajnoka.

12 100 éve született Frank Sinatra amerikai énekes, 
színész. 

50 éve hunyt el az Egyesült Államokban Radó 
Tibor matematikus.

13 Vasárnap Lúcia, Luca, Otília  
Advent 3. vasárnapja 
Szt. Lúcia

Luca – a Lúcia régi magyar formája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: virra-
datkor, hajnalhasadáskor született.

13 200 éve született Veres Pálné, a 19. század isko-
laalapító magyar nagyasszonya, az Országos 
Nőképző Egyesület alapítója. 

120 éve hunyt el Győrben Jedlik Ányos termé-
szettudós, feltaláló, bencés szerzetes.

90 éve hunyt el Sepsiszentgyörgyön Gyárfás Jenő 
festő és grafikus.

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 Hétfő Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 440 éve, 1575-ben választották Lengyelország 
királyává Báthory István erdélyi fejedelmet. 

220 éve, 1795-ben született Bölöni Farkas Sándor 
író, műfordító, utazó, művelődésszervező.

25 éve hunyt el Friedrich Dürrenmatt svájci író, 
drámaíró.

15 Kedd Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

15 340 éve, 1675-ben hunyt el Jan Vermeer holland 
festőművész, Rembrandt mellett a holland 
aranykor másik nagy festője.

200 éve született Szentivánlaborfalván Berde Mózes 
jogász, 1848-as kormánybiztos.

110 éve született Nagykanizsán Farkas Ferenc 
zeneszerző.

16 Szerda Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; jelentése: 
nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta az 
Etele férfinévből.

16 245 éve, 1770-ben született Bonnban Ludwig van 
Beethoven német zeneszerző. 

240 éve, 1775-ben született Jane Austen angol 
regényírónő. 

50 éve hunyt el William Somerset Maugham 
angol regényíró, drámaíró.

20 éve hunyt el Kolozsváron Kiss Jenő költő, író, 
műfordító.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

17 Csütörtök Olimpia, Iza  
Szt. Lázár

Olimpia – a görög Olümpiasz névből 
származik; jelentése: Olümposz hegyé-
ről való.

17 215 éve, 1800-ban született Andódon Czuczor 
Gergely bencés szerzetes, költő, nyelvtudós.

120 éve hunyt el Irinyi János vegyész, a gyufa 
feltalálója. 

90 éve hunyt el Kolozsváron Óvári Kelemen jog-
történész, egyetemi tanár.

18 Péntek Auguszta, Töhötöm, Ákos, 
Álmos

Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 150 éve lépett életbe a rabszolgaság eltörlésé-
ről szóló alkotmánykiegészítés az Amerikai 
Egyesült Államokban. 

50 éve hunyt el Kolozsváron Karádi Nagy Lajos 
újságíró.

19 Szombat Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; jelen-
tése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

19 115 éve született Féja Géza író, újságíró.
100 éve született Édith Piaf francia 

sanzonénekesnő.
100 éve hunyt el Alois Alzheimer német ideg-

gyógyász, aki elsőként írta le a róla elneve-
zett betegséget, az Alzheimer-kórt. 

20 Vasárnap Timót, Domonkos, Otília, 
Apor, Csaba  
Advent 4. vasárnapja 
Szt. Teofil

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 100 éve született Marosvásárhelyen Izsák Sámuel 
orvos- és gyógyszerészet-történész, kolozsvári 
egyetemi tanár.

80 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születé-
sű Veress Zoltán festőművész, Veress Ferenc 
fényképész fia.

21 Hétfő Tamás  
Kanisius Szt. Péter

Tamás – arámeus–görög eredetű; jelen-
tése: iker, csodálatos.

21 640 éve, 1375-ben hunyt el Giovanni Boccaccio 
olasz humanista író, költő.

75 éve hunyt el F. Scott Fitzgerald amerikai re-
gény- és novellaíró.

Ha Tamás reggelén friss hó esett,  
boldog, békés karácsonyt 
remélhettek.

22 Kedd Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; jelenté-
se: bájos, kedves, Isten kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

22 140 éve hunyt el Pusztakamaráson báró Kemény 
Zsigmond író, publicista, politikus.

90 éve született Székelyudvarhelyen Kovách Géza 
történész, közíró.

23 Szerda Viktória, Győző  
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 225 éve, 1790-ben született Jean-François Cham-
pollion francia klasszika-filológus, az ókori 
egyiptomi hieroglif írás megfejtője. 

125 éve született Aradon Eckhardt Sándor iroda-
lomtörténész, nyelvész.

24 Csütörtök Ádám, Éva, Adél Ádám – sumér–héber eredetű; jelentése: 
atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: élet, 
életet adó.

24 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.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

17 Csütörtök Olimpia, Iza  
Szt. Lázár

Olimpia – a görög Olümpiasz névből 
származik; jelentése: Olümposz hegyé-
ről való.

17 215 éve, 1800-ban született Andódon Czuczor 
Gergely bencés szerzetes, költő, nyelvtudós.

120 éve hunyt el Irinyi János vegyész, a gyufa 
feltalálója. 

90 éve hunyt el Kolozsváron Óvári Kelemen jog-
történész, egyetemi tanár.

18 Péntek Auguszta, Töhötöm, Ákos, 
Álmos

Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 150 éve lépett életbe a rabszolgaság eltörlésé-
ről szóló alkotmánykiegészítés az Amerikai 
Egyesült Államokban. 

50 éve hunyt el Kolozsváron Karádi Nagy Lajos 
újságíró.

19 Szombat Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; jelen-
tése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

19 115 éve született Féja Géza író, újságíró.
100 éve született Édith Piaf francia 

sanzonénekesnő.
100 éve hunyt el Alois Alzheimer német ideg-

gyógyász, aki elsőként írta le a róla elneve-
zett betegséget, az Alzheimer-kórt. 

20 Vasárnap Timót, Domonkos, Otília, 
Apor, Csaba  
Advent 4. vasárnapja 
Szt. Teofil

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 100 éve született Marosvásárhelyen Izsák Sámuel 
orvos- és gyógyszerészet-történész, kolozsvári 
egyetemi tanár.

80 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születé-
sű Veress Zoltán festőművész, Veress Ferenc 
fényképész fia.

21 Hétfő Tamás  
Kanisius Szt. Péter

Tamás – arámeus–görög eredetű; jelen-
tése: iker, csodálatos.

21 640 éve, 1375-ben hunyt el Giovanni Boccaccio 
olasz humanista író, költő.

75 éve hunyt el F. Scott Fitzgerald amerikai re-
gény- és novellaíró.

Ha Tamás reggelén friss hó esett,  
boldog, békés karácsonyt 
remélhettek.

22 Kedd Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; jelenté-
se: bájos, kedves, Isten kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

22 140 éve hunyt el Pusztakamaráson báró Kemény 
Zsigmond író, publicista, politikus.

90 éve született Székelyudvarhelyen Kovách Géza 
történész, közíró.

23 Szerda Viktória, Győző  
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 225 éve, 1790-ben született Jean-François Cham-
pollion francia klasszika-filológus, az ókori 
egyiptomi hieroglif írás megfejtője. 

125 éve született Aradon Eckhardt Sándor iroda-
lomtörténész, nyelvész.

24 Csütörtök Ádám, Éva, Adél Ádám – sumér–héber eredetű; jelentése: 
atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: élet, 
életet adó.

24 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.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

25 Péntek Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe

Eugénia – görög–latin–német eredetű; 
jelentése: előkelő, jeles nemzetségből 
való.

25 1015 éve, 1000. december 25-én Esztergomban 
királlyá koronázzák István magyar fejedel-
met, s ezzel megszületik a keresztény magyar 
királyság.

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 Szombat István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

István – görög–német–magyar eredetű; 
jelentése: virágkoszorú.

26 185 éve született Kolozsváron Balázs Sándor 
könyvtáros, író, újságíró.

150 éve született Pesten Róth Miksa üvegfestő és 
mozaikművész. 

75 éve hunyt el Kolozsváron Miklóssy Margit 
színésznő.

Ha szép, napos idő van, akkor 
mindenből jó termés lesz. 
Ha zúzmarásak a fák, és kisüt 
a nap, akkor jó makktermés 
várható.

27 Vasárnap János  
Karácsony 3. napja  
Szent Család vasárnapja  
Szt. János apostol

János – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes.

27 85 éve hunyt el Farkas Gyula matematikus, fizi-
kus, a Ferenc József Tudományegyetem fizika 
tanszékének vezetője.

25 éve hunyt el Budapesten Grépály András orvosi 
szakíró.

28 Hétfő Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése bi-
zonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 50 éve hunyt el Temesváron Justus Bernát Pál 
költő, műfordító, társadalomtudományi író. 

29 Kedd Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29 190 éve hunyt el Jacques-Louis David francia 
festő, a klasszicizmus vezéralakja.

80 éve hunyt el Szádeczky-Kardoss Lajos törté-
nész, kolozsvári egyetemi tanár.

30 Szerda Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: ked-
velt, szeretett; egyesítő.

30 150 éve született Rudyard Kipling irodalmi No-
bel-díjas angol író és költő.

30 éve hunyt el Budapesten Márkus László 
színművész.

31 Csütörtök Szilveszter, óév  
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelentése: 
erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 130 éve született Aradon Kuncz Aladár író, kriti-
kus, műfordító.

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.  
Az esztendő utolsó estéje s a kö-
vetkező év első napja időjárása 
ha egyforma, akkor együttesen 
jó termés, gazdag esztendő 
várható.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

25 Péntek Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe

Eugénia – görög–latin–német eredetű; 
jelentése: előkelő, jeles nemzetségből 
való.

25 1015 éve, 1000. december 25-én Esztergomban 
királlyá koronázzák István magyar fejedel-
met, s ezzel megszületik a keresztény magyar 
királyság.

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 Szombat István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

István – görög–német–magyar eredetű; 
jelentése: virágkoszorú.

26 185 éve született Kolozsváron Balázs Sándor 
könyvtáros, író, újságíró.

150 éve született Pesten Róth Miksa üvegfestő és 
mozaikművész. 

75 éve hunyt el Kolozsváron Miklóssy Margit 
színésznő.

Ha szép, napos idő van, akkor 
mindenből jó termés lesz. 
Ha zúzmarásak a fák, és kisüt 
a nap, akkor jó makktermés 
várható.

27 Vasárnap János  
Karácsony 3. napja  
Szent Család vasárnapja  
Szt. János apostol

János – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes.

27 85 éve hunyt el Farkas Gyula matematikus, fizi-
kus, a Ferenc József Tudományegyetem fizika 
tanszékének vezetője.

25 éve hunyt el Budapesten Grépály András orvosi 
szakíró.

28 Hétfő Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése bi-
zonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 50 éve hunyt el Temesváron Justus Bernát Pál 
költő, műfordító, társadalomtudományi író. 

29 Kedd Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29 190 éve hunyt el Jacques-Louis David francia 
festő, a klasszicizmus vezéralakja.

80 éve hunyt el Szádeczky-Kardoss Lajos törté-
nész, kolozsvári egyetemi tanár.

30 Szerda Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: ked-
velt, szeretett; egyesítő.

30 150 éve született Rudyard Kipling irodalmi No-
bel-díjas angol író és költő.

30 éve hunyt el Budapesten Márkus László 
színművész.

31 Csütörtök Szilveszter, óév  
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelentése: 
erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 130 éve született Aradon Kuncz Aladár író, kriti-
kus, műfordító.

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.  
Az esztendő utolsó estéje s a kö-
vetkező év első napja időjárása 
ha egyforma, akkor együttesen 
jó termés, gazdag esztendő 
várható.
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5. Egy „talpramagyar” cipészmester 
Bábocon (Băbuțiu)

Már a bodonkúti domb lejtőjéről szép kilátás nyílik a Borsa völgye középső 
tájaira. Előttünk a Sólyomkő magas, meredek oldala, a Kőszikla, homokkő orma-
ival és a domb oldalába meredeken felkapaszkodó Sólyomkő faluval. Balra fenn 
a túlsó oldalon látható a terjedelmesen hosszú Gerecse vára, melyet megmászott, 
alaposan bejárt, felmért és vándorkönyvében olyan színesen és gazdagon írt le 
Xántus János tanár úr. 

Ez a majdnem színromán falu, Báboc vagy Babuc, szomorú emlékeket idéz 
azokban, akik egy kevéssé is ismerik múltját. Ebben a faluban az elmúlt évszáza-
dokban jelentős számú magyarság élt, olyannyira, hogy középkori temploma volt, 
majd elnéptelenedett és el is tűnt. Az 1920-as évek közepéig állott reformátussá 
lett temploma, igaz, hogy romosan, de így is sokáig fennmaradt. Vajon hol lehet a 
helye? Ha mi már meg nem menthettük, vajon megőrizte-e annak helyét az itteni 
románság emlékezete? Sajnos ritkán találunk olyan helyet, ahol a személyesen át-
örökölt emlékek ideje meghaladná az 40–50 esztendőt, vagy a kollektív emlékezet 
a 70–80-at. Itt most igazán nagy szerencsénk volt.

Báboc vagy Babuc a Grécse-, vagy Gerecse-hegy alatt, két kis patak összefo-
lyásánál fekszik. A Szalók nembéliek birtoka volt. Első írásos említése 1325-ből 
maradt fent. 1850-ben 251 román mellett még 33 magyar lakta, de 1910-re a 306 
román anyanyelvű mellett csak 14 magyar anyanyelvű maradt. 1930-tól a magya-
rok lélekszáma hirtelen esik le 4-5-re, majd meglepetéssel állapíthatjuk meg, hogy 
1944-ben a 22 református közül vallása ellenére is csak 5 vallotta magyarnak 
magát. 2002-ben és 2011-ben is következetesen 13 magyar szerepel. 

Itt kezdte lelkészi pályáját 1885-ben Irsay József lelkész, későbbi országgyűlési 
képviselő. 

Adatgyűjtésünkben a Kabay Béla leírására és a magunk által látottakra hagyat-
kozunk tovább. 

Az 1904-es református egyházi névtárban Báboc Ördögkeresztúr szórványaként 
szerepelt 47 ref. lélekkel. A temető dombjának gerincén, nem messze a patak és a 
berendi út metszőpontjától két, fűvel benőtt gödör jelzi a szentély és főhajó helyét. 
A templom berendezési tárgyait Nyírő József mentette át a kidei római katolikus 
templomba: a Sipos Dávid által faragott szószéket és négy, Umling Lőrinc által festett 
kazettát, amelyet a kidei templom karzatának mellvédjébe építettek be. A báboci 
domboldalon jól kivehető a templom helye, az egykor alatta levő kriptára egy gödör 
utal. Távolabb tőle, a domb oldalában állt a magyar temető és az Inczédy-kripta – ma 
már teljesen megsemmisítve: csak egy bozóttal benőtt gödör látható belőle. 

Először a falu egyetlen templomát, a volt görög katolikus templomot és temetőt 
járjuk körül. Ezt diktálja nemcsak az illem, de egy régió megszemlélésének, az 
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eligazodásnak, tájékozódásnak ez gyakran bölcs kiindulópontja lehet. Ez a temp-
lom sem fiatal, olyan 17–18. századi lehet. Első pillanatra már-már hinni véljük, 
hogy a régi magyarból alakult volna át a mai ortodox. De ha a templomfalak 
bizonytalanságban is tartanának az épületről, a körülötte levő színromán temető 
egyértelműen jelzi, hogy magyarok után rossz helyen keresgélünk: ha magyar lett 
volna ez a templom, nyoma kellene itt legyen a magyar síroknak is. 

A szénacsinálás szünetében a frissen kaszált temetőfű szélében néhány férfi 
üldögél. Kaszáltak, most pihennek, és várják, hogy szét lehessen szórni a szik-
kadó szénafüvet, hogy megszáradhasson. Zajosan, egymás szavába vágva, majd 
el-elcsendesedve beszélgetnek. Amikor messziről meglátnak, megáll a beszéd, 
és a szokásos falusi kíváncsiság is előbújik: vajon kik ezek (oáré sinye-isz), hon-
nan, miért jöttek, és kit és mit keresnek itt (= lá sinyé ác vinyit)? Át is kiáltanak 
azonnal nekünk, miközben mégiscsak találtunk egy magyar sírt. Egyetlenegyet, 
magyar névvel, román felirattal. Átszólnak hozzánk és kedélyesen beszélgetésre, 
povesztyálásra hívogatnak, sajátos román kedvességgel: „hájdác lá povésty!” (= 
jöjjenek, hogy beszélgessünk!). Itt aztán kérdéseink nagy részére hamar választ 
találunk, bár nem könnyű kivárni a tájékoztatás bőbeszédű és egymás szavába 
vágó terjengősségének végét. Amit egészen biztosan nem tudnak, azt is olyan min-
dentudóan tálalják, hogy már-már majdnem elhisszük, hogy nyomon vagyunk. 
Valahogy aztán mégiscsak rájövünk, hogy a falu közepén a mellékvölgybe balra 
kell feltérni, arra kezdődik a régi, a tulajdonképpeni falu, és ott bárki megmutatja 
a templomhelyet a domboldalon. Amikor kiejtik a keresett két bűvös szót, szinte 
megsimogatja lelkünket, hogy közel 90 év után is a magyar templom helyett meg-
maradt az erre emlékeztető helynév a románok között: „lá bészériká unguréászke”. 

Hiába teszik gyorsan hozzá, hogy nem érdemes odáig elfáradni, nincs mit látni, 
„nincsen ott már semmi, csak a gödrök, amik a templomfalak és fundamentumok 
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után maradtak”. Gyorsan hagyjuk ott beszélgetőtársainkat, mert hirtelen sietősek 
lettünk az izgalomtól. Hajtott a felfedezés vágya. 

Szabó T. Attiláék a Borsa völgye helyneveiről szólva a báboci magyar templom-
ról és helyéről azt írják, hogy: „15 Biserika ca unguřeaska: Beserika unguřeaska. 
A magyar (református) templom helye, 1927 körül bontották le; köveit a diósi állami 
iskola építéséhez használták fel. Sipos Dávid készítette szószéke a kidei róm. kat. 
templomba került.” 

A főútról felkanyarodunk a tulajdonképpeni régi falu fele tartó völgybe, mely-
nek pataka csöndesen csordogál lefele, és a főúton alól érkezik bele a Budai-pa-
takba. Kevéske mindkettőnek a vize, de együtt hátha jutnak valamire, amíg ki-
érnek Újfaluba. Ez már a régi falurész, látszik a házakon is a hagyományőrzés. 
Felhagyott hatalmas iskolaépület áll a patak partján a fák között, amolyan mo-
narchiabeli, legalább 6-7 tanteremmel. Üres, romos, megviselt, udvara végében 
gyermekbudi ajtóit lengeti a szél, és kikötött ló legel. Egy cigány férfi, majd egy 
asszony jön felénk az úton, tőlük kérdezek ezt-azt: mindketten ugyanazt mondják, 
panaszkodnak. Az iskolát elvitték Borsaújfaluba, a gyermekeket naponta iskola-
busz szállítja oda és vissza, elhagyatott lett minden. Pedig, a mi időnkben… és 
tovább már ismerős a mondanivaló, mert hajdan minden csodálatos volt. Minél 
messzibbre megyünk vissza az emlékezetben. Meglepődünk azonban azon, hogy 
mindenki, akit megkérdeztünk, pontosan megnevezi és jelzi a magyar templom 
helyét. Egyetlen karlendítéssel mutatnak fel a domboldalra a szilvafák közé, és 
mondják is, hogy „beszerika ungureaszke” vagy hogy „katolike”, mert „mi mind 
katolikusok voltunk, és csak később lettünk ortodoxok”. Igaz, egy kicsit nagy a 
zűrzavar a fejekben, de szerencsére a szívek helyükön vannak.

Így aztán – ennyi pontos útbaigazító mellett – a magyar templom helyét iga-
zán nem volt nehéz megtalálni. Éppen ott, ahol állunk, a báboci patakon átve-
zet a hidacska, szembe az iskolával, ott kell felkapaszkodni a túlsó dombra. Egy 
lakatlan ház és csűr mellett egy kitámasztott gazdasági kapu mögül vesszük el 
a támasztékot, és ahogy felnézünk a dombra, a tetején egy gondosan laposra ki-
képzett helyet látunk, és ebből világossá válik, hogy jó helyen járunk. A nemrég 
tarkopaszra kaszált domboldal kis platóján aztán egészen pontosan lehet követni 
a templom falainak vonalát: a kiásott fundamentum után hosszú árkok maradtak, 
és a gödörvonal gondosan keletelt fekvése is azonnal ezt igazolta. A szentélyben a 
legnagyobb a gödör, és ebből azt sejthetjük, hogy az a kripta mélye után maradt. 
Nemcsak hajdan az építők, de legalább ilyen gondosak voltak azok is, akik majd 
minden követ kiszedtek a hajdani templom alapjaiból. A fundamentumbányászó 
gödör vonala maradt az utolsó nyomunk. 

Fennebb a templomtelektől szántóföld nyílik, idős férfi dolgozik benne. Szóba 
elegyedünk, és nemsokára rájövünk, hogy a legfontosabb személyre leltünk, a te-
lek tulajdonosára. Övé a templomhely és a volt parókia telke is odalenn, ami mel-
lett felvezetett utunk. „Nagyszüleim vásárolták meg annak idején, és építették rá 
ezt a házat. Igen, ott állt a magyar parókia, én is annak a helyén születtem – mutat 
le a parókia helyén üresen álló épületre –, én örököltem az egész domboldalt, az 
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»éklézsia ungureászke«-t Kolozsváron lakó testvéremmel.” Majd felmutat a szántó-
földje, az egyházas telek szélére is, ahol az Inczédy-kripta dombja, nyoma áll: „ott, 
ahol a kripta volt, ott volt a magyar temető”. 

A báboci régi magyarság tehát már régen „elvégeztetett”. Vele együtt a temp-
lom maradéka is. Kár, hogy annak idején a romok elbontásakor, sem előtte, a 
szószékszállító Nyírő József kidei plébánosnak nem jutott eszébe legalább egy 
fényképpel megörökíteni azt, amit itt találtak. De ezen már hiába elmélkedünk, 
nem ez az egyetlen romos és az utóbbi évszázad alatt eltűnt magyar templomunk 
Erdélyben, amelyikről annak idején, amíg még állt, még egy gyermekrajz sem 
készült. 

A báboci magyar református templom tehát a múlté: az elmúlt évszázad alatt 
épületanyagait hordták erre és arra, ahol szükség volt rá. Nézelődünk, hogy a 
cinteremben és környékén nem kerül-e elő ránk emlékeztető sírkő vagy annak 
valamilyen emléke. De sehol semmi. Néhány szál mezei virágszálat helyezünk a 
szentély feltételezett helyére, oda, ahol hajdanán az oltár és a szentségtartó állha-
tott. Hallgatagok vagyunk, és valamennyien ugyanarra gondolunk. Úgy érezzük, 
hogy ezen az emlékhelyen igencsak tartozunk ezzel az egyperces néma csönddel 
a közös katolikus-református múltnak, és ennek a hajdani műemlék templomnak 
is. És persze, legfőképpen magunknak. 

De azért, ha már itt vagyunk, felkapaszkodunk a templomhely feletti domb 
oldalára megnézni a hajdani Inczédy-kriptát is. Csak bozóttal benőtt halom és 
egy nagy gödör maradt belőle. Bemászok a kripta mélyébe, onnan „fényképezek 
ki” útitársaimra, de odabenn emberi nyomokra már nem lelek. Különös, hogy 
múltbeli értékeink, halottaink között Erdélyben mindenütt kincseket keresnek. 
Mintha ez a rombolás elmaradhatatlan része lenne a közös múlt „feltárásának”, 
birtoklásának, legyőzésének. 

Falak nyomvonala, dombhalom, néhány gödör – ennyi a báboci magyar temp-
lom és magyar temető. 

És odalenn a magyarokra már alig emlékező falu.
Láttuk az adatokat, 2002-ben 13-an vallották magukat magyarnak Bábocon. 

Nem kis szám ez a nagy történelmi megsemmisülésünkhöz képest, de szinte ter-
mészetes, hogy ezek a magyarok nem lehetnek őslakók, csak jövevények. – Hol 
laknak és kik itt a magyarok? („Unyi si sinyé’sz ungirii áisá?!”) – ezzel a lágy, 
„enny”-elő erdélyi románossággal kiejtett kérdéssel indulunk neki a falunak. Is-
mét többszörösen ér meglepetés. Az első idős bácsi, akihez átkérdezünk a keríté-
sen, és akitől útmutatást kértünk, átmutat az utca szemközti házsorára: – Ott ni, 
ott lakik Gávris, a cipész (ákoló nyi szte domnu Gávris, pántofárul), és mondja is, 
hogy az a zöld ház tovább. 

Majdnem szemben vagyunk az üresen maradt iskolával. Gávris bácsi az élénk 
türkiz zöldeskékre festett háza mögött ül, valamit matat, és meg sem lepődik, ami-
kor magyarul szólítjuk meg. Figurás, bohém kis öreg, amivel nyomban ki is tárul-
kozik: mosolya mögött néhány pohár vidámító segítséget is sejthetünk. Azonnal 
emlékezésre, mókára ugrik, mond, szerepel, mesél. Őslakó itt Bábocon, de korán 
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árván maradt, és a közben bekövetkezett magyar világban a gyermekvédelmi ha-
tóságok összeszedték a román falvak magyar szórványgyermekeit, különösen az 
árváit, és hivatalos magyar nevelőszülőkhöz adták. Ő Mákóba került, ott nőtt fel 
és járt iskolába, ott tanulta a cipészmesterséget, első családját is ott alapította. 
– Aztán engem filmezzen le – azonnal énekel is, és néhány perc alatt egy valódi 
nemzeti show-műsort mutat be nekünk a „talpramagyar”-ból, „a csitári hegyek 
alatt”-ból, Horthy Miklós-os katonadalokból. Szépen, meglehetősen jó hangsúly-
lyal beszél még magyarul, kiejtésén Mákó gyermekkori közösségi, nyelvi nyomai 
maradtak meg a legerőteljesebben. De azért érzik, hogy körülötte a család, az 
asszony, a lányai, a falu és minden más nyelvű. 

Végigjárjuk az udvart, egy kis gazdaság, néhány állat azért csak van még a 
most már csak hobbiból űzött mesterség mellett. Majd a nyári konyhában a sarok-
nyi cipészműhely asztalát nézzük meg, ahol még mindig kerül munkája. Dikics, 
ár, cipészkalapács, faszegek sorakoznak, mint hajdanán. És ő azonnal vizsgáztatni 
kezd az eszközök magyar kifejezéseiből, miközben mindnek tudja a magyar nevét. 
Elénk hengerít két hatalmas karika talpnak való bőrt is, és nem titkolja, hogy a 
régi gyár óriásgépeket hajtó vezérműszíjából maradt, mely tökéletesen megfelel 
cipőtalpnak. – Én már műanyag cipőkkel nem bajlódok – mondja –, megmaradtam 
a régi mesterségnél, amihez bőr kell. 

Gávris bácsi jóval fiatalabbnak tűnő román asszonya rosszalló szemekkel fi-
gyeli és követi embere bolondériáit. Türelmét vesztve rá-rászól, hogy máj lásze 
bolunziréá – hagyd már a bolondozást! – Fejcsóválva hallgatja a kolontoskodásokat, 
és ott a szemébe is mondja, hogy nehéz volt vele (gréu o fo’) ez a néhány évtized. 
Ő is szóhoz szeretne jutni asszonyi dolgaival, de ez nem nagyon sikerül. Végül 
bevezet a házba és a tisztaszoba belső-erdélyi román berendezéseiben próbál gyö-
nyörködtetni. Maga is büszkén ül oda az ágy szélére, és odamosolyog a gépbe. 
Majd szaladna, hogy kínálkozzon abból, ami a ház körül hirtelen előkerül, de mi 
ezt nagy sietősen és nehezen elhárítjuk.

Gávris bácsi még sokáig bírja figurával, dalolászással. Amit énekel, annak egy 
része tisztának, eredetinek és népinek látszik, jó néhány leventés, horthys indu-
lóval megpótolva. Ezekről a kolozsvári egyetemisták hajdani szórványjáró, falu-
missziós programjai és a magyar kormány szórványmentő elképzelései, tettei jut-
nak eszembe, amikor tervszerűen járták a vidékeket, szedték össze a szórványok 
fiataljait. A kolozsvári egyetemista fiatalok „a tiszta forrás” jelszavával vitték ki 
a szórványba az értékeket. Az árvákat nevelőszülőkhöz, a fiúkat tanonciskolá-
ba irányították mesterséget tanulni, az értelmesebbek szórványbentlakásokban 
tanulhattak. Hazakerülve, ennek korképe lett Gávris bácsi. Mert a „kis magyar 
világ”ban számára megállt a kultúra, a nyelvépítő, az anyanyelvi ismereteket be-
szerző idő. Mintha ezzel 75 évvel ezelőtt beállt volna nála valamifajta emlékezet-
halál is. Mert minden terv és tett ellenére Gávris bácsi után nem marad semmi 
a jövendőnek: három lánya nem tud magyarul. Igaz, az első, a mákói magyar 
házasságából született fia „szerencsére” Magyarországon él. De második családjá-
ban bizony már senki sem fog tovább „talpramagyarozni”. Vallására már rá sem 
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kérdezek, de ő magától nyilatkozik, hogy református. Asszonya ráhagyja, de csen-
desen kijavítja, hogy „átjött utánam”.

Aztán a nagyon fontos kérdésre, hogy kik magyarok még itt, Gávris bácsinak 
sem jut eszébe egyetlen név sem. Úgy látszik, megint románt kell megkérdeznünk, 
hogy ki a magyar Bábocon. A templom helyének emlékét, a magyar sírokat és min-
den egyébhez köthető emlékeit is elnagyolja: – Nem voltam itt, én akkor Mákóban 
voltam, nem tudok semmit. 

Aztán elkészül a sokat áhított és követelt páros fénykép; asszonya igazi ün-
neplően „viselkedik” a gép előtt: még szemüvegét is leveszi, csupa hiúságból? Túl 
közel nem húzódnak egymáshoz, látszik jól, hogy az évtizedek megviselték kap-
csolatukat, kellően belefáradtak, belenehezedtek egymásba és az együttélés gond-
jaiba is.

Aztán búcsúzkodunk a Márk Gábor (odahaza már csak Marcu Gavris) család-
tól. Ő maga kér meg, hogy ne Gávrisozzam, mert ő Gabi bácsi és magyar ember. 
Kapuig kísérnek, itt is fénykép készül, a háttérben élénken ott virít az erősen, 
a már-már kékeszöld színűre sikeredett házuk. Talán ez az egyedüli ilyen színű 
lakás a faluban. Utolsó félresikeredett segélykiáltás lenne? Egy vidám magyar em-
ber utolsó jeladása önmagáról és a hajdani magyar közösségről.

Gabi bácsiéktól elbúcsúzva azért csak nem hagyjuk magunkat, ez a 13 magyar 
azért nagy szám, hogy csak úgy „itt hagyjuk” őket. 

Kapu előtt üldögélő idős asszonyt szólítok meg „további magyarok” dolgában. 
Most is ugyanaz a bevezető szövegem: 2011-ben itt 13 személy vallotta magát 
magyarnak, vajon kik ők? – Itt nincs magyar – mondja azonnal és gondolkodás 
nélkül a mama, és mi újra elmerengünk azon, ahogyan magyarjaink, akikkel a 
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többségiek ugyanabban a faluban olykor évtizedeken át együtt élnek, hogyan tud-
nak ennyire elsüllyedni saját családjukba, a falu egészébe, hogy környezetükben 
nem tudatosul másságuk. Aztán a mama hozzáteszi, hogy valamikor itt valóban 
éltek („kindvá au fó”), és amit többször is döbbenten hallottunk már ezen a tájon 
is, most újra kimondják: „valamikor mi is magyar fajták lehettünk” („ám foo si noj 
ku tocii sévá fájtá(!) gye ungur”). És a mama sorolja is magyar felmenői között a 
vistaiakat.

A báboci magyarok számbavételével azonban nehezen jutunk valamire. Egy 
szomszéd rokon férfi is betéved, neki is elmagyarázzuk, hogy kiket keresünk: 
„ungurokat”, azokat, akik most, az utolsó hivatalos román népszámláláskor is ma-
gyarnak vallották magukat. Ő is azzal kezdi, hogy nincsenek, lehet, hogy voltak. 
Aztán nagyon lassan ugrik elő egy-egy idegenes személynév, becenév, a megszólí-
tások között keresgélve jönnek elő a Jánosok, Évik, Tiborok, Ildik. Azon már-már 
mulatunk, hogy félpercenként fel-felkiáltanak: Iééé, hát Lénghél Évi és Chis Ildi, 
itt a híd mellett (si ajisá nyi, lá pod) Kovács Juli és a fia, Tibor. Velük majdnem 
szemben laknak Kovácsék, de nem tudatosul másságuk. Majd számunkra teljesen 
érthetetlen módon hozzáteszi, hogy ezek nem ungurok, hanem „maghiari”. Sőt 
Gávris bácsi sem ungur, mert „ő Macu Gavris, csak tud magyarul”.

Belefáradunk a beazonosításba, keresésbe, az „ungurozásba”. Már szinte szédü-
lünk. Mennünk kell valahová szépet látni, agyat mosni.

Most is épp friss, zsenge kora tavasz van, hív a táj, hajt a kíváncsiság tovább, 
lássuk, milyen ez a báboci mellékvölgy, melyben tulajdonképpen a régi falu is 
elhelyezkedett? Ennek a völgynek a fejénél még nem jártunk, és úgy tűnik, szép 
utazást kínál. Igaz, nem is vettük eddig észre, hogy ilyen csinos kis patakocska 
halad végig a falun, és völgyecskéje elvész a szemünk elől az ismeretlen emelkedő-
ben. Elindulunk hát felfele a Báboci (vagy Grécse?) patak völgyén, lássuk, merre 
visz? Még a falu végén megkérdezünk egy idős férfit, és ő gondolkodás nélkül 
mondja, hogy a völgy után egy hegy és a hegy mögött Nádasberend van, és hét km 
(!). Persze, hogyne, jó az út, „szé poáté sirkulá…” – és ezt olyan magabiztossággal 
mondja, mintha most járt volna rajta. Ez – már ha egyáltalán járható – átvezet a 
Nádas-Nagypatak völgyébe. 

Egy lankás, enyhén emelkedő, szűkülő, szemet gyönyörködtető völgyön halad 
tovább az út. Valameddig út, aztán utána szinte a semmi vezet neki a vízválasz-
tónak. Igazi csendes kirándulóhelyek ezek, majálisozóknak valók. Jobbra-balra 
legelők, erdők, juhnyájak fogadnak, körülöttük rongyos komondorok téblábolnak 
és elnyűtt, esőáztatta gumicsizmás csobánok. Jobbra egy kis mellékvölgyben rá-
látunk a Gerecse hegyének erdős oldalára és fennsíkjára, balra mutatva pedig 
érthetetlen dombneveket motyognak a pásztorok. Innen már kapaszkodni kell, 
csúszik a Frontera a friss eső utáni sárban, meg-megpördül, olykor helyben fut, 
miközben haladnia kellene. – Jesszusom, nehogy itt ragadjunk! Friss eső után 
vagyunk, mely feláztatta az agyagos, csúszós földutat. – Megijedünk, hogy egyál-
talán feljutunk-e a tetőre. Vagy még vissza sem tudunk fordulni? Aztán még egy 
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utolsó rugaszkodás, és a tetőn vagyunk, ahol hirtelen szélesre nyílik előttünk a 
táj, előttünk a szomszéd, a Nádas mellékvölgye, a Nagypataki-völgy, mely aztán 
Topán át az Almás völgyébe vezet. Alattunk a Kalotaszeg széli Berend, fenn a lát-
határ szélén pedig a Topai-hágó, hátrább a Meszes széle és a Gyalui-havasok. Jobb-
ra pedig az Ördögkeresztúr fele vezető mezei út frissen felázott latyakja. Aztán 
tovább felérünk arra a tetőre is, ahonnan már a Borsa völgye nyílik meg a keskeny 
patakvölgy mély vágásában. Fenn friss troica-kereszt fogad, mellette asztal és pad, 
talán a zarándokoknak. Szemünk előtt a távolban az ördögkeresztúri új ortodox 
kolostor, jobbra pedig a kecses ívű, mélyülő völgy, mely leereszkedik a faluba. És 
a dombok fölött a távolban ott fehérlik a nagyesküllői fatemplom bádogfedele és 
a Borsa völgyének kis szelete, mely aztán visszavezet tényleges úti célunk felé, a 
Borsa-patak völgyébe.

Bábocon az idén sincs magyar pünkösd. Gábor bácsit ugyanúgy az udvaron 
találom, hétköznapi kötényét most is maga elé kötötte. – Na, Gabi bácsi, viszem 
Bodonkútra istentiszteletre, pünkösd első napja van. Magának is harangoznak. 
Mikor volt utoljára magyar templomban? – Elkerüli a választ, de nem utasít el. 
– Mákóba, oda vigyen el! Nincs messze innen, itt csak át kell menni a hegyen 
Berendre, és kinn is vagyunk a Nádas völgyében. Na, hozott nekem valami folyé-
konyt? Most nincs itthon az asszonyom, a templomban van. No, mielőtt hazaérne, 
énekeljek én még magának valamit. „Elindul a sereg… Horthy Miklós parancsára. 
Hál Istennek megfordult a világ, Zöld ablakban piros-fehér virág. Gyenge magyar 
kezek, szórják a virágot, megérkeztünk Kolozsvárra.” Na, ezt tudta? Én is voltam 
öt évig „Gabi édes”. – Látja az arcomon, hogy nem értem, mi ez az újabb figura. 
Megmagyarázza: – Amíg magyar volt a feleségem, addig így mondták nekem is. 
Aztán elváltunk, összekerültem evvel a román asszonnyal. Trânca Nastasia, így 
hívják az asszonyomat, és lettem „Gavriș, să nu bei atâta” (= Gábor, ne igyál 
annyit!).

85-öt töltöttem március 2-án. Csak addig éljek, hogy még javítsak meg néhány 
cipőt, és meglássam még egyszer Mákófalvát.



2015–2016
DECEMbER170

KO
LO

ZS
VÁ

RI
 E

VA
N

G
ÉL

IK
U

SO
K

A rejtve működő 

Ha egyetlen jelzővel illethetném, azt mon-
danám róla: a rejtve működő. Nem én találtam 
ki rá ezt a jelzőt, én csak legkifejezőbbnek 
éreztem mindazok közül, melyekkel portréjá-
nak elkészítése közben találkoztam. Makkai 
Sándor nevezte őt rejtve működőnek, mond-
ván róla: „Járosi Andor, a szellemi ember, 
egyike volt a legérdekesebb és legértékesebb 
személyiségeknek. Tudományos, irodalmi és 
művészeti érdeklődése az akkori erdélyi ma-
gyar élet egyik, sokszor rejtve működő, de igen 
hatásos motorjává tette őt. (…) Ezen a téren el-
sősorban nem írásaival, hanem személyes be-
szélgetéseivel végzett áldásos segítőmunkát.”

Személyiségének varázsát sokan próbálták 
halála után megfogalmazni. Könnyebb dolga 
volt annak, azoknak, akik személyesen is is-
merhették, akik megtapasztalták a lényéből 
áradó jóságot, nehezebb annak, akinek mások 
visszaemlékezései alapján kell portréját össze-

állítania. Én magam ez utóbbiak közé tartozom. Saját tapasztalatom: ha bárkit azok 
közül, akik személyesen ismerték őt, arról vallattam, milyen ember is volt a nagy-
apám, azt láthattam, mosoly suhan át az emlékező arcán, s az első szó, amelyet 
kimondtak, mindig ez volt: rendkívül jó ember volt.

„Járosi Andor pásztor volt, és bár sok minden érdekelte, sokat utazgatott, el-
sősorban mégis a kolozsvári gyülekezeté volt. Nagy műveltségű egyetemi taná-
rokhoz éppolyan közel tudott kerülni, mint a szerényebb tudású kisemberhez. 
Mindenki a lelkipásztort tisztelte és szerette benne. Pasztorációjának titka abban 
rejlett, hogy híveit nem felülről kezelte. A nyomorult, ha hozzá ment, megérezte, 
hogy nem földöntúli szenttel van dolga, hanem emberrel, aki nem »felesleges jó-
cselekedetekből«, de Isten kegyelméből az, ami” – írta róla Deák Ödön.

Lelkesen köszöntötte Illyés Gyula Puszták népének megjelenését. Ennek kap-
csán a Pásztortűzbe írt könyvismertetőjében megfogalmazza saját korának legsür-
gősebb feladatait is:

„Azonnal, sürgősen mentőszolgálatba állani, ennek a munkának légkört és le-
hetőséget teremteni, Isten s a közösség igazi igényeit kell keresni, s ne szentnek 
minősített alkotmány paragrafusait. Meggyőződésem, hogy Isten az egyházköz-
ségben nem akar tudni többségről és kisebbségről. Istentelenség hát az ilyen rend-
szer. Testvérek egymásért egymás mellett élhetnek.”
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Szerves előzménye ez annak a men-
tőmunkának, amelyet a zsidótörvények 
bevezetése után végzett. Esperesként til-
takozott a zsidók elhurcolása ellen. Már 
tiltakozása is kimagasló cselekedetnek 
számított akkor, amikor a nyilvános-
ság előtt egyedül Márton Áron püspök 
emelte föl szavát. Járosi azonban ennél 
többet tett: a zsidótörvények beveze-
tésekor kiállt a sárga csillag viselésére 
kötelezett barátai mellett, majd egyhá-
zi személyiségként és magánemberként 
egyaránt ellenezte a zsidók elhurcolását, 
végeláthatatlanul kilincselt a különböző 
hivataloknál, hogy barátai mentesítését 
kijárja, hamis keresztleveleket bocsátott 
ki, otthonában több zsidó személyt is 
bújtatott, majd munkaszolgálatosokat és 
a gettó kiürítése után visszamaradt ha-
lottakat temetett.

A zsidótörvények bevezetése után 
is a Főtértől a kávéházakig mindenütt 
zsidó társaságban mutatkozott. A New 
York (ma Continental) kávéházban pél-
dául egy asztalnál ült Hexner Bélával, 
dr. Neumann Jenővel, Lakatos Imrével, 
Wettensteinnal (Wettenstein Oszkár, írói 
nevén Bárd Oszkár) és Dobó Ferenccel. Az újságírók klubjában rendszeresen egy 
asztalnál ült Lakatos Imrével, Karácsony Benővel, Krenner Miklóssal (aki Spectator 
néven volt közismert, és a felsoroltak közül ő volt az egyetlen keresztény szárma-
zású). Barátai voltak még Kovács László író és felesége: Kádár Iluska (Suli), Kádár 
Imre színigazgató testvére, dr. Róth Marcell, az Attila úton lakó Gombos család és 
Kupferék, a dicsőszentmártoni Termata üveggyár egykori igazgatójának családja.

Gyakran idézte Tamási Áron megjegyzését, miszerint Magyarországon nem 
zsidókérdés, hanem kereszténykérdés van. Zsúfolt templomában – a Kossuth utca 
Főtér felé eső torkolatában – a szilveszteri prédikáció után megrázó imát mondott 
a fasizmus áldozataiért. Ezt követően beidézték a hadbíróságra, és a szélsőséges 
lapokban sajtókampányt indítottak ellene.

Mély vallásosságára jellemző, hogy hittanóráin a fajmítosz tudománytalan-
ságáról beszélt, a háború borzalmairól, ártatlan életek és műkincsek pusztu-
lásáról. E válságos időkben prédikációinak központi témája a testvériség, az em-
berek közötti egyenlőség volt és maradt. Meggyőződése volt, hogy a fajok között 
nincsen különbség. Elítélte az emberiség felosztását alacsonyabb és felsőbbrendű 

Íróbarátokkal (Moldován Pál, Reményik 
Sándor, Kovács László társaságában)



2015–2016
DECEMbER172

KO
LO

ZS
VÁ

RI
 E

VA
N

G
ÉL

IK
U

SO
K

fajokra. Elítélte a háború borzalmait, milliók ártatlan pusztulásáról és a kulturá-
lis kincsek megsemmisüléséről beszélt. Prédikációit számon kérték a jobboldali 
rendszer hivatalos és nem hivatalos képviselői, de ő nem tett engedményeket. 
A katonai városparancsnok is megfenyegette őt, „mert igehirdetésében bírálta a 
zsidótörvényeket és a közéleti gyűlöletet szító jobbratolódást”. Egyik aláírója volt 
annak az 1944. szeptember 9-i memorandumnak, amely a háború befejezésére 
szólította fel a kormányzót.

Magatartásáért és zsidó kapcsolataiért Pogány ezredes többször is beidézte a 
magyar kémelhárítóhoz, és megfenyegette, hogy „el fog tűnni”. Ő azonban nem 
változtatott emberi magatartásán sem az egyházon belül, sem azon kívül. 

Sokat korholták azért, hogy gyakrabban látogat zsidó családokat, mint gyüle-
kezetének tagjait. Nem missziói szándékkal járt zsidó barátaihoz, hanem egysze-
rűen, mert „szerette a nagy műveltséget, a szabadabb, előítélet-mentes légkört”.

Gyakran osont fel Kossuth Lajos utcai 1. sz. alatti ház első emeletén levő lel-
készi lakásukra Szegő Júlia énekesnő, író, ismert zenepedagógus. Órákat, délutá-
nokat töltött náluk, mert egyik családtól a másikig kellett menekülnie. Ilyenkor 
Járosi Andor kísérte őt el éjszakai szálláshelyére.

Mielőtt Kádár Imre családját a Gestapo rabkórházába vitték, akkor tizenöt éves 
kislányukat, Annát sikerült Járosiék lakására menekíteni.

„Szobafogságban élt szegény nálunk – emlékezik édesanyám, Antal Sándorné 
Járosi Margit, aki tizennégy éves volt az események időpontjában. – Az [evangéli-
kus] templom, iskola és parókia egy udvaron van, s az iskolában német katonaság 
lakott, a folyosónk közös volt a német papékkal, oda sem mehetett ki, s még az 
ablakot is le kellett függönyöznünk, mert a központi szállóban német tisztek lak-
tak, távcsővel könnyen megláthatták volna Kádár Annát. A szüleit többször meg-
látogatták a szüleim, s a téglagyárban találkoztak Karácsony Benővel is. Ő kérte, 
hogy az utolsó színdarabját, ha jól emlékszem, A rút kiskacsa volt a címe, őrizze 
meg Édesapa. Sajnos Karácsony Benőt nem sikerült kimentenie. Imre bácsiékat, 
majd később a leányát is Apa kijuttatta Budapestre. Ugyanő juttatta ki Budapestre 
Kovács László írót és feleségét, Kádár Iluskát.” 

Komlós Gyuláné Kádár Anna közjegyzőileg hitelesített nyilatkozatot tett a 
Járosi családnál átvészelt időszakról: „Testvérem egy falun élő rokonunkhoz ment, 
engem Járosi Andor evangélikus esperes fogadott be lakásába […]. Ő vállalta, 
hogy elbújtat, míg szükséges. Leánya, Margit, 14 éves, barátnőm volt. Ezzel igen 
nagy kockázatot vállalt az egész család, hiszen tudjuk, a németek hogyan torolták 
meg a zsidók rejtegetését. Ők pedig teljesen körül voltak véve németekkel, akiket 
beszállásoltak a parókia épületébe, s a szomszédjuk is német pap volt. Egy egész 
hónapot töltöttem náluk úgy, hogy minden csengetéskor be kellett zárkóznom a 
WC-be, s ott vártam szívszorongva, miért is jöttek. […] Leírhatatlanul kedves volt 
hozzám az egész család. Elláttak mindennel, ruhával, étellel (az élelmiszert, ke-
nyeret jegyre adták, s nekem az sem volt!), és lelki támaszt, biztatást kaptam, 
hiszen sokáig semmit sem tudtam szüleimről. Járosi Andor járt utána és tudta 
meg, hogy élnek és börtönben vannak, aztán később, hogy apámat átszállították 
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a rabkórházba súlyos tüdőgyulladása miatt. Járosi Andorné még azt is megtette, 
hogy mikor légiriadó volt, nem ment le a többiekkel az óvóhelyre, hanem velem 
maradt a lakásban a bombázás idején is, hogy ne féljek egyedül.”

(„Ezekben a hetekben Járosi Andor a feleségével együtt éjjel-nappal szolgált […] 
mentett, bújtatott, vigasztalt, táplált mindenkit, akit csak bírt – vallotta Kádár Imre. 
– Mialatt a parókiája udvarára német katonák telepedtek, az én kislányomat többed-
magával heteken át rejtegette a lakásán. Menekülésünket is [a rabkórházból] az ő 
fáradhatatlan leleményüknek köszönhetjük. Vakmerő bátorsággal kockáztatták éle-
tüket is a barátaikért és nem csak barátaikért.”)

A zsidótörvények hatálya alá eső személyek megsegítésére Járosi Andor szá-
mos hamis keresztlevelet is kiállított. Bár az iratok nagy részét Kolozsvár német 
megszállását követően – 1944. március 23-a után – adta ki, az esetleges ellenőrzést 
megtévesztendő, az 1942. évbeli prédikációs kötetének utolsó oldalaira jegyezte 
be. Ezekről a személyekről lánya azért gondolta, hogy utólagosan megkeresztelke-
dett zsidók voltak, mert koruk meghaladta a konfirmáció szokásos 13–14. életévét. 
Édesanyám az alábbi személyeket azonosította:

Fábry Aladár VII. gimnáziumi osztályos tanuló, 1944. március 23., csütörtök 
– konfirmáció

Istókné, 1944. március 26. – keresztelő
Simigh Konrád, Zilah, Szarvas u. 15. sz.
Molnár (Málnási?) Gézáné, 1944. április 4. – keresztelő.
Mikó Ervin szerint Járosi Andor megkeresztelte Gábor István újságírót, aki 

a Brassói Lapok vasárnaponként megjelenő művelődési mellékletét szerkesztet-
te. A bécsi döntés után Gábor István Brassóból hazatért Nagyváradra. Egy ideig 
sikeresen bujkált kolozsvári ismerőseinél menyasszonyával, Simon Verával. Gá-
bor István azonban végül deportálásban halt meg. Járosi mentesítő keresztlevele 
ellenére önként bement a gettóba, hogy asszonyával együtt maradhasson. A de-
portálásból csak a felesége tért vissza. Más forrás szerint Gábor Istvánt elfogták. 
Dr. Róth Marcell orvosnak és családjának Járosi Andor járta ki a mentesítést, így 
kerülhettek fel Budapestre. Járosi Andor bement a gettóba, hogy Karácsony Benőt 
megölelje. Érezhette, hogy utoljára teheti. Papként Járosi munkaszolgálatosokat 
temetett el, és a zsidók elhurcolása után visszamaradt halottakat is temetett az 
izraelita temetőben.

Talán a leggyakrabban feltett kérdés vele kapcsolatban az, hogy ez a jóságtól és 
szelídségtől sugárzó kicsi ember hogyan volt képes erre a szolgálatra, miért nem 
félt, miért nem féltette saját s családja életét.

Nagymamám, Járosi Andorné Brandt Laura: Élet? című önéletrajzi írásából 
idéznék pár sornyit, ami magyarázat lehet erre:

A „sárga csillagos idő”
„Aztán eljött az az idő, mikor késő éjszaka s kora hajnalban rémült szemű, 

sárga csillaggal bélyegzett emberek kopogtattak, kértek bebocsátást, segítségért 
könyörögtek, sírva, néha valósággal őrjöngő követeléssel kapaszkodva az Andor 
kezébe. Szinte megállás nélkül csengett a telefon, érkeztek a postára bízni nem 
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mert, legtöbbször gyerekek által kézbesített levelek. Andor egész nap rohant, kö-
nyörgött, intézkedni próbált. Prédikációiban, vallásóráin, beszélgetéseiben és írá-
saiban szembefordult az embertelen üldözéssel.

Somkereki Guszti a kémelhárító parancsnokánál, aki barátja volt, nagy ne-
hezen kivédte a két feljelentésnél, de nagyon komolyan figyelmeztette, hogy az 
életével játszik, hogy minden látogatóját, telefonbeszélgetését megfigyelik, s rajta 
van a »feketelistán«. És Andor nem volt bátor ember, bizony megreszketett, ha 
erősebben döngették meg a kaput, vagy ha az őrjárat a ház előtt állt meg éjjel, 
ha újabb fenyegető figyelmeztetés érkezett, de hős volt, aki a maga igaznak látott 
útján nem hátrált meg.

[…] Sógora nagy aggodalommal, sokszor haraggal nézi az Andor mentőmun-
káját: »Ezt nem folytathatod! Neked családod van!« Andor nagyon sápadtan áll 
előtte, remegő szájjal felel: »Igaz, családom van. De Istenem is van! És a családom 
mindenben egyetért velem!«

És ez igaz. A közös gyászok, bánatok, szenvedések fájdalmasan szorító kötés-
sel kapcsolták össze ezt az emberpárt. Laura eddig nem járt Andorral sehova. 
Idegen volt számára az Andor nagyrészt zsidó és jómódú társasága. […] most, a 
segítségért könyörgő, halálfélelmet mutató szemekbe nézve, nemcsak vissza nem 
tartotta Andort, de amiben csak tehette, ő is segítségükre sietett a nyomorúságba 
jutottaknak.”

„Erdélyi sorsa készítette elő a prófétaságra” – véli Groó Gyula. Járosi Andor sor-
sa abban is a Wallenbergéhez hasonló, hogy a város felszabadítása után az oroszok 
hurcolták el. 1944 őszén. Magnyitogorszkban halt meg, 1944 karácsonyán. 

Emlékét az evangélikus templom szentélyében látható szerény emléktábla őrzi:

Eljegyzési képük
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Pro memoria
Járosi Andor
esperes lelkész
theol[ogiai] m[agán] tanár
†1944. december 26.

Végezetül néhány sort idéznék pár évvel halála előtt megfogalmazott 
végrendeletéből:

„Ha e világból ki kell mennem: Gyülekezetemet, enyéimet Isten atyai irgalmá-
ba aján lom. […] Neki adok hálát a közösségért, melyet szolgálatomon keresztül 
e gyülekezetben testvéreim s magammal támasztott. […] Neki adok hálát a ne-
héz szolgálat gyönyörűségeiért, istengyermekségemért, minden lélekért, melyet 
kegyelméből szolgálhattam. Vétkeimért, mu lasztásaimért Tőle kérek bocsánatot. 
Isten s a közösség igazi igényeit kell keresni, s ne szentnek minősített alkotmány 
paragrafusait. Meggyőződésem, hogy Isten az egyház köz ségben nem akar tudni 
többségről és kisebbségről. Istentelenség hát az ilyen rendszer. Testvérek egymá-
sért, egymás mellett élhetnek. Lelkemet Megváltóm érdeméért Istennek aján lom.”

A Jad Vasem diplomáját és emlékplakettjét először Magyarországra küldték 
el, ahonnan 2005 tavaszán „irányították át” Kolozsvárra. Végül június 19-én ad-
ták át akkor még élő leányának a kolozsvári evangélikus templomban megtartott 
ünnepségen.

Antal Margit,
Járosi Andor unokája
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Bölöni Farkas Sándor

Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795. dec. 14. – Kolozsvár, 1842. febr. 3.) neve 
elválaszthatatlan Kolozsvártól, ide fűzik unitárius főtanodai (1805–1815) s ki-
rályi líceumi jogi tanulmányai (1815–1816), irodalmi munkássága, tisztségei, 
reformkori eszméi és eszmetársai (köztük Kendeffy Ádám gróf, Biasini, Béldi 
Ferenc gróf), illetve az általa kezdeményezett (Erdélyi Nemzeti Múzeum) és lét-
rehozott intézmények (pl. Kolozsvári Gondoskodó Társaság, 1825). Irodalmi és 
történetírói munkássága a Kazinczy Ferenc és Döbrentei Gábor által személyesen 
bátorított fiatalkori verseléssel, dráma írással kezdődött.

Országos elismerést és akadémiai tagságot 
(1834) viszont az 1830–1832 között Béldi Fe-
renc gróffal együtt a nyugat-európai országok-
ban (Franciaországban, Belgiumban, Hollandi-
ában, Angliában) és az Egyesült Államokban 
megtett hosszabb utazásai idején megírt és 
két kiadást is megérdemlő, Utazás Észak-Ame-
rikában című könyve (Kolozsvár, 1834, 1835) 
eredményezett. Az útirajzok egyik legkorábbik-
jaként, illetve a reformkor egyik legnagyobb 
könyvsikereként az amerikai társadalmat és 
alkotmányos berendezkedést bemutató és a 
hazai viszonyokkal egybevető elemzés magyar 
reformkorra tett hatása a vele kortárs Alexis de 
Tocqueville-nek az amerikai demokráciáról írt 

könyve európai fogadtatásához hasonlítható. Maga Széchenyi István is kedvező-
en méltatta e könyvet. Az Akadémia nagyjutalmát is elnyerő, két egymást követő 
évben második kiadást is megérő útleírás az országgyűlési ifjúságra óriási hatást 
gyakorolt, a polgárosodás valóságos enciklopédiája és kézikönyve lehetett a kor fel-
növekvő politikusnemzedékének. Az útinapló nyugat-európai része csak 109 évvel 
később jelent meg teljes terjedelemben (Nyugat-európai utazás. Kolozsvár, 1943).

A kolozsvári királyi főkormányszéken 1817-től 1821-ig, illetve bécsi és pes-
ti tanulmányútjai nyomán 1825-től haláláig, 1842-ig ismét Kolozsváron betöltött 
tisztviselői hivatását (jegyző és írnok) a művelődés- és intézményszervezéssel ki-
egészítő életútjának kiemelkedőbb éveit, eseményeit a kiadásra nem szánt, töre-
dékekben fennmaradt Napló (1835–1836) rögzítette, amely viszont csak 1870-ben 
jelent meg nyomtatásban. Kőrösi Csoma Sándorhoz hasonlóan a magyarság keleti 
eredete iránt érdeklődött, ám az 1828-ban Oroszországon keresztül Ázsiába ter-
vezett útja meghiúsult, s nem sikerült Humboldt expedíciójához sem csatlakoznia. 
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Kolozsvári munkásságának feltüntetése felsorolásszerűen is oldalakat töltene 
ki. Intézményeket kezdeményezett, alapított Kolozsvárott. Az 1824-ben létreho-
zott kolozsvári vívóiskola Wesselényi Miklós, Kendeffy Ádám és Bölöni Farkas ala-
pításának köszönhetően nyilvános sportiskolai rangra emelte a korábbi években 
főleg főnemesi ifjaknak szóló testi edzést: Biasini Kajetán kvietált katonatiszt, aki 
Bécs helyett Kolozsvárra telepedve edzette korábban a Redoutban nyitott magán-
iskolájában az ifjú nemeseket, az atlétatermetű Kendeffyt és a Zsibóról ideutazgató 
Wesselényi Miklóst, itt kezdte forgatni a kardot gróf Béldi Ferenc és báró Jósika 
Lajos is, s természetesen Farkas Sándor is, aki buzgó szervezőmunkával nyilvános-
sá teszi a vívóiskolát. Kendeffy elnöklete alatt Bölöni igazgatóságával Biasini látja 
el a vívómesteri tisztet. 

A következő évben, 1825-ben, a korábbi bécsi útján szerzett tapasztalatait Ko-
lozsváron elültetve, Farkas Sándor a guberniumi tisztviselők kölcsönös biztosítá-
si intézményeként megalapítja az 1948-beli államosításig működő Gondoskodó 
Társaságot. 

A barátja és mentora, Döbrentei Gábor által ugyancsak Kolozsvárott alapított 
első magyar tudományos és kritikai folyóirat, az Erdélyi Muséum eszméit tovább-
gondolva, illetve Széchényi Ferenc és István intézményalapításai által is ihletve, 
Farkas Sándor főkormányszéki tisztviselőként 1829-ben a tartományi kancellár-
hoz, gróf Lázár Lászlóhoz intézett levelében javasolta az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
megalakítását, mely terv végül csak 30 évvel később valósulhatott meg gróf Mikó 
Imre irányításával.

A munkáját pontosan és kötelességtudóan folytató írnokként a guberniumi ki-
csinyes és nyomasztó hivatalnoki légkör ellen – Naplója konfessziója szerint – láza-
dozhatott volna bátor és szókimondó székelyként, ám e téren inkább rezignáltan 
beletörődött a szerény fizetésű gépies munkába: „vállaltam, hogy inkább szegény 
és hátratett legyek”. Szabad idejében viszont annál több időt és energiát áldoz to-
vábbra is Erdély és fővárosa közéletére. A „városi közművelődés előmozdítása céljá-
ból gróf Béldi Ferenccel, gróf Kendeffy Ádámmal 1833. januárius hó 13-án együttesen 
megalapítják a »Kolozsvári Casinó«-t, inkább a nemesi és a főnemesi osztály számá-
ra.” Kendeffy Ádám ingyen felajánlotta házát a kaszinó részére, később saját épü-
lettel rendelkeztek. A kaszinó 173 részvényessel indult, a polgárság köréből is fel-
vett tagokat. „Amint látszik, az első kaszinóalapítás az egységesítés jegyében történt, 
mindenesetre üdvös célzattal és demokratikus elvek szerint.” 1833-ban a kaszinó szá-
mára megrendelt 35 újság és folyóirat közül 14 magyar, a többi német nyelvű volt. 
A magyar nyelvűek a következők voltak: Jelenkor, Magyar Kurír, Hazai és Külföldi 
Tudósítások, Erdélyi Híradó, Tudományos Gyűjtemények, Minerva, Sas, Orvosi Tár, 
Mezei Gazdák Barátja, Honni Vezér, Hazai Vándor, Aurora, Uránia, Nefelejcs. 

A reformkori bajtárs, több intézmény elnöke, gróf Kendeffy Ádám halálának 
éve (1834) egyben a Bölöni Farkas amerikai útikönyvének megjelenési éve és e 
tudományos tevékenységet honoráló akadémiai tagság odaítélésének is esztende-
je. De ugyanebben az évben indítják útjára a kincses városban a Vasárnapi Új-
ságot, mely 1834. április 6-án jelent meg először, majd hetente egyszer, minden 
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Sándor javaslatára – az általa felfedezett tehetséges Brassai Sámuelt kérte fel még 
1833 szeptemberében a következő szavakkal: „…tudja azt is e Bíztosság, hogy oly 
férfit szólít fel e Vállalatra, ki mindig a Hazát s közjót hordozva keblében, szent 
kötelességének tartandja oly pályára lépni fel, hol elméje, szép tulajdoninak s ha-
zafi érzelmeinek egyik legszebb kötelességét – a nép mívelődését, érzelme egész 
melegségével ’s elméje sokoldalú szüleményeivel legszélesebben eszközölheti.” 

Jelentős értékű volt Farkas Sándor magánkönyvtára is, amelyből sűrűn köl-
csönzött is az olvasó kolozsvári polgároknak, arisztokratáknak, nemes ifjaknak s 
hölgyeknek.

Mind akadémiai életjáradékát, mind könyvtárát s vagyonát 1835-ben kelt végren-
delete az unitárius főkollégiumra hagyta, nem lévén nős. A lírai naplóban s levele-
zésében rejtőzködő szerelem Bonchidán érintette meg Farkas Sándort, a sors viszont 
meghiúsította „havasi violájával” való egybekelését, Farkas Sándor egykori bonchi-
dai szerelme ugyanabban a tragikus 1834-es évben hunyt el, mint Kendeffy. 

A tudományos siker ellenére bajtársainak elvesztése, Wesselényi Miklós bebör-
tönzése, a reformkori eszmék lankadása a kolozsvári országgyűléseken, pl. 1834-
ben, illetve a naplójában és levelezésében is sokat kritizált hivatalnoki bürokra-
tikus tunyasággal való küszködése okozhatta a 40 évét töltő reformer letargikus 
hangulatát, és siettette korai, 47 éves elhunytát. Vallomásai megrázó erejűek, az 
önmagát marcangoló, az igazságérzetében megtiport lélek örök problémái. „Mit 
vétettem?” – veti fel végül a kérdést. „Vétettem-e: hogy sokesztendei elmélkedé-
seim, itthon és más nemzeteknél tett tapasztalataim után a józan észen s a ter-
mészet törvényein alapult constitutionalis kormányt óhajtottam, hol a király csak 
első tisztviselő ’s nem népe zsarnoka legyen.” „Megutáltam minden privilegiumot, 
monopoliumot, megkülönböztetést; az aristocratia czudar gőgjét, s az uralkodás 
kegye és fénye után alacsonul mászókat, s ahol lehetett, nevetségessé tettem; 
gyűlöltem a bureaucratiai pedánsságot s a tisztviselők kevély zsarnokságát, azt 
felfedeztem s ellene lármáztam…” „Elszórtam a külföldről hozott minden sza-
bad intézmény magvát.” „Vérzett szívem hazámbeli embertársaim egy részének 
rabszolgai nyomatásáért, mellettek harczoltam a feudalizmus ellen, ’s az egész 
nemzetet kivétel nélkül szabadnak óhajtottam.” „Hazám nyelvéért éltem-haltam, 
’s azt mások nyelve elnyomásával hazámban uralkodóvá emelni, egyetlenné tenni 
igyekeztem, ’s minden lakost szabad magyarrá tenni óhajtottam.”

Az 1842-es országgyűlés ideje alatt, február 2-án hunyt el. Sírja felett Pálffy 
János képviselő mondott búcsúbeszédet, aki jellemét a következő szavakban örö-
kítette meg emlékiratában: „Kifogyhatatlan jószívűséggel és becsületességgel bírt 
és sok ész és ismerettel.” Néhány évvel később közadakozásból díszes síremléket 
állítottak sírja fölé a kolozsvári Házsongárdi temető északi részén. A város felé 
néző, a többi sírok közül kiemelkedő oszlopon mellszobra áll, alatta egyszerű sza-
vak jelzik, hogy: „Itt nyugszik Bölöni Farkas Sándor, északamerikai utazó.”
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Házsongárdi évfordulók

December 2-án Jancsó Pál (1761–1845) színművész halálának 170. fordulójára 
emlékezhetünk. A háromszéki Gidófalván született székely családból, s már nagy-
enyedi diákéveiben feltűnt jó hangjával. Egy ideig Nagyszebenben volt kántor, 
Marosvécsen tiszttartó, majd mikor megalakult a kolozsvári társulat 1792-ben, ő 
is csatlakozott hozzája. Eleinte komoly szerepeket játszott, de rövidesen kiderült, 
hogy a komikus szerepekhez van inkább tehetsége. Negyvenhárom évig szolgálta 
a színpadot, 74 évesen vonult vissza. Halálakor Pergő Celesztin búcsúztatta a pá-
lyatársak nevében, s utóbb meghagyta, hogy melléje temessék. Úgyhogy Jancsó 
nyughelye a II. C parcellában lehetett, a ma is meglévő Pergő Celesztin-sír közelé-
ben. Elpusztult kis sírkövének feliratát többen is lejegyezték:

Jancsó Pál jeles színész nyugszik itt, 
úttörő volt s élete tapsok közt folyt,
s habár különc, s kedélye mogorva volt, 
a színpadon bohózatot vitt.
A bús magyart gyakran felderítette, 
csak egyszer szomorította meg hazáját, 
midőn elhagyta színpadi pályáját,
s küzdelemteljes életét bevégezte. 
Most e szerény kő sírját hadd jelölje, 
emelte azt egy öreg tisztelője.
December 7-én Bilinszky Lajos 

(1868–1940) pedagógus és tankönyvíró 
emlékét idézhetjük fel halála 75. évfor-
dulóján. Kolozsvárt született és tanult, 
Gyulafehérvárt járt teológiára, utóbb 
teológiai doktorátust szerzett. 1893-ban 
kinevezték hitoktatónak a nagyszebeni 
ferences nővérek vezette leányiskolába. 
Ennek az intézetnek ő lett a kifejlesztője 
és kiépítője. Óvodát, kereskedelmi és pol-
gári leányiskolát, tanítóképzőt létesített. 
Ugyancsak a ferences nővérek vezetésé-
vel Sepsiszentgyörgyön leányárvaházat 
szervezett. Tanulmányai mellett különö-
sen tankönyvei jelentősek, néhányukat 
1945-ig használták. Mint a Kertek parcella Ferenc-rendi sírjainál lévő kövére is fel-
írták, pápai prelátus és címzetes prépost volt, s „A katolikus magyar iskoláért élt”. 

December 15. Berde Mózes (1815–1893) születésének a 200. évfordulója. Neve 
fogalom Erdély történetében, impozáns szarkofágos síremléke tájékozódási pont a 
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Házsongárdban. Székelykeresztúri és kolozsvári unitárius tanintézetekben végezte 
iskoláit, majd jogot tanult, s Marosvásárhelyen tett ügyvédi vizsgát. 1841-től Kolozs-
várt gyakorló ügyvéd. Sepsiszentgyörgyön az 1848-as országgyűlés tagjául választ-
ják, ott van az unió kimondásánál, kormánybiztosként ő szervezi meg Háromszék 
önvédelmét. A bukás után bujdosik, elfogják, s 1852-ben kötél általi halálra ítélik. De 
az ítéletet várfogságra enyhítik. Úgyhogy négy esztendőt tölt Josefstadtban. Kiszaba-
dulása után jószágigazgató. A kiegyezést követően a Belügyminisztériumban osztály-
tanácsos, az erdélyi ügyek előadója. Emellett országgyűlési képviselő, a Deák-párt 
híve. Nagy vagyont gyűjt, s ezt – nem lévén családja – az unitárius egyházra hagyja. 
Részben ebből épül fel a kolozsvári és a székelykeresztúri új iskolaépület, a szegény 
sorsú diákok pedig az ő meghagyásából kapják a Berde-cipót, mely napi kosztjukat 
fedezi. A síremléket az unitárius egyház emeltette, mellszobrát pedig a kolozsvári 
kollégiumépület előcsarnokában állították fel. A székelykeresztúri unitárius gimná-
zium ma az ő nevét viseli. 

December 18. Karádi Nagy Lajos (1886–1965) újságíró halálának az 50. évfor-
dulója. Kolozsvárt született és itt végezte a jogot is. Már diákként bekapcsolódott 
az újságírásba. Az Ellenzék, Jóestét, Consum, a világháború után a Világosság 
munkatársa volt. Közgazdasági, várospolitikai cikkeket írt, s főleg a sportesemé-
nyeket kommentálta, a hazai sportújságírás úttörőjének tekintik. A II. A parcel-
lának a b útra néző szélén lévő sírkövén édesapja feliratát is olvashattuk, mely 
szerint Karádi Nagy Ferenc (1843–1917) „mozdonyfelvigyázó” volt az első Nagy-
várad–Kolozsvár utasvonat „vezére”. Az előkelő helyen lévő sírt az 1990-es évek 
végén másnak – még élő személynek – adták ki, feliratos kövét elpusztították. 

December 20-án Izsák Sámuel (1915–2007) orvostörténész tölthetné be a szá-
zadik születésnapját. Marosvásárhelyen született, a temesvári Zsidó Líceumban 
tanult, Bolognában és Kolozsvárt végezte az orvosit. A kolozsvári orvostudományi 
főiskola orvos- és gyógyszerészet-történeti tanszékének volt munkatársa, végül 
professzora egészen 1981-es nyugdíjazásáig. Román és magyar nyelven számos 
tanulmányt közölt híres orvosokról és gyógyszerészekről, az orvosi könyvkiadás-
ról, a felvilágosodás korának orvostudományáról. Nevéhez fűződik a nagyszebeni 
Brukenthal Múzeum gyógyszerészet-történeti gyűjteményének rendezése és a ko-
lozsvári Gyógyszerészettörténeti Múzeum létrehozása. A Jósika-kertben lévő sír-
emlékét Vetró Artúr szobrászművész készítette. 

December 26. Miklóssy Margit (1877–1940) színésznő halálának a 75. év-
fordulójára emlékeztet. Ő még a régi színészcsaládok egyikében nőtt fel. Apja 
Miklóssy Gyula színigazgató volt, testvérei is színészek, igazgatók. Már gyermek-
ként előadásokban szerepelt. Az 1890-es években vándortársulatokkal járta az or-
szágot. 1898–1903 között, majd 1916-tól játszott Kolozsvárt. Szubrettszerepeket, 
komikus női figurákat alakított sikerrel. Volt Mariska a Liliomfiban, Jolán a Ci-
gányszerelemben, Christel Strindberg Júlia kisasszonyában – hogy csak néhány 
szerepét említsük. Terméskő síremléke a II. A parcellában látható, a sírba már 
idegenek temetkeztek.
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In memoriam Killyéni Péter (1942–2005)

40 éve történt, amikor a Bălcescu Líceum magyar tagozatának első atlétikaórá-
ján megjelentünk. Bemutatkozott: Killyéni Péter… Ő tartotta hetente 2 alkalommal 
az atlétikát, és az volt a furcsa, hogy mindig kint, ha esett, ha fújt… Volt egy piros 
salakos pálya, meg egy futófolyosó, ha víz vagy hó borította a pályát. Nyugodt, 
csendes ember volt, ritkán emelte fel a hangját, a durvaság nagyon távol állt tőle, 
ellentétben azokkal, akik naponta leordították a fejünket vagy szétpofoztak… Tőle 
tanultuk meg azt, hogy mi is az atlétika. A jobbakat különedzésre hívta, ami hatal-
mas kitüntetés volt, és epedve vártuk, hogy ránk is sor kerüljön… Az igazi edzések 
a Babeş parkban voltak, de kora délutánokon a kisebbeknek az iskolában tartotta az 
edzéseket, és elég gyakran felfutottunk a Fellegvárra. Nagy élvezettel figyeltük, ho-
gyan edzenek a „nagyok”, az akkori „öregek”, mint Katona, Finta Péter, Hoinărescu 
Anca, Draga Comşa. Nekik az erőnléti edzéseket tartotta a suliban, és mi tátott 
szájjal figyeltük, hogy mekkora súlyokat emelgetnek a nagyok, vagy hogyan pattog 
a Finta Péter gumidiszkosza az aszfalton. Akkoriban jelent meg egy nagyon olvas-
mányos atlétikatörténeti könyv, mely egyes olimpia bajnokok ismertetésével, edzé-
seivel, versenyeredményeivel foglalkozott, tele fényképekkel és kinogramokkal. Ezt 
ajánlotta megvételre, és ezzel végérvényesen be is oltott az atlétika „bacilusával”. 

ʼ71-ben a magyar évfolyamot áttelepítették a Báthory-líceumba, amit akkor 
11-es számú líceumnak hívtak. Itt kezdődött a tiszta magyar csapat kialakítása, 
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gazdagították életünket. Itt teljesen magyar közegben folyt az oktatás, és az atlé-
tikát szinte kizárólag délutáni edzéseken a Babeş parkban, ill. a Városi Stadionban 
oktatták. Az iskolában viszont hatalmas szellemi élet folyt. Azon túl, hogy meg-
vitattuk az előző nap edzésein történteket, minden szünetben összegyűltünk, és 
kerestük a kontaktust a „Tanár elvtárssal”, akit rövidítve „Tantásnak” hívtunk, és 
ez így is maradt. Szinte minden szünetre volt valami, mindig kaptunk Tőle vala-
mit… Rengeteget fotózott, s ilyenkor kaptuk meg a képeket, melyeket személyesen 
vettünk át, ezzel is ürügyet teremtve, hogy lemehessünk a tornatermi tanárihoz. 
Ott hirdetőtáblák tömkelegét állította fel, minden napra varázsolt valami újat. 
Először csak a képeket tette ki, aztán iskolacsúcsokat, majd minden korosztálynak 
külön iskolacsúcsokat. Mikor egy szöges cipő kellett, mikor valami más felszere-
lés. Mindig tudtuk, mikor lesz esedékes, de azért naponta rákérdeztünk. Számokat 
festett a trikóinkra, kalóriapénzt szerzett, amire csokikat vett, és azt osztotta ki, 
vagy télen sítáborba készülve, síléceket osztogatott.

Első országos bajnokságom éppen Kolozsvárott volt, ̓ 72-ben. A versennyel kap-
csolatban mindent megbeszéltünk, csak arról feledkeztünk meg, hogy nekem még 
nincs számos mezem!!! Mikor be kellett volna mennem a pályára, kérdik, hogy há-
nyas számom van? Hát, riadalom, hogy nincs nekem olyan. Kölcsönkérni nem le-
het, mert ez egyéni, és előre ki van osztva. Gyorsan egy tollat, és hamar – van még 
2 perc – egy számot írni, mert másképp vége a versenynek. Akkor született meg a 
717, ami végigkísért iskolás éveim alatt. Hogy gyorsan menjen az írás, szerzett va-
lahonnan egy olyan írószert, ami talán jobban fog, de meg kellett hegyezni. Nagy 
hirtelenjében egy zsilett is előkerült, de a nagy kapkodásban elvágta az ujját. Csak 
annyit mondott, hogy „még büszke leszek rád”. Ha akkor nem is, de később bejött!

Mindig mindenre figyelt, nemigen szólt bele a dolgainkba, de mindenről tu-
dott. Mivel bizalmunkat teljes egészében elnyerte, sok mindent mi magunk mond-
tunk el neki. Ha olyan volt, megcsóválta a fejét, vagy ha komoly maradt, tudtuk, 
hogy rossz irányba haladunk. Véleményére mindig hallgattunk. Az edzésprogra-
mot mindig kiadta és le is vezette, de maradt időnk egyéni, szabad munkára is, 
amikor kedvünk szerint próbálkoztunk, aztán átbeszéltük a dolgokat és aszerint 
folytattuk. Így dőlt el az is, hogy gátfutó lettem. Az idő tájt 400 m-t futottam, és 
azon spekuláltunk, hogy ha gáton futnám a 400-at, sokkal több esélyem lenne… 
Edzések vége felé elküldött gátazni, persze kiadta a feladatokat, de a gátak elhe-
lyezésébe nem szólt bele, nem is volt fontos. Én a 110-es jelzésre tettem a gátakat, 
és végeztem is a dolgomat. Mikor odajött és látta, hogy 3 lépéssel futom a gátakat, 
megismételtette a gyakorlatot még néhányszor, és azt mondta, hogy magasabbra 
kellene tenni, mert a 110-hez úgy kell… Aztán minden simán ment tovább, és 
rögtön átálltunk a 110 m-es gátfutásra. Tavaszra még kipróbáltuk a 400 m gátat 
is, de a 110 erősebb volt és az is maradt. A szabadságunkhoz az is hozzátartozott, 
hogy a feltételeket mindig megteremtette, ezáltal irányított. Az edzéseken kívül is 
nagyon sokat tanított, ill. megteremtette annak feltételeit. Sokat utaztunk, és le-
hetőség szerint olyan helyekre vitt el, amit azóta is emlegetünk. Az útvonalat úgy 
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választották meg, hogy útba ejtsük azokat a 
helyeket, melyeket érdemes megnézni (Vajda-
hunyad vára, Déva vára, Törcsvár, nagyenye-
di Bethlen Kollégium, gyulafehérvári székes-
egyház). Aztán kiderült, hogy ezek mind a 
magyar történelem fontos helyszínei. Ebben 
komoly partnere volt Nagy Péter. Sok kisebb 
versenyt is szervezett, ill. elvitt Nagybányára, 
Nagyváradra, Désre. Ezek kisebb horderejű 
versenyek voltak, de nagyon szerettük, mert 
vonattal mentünk, és mindig mesélt az úton 
látottakról. Sokat voltunk a természetben is, 
ahol szintén felejthetetlen perceket töltöttünk. 
Tanított úszni a tengeren, sós vízben nagy 
hullámok között, sízni, meg túrázni 2000 m 
felett is, bulikat szervezett és kártyázni is ta-
nított. Nem az egyszerű és hazárdjátékokra, 
hanem olyanokra, melyeket komoly társaság-
ban is bármikor be lehet vetni.

Magánéletéről ritkán beszélt, nem panaszkodott soha. Érdekeit mindig csend-
ben, érveléssel érvényesítette. Kifelé sohasem mutatta érzelmeit. Első blokklakása 
egy picike garzonlakás volt a Borháncs úton, és azt mesélte, hogy milyen prakti-
kákkal és trükkökkel lehet élni benne, mert annyira kevés a hely. 

Utolsó találkozásunkkor végigvezetett néhány iskola sportudvarán és kritizálta 
az állapotokat (ezt sem csinálták meg, ezt sem így beszéltük meg, az is hátravan 
még). Mondta, hogy: „Nem baj, mert ősztől nyugdíjas leszek, és helyreigazítom 
ezeket a hibákat. Nem kell nagy filozófia, fel kell húzni a hálót, a gyerekek majd 
kitalálják a szabályokat…” Nagyon büszkén mutatta az általa létrehozott sporttör-
téneti gyűjteményt. Kutatómunkája csak most kezdődött volna igazán…

Megadatott nekem, hogy a 30 éves találkozónkon egész nap együtt voltunk, 
sokszor csak kettesben és nagyon jókat beszélgettünk. Hogy miről? Mindenről 
beszéltünk, minden érdekelte, valósággal szívtuk magunkba egymás történeteit… 
Érdekes, hogy csak a jövőről, nyitott kérdésekről, ill. megoldásokról beszéltünk, 
és csak tervek, tervek, tervek… Aztán én is hazakerültem fáradtan, de tele élmé-
nyekkel, feltöltődve, esetleges közös tervekkel… A Szabadságot böngészve döb-
benten olvasom a hírt… Nincs tovább! Hónapokig nem tértem magamhoz…

Hálát adok, hogy ismerhettem, tanulhattam tőle, közelébe engedett és barát-
ként kezelt. Kedves Péter! Mindent köszönök! Jó, hogy voltál, kár, hogy csak ed-
dig! Sokunknak mindig hiányozni fogsz… 

Pálffy Pál
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A Téglás vendéglő története

Egy régi naptár szerint kenyér hava volt és jó meleg. A nap, elvégezve szoká-
sos penzumát, nyugaton immár az éjszakai pihenőhely felé kacsingatott, de még 
csak az alkony kapujához közeledett. Narancsszínű sugaraival komótosan babrált 
a város magaslatain, vigyázón kísér te le a Kányamálnak a Szamosba simuló mere-
délyeit. Aztán puhán, szeretőn végigsimogatta a Szent Mihály-templom égbe törő 
tornyát, lángba varázsolva az aranykeresztet. A keleti látóhatár még messze köd-
lött, így távolabbra is elküldte búcsúzó sugarait. Valahol a Szent György-laktanya 
fölött átsik lott, és bearanyozta a Kövespadot. A térség déli oldalára már árnyék 
lopakodott, jótékony prüdériával álcázva a Téglás-féle kármentőt.

A Méhes utcáról jobbra kanyarodott egy hóstáti szekér. Két szép fekete ló von-
tatta, nem túl nagy szorgalommal. Talán ők is érezték a pirkadattól tartó robo-
tot, a gazda sem erőltette, hát nyugodtan poroszkáltak a Kövespad felé, lépésük 
ütemére – mintegy önbiztatásul – sörényes fejükkel bólogatva. Aztán az enyhe 
emelkedőn csak nekiveselkedtek, szaporázni kezdték patkóik csattogását a dön-
gölt, köves földúton, s a szekér csatarázva zötykölődött a kiálló köveken. A hóstáti 
gazda ide-oda lódult a bakon. Lassan az utca térré szélesedő részére értek, s a 
lovak, bizonyára az árnyék hűsítő hatására gondolva, a Téglás előtt lecövekeltek. 
A gazda elismerően mosolygott, szíjkorbácsát a hám alá dugta, reumás mozdula-
tokkal lekecmergett a bakról, némi szénát dobott a két vontatónak, majd derekát 
egyengetve elindult a szélesre tárt vendégváró ajtó felé. Az ellenkező irányból 
egy másik atyafi érkezett egylovas szekerén, becurukkolt a kerítés mellé, két ujját 
pörge kalapja széléhez érintve köszönt az előbbinek.

Bentről még csak andalító zsongás szűrődött ki az utcára. Még kevesen voltak. 
Olyanok, akik már végeztek napi mun kájukkal, és olyanok, akik nem is dolgoztak 
egész áldott nap, hacsak a poháremelgetés nem tekinthető munkának. A vendéglő 
hosszúkás helyiség volt, a csapos pultja is ebben a dimenzióban helyezkedett el. 
A cinlemezzel bevont söntésasztalon temér dek üveg és pohár, közülük emelkedett 
ki a két rézcsap, a víz és a sör adagolója. Nem volt nehéz összetéveszteni a ket tőt, 
főleg ha a vendég tekintetét ködfátyol tompította.

A söntésből az udvarra lehetett kimenni egy szűk kis folyosón. Itt húzódtak 
meg vagonsorban az egyszobás, komfort nélküli laká sok. Hátul a Kovács család, 
Tóni nevű fiukkal. Kitűnő tornász volt az Ady-gimnázium csapatában, aztán egy 
Ibolya keresztnevű tanárnő. Az első lakás a Tégláséké volt, talán kis konyhával. 
Minden egy helyen volt, a lakásból szinte a kiszolgálópult mellé lehetett közelí-
teni. Ezen innen a kiszolgálásra váró szomjas emberek, pult mögött Téglás Pista 
bá csi és felesége, Anna ténykedett. A kreol bőrű, fekete hajú asszonyság kissé ne-
hézkesen mozgott, meglehetősen túlméretezett volt. Egyesek úgy élcelődtek, hogy 
inkább átugranák, mint hogy megkerüljék. Az italkimérés szaporán ment, mind-
ketten végezték. A kocsmárosné a töményt, férje a sört és a fröccsöt töltögette. 
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Anna néni főzött is, nem is akárhogy. Menő kaja volt a tarkapaszuly-főzelék (ma 
anyaországias úrhatnámsággal – babgulyás!) füstölt házikolbász feltéttel, lencse- 
vagy borsófőzelék, marhapörkölt vagy reszelt máj. Általában itókát követelő étkek 
kerültek a vendég tányérjába.

A válogatott vendégeknek válogatott étek dukált. Nagy Lajos, később Kolozsvár 
elismert allergológus orvosa szívesen emlékezik vissza azokra a kellemes nyári es-
tékre, amikor egyetemistaként szíve választottja, Zsuzsa társaságában betért Tég-
láshoz. Bár vékonypénzű diákok voltak, Téglás Pista bácsi előlegezte a bizalmat a 
jövő orvosának, és jó adag flekkennel kedveskedett a kerthelyiség sarkában meg-
húzódó fiatal párnak. A helyiségnek vendéglői jelleget a 20–24 állandó, kosztra 
előfizető vendég biztosított. Ezek zöme az úgynevezett felsőbb rétegekből került 
ki. Pálfi Sándor a Téglásék keresztfia volt, s ebben a minőségében szabad idejében 
besegített keresztapjának. A ma 70-es éveit taposó Sándor feleségével versengve 
sorolja az akkori emlékeket.

A vendéglőnek volt egy törzsgárdája, akik szinte mindennap tiszteletüket tették. 
Többen talán nem is azért tértek be Tégláshoz, hogy lerészegedjenek, ezt zsebük 
sem engedte meg. Hiányzott nekik a környezet, a késsel szeletelhető füst, egymás 
ugratása, a tréfálkozás vagy a félreeső asztaloknál az elmélyültebb beszélgetés a 
világ soráról, a várható ter mésről, esőről, szárazságról. Téglás nem tartozott a Pata 
utcai Sándor-, Moldován-, Gámentzi- (alias Skuci), Sandricsekné-, Gergely Jóska 
bácsi és a Pávai-féle kocsmasor kons tellációjába, sőt a Gergely-, Dranik-, Radics-
félébe sem. De a jó szimatú vendégek át-átlátogattak egyikből a másikba. A látoga-
tókat általában jól fogadták, főképpen, ha derék fogyasztók és hangulatos emberek 
voltak. Így némult el az ivó, ha az ajtóban megjelent a Moldován kocsma törzstag-
ja, Jankó János. Elég volt, ha sztentori hangján egy operettária belépőjével jelent 
meg az ajtóban. Taps és ujjongás fogadta. Nagy tisztelet övezte Dezsőt, a kárpitost, 
aki szintén a Pata utcából érkezett villámlátogatásra Tégláshoz. Dezső szakasztott 
filmfigura volt. 1948-ban készült és az ötvenes években vetítették a volt Royal 
moziban a Kisvárosi ünnepnap című francia vígjátékot. A film rendezője, forgató-
könyvírója és főszereplője Jacques Tati francia filmfenomén. François, a komikus 
postás sze repében sok nézőt, köztük minket is, a X. B osztály szinte teljes létszámát 
nevettetett meg a fetrengésig. Nos, Dezső a párhuzam megtestesítője volt. Vékony 
testalkatú, bajuszos, ellenzős sapkával a fején tolta elmaradhatatlan kerékpárját, 
közben mindkét nadrágszárát csipesszel szorította lábához. Dezső belépője ezzel 
a komoly felszólítással indult: „Vigyázz, pihenj! Imához! Hogy nem kavarta-e ösz-
sze a szó  rendjét a honvédeknél vagy a leventéknél használatos pa rancsnak, nem 
tudni. De annyi biztos, hogy pillanatra mindenki haptákba vágta magát addig, 
amíg a kommandírozó enyhébb hangon oda nem szólt Pista bácsinak: „Kettő deci 
Tarnopolt, de gyorsan!” Ez esetben a Tarnopol nem a hajdani galíciai tartományra 
vonatkozott, hanem a „monopolt”, a gabonapálinka elnevezését jelentette.

Egy másik híres-hírhedt, gyakori vendég volt Nagy Titi. Magam is emlékszem 
a bal arcán végighúzódó sebhelyre, amelyik állítólag egy késelésnek volt a hagya-
téka. Titi, Pálfi Sanyi szerint, „a világ legnagyobb kasszafúrója” volt. Hogy ennek 
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mennyi volt a reális alapja, nem tudni. De hogy Titi eleget ült a börtönben, az 
köztudomású volt. Utolsó büntetése egy részét állítólag úgy engedték el, hogy a 
Nemzeti Bank nagy széfszobája bezáródott, és nem tudtak behatolni az alkalma-
zottak. Titit vitték ki a börtönből, aki vállalta a technikai dilemma megoldását, de 
ezúttal ő diktálta a feltételeket, sőt, közjegyzőt kért az ígéret hitelesítése végett, 
miszerint a „munka” ellenében szabadlábra helyezik. Állítólag pontosan hat perc 
alatt nyitotta ki a kincseskamra többtonnás ajtaját, a hivatalosságok pedig állták 
a szavukat: Titi szabad volt!

Délelőttönként gyér volt az ivó közönsége. Ilyenkor Pista bácsi, amúgy una-
loműzőnek, felhajtott egy-egy pohár pálinkát. Igen ám, de a háta mögött azonnal 
megszólalt egy rikácsoló hang: „Pista iszik! Pista iszik!” Az egyébként kedvenc má-
tyásmadár figyelmeztette az asszonyt férje kihágására, ő meg beígérte a kalitkával 
együtt történő repülést az árulkodó besúgónak.

Délután indult be igazán a forgalom. Jöttek ismét az iparosok, kétkezi mun-
kások, ritkán a környéken lakó tisztviselők. Utóbbiak sebtében felhajtottak egy 
kupicával, aztán ugyanúgy távoztak. Talán nem tartották hozzájuk illőnek a szín-
vonalat. Estefelé érkeztek a komolyabb vendégek, akik vacsoráztak, egy fröccsöt 
vagy egy pohár sört fogyasztottak. Málnási bácsit, az úri szabót, szakmai tudásá-
ért mindenki tisztelte. Büszke volt arra, hogy Horthy Miklósnak is varrt egy kosz-
tümöt. Egy másik vendégről, Bognár Sanyi bácsiról azt állították, hogy ezermester 
volt, és ő találta fel a szeges autó- és motorkerékpár-gumit… Mennyi igaz ezekből 
a mendemondákból, ki tudná ma tanúsítani?

Az igazi fenntartó vendégek a hóstáti gazdák voltak. Reggel, mezőre menet, 
ha kissé kerülniük is kellett, egy kis előgyújtásért vagy erőgyűjtésért beugrot-
tak Tégláshoz. Este fáradtan, a földmunkától meggyötörten, napcserzett arccal, 
amelyet millió ránc barázdált, kérges kezükkel reszketve emelték a decis pohár 
gabonapálinkát cserepes ajkukhoz. Néhány korty után kis pihenőt tartottak. Majd 
újabb kortyok enyhítették a feszültséget. Simulni kezdett az arc, halk sóhaj jelezte 
a megkönnyebbítő oldódást. A hóstáti gazdák közül a gyakori és különleges „mű-
sort” az öreg Szilágyi Pista bácsi – Pipás Szilágyi – tarka lova mutatta be. Ez a paci 
a mezőre vagy a piacra menet egy tapodtat sem mozdult a kocsma elől, ameddig 
a gazda egy darab kenyeret gabonapálinkával átitatva fel nem szolgált a „doppin-
golást vétő” patásnak. Hazamenet a jelenet megismétlődött.

Néha úgy adódott, hogy a mértéket nem sikerült betartani az ivócimboráknak, 
és kész volt az összeszólalkozás. Súlyosabb sértések megtorlásaként el-elcsattant 
egy pofon vagy egy keményebb ütés. Ha kitessékelték a kakaskodókat, a kocsma 
előtt folyt a küzdelem. Néha a csizma szárából röppent a bicska, s a bakalódók 
vére összekeveredett az utca porával vagy sarával. Másnap a verekedők, ha össze-
találkoztak, restellve húzták kalapjukat a szemükbe, kerülve egymás tekintetét. 
Ilyen súlyos összetűzések általában a fuvarosok között adódtak, és ilyenkor a többi 
vendég mai, divatos kifejezéssel élve, igyekezett elhatárolódni tőlük.

Feljegyeztek történeteket immár feledésbe ment elköve tőkről, mulatságos vagy 
meghökkentő emlékeket. 
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Nagyobb derültséget okozott a robusztus testalkatú szobafestő, talán Ödönnek 
hívták, vagy Elemérnek, senki nem emlékszik pontosan a nevére. Alaposan fel-
öntött a garatra, ennek arányában mondták fel lábai a szolgálatot Az egyensúly-
központja is bemondta az unalmast. Próbálkozásai a hazafelé indulás szándékát 
illetően meddőnek bizonyultak. Ivócimborái sokáig derültek sikertelen próbálko-
zásain, mígnem a Munkás utcai festőmester, Novák Sanyi két segédje, Ernő és An-
dor meg nem jelentek a kétkerekű festőtaligát tolva hazafelé. A nézők unszolására 
odaszóltak a hol ülő, hol tántorgó szesztársnak:

– Uram! Parancsára, itt a taxi! Tessék beszállni! – A két csillogó szemű segéd, a 
tréfán felbuzdulva, úgy helyezkedett a taligával, hogy annak az eleje az „úr” háta 
mögé került, óvatosan beültették a „taxiba”, majd az elődeszkalappal elzárták a 
kiszállási lehetőséget. Volt nevetés! Ödön (vagy Elemér?) dühödten akart kiszállni 
a járgányból, de a ravasz riksakulik, ha elöl akart szabadulni, leengedték a taliga 
rúdját, ha meg hátul próbálkozott, akkor felemelték. Így indultak el csúszkáló, de 
értékes rakományukkal, viha ros tetszésnyilvánítástól kísérve, hazafelé. 

Ugyancsak őróla szólt a fáma, hogy Téglástól hazame net, fizetésnapon, miután 
havi jövedelmének egy részét megzenésítette, a megmaradt pénzét, megelőzendő 
fele ségének a zsebeiben történő kotorászását, nagy ravaszul bedugta a postalá-
dába. Még mosolygott is remek ötletén, midőn imbolyogva a házba tért. Azt nem 
is sejtette, hogy hitvese a konyhából megleste a titkos műveletet. Aztán, amikor 
az ötletgazda már javában hortyogott, szépen kiemelte a postaláda rejtekéből az 
eldugott pénzt. Másnap Ödön (v. Elemér?) első útja a kerítéshez vezetett, mintha 
csak sétált volna az udvaron. Kinyitotta a postalá dát. Rémülten csukta vissza, 
majd ezt a műveletet többször megismételte – hasztalan. Felesége ugyanúgy nézte 
végig az ablakból a tragédiát, mint azelőtt való este. Talán kissé kajánul mosoly-
gott is, de bőszen hallgatott. Két hétig eggyel kevesebb vendége volt Téglásnak.

A vendéglő élte mindennapi életét. A Téglás házaspár sokat dolgozott, bár Pista 
bácsi mind több időt ál dozott a kirándulásokra. A Szent János-kút volt a kedvenc 
helye, itt találkoztak a barátok. Anna néni kénytelen volt ezalatt elvégezni a rá-
szakadt dupla munkát. Hogy ne veszítsen időt, a pénzt, amit a vendégek fizettek, 
számolatlanul dobta egy gyékénykosárba, a pult alá. Ha ez megtelt, letakarva 
bevitte a szobába, átürítette egy nagyobb kosárba, és az ágy alá csúsztatta. Egy 
ravasz fiatal ember kileste a naponta többször megismétlődő mozzana tot, majd be-
surranva a szobába, alaposan megdézsmálta a napi jövedelmet. Barátai rájöttek 
a turpisságra, és megfenyí tették, hogy beárulják. Megelőzendő, nagy gálánsan 
fizetett mindenkinek, addig-addig, amíg Téglás rá nem jött a csa lafintaságra. Ké-
szült rajtaütni, de a delikvens megneszelte a csapdát és eltűnt. Soha többé nem 
jött Tégláshoz.

Az államosításnak nevezett szabadrablás után a tulajdo nosokból egy csapásra 
alkalmazottak lettek, és csak kopog tatás után, lábukat letörölve léphettek be a 
volt sajátjukba. Sokan nehezen tudták elviselni e sorscsapást. Amikor ha tóságilag 
korlátozták és szigorúan ellenőrizték a szeszes italok árusítását, Pista bácsi, mit 
sem törődve a rendeletek kel, tovább árulta feketén a pálinkát, hátul az udvarban. 
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A rendőrség figyelte, de nem tudták elkapni. Nemsokára az öreg kocsmáros elhunyt. 
Anna néni bátran folytatta a szakmát és az üzérkedést is, hol hátul az udvarban, 
hol a kicsi konyhájában. A hatóság nem tudta tetten érni. Más cselhez folyamod-
tak. Egy beszeszelt hóstátit kísértek be, kivallatták, s az bevallotta az ital eredetét. 
Téglásnét letartóztatták, de ő keményen tagadott. Hagyták, hogy gondolkozzék… 
Egyik nap a fogda előtti padon látta meg egy Salamon nevű tiszt ismerőse, aki 
mellesleg „civilben” tojást árult a piacon. Salamon annyit mondott az asszonynak, 
hogy szilveszterig is ott ülhet, amíg nem mondja el a bűnét, ki nem engedik. Anna 
néni megtört és vallott. Három hónap felfüggesztett büntetést kapott, ha bent dol-
gozik a rabkonyhán. Büszkén megtagadta az ajánlatot, és leülte a kiszabottat.

Szabadulás után már nem vezette többé az üzletet. De az igazi nagy, szó szerint 
mindent elsöprő csapás a nyolcvanas években következett be. Akkor bontották le 
a Kövespad déli oldalát a Téglás vendéglővel együtt. Minek is lett volna szükség 
rá? Hiszen a törzsvendég hóstátiak már agonizáltak, miután a Pata utcai, a Gyárfás 
Jenő, Reguly utcai portáikat földgyalukkal tüntették el a föld színéről. Lassan a 
gazdák is a volt gazdaságuk keserű sorsára jutottak.

Ma a Téglás kocsma helyén tömbházak állnak, a kis tér ségen csend honol, este 
sincs hangos szó, dulakodás, még kevésbé borittasan zengő magyar nóta.

Tatár Zoltán
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A hobbikertész ilyenkor is nyüzsög?

A hobbikertész számára a december elsősorban a pihenés ideje. De ebben a 
hónapban is akad tennivaló.

Használjuk ki a decembert a kerti szerszámok és berendezések javítására. Ve-
gyük számba, hogy milyen segédanyagok és eszközök fogytak el vagy mentek 
tönkre a nyári–őszi időszakban, a hiányzókról készítsünk listát, és a tél folyamán 
szerezzük be őket.

Az etetőhelyekre rendszeresen helyezzünk ki madáreleséget.
A pincében tárolt zöldségeket és gyümölcsöket rendszeresen ellenőrizzük. A hi-

bás és beteg egyedeket távolítsuk el. Fagymentes napokon a pincét szellőztessük.
Amennyiben havas a december, havat halmozhatunk fel a fák tövére, ezzel 

késleltethető a tavaszi rügyfakadás és virágzás. Ennek következtében csökkenthet-
jük az esetleges fagykárokat. Ez főleg a kajszibarack esetében fontos. Ha havazás 
után szeretnénk ásni a kertben, a havat lehetőleg ne ássuk be a földbe, mert akkor 
tavasszal nehezebben melegszik fel a talaj.

December végén lehet szedni az oltóvesszőket a tavaszi oltáshoz.
Fagymentes időben a gyümölcsfák téli metszését már decemberben elkezd-

hetjük, így kevesebb munka marad a következő téli hónapokra. Az októberben 
felhelyezett hernyófogó öveket ellenőrizzük, és ha már nem ragadnak, kenjük be 
újra vagy cseréljük le őket. A gyümölcsfákon fennmaradt gyümölcsmúmiákat és 
hernyófészkeket ilyenkor könnyen észre lehet venni. Távolítsuk el és semmisítsük 
meg őket.

Erős havazáskor az örökzöld növényeink meghajolnak és ágaik el is törhetnek. 
Hogy ezt elkerüljük, rögtön hóesés után, sőt ha szükséges, még a havazás idején 
rázzuk le a csapadékot róluk. Ha a hó ráfagy a bokrokra, akkor már nagyon nehéz 
vagy lehetetlen lerázni. A hó súlya alatt az élő sövények elveszíthetik a formájukat.

Ha december második felében a kertben lévő aranyfa ágait levágjuk és bevisz-
szük a szobába, kb. három hét múlva kinyílnak. Ehhez az ágakat lemetszés után 
12 órára teljes hosszúságukban langyos vízbe helyezzük. A vízfürdőt követően az 
ágakat állítsuk vázába. A vázába szoba-hőmérsékletű vizet töltsünk és gyakran 
cseréljük.

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok mindnyájuknak!

Bitay Levente-László
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Decemberi intelmek

A Mikulás a zsákjából cukrot ráz, 
te pedig cipőt pucolj, ne tétovázz!

Luca napján jól vigyázz,
ajtófélfát fokhagymázz!

Karácsonykor halat egyél,
hogy jövőre gazdag legyél!

Pálcás figurák

A Luca-napi boszi, Miklós püspök és az angyal – a decemberi ünnepkör szereplői – 
nagyjából hasonlóan készülnek. Két – egy kisebb és egy nagyobb – kör formát vá-
gunk ki megfelelő színű textilanyagból, ez lesz a baba ruhája. A hurkapálca végét 
a ruha közepébe helyezve a lyukas fagolyóba nyomjuk. A hajat, fejrevalót ragasztó-
val rögzítjük. Az angyalka hajára sztaniolglória, hátára krepp-papír szárny kerül.

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Puskás Sándor
Érdeklődési területe az …művészet (vízsz. 1.), néprajz és kerámia. Térszobrai: 

… Ferenc (vízsz. 57.) és Tyukodi Antal síremléke a Házsongárdi temetőben. Leány 
kannával című műve a … kertben (függ. 19.) látható. Csíkszeredában a … védő anya 
(függ. 15.) című alkotása látható. A … Gábor-szobor (vízsz. 56.) a szárhegyi művész-
telepen látható. Kiállításai: Velence, Varsó … (vízsz. 6.), Kairó, Szófia, Damaszkusz 
és Párizs. 1957-ben megkapta a moszkvai Világifjúsági Találkozó díját. Díszletter-
vezéssel is foglalkozott, Asztalos István A fekete macska című darabját dekorálta.

VÍZSZINTES: 12. …, mint a partra vetett hal. 
14. Vele együtt halad. 16. Röhögés. 18. Né-
ha verskellék. 20. Kissé selypítő! 22. Darabok-
ra oszt. 24. Vés, karcol. 25. Vércsatornái. 27. 
Romlott zsiradék. 28. Szemmel érzékel. 29. Rai-
ner Maria …, a német nyelvű szimbolista költé-
szet nagy alakja. 31. Arad városrésze! 32. Szél-
ütés. 33. Telt idomú. 35. Ismeretlen személy. 
37. Erezettel mintázott. 38. Ókori római pénz. 
40. …-szigetek, Portugáliához tartozó szige-
tek. 41. A török és mongol népeknél kezdetben 

a királyok címe. 42. Kozmetikai szer. 44. Be-
nedek …, nagy mesemondónk. 45. Létezik. 46. 
A felső végtagon található izom. 48. Lutécium 
vegyjele. 49. Versenyszánkó. 50. Kutyahangot 
hallat. 52. Borzas. 54. Kártevő rágcsáló.

FÜGGŐLEGES: 2. Azonos betűk. 3. Erődít-
mény. 4. Általános iskolai tanuló. 5. Semmi-
lyen időben. 7. Indíték. 8. Aki gyakran sír. 9. 
A Déli-Kárpátokban eredő folyó. 10. Ágens. 
11. Avar egyneműi. 13. … Zoltán, váloga-

tott magyar labdarúgó. 
17. Színe-…, legértéke-
sebb része. 21. Valakinek 
múltbeli magatartását, 
elő életét jogi szempont-
ból megvizsgál. 23. Vá-
ros Dél-Olaszországban. 
24. Ráirányít. 26. … áll, 
nem enged. 28. Jódnak 
vizes oldata. 30. Spiel-
berg űrmanója. 32. Giz-
gaz. 34. Bika, románul. 
36. Román helyeslés. 39. 
… facsaró, szánalmat kel-
tő. 42. Harácsol. 43. Aj-
kával körülfogva szív. 46. 
Robert …, Nobel-díjas né-
met bakterio lógus. 47. 
A Habs burg-há zat detro-
nizáló országgyűlés szín-
helye 1707-ben. 49. Pál-
ca. 51. Taszít. 52. Kicsi-
nyítő képző. 53. Szintén 
ne. 55. A végein kalapál!

Márk Lajos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A
12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48
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52 53 54 55

56 N 57 Y

Ö

G

B

B

M



2015–2016
JANUÁR192

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Január Boldogasszony hava
Fergeteg hava. Télhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

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

Fruzsina – Eufrozina (görög); jelentése: 
vidám, vidámság.

1 355 éve, 1661-ben a szászrégeni országgyűlés 
fejedelemmé választja Kemény Jánost. 

Ha újév napján csillagos az ég, 
rövid lesz a tél, ha piros a haj-
nal, szeles lesz az esztendő.

2 Szombat Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: pára, 
lehelet, mulandóság. 

2

3 Vasárnap Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. 
Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); jelen-
tése: jobb kéz fia, jobbom fia, átvitt 
értelemben a „szerencse fia”.

3

4 Hétfő Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, Szt. 
Renáta

Angéla – a görög Angelusz női megfele-
lője; jelentése: Isten követe.

4 220 éve született gróf Kendeffy Ádám erdélyi 
magyar főnemes, politikus, sportoló. 

75 éve hunyt el Párizsban Henri Bergson francia 
filozófus.

60 éve hunyt el Budapesten Rudnay Gyula festő-
művész, grafikus, iparművész.

5 Kedd Árpád, Simeon, Simon, 
Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília

Árpád – magyar eredetű; jelentése árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; jelenté-
se meghallgattatás.

5

6 Szerda Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk 
megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése kin-
cset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelentése 
királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai eredetű; 
jelentése Baal isten óvja életét.

6 250 éve, 1766-ban született Debrecenben Fazekas 
Mihály költő. 

110 éve hunyt el Menyházán Czárán Gyula, az 
egyik első magyar turisztikai szakember, 
barlangkutató, „az erdélyi turizmus atyja”.

Ha vízkereszt vizet ereszt,  
A tél soká ki nem ereszt.

7 Csütörtök Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol eredetű; 
jelentése: okos védelmező.

7 100 éve hunyt el Mocsáry Lajos közíró, politikus, 
a 19. századi függetlenségi politika kiemelke-
dő alakja. 

70 éve hunyt el Kolozsváron Józan Miklós erdélyi 
magyar unitárius püspök, költő.

8 Péntek Gyöngyvér, Szörény, Artúr, 
Virág  
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János névalkotása; 
jelentése: gyöngytestvér.

8

9 Szombat Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelentése: Mars 
istenhez tartozó, neki szentelt.

9

10 Vasárnap Melánia, Vilmos, Vilma 
A vallásszabadság ünnepe  
Urunk megkeresztelése  
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelentése: 
fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

10 135 éve született Debrecenben Medgyessy Ferenc 
szobrászművész. 

125 éve született a Hajdú-Bihar megyei Földesen 
Karácsony Sándor pedagógus, filozófiai író.
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Fergeteg hava. Télhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

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

Fruzsina – Eufrozina (görög); jelentése: 
vidám, vidámság.

1 355 éve, 1661-ben a szászrégeni országgyűlés 
fejedelemmé választja Kemény Jánost. 

Ha újév napján csillagos az ég, 
rövid lesz a tél, ha piros a haj-
nal, szeles lesz az esztendő.

2 Szombat Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: pára, 
lehelet, mulandóság. 

2

3 Vasárnap Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. 
Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); jelen-
tése: jobb kéz fia, jobbom fia, átvitt 
értelemben a „szerencse fia”.

3

4 Hétfő Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, Szt. 
Renáta

Angéla – a görög Angelusz női megfele-
lője; jelentése: Isten követe.

4 220 éve született gróf Kendeffy Ádám erdélyi 
magyar főnemes, politikus, sportoló. 

75 éve hunyt el Párizsban Henri Bergson francia 
filozófus.

60 éve hunyt el Budapesten Rudnay Gyula festő-
művész, grafikus, iparművész.

5 Kedd Árpád, Simeon, Simon, 
Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília

Árpád – magyar eredetű; jelentése árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; jelenté-
se meghallgattatás.

5

6 Szerda Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk 
megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése kin-
cset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelentése 
királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai eredetű; 
jelentése Baal isten óvja életét.

6 250 éve, 1766-ban született Debrecenben Fazekas 
Mihály költő. 

110 éve hunyt el Menyházán Czárán Gyula, az 
egyik első magyar turisztikai szakember, 
barlangkutató, „az erdélyi turizmus atyja”.

Ha vízkereszt vizet ereszt,  
A tél soká ki nem ereszt.

7 Csütörtök Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol eredetű; 
jelentése: okos védelmező.

7 100 éve hunyt el Mocsáry Lajos közíró, politikus, 
a 19. századi függetlenségi politika kiemelke-
dő alakja. 

70 éve hunyt el Kolozsváron Józan Miklós erdélyi 
magyar unitárius püspök, költő.

8 Péntek Gyöngyvér, Szörény, Artúr, 
Virág  
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János névalkotása; 
jelentése: gyöngytestvér.

8

9 Szombat Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelentése: Mars 
istenhez tartozó, neki szentelt.

9

10 Vasárnap Melánia, Vilmos, Vilma 
A vallásszabadság ünnepe  
Urunk megkeresztelése  
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelentése: 
fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

10 135 éve született Debrecenben Medgyessy Ferenc 
szobrászművész. 

125 éve született a Hajdú-Bihar megyei Földesen 
Karácsony Sándor pedagógus, filozófiai író.
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11 Hétfő Ágota, Baltazár, Barna, 
Tasziló  
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar formája, 
jelentése: jó.

11 125 éve alakul meg Kolozsváron az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület.

12 Kedd Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelentése: 
komoly, határozott.

12 140 éve született Jack London amerikai író, 
elbeszélő.

110 éve született Fehéregyházán Szabó T. Attila 
nyelvész, történész, irodalomtörténész.

30 éve hunyt el Sepsiszentgyörgyön Visky Árpád 
színművész.

13 Szerda Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika

Veronika – görög–latin eredetű; jelentése: 
1. győzelmet hozó; 2. igaz + ikon.

13 200 éve született Kolozsváron Káli Nagy Elek 
jogász, reformpolitikus.

75 éve hunyt el James Joyce ír költő, író.

14 Csütörtök Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, jelentése: 
gazdag.

14 715 éve, 1301-ben hunyt el III. András, az utolsó 
Árpád-házi magyar király. 

125 éve hunyt el P. Szathmáry Károly író, tanár.

15 Péntek Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; jelen-
tése: dicsőség + merész.

15 25 éve hunyt el Temesváron Podlipny Gyula 
grafikus.

16 Szombat Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német eredetű; 
jelentése: harc + támasz.

16 225 éve született Henryk Dembiński lengyel gróf, 
az 1848–49-es magyar szabadságharc honvéd 
altábornagya.

170 éve született gróf Dessewffy Aurél, az utolsó 
országbíró, az MTA igazgatóságának tagja.

17 Vasárnap Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, 
fejedelem, elöljáró.

17 310 éve született Benjamin Franklin amerikai 
természettudós, a villámhárító feltalálója.

18 Hétfő Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; jelen-
tése: régi, egykori, tiszteletre méltó.

18 90 éve hunyt el Budapesten Blaha Lujza színész-
nő, „a nemzet csalogánya”.

Ha Piroska napján fagy, 
Negyven napig el nem hagy!

19 Kedd Sára, Kenéz 
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: herceg-
nő, uralkodónő.

19 280 éve, 1736-ban született James Watt skót 
feltaláló és mérnök.

20 Szerda Fábián, Sebestyén, Tímea  
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, 
Boldog Özséb

Sebestyén – görög–latin eredetű; jelen-
tése: magasztos, felséges. 

20

21 Csütörtök Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: szent, 
szűzies, tartózkodó.

21 Ha Ágnes hideg: engesztel  
Vince, hogy teljék a pince.

22 Péntek Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány 
Strattman Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: győztes. 22 230 éve, 1786-ban hunyt el Kolozsváron Agh 
István unitárius püspök.

125 éve hunyt el Budapesten Ybl Miklós építész. 
90 éve született Kolozsváron Zsakó János 

vegyészprofesszor.

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.



2015–2016
195

K
A

LEN
DÁ

RIU
M

JANUÁR

Január Boldogasszony hava
Fergeteg hava. Télhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

11 Hétfő Ágota, Baltazár, Barna, 
Tasziló  
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar formája, 
jelentése: jó.

11 125 éve alakul meg Kolozsváron az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület.

12 Kedd Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelentése: 
komoly, határozott.

12 140 éve született Jack London amerikai író, 
elbeszélő.

110 éve született Fehéregyházán Szabó T. Attila 
nyelvész, történész, irodalomtörténész.

30 éve hunyt el Sepsiszentgyörgyön Visky Árpád 
színművész.

13 Szerda Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika

Veronika – görög–latin eredetű; jelentése: 
1. győzelmet hozó; 2. igaz + ikon.

13 200 éve született Kolozsváron Káli Nagy Elek 
jogász, reformpolitikus.

75 éve hunyt el James Joyce ír költő, író.

14 Csütörtök Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, jelentése: 
gazdag.

14 715 éve, 1301-ben hunyt el III. András, az utolsó 
Árpád-házi magyar király. 

125 éve hunyt el P. Szathmáry Károly író, tanár.

15 Péntek Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; jelen-
tése: dicsőség + merész.

15 25 éve hunyt el Temesváron Podlipny Gyula 
grafikus.

16 Szombat Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német eredetű; 
jelentése: harc + támasz.

16 225 éve született Henryk Dembiński lengyel gróf, 
az 1848–49-es magyar szabadságharc honvéd 
altábornagya.

170 éve született gróf Dessewffy Aurél, az utolsó 
országbíró, az MTA igazgatóságának tagja.

17 Vasárnap Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, 
fejedelem, elöljáró.

17 310 éve született Benjamin Franklin amerikai 
természettudós, a villámhárító feltalálója.

18 Hétfő Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; jelen-
tése: régi, egykori, tiszteletre méltó.

18 90 éve hunyt el Budapesten Blaha Lujza színész-
nő, „a nemzet csalogánya”.

Ha Piroska napján fagy, 
Negyven napig el nem hagy!

19 Kedd Sára, Kenéz 
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: herceg-
nő, uralkodónő.

19 280 éve, 1736-ban született James Watt skót 
feltaláló és mérnök.

20 Szerda Fábián, Sebestyén, Tímea  
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, 
Boldog Özséb

Sebestyén – görög–latin eredetű; jelen-
tése: magasztos, felséges. 

20

21 Csütörtök Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: szent, 
szűzies, tartózkodó.

21 Ha Ágnes hideg: engesztel  
Vince, hogy teljék a pince.

22 Péntek Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány 
Strattman Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: győztes. 22 230 éve, 1786-ban hunyt el Kolozsváron Agh 
István unitárius püspök.

125 éve hunyt el Budapesten Ybl Miklós építész. 
90 éve született Kolozsváron Zsakó János 

vegyészprofesszor.

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.
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23 Szombat Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; jelentése: 
az Istenség védelme alatt álló nő.

23 95 éve jelenik meg Kolozsváron Kiáltó Szó cím-
mel Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István 
kiáltványa az erdélyi magyarsághoz. 

60 éve hunyt el Londonban Korda Sándor (Sir 
Alexander Korda) filmrendező, producer.

24 Vasárnap Erik, Márton, Timót, Erika, 
Hanga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

24 30 éve hunyt el Budapesten Deák Tamás költő, 
író, drámaíró, műfordító. 

30 éve hunyt el Szondi Lipót idegorvos, pszichiá-
ter, a Szondi-teszt megalkotója.

25 Hétfő Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, kis 
termetű férfi.

25 190 éve született Kolozsváron Gyulai Pál iroda-
lomtörténész, költő, író. 

75 éve halt meg Kolozsváron Boros György tanul-
mányíró, szerkesztő, műfordító. 

25 éve hunyt el Bajor Andor író, szerkesztő, 
humorista.

Ha fényes Szent Pál,  
minden termés szépen áll.  
Ha Pál fordul köddel,  
jószág hullik döggel.

26 Kedd Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelentése: 
vend nő.

26 90 éve született Budapesten Mensáros László 
színművész. 

30 éve hunyt el Hincz Gyula festő, grafikus és 
iparművész.

27 Szerda Zsolt, Angelika, Angéla, 
Lotár  
Merici Szt. Angéla

Zsolt – az ótörök sultan szóból szárma-
zik, méltóságnév.

27 260 éve, 1756-ban született Salzburgban Wolf-
gang Amadeus Mozart osztrák klasszicista 
zeneszerző.

195 éve született Kolozsváron széki gróf Teleki 
Sándor 1848–49-es honvéd ezredes, a Petőfi 
Társaság tagja.

28 Csütörtök Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

Károly – 1. – magyar eredetű; jelentése: 
karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

28 150 éve hunyt el Pozsonyban gróf Dessewffy 
Emil, az MTA tiszteleti tagja és elnöke.

140 éve hunyt el Deák Ferenc politikus, „a haza 
bölcse”.

29 Péntek Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; jelenté-
se: nemes.

29 150 éve született Romain Rolland Nobel-díjas 
francia író. 

125 éve született Lugoson Sulyok István kisebb-
ségpolitikai szakíró, szerkesztő.

30 Szombat Gellért, Noémi, Gerda,  
Jácinta, Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30 460 éve, 1556-ban hunyt el Sárváron Tinódi Lan-
tos Sebestyén énekszerző, lantos. 

40 éve hunyt el Budapesten Czóbel Béla avant-
gárd festőművész.

31 Vasárnap Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyarosított 
formája.

31 130 éve született Kőhalomban Issekutz 
Béla farmakológus, gyógyszervegyész, 
tudománytörténész.

100 éve született Hosszúréven Zörgő Benjámin 
pszichológus, lélektani szakíró.
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23 Szombat Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; jelentése: 
az Istenség védelme alatt álló nő.

23 95 éve jelenik meg Kolozsváron Kiáltó Szó cím-
mel Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István 
kiáltványa az erdélyi magyarsághoz. 

60 éve hunyt el Londonban Korda Sándor (Sir 
Alexander Korda) filmrendező, producer.

24 Vasárnap Erik, Márton, Timót, Erika, 
Hanga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

24 30 éve hunyt el Budapesten Deák Tamás költő, 
író, drámaíró, műfordító. 

30 éve hunyt el Szondi Lipót idegorvos, pszichiá-
ter, a Szondi-teszt megalkotója.

25 Hétfő Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, kis 
termetű férfi.

25 190 éve született Kolozsváron Gyulai Pál iroda-
lomtörténész, költő, író. 

75 éve halt meg Kolozsváron Boros György tanul-
mányíró, szerkesztő, műfordító. 

25 éve hunyt el Bajor Andor író, szerkesztő, 
humorista.

Ha fényes Szent Pál,  
minden termés szépen áll.  
Ha Pál fordul köddel,  
jószág hullik döggel.

26 Kedd Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelentése: 
vend nő.

26 90 éve született Budapesten Mensáros László 
színművész. 

30 éve hunyt el Hincz Gyula festő, grafikus és 
iparművész.

27 Szerda Zsolt, Angelika, Angéla, 
Lotár  
Merici Szt. Angéla

Zsolt – az ótörök sultan szóból szárma-
zik, méltóságnév.

27 260 éve, 1756-ban született Salzburgban Wolf-
gang Amadeus Mozart osztrák klasszicista 
zeneszerző.

195 éve született Kolozsváron széki gróf Teleki 
Sándor 1848–49-es honvéd ezredes, a Petőfi 
Társaság tagja.

28 Csütörtök Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

Károly – 1. – magyar eredetű; jelentése: 
karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

28 150 éve hunyt el Pozsonyban gróf Dessewffy 
Emil, az MTA tiszteleti tagja és elnöke.

140 éve hunyt el Deák Ferenc politikus, „a haza 
bölcse”.

29 Péntek Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; jelenté-
se: nemes.

29 150 éve született Romain Rolland Nobel-díjas 
francia író. 

125 éve született Lugoson Sulyok István kisebb-
ségpolitikai szakíró, szerkesztő.

30 Szombat Gellért, Noémi, Gerda,  
Jácinta, Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30 460 éve, 1556-ban hunyt el Sárváron Tinódi Lan-
tos Sebestyén énekszerző, lantos. 

40 éve hunyt el Budapesten Czóbel Béla avant-
gárd festőművész.

31 Vasárnap Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyarosított 
formája.

31 130 éve született Kőhalomban Issekutz 
Béla farmakológus, gyógyszervegyész, 
tudománytörténész.

100 éve született Hosszúréven Zörgő Benjámin 
pszichológus, lélektani szakíró.
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6. Magyar emlékeink a sólyomkői 
(Șoimeni) Kőszikla alatt 

A Borsaújfalu fele siető Buda, majd nevét váltogatva Sólyomkő nevű patakocska 
mellékvölgyében már csak egy falunk maradt, mielőtt kiérnék a főútra: Sólyomkő. 
A régi falu történelmi része egy hegyre felszaladó meredek utca. A színromán te-
lepülésnek a régi falut jelentő házsora merészen kapaszkodik neki a homokköves 
hegyoldalnak, és felkúszik a Sólyomkő magaslatára. Meredek a régi falu útja, de 
újabb házaival már jócskán leköltözött a kényelem lapályára, mondhatnánk szin-
te, hogy lecsusszant a főútra is. 

A falut és a falu fölötti tájat teljes egészében a feléje emelkedő Kőszikla hegye 
uralja. Vele együtt az egész völgyet. 

1320-ban Solumkuu néven említik először, 1367-ben Zholmoskyu, 1481-ben 
Solyomkew, az 1700-as évektől Sólyomkőnek írják. A település gótikus stílusban 
épült református temploma egyedüliként élte túl az 1658-as tatárpusztítást, de 
mivel már nem volt rá szükség, azt írják róla, hogy lebontották, és köveiből kijaví-
tották a báboci református templomot.

Utunkhoz, amennyire tehettük, felkészültünk a sólyomkői tudnivalókból, szak-
irodalomból. Kalauzunk elsősorban Kabay Béla adattára. A legendák szerint a só-
lyomkői és kovácsi óriások a hegyek tetejéről kiabálva beszélgettek, vagy mentek 
látogatóba egymáshoz a Kőszikláról a Gerecse tetején álló várba. Rettegi Györgyöt 
idézve Kabay Béla is említi a halmok előtt festői környezetben álló Magyari-, ké-
sőbb Sikó-kúriát és ennek szomszédságában az egykori római katolikus templom 
romjait. Még ő is látta a fákkal borított, később lehasadt templomtorony feliratait, 
mely valószínű, hogy még magasabb falaival állhatott. A középkori templom Basta 
dúlása alatt pusztulhatott el, a magyarokkal együtt, akik már nem tudták újra be-
népesíteni, és helyükbe románok jöttek. 1877-ben a magyar templom anyagának 
egy részét Bábocra szállítják az ottani templom javítására. Volt, aki arról tudósí-
tott, hogy a templomot teljesen elbontották, mások pedig arról írtak – egyébként 
ez a helyes –, hogy a torony egy része ma is látható. Kabay említi, hogy az egyik 
süveg alakú dombot „üveges domb” néven emlegetik a románok. Azt tartja a száj-
hagyomány, hogy nevét egy üveges varázslóról kapta, akinek az volt a feladata, 
hogy fizetség ellenében elűzze a jégesőt Sólyomkő határa felől. Az „üveges varázs-
ló” említése Kabay szerint üvegolvasztó, üvegfúvó huta meglétét feltételezi, és ezt 
igazolja is. Sólyomkő főutcáját Hóstátnak nevezik, és az egyik oldalági csermelyt 
pedig német pataknak.

Sólyomkőn az utóbbi másfél évszázadban magyarok csak nagyon kevesen – 
20–30 közötti számban – maradtak. Ők sem lehettek őshonosok. Mellettük azon-
ban kb. ugyanolyan számú zsidó kolónia alakult ki. A sólyomkői zsidóság is na-
gyobbrészt magyar anyanyelvű volt, és a népszámlálási adatok beszédesen erről 
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szólnak: a magyar anyanyelvűek adatai nagyobbrészt a helyi magyarság és zsidó-
ság össz-számából állnak. 1850-ben a 625 lakosából 575 román, 25 magyar, 21 
zsidó, vallásuk szerint pedig 579 görög katolikus, 21 izraelita és 18 református. 
1910-ben anyanyelv szerint 771 román, 97 magyar, vallás szerint: 765 görög ka-
tolikus, 50 református, 48 izraelita. A zsidóságot közben teljesen felszámolta a 
deportálás. 2002-ben a 382 román mellett 15 cigány és 2 magyar él Sólyomkőn, 
és ugyanez a 2 magyar lélek marad meg 2011-ben is.

Sólyomkőn tehát volna mit keresni. Templomromot, kúriaemléket, régi mal-
mot, régi zsidó házakat, magyar és zsidó sírhelyeket, temetőket és néhány ma-
gyart. Nekirugaszkodunk a dombnak, a falu belsejébe vezető meredek utcának. 

Sólyomkőn elsőként is felmászunk a falu fölé emelkedő hegyre, mely a Kőszik-
la nevet viseli, és 562 m a tengerszint feletti a magassága. A hegy tövében már 
alulról is jól látjuk a különös alakzatú földdombocskákat. Szabályos elhelyezkedé-
sűnek tűnnek, olyannyira, hogy már-már emberi kéz nyomait, talán népvándorlás 
korabeli temetkezési helyek emlékét is vélhetnénk benne felfedezni. 

Merre lehet a csonkatorony? Ha még megvan! Kérdezősködünk, de csak ímmel-
ámmal kapunk választ. Megvan-e még valamelyik kúria? Hol lehet az a XVIII. 
század körüli régi épület? És a régi malom, ami műemlék? Né, mi az a torony ott 
fenn a halmoknál? „Ájá-né kriptá” – az csak a kripta! – mondja valaki legyintve. 

Bozótokkal megküzdve kapaszkodunk fel a halmok közelébe, a magányos to-
rony romjához. A romokat és környezetét benőtte a törpecserje és a lián. Többen 
írtak ezekről a romokról, vagy valami hasonlóról, de ennyi idő alatt nem tudjuk 
pontosan beazonosítani, hogy mikor, ki és miről beszélt. Valóban ez templom-
torony, de nem sok maradt belőle. A talapzaton kívül legalább fele lehasadt, de 
még így is elég magas ahhoz, hogy a tavaszi belombosodás előtt jól látható legyen 
lentről a faluból és fentről a dombokról is. Körülötte omladékok, mintha nem 
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lenne helye a templomtestnek, alatta a kis üreg inkább kriptára utal, mint altemp-
lomra. A torony alatt életszer, családi ház emlékére is bukkanunk, fennebb ennek 
kertjében egy zsidó sírra is a bozót alatt. A tornyocska másik oldalán felhagyott 
gazdasági épületeket találunk és egy módosabbnak tűnő elhagyott házat, udvart, 
csűrt. Szerény épületek ezek ahhoz, hogy a keresett kúriák lennének.

Felmászunk a kőszikla oldalának kiemelkedő pontjára. A Sólyomkő Kősziklája a 
Borsa völgye keleti oldalának legmagasabb pontja. A hegyoldal buckáival, homok-
köveivel néz le a Borsa völgyére. Szakadozott, üregekkel (hajdani sólyomfészkek-
kel?) tele monumentális sziklájával uralja a teljes térséget. Utunk során mindenütt 
továbbkísér majd, bármerre járunk, szinte mindenütt fel lehet rá nézni. A hegyoldal 
derekában a szinte kelet–nyugati fekvésű halmok különös természeti képződmé-
nyek. Négy-öt is van belőlük egymás mellett, mögött, már-már mesterségesnek, 
szabályosnak tűnő elhelyezkedésben, és nem tudjuk azt sem, hogy az üveghalmon 
kívül adott-e nevet nekik az alatta élő falu népe. Felkapaszkodunk rájuk, és ez igen 
csak megdolgoztatja az izmokat és a tüdőket, de végül mindenért kárpótol a kilátás. 
A legtávolabbi ponton Nagyesküllő tűnik a szemünk elé régi fa- és alatta az új or-
todox templomával. Közelebb pedig a teljes Magyarfodorháza kicsiny falulátványa 
fogad, szintén két templomával. Majd alattunk Borsaújfalu nyúlik végig hosszan a 
dombok alatt. Közvetlenül lábunk alatt ott rejtőzik a fák között és csak imitt-amott 
mutatja meg piros háztetőit és ortodox templomát a domboldalon ülő Sólyomkő. 

Érezzük, mert nagyon csalogat, hogy fel kellene mászni a Kősziklára is, és egy-
szer talán sikerül. Onnan minden más, mert ennek magasáról szinte teljesen át 
lehet látni bejárásra és bemutatásra váró teljes vidékünket, a diósi hegy tetejétől 
Borsaújfaluig, a Gerecsén át a kisesküllői vízválasztótól Kolozsborsáig. Aki meg 
akarja ismerni és szinte egyben át akarja tekinteni a völgyet, annak mindenkép-
pen fel kell ide kapaszkodnia.

Visszaereszkedünk a faluba, és magyarok után érdeklődünk. Ilyenek itt már 
nincsenek. Pedig láttuk: itt két népszámláláskor is ketten vallották magukat ma-
gyarnak. A kapaszkodó közepén egy kőkerítéssel övezett porta fele, különleges 
sírkövekhez irányítanak, hogy azok kertjében valami furcsa sírok vannak. „Sévá 
ungureşte” – valami magyarok lehetnek – mondja útbaigazítónk, és mi mosolyog-
va könyveljük el, hogy sok erdélyi román faluban gyakran minden, ami a román 
számára nem érthető, az biztosan magyarul van. Sejtettük, hogy nem magyarok, 
de annyit azért tudhatna az itt élő, hajdani bécsi döntést vagy emlékezetét megért 
román is, hogy mi a nem magyar. 

Jól sejtettük, tényleg zsidó sírokra találtunk. 
A kerti kövek és hantok „tulajdonosai”, vagy inkább „albérlői” gyanús bizal-

matlansággal néznek ránk, pedig igazán nem úgy nézünk ki, mint valami sírrom-
bolók. Legfontosabb kérdésüket már nem is kell idéznem, mert sejthető: vajon 
nyámjainkat keressük, zsidók vagyunk? Végül csak bevezetnek az udvaron át a 
kertjükbe, ahol a sírok domborulnak. Botorkálunk a nagy fűben, az ugyancsak 
gondozatlan kövek között, valamennyin héber feliratok állnak, belepte a fű, gaz-
dátlanok, hontalanok.
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Tudjuk továbbá, hogy önálló magyar temetőt hiába is keresünk. Az új román 
temető megkeresése elmarad, a bozóttal övezett régibe kapaszkodunk be, mely a 
főút mellett, a falu aljában rejtőzködik a szilvafák között. Hol lehetnek az elhunyt 
magyarok? Mert itt csupán csak egyet fedezünk fel.

Malom és udvarház? – vajon hol lehet? Nyilvántartják a hivatalos műemlék-do-
kumentumok. Volt Magyari-, később Sikó-kúria? A malomról sejthető, hogy lenn 
kell lennie a patak mellett. A házszám visszavezet a főútra, és megtaláljuk a Sza-
bó-féle malmot, a hozzá tartozó épületet. Ha erről is volna szó, nehéz ráismerni, 
annyira átépítették. Vagy lehet, hogy teljesen újat emeltek helyére, és semmi sem 
maradt belőle. A malom is már csak takarmánygabonát őröl, a régi felszereléseket 
és köveket régen leszerelték. 

Véletlenül bukkanunk az egyik (talán utolsó) sólyomkői magyarra, a Konstancán 
lakó Schellei Györgyre. Az idős, volt szállodaigazgató 1927-ben született Sólyom-
kőn, minden bizonnyal ő a legidősebb és talán az utolsó élő sólyomkői őshonos 
magyar is. Katolikus, de anyanyelve védelmében az ottani magyar református gyü-
lekezetnek is tagja. Régen találkoztunk, és őszintén meglep, hogy telefonos bemu-
tatkozásomkor 18 év után is megismer. Ő azon konstancai magyarok egyike, akiket 

teológusokkal „fedeztünk fel” egy 
dobrudzsai nyári teológus misszi-
óban. Telefonkönyv, érdeklődés, 
blokktól blokkig kopogtató kuta-
tás alapján próbáltuk megkeres-
ni, számba venni a Konstancán, 
Galacon, Mangalián és a Dobru-
dzsa nagy részében szétszórtan 
élő magyarságot. Tíz év múlva 
Konstancán jártunk, és istentisz-
telet után, a templomból kijövet, 
bemutatkozásomkor nagy megle-
petésemre annyit mondott: „Én 
ismerem magát. Maguk ’szedtek 
össze engem’ 1997-ben a teológu-
sokkal a magyarság számára.” – 
Ritkán kap az ember munkájáért 
ekkora elismerést.

Gyuri bácsival próbálunk visz-
szautazni a múltba. Nehéz tele-
fonon beszélgetni olyanoknak, 
akik tulajdonképpen alig ismerik 
egymást. 

Hát még ilyen idős emberrel, 
és gyermekkora nagyon régi dol-
gairól, amelyeket az emlékezet 
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mélyéből kell hirtelen előhozni. Mégis, már az első mondat után hallom, ahogy 
felcsillan a hangja a szülőfalu, a gyermek- és ifjúkor emlékeivel.

„Jaj, de örvendek, hogy beszélgethetünk. Igen, emlékszem magára. Beszélget-
tünk már Konstancán. Ó, Sólyomkő, de szép évek voltak azok a fiatalkori évek. 

1927-ben születtem Sólyomkőn. Mi tulajdonképpen lenn a völgyben, a falu szé-
lén laktunk. Miénk volt a malom lenn a patak mellett. Szüleim sem voltak tősgyö-
keres sólyomkőiek. Apámék egy Szabó nevűtől vették a malmot, aztán apám halá-
la után anyám eladta és elköltöztünk. Anyám Pataki Erzsébet volt, apám Wilhelm, 
szászrégeni, német származású volt, és duplán német neve miatt a háború után 
sok baja volt neki is. Mert ugye a Schellei német név, és ahogy bejöttek az oro-
szok, mi teljes egészében megbízhatatlan elemek voltunk. Apám 1945-ben megjár-
ta Oroszországot, és mindannyiunknak sok bajunk volt a német névvel. Én is oda 
jutottam, hogy naponta jelentkeznem kellett a rendőrségen, pedig még húszéves 
sem voltam. Aztán meguntam, és 1949-ben otthagytam Erdélyt, és eljöttem ide, 
Konstancára, hogy megszabaduljak tőlük. Azóta itt élek. 

Istenem, de régen nem beszéltem magyarul. Nincs kivel, csak a református 
templomban, pedig a mi családunk teljesen katolikus volt. 

Sólyomkőn kevés magyar volt, vagy 4-5 család és néhány zsidó. A temetőről 
sem sokra emlékszem, mert a mi családunk nem oda, hanem Kolozsvárra temetke-
zett. Ott pihen anyám is. Úgy emlékszem, hogy nincsenek magyar sírok, sem a fa-
luközi régi, az alsó, és azt hiszem, hogy fenn a halmok alatt, az új temetőben sem. 

Nagyon régen voltam Sólyomkőn, nem volt miért, kiért mennem, csak az emlé-
keimhez. Már senkit sem ismerek. Ha arra jár, menjen be a malomba, és mindegy, 
hogy ki a tulajdonos most, mondja meg, hogy ismeretlenül is üdvözlöm. Nagyon 
örvendek, drága tiszteletes úr, hogy végre valakivel magyarul beszélgethettem. 
Ritka alkalom ez számomra.”

Hangsúlyán kissé már érzik (csoda lenne?) a távolra szakadt magyar szó. Beszé-
de lelassult, ahogy kereste a magyar „szavat”, mondatai dél-romániaiasan felgyor-
sultak, a belső magánhangzók kissé megrövidültek, de meglepő, hogy mondatai 
mégis teljesen tiszták az idegen kölcsönszavaktól. 65 év után ilyen szórványlétben 
ez nagyon nagy dolog. 
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A kolozsvári evangélikus-lutheránus 
gyülekezet

Erdély első városában („Civitas Primaria Transylvaniae”), Kolozsvárott az 1530-
as évektől érvényesíti hatását a lutheri reformáció. Ennek szellemében szervezi az 
egyházat a XVI. század közepéig Heltai Gáspár és munkatársai, Gyulai István, 
Vízaknai Gergely és Ozorai István evangélikus teológusok, humanisták. A XVII. 
századig az idővel református, majd unitárius többségű városban az evangélikus 
felekezet háttérbe szorult. 1696-ban szervezik újra az erdélyi szász püspökség-
hez tartozó evangélikus egyházközséget. A templomépítés 1816-ban kezdődött, 
amikor az egyházközség élére a lőcsei Martin Liedemann lelkészt hívták meg. 
A késői osztrák barokk stílusban épített templom felszentelésére 1829-ben került 
sor. A templom melletti elemi iskolát 1818-ban építették fel, amely a XX. század 
közepéig működhetett. A templom tornyát 1914-ben Reményik Károly műépítész, 
Reményik Sándor apjának tervei alapján átépítették.

A gyülekezet több jeles személyt tudhatott presbiterei és tagjai között. Dr. Pá-
ter Béla akadémikus, Reményik Károly műépítész, Reményik Sándor költő, Böhm 
Károly filozófus, Lám Béla író és Bartalis János költő. Járosi Andor lelkész, teoló-
giai magántanár, irodalomkritikus emlékét, szellemi hagyományát ápolja és őrzi 
a gyülekezet a Reményik Sándor Galéria és a Járosi Andor Keresztyén Kulturális 
Műhely rendezvényein. 

1950-től az egyházközség épületeiben kap helyet a Romániai Evangélikus-
Lutheránus Egyház püspöksége. Adorjáni Dezső Zoltán püspök a gyülekezet parókus 
lelkésze. A lelkészi munkatársak Fehér Attila, Fejér Olivér, Kerékgyártó Imola.

A vasárnapi istentiszteletek magyar, illetve kéthetente német nyelven zajlanak. 
Hetente matutinumra, reggeli dicséretre, bibliaórára, gyülekezeti vallásórára és 
konfirmációi felkészítőre kerül sor. Rendszeresen szervezünk családos istentiszte-
letet, gyülekezeti kirándulást. A gyülekezet egyik kiemelkedő alkalma a már ha-
gyománnyá vált adventi vásár és sokadalom. Intenzív női, illetve ifjúsági munka a 
Petrőczy Kata Szidónia Nőszövetség és a Collegium Lutheranicum szervezésében 
történik.

Kis gyülekezetként igyekszünk a Kolozsváron szétszórtan élő evangélikusságot 
összefogni, a közösséget ápolni, a hittel együtt művelni kulturális és nemzeti örök-
ségünk. Ezt a munkát a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely és a Reményik 
Sándor Galéria keretében végezzük.

A gyülekezetben megszervezett eseményeket, istentiszteleti alkalmakat a 
www.kele.ro honlapon lehet követni.
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EK Tóthpál Tamás

Az EKE története

Európa XIX. századi társadalma polgári jellegű metamorfózisának jelentős kí-
sérő jelensége volt az önszerveződés, társadalmi összefogás. Ennek következmé-
nyeként a század végére Magyarországon több ezer, minden területre kiterjedő 
(ezek közé tartozott a természetjárás is) polgári szervezetet alakítottak. Ezen egye-
sületek, egyletek, klubok, asztaltársaságok stb. száma jóval meghaladta napjaink 
civil szervezeteinek számát. 1871-ben a Monarchiában, osztrák kezdeményezésre 
felmerül egy nemzetközi Kárpát Egyesület megalakításának gondolata. A felhí-
vás Erdélybe is eljutott. Évenként más-más helyet ajánl székhelyéül, többek közt 
Kolozsvárt is. Bár érkeztek támogató válaszok a felhívásra (Brassóból is), de csak 
1873-ban alakult meg az első magyar turistaegyesület, a Magyarországi Kárpát-
Egyesület (MKE) Tátrafüreden, Döller Antal nyugalmazott őrnagy vezetésével. Az 
alapítók igyekeztek bevonni a történeti Erdélyt is, Döller Antal Kolozsvár akkori 
főispánjával, gr. Esterházy Kálmánnal (a későbbiekben EKE-tisztségviselő) is le-
velezett, de az eredmény elmaradt. Visszhang csak Brassóban volt, ahol 1874–75-
ben Siebenbürgischer Alpen Verein néven alakul egy turistaegyesület, ez azonban 
rövid életű volt. Közben az MKE erdélyi tagjainak száma 1876-tól 1880-ig már öt-
ven fölé emelkedik. Ekkor osztályalakítási kísérletet is tesz az egyesület. Az 1880. 
nov. 18-án megalakult Siebenbürgischer Karpathen Verein azonban nem osztály, 
hanem önálló egyesület 500 taggal. Minthogy az SKV alapszabályában megjelöl-
te, hogy kizárólag szászokat vár soraiba, az MKE sem mondott le osztályalakítási 
kísérleteiről. 1883-ban egy délkeleti osztály létrehozását (mely Fogaras, Brassó és 
Háromszék megyéket foglalná magában), 1885-ben Déván egy „Pá ring és Retye-
zát” osztály létrehozását kíséreli meg. Mindkettőt eredménytelenül. Kolozsvárt 
Veress Endre fáradozik a természetjárás megszervezése érdekében, a Székely 
Nemzet c. lap pedig egy székely turistaegyesület érdekében cikkezik. 1889-ben az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) kere tében létrejön egy Kárpát 
Osztály. 1890-ben pedig a Kolozsvári Athletikai Club kebelében kísérleteznek tu-
ristaszakosztállyal. Biharban 1888. december 19-én Nagyváradon mintegy 100 
résztvevővel tartja meg alakuló ülését a Bihari Kárpát-Egyesület. A Bánságban, 
Temesvárott, csak az EKE megalakulása után, 1892. március 14-én kerül sor a 
Délmagyarországi Kárpát-Egyesület megalakulására, míg az Aradi Tornász-Egylet 
turistaszakosztálya 1899. november 11-én önállósult Aradi Hegyvidéki Turista 
Egyesületté. Máramarosszigeten az MKE jóval előbb, már 1880-ban alakít egy 
Máramarosi Osztályt, mely a Beszkid osztállyal egyesülve (1882) a továbbiakban 
Keleti-Kárpátok Osztály néven ismeretes. 

De térjünk vissza az 1891-es évhez, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület alakulásához. 
(Minthogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnevezés foglalt volt, a korban használatos 
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Erdélyrészi megnevezést használták.) Az EKE önállóan ugyan, de az Erdély(rész)i  
Magyar Közművelődési Egyesület égisze alatt, annak erkölcsi és anyagi támoga-
tásával alakul meg mintegy 600 taggal 1891. január 12-én, felvállalva annak tá-
gabban vett közművelődési elkötelezettségét is. Valójában annak népnevelési és 
közgazdasági ténykedését terjeszti ki egy újabb működési területre. Vezetőségé-
ben hivatalból helyet kapnak az EMKE-igazgató választmányának tagjai is. Május 
12-én kezdi meg az EKE szép és eredményes  – alapszabály szerinti – működését, 
Bethlen Bálint gróf, országgyűlési képviselő elnöklete alatt. Ezek szerint egyesü-
letünk önálló státussal, de egy természetorientált „mozgó kultúregyesület”-ként 
kezdte meg működését, melynek „fontos feladata még a társadalmi érintkezéssel 
a nemzetiségeknek a magyar állameszme részére megnyerése” volt. Ennek szel-
lemében indult be 1892-ben lapja, az Erdély. „Mert sajnos, ez a föld előttünk még 
úgyszólván terra incognita, s csak jogilag magyar, de tényleg nem az. A békés hon-
foglalást nekünk kell itt folytatnunk… – jegyzi dr. Gámán József az Erdély II. év-
folyamában dr. Szádeczky Lajos szavait –, ez ád a mi turistaságunknak magasabb, 
eszményi tartalmat.” A „cél pedig nem az, hogy szorgalmas, munkás, békeszerető 
népeket, falvakat kiforgassunk hagyományaikból, nyelvükből, szokásaikból, me-
lyeket közülük ki 600, ki ezer éve híven őriz és megőrzött máig. A cél az, hogy 
hazaszeretetre tanítsunk mindeneket, és a magyar nemzeti kultúra szolidaritásá-
ba vonjuk e haza összes tanult, összes művelt osztályait…” – írja Rákosi Jenő az 
Erdély 1896-os évfolyamának hasábjain. „Nemcsak azért fáradoztunk azokkal, 
hogy gyönyörűséget és élvezeteket szerezzünk azokkal tagjainknak, hanem azért 
is, hogy többször fölkeresve az idegen honfitársaink által lakott vidékeket is, szol-
gálatot tegyünk a magyar nemzeti eszmének, mert az ilyen kirándulások nem 
egyebek, mint a béke fegyverével való újabb honfoglalási csatározások” – írja 
M. Kovács Géza 1907-es titkári beszámolójában. Bár nemzetieskedő felhangok is 
jellemezték, mégsem ez volt az EKE tevékenységének meghatározója. Ezek inkább 
a szó szoros értelemben vett turistaságot kiegészítő kulturális és közgazdasági te-
vékenységeket (múzeum, balneológia, helynévtár bizottság, síklub, kerékpársport, 
iparpártolás, székelykérdés stb.) eredményeztek. Bethlen Bálint elnökségének vé-
gére az EKE legnagyobb megvalósítása a radnaborbereki és dombháti fürdők fel-
építése volt, ugyanakkor az egyesületnek már 35 osztálya, 200 ügyvivősége és 
a pártolókkal, gyűjtőkkel és adakozókkal együtt közel 3500 tagja volt. A békés 
honfoglalás jegyében jórészt román nyelvterületre épített, egész Erdélyt behálózó 
tizenkét menedékházán (Dobrin, Kiskirálykő, Detonáta, Krepatura, Pilis, Ponor, 
Tordai-hasadék, Görgényi-havasok, Csukás-Tészla, Rekicel, a kolozsvári Kányafő 
és Bükk-tető) kívül számos, a tulajdonosokkal tett megegyezések nyomán, ún. tu-
ristaszállók biztosítottak szálláslehetőséget. Bethlen Bálintot 1899 és 1906 között 
Feilitzsch Artúr báró, erdőigazgató követte az EKE-elnökök sorában. Elnöksége 
alatt mondták fel a sok energiát és anyagi befektetést igénylő, de egyáltalán nem 
gaz daságos radnaborbereki fürdőt (1901). Ezzel kezdetét vette egyesületünkben a 
„valódi” turistakorszak, melyet leginkább Czárán Gyula (1847–1906) turista apos-
tol feltáró- és építőmunkája jellemzett. Mai számítások szerint mintegy félmillió 
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EK dollár értékű vagyont ölt bele a bihari, napjainkban is használatos turistaalkotá-
saiba. Ez időben az egyesület másik jelentős alkotása volt, ezúttal elsősorban a 
néprajz terén, az Erdélyi Kárpát Múzeum Mátyás király szülő házában, melynek 
1902-es avatása a Mátyás-szobor avatásának ünnepségével volt egybekötve. Saj-
nos Feilitzsch Artúr egy felelőtlen kijelentése elnökségének bukását eredményez-
te. A működési szabályzat értelmében a hiányzó elnököt az I. (ügyvezető) alelnök 
helyettesíti, így értelemszerűen, mikor sebtében elnököt kellett választani, jelölt 
hiányában csak erre, Heppes Miklós kir. táblai tanácselnökre lehetett számítani. 
Ő vitte tovább két éven át (1906–1908) az EKE keblében beindult és működő fo-
lyamatokat. A következő elnöknek a kor szokása szerint szintén egy arisztokratát 
választottak, Lázár István gróf, főispán személyében. Haláláig (1920) szolgálta 
egyesületünk célkitűzéseit. Elnökségének idejére esett az EKE háborús korsza-
ka, összes negatív következményeivel. A tagok nagy részének hadba vonulása, az 
anyagi gondokból eredően folyóirata, az Erdély méretének csökkenése, lapszá-
mainak összevonása –, 1916-ban két, 1917-ben már csak egy szám jelent meg – 
majd megszűnése. 

Az EKE az impériumváltást anyagilag és tagságában meggyengülve, de sikere-
sen átvészelte. A menedékházai tönkrementek a háborúban, az osztályok egymás 
után szüntették be működésüket, végül csak a folyamatosan működő kolozsvári, 
központi osztály maradt. A román hatalom a kezdeti éveiben, ha a magánsze-
mélyekkel nem is (lásd a kolozsvári egyetemi tanárok tömeges repatriálását), de 
a magyar egyesületekkel viszonylag passzívan viselkedett. Így az EKE sem volt 
betiltva, meg sem szűnt, csak éppen nem volt bejegyezve. A bejegyzés tíz év harc 
után következett be, 1929-ben. Az Erdély szünetelt ugyan, de az EKE működéséről 
azért másutt elég nyom maradt. Ez időben három elnök váltotta egymást: 1920-ig 
Lázár István, 1920–1923 között Hilibi dr. Haller Gusztáv, Kolozsvár utolsó magyar 
polgármestere és dr. Szádeczky-Kardoss Gyula egyetemi tanár (1924–1930). Ösz-
szesen hat közgyűlést (1920. nov. 28., 1922. ápr. 9., 1924. jún. 12., 1926. nov. 28., 
1927. jan. 26., 1929. márc. 3.) tartottak. Ezenkívül fenntartották és működtették 
a Mátyás-házban a Kárpát Múzeumot és az EKE-irodát, megmaradt a bükki mene-
dékház. Még némi állami támogatást is kaptak a múzeum részére, akkoriban hosz-
szabbították meg a Mátyás-ház 1920 végétől lejártnak tekintett bérleti szerződését. 
Különösen 1926-tól megszaporodtak „hatóságilag engedélyezett” kirándulásaik. 
1929-es bejegyzése után az elnökválasztások már a dicső múlt helyreállításának 
igénye és a még igazán meg nem szokott kisebbségi útkeresés, a kényszerpályák 
diktálta feltételekhez való alkalmazkodás között ingadoztak. Persze ez utóbbi kri-
térium mindinkább előtérbe került. A periódus elején a szemléleti-közügyi ellen-
tétekből adódóan a két irányt képviselő két tábor jelenléte is érzékelhető. Tehát 
1930-ban immár új, „törvényes” életet kezdenek, folytatni szeretnék mindenben 
a régit, a világháború előtti aranykort. Ezért lett újból egy arisztokrata, dr. gróf 
Logothetti Oreszt az új elnök. Ekkor indul újra az Erdély folyóirat is. Azonban a 
román államban a Habsburg-udvari kötődésnek már nincs jelentősége, sőt egy ma-
gyar gróf a Trianon utáni erdélyi románság szemében vörös posztó, ezért rövidesen 
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következett egy román in-
tézmény, nem is erdélyi 
születésű, Károly király 
által is kitüntetett tudós 
igazgatója: dr. Páter Béla. 
Idejében (1933–1935) 
kezdtek körvonalazódni 
a hatósági piszkálódások, 
de elnöksége alatt ala-
kult (újjá) a legtöbb EKE-
osztály. Sok ideje azonban 
nem volt építeni. Ugyanis 
felsőbb rendeletre a „cluji” 
rendőrség a Mátyás-házi 
Erdélyi Kárpát Múzeumot 
az 1934. augusztus végé-
től 1935 áprilisáig tartó huzavona után hivatalosan és végleg bezáratta, az EKE-t 
kilakoltatta. Ekkor lépett be epizód szerepével az egyesület életébe csíkszentkirályi 
Bors Mihály földbirtokos, aki óriási anyagi ütő képességével mindent (és minden-
kit) vert is. Idézte az EKE múltbeli adakozóit is. Páter Béla 1935. áprilisi lemondását 
követően, a tordai-hasadéki menedékház az év szeptember 8-i avatásán választot-
ták meg elnöknek. A menedékház felépítésében támogatásával oroszlánrészt vál-
lalt, ezért nagy reménységgel tették kezébe az egyesület sorsát. Azonban a királyi 
diktatúra éveiben minden anyagi befolyása ellenére már ő sem tudott eleget tenni 
az elvárásoknak. Például, mikor megtiltották magyar helynevek – így az Erdély – 
használatát, 1936-ban és 1937-ben az Erdély csak Transzilvánia cím alatt jelenhe-
tett meg a „Transzilvániai Kárpát-Egyesület” kiadásában. 1937-ben bekövetkezett 
tragikus halála után egy egyházi méltóság, dr. Tavaszy Sándor püspökhelyettes 
következett. Tavaszy Sándorban, megoldásaiban nem is csalatkoztak, amikor az 
EKE-t kilakoltatták, és költöztetni kellett az ingóságokat. Az EKE-iroda, valamint 
a múzeumi anyag éveken át a református ingatlanokban kapott helyet. Tavaszy 
Sándor 1940. februári lemondása után a kisebbségi sorsban nemzeti érdekeket 
képviselő Balogh Ernő egyetemi tanár következett. 

Az azt követő időkre talán nem volt szerencsés, hogy az akkori koncepcióban 
(1940–1945 között) az egyesületi érdekeket alá kell vetni az államérdeknek. Ezért 
az 1945-ös „kis” rendszerváltás után az akkori tisztogató eljárások több kritériu-
mának is megfelelt volna az EKE (a zsidók kiebrudalása az egyesületből, az EKE 
tagja volt a fasisztának tekintett Wesselényi-lövészegyletnek, dr. Vásárhelyi Lász-
ló volt polgármester, a kolozsvári gettó létrehozója az EKE tiszteletbeli elnöke is 
volt). A román hatóságok ezúttal, mivel a párizsi béketárgyalások előtt még nem 
volt biztos Erdély sorsa, elnézően viselkedtek a magyar egyesületekkel szemben. 
Így ezúttal az EKE egy névváltoztatással és „népie sítésével”, tulajdonképpen a 
Gyopár Turista Egyesület, a Kolozsvári Munkás Testedző Egyesület és az Aurora 

A Radnai-havasokban 2014 (fotó: Ambrus Tibor)
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EK Turista Egyesülettel való egyesülésével, inkább „felszippantásával” megúszta a 
beszüntetést. Erdélyi Népi Kárpát Egyesület néven Vámszer Géza tanár és nép-
rajzkutató – aki már 1930-ban felvetette egy leendő erdélyi turistaszövetség esz-
méjét – elnöklete alatt (1945–1948) még kihúzta a párizsi békeszerződést követő 
1948-as „nagy” rendszerváltásig, amikor már semmi manőver nem segített. Ekkor 
az EKE-t véglegesen felszámolták, lapja, az Erdély is megszűnt, vagyona szétszó-
ródott, részben (a menedékházak) beolvasztották az országos szinten működő tu-
ristairodába, az ONT-be (Oficiul Național de Turism). 

A kommunista diktatúra éveiben látványos lendületet vett a tömegturizmus – a 
természetjárás. Ebben az időben szovjet modellre, mint szakszervezeti sportmoz-
galom, számos természetjáró és hegymászó csoportosulás jött létre a sportklubok 
keretében. Kolozsváron megalakultak a Vasas (Metalul) SE, Haladás (Progresul) 
SE, a kisipari szövetkezetek Akarat (Voinţa) SC, Tudomány (Ştiința) SC és a KMSE 
utódaként a Mozdony (Locomotiva), többek közt a szétszéledt volt EKE-ta gok nem 
elhanyagolható munkája révén. Szembetűnő példa a Rotaridesz Istvánt (volt EKE-
titkár) követő Bagaméri Béla szerepe a később sok eredményt felmutató Kolozsvári 
Amatőr Barlangász Klub létrejöttében. Amit pedig nem lehetett megszüntetni, az 
EKE-ben évtizedek folyamán kialakult erdélyi turista szellemisége volt. Ezt a kom-
munista diktatúra éveiben az EKE nagyjainak (Tulogdy János, Balogh Ernő, Xántus 
János) akkor megjelent írásai (könyvek, ismeretterjesztő cikkek) vitték tovább.

Az 1989-es decemberi változások után az EKE újjáalakulási folyamata már 
1990 februárjában megkezdődött. Ekkor alakult meg az EKE-hagyományok foly-
tatására, de „Kárpát Turista Egyesület” ideiglenes névvel. Az 1991-ben beinduló 
lapját, bár az egykori Erdély jogutódjának tekintették, nem hívták Erdélynek, ha-
nem Gyopárnak (később is csak Erdélyi Gyopár). 1991 augusztusában aztán, száz 
évvel az EKE megalakulása után a KTE felvette az Erdélyi Kárpát-Egyesület nevet, 
az év októberében országos szervezetként jegyezték be, egész Erdélyre kiterjedő 
osztályok hálózatával. Első elnöke dr. Tövissy József egyetemi tanár volt. Miként 
125 évvel ezelőtt a Kárpát Egyesület alapgondolata, úgy egy évszázadra rá újjáa-
lakulása is kincses városunkból indult ki. 

A továbbiakban az EKE kolozsvári osztályáról írunk részletesebben, mely az 
évek során végig kísérte Kolozsvár turistatársadalmát a túraösvényeken. 

Elnökei – Tövissy József (1991–1993), Jablonovszky Elemér (1993–1997), 
Gyur ka László (1997), Prezensky Tibor (1998–2008), Vekov Károly (2008–2013), 
Ambrus Tibor (2013) – bölcs vezetése alatt végzett, huszonöt év intézményépítés 
és értékalkotó munkájából itt csak néhány mozzanatot emelünk ki, inkább azo-
kat, melyeknek jelentős következményei voltak erdélyi turistatörténetünkben és 
kultúránkban. 

1992-ben Kolozsváron beindult az EKE kéthavonta megjelenő folyóirata, a 
Gyopár, ugyanabban az évben a torockószentgyörgyi vándorgyűlés (160 részt-
vevő) megalapozta a további vándortáborok intézményét, mely napjainkra az 
1500-at megközelítő átlagrészvétellel a Kárpát-medence legran gosabb turis-
ta rendezvényévé nőtte ki magát. Az I. torockószentgyörgyi rendezvény után 
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kolozsvári szervezésben zajlott le a VI. (Vertop-hágó, 1997 – közös szervezés a 
bihari osztállyal), a VII. (Torockószentgyörgy, 1998), a X. (Székelyjó, 2001), a 
XV. (Torockó, 2006), a XVII. (Székelyjó, 2008) és a XX. (Alsójára, 2011) EKE-
vándortábor. 1996-ban az EKE újjáalakulásának V. évfordulójára, az osztály fel-
avatja szindi kulcsosházát, az Erdélyi Gyopár kolozsvári szerkesztősége kiadja az 
EKE – Múlt és jelen című első évkönyvét (követte 15 év után az EKE – 120 esztendő 
1911-es kiadása). 1997-től beindult a több mint egy évtizeden át évente megren-
dezett EKE csíksomlyói zarándokút (Kolozsvár–Csíksomlyó), melynek útvonalát 
részben követi a jelenlegi Mária-zarándokút. Ugyanabban az évben másik négy 
civil szervezettel a Tordai- és Túri-hasadék ökológiai szem pontokból való reha-
bilitációján munkálkodtak. 1998-ban a Jókai Mór Emlék- és Teljesít ménytúrával 
kezdetét veszi az erdélyi teljesítménytúrázás. A szintén Kolozsváron beindult, je-
lenleg is évente megrendezett Vasvári (2001) kerékpáros- és Kós Károly-teljesít-
ménytúrával (2004) jelenleg az EKE 10 teljesítménytúrát rendez Erdély-szerte. 
Ezek 2014-ben a következők voltak: XVII. Jókai Mór Emlék- és Teljesítménytúra, 
I. Erőss Zsolt Teljesítménytúra (Gyergyó), IX. Tour de Túr kerékpáros-teljesítmény-
túra (Szatmárnémeti), XIV. Vasvári Pál Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúra, 
XI. Kós Károly Emlék- és Teljesítménytúra, XII. Hargita Teljesítménytúra (Szé-
kelyudvarhely), IV. Dél-Hargita Teljesítménytúra (Csíkszék), VIII. Teleki Samu 
Emlék- és Teljesítménytúra (Marosvásárhely), XVI. Egyeskő 60 Teljesítménytúra 
(Csíkménaság), II. Székely Zsiga Teljesítménytúra (Torda). A 2015-ös XVIII. Jókai-
túra eddigi rekordrendezvényén 295-ön vettek részt. 2004-ben beindul az osztály 
fotóklubja, mely rangos kiállításokon ért el eredményeket.

A 2006-os országos közgyűlési határozat, majd közjegyzői bejegyzés eredmé-
nyeként az EKE kizárólag a kolozsvári bejegyzésű országos szervezet neve lett, s 
ennek nyomán került sor az EKE szülőföldje őrzői, a kolozsvári szervezet bejegy-
zésére 2009 januárjában Erdélyi Kárpát-Egyesület – Kolozsvár 1891 néven. De 
ez a név szerepelt már a 2008 novemberében, a kolozsvári EKE által beindított 
Erdély című közlönyének fejlécén is, mely a Szabadság mellékleteként jelenik meg 
havonta, VII. évfolyamában, 2015 júliusában a 80. számot érve el. Jelenleg az 
egyesület az EKE által követett, természetjárás, honismeret és természetvédelem 
hármas értékrend és a 125 éves hagyományok folytatásának jegyében folytatja 
belső építkezését, minél több értékes ember, elsősorban az ifjúság bevonásának 
szándékával a tagság soraiba. Már kezdettől bekapcsolódott a Kolozsvári Magyar 
Napokba az akkor rendezett Kós Károly-teljesítménytúrával és a Magyar Szolida-
ritás lángjával, tábortüzével, 2014-ben pedig a rendezvény minden napjára szer-
vezett Kolozsvár környéki sétájával. Jelenleg a minden hét szerdáján és hétvégén 
Kolozsvár környékére vagy távolabbra rendezett, gyalogos, vonatos, magashegyi, 
akár gyerekek számára szervezett, avagy autóbuszos honismereti, nemritkán kül-
földi túráira várja a résztvevőket, jelentkezőket. Immár az informatív jellegű havi 
gyűléseket állandó vetítések teszik változatossá. A barkácsolást kedvelőknek is 
akad munka bőven, a kolozsvári EKE új ingatlanjának, a csucsai háznak, leendő 
túrák kiindulópontjának felújításában.
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Házsongárdi évfordulók

Január 12-én Szabó T. Attila (1906–1987) nyelvtudós 110. születésnapja kö-
szönt ránk. Dési és kolozsvári iskolás évek után a református teológián tanult. Ösz-
töndíjjal Edinburghba is eljutott. A kolozsvári román egyetemen szerzett 1932-ben 
magyar–angol–történelem szakos diplomát. Ezután Nagyenyeden, majd Zilahon 
tanított. 1940-ben nyelvészeti tanszéket kapott a hazatérő Ferenc József Tudo-
mányegyetemen, s aztán a Bolyai, majd Babeş–Bolyai Egyetemen is tanított nyug-
díjazásáig. Legnagyobb erdélyi nyelvtudósunk volt: a tanítás és a nyelvjárási gyűj-
tés mellett egy életen át járta a levéltárakat, s cédulázta ki ré gi dokumentumok 
érdekesebb szókapcsolatait. Már szobányi cédulája gyűlt össze, mikor nyugdíjba 
vonulván hozzákezdett az Erdélyi Magyar Szótörté neti Tár megszerkesztéséhez. 
A tanít ványok folytatták munkáját. 2014-ben jelent meg a XIV. (záró)kötet. Ő tes-
tesíti meg az erdélyi „egyszemélyes intéz mény” prototípusát: intézményre való 
feladatot vállalt magára. Munkásságát az Akadémia tiszteleti tagsággal ismerte el. 
Kőtömbből kialakított sírköve a Lutheránus temetőben található. 

Január 25. Bajor Andor (1927–1991) író 
halálának a negyedszázados évfordulója. Nagy-
váradon született, a Bolyai Egyetemen szerzett 
filozófia szakos diplomát, s 1953-ig ott tanár-
segédként dolgozott. Azután különböző szer-
kesztőségek munkatársa volt. 1990-ben az ő 
nevéhez fűződik a Keresztény Szó című kato-
likus lap megalapítása, haláláig főszerkesztő-
je volt. Költőként indult, de végül az erdélyi 
irodalom legjelentősebb humoristájává vált. 
Paródiái, szatírái évtizedeken át keresettek 
voltak. Fordított és színdarabot is írt. Debre-
cenben érte a rákhalál, Kolozsvárt temették el 
az I. B parcellának a b útra néző oldalán. 

Január 31-én Zörgő Benjámin (1916–1980) 
pszichológus lenne százéves. Középiskolai tanul-

mányait Zilahon végezte. A kolozsvári román egyetemen szerzett lélektan szakos dip-
lomát. A visszatért Ferenc József Tudományegyetem Lélektani Intézetében 1941-ben 
lett gyakornok. 1942-ben behívják katonának, s így Budapesten képezheti tovább 
magát, s kezdhet tudományos munkásságba. Fogságból való szabadulása után, 1946-
tól a Bolyai Egyetemen adjunktus, majd előadótanár. A Babeş–Bolyai Egyetemen lesz 
professzor. Főleg a gyógypedagógia terén végzett kutatásai jelentősek. Számos tanul-
mány és egyetemi jegyzet szerzője. Sírja a gróf Mikó-kripta kertjében látható.
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Színészanekdoták Jancsó Miklós gyűjteményéből

Kinek a tejét lopták el?

Az 1960–70-es években Kolozsváron meglehetősen nagy volt a lakáskrízis. El-
kezdődtek – pontosabban folytatódtak – a betelepítések, duzzadt a város, gyorsan 
változott az etnikai arány a magyarság rovására. A helyzetből adódott tehát, hogy 
magyar intézmények dolgozói, egyéb gondjaik mellett, komoly lakásgondokkal is 
küszködtek. Így a Kolozsvári Állami Magyar Színházban sem volt érdemben meg-
oldva a fiatal színészek lakáshelyzete. Szükségmegoldások születtek, a más városok-
ból ideszerződött fiatal színészek számára a kényszer szülte ideiglenes társbérletek 
még mindig, ha nem is jobbak, de olcsóbbak voltak az albérletnél. Így történt, hogy 
– történetemnél maradjak – Kozma Lajos és Péterffy Gyula kapott a színháztól egy 
3 szobás panellakást. Lajosnak volt családja, feleség, gyerek, Nórika (később súgónő 
lett a színháznál), így ők laktak két szobát, Gyulának jutott az egy külön szoba. Ter-
mészetesen a mellékhelyiségek, konyha, fürdő, kamra közös használatba kerültek.

Az élelmiszer-beszerzés sem volt könnyű azokban az években: a jegyrendszer 
ugyan csak később jelentkezett a rossz gazdálkodás egyenes következményeként, 
de nemegyszer az alapélelmiszerek beszerzése is gondot okozott. Tejet például hol 
lehetett vásárolni az üzletekben, hol nem – többnyire hiánycikk volt. Aki tehette, 
megrendelte a tejet, amit literes üvegekben, négykerekű targoncákkal szállítottak 
házhoz a „tejesemberek”, és az ajtó elé helyezték, ahonnan elvették az előző este 
kikészített üres csereüveget. Ezzel visszaindultak az utcán maradt tejes szekerük-
höz az újabb rakományért, csakhogy annak tartalmát távollétükben nemegyszer 
megdézsmálták a résen lévő éjszakai tolvajok. Ezért aztán tejesembereinknek, 
hogy ők se maradjanak kárvallottak, „beosztással” kellett élniük.

Kozma Lajos mint családcentrikus művészember gondosan megrendelte a napi 
egy liter tejet. Gyula is ezt tette: ami biztos, biztos, ha idő előtt elfogy a fizetés, 
bár egy kis tej legyen a háznál.

A színészkörökben később elhíresült történetünk egy téli hajnalon kezdődött. 
Hogy, hogy nem, egy időben ébredt a két társbérlő, Lajos és Gyula, és egy időben 
indultak ki az ajtó elé a lépcsőházban otthagyott két üveg tejért. Kinyitják – együtt 
békésen és álmosan – az ajtót, és Uram, láss csodát! Csak egy üveg tej árválkodott 
a lépcsőházban. Kozma Lajos tért hamarabb magához a csodálkozástól: hirtelen 
felkapta a tejet, magához ölelte az üveget féltő szeretettel, és imigyen szólt a még 
félig-meddig alvó, bágyadt Gyulához: – A te tejedet ellopták!

Azzal elvonult, akárcsak Gyula, aki tudomásul vette, hogy az ő tejét ellopták. 
Csend borult a közös háromszobás panellakásra. Gyula visszafeküdt, és ahogy 
kezdett lassanként ébredezni, elkezdett töprengeni: honnan tudta a tolvaj, hogy 
melyik az ő teje? És Lajos honnan tudta, hogy pont az ő tejét, mármint a Gyulá-
ét lopták el? És mert kérdésére érdemben hosszas gondolkodás után sem kapott 
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választ, bekopogott Lajoshoz, hogy hát áruld el nekem, mért az én tejemet lopták 
el, miért nem a tiedet? Rövid, ingerült vita után az agglegény Gyula engedett, el-
végre Lajosnak kisgyereke volt, meg aztán a vita tárgya, a liter tej is már Lajosnál 
volt birtokon belül, az sem volt kizárt, hogy már rég el is fogyott. 

Így történt, hogy Gyula aznap szegényebb lett egy liter tejjel, de a kolozsvári 
színháztörténet gazdagabb lett egy kedves történettel. Mert mondanom sem kell, 
Gyula még azon melegében, éhomra elmesélte a délelőtti próbán, hogyan járt. De 
már nevetve emlékezett hajnali kalandjára. És az üveg tejére is, amit soha nem 
kóstolhatott meg, mert azt, ugye, mint a fentiekből kiderül, tejlopásra szakosodott 
tekergők személy szerint tőle lopták el egy hideg téli reggelen.
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Harmincegy évvel a Los Angeles-i nyári olimpián nyert ezüstérme után, 2015-
ben Kolozs megye díszpolgárává avatták Tasnádi István súlyemelőt. Az ünnepé-
lyes címátadás már abban is különleges volt, hogy végig két nyelven zajlott: az 
állam nyelvén elmondott beszéd után anyanyelvén szólalt meg Vákár István, a 
megyei közgyűlés ügyvivő elnöke és maga az ünnepelt, valamint magyarul is el-
mondta laudációját Vasile Bogdan, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem testnevelés 
és sport karának dékánja. Apró szépséghiba, hogy a díszpolgári címmel járó em-
lékplaketten Ştefanként szerepel Tasnádi neve. Ám a sokat látott olimpikont ez 
sem tudta megzavarni.

„A hetvenes években kezdtem a súlyemelést. Akkor még nemigen volt rá lehetőség, 
hogy valamit is magyarul szóljál. Még azt se igazán lehetett, hogy egy újságba Tasná-
di Istvánt írjanak. Én Ştefan Tasnádi voltam 1970-től egészen 1990-ig. Így ismertek, 
ez volt azoknak az időknek egyik kellemetlen velejárója. Már megszoktam. Jó dolog, 
hogy most, a díszpolgárrá avatáson megszólalhattam magyarul” – magyarázta. A 
pályafutása során számtalan bajnoki címet nyerő és számtalan országos csúcsot javító 
sportoló kedves, közvetlen ember, akit a humorérzéke sem hagyott cserben.

Az ünnepségre több hozzá közel álló személyiséget is meghívtak, köztük volt 
első edzője, Alexandru Voicu, Ilie Florin és Killyéni András kolozsvári sporttör-
ténész, de még nagyon sokan köszöntötték a díszpolgárrá avatott olimpikont. Aki 
nem tudott jelen lenni, videón üzent, mint Florin Piersic színészlegenda, aki be-
szédében átadta „a román színész a magyar sportolóhoz” címzett üdvözletét. Régi 
ismeretségükre való tekintettel magyarul köszönt el Tasnáditól: „szervusz Pista!”

Pedig szinte csak a véletlenen múlt, hogy Tasnádi súlyemelő lett, hiszen kezdet-
ben kézilabdával próbálkozott, de az edző nem kedvelte túlzottan, majd a torna-
tanára is eltanácsolta azzal, hogy „ezekkel a bokákkal sosem lehetsz sportoló”. Az 
élet azonban alaposan rácáfolt az okoskodó oktatóra. Mielőtt rátalált a súlyeme-
lésre, az ökölvívást is kipróbálta, az Európa-bajnok Mihalik József volt az edzője. 
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A szüleinek viszont nem tetszett ez a sportág. „Amíg bokszolni jártam, otthon azt 
hazudtam, hogy súlyt emelni járok. Így egy kicsivel nyugodtabbak voltak. De mi-
előtt megtudták volna, már abba is hagytam az ökölvívást” – meséli.

Bár sokak szerint 17 évesen túl késő elkezdeni a súlyemelést, 1973-ban már 
harmadik lett szakításban az országos bajnokságon. Kitartására jellemző, hogy 
akkor sem hagyta abba, amikor sorkatonai szolgálata alatt a Steauához került, 
és Ştefan Achim, a bukaresti katonacsapat edzője eltanácsolta. A döntés mögött 
nemcsak az edző hozzá nem értése, hanem a kommunista hatalom „jóakarata” is 
állt, ugyanis a csapatban helyet kellett szorítani a párt egyik emberének, mivel 
akkoriban a sportolóknak nem kellett katonáskodniuk. 

Leszerelése után barátai biztatására kezdte újra Kolozsváron a súlyemelést, 
1975 nyarán már új országos csúcsot szakított, egy évre rá bekerült a válogatottba. 
Itt azonban folytatódtak a megpróbáltatások, ugyanis a szövetségi kapitány ugyan-
az a Ştefan Achim volt, aki elbánt vele a Steauánál. A konfliktus folytatódott, az 
egyik szakmai vitát követően Achim azt javasolta a szövetségnek, hogy Tasnádit 
fegyelmi okok miatt két évre tiltsák el a versenyzéstől. Ezt megúszva stratégiát vál-
tott, megtalálva az edző gyenge pontját. „A pasas nagyon szerette a piát, mikor ha-
zaengedett az edzőtáborból egy-két napra, vittem neki egy fél liter pálinkát, akkor 
már mindjárt engedékenyebb volt, és jobb fiúnak tekintett” – mesélte a megoldást. 

Innen kezdve viszont semmi sem akadályozhatta meg, hogy 1980-ban és 1984-
ben két olimpián is szerepeljen. „Olimpián részt venni fantasztikus dolog, nincse-
nek rá szavak. Eleinte álmodni se mertem róla, később, ahogy javultak az ered-
ményeim, és feljebb kerültem a ranglistákon, érthető módon már vágytam rá. 
A moszkvai és a Los Angeles-i olimpia nagyon különbözött egymástól, de mindkét 
helyszínen felemelő érzés volt ott lenni. Mindenféle népekkel találkoztál” – eleve-
nítette fel emlékeit a megye díszpolgára. 

Kiss Előd Gergely
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Pékség a kanyarban

Valahányszor terített asztal mellé ül a család, vagy hiányukban csak egyedül 
ülök le, tekintetem először a kenyértartó kosárra összpontosul. Fehér vagy barna a 
kenyér, szeletelt szerénységében, mint hűséges kísérője a levesételnek vagy a má-
sodik fogás húskölteményeinek, mintha tudatosan uralná az asztal közepét. A ke-
nyereskosár, gyékényből font, csillogó fém vagy műanyag, már várja, mikor nyúl 
egy kéz feléje, hogy az első szelet kenyeret kiemelje belőle. Ilyenkor egy pillanatra 
felvillan előttem az a hosszú út, amelyen a kalászba szökkenő gabonából készült 
liszt bonyolult metamorfózison keresztül átalakul a család fő étkévé.

Nem tartozom azok közé, akik kenyér nélkül nem tudják elképzelni az étke-
zést, de lelki szemeim előtt megjelenik egy nagy karéj félbarna kenyér megkenve 
házi zsírral (ikrás!), megsózva, egy hóstáti eredetű, zamatos kerti paradicsom kí-
séretében. Az volt ám a finom uzsonna! A paradicsomot haraptuk, és a leve lefolyt 
az állunkon. Néha tikkadoztunk is, de a zsíros kenyeret nem hagytuk.

Az éltető és laktató kenyér nem volt mindig ilyen finom. A háborús időszakban 
és utána az egy főre eső napi kenyéradag mennyisége és minősége is igencsak válta-
kozott. Emlékszem a formában sült kenyérre. Idősebb szomszédaink érdekesebbnél 
érdekesebb elnevezéssel illették. Hol prófuntnak – katonakenyérnek –, hol cibaknak 
titulálták, ez utóbbi tulajdonképpen az előbbi száraz, kétszersült változata volt. Ez a 
téglakenyér gyakran az igazi tégla nyersanyagára, az agyagra emlékeztetett. Belse-
jének sehogy sem akaródzott megsülni, ragacsos, tippanós massza maradt. Szelete-
lés után szárítva fogyasztottuk (fogainkat kímélve), ha nem penészedett meg.

Ha sikerült némi lisztre szert tenni, édesanyám otthon próbálta alakítani a pék 
szerepét. Hogy a térfogatot növelje, meg a minőséget javítsa, hol málélisztet, hol 
átdarált, főtt pityókát vegyített a tésztába. A dagasztás fontos volt. Nem volt ugyan 
bükkfa tekenő, de a nagy zománcos tál is megtette. Még volt egy fontos adalék. A ko-
vász. Faluhelyen még cöknek is nevezik. Ez a kicsi, néha savanyú szagú, pöffeszkedő 
vakarék egyik sütéstől a másikig kuksolt az éléskamra legsötétebb zugában.

Új sütéskor langyos vízben felhígítva a kenyértésztába vegyítették, ott aztán 
szabadjára pöffeszkedhetett, egyúttal a kelesztést is elvégezve. Olasz szerzetesek 
állítják, hogy a kovász eredeti magyar találmány. Egyébként a mindennapi ke-
nyerünk Magyarországon már a 17. században fogalom volt, amelynek különleges 
finomságú ízéről, nagyságáról, külső aspektusáról Európa-szerte ámulva beszél-
tek azok, akik megkóstolták. Tény az, hogy minden lánynak meg kellett tanulnia 
a kenyérsütés csínját-bínját, még mielőtt férjhez ment volna. A kenyér tésztájának 
dagasztása kényes és fontos mű velet volt. Többször kértük anyánkat, engedné meg 
nekünk, hogy besegítsünk, miközben tüntetőleg mostuk körömke fével, szappan-
nal a kezünket. Igyekezetünk soha nem járt sikerrel, így néma szemlélői voltunk 
bátyámmal a nagy műveletnek. Anyám pedig, illően a dagasztáshoz, énekelt.

Mi mást is? „Házunk előtt áll egy magas nyárfa, / alatta van édesanyám háza, 
/ Édesanyám fehér fejkendőben / cipót dagaszt bükkfa tekenőben.” Ezt a kenyeret 
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nem lehetett összehasonlítani az „állami téglakenyérrel”. Ennek messze terjengő, 
finom kenyérillata volt, ropogósra sült héjjal, néha jókora dúccal, ez utóbbi civa-
kodást előidéző ínyencségnek számított. Anyánk néha a nagy kenyérszelő késsel 
megvagdosta a kissé túlbarnult héját, így nyerve a vert hajú kenyeret. Alkalom-
adtán, ha sikerült a hóstátiaktól beszerezni, a kenyértésztát káposztalevélre he-
lyezte, úgy sütötte meg. A kihűlt kenyeret szertartásosan csak azután szelte meg, 
miután az aljára késsel keresztet rajzolt.

Amikor az általános ellátási helyzet javult, az újra működő pékségekből lehe-
tett beszerezni a mindennapit. Mi a Púpi-domb tetején lakó Bertha Mihály pék-
mestertől vásároltuk a kilós kenyeret, de ünnepekkor nála sütöttük a kalácsot is. 
A félig kelt kalácsnakvalót egy nagyobb cserépedényben és két kisebb, zománcos 
literes csészében vittük megsütni reggel, hogy aztán délután vigyük haza, nehe-
zen állva ellen az illatozó kalács megtörésének. Erre csak otthon kerülhetett sor, 
miután anyánk keresztet rajzolt a kalács aljára. Ezt a mozdulatot lestem el én is 
volt széki szállásadóm, néhai Boldizsár nénitől. Az ottani kenyérsütésnél én is 
besegítettem, valójában a „tűzmester” voltam, azaz a búbos kemence hevítésénél 
szorgoskodtam, raktam a tüzet, takarítottam a kihunyt parazsat, majd a háziasz-
szony formálta kenyértésztát káposztalevéllel „bélelt” falapátra helyeztük, aztán 
sutty!, becsúsztattam a forróságot lehelő kemencébe. Három-négy kenyeret sütöt-
tünk egy alkalommal. A megsült kenyeret a mama egy nagy késsel (én bozótvágó 
handzsárnak csúfoltam) megvagdosta, ettől lett vert hajú kenyér.

A világ többszöri változásával, ugyanannyiszor változott a mindennapi formája 
és minősége. Merem állítani, hogy a mi fertályunk táján a Pata utcai „kenyeres 
Ilonka” négyki lós kenyere vitte el a pálmát. Ez biztos gabonából készült.

Akkor még nem ismerték az adalékokat, ezeket a titokzatos E-vegyületeket, 
amelyek a máj, vese, hasnyálmirigy, és még ki tudja, melyik „alkatrészünket” rom-
bolják alattomosan.

A minőségi kenyeret sütő és árusító, több évtizedes tapasztalattal rendelkező 
rangos sütödék, mint a Csermalom utcai Bartha János és Jaksits Pál, a Györgyfalvi 
úti Burkhard István, a Timár utcai Guráth Béla, a dr. Gyarmathy Béláné tulajdo-
naként működő Katona-féle pékség a Kossuth Lajos utcából, a Pata utcáról Kádár 
Zsigmond, a Prezenszky Béla Jókai utcai, Prezenszky Pál Horthy Miklós (Horea, 
Ferdinánd király) úti, Prezenszky Samu Hunyadi (Avram Iancu) téri, Váradi Lajos 
Fecske utcai, Végh Árpád Kövespad utcai péksége méltán vívták ki a vásárlók elis-
merését és termékeik iránti ragaszkodását. A sort még lehetne folytatni, de zárnám 
egy olyan pékséggel, amely nagyon közel volt lakhelyünkhöz, és amelynek tulajdo-
nosát és családját is ismertük. Ez a Pata utca elején, az utca kanyarulatában Szántai 
Gyula péksége volt. Történetét, építésének évét ma már ho mály fedi, és nemigen 
akad leszármazott, aki pontos adattal szolgálna erről. A volt tulajdonos lánya, a 
fővárosban élő Éva úgy emlékszik, hogy az apja péksége előtti időkben létezett egy 
még régebbi sütöde, amelyet az idős, Nagykőrösről származó Szántai Tót Gyula, 
tehát az ő nagyapja működtetett. Az üzlet, nem tudni, mi okból, nemsokára csődbe 
ment. Ekkor vette át az irányítást ifjabb Szántai Gyula, aki a régi sütödét lerombol-
ta, és modern, nagyobb kapacitású pékséget építtetett. A munkatér ésszerűsítésének 
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kieszelője Butyka József, nagy kemencék tervezője és építője volt, aki sütőkemencés, 
kőművesmesteri oklevelét Bécsben szerezte. Brassóba és a távoli Konstancára is hív-
ták, és a fel épített sütőkemencék karbantartását országszerte vállalta.

Az ingatlan Pata utcára nyíló felében volt a liszt- és a kenyérraktár, baloldalt 
az üzlet, háta mögött mellékhelyiségek helyezkedtek el, majd Éva lányuk lakosz-
tálya. Középen volt a nagykapus bejárat, ahova egy kisebb autó is behajthatott.

A lisztraktár után következett a dagasztó, majd a kemencék, kettő alul, másik 
kettő felül. Ezekhez lépcsőkön kellett lemenni. Egyébként az egész műhely az utca 
szintje alatt volt, így a liszteszsákokat is csúszdán engedték le az utcáról a rak-
tárba. Általában hat-nyolc ember dolgozott a gyártási folyamatban, köztük László 
Sanyi, Maksay a Györgyfalvi útról, Valián Emil a Munkás utcából és Mărginean 
János, a „tűzmester”, aki a fát vágta és a fűtést vigyázta. Hála a jó szervezésnek, 
az üzlet jól ment. A Pata utcai kanyarban finom illatok terjengtek, az ablak előtt 
gyakran álldogáltak a mellettük lévő nagy udvarból a rajkók egy kis dúcért, amit 
jó szívvel adtak a segédek. Éva meséli, hogy gyerekkorában abban az udvarban 
játszott ő is a cigány gyerekekkel együtt. Volt egy barátja, Péter, két évvel kisebb 
fiú. Dadogós volt, de Évike türelmesen megvárta a mondanivalója végét. Mellesleg 
Évike – ahogy ő mondja – kancsi volt.

Mindkettőnek volt tehát hibája, de a prímet a lány vitte azért, mert neki bicik-
lije volt, Péternek csak rollerje. A státusszimbólum döntött a fölé- és alárendelési 
viszonyban.

Évát a szemben lévő házban lakó két idős hölgy próbálta zongorára tanítani, de 
ő inkább a rajzolás és a festészet iránt vonzódott. Szobájából ellátott a Gyalui-ha-
vasokig, ez a kép sokszor megihlette, rajzain, akvarelljein gyakran megörökítette 
ezeket a témákat. Egyébként a Szántai család is művészetkedvelő volt. Ebédlőjük 
falán több értékes festmény függött. Közöttük kedvencem, Ács Ferenc a kolozsvári 
Sétateret ábrázoló, gyönyörű pasztellszínekben pompázó festménye.

Éva másik szerelme a ló volt. A kenyeret eleinte egy kis szekéren szállították. 
A lovacska, amíg rakodtak, sokszor behajolt az ablakon, és végignyalta a lány ar-
cát, így ébresztette. Szeretett volna lovagolni, de a szülők féltették. Tanulmányait 
a képzőművészeti iskolában végezte, majd a műépítészetnek kötelezte el magát. 
A bukaresti filmstúdió műépítészeként hagyta el Kolozsvárt.

A Szántai-féle pékség elkezdte a négykilós félbarna kenyér gyártását, ami ha-
marosan sláger lett, mindenki ezt kereste a környéken. Ennek az illata, miután a 
kemencékből kivették, valóban ínycsiklandó volt, olyannyira, hogy az emberek 
meg-megálltak és jót szippantottak az isteni illatból. Erre valóban illett az angol 
„aroma therapy” kifejezés. Sajnos, a külváros „rendezése” a Pata utcát is elérte, 
ez meg a pékség bezárását, végső soron a föld színéről való eltüntetését jelentette. 
Hurcolkodásuk előtt vásároltam meg az ebédlőasztalukat, ez mai napig is emlé-
keztet rájuk és a Gyula bácsi arcára kirajzolódó fájdalomra. Semmibe vesző tekin-
tete mintha csak összehasonlította volna eltűnő sütödéjét, vagyonát, emlékeit, egy 
élet munkáját a kemencékből kiszedett friss kenyér elszálló illatával.

Tatár Zoltán
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Hóember

Két habszivacs gömböt szúrj fel hurkapál-
cára, a felsőre ragassz mozgó szemet. Sálja 
zseníliadrótból, sapkája régi kesztyű levágott 
ujjvégéből készül.

Hóembernek se keze, se lába,  
hóembernek pici szeme szén,  
lustán pislog, fadugó az orra,  
vásott kannát visel a fején.

Kösd össze azokat 
a hóembereket, amelyeknek  

egyforma a kalapja, 
a „keze” vagy az orra.

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Kósa-Huba Ferenc
1910-ben született Losoncon. Tanulmányait Temesváron végezte. 1939-ben a 

… Miklós Céh (vízsz. 53.) kolozsvári kiállításán szerepel. 1941–42-ben restaurál-
ta a kolozsvári Mátyás-emlékművet. Elkészítette a szobor kicsinyített másolatát, 
amelyet Kassa városának ajándékozott. A II. világháború után … (vízsz. 1.) fog-
ságba került. Ő restaurálta Kolozsváron a …-oszlopot (függ. 15.) és a …-oszlopot 
(vízsz. 7.). Hazatérve, 1949-től a Ion … (függ. 13.) Képzőművészeti Főiskolán az …
művészet (vízsz. 52.) gyakorlati vezetője. 1983-ban elhunyt Kolozsváron.

VÍZSZINTES: 11. Az egyenlítői övezet csil-
lagképe. 12. A Tisza legnagyobb mellékfolyó-
ja. 13. Mindig kéznél levő mértékegység. 14. 
Várromjáról ismert magyarországi település 
Veszprém közelében. 16. … a dohányzásról, 
abbahagyja a dohányzást. 18. Szláv igen. 19. 
Deciliter (röv.). 21. Szavakkal ócsárol. 22. Az 
egyik végtag. 23. A tetejére, falun. 25. Ilyen 
liget is van. 26. Ördög, spanyolul. 28. Angol 
főnemesi rang. 30. Kambodzsai, német és ga-
boni autójelzés. 32. Csillogó vagy áttetsző ás-
vány. 33. A szerelmi költészet múzsája. 35. 

Káros hatású. 37. Arisztokratikus. 38. Idegen 
Samu. 39. Ókori időmérő. 42. Antonov repü-
lőgépe (röv.). 43. Néma cet! 44. Parancsolga-
tó. 46. Esetlen, nagy termetű. 47. Arany, an-
golul. 49. Ház, otthon. 50. Nagyvonalú.

FÜGGŐLEGES: 2. Sietés, sietség, románul. 
3. Hűvös parti szél Spanyolország partvidé-
kén. 4. Ruhadarabot magán hord. 5. … Atti-
la, az egyik legnagyobb magyar költő. 6. Ze-
nedarab! 7. Női név (március 14.). 8. Sánc. 9. 
Vörös, németül. 10. Kötőszó. 12. …fal va, te-

lepülés Kalotaszegen. 14. 
Rozsdásodik, népiesen. 
17. …ruha, egyenes sza-
bású női ruha. 18. Annak 
…, valami ellenében. 20. 
Begyűjti a termést. 22. 
Kerítésen ajtószerű szer-
kezet. 24. Elektromosság. 
27. A görög ábécé r betű-
je. 29. A végén volt! 31. 
Rummal készült meleg 
ital. 34. Európa Ameriká-
val ellentétben. 36. Sze-
mérmet sértő beszéd. 40. 
Betűvetés. 41. A szóban 
forgó dolog alatti helyről. 
44. 10 gramm. 45. Görbe 
végtag. 46. Karl …, né-
met ifjúsági író. 48. Fe-
jetlenül adná! 49. A tízes 
alapú logaritmus rövidí-
tése. 50. A gallium vegy-
jele. 51. Azonos betűk.

Márk Lajos
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Február Böjtelő hava  
Jégbontó hava. Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Hétfő Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: tűz. 1 75 éve született a vajdasági Szenttamáson Gion 
Nándor író, újságíró. 

40 éve hunyt el Werner Karl Heisenberg Nobel-
díjas német fizikus.

2 Kedd Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása 
(Gyertyaszentelő 
Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások 
világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése bi-
zonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 Gyertyaszentelőn ha esik a hó, 
fú a szél, nem marad soká a tél.  
E napon kijön a medve a 
barlangjából. Ha meglátja az 
árnyékát, akkor visszabújik, 
mert még hosszú lesz a tél, ha 
azonban nem látja az árnyé-
kát, kint marad, mert már csak 
kevés ideig tart a tél.

3 Szerda Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: királyi.

3 900 éve, 1116. február 3-án hunyt el Könyves 
Kálmán magyar király.

A Balázs-napi eső jégverést hoz.

4 Csütörtök Andrea, Csenge, Janka, 
Ráhel

Andrea – görög–latin eredetű; jelentése: 
férfi, férfias. 

4 130 éve hunyt el Kolozsváron Ladányi Gedeon 
történész, egyetemi tanár. 

100 éve hunyt el Budapesten Téglás Gábor ré-
gész, az erdélyi turisztika egyik úttörője.

90 éve született Grosics Gyula labdarúgó, az 
Aranycsapat kapusa.

5 Péntek Ágota Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; jelen-
tése: hatalmas, uralkodó + erős, merész.

5 110 éve született Homonnai Márton kétszeres 
olimpiai bajnok vízilabdázó.

6 Szombat Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

6 305 éve, 1711-ben hunyt el Balogh Ádám kuruc 
brigadéros, dunántúli középbirtokos nemes.

50 éve hunyt el Zsakó István erdélyi elmegyó-
gyász, orvosi szakíró.

Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Vasárnap Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: Ró-
mába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

7 105 éve hunyt el Budapesten Haller Károly jo-
gász, Kolozsvár polgármestere (1884–1886).

100 éve született Nagyenyeden Varga Árpád 
emlékíró.

75 éve hunyt el Marosvásárhelyen Ősz János 
népmesegyűjtő.

8 Hétfő Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, 
Bakhita Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 110 éve hunyt el Nagybányán Maticska Jenő 
festőművész.

9 Kedd Apollónia, Abigél, Alex, 
Apolka, Csilla  
Húshagyókedd 
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: az 
apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Apollónak szentelt.

9 100 éve hunyt el Kolozsváron Esterházy Kálmán  
gróf, országgyűlési képviselő, huszár hadnagy. 

20 éve hunyt el Kolozsváron Rónai Antal operakar-
mester, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója.

10 Szerda Elvira, Gabriella  
Hamvazószerda 
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

10 90 éve született Budapesten Lehel György 
karmester.
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1 Hétfő Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: tűz. 1 75 éve született a vajdasági Szenttamáson Gion 
Nándor író, újságíró. 

40 éve hunyt el Werner Karl Heisenberg Nobel-
díjas német fizikus.

2 Kedd Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása 
(Gyertyaszentelő 
Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások 
világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése bi-
zonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 Gyertyaszentelőn ha esik a hó, 
fú a szél, nem marad soká a tél.  
E napon kijön a medve a 
barlangjából. Ha meglátja az 
árnyékát, akkor visszabújik, 
mert még hosszú lesz a tél, ha 
azonban nem látja az árnyé-
kát, kint marad, mert már csak 
kevés ideig tart a tél.

3 Szerda Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: királyi.

3 900 éve, 1116. február 3-án hunyt el Könyves 
Kálmán magyar király.

A Balázs-napi eső jégverést hoz.

4 Csütörtök Andrea, Csenge, Janka, 
Ráhel

Andrea – görög–latin eredetű; jelentése: 
férfi, férfias. 

4 130 éve hunyt el Kolozsváron Ladányi Gedeon 
történész, egyetemi tanár. 

100 éve hunyt el Budapesten Téglás Gábor ré-
gész, az erdélyi turisztika egyik úttörője.

90 éve született Grosics Gyula labdarúgó, az 
Aranycsapat kapusa.

5 Péntek Ágota Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; jelen-
tése: hatalmas, uralkodó + erős, merész.

5 110 éve született Homonnai Márton kétszeres 
olimpiai bajnok vízilabdázó.

6 Szombat Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

6 305 éve, 1711-ben hunyt el Balogh Ádám kuruc 
brigadéros, dunántúli középbirtokos nemes.

50 éve hunyt el Zsakó István erdélyi elmegyó-
gyász, orvosi szakíró.

Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Vasárnap Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: Ró-
mába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

7 105 éve hunyt el Budapesten Haller Károly jo-
gász, Kolozsvár polgármestere (1884–1886).

100 éve született Nagyenyeden Varga Árpád 
emlékíró.

75 éve hunyt el Marosvásárhelyen Ősz János 
népmesegyűjtő.

8 Hétfő Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, 
Bakhita Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 110 éve hunyt el Nagybányán Maticska Jenő 
festőművész.

9 Kedd Apollónia, Abigél, Alex, 
Apolka, Csilla  
Húshagyókedd 
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: az 
apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Apollónak szentelt.

9 100 éve hunyt el Kolozsváron Esterházy Kálmán  
gróf, országgyűlési képviselő, huszár hadnagy. 

20 éve hunyt el Kolozsváron Rónai Antal operakar-
mester, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója.

10 Szerda Elvira, Gabriella  
Hamvazószerda 
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

10 90 éve született Budapesten Lehel György 
karmester.
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11 Csütörtök Adolf, Bertold, Dezső,  
Marietta, Elek  
Lourdes-i Boldogasszony 
(A betegek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 125 éve született Kassán Komját Aladár költő, 
újságíró.

12 Péntek Lídia, Lívia, Lilla Lívia – latin eredetű; jelentése: ólomszí-
nű, kékes.

12 65 éve hunyt el Budapesten Bajor Gizi 
színművész. 

25 éve hunyt el Krassó György közismert ellen-
zéki értelmiségi, 1986-tól a Szabad Európa 
Rádió munkatársa.

13 Szombat Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina 

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és a Helé-
na női nevek önállósult becézője.

13 875 éve, 1141-ben hunyt el II. (Vak) Béla Árpád-
házi magyar király. 

250 éve született Thomas Malthus angol 
demográfus.

130 éve született Egriben, 75 éve hunyt el Deb-
recenben Csűry Bálint nyelvész, a magyar 
nyelvjáráskutatás jeles alakja.

14 Vasárnap Bálint, Valentin  
Nagyböjt 1. vasárnapja  
Szt. Cirill és Metód, Szt. 
Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

14 130 éve született Kapnikbányán Papp Simon  
geológus, a magyar kőolajbányászat 
megteremtője.

Ha házasodnak a verebek  
Bálintkor,  
Készülődhetsz a tavaszra 
bármikor.

15 Hétfő Georgina, Kolos, Levente, 
Fausztina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar eredetű; 
jelentése: iskolához tartozó, tanító, 
tanuló.

15

16 Kedd Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 875 éve, 1141-ben még gyermekként királlyá 
koronázták II. Gézát, apja, II. (Vak) Béla 
magyar király halála után.

Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik.

17 Szerda Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. 
alapítója, Szt. Donát

Donát – latin eredetű; jelentése: Istentől 
ajándékozott.

17 160 éve hunyt el Heinrich Heine német romanti-
kus költő. 

100 éve hunyt el Budapesten Konkoly-Thege Mik-
lós csillagász, meteorológus.

75 éve született Sepsiszentgyörgyön Seprődi Kiss 
Attila színházi és televíziós rendező, műfordító.

18 Csütörtök Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett

Bernadette – germán–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint a medve.

18 470 éve, 1546-ban hunyt el Luther Márton, a pro-
testáns reformáció szellemi atyja.

19 Péntek Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: liliom.

19 125 éve született Kolozsváron Ligeti Ernő író, 
publicista, a helikoni közösség tagja.

Ha Zsuzsanna napján a pacsir-
ták szólnak, vége lesz a hónak.

20 Szombat Aladár, Álmos, Zelinda  
Bold. Ferenc és Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelentése: 
testőrhadnagy; 
2. – germán eredetű; jelentése: minden-
ben hatalmas; 
3. – iráni eredetű; jelentése: elöljáró.

20 195 éve született Pesten Feszl Frigyes, az európai 
romantikus építészet jeles alakja, a pesti 
Vigadó tervezője.
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11 Csütörtök Adolf, Bertold, Dezső,  
Marietta, Elek  
Lourdes-i Boldogasszony 
(A betegek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 125 éve született Kassán Komját Aladár költő, 
újságíró.

12 Péntek Lídia, Lívia, Lilla Lívia – latin eredetű; jelentése: ólomszí-
nű, kékes.

12 65 éve hunyt el Budapesten Bajor Gizi 
színművész. 

25 éve hunyt el Krassó György közismert ellen-
zéki értelmiségi, 1986-tól a Szabad Európa 
Rádió munkatársa.

13 Szombat Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina 

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és a Helé-
na női nevek önállósult becézője.

13 875 éve, 1141-ben hunyt el II. (Vak) Béla Árpád-
házi magyar király. 

250 éve született Thomas Malthus angol 
demográfus.

130 éve született Egriben, 75 éve hunyt el Deb-
recenben Csűry Bálint nyelvész, a magyar 
nyelvjáráskutatás jeles alakja.

14 Vasárnap Bálint, Valentin  
Nagyböjt 1. vasárnapja  
Szt. Cirill és Metód, Szt. 
Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: erős, 
egészséges.

14 130 éve született Kapnikbányán Papp Simon  
geológus, a magyar kőolajbányászat 
megteremtője.

Ha házasodnak a verebek  
Bálintkor,  
Készülődhetsz a tavaszra 
bármikor.

15 Hétfő Georgina, Kolos, Levente, 
Fausztina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar eredetű; 
jelentése: iskolához tartozó, tanító, 
tanuló.

15

16 Kedd Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 875 éve, 1141-ben még gyermekként királlyá 
koronázták II. Gézát, apja, II. (Vak) Béla 
magyar király halála után.

Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik.

17 Szerda Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. 
alapítója, Szt. Donát

Donát – latin eredetű; jelentése: Istentől 
ajándékozott.

17 160 éve hunyt el Heinrich Heine német romanti-
kus költő. 

100 éve hunyt el Budapesten Konkoly-Thege Mik-
lós csillagász, meteorológus.

75 éve született Sepsiszentgyörgyön Seprődi Kiss 
Attila színházi és televíziós rendező, műfordító.

18 Csütörtök Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett

Bernadette – germán–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint a medve.

18 470 éve, 1546-ban hunyt el Luther Márton, a pro-
testáns reformáció szellemi atyja.

19 Péntek Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: liliom.

19 125 éve született Kolozsváron Ligeti Ernő író, 
publicista, a helikoni közösség tagja.

Ha Zsuzsanna napján a pacsir-
ták szólnak, vége lesz a hónak.

20 Szombat Aladár, Álmos, Zelinda  
Bold. Ferenc és Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelentése: 
testőrhadnagy; 
2. – germán eredetű; jelentése: minden-
ben hatalmas; 
3. – iráni eredetű; jelentése: elöljáró.

20 195 éve született Pesten Feszl Frigyes, az európai 
romantikus építészet jeles alakja, a pesti 
Vigadó tervezője.



2015–2016
FEBRUÁR224

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Február Böjtelő hava  
Jégbontó hava. Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

21 Vasárnap Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: Isten 
az én világosságom.

21 120 éve született Mihalik Kálmán orvos, zene-
szerző, a székely himnusz komponistája. 

115 éve született Mikházán Kacsó Sándor író, 
szerkesztő. 

75 éve hunyt el sir Frederick Banting kanadai 
Nobel-díjas orvoskutató, az inzulin egyik 
felfedezője.

22 Hétfő Gerzson  
Szt. Péter apostol 
székfoglalása

Gerzson – héber eredetű; jelentése: az 
idegen, a száműzött.

22 150 éve született Hódmezővásárhelyen Kallós 
Ede szobrászművész. 

Amilyen az idő ezen a napon, 
olyan lesz József-napkor is.

23 Kedd Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.

23 30 éve hunyt el Mérei Ferenc pszichológus, peda-
gógus, hálózatkutató. 

25 éve hunyt el Csanádi Imre költő, író, műfordító.
24 Szerda Mátyás, Etel  

Szt. Mátyás apostol
Mátyás – héber–latin eredetű; jelentése: 
Jahve ajándéka.

24 180 éve hunyt el Niklán Berzsenyi Dániel költő.
130 éve született Moll Elemér kolozsvári építész, 

számos középület, illetve villa tervezője.

Ha Mátyás jeget talál, akkor 
töri, ha nem talál, akkor csinál.

25 Csütörtök Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar eredetű; 
jelentése: méltóságnév.

25 175 éve született Pierre-Auguste Renoir francia 
impresszionista festőművész.

80 éve született Kolozsváron Veress Zoltán költő, 
író, műfordító. 

50 éve hunyt el Eisemann Mihály zeneszerző, 
karmester. 

25 éve írták alá Budapesten a Varsói Szerződés 
megszüntetéséről szóló megállapodást.

26 Péntek Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26 150 éve hunyt el a nagykárolyi születésű Gaal 
József költő, író, 48-as szabadságharcos.

27 Szombat Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; jelenté-
se: fehér sólyom.

27 80 éve hunyt el Ivan Petrovics Pavlov orosz 
fiziológus, nevéhez fűződik a feltételes reflex 
működésének leírása.

28 Vasárnap Elemér, Oszvald, Román, 
Ákos

Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 130 éve született Jászapátiban Rácz Aladár 
cimbalomművész. 

60 éve hunyt el Budapesten Riesz Frigyes mate-
matikus, kolozsvári egyetemi tanár. 

29 Hétfő Dávid 
Szökőnap

Dávid – héber eredetű; jelentése bi-
zonytalan, esetleg: kedvelt, szeretett, 
ill. egyesítő. Istenszerető jelentése is 
elterjedt

29 110 éve hunyt el Szentpéterváron Zichy Mihály 
festő- és grafikusművész. 

20 éve hunyt el Kolozsváron ifj. Kós Károly nép-
rajzkutató, muzeológus.
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Február Böjtelő hava  
Jégbontó hava. Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

21 Vasárnap Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: Isten 
az én világosságom.
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felfedezője.
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Gerzson – héber eredetű; jelentése: az 
idegen, a száműzött.

22 150 éve született Hódmezővásárhelyen Kallós 
Ede szobrászművész. 

Amilyen az idő ezen a napon, 
olyan lesz József-napkor is.
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25 éve hunyt el Csanádi Imre költő, író, műfordító.
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töri, ha nem talál, akkor csinál.

25 Csütörtök Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar eredetű; 
jelentése: méltóságnév.

25 175 éve született Pierre-Auguste Renoir francia 
impresszionista festőművész.

80 éve született Kolozsváron Veress Zoltán költő, 
író, műfordító. 

50 éve hunyt el Eisemann Mihály zeneszerző, 
karmester. 

25 éve írták alá Budapesten a Varsói Szerződés 
megszüntetéséről szóló megállapodást.

26 Péntek Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26 150 éve hunyt el a nagykárolyi születésű Gaal 
József költő, író, 48-as szabadságharcos.

27 Szombat Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; jelenté-
se: fehér sólyom.

27 80 éve hunyt el Ivan Petrovics Pavlov orosz 
fiziológus, nevéhez fűződik a feltételes reflex 
működésének leírása.

28 Vasárnap Elemér, Oszvald, Román, 
Ákos

Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 130 éve született Jászapátiban Rácz Aladár 
cimbalomművész. 

60 éve hunyt el Budapesten Riesz Frigyes mate-
matikus, kolozsvári egyetemi tanár. 

29 Hétfő Dávid 
Szökőnap

Dávid – héber eredetű; jelentése bi-
zonytalan, esetleg: kedvelt, szeretett, 
ill. egyesítő. Istenszerető jelentése is 
elterjedt

29 110 éve hunyt el Szentpéterváron Zichy Mihály 
festő- és grafikusművész. 

20 éve hunyt el Kolozsváron ifj. Kós Károly nép-
rajzkutató, muzeológus.
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7. Ahol a Borsa pataka ered… 

Sólyomkő után már kinn is vagyunk a Borsa-völgyi főúton, amelynek minősége 
sajnos semmivel sem jobb, mint eddig. Úgy döntünk, hogy nem „úszunk szembe 
az árral”: a völgy medrét és a patak folyásának irányát tiszteletben tartva először 
elautózunk a völgy végéig, a drági, almási vízválasztóig, és onnan folytatjuk eresz-
kedésünket. A vizek folyásának törvénye szerint.

Hiába haladunk, távolodunk az eddig látott, megszeretett hegyeinktől, kísér 
tovább a Gerecse és a Kőszikla méltósága. Egészen a vízválasztó tetőig jön a nyo-
munkba. Átlépni a dombokon a Szilágyság fele most nem szerepelhet úti céljaink 
között, pedig volna mit nézni ott is Drágtól Hídalmáson át egészen Zsibóig. Innen 
már merészebbek a dombok, talán több az erdő is, meghittebb a táj, tovább soka-
sodnak a szép román fatemplomok, és gyakoribbak a fakeresztek is. Igaz, ritkáb-
bak és fájdalmasabbak lesznek a magyar emlékeink. 

Erről a kitérőről most le kell mondanunk, és a vízválasztó innenső oldalából 
indulunk lefele, visszafele a Borsa völgyén. 

Honnan is ered a Borsa pataka, merre, melyik domb alatti göbbenőben lehet 
a forrásvidéke? Kevesen tudják ezt megmutatni. Főként azért, mert a forrás még 
csermely korától kezdve is többször nevet vált: az induláskor a régi lexikonok nagy 
része is Borsai-, Kisesküllői-, Válaszúti-ároknak nevezi. Nem ritka ez a sok patak-
névváltozás Erdélyben máshol sem.

Kisesküllő (Așchileu Mic)
A Drág–Borsa vízválasztójának aljáig ereszkedve Kisesküllő, a völgy első falu-

ja fogadja érkezésünket. Nevének különös csengése és ősisége az eskü szavunkat 
idézi. Olyan ősi, hogy a később letelepedő románok is csak kegyetlen, önerőltető 
nyelvfacsarással tudták átvenni, kiejteni és magukhoz illesztve használatukba ik-
tatni – Ástyileu. 

A településről írók közül többeknek is megmozgatta fantáziáját a falunév külö-
nös hangzása. Maga Kiss Lajos etimológiai szótára sem tudja egyértelműen meg-
fejteni, csak feltételezi, hogy az „ős” és „külü” (valamilyen madár nevét fedő) 
személynév (= külü család ősétől származó) összeolvadásából eredhet. De említi 
annak lehetőségét is, hogy esetleg a bolgár–török eskü szóból eredne. Anonymus 
Gestájában is említi Esculeu néven, majd Kővári László még merészebb, mert leírja 
és élteti azt az esküllői legendát, hogy a honfoglaló magyaroknak ez lett volna a 
vérszerződést megkötő helye. Mit mondhatunk erre? Bármi is igaz belőle, nagyon 
szépen hangzik. Bárcsak erősödne ettől a „nagyok vagyunk” eredetmondától az itt 
élő néhány magyar nemzeti, hitbéli tudata.

A faluban 1850-ben 665 román mellett csupán 44 magyar és 12 zsidó élt, a 
magyarok száma még később, a magyar világ alatt sem emelkedik 77 fölé. 2011-
ben Kisesküllőn 33-an vallották magukat magyarnak. Kabay említi és le is írja 
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a református egyház tulajdonában levő, vag-
dalással díszített varrottas abroszt 1624-ből. 
Megható felirata arról tanúskodik, hogy lánya 
emlékére varrta Hatvani Zsigmondné Tomo-
ri Anna: „1624 EN TOMORI ANNA HATVA-
NI SIGMONDNÉ FORMÁLTA ÉS VARTAM AZ 
ÉN KIS LÁNIOMNAK HATVANI ERSÓKNAK 
UGIAN AZON ESZTENDObE ISTEN EZ 
VILAGBUL KIVIVE.” Kabay még látta az 54-
es házszám alatti, boronafás, árkádtornácos, 
szalmával fedett házat, valamint azokat a kis-
paraszti kúriákat, a fodorházi kőművesmester 
alkotásait, melyekkel még sokszor fogunk ta-
lálkozni a völgynek ezen a szakaszán. 

Az 1801-es feliratú volt görög katolikus fa-
templom a faépítészet legérettebb és egyik leg-
szebb példája az egykori Kolozs vármegyében. 
A bejárat felett szemöldökfába vésve ez a fel-
irat áll: „Milvonyan Juon AO 1801”. Kabay sze-
rint a templom ennél sokkal régebbi lehet, és 
ez az évszám inkább a tornácra vonatkozhat, 
és nem a templom építési idejére. Benn a szen-
télyben latin, vegyes ortográfiájú felirat örökíti 
meg a gondnok és a lelkész nevét. 

Kisesküllő fele közeledve már messziről 
azt látjuk meg, hogy a falu feletti hegyen egy 
gyönyörű román fatemplom hivalkodik ékes 
zsindelypendelyével. A falun végighaladva mi 
is megfigyelhetjük a fentebb említett, kúria-
szerű, teljes épülethosszban árkádos tornáccal 
ékesített parasztházakat. Fehérre meszelt, nyi-
tott tornácos kisparaszti kúriák ezek. A fron-
ton levő két ablak fölött ugyancsak két pad-
lásablak is ékeskedik, és a házak frontja is 
boltozatos tornáccal zárul. Sehol sem láttunk 
ilyet eddig, csak a két Esküllőn és a környék 
néhány falujában.

Elsőként természetesen a „mi templomunk” 
környékén nézünk szét, hisz mellette kell el-
haladnunk. Kicsiny, arányos, szerény templo-
mocska, gondosan építve a 19. század végén, 
szinte Alpár Ignác-os stílusban. A bejárat fölött 
római számokkal: épült 1891. 
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A templom körül és mögötte is temető, az újabbik, de azonnal tudjuk, hogy a 
régi temetőrész a régi kövekkel fenn van a dombon. Oda is felmegyünk körülnézni 
a nagy bozótba. Alig lehet a sűrű cserje között járni, mely alatt sírjainkat nehezen 
tudjuk fellelni, mert benőtte a bongor, a lián, de még így is láthatjuk az elsüllyedt 
régi kövek egy részét. Talán itt lehetett valahol a régi templom is. Böngésszük a 
sírköveket, nehéz kiolvasni a neveket. Találunk néhány ledőlt követ és egy koporsó 
alakú latin feliratú tumbát is 1772-ből. Odafentről, az akácok közül festői kilátás, 
lelátás fogad, jól látszik az egész völgy, a Gerecse, a Kőszikla és a szemközti domb-
oldalon a lenyűgözően szép román fatemplom is.

Sokszor jártunk már Kisesküllőn, de most végre egy kis pünkösdi gyülekezetet 
is együtt találhatunk. A Borsa völgye fejénél reggel 10 órakor Kisesküllőn kezdjük 
az ünnepeket. Ide is dr. Tunyogi Lehel magyarfodorházi lelkész a beszolgáló. Keve-
sen vagyunk itt, többen vannak a hazajöttek vagy hazaköltözöttek, mint a helyben 
lakók. Az idős kurátor, Pap Károly bácsi a többiekkel együtt emlékezik a régi dol-
gokról, a faluról, lelkészekről, néhány birtokosról, a régi temetőről. Meglepődöm, 
hogy mindenki tudja, meséli a legendát: „itt kötötte az esküt”, a vérszerződését 
a hét vezér. El is magyarázzák nekem, hogy hol: a két Esküllő között jobbra talál 
egy kis dombot, és egy kereszt is áll rajta. Nem volt nehéz hazafele rátalálni és 
lefényképezni, ott halad el az út mellette.

Nagyesküllő (Așchileu Mare)
A két Esküllő közös alapítású falu, összeköti őket a közös eredet és név. 

Nagyesküllő nevét először 1320-ban Esculeu maioris, majd 1431-ben Nageskelew 
alakban jegyezték fel. 1587-ben: Nagy Eskeoleo, 1636-ban Nagy Üskülő, 1754-ben 
Alsó Üskülő.

A Wikipédia ezt írja a faluról és nevének eredetéről: „Anonymus szerint miután 
Tuhutum (Tétény) legyőzte az erdélyi vlachok (románok) vezérét, Gelou-t (Gya-
lu), Erdély lakói itt tettek hűségesküt a győztesnek, és a helyet ennek emlékére 
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nevezték el Esküllőnek. A magyar történettudomány ma már nem tartja Anony-
mus krónikáját történeti forrásnak a 9–10. századra nézve.” 

Már az 1830-as években a falu református temploma romokban hevert, majd 
teljesen el is tűnt. 1850-ben 548 román mellett 63 magyar és 11 zsidó élt, vala-
mint 18 cigány, majd a magyarok számában 1920-ig csökkenés, onnan kezdődően 
enyhe emelkedés következett. 1190 román mellett 67 magyar és 35 cigány élt a 
faluban. A Szent György tiszteletére szentelt, volt görög katolikus fatemplom 1820 
körülire datálható. Eredeti zsindelyfedését 1963-ban bádogra cserélték, majd fel-
hagyták, és lenn a falu közepén 1998-ban új ortodox templom épült helyette. Nem 
érdektelenek itt sem a környező dombok, hegyek nevei: a Tölgyes, a Légyhegy, a 
Juhtető, és északnyugatra a Cserepes.

Nagyesküllő községközpont, a völgynek is adminisztratív közepe. Körülötte jobb-
ra és balra elnyúlik néhány falu, de közülük csak Ördögkeresztúron és Kisesküllőn 
élnek magyarok. Nagyesküllőn nem él és az utóbbi évszázadban egészen biztosan 
nem volt számottevő a magyarság. Az utolsó kisbirtokos család a Kozma volt, akik 
kihaltak, házuk eltűnt, a földeket ugyan visszakapták az utódok, de messzebb él-
nek a Faragó Ernő volt ördöngösfüzesi lelkész atyafiságai. A családi temetőjük ott 
helyezkedik el a falu fölötti egyik dombon. Néhány régebbi és újabb sírköve maradt 
meg ebben a falu feletti temetőkertben. Oda kapaszkodunk fel, ennek a dombnak 
az ormára, ebbe a kertbe, mely ma is a Kozma család magánterülete, és amely csa-
ládi temetkezési helyül is szolgált. Nézegetjük a régi köveket, olvasgatjuk a neve-
ket a megmaradt sírköveken. Nehezen olvashatóak már: Pap Bálint, Pap Zsigmond 
nevét sikerült kibetűznünk. „Emléke Pap Zsigmondnak”, 1800–1869. „A leghívebb 
hitves, forrón szeretett édesanya…”

Dorna 
Nagyesküllőről aztán Dornára, ebbe a szín-

román faluba is kiszaladunk a páncélcsehi 
hegy mögötti völgybe. Sok időnk nem marad 
kutakodni, de csak szét kell néznünk. Ahogyan 
haladunk felfele a keskenyedő völgyecskébe, 
újabb festői táj fogad. Ahogy emelkedünk az 
úttal az enyhe dombok között, úgy magasod-
nak, színesednek körülöttünk a hegyek is. Alig 
néhányan lakhatnak itt, de a falucska legelején 
egy fakereszt, majd egy román fatemplom fo-
gad. Építészeti érdekességei nincsenek ugyan, 
de csak körbejárjuk. Szanaszét a falu határá-
ban juhok legelnek; úgy tűnik, ez a legjövedel-
mezőbb itt, és elég nagy a határa, szinte „köz-
birtok”, vagyis mindenkié. A faluban egyetlen 
magyar asszony él, de nem tanácsolták, hogy 
meglátogassuk férje miatt. A falutól kisebb 
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völgyecskék és csermelyek keskeny medrecskéi kapaszkodnak neki a páncélcsehi 
vízválasztónak. Faluszomszédjai közelebb és távolabb a Páncélcseh mellett a szín-
román Szótelke, Adalin, Szentkatolna és Vajdaháza lenne. Itt ez a hegy lesz ennek 
a völgynek a legmagasabb pontja, hisz valóban elválasztja egymástól a borsait a 
szomszédos páncélcseh-dobokai völgytől. 

Ördögkeresztúri reménykedések (Cristorel)
Az esküllői főútról Ördögkeresztúr nagy része nem látszik, csak sejlik. 

Nagyesküllőnél tábla jelzi, hogy itt kell letérni a főútról, és már meg sem lepő-
dünk azon, hogy az útviszonyok hirtelen megjavultak. Az évtizedeken át köves, 
göröngyös utat hirtelen felváltotta a vadonatúj aszfalt. És ahogy ez mostanában 
Romániában történni szokott: a mellékút vagy épp mezei út időnként jobb, mint 
a főutak. Benn az oldalvölgyben, gyümölcsösök és erdők borította hegyek alatt 
ereszkedik lefele a keresztúri patak. Ismerjük már ezt az utat, hisz jártunk már 
fentről, a kolostor felől leereszkedőben. A szemet és szívet egyaránt nyugtatja a 
gyümölcsösök koszorúja. A falucska piacán pedig ott áll nagy méltósággal, karcsú 
tornyával az alig százéves református templom. Mellette a nemrég visszaszolgál-
tatott felekezeti iskola, tovább pedig a régi parókia – immár mint gyülekezeti, 
ifjúsági központ.

A falu nevének „Ördög” 
előtagját egykori birtokosá-
tól, Ördög Andrástól kapta, 
míg „Keresztúr” utónevét 
valószínűleg a Szent Kereszt 
tiszteletére szentelt temp-
loma után. A falu nevét 
1320-ban említette először 
oklevél p. Kerestur alakban, 
és említették plébániatemp-
lomát is.

1850-ben 293 román 
mellett 75 magyar és 18 zsi-
dó élt. A magyarok száma folyamatosan emelkedett 200 fölé, de 2002-re már ismét 
csak 60-an maradtak. A 18. században a református műemlék templom sokáig ro-
mokban hevert, a 19. században építettek újat helyette. 1715-ben megfogyatkozott 
magyar lakossága mellé románok költöztek a településre. 2002-ben 439 lakosa közül 
356 fő román, 69 magyar nemzetiségű és 14 cigány etnikumú volt. 2011-ben: 422 
lakosból 69 maradt a magyar.

A falu híres szülötte Szász Gerő (1831. aug. 5. – 1904. ápr. 29.) kolozsvári 
református lelkész, költő és egyházi író, aki ide tért nyugalomba ősei mellé a ma-
gyar temetőbe. Jeles birtokos családja a Szacsvay, akik közül Lécfalvi Szacsvay 
Sándor kastélya, vagy inkább udvarháza a falu felső felében állt a 90-es évek ele-
jéig. Kabay még nagy sajnálkozással írja róla, hogy „nagy kár egérvárnak tartani, 
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gabona- és kacattárnak használni, holott kis javítással célszerűbben felelne meg” 
helyi értelmiségiek otthonának. 

Megszoktuk már a Borsa völgyében és többi a román többségű településeken, 
mégis meglepődünk, hogy a hegyek, dombok neveinek nagy része itt is magyar: 
Légy-hegy, Gerecse, Hidegkút dombja, Tóhéj-domb, Anucza.

Ördögkeresztúron a 2000-es évek elején csoda indult megszületni. Nagyot aka-
rásból, összefogásból. A kolozsvári Farkas utcai templom ifisei – a Tussay család 
aprajával-nagyjával együtt – elkezdték felújítani a református gyülekezet évtize-
deken át üresen álló lelkészi lakását. Igyekeztek mindent rendbe tenni, amit lehe-
tett, ajtót, ablakot, tetőt cseréltek, most épp vizet vezetnek, az épületet fürdőszo-
bával, zuhanyzókkal látják el, és alkalmassá kívánják tenni ifjúsági találkozók, 
táborozások szervezésére. Öreg az épület, még mindig sok tennivaló van hátra, 
de meg-megakadozva, csak halad tovább a munka. Ezzel Keresztúron, legalábbis 
egy kis időre, magyar élettel telik meg a falu. Fiatalok énekétől, játékától, magyar 
beszédétől lesz hangos, és istentiszteletekre is megtelik a templom. És a fiatalok 
életében az az igazi, amikor a munkatáboroktól vezet az út a pihenőtáborokig. Az 
eddig ismeretlen zsákfalu hirtelen ismerős lett a kolozsvári fiatalok körében, arról 
is, hogy itt nemcsak szórakozni lehet, de dolgozni is kell.

Tussay Endrével érkezünk Keresztúrra, ő fodorházi születésű, de felesége, Irén-
ke révén honosodott ide, és lett szerelmese az üresen álló parókiának (is). Úgy 
mondhatnánk, hogy többszörösen „szívügye lett” Ördögkeresztúr. Minden gondo-
lata, terve, álma e körül a kis parókia körül mozog, és gondos házigazdaként azt 
szeretné, hogy minden a legjobb legyen. Elsősorban a falunak, a fiataloknak, a 
magyarságnak. Közben minden dokumentumot gyűjt, ami a falura, a nemesi csa-
ládokra, lelkészekre vonatkozik. Fényképeket, anyakönyvi adatokat, térképeket, 
tárgyakat, hogy ne menjenek veszendőbe, hogy megmaradjanak az itt táborozó 
fiatalok emlékezetében. Endrének minden álma a megújuló, jobb sorsra érdemes 
Ördögkeresztúr. 

A parókia kertje messzire felnyúlik a domboldalba, ahol a hajdani birtokos, 
a Szacsvay család kriptája is található. A Szacsvay-kripta gyommal benőve bújik 
neki a dombnak, ahová mélyét bevágták. A kis ablakon bekukkintva, érckoporsó-
kat láthatunk. A kripta szájához hatalmas követ támasztottak, és nekihányták a 
földet. Bölcs döntés volt, mert így nem fértek hozzá a kincskeresők és sírgyalázók, 
és a benne pihenők nyugalma is zavarhatatlan lett. A 90-es évek elején a falu kö-
zepén még állt valameddig a szép Szacsvay-kúria is, aztán lebontották, semmivé 
lett azzal, hogy széthordták köveit. A Szacsvay család tagjai rendszeres kapcso-
latot tartanak a faluval, a báróék mindig szívesen látott vendégek idehaza. De 
ami helyrehozhatatlan, a széthordott udvarház, a vissza nem szolgáltatott földek, 
mind fájdalmas sebek maradnak számukra örökre.

A másik dombon szilvafák között rejtőzik a magyar temető. Ahogy felérünk 
majdnem a tetejére, a telek sarkában, egy szép kilátású helyen azonnal szemünkbe 
ötlik a régi, az 1800-as évek végén lebontott műemlék templom helye. Pontosan kö-
vethető a falak nyoma, itt-ott előbukkannak és jól láthatóak még a fundamentum 
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megmaradt kövei is. Beazo-
nosítható kelet–nyugati fek-
vésével, és a keleti szentély 
is minden kétséget eloszlat. 
És ha még volna kételyünk, a 
templom belsejét sejtető mé-
lyedésekben lábszár- és ko-
ponyacsontokat is láthatunk. 
A templomemlék körül, né-
hány régebbi sír mellett itt 
találjuk Szász Gerő híres 
kolozsvári Farkas utcai pap, 
hitszónok és lapszerkesztő 
sírját és emlékjelek nélkül a 
családtagjaiét is. 

Ördögkeresztúron ma 
már kevés a magyar, nagyon 
kis lélekszámú, alig 60 lel-
kű a református gyülekezet, 
igazából nem is nagyon tud 
lelkészt eltartani. De meg-
van ehhez az akarat, erején 
felül és körömszakadtáig 
ragaszkodik nemcsak anya-
egyház jellegéhez, de saját 
lelkészéhez is, és nem közös-
ködik senkivel. Jelenleg még Magyarvistáról ingázik ide Felházi Klára tiszteletes 
asszony, körbe, Kolozsváron át nagy kerülővel, vagy keresztül hegyen-völgyön, 
de a tervek szerint nemsokára férje mellett vistai másodlelkész lesz. A lelkésznő 
áldozatos szolgálata egyáltalán nem irigylésre méltó. Ezen a vidéken alig ismer-
hetünk nehezebb helyzetű beszolgálást, mint ezt. Vagy a Nádas mentén, a berendi 
hegyen jön át, vagy körben, be Kolozsvárra, és kajántói, bodonkúti, borsai völgyön 
át érkezik. 

Pünkösd harmadnapjára újra ide érkezem, kevesen vagyunk a templomban. 
„Miért nem jött első napján?” – ezzel válaszolják meg hangosan a fel nem tett 
kérdésemet. A templom itt is rendben van. Szép, egységes stílusban épült a 19. 
század végén. Míves megmunkálású a bútorzata is, szép asztalosmunka van benne, 
a templom piacán középen az épen maradt, fából faragott szószékkel. Oldalainak 
tábláit címeres díszítésű domborzatok ékesítik. Kinn a torony homlokán, a bejárat 
felett is ott áll az építés idejét jelző felirat, és az is, hogy építtette a Szacsvay család. 

Nézem, ahogyan a templom piacán a fal mellett körben, a templom falának 
domborulatát követve üresen állnak a patrónusi család székei. Méltó főhelyre 
emelték ki magukat a falu nemesei a körpadokkal, fejük felett a Szacsvay és az 
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ozsdolai Kuun család címerei. Így volt az gyakorlatban hajdanán. Lássa jól őket a 
falu. Jól énekel a gyülekezet. Hallgatom a lelkésznő biztató szavait, melyek több-
szörösen visszacsendülnek az üres falak között. Jól érthető és követhető, egyszerű 
nyelvezetű istentiszteletet tart. Kérdez, és a gyülekezet, a gondolatmenetbe bekap-
csolódva időnként válaszol is hangosan, együtt. 

Odakinn közben zuhogni kezd az eső, aztán Felházi Klára lelkésznő jelenlé-
tében beszélgetünk a kis gyülekezettel. Az „iskolaharcot” emlegetik először és 
legtöbbet; nemrég kapta vissza a gyülekezet a templom melletti régi iskoláját. 
Előzőleg, istentisztelet előtt egy falubeli román férfivel beszélgettem. Nem is lepő-
döm meg, hogy nehezményezi az iskola visszakérését, amikor azt milyen szépen 
rendbe tette a tanács. Bezzeg, kellett a magyaroknak, most üresen áll. Többen 
bekapcsolódnak a történetekbe: Gombás Ferenc és testvére, Sándor és annak fia, 
Csaba ő jelenleg a gondnok. Ismét elmesélik, hogy a 90-es évek elején bontották 
le a Szacsvay-kastélyt. Kollektív volt benne, aztán üresen maradt, és a falusiak 
elkezdték hordani róla a cserepet, majd a gerendákat, a téglákat. Aztán összedőlt. 
A telkét aztán eladták, most épp az új iskola épül helyére.

A Keresztúrok-találkozókat is emlegetjük, ahová rendszeresen eljárnak innen 
is. Aztán a helyi értelmiségiekre terelődik a szó. Mert nagy és tanult embert azért 
adott Keresztúr is. Innen származott és haláláig szerette kis faluját, rendszeresen 
hazajárt a Szilágy megyei Ipp lelkésze, Koszorús Ferenc. Itt volt óvónő és itt él 
Dobrai Klára és özvegy tiszteletes asszony leánya. Maghi János a 70-es évekig volt 
keresztúri lelkész, aki arról volt híres, hogy mindig lóháton járt. Az ő tanítónő 
leánya is itt élt a nemrég történt Kolozsvárra költözéséig. De idevalónak érzi és 
vallja magát a Szacsvay család sokadik nemzedéke, hiába üldözték, kergették el 
annak idején, hordták szét kastélyukat, a gyökerek ide hozzák vissza hazalátoga-
tásaikban, de ide hozták a családi kriptába halálukban is.

Aztán a szomszéd falvak magyarjairól kérdezem a híveket. Sorolják azt az 
egy-két magyart, akik régebben vagy újabban arrafele költöztek. Itt is, mint 
Fodorházán, képzeletben végigszaladunk a völgyeken. Dornán is van, hogyne len-
ne, magyar. Călinnek a felesége Maros megyei, de a fia már nem tud magyarul. 
Sólyomkőre költözött innen Gombás Dani, Dancinak mondjuk. A Sârbu házában is 
lakik valaki, a második ház a főúton balra. Drágon egy hónapja temették el a ré-
gen elhunyt magyar molnár, Rácz Marci bácsi feleségét, Jolánka nénit is. A lánya, 
Tulogdi Éva is ott maradt özvegyen, amióta Karcsi meghalt. Ő él itt még és a lánya, 
ők az utolsó drági magyarok. Ők vették most át a malmot. Megint megy a malom, 
de már csak állatgabonát őröl.

Az ördögkeresztúri óvónő, Dobrai Klári néni finom mosolyú arca, értelmiségi 
méltósága kiemelkedik a faluból. És vissza is sugárzik a falura. Lám, lám, milyen 
más egy falu sorsa, ahol ott maradt egy-egy tanító, óvónő, lelkész, tiszteletes asszony, 
akár úgy is, hogy nyugdíjas éveire hazatér. Van, akit meghallgatni, aki erőt adjon, 
aki köré rendeződjék a maradék magyarságú falvaink biztonságérzete, lelkiismerete. 

A gazdag múltról valló kúriaszerű háza ott áll a református parókia során a 
patakon túl, a hegy oldalában. Kinn ülünk le a ház előtt a diófa alatti farönkökre 
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beszélgetni. Klári néni szépen, gondosan, összeszedetten, mondandója fonalát el 
nem veszítve, frissen emlékezik. Sorra vesszük a távoli múltat, a gyermekkort, 
a négy magyar évet, amikor még 250 lelkes volt a keresztúri magyarság. Mert 
többször visszatér a négy szép magyar év, a Szacsvay báróék és kastélyuk, a Bor-
nemissza birtokosok emlékezete. Emlegetjük a hajdani nemesi, kisnemesi, a Kun, 
Bakó, Sztojka, Bornemissza családokat. A lelkészek áldásos munkájának és mu-
lasztásainak, bűneinek emlékeit is. 

Klári néni ebben a kúriában nőtt fel, édesapja a Sztojka családtól vásárolta 
meg. Apja is középbirtokos volt, majd kulák lett, és ez a bélyeg végigkísérte a csa-
lád egész életét. A nagyváradi tanítóképző elvégzése után Klári néni munkahelyé-
vel sokáig vándorolt a szilágysági Bagos, Kémer, Kárásztelek, Somlyóújlak óvodái 
között. Mindenütt az volt a bélyeg rajta, hogy rosszra neveli a gyermekeket, mert 
kulák a származása. A vándorlást megunva aztán hazatért szülőfalujába, ahol az 
otthon, család, rokonság és kis kúria viszonylagos nyugalmában sikerült elrejtőz-
nie. És bár magyarul végezte a képzőt, román tagozaton fejezte be pedagógusi 
pályáját, mert közben elsorvadt a keresztúri magyar oktatás. 

Figyelem és csodálom, amilyen mívesen, gondosan, igazi nyelvőrző óvónősen be-
szél, enyhe szilágysági hangsúlyhajlításokkal. Mellette özvegyen maradt körösrévi 
lelkészfeleség, képzőművész leánya, Boros Ildikó, aki szintén egyedül maradva, né-
hány éve hazaköltözött édesanyja mellé. Most épp meszeli, saját keze munkájával 
újítja a családi házat, szobáról szobára, ablakról ablakra, „asszony létére” egyedül. 

Felkapaszkodunk a hegyoldalba, a telek oldalában kialakított családi sírkert-
be. Itt nyugosznak a nagyszülők, a szülők, a férj, és – az előre felvésett felirat 
jövendölése szerint – Klári néni is a maga 82 esztendejével ide készülődik – majd. 
Reméljük, hogy ez még messze lesz. A ház körül nagy a nyugalom, a kis völgyben 
is nagy csend van, és érezzük, vissza kell ide jönni ebbe a felemelő erőt sugárzó 
családi kúriába.

A falu végéről aztán még egyszer visszanézünk. Ördögkeresztúr az utolsó (vagy 
inkább az első?) számottevő kis magyar sziget a Borsa völgyének fejénél. Megtartó 
farengeteg, megélhetést nyújtó gyümölcsös védi mindenütt. Fák, erdők, gyümölcs-
fák közé rejtőzött az ellenség elől, mely nemcsak megóvta, de évszázadokon át el 
is tartotta népét termésével. A „kereszt uralmába”, hatalmába ajánlott régi temp-
lom eltűnt ugyan, de maradt egy nevét viselő kis falu és maradék magyar népe. 
Csend, nyugalom, béke. Kellemes lehet itt élni.

Tovább ereszkedve Fodorháza fele a két Esküllő között még néhány méteres pi-
hentető kitérőt teszünk, és megállunk egy kis oldalpatakocska partján. Nem sejtett 
felfedezés fogad: egy halom házi szemét, lomtalanítás vagy háztartás-felszámolás 
utáni szemétkupac. Meglepődve látjuk, hogy a patakocska partján a zsenge tavaszi 
szél a szemétrakás fölött magyar könyveket (!) lapoz. Ahogy közelebb hajolunk hoz-
zá, azt látjuk, hogy bizony régi Előre Naptárak ezek az 1970-es esztendőktől. Az első 
oldalon „Csócséczku” teljes oldalnyira kinagyított ábrázatját jól megáztatta az eső, 
s utána ott sorakoznak egymás után a hazafias vezércikkek, szövegek, versek. Köz-
tiszteletben álló magyar író jeleseink közül is többen ott csörtetnek, nyalakodnak a 
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kötelező vagy önként vállalt dicshimnuszaikkal a diktátor körül. Honnan kerülhe-
tett ide, a világ és nyelvhatár szélére mindez az anyanyelvi lomüzenet? Elfelejtettük 
ezt a kort, és szeretnénk egészen ki is törölni, s most itt találjuk szembe magunkat 
vele a patak parti hulladékban. Méghozzá magyarul. 

Túl minden időn és földrajzi tájon, ahol már alig vagyunk, ahol eltűnt a ma-
gyarul írás és olvasás, a magyar újságolvasás és talán a magyar könyvek is lassan, 
itt maradt emlékezetünk egy világvégi völgyben. Egy lomtalanítás nyomán az 
erre járónak egy átkos kor, egy rossz emlékű múlt üzen vissza – egy szemétkupac 
tetejéről – magyarul.
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Hogy miként lett a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség magyar 
anyanyelvű, arról Jászay Károly, egyházközségünk egykori tanácsosa és pénztárnoka 
részletes kutatást végzett és tanulmányt írt az Erdélyi Múzeum-Egyesület Tudományos 
Füzetek sorozatának 94. számába, 1937-ben. Ebből a tanulmányból ragadtunk ki 
részleteket. 

Magyar lutheránus megmozdulások  
Kolozsváron
(1798–1861)

Kolozsvár lakossága a XV. században feles arányban volt magyar és szász. Ezt 
a körülményt igazolja a Mátyás király által aláírt 1458-i egyezmény s a János vá-
lasztott király által 1568-ban kiadott Unió. A két nemzet közötti viszálykodásokat 
és egyenetlenkedéseket ezek az okmányok kiküszöbölték, s a jogok mintegy törvé-
nyesítést nyertek. Zsinórmértékül szolgáltak az összes közhivatalok betöltésében, 
és szabályozták a vallás, illetve a templom használatának a jogát is. 

Az 1517. év, Luther Márton fellépése, az egész XVI. század gondolkozását lenyű-
gözte. Erdélyben 1519-ben jelentek meg Luther tanai. Szebeni kereskedők hozták 
magukkal nyomtatott példányokban a lipcsei vásárból. Az új tanok rohamosan ter-
jedtek, bár a szebeni papság mereven visszautasította. Kolozsváron 1544. február 
13-án halt meg Adorján esperes, a szabad művészetek, a jog- és államtudományok 
doktora. Halálának hírére a Wittenbergben tanuló Vízaknai Gergely és Heltai Gás-
pár, mindketten szász eredetűek, azonnal hazasiettek. A papválasztó gyűlés Heltai 
Gáspárt választotta meg kolozsvári plébánosnak. Minthogy pedig Heltai, Németor-
szágban tanulva, Lutherhez csatlakozott, Kolozsváron csak mint lutheránus lelkész 
tölthette be lelkészi hivatását. Ez alapon állíthatjuk, hogy 1544-ben lett Kolozsvár 
egész lakossága, tehát a magyar és szász nemzet, lutheránus, s a főtéri Szent Mi-
hály-templom, ahol Heltai német nyelvű istentiszteleteit tartotta, evangélikus. 

A város még Dávid Ferenc lutheránus lelkészkedése alatt is lutheránus volt 
1559-ig. Dávid Ferenc vallásújító fellépése megváltoztatta a várost. A reformáció 
hatása alatt megnyugodott vallásos lelkek újból forradalmi megrázkódtatások közé 
kerültek. Előbb a református, majd az unitárius s végül a titkon parázsló katolikus 
vallás kezdte gyűjteni híveit. A lutheránus elem leszorult a küzdőtérről. Csak 1627-
ben találunk lutheránus nyomokra, amikor az ortodox egyház patrónusai, tehát a 
reformátusok egy magyar nyelvű beadványban Szebentől prédikátort kérnek.

A lutheránusság azonban ekkor sem éledt fel. Csak 1694-ben látunk határozott 
lutheránus mozgalmat, de már színtiszta szász elemmel. Ez a mozgalom 1696-ban 
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Zabanius Izsák szebeni városi pap lelkes közreműködésével a kolozsvári ág. h. ev. 
szász egyházközség megalakulásához vezetett. Az egyházközségben 1696-tól 1798-
ig nem találkozunk magyar jelenségekkel. Igaz, hogy erre az időre az egyházközség 
régi irattára nagyon hiányos. Néhány magyar név fordul elő: ebből azonban csopor-
tos jelenségekre nem következtethetünk, inkább a szászság tömör és együttes műkö-
désére, mely a város falain belül, politikai testületként kezdi elveszíteni befolyását, s 
így az egyházközség berkeiben őrzi meg s tartja fenn fajiságát. 

Annál meglepőbb az általam megtalált s közlésre itt először kerülő okmánysoro-
zat. Ezek az okmányok igazolják a helybeli lutheránus egyházközségben az első ma-
gyar törekvéseket, a magyar nyelv szeretetét s magyar fajiságunk értékelését. A tö-
rekvések hivatalosan 1798-ban kezdődnek, de gyökerük korábbi időre nyúlik vissza, 
aminek bizonyítására azonban ez idő szerint nem térhetünk ki. 

A magyar nyelvű istentisztelet bevezetését a magyar és tót nyelvű lutheránusok 
Mauksch Tóbiás – a jelenlegi Hintz-gyógyszertár egyik őse, Kolozsvár híres főka-
pitánya –, az egyházközség jegyzőjének s később kurátorának a kiadott rezolúció 
másolatára rávezetett széljegyzete szerint 1798. május 20-i beadványukkal kérték a 
presbitériumtól. Az eredeti beadvány szövege ismeretlen, csak annyit tudunk róla, 
hogy abban időnkinti magyar prédikációért esedeztek, mert a német nyelvben való 
járatlanságuk miatt a német istentiszteleteket nem értették meg. Mauksch Tóbiás azt 
is feljegyezte, hogy körülbelül 90-en voltak a kérelmező lutheránusok. A presbité-
rium a beadványt 1798. május 29-i ülésében tárgyalta, s Streicher Mihály jegyző a 
következő magyar nyelvű írásbeli határozatot adta ki:

„Jól lehet, hogy a Szász, avagy Német Kolozsvári Evangelica Ecclesiának, Domes-
ticum Consistoriumja, az egy valláson lévő Magyar és Tott nyelven Evangelica 
Hitbeli Atyafiaknak könyörgésekben atyafiságosan Secundálni és fel Segittetni 
kívánja, valamint eddigis, a keresztelés, Copulatio, Betegségben való imádkozás-
ba és kivált gyónásbéli Sz. Comuniohoz való elkészületésben magyar nyelvben 
is az oktatások tétettnek: de mivel Tiszteletes Papjaink, a magyar nyelvben, nem 
elegendőképpen elkészültek, és azért a magyar nyelvben való prédicálásnak na-
gyobb erőltetéssel és tanulással végbe vinni kelletik, azért illendőnek tartatik, 
hogy az Esztendőben hatszori esendő magyar Praedicatioért, a könyörgők is, erők 
és álapotjokhoz képest, maguk közt bizonyos fizetést ki tsináljanak, és ki jelent-
sék, mivel Isteni parantsolat szerént, azok akik a Szent Evangéliumot hirdettnek, 
a Szent Evangelium által is tápláltassanak. Azonban a Méltóságos Erdélly Evang. 
Fő Consistoriumnak mind ezekről pedig jelentést tenni el nem mulatyuk. A mellet 
pedig atyafiságosan commendáltatik, hogy magok és kedves gyermekeiket, hasznok 
és könynyebbségekért, mint magok házoknál mint az Iskolában a Német nyelvben 
gyakoroltatassanak és tanitattassanak. 

Extradatum E Consistorio Domestico Claudiopolis 1798. die 29. May per Michae-
lem Streicher Ecclesiae Claudiop. Evangelicae Notarium.”1

1 Ág. h. ev. egyházközség levéltára, III. k. 46. sz.
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A presbitérium, mint az előbbi határozatból kitűnik, a magyarok ügyét a 
főkonzisztórium elé kívánta terjeszteni. Ezt a kívánságot 1798. november 21-én 
cselekedte meg. A főkonzisztórium nem teljesíti kérésüket, marad minden a régi-
ben. A magyar szó iránt intézett kérés a pusztában elhallatszott kiáltás maradt. A 
lélek azonban nem csüggedt. 

A magyar lutheránusok 1808-ban, tehát tíz év múlva ismét próbálkoznak nyelvük 
szabad templomi használata érdekében. Íme a beadványuk:

„Nagy Méltóságú Praeses Ur. Kegyelmes Urunk! Méltóságos Fő Consistorium!
Ha már ma Isten Jóvoltából a négy bé vett Vallásnak szabad gyakoroltatása 

a leg Szentebb Törvénnyé vált – mégis – Vallyon szabadé imádkozni minden em-
bernek? Egy Pogány se kérdezhetné ezt; mi magunk pedig tsak azért emlittyük 
Mivel a jelenvaló hoszszas könyörgő Levelünk értelmét, Némely jó Szivü Bölcs két 
szóval igy mondaná ki Könyörögnek bizonyos Evangélikus Keresztények hogy imád-
kozni nékik is szabad legyen. Itt ezen alázatos könyörgő levelünkbe Nyujtyuk bé 
fájdalmunkat és kérésünket, a Méltóságos Fő Consistorium pedig reméllyük méltó 
Tekintetbe vészi azokat – Tehát ez a mi – 

F á j d a l m u n k,
hogy részünkre az Isteni Szolgálat ollyan Nyelven tartatik, amellyet mi nem értünk 
tellyességgel sőt maga a Tanittó is, vagy nem értvén magyarul, vagy érteni nem 
akarván: megtörtént már, hogy némelly közüllünk tsak annyi Fáradságra kérte, hogy 
pénzért Gyermekeket leg alább az Uri Szent Vacsorát illető Tudományban utasítaná, s 
nem tellyesitette, Ifiaink tehát napról napra a Reformátusok kolégyomába meneget-
nek (…) Mi pedig Öregebbekül magunk is, ugyantsak a Reformátusok templomába 
kéntelenittetünk járni, Nem értvén a magunkéban a Német nyelvet, (…) Hogy a Világ 
is Sz. Vallásunk iránt való buzgóságunkban, resteknek ne nevezne, egy Szóval hogy 
tovább ne tévellyegjünk, Vezér és Pásztor nélkül, – Imé említett Fájdalmunk után Ez 
a mi – 

K ö n y ö r g é s ü n k
Most Kolozsvárott, (…) hogy az Isteni Szolgálat köztünk váltógatólag Magyarul 
tartassék. Hogy ennél fogva mi magunk és Maradékaink is ne kéntelenittessenek 
tovább, Istenünket ugy Szólván idegen hellyen keresni. 

Ezen Szent Szándékunkat ugyan ellenkezni láttatnak néhány részünkre lévő 
Szász atyafiak és a mint alattomba észre vettük az első titkos és részre hajló el-
lenvetések az lenne, hogy ezáltal Nemzeti Nyelvek virágjából vesztene, melyre az 
mondgyuk a) Hogy a Vallás Szent és Isteni, ezokon mindeneknél elsőbb tekintetet 
érdemel; továbbá b) a Magyar Templomi Tanittás nem felejtetheti el azokkal az 
anyai nyelvet akiket már egyszer a Magyar Polgárokkal való illy Nagy öszve za-
varodás különben is magyarizált, melly abbol is ki tettzik, hogy akik közöttünk 
ezúttal magyar Tanittót kivannak, legtöbben Születésekre nézve ugyan Szászok, 
Nyelvekre nézve pedig inkább Magyarok.

A felzeten pedig összefoglalva a hosszú és körülményes nyelvezetű levél mondani-
valóját a következő szöveg olvasható: „A Méltóságos Lutheránum Fő Consistoriumhoz 
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alázatos Könyörgés a Kolozsvári Evangelicus Közönség egy Részének az iránt, Hogy 
a Köztök most üressen levő Papi Hivatalba olly Tanitto hozattassék, hogy ezentúl az 
Isteni Szolgálat Magyarul is tartattathassék nálok. 

Alább írtak adjuk tudtokra mindeneknek akiknek illik mostaniak és jövendő-
belieknek hogy mü úgymint a kolozsvári Lutherana (Evangelica) Vallásnak Hivei 
könyörgő levéllel szándékozván megkeresni a tisztelt Vallás Fő Consistoriumát az 
iránt, hogy ezen tul Részünkén az Isteni Szolgálat Magyar Nyelven is tartattassék, 
mindenek előtte a Papi bér szaporittása iránt gondolkoztunk – melyre nézve mü 
magunk Személy szerént eljárván házanként a Magyar Templomi Tanítást kivánó 
Hív Atyánkfiait, azok az alább megnevezett rend és Summa szerént önként és min-
den kinszerittés nélkül ígéretet tettek mi előttünk, oly magok ki nyilatkoztatásokkal, 
hogy ki ki az alább irt Summát (meg nyervén a magyar Tanittást Részünkre) nem egy-
szer vagy kéttzer, hanem Esztendőnként toties quoties irrevocabiliter tartozzék meg 
fizetni – sőt nem akarván exclusis omnibus juridicis remediis kenszerittethessenek is. 

Melly hiteles igéret hogy mi előttünk esett légyen arról ezennel telyes hitünk és 
Lelki esméretünk Szerént nevünk alláirásával bizonyittunk mégis erősítvén azt szo-
kott pecsétünkel Kolozsvárott December 28-ik Napján 1808-ban.”2

Az elhangzott könyörgésre a főkonzisztórium 1809. január 15-én az eredeti kér-
vény visszaküldése mellett véleményt kér a helybeli egyháztanácstól. Az egyházta-
nács most is merev, elutasító álláspontra helyezkedik.

A magyarok 1808. december 28-i beadványát a főkonzisztórium ismét visszauta-
sította. A magyar nyelv nem tud a szász szigetbe behatolni. A magyarok azt kívánják, 
hogy magyarul hallhassák az Isten igéjét, a szászok következetesen megtagadják: 
nem azért, mert nem ismerik el a kérés jogosultságát, hanem mert védik a nyelvük-
kel élő nemzetiségüket. Tehát nem a vallást, hanem nyelvüket védelmezik s féltik.

Ami a könyörgőket illeti, ezen a téren számunkra igen érdekes s a magyar faj fel-
szívóképességének élénk tanúbizonyságát szolgáltató jelenségeket tapasztalunk. Az 
1808-i könyörgést 38 családfő 87 lélekszámmal 75 és fél forint ígérettel támogatja. 
Ebből 19 családfő szász eredetű, 13 szlovák és 6 magyar, családi nevüket tekintve. Itt 
már látható a város politikai jellege: a város magyar, s polgárai, bár származásukra 
nézve idegenek, a magyar felé hajolnak. Különösen szépen nyilvánul meg ez a tótok 
részéről, akik nyíltan magyaroknak vallják magukat. 

32 év telt el, s a magyar istentisztelettől megfosztott lutheránus magyarok 1840. 
január 27-én ismét írásban fordulnak a főkonzisztóriumhoz, hogy legalább havonta 
egyszer magyar nyelvű istentisztelet megtartását engedélyezze. 

Beadványuk a következő:

„Méltóságos Fő Consistorium!
Alól irtak (…) már számos éveken keresztül vagyunk kentelenek azon valóban 

igen szomorú helyzetben lenni, hogy szent vallásunknak vigasztaló szavait, született 

2 Ág. h. ev. egyházközség levéltára, III. k. 72. sz. Az okmány vízfoltos, kevéssé hiányos.
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anya magyar nyelvünkön, forrón szeretett lelkipásztorunk szájából nem halhatjuk, 
mind a mellett, hogy a már emlitett Pásztorunk, jeles elmetehettségei mellett ké-
pes lenne szent vallásunk vigasztaló, és bátorító szavait magyar nyelven – is hirdet-
ni, a minthogy az Úrban el-nyugodott kedveseinket magyar nyelven temeti – is; az 
Úri szent Vacsorát azon nyelven osztogatja, azon nyelven keresztel, a házaspárakat 
ugyan azon nyelven áldja meg, kívánságunkra. 

Alázatos tisztelettel esedezünk a Mltgs Fő Consistoriumnak, méltóztasson ezen 
csüggesztő kinos helyzetünk méltó számba vételével, hozzánk, kik ez által az elma-
gyarosodást tellyességgel nem vettük czélzatba, sőt a német nyelv felette szükséges 
voltáról meggyőződve, arra gyermekeinket költségesen tanittatjuk; hozzánk ugyan 
azon Anyaszentegyház buzgó híveihez, kik minden terheket eddig is égy aránt vi-
seltünk, s jövendőre is viselni készek vagyunk, azon felebaráti igaz keresztény sze-
retetből follyó kedvezéssel viseltetni, mi szerént engedje meg azt: hogy emlitett 
lelkipásztorunk ki alkalmas volta mellett is, felsőbb engedelem nélkül ujjitásokba 
nem elegyedhetik – a jelen meglévő diszes Anyaszentegyházban, számunkra, mi-
vel a német nyelvet nem értjük, minden hónapban bár egyszer tartson magyar Iste-
ni tiszteletet; az Úrban elhunyt kedveseinket, mint eddig, ugy ez után is magyarul 
költöztesse az örök nyugadalomra; az uri szent vacsorát magyar nyelven adja fel 
híveinek, magyar nyelven kereszteljen; magyar nyelven áldja meg a házaspárokat, – 
mert valyon mi kötelező ereje lehetne az eskünek, mi hatása az Isten igéje bár mely 
Apostol általi hirdetésének, az életre, erköltsökre béfollyásának, ha az, a halgatók 
által nem értett nyelven hirdettetnek? – nehogy ily leverő helyheztetésünkben ab-
ban keressük menedékünket, hogy mi, kik annyira buzgók vagyunk szent vallásunk 
mellett, kéntelenittessünk vagy nagy magunk megovásával tulajdon költségünkön 
Magyar Papot tartani, vagy elszakadván Anyaszentegyházunktól, az Isteni tisztelet 
és vallásos érzések ébresztése, és táplálása végett, a különben is a helybeli Augusztái 
Vallástételt tartókkal egy egész Századon keresztül oly példás egyetértésben élt s 
hozzája most is testvéri szívvel, lélekkel viseltető Kolosvári Evang. Reformata Anya-
szentegyházhoz csatlakozni.

Vigasztaló Választ várva, alázatos mejj tisztelettel a Méltóságos Fő Consistoriumnak
Kolosvárt Januar 27-én 1840
Alázatos atyafi szolgái a Kolosvári csak magyarul értő Evang. Lutheránusok, név 

szerint:
1. Kováts Mártony (sk.)  2. Baltzár Pál (sk.)
3. Horváth János (sk.)  4. Kenyeres András (sk.)
5. Strautz András (sk)  6. Csipkés Sámuel (sk.)
7. Simon György (sk.)  8. Litotzki János (sk.)
9. Stroltz Joseff (sk.)  10. Besztertzei Jákob (sk.)
11. Kotka András (sk.)  12. Rivnyák András sk.)
13. Koleszár János (sk.)  14. Lewy Jozef (sk.)
15. Debitzky György (sk.)  16. Ferentzi Mihály (sk.)
17. Brezina János (sk.)  18. Selling Sámuel (sk.)
19. Rivnyák János (sk.)  20. Fektik János (sk.)
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21. Urbunetz András (sk.)  22 Bágyai János (sk.)
23. Pettrisz Mihálj (sk.)  24. Teslák György (sk.)
25. Galótzki János (sk.)  26. Gregor György (sk.)
27. Poleretzki Mihály (sk.)  28. Pergyek Mihály (sk.)
29. Paal András (sk.)  30 Jungfer Páll (sk.)
31. Varga Jósef (sk)  32. Brassányi Mihály (sk.)
33. Ugron Mihály (sk.)  34. Bátso Páll (sk.).”

Ez a beadvány eddig felderítetlen okokból nem került a főkonzisztóriumhoz. Az 
eredeti beadványt Herepei János találta meg a kolozsvári református kollégium le-
véltárában a br. Szilágyi-féle hagyatékban. A nagyszebeni Landeskirche nem ismeri a 
beadványt, a kolozsvári ág. h. ev. egyház község jegyzőkönyveiben említés sincs róla. 
Véleményem szerint ez a beadvány csak kísérlet maradt, de komoly próbálkozássá 
nem érett meg. Pedig az 1840-es évek liberális szellemének ékes bizonyítéka lehetett 
volna a Landeskirche esetleges belátóbb döntése.

Ismét múlnak az évek…
Az önkényuralom idejében, 1856-ban a magyar lutheránusok megint beadvány-

nyal fordulnak a saját helybeli egyházközségükhöz. A beadvány szövege ismeret-
len, a mai napig nem volt feltalálható. Valószínűleg a régi panaszokat sorolják fel, s 
azonos kérésüket ismétlik meg. Az egyháztanács 1856. augusztus 17-én tárgyalja a 
beadványt, s a kérésnek annyiban tesz eleget, hogy a sátoros ünnepek második nap-
ján kiszolgáltatandó úrvacsoraosztásnál a magyar nyelvű éneklést megengedi. Ez az 
első sikeres eredmény 1798 óta! Több mint félszázad telt el, hogy végre a magyar szó 
hangosan, bár még csak énekelve, megjelenhetett a lutheránus templomban!

A következő évben, 1857-ben az egyházképviselet tagjai, nemzetiség szerint szá-
szok, név szerint Dalchau Frigyes, Klausch János, Pieger Sámuel, Dietrich Gottlieb, 
Kronstaedter József és Thurner Károly, írásban kérik az egyháztanácsot, hogy a ma-
gyar lutheránus hívek részére havonta egyszer magyar nyelvű istentisztelet tartását 
rendelje el. A beadvány az 1856-ihez hasonlóan elkallódott. Az egyháztanács június 
hó 7-én foglalkozik ezen beadvánnyal, de a tárgy fontosságára való tekintettel külön 
bizottságot küld ki a kérdés tanulmányozására, és a bizottság véleményes jelentését 
írásban kéri beterjeszteni. 

Ez a bizottság, melynek tagjai voltak Wendler Frigyes kurátor, Bömches Frigyes, 
Leiser Sámuel, Czirják János és Gut János, jelentését beterjeszti, s az egyháztanács 
1857. október 4-én tárgyalja a nagy jelentőségű kérdést. A kiküldött bizottság az 
egyháztanácsnak a magyar nyelvű istentisztelet kérdésében a következő rövid ja-
vaslatot terjeszti elő: Es solle der Antrag der Bittsteller: einmal im Monate ungarisch 
zu predigen für immer abgewiesen werden. (A kérők beadványa, miszerint havonta 
egy magyar istentisztelet legyen, örökre elutasítva.) Az egyháztanács a bizottság 
javaslata fölött név szerinti szavazást rendelt el. A magyar szó mellett szavaztak: 
Hintz György lelkész, Hutler Sámuel és Andrasofszky János. A magyar istentisz-
telet ellen adták le szavazatukat: Bömches Frigyes, Gut János, Czirják János, Artz 
Rudolf és Müller Dániel.
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Maradt tehát minden az 1856-i határozat szerint!
Az ébredő magyar nemzeti szellem azonban mind erősebb lesz, és ez jobb be-

látásra bírja a szászokat is. Az 1861. január 6-i egyháztanácsi ülésen Hintz György 
elnök-lelkész bejelenti: több oldalról felszólították, hogy a lutheránus templomban 
magyarul is prédikáljanak. És bár elvben az összes tanácstagok a magyar istentisztelet 
bevezetése mellett foglaltak állást, mégis a kivitel kérdésében eltérőek voltak a vé-
lemények. Andrasofszky János tanácstag ismételten kérte az egyháztanács ülésének 
elhalasztását és az összes tanácstagok berendelését, hogy a teljes egyháztanács hoz-
zon határozatot. Javaslatát azonban mellőzték, s határozatilag kimondották, hogy e 
nagy fontosságú kérdést az egyházképviselet elé terjesztik a következő két javaslat 
formájában:

1. A többség: Hintz György lelkész, Klausch János, Dalchau Frigyes és Riemann 
Lajos tanácsosok javaslata: Minden hó utolsó vasárnapján délelőtt teljes ünnepélyes-
séggel magyar istentisztelet legyen, délután pedig német.

2. A kisebbség: Andrasofszky János, Müller Dániel, Kronstaedter József javaslata: 
Minden hó utolsó vasárnapján délelőtt először magyar, azután pedig német istentisz-
telet legyen.

Az egyháztanács határozatának megfelelően az 1861. január 20-i egyház-képvi-
seleti gyűlés foglalkozott a két javaslattal.

Hintz György elnöklő lelkész német és magyar nyelven ismertette a döntésre ke-
rülő kérdést. Kijelentette, hogy az egyházközségre életkérdés a magyar istentisztelet 
bevezetése, mert igen sok egyháztag nem érti a német nyelvet. Az egyházképviselet 
elé a következő kérdéseket terjeszti megoldásra:

1. Egyáltalában legyen-e magyar nyelvű istentisztelet? 2. Mily gyakran? Egyszer 
havonkint? 3. Mikor? A délelőtti magyar istentisztelet után legyen-e a német isten-
tisztelet, vagy a német istentisztelet délután tartassák meg a havi egy magyar isten-
tiszteletű vasárnapon?

Az első kérdésre az egyházképviselet egyhangúlag igennel válaszolt. 
A második kérdésben Wendler Frigyes kurátor, ez időben a város polgármestere, 

a német istentisztelet megrövidülését károsnak tartja a virágzó egyházközség érde-
kében, másrészt azonban a havonkinti egy magyar istentiszteletet kevésnek gondolja, 
s ezért azt a közvetítő indítványt nyújtja be, hogy minden vasárnap délelőtt német, 
délután pedig magyar nyelvű istentisztelet tartassák. A sátoros ünnepeken pedig – 
régi szokás szerint – az első napon a németek, a második napon pedig a magyarok 
éljenek az úri szent vacsorával.

Hintz György lelkész egységesítő indítványt javasolt: Minden vasárnap magyar és 
német  nyelvű istentisztelet legyen, oly módon, hogy amelyik vasárnap délelőtt német 
nyelvű istentisztelet van, azon vasárnap délután magyar nyelvű istentisztelet legyen.

Hintz Györgynek ezt a javaslatát az egyházképviselet túlnyomó többsége elfogadta. 
Az első magyar nyelvű istentisztelet időpontjául április hó első vasárnapját je-

lölte ki, és annak előkészítésére egy bizottságot küldött ki, melynek tagjai voltak: 
Hintz György lelkész, Hutter Sámuel, Dalchau Frigyes, Kovács Márton, Zágráb 
János, Koleszár János, Burpriger Mihály, Gunesch Károly és Klöss József jegyző.
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Az 1861. március 24-i egyház-képviseleti ülés elrendelte a német és magyar nyel-
vű isten tiszteletek sorrendjének megállapítását s kétnyelvű nyomtatványban a hívek 
között való szétosztását. Ugyanezen a gyűlésen az 5. pontban Hintz György lelkész 
indítványára határozatilag kimondották, hogy: 1. az első magyar nyelvű istentisz-
telet húsvét első vasárnapján lesz; 2. az egyháztanács és az egyházképviselet tagjai 
ezen a napon a sekrestyében gyülekeznek, és az istentisztelet megkezdésekor „in 
corpore” a főajtón vonulnak be a templomba. 

Így is történt.
1861. március 31-én hangzott el a lutheránus templomban az első magyar prédiká-

ció: Hintz György lelkész tartotta, ki a változott idők közepette felismerte a magyar-
ság növekedő erejét s az erőteljes fejlődésnek induló magyar szellemet. A magyarság 
hálás módon rótta le iránta tiszteletét. Gyönyörű szép ötvösmunkával díszített ezüst-
kelyhet s kehelytálcát adományozott a magyarul szónokló Hintz Györgynek. Ezt az 
ajándék kelyhet a Hintz család ereklyeként őrzi, s nemes hagyományként a családhoz 
tartozó minden újszülöttet ezzel a kehellyel keresztelnek meg. Az ajándék kehely 
családi szokást honosított meg, örök időre jelezve, hogy a német törzsű Hintz család 
hitvallást tett magyarsága mellett.

Jászay Károly
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Palocsay Zsigmond

Piacolva

Gyere, szatyor! A szellem már jóllakott hírrel, szósszal, hisz átböngésztük a 
SZABADSÁGot – a ma érkezett tegnapi napilapot.

Jön a busz? Sztrájkolnak?! –––––––––– Hess el, taxi! Ha a piacig baktatunk-
kutyagolunk, akkor hat lejünk megspóroljuk. Bizony, bizony. És tízszer hat? Az 
már egy kiló messziről hozott – ládába préselt, idezötyögtetett, útközben elpuhult 
vagy még éretlen – nagyon sápadt oltyánparadicsom.

Széles és aszfaltozott ám véges-végig – több éve – a Györgyfalvi út. A kisker-
tekből sokat lenyestek; jobbról-balról kisajátítottak – szeltek-loptak – az illetékes 
hivatalok. Itt majd troli jár – amikor lesz huzal –: drótnyaló csáposmasina robog! 
–––––––––– Gyalogosmagam szórakoztatására nyelvújítok, azután meg olajfényű 
félmosoly közt ütött-kopott lábtaposódi körduplányomra gondolok: Ha levetne a 
kerékpárom, a teve-fürge kék NSU –––––––––– Lássuk be: sok nekem – kurtának 
– a százöt kiló, amit kénytelen magammal hurcolok.

Sebaj! Kamaszkoromban félszegúszó-vékony voltam – több szempontból. Vénség 
pedig? – csak kétféle van: ASZALTSZILVA- és KŐTESTÉSZTA-vénség –––––––––– 
Jobb gyalog. Így, csendesen. Így a legjobb, hisz könnyebben őröl majd tekintélyünk 
malma: a gyomrunk. Csak rám ne ragadjon valaki –––––––––– Besúgónál sokkal 
rosszabb a cigarettát se kérő, de sokat beszélő környékbéli surmó.

Idáig megúsztuk. A dombháton is legurultunk. A hajdani Kispiac tájékán járok 
–––––––––– Csepereg. Megeredt. Akad eresz – hát aláállunk.

Körköröst behemót tömbházak – üzletházak. Hogyha most hátat fordítok a 
szükség szabta menetiránynak, akkor már bal felől esik a letarolt, majd újjáépített 
Pata utca; és integető jobbomat lesi a „Mayer-grill”: a kipofozott cigánykocsma 
–––––––––– Kokas, Vattás – főhangászok. A monopoltífuszban elhunyt gitárművész: 
Berci. Viski bácsi, Gyula bácsi. Nickey, Csicsorás: törzsvendégek. Gebula, hampiri-
tyütyü; monplő édessel, monplő tisztán!1 ––––––––– Ágyő, cafkák, Hamuripőkék 
––––––––– Tenger sör – és csórékolbász. „AUTO NIGHT – BAR”. Most ez a cé-
gér. Ki van írva kriptonnal, neonnal, argonnal, xenonnal – fénycsövekkel. És a 
Kispiac? A hátam mögötti BETONRÉM seggel rajta: RAPSODIA – RESTAURANT 
– CAFE BAR. Üres minden. Ásít minden. Kong a szemközti szuperkomplex is, a 
Hypermastodon elegans. A szél se járja. A kutya se koslatja. Kegyelmem is csak 
átgörög-átgurul rajta. Átok ül a „Piski-hídon”: a mostani Cipariu téren. Vattásék a 
domboldalon, a labodával, bojtorjánnal vegyes fűben, éjszakánként – ég alatt – már 
nem cimbalmoznak, nem zenélnek. A kiszolgálók zabot hegyeznek – üldögélnek. 

1 Monopol – cujka erősségű (16–32 fokos) szeszes ital volt az 1970-es években, amelyet gyü-
mölcsszörpökkel vegyítettek a kocsmákban. A gebula gyenge minőségű cefréből készült 
párlat. A hampiri-tyütyü szójáték az argó tütüjének szóalakjából.
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Kenyeresek tejesekkel savanyodnak; mészárosok röhécselnek, üzlet előtt – asz-
faltréten – csoportosan legelésznek.

Pila –––––––––– Pila –––––––––– fissakukkujicabiza! –––––––––– frissmeleg 
a tököm! Eltűntél te is. Fura áramod mégis érzem. Itt császkálsz – itt susárolsz. 
Szekered rozoga gyermekkocsi volt. Nyikorgását most is hallom; a vadkanszívű 
buldózereket ma is látom –––––––– Jön a kotró! A sínen guruló óriásdaru, és a 
piac egyre kijjebb – a Kispiac a járdaszélre szorul. Sorstársaid portékáját – zöld-
ségét, virágát – befröcskölik sárral a teherautók – autóbuszok. És ti csak árul-
tok – mindaddig nem tágultok, míg ki nem üti a gép az utolsó kockakövet is 
a talpatok alól. Aztán eltűnsz, elbattyogsz, Pila, magad sünyölte-mókolta-varrta 
vakondprémfekete téli-nyári nagykabátban ––––––––––––––– 

Tudom, most mit művelsz – mit bűvölsz, mit bájolsz. 
A Piski-hídi bő vizeket – az eltüntetett patakot idézed-
hívod. Mi lesz, mi lesz – itt, az aljban –, ha mégis, mégis 
a Szerelmes Nagyvíz felkeresi egyszer a régi kedvest –: 
az Elhagyott Medret (?!).

Süt a Nap. Tisztulna? Lám, az ég csapja felettem be-
dugult – teljesen elzárult. Sárga kígyó – pusmogó víz-
erecske suramlik a város felé. Vele sietek én is, de a 
Tanítók Házánál a stop megállít. Megállított akkor is! 
Szöszögni, göcögni, majd eszelősen röhögni kezdek.

A bennem pergő rövidfilmet kénytelen vagyok vé-
gigélni ––––––––––

Az időben gyakran csörgő telefonunk elől menekül-
tem a Mayer-grillbe. Vattás és Kokas volt titkárom – fő-
titkárom. Asztalomnál a légy se zavart. Írhattam béké-
ben, amennyit akartam, napi két üveg söröcske mellett 
–––––––– Kokas sziszeg – pityeg, ciceg – csörgőkígyó, 

kolibri meg paradicsommadár hangon. Felnézek, s hát – előttem áll egy lila ruhás, 
kétcsillagos hadnagyocska. Nem tagadom: szépen szólít – gondosan igazoltat –, és azt 
mondja: tartsak vele. Vattás köhécsel, kappanhangon kukorékol – a taraját tépdesi, 
csapdossa-túrja – állát masszírozza. Sejtem már – dereng már, miről van szó. A stop-
nál somolygunk – kökényt rágunk; kutyamód fintorgunk – szaglásszuk egymást. „Ön 
a Nyugat divatját majmolja?!” – zeneg a hadnagyocska, és rezesen vereslő muzsik-
szakállamra mutat. Ott bent majd válaszolok, akár versben is nyilatkozom, tiszturam 
– felelem –––––––– Fehérre lakkozott cirádáikon bőven aranyozott templompadok-
ban ülnek a behurcolt, tüskés-bozontos csavargók. Egy se huligán! Ám A KAMPÁNY 
szakállt nyír, hajat vágat; felhasítja a szűk szoknyákat. Kapitány úr vezényeli a bor-
bélyt: Keresztbe? Hosszába? – mint kaszáljon rendet, ösvényt a nullásgép a hajban 
–––––––––– És maga? „A Nyugat divatját majmolja?!” ––––––––– Szó sincs róla! 
Nézzen csak a falra! ––––––––––– Marx, Engels emlékét ápolom. Ön is látja, más is 
mondja: az én szakállam tökéletes – színre is hasonmás Lenin-szakáll! –––––––––––– 
Rémülten néz rám a Kapitány, majd tétován hesseget, és én pávaléptekkel kibillegek.
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Más képsor pereg; ez is a Mayer-grillben. Az útszélesítés idején valakik meg-
ruháztak istenesen, és füzetestől kivetettek az úttestre. Elöl-hátul „mérnökurat” 
emlegettek! – csak ennyire emlékezem.

Piros! Piros! Másodszor is piros –––––––––– Vecsnájá szlává gerojam!
2 A Má-

sodik Ukrán Hadsereg emlékművét elköltöztették innét, és a Honvéd utca nevét 
Budai Nagy Antalra, majd pedig Dorobanţilorra változtatták –––––––––– Dara-
bontok? Drabantok? Honvédek? – most már mindegy. A hóstát szenvedett – vesz-
tett itt a legtöbbet; belepusztult kertestől a blokktengerbe – az újjáépítésbe. Akár 
a következő –––––––––– a harmadik piros-stoppos utca: a Magyar utca, ami Lenin 
bulvárrá, majd December 22-vé lett.

Nemrég jártam a Magyar utcában. Tanítványom látogattam. Borzadozok most 
is, Nagyapám ott lakott sokáig, és én mégis eltévedtem.

Ez már a Nagypiac; Vitéz Mihály tere: A SZÉCHENYI TÉR. Itt is taroltak – bon-
tottak-túrtak. Szélesítették, kiterjesztették a piacteret. És a végén?! Az aszfaltrét 
kisebb lett sokkal, mert épp a szívébe – közepébe – vásárcsarnokot basszintottak: 
HALA AGROALIMENTARĂ.

3

Homlokzatán áll az óra évek óta. Makacsul mutatja a délfélkori vagy éjféltáji 
fél tizenegy múlt tíz perccelt. A piac sajnos – ezt a csodát – keskeny gallérként csak 
körbefolyja –––––– Igen! Szókrátesz! Az agorán valahogy így mondta: Ha lovad 
a lovászra, juhaidat a juhászra bízod – azt értem. De sohasem fogom megérteni: 
hogyan lehet város dolgát egy szatócsra bízni!

Mi suszterre bíztuk városunk dolgát; és egy másik suszterre: az ország dolgát.
4

Idegen. Vadidegen. Holdbélien idegen nekem ez a mai piac. Hóstáti?5 Egy se. 
Hova lett az ezerféle, szemmel ehető, mosott, szép portéka? A tiszta ruha. A kemé-
nyített, csínnal felkötött fejkendő – a fényes csizma. És a szép szó? A vásárlásra 
invitáló biztató jó szó?

Valamit gyanítok. Nem tudom, mit érzek. A vásárcsarnok koromfekete üveg-
falát nézem: alumíniumlécek osztják-teszik franciakockássá hét sorban. Miért épp 
hét sorban?! ––––––––– Azt beszélik, sok hóstáti öngyilkos lett – felakasztotta 
magát. –––––––––––––– Azért terjeng ily ájultan – oly bőven a levendulaszag? 
–––––––––– És ezért veszteg, ezért néma az épület ormán az óra?! –––––––––––
–– EZ A HÓSTÁT MAUZÓLEUMA.

Helikon, 1991. december 6.

2 (orosz): Örök dicsőség a hősöknek!
3 (r.) – Terményvásárcsarnok
4 Utalás Vasile Vaidára, aki az 1960-as években Kolozs tartomány pártbizottságának első tit-

kára volt, valamint Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár-államfőre (1965–1989). Mindkettőjük 
eredeti foglalkozása suszter volt. 

5 A történeti Kolozsvár várfalakon kívül eső területeit, főleg a keleti városrészt nevezték 
Hóstátnak. Lakói földészek, az életmódjukban és viseletükben is hagyományőrző hóstátiak 
zöldséggel, gyümölccsel, állati eredetű termékekkel látták el a város lakóit. A 19–20. szá-
zadtól fokozatosan a peremvidékre szorultak, utóbb szisztematikus felszámolásuk is bekö-
vetkezett, nevük identitásjelzővé vált. 
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Házsongárdi évfordulók

Február 4-én Ladányi Gedeon (1824–1886) történész halálának van a 130. év-
fordulója. A Szatmár megyei Hiripen született papcsaládból. A szatmári, máramaros-
szigeti és debreceni református intézetekben tanult. Tanári pályáját a nagyszalontai 
gimnáziumban kezdte 1847-ben, 1851-ben lett a debreceni kollégiumban a klasszi-
kus nyelvek és a történelem tanára. 1860-tól a Jogakadémián tanított egyetemes 
és alkotmánytörténetet. 1872 tavaszán választotta levelező tagjául az Akadémia, 
úgyhogy azután sikeresen pályázott az ősszel megnyíló kolozsvári egyetem egyik 
történelmi tanszékére. Jog- és egyháztörténeti tanulmányok mellett számos iskolai 
történelemtankönyvnek a szerzője. A Kertek parcellában lévő háromrészes kőoszlo-
pát az 1980-as években kidöntötték, darabjai az 1990-es évekig ott hevertek, majd 
széthordták őket. Ma egykori hantján ortodox jellegű irdatlan vaskereszt díszlik. 

Február 9-e Esterházy Kálmán gróf 
(1830–1916) halálának a centenáriuma. Az 
egyik leghíresebb magyar főúri család sarja, 
s Erdély egyik legtevékenyebb Kolozsvárt élő 
arisztokratája volt. Esterházy Dénes és Haller 
Cecília grófnő negyedik gyermekeként szüle-
tett Nagyiklódon. A kolozsvári Római Kato-
likus Líceumban tanult, s az iskola padjaiból 
egyenesen a forradalom és szabadságharc 
honvédjei közé állt. A 11. zászlóaljban a fő-
hadnagyságig emelkedett. Szeben ostromá-
nál fél karját elvesztette. 1859-ben az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület egyik alapítója volt, 1877-
ben ennek elnökéül választották. 1865-ben 
mint fogarasi képviselő vesz részt az erdélyi 
országgyűlésen. A kiegyezés híve, Kolozsvárt 
képviseli a pesti országgyűlésen. 1871-től 
Kolozsvár és Kolozs vármegye főispánja. Egy 
ideig színházi intendáns. 1887-től a gyalui 
választókerület képviselője, ötször választják 
újra. 1910-től 1913-ig újra kolozsvári főispán. 
Néhány tanulmányt is írt. A Ferenc-rendi ko-
lostor refektóriumából temették, Haller Gá-
bor polgármester és Márki Sándor mint az EME képviselője búcsúztatta. Sírköve a 
Jósika-kripta közelében, a Kertek parcellában található. 

Február 17-én egy másik főúr, Bánffy Ernő báró (1850–1916) halálozási 
centenáriuma köszönt ránk. Ő a legjelesebb erdélyi arisztokrata család sarja. A 
fugadi ágat képviselő Bánffy Dániel főispán és lécfalvi Gyárfás Anna házasságából 
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született Kolozsvárt. Bátyja, Bánffy 
Dezső (1843–1911) Magyarország hí-
res miniszterelnöke volt. Ernő Ester-
házy Kálmán bátyjának, Jánosnak a 
Cecília lányát vette nőül, s így örököl-
ték az Egyetem utca 8. sz. alatti palo-
tát, ahol laktak. Mintagazdaként főleg 
mezőgazdasági téren munkálkodott, 
az Erdélyi Gazdasági Egylet elnökéül 
választották. Az Erdélyi Református 
Egyházkerület és a kolozsvári kollégi-
um főgondnoka volt. A családi házból 
Ravasz László teológiai tanár beszé-
dét követően kísérték ki a temetőbe. 
Márványoszlopa a Kertek arisztokra-
ta-parcellarészében áll. 

Február 24-e Moll Elemér (1886–
1955) építész születésének a 130. 
évfordulója. A budapesti József Ná-
dor Műszaki Egyetem végzettje, Petz 
Samu tanítványa. 1909-ben kerül 
Kolozsvárra városi mérnöknek, a ha-
talomváltásig tölti be állását, majd 
1940-ben újra városi főmérnöknek 
nevezik ki. Műépítészként eleinte az 
eklektika, majd a Bauhaus stílus híve. 
Számos középületet tervezett: görög 
katolikus teológia (utóbb konzerva-
tórium), református leánygimnázium 
(ma Apáczai Csere János Líceum), 
belvárosi református lelkészi hivatal, 
a Patria nyomda, ma a Transilvania 
Bank székháza (Deák Ferenc utca), 
a George Coşbuc Líceum udvari épü-
lete, a békási Alverna-szanatórium. 
A családi házak és villák közül a saját 
maga számára tervezettet említjük a 
Tamás András (I. Ghica) utcában, ez 
most az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
tulajdona. A Kertek parcella egyko-
ri Fekete-kertjében Szervátiusz Jenő 
fehér márvány mellszobra díszíti a 
sírját.
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Színészanekdoták Jancsó Miklós gyűjteményéből

Péterffy Gyula szekrénye

Egyik nyári nap kora délutánján Péterffy Gyula telefonált:
– Légy szíves, segítsél nekem egy szekrény elcipelésében. Tudod, van nekem 

egy kedves, drága szomszédasszonyom, Vali néninek hívják. A kis közös bejára-
tunk pihenőjén tart egy hatalmas szekrényt, az neki a kamrája, tárolója. Igen ám, 
de én attól a monstrumtól alig férek be az ajtómon, mert ugye az benyúlik nekem 
jó mélyen a bejárati ajtókeretbe. Nem akartam rászólni, hogy vigye már el a kam-
ráját, tudod, nagyon szeret minket, mindig hoz a főztjéből. Na de végül megoldot-
tam a gordiuszi csomót: felajánlottam Vali néninek, hogy megvásárolom tőle a 
szekrényt. Nagy nehezen eladta nekem, most arra kérlek, segíts levinni a pincébe.

– Rendben van, megyek – mondtam Gyuszinak.
Vali néni, Gyuszi és felesége, Éva már vártak a Crişan utcai lakás kis tornácán. 

Gyuszi azonnal a lényegre tért.
– Gyere, essünk túl rajta – mondta.
Nekiveselkedtünk a szekrénynek, hát mit is mondjak? Valahogy leráncigáltuk 

a hatalmas alkotmányt a pincébe. Felmentünk, Éva éppen előkészítette a kávéfőző 
gépet, amikor kopogott Vali néni.

– Gyuszika, milyen jó, hogy elvitték azt a szekrényt – mondta kedvesen, arra 
kérem magukat, segítsenek.

– Miben, Vali néni? – kérdezte Gyuszi.
– Van nekem egy nagy fehér szekrényem, azt tenném ennek a helyébe.
Gyula elveszítette az önuralmát. Nem tudta, mérgelődjön vagy nevessen.
– De drága Vali néni, én azért vásároltam meg a maga rettenetes szekrényét, 

mert útban volt nekem, nem azért, mintha kellett volna, kell a nyavalyának egy 
szekrény, és akkor most ide akar hozni nekem még egyet, Vali néni, ne őrjítsen 
meg a sok szekrénnyel…

– De Gyuszika, ne legyen ideges, ha zavarja a szekrényem, nem teszem ki – jó 
lesz úgy?

Természetesen jó lett úgy. És a kedves Vali néni újra meg-megjelent a nemrég 
nősült Péterffy Gyulánál, hogy hát ezt kóstolják meg, kedveskéim, ezt a tésztát, 
most készítettem, remélem, ízlik…

– Ízlik, Vali néni… – mondta Gyuszi immár megnyugodva, és feledve volt a 
szekrényaffér.

Azaz dehogy volt feledve, sokat emlegettük Gyuszival és Évával mosolyogva 
azt a délutánt. No meg Vali néni nagy fehér szekrényét, ami imigyen bekerült a 
színházi anekdotatárba.
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A sétatéri tó és a korcsolyapavilon története szorosan összefügg mind a Sétatér 
kialakulásával és fejlődésével, mind a korcsolyázás kolozsvári meghonosodásával. 
A Sétatér kialakítása a Szamos mocsaras, bokros partjának átalakításával kezdő-
dött. Bizottság alakult, amely mérnököt, kertészt alkalmazott, tervet készített és 
véghezvitte a Sétatér kialakítását. Az 1860-as években Kagerbauer Antal tervében 
jelenik meg először a tó. 1866. március 23-án a Sétatér Egylet és a város szerző-
dést kötött, amelyben az egylet megkapott két hold területet, és ide egy év alatt 
kioszkot, zenepavilont építtetett, illetve befejezte a tó ásatását. 

Az 1860-as évek végén meghonosodott a korcsolyázás Bécsben, majd Budapes-
ten is, ahol korcsolyaegyesületek alakultak, melyek bálokat, estélyeket, versenye-
ket szerveztek a korcsolyázni vágyók számára. A bálok híre csakhamar Kolozsvár-
ra is elért, és 1871 decemberében megindult a szervezés, melynek eredményeként 
megrendezték az első korcsolya-összejövetelt a Múzeumkert (Mikó-kert) kis taván. 
1872 novemberében elfogadták a Kolozsvári Korcsolyázó Egylet (KKE) alapszabá-
lyait, decemberben pedig megalakult az új egyesület, melynek első elnöke Paget 
János skót származású birtokos, író volt. Az egylet 1873 decemberétől bérbe vette 
a sétatéri tavat, ezzel ide költözött a kolozsvári korcsolyaélet is. Az egylet bizto-
sította heti két alkalommal a korcsolyázást, ilyenkor zenekart hívatott, legtöbb-
ször a helyi katonazenekart. Ezeket nevezték akkoriban sikamlós mulatságoknak. 
Emellett bálokat, esti korcsolyázást, versenyeket, farsangi mulatságokat szerve-
zett, a korcsolyázás pedig közkedvelt sport lett Kolozsváron.

A korcsolyázás elterjedésével együtt nőtt a nézők száma is, akik kijöttek a tó-
partra, vagy kikísérték hozzátartozóikat. Szükség volt egy olyan modern épületre, 
ahol a nézők megmelegedhettek, ahol a melegből követhették a korcsolyázókat. 
Az első kis épület, melyet még az 1870-es években emeltek, akkor már nem volt 
megfelelő, hiszen (a Magyar Polgár 1875. december 12-i tudósítása szerint) a kis 
bódé bakterháznak jó lehet, de egyébre nem alkalmas.

Az 1870-es évektől egyre többen hangoztatták, hogy az egyletnek építkeznie 
kell ahhoz, hogy kényelmet nyújthasson a korcsolyázók és a nézők számára. Az 
első ötlet a szigeten egy üveges kioszk építése a hölgyek számára. Sajnos az épít-
kezések késtek, mert az egylet az 1880-as évek elejére egyre nehezebben tudta 
begyűjteni a tagdíjakat, és komoly anyagi gondokkal küszködött. Az üveges ki-
oszk az 1880-as években készült el, de néhány évvel később már ez is kicsinek 
bizonyult. Az egylet számára a megerősödést az 1890-es évek hozták, így Óvári 
Kelemen vezetése idején a választmány nagyméretű építkezések mellett döntött. 
Első lépésként 1894-ben megnagyobbították a tavat.

1895-ben a városi tanács kiírta a pályázatot egy díszes korcsolyacsarnok és egy 
mulató felépítésére. A nyertes terv Debreczeni Balázs építészé volt, aki egy svájci 
stílusú, 30 méter hosszú, 9 méter széles cukrászdát tervezett, melynek két bástyája 
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és két tornya lett volna. A cukrászda csarnokában 300 személy fért volna el, ezen-
kívül 250 személy a kinti teraszon. Az épület építkezési költsége 24 800 forintra 
rúgott. Az építkezés feltétele az volt, hogy a korcsolyapavilont 1895. november 
1-jére be kell fejezni, a kioszkot pedig befedni ugyanaddig az időpontig.

Az építkezés késett a kor bürokráciája miatt: hiába írta ki a város a pályázatot, 
hirdetett győztest, hiába hozott határozatot az építkezésekre a város törvényha-
tósági bizottsága, ezt a határozatot fel kellett terjeszteni a belügy-, majd a keres-
kedelmi minisztériumba. A tervek hosszas tárgyalások után elnyerték a „magas” 
kormány tetszését is, s minthogy Magyarországon még középületekben is csak az 
létesülhet, ami a „magas” kormánynak tetszik, „hát most az ő gracziájából, de a 
magunk költségén végre hozzájutunk a tervezett épületekhez” – számolt be az 
Ellenzék 1896. szeptember 5. számában.

1896 júliusában újabb pályázatot írtak ki, a kormányhoz pedig Pákey Lajos 
tervét terjesztették fel. Az új pályázat feltétele az épületek felépítése volt még 1896 
folyamán. Az épület felépítésére hárman pályáztak: Reményik Lajos, Endstrasser 
Benedek és Hirschfeld Lajos építészek. A győztes pályázat a Reményiké lett, aki 
vállalta a két épület felépítését 54 179 forint 95 krajcár összegből. A város 40 
000 forintot folyósított az építkezésre a kabalapataki erdő eladásából, az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület pedig 26 000 forint kölcsönt adott 15 évre, évi 
5%-os kamattal. 

A korcsolyapavilont a régi fabódé helyén, a tó partján, a mulatót pedig a sziget 
és a fősétányok között építették föl. A mulató tervezésekor Pákeyt a Potsdam mel-
letti Sanssouci kastély ihlette. A kaszinó bejáratához 1897-ben díszes, mitológiai 
alakok szobraival díszített szökőkutat emeltek.

Az épületek befejezésével a sétatéri korcsolyaélet történetének új, pompás sza-
kasza kezdődött. Néhány enyhe tél után, 1905-től Kolozsvár országos szintű kor-
csolyaversenyek központja lett. A korcsolyázóegylet egész évben bérelte a tavat, 
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és kettős könnyű, keskeny csónakkal, négy evezős kisméretű facsónakkal (egy- 
és kétszemélyes), két hármas csónakkal és 3 nagy, tizenkét személyes csónakkal 
rendelkezett. A korcsolyázóegylet nyaranta egy-, két-, illetve háromhavi bérletet 
ajánlott a csónakázást kedvelők számára, egy kettős csónak bérlete egy hónapra 
1890-ben 1 forint 50 krajcárba került. A csónakokat rendszeresen karbantartot-
ták, így ez az üdülési forma is elterjedt lett a város polgárainak körében.

Sajnos az első világháború utáni hatalomváltás következtében az új városveze-
tés nem hosszabbított szerződést a korcsolyaegylettel a pálya további bérbevételét 
illetően. Dr. Somodi István, az 1908-as londoni olimpia ezüstérmes magasugrója, 
a kolozsvári sportélet vezető egyénisége így írta le a történteket egyik levelében: 
„mint tudod, bennünket a sétatéri jégpályáról a város a szerződés megszűnte után 
kitett, illetve a szerződést előjogaink dacára nem újította meg, hanem azt a sport-
szövetség (FSSR) kolozsvári téli sportszakosztályának adta bérbe, sőt ezt megelő-
zőleg egy évig összes felszerelésünket visszatartotta, mit csak nehezen tudtunk 
kiszabadítani a várostól”. A KKE kénytelen volt új pályát kialakítani a kétágú 
református templom mögötti telken, amely jóval kisebb volt, mint a sétatéri tó.

A két világháború közötti időszakban a kolozsvári korcsolyázók román bajnoki 
címek sorát szerezték meg mind gyors-, mind műkorcsolyaversenyeken, a sétatéri 
tó jegén pedig országos bajnokságokat és nemzetközi versenyeket rendeztek. Saj-
nos a második világháború után a Sétateret fokozatosan rombolták. A korcsolya-
pavilonból étterem lett, a mulató pedig éveken át zárva volt. Felújítása 2009-re 
fejeződött be, s remélhetőleg a tó felújítására is hamarosan sor kerül majd, így 
ismét korcsolyázni lehet telente Kolozsvár patinás parkjában.

Az 1881-es, első korcsolyaverseny szabályzat Kolozsváron

1881 februárjában rendezte a Kolozsvári Korcsolyázó Egylet az első versenyét, 
amelyre hivatalos versenyszabályzatot hirdetett az egyesület választmánya. Ez volt 
az első olyan viadal, amelyre előre meghirdették a versenyszámokat és a szabályokat. 
A verseny lebonyolítását és a szabályok betartását a pályabírák, illetve az indítók 
végezték. 
1. Mindenki és nem csak egyleti tag futhat. Csak a pályabírák tehetnek valaki 

ellen kifogást.
2. A pályatért a pályabírák szabják meg és korlátokkal jelzik. Ki azokon belül ke-

rülés által a pályatért megrövidíti, futását érvénytelenné teszi.
3. Két jelentkezőnél a verseny megtartatik.
4. Az indulásokat az indítók jelzik.
5. A felállás betűsor szerint történik.
6. Aki az napon nyert egy díjat, másnap nem versenyezhet.
7. A versenyzőknek egymást futásukban gátolniuk nem szabad, ki ezt teszi, futását 

veszti.
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8. Az akadályversenyben az akadály kikerülése a futást érvénytelenné teszi.
9. Sok pályázó esetén a versenyzők csoportra osztatnak, s a csoportokban elsők-

nek beérkezők között új verseny rendeztetik.
10. Jelentkezni lehet a helyszínen a pályabíráknál.
11. A versenyek negyedóránként történnek.
12. A belépti díjat mindenki, még a rendes tagok is fizetik.

A verseny 1881 februárjában zajlott le. A repülőversenyt (gyorsasági verseny) 
6 versenyző közül Haupt Frigyes nyerte. A fecskeversenyre hárman jelentkeztek, 
első lett báró Bornemissza Anna, második Csiky Teréz. Az ún. „arrière versenyen” 
(hátrafutás) Ürmösi Mór diadalmaskodott, míg a gyerekversenyen a tíz induló kö-
zül Ficher Gyula győzött, második Rausek Jenő volt. Az akadályversenyt Ágoston 
Lajos nyerte Adler Albert előtt. A verseny után Óvári Kelemen kisfia és Brandt 
József kislánya is versenyeztek cukorkáért.

Killyéni András
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A Krajczár

A nagy főtéri felbolydulás után, a fantáziadús átalakítási-átrendezési tervek 
részleges életbe ültetését követően sokáig vívódtam, hogy megtekintsem-e egy-
általán a nagy művet, vagy sem. Tudtam, hallottam, hogy a Deák Ferenc utca 
elsivárosítása már bevégeztetett, de végül is csak rászántam magam a sétára. 
Ott ténfereg tem az egybefolyó placcon, bizonytalankodva haladásom irányának 
helyességéről. Gondolatban minduntalan vissza-visszamenekültem a régi korzó 
helyére, az utca köze pén büszkén-bódítóan nyíló hársfasorra. Még látom ma gam 
előtt a gyalogjáró szélén a díszes lámpaoszlopokat a „Witkowitz” cégfelirattal, 
a finom ívben visszakanyarodó fejrészt s a rajtuk függő világító lámpákat. Volt, 
nincs! Ez és hasonló formájú lámpatartók ma már csak Budapesten, Pozsonyban, 
Komáromban és talán még a Monarchia más nagyvárosaiban lelhetők fel. Olyan 
helyeken, ahol nem dühöng a modernizálás, és nem cél az esetleg történelmi em-
lékeket idéző tárgyi bizonyítékok tűzzel-vassal, fondorlatos meg okolással történő 
sutba dobása, eltüntetése.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatoktól gyötörve szapo ráztam lépteimet a volt 
magyar színház irányába, mielőbb megszabadulandó az idegen vagy csak szo-
katlan látványtól. Érdekes, hogy ez az idegenség nem mindenkiben szül há borgó, 
netán visszautasító érzelmeket. A „szomszédból” ha zalátogató fiam és családja 
elragadtatva nyilatkozott – hogy ne mondjam, áradozott – az új elrendezésről, az 
útközépre helyezett kávézókról, a majdnem működő szökőkutakról. E véleményt 
hallgatva bensőmben mély megbántást éreztem. Tehát az enyéimnek ennyit ér a 
régi Deák Ferenc utca? Magamban füstölögtem és mondogattam: No comment!

Egy álmosító tavaszi napon merészkedtem le a Mátyás király utcába, „hadd 
látom, úgymond, mennyit ér az Óvár tartomány?” új formájában. Itt azonban kel-
lemesen csalódtam. Már a régit idéző gránitkockás úttest visszavitt fiatalságom 
tovatűnő világába. Való igaz, lehet, hogy tűsarkú cipőt viselő hölgyek nem osztják 
véleményemet, de mentségemre felhoznám a stockholmi Királyi Palota környé-
kén, a díszté ren hasonlóan kialakított gyalogos közlekedést.

Az utca ünneplőbe öltözött, de patinájukat megőrző épületei valami kellemes, 
tapintható ódonságot, érzékelhető nyugalmat sugároztak. A gyér számú sétáló-
nak sem tűnt sietősnek a dolga. Bekukkantottam az ékszerész névrokonomhoz, 
végigmustráltam a hajdani Intim vendéglő utcára vitt étel- és árajánlatát, majd to-
vábbálltam. Röser Ferenc urammal megtárgyaltuk a könyvpiac világválság okozta 
beszűkülését, majd jobbakat kívánva a Ferenc-rendiek tere felé araszolgattam. Az 
odavezető kis utca mosolyt csalt az arcomra. A parányi üzletporták sokat sejtető 
cégéreit ízlel gettem. Az első kávézó, a P. Howard, ifjúkori olvasmánya im kedvenc 
szerzőjét, az irodalmi értékrendben mindmáig vitatott, ide-oda tologatásnak ör-
vendő Rejtő Jenőt idézte. Kissé odébb egy másik helyiség kínálta titkolózva magát. 
A bejárat szűkössége, zártsága kíváncsivá tett. A Krajczár kávézó (vagy ivó?) előtt 
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álltam. Belép tem az ajtón. Szembetaláltam magam a meredek, tömbházmértékkel 
mérve másfél emeletnyi magas lépcsővel. A recsegő fagrádics barna színe a kopás-
tól tarka lett. Felérve a söntésbe, jobboldalt fedeztem fel a bárpultot, fölötte vidám 
felirat lógott: Egy kancsó bor 10 lej. Így! Egy nyelven. Érthető. Vagy nem? 

Az egyetemi félévi vizsgaszesszió időszaka volt. Odafent már hamisítatlan 
hangulat fogadott. Az aszta lok foglaltak voltak, mellettük a tanulástól elcsigázott 
vagy ahhoz csak erőt gyűjteni szándékozó diákok ültek. Egyenként esettanulmá-
nyi alanyok. Egy szakállas fiatalember poharát emeli, és benne kémleli italát. 
Arca optimista: még félig tele a poharam! 

Pillanatra elhalkult a zsibongás. A tekintetek fürkészően rám szegeződtek. El-
mosolyodtam. Eszembe jutott egy régi nóta szövege: „Ámde egyszer ajtó nyílik, s 
lassan belép raj ta. / Őszült ember, meglátszik, hogy régi betyárfajta…”. Hát vala-
hogy így nézhettem ki én is a sok ifjú betyár között.

Végre rátaláltam a főnökre. Leültünk beszélgetni. Ő brassais, mondta, én an-
nak elődje – uniter. Közgáz és informati kai végzettsége van. Ezt a szakmát néhány 
éve űzi, elégedett ugyan, de a jövőt illetően inkább borúlátó. Az ivó történe téről 
annyit tudott, hogy ő másodkézből, talán egy arabtól vette át, azelőtt még laká-
sok voltak ott. Ennyi. Én ennél sok kal bővebb információval traktáltam, persze, 
nem árultam el, hogy a véletlen folytán megismerkedtem a valami kori tulajdonos, 
Valcz Sándor unokájával, Stolz Rosemarie asszonnyal. Nyílt, víg kedélyű, szívesen 
mesélő hölgy, s ami fontos, dokumentált a legapróbb részletekig.

Rosemarie 1941-ben született Marosvásárhelyen, ami kor a határok már átraj-
zolódtak. Úgy csempészték át a határon Kolozsvárra, mint egy csomagot, az elő-
zőleg át telepedett szülők után. Apja mint társtulajdonos a híres Lepage könyv-, 
papír- és írószer-kereskedőnél dolgozott. Valcz Sándor nagyapja marosvásárhelyi 
állatkereskedő volt, és húsárugyárat is működtetett, nagyanyja csíkszép vízi, az 
örmény származású Szigeti Mátyás marhakeres kedő lánya. A mesélő állítja, hogy 
ma is megvan az a dí szes mérleg, amin az eladott marhák áraként az aranyat 
mérték! Mitől indíttatva, az unoka sem tudja megfejteni, az öreg Valcz szegre 
akasztotta berámázott, díszes, félasztalnyi terjedelmű mesterlevelét, Kolozsvár-
ra jött, és a ven déglátóiparban helyezkedett el. Kibérelte a Klastrom utcai (ma 
Krajczár) vendéglőt.

A családi história fő alakja tulajdonképpen Valcz nagy tata, aki örökös bohém-
ságával, széles jókedvével mágnes ként vonzotta maga köré barátait és vendégeit 
egyaránt. Még a vendéglősdi előtt bevonult a hadseregbe, és kikerült a frontra. Az 
első világháború véres csatatereit megjárta, har colt Piavénál, Lemberg, Tarnopol 
és Asiago mellett, de csak roppant óvatosan, magára vigyázva, hogy meg ne sérül-
jön. Kitüntették a Károly-kereszttel, valamint a Bronz Vitézségi Éremmel. Bekerült 
a Magyar Tűzharcosok Szövetsége díszal bumába, ahol érdemei felsorolása után 
feljegyezték, hogy a forradalom kitörése után leszerelt. Anélkül, hogy a derék ka-
tona harci tetteit kétségbe vonnánk, be kell vallanunk töre delmesen, hogy Valcz 
Sándor főtüzér, vendéglős angolosan távozott a frontról, azaz meglépett, és Ko-
lozsvárig gyalogolt, kimerítve ezzel a tettével a katonaszökevény fogalmát.
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Idehaza, haditetteit megerősítendő, a Klastrom utcai ét terme cégtáblájára ezt 
íratta: Vendéglő a Vén Betyárhoz. De még hangzatosabb volt a cégtáblája a Deák 
Ferenc utcában, a volt Crişul vendéglő helyén működtetett helyiségben. A hom-
lokzaton ez állt: Étterem. Cégtulajdonos Valcz Sándor őskeresztény tűzharcos. Va-
lószínű, ezzel is utalni akart di cső katonai múltjára. Itt is megjelentek a finom 
ételek mint különlegességek, a fajborok és egyéb vendégcsalogatók. Talán nosz-
talgiaként, szülővárosára emlékezve, „Marosvá sárhelyi Flekkenező” is szerepelt a 
reklámtábláján, és ho gyan is maradhatott volna el a város másik vendéglősének, 
Darvasnak a híres ételkülönlegessége, a vargabéles.

A Klastrom utcai éttermet sikerült rövid időn belül fel futtatnia. Itt is kitűnő 
ételekkel szolgált, étvágygerjesztőnek a Szilágyságból hozatta a valódi szilvóriu-
mot, és hogy ez még finomabb legyen, jó ideig eperfa hordókban érlelte. Ugyan-
csak Szilágysomlyóról hozatta a fuvaros Jóska bá csival a bort is, erős muraközi 
lovakkal vontatott stráfszekéren. Az étlapon egyaránt szerepelt a híres marhapör-
költ, pirospaprikás zsíros szafttal, roston sült máj, flekken, de gondoltak a vékony-
pénzű vendégekre is. Bevezették a diákmenzát, az olcsóbb, zónázó ebédrendszert 
is. Délben tar talmas, mártásos ételt szolgáltak fel frissen sült kenyérrel, amiért 
nem kellett külön fizetni. Természetes volt a látoga tottság. Este pedig működött a 
vendéglő, szinte mindig tele volt. A híres Hamza Miska és bandája húzta a zenét. 
Talán az is egyik titka volt a sikernek, hogy a tulajdonos sokszor beállt mulatni 
a vendégekkel. Ilyenkor a feleség vette át a pultot. Miska bácsi többször állította 
ki a kis Rosemarie-t a terem közepére énekelni az ő kíséretével, mindig hatalmas 
tapsot és sikert aratva.

A következő történet már a vendéglős vejével, Rosemarie édesapjával és édes-
anyjával esett meg. Előfordult, hogy a jövendőbeli após és vő barátaikkal átláto-
gattak más vendéglőbe folytatni a görbe estét. Ilyenkor általában Sanyi bácsi neje 
nagy patáliát csapott. Egy ilyen éjszakai mulatozás után, hogy az otthoni jelenetet 
megelőzze, a Donát út felé hajtatott három fiákerrel. Az egyiket a cimboráknak, 
a másikat a zené szeknek hívta, a harmadikban egy üres telekről kiásott orgo-
nabokrot vitt. Így vonultak az ablak alá bocsánatkérő éjjeli zenét adni, támolyogva 
a hatalmas orgonabokor súlya alatt.

Mintegy kiegészítőként a Klastrom utcai vendéglő mel lett működött egy foga-
dó. A cégér amolyan fedőnév volt, ugyanis a fogadó valójában kuplerájként mű-
ködött, ahon nan esténként a hölgyek átlátogattak Sanyi bácsihoz, és ott felcsípték 
a klienseket. Néhány pohár ital elfogyasztása után mindig akadt vállalkozó szel-
lemű, kalandra éhes úri ember. Ennek a fogadónak a „dolgozói” között akadt egy 
élelmes hölgy, akit, csak később ugyan, „lisztes Bözsiként” emlegettek. Bözsike 
az örömlányi teendői mellett, főleg az államosítás után, az elrejtett élelmiszert 
szállította falura, ahol jó pénzért értékesítette azt. Lisztet, cukrot, zsírt, szalon nát, 
mindenféle árut forgalmazott. Csereberélt is Budapes ten, élelmiszer ellenében fi-
nom kelmékkel tért haza, amit jó pénzért értékesített. Később kevésbé fárasztó, 
de annál jövedelmezőbb pénzforrásra talált. Férjhez ment olyan férfiak hoz, akik 
Kolozsvárra szerettek volna beköltözni. Elintézte! Nagy pénzeket kaszált. Idősen, 



2015–2016
257FEBRUÁR

ÍN
YES KO

LO
ZSVÁ

R

nagyon gazdagon hunyt el. Sanyi bácsi átélte az oroszok bevonulását, látta a Karo-
lina teret tele pántlikákkal és gombokkal, amit az oroszok szemből, a Neumann-
féle szatócsraktárból dobáltak az útra, látta a ruszki katonákat, amint a hordók 
aljáról megisszák a seprőt, s berúgnak, mint a csacsi, vekkerrel a nyakukban üvöl-
töznek, s a vekker csengetésére rémülten vágják az időmérőt a Malomárokba. A 
vendéglőt nemsokára bezárták, de a „vén betyár” kibérelte a „Tiktakot”, odagyűjt-
ve a közeli Grádicsról, Fellegvári útról meg a környező kis utcákból a törzsven-
dégeket. Az államosítás ezt is megoldotta. A Klastrom utcai, a Deák Ferenc utcai 
vendéglők után Sanyi bácsi belátta, hogy a szocialista gazdaság szellője pusztító 
vihart jósol. Ez be is következett, ami egyben a Valcz „saga” végét is jelentette.

A Krajczár megnyitása talán az élni akarás bizonyítékaként is fogható fel.

Tatár Zoltán
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Ez a hónap különösképpen alkalmas ter-
vezői énünk kibontakoztatására. Ha kedvünk 
támadt átalakítani kertünket, itt az ideje csele-
kedni az ügy érdekében!

Mielőtt hozzálátnánk a munkához, tegyünk 
egy sétát a környék virágboltjaiban, kertészete-
iben, lapozzunk át minél több kertészmagazint, 
növénykatalógust. Képet kellene alkotnunk 
arról, hogy milyen fajokhoz, eszközökhöz fér-
hetünk hozzá. Figyeljük meg az árucikk leírá-
sában, hogy az illető növény milyen ökológiai 
követelményekkel rendelkezik (fényigény, víz-
igény, hőigény és mire érzékeny). A növények 
kiválasztásához vethetünk egy pillantást a 
szomszéd kertre, remek útmutató lehet, hogy 
ott milyen növény érzi jól magát. Igyekezzünk 
honos vagy honosított fajokkal dolgozni. Ezek 
nagyobb tűrőképességgel rendelkeznek. Ha gyermek van a háznál, kerüljük a tüs-
kés vagy mérgező fajokat. 

Ezután térjünk vissza kiskertünkbe, és álljunk meg egy olyan pontban, ahon-
nan nagyrészt beláthatjuk a teret. Képzeljünk el magunk előtt különféle variáci-
ókat. Döntsük el, milyen stílusban szeretnénk alkotni, milyen szerepet szánunk 
kiskertünknek (játszótér gyermekeknek, pihenősarok, rózsalugas, madárles), mi-
lyen szín legyen a domináns, mely évszakokban szeretnénk, ha a legszebben dísze-
legne? Fontos szempont az épület, valamint a környék stílusa. A megfigyeléseket, 
méréseket követően visszavonulhatunk meleg kuckónkba, hogy egy jó tea társasá-
gában mindezt papírra vessük. 

Az első lépés az állapottérkép méretarányos megrajzolása. Ennek tartalmaznia 
kell a telekhatárokat, építményeket és a meglévő növényzetet. Ajánlatos bejelölni 
az északi irányt, ez majd segítségünkre szolgál a napos-árnyékos zónák meghatá-
rozásához. Az eltávolításra szánt elemeket külön jelöljük.

Az ötletbörze szakaszban ajánlatos egy zsírpapírral „zsonglőrködni”. Ezt ráhe-
lyezve az állapottérképre könnyedén kitölthetjük az üres teret újabb növényekkel, 
kavicsos felülettel, sétánnyal, gyepesített felülettel. A fák, bokrok berajzolásánál 
vegyük figyelembe az illető faj kifejlett állapotában várható méreteit. Ellenkező 
esetben fennáll a lehetősége annak, hogy az ültetési távolságot túl kicsire szabjuk, 
majd utólag le kell mondanunk egyik növényünkről a másik javára. 

A szabadban a változáshoz idő kell. Kezdetben a beültetett területünk héza-
gosnak tűnhet, de ez majd idővel megszűnik. A virágoknak szánt ágyásfelületeket 
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gondosan mérjük meg, hogy ennek arányában szerezzük majd be a palántákat. 
Nyugodtan készítsünk több változatot. A tervrajzokat tegyük félre, nem űz a tatár, 
aludjunk rá egyet, majd másnap válasszuk ki a megfelelőt. Egy jól kialakított kert 
alapos tervezést és megfontolást igényel.

A megoldási lehetőségek vázolása szemléletesebb, ha a helyszínen fényképe-
ket készítünk, majd erre helyezvén a zsírpapírt, megrajzoljuk a kialakítani kívánt 
összeállítást.

László Kinga
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2. Rokonságát összehívja,
Rokonságát összehívja-ja-ja,
A vén baglyot csak kihagyja-ja-ja,
A vén baglyot csak kihagyja. 

3. Hogy a bagoly ezt meghallja,
Hogy a bagoly ezt meghallja-ja-ja,
Szalad a lakodalomba-ba-ba,
Szalad a lakodalomba.
 
4. Asztal szélén tollászkodik,
Asztal szélén tollászkodik-dik-dik,
Maga módján hangoskodik-dik-dik,
Maga módján hangoskodik. 

5. A kemence oldalába,
A kemence oldalába-ba-ba,
Úgy kornyikál, mint a páva-va-va,
Úgy kornyikál, mint a páva. 

6. Egy kis ugri-bugri veréb,
Egy kis ugri-bugri veréb-réb-réb,
Letapossa körme hegyét-gyét-gyét,
Letapossa körme hegyét.

7. Félre innen, buta veréb!
Félre innen, buta veréb-réb-réb,
Ne taposd le körmöm hegyét-gyét-gyét,
Ne taposd le körmöm hegyét!

8. Ha vendégek nem volnának,
Ha vendégek nem volnának-nak-nak,
Összetörném csontocskádat-dat-dat,
Összetörném csontocskádat.

9. Köszönd meg hát szépen nekik,
Köszönd meg hát szépen nekik-kik-kik,
Ha most bántásod nem esik-sik-sik,
Ha most bántásod nem esik!

Há-za-so-dik     a mo-tol-    la,        Há-za-so-dik     a mo-tol-    la, la, la,
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Vetró Artúr
Erdélyi szobrászművész, Vetró András apja. 1938–1944 között a Magyar Kép-

zőművészeti Főiskolán tanult, ahol mesterei Kisfaludi Stróbl Zsigmond és Sidló 
Ferenc voltak. Kiállításai: 1958 – Moszkva, 1960 – … Biennálé (függ. 15.), Kézdi-
vásárhely fiával, Vetró Andrással. Köztéri szobrai: a sétatéri George … (vízsz. 1.), 
… János (vízsz. 7.), … Katalin (vízsz. 51.) Bukarest, … nő (függ. 23.) Sepsiszent-
györgy, Bolyai János a kolozsvári egyetem udvarán. Bălcescu- és …- (vízsz. 52.) 
szobor Aradon.

VÍZSZINTES: 13. Rosta. 14. A  himlő folt-
ja. 16. Perzsiai. 18. Szicíliai vulkán. 19. 
…-Káhira, Kairó. 21. Szürke szín. 24. Albán 
pénzegység. 26. Fényben gyorsan barnu-
ló mérgező olaj. 27. Kilonewton (röv.). 28. 
Ezen a másik helyen. 30. Órahang. 31. Erős 
meggyőződés. 32. Idős nő. 33. Valamire …, 
rátapos. 34. Angol mérföld. 35. …-magnoni 
ősember, az ember közvetlen elődje a jégkor-
szakban. 36. Vizet szolgáltató berendezés. 
37. Csúcsos fejfedő. 38. Spiel berg űrmanója. 

39. Magyarországi Gaz-
dák Országos Szövetsége 
(röv.). 41. … step, tár-
sasági tánc. 42. Szeszé-
lyes. 44. Grand tou rismo 
(röv.). 45. Női név. 46. 
…gyík, diftéria. 48. … 
nadrág, kantáros bőr-
nadrág. 49. Tartós zaj.

FÜGGŐLEGES: 2. Ro-
mán csont. 3. Szolmizá-
lásban fél hangnyira a lá 
alatt levő hang. 4. Játék-
vezető. 5. Undorodó ér-
zés. 6. … de Colorado, a 
Colorado szurdokvölgye. 
7. Föltéve, hogy. 8. Ere-
zetet utánzó rajzolattal 
díszítik. 9. …sav, A-vita-
min. 10. Volt német fő-
város. 11. Széltelenül ta-
lál! 12. Kicsinyítő képző. 
17. Utánzó művészet. 

20. Megmért. 22. Gumitömlő. 25. Mozi, ré-
giesen. 27. Lengve kimozdul. 29. Személyes 
névmás. 31. … szám, telefonszám. 33. Vic-
tor …, francia író. 34. Alkotás. 36. Szeren-
csét hozó tárgy. 37. Hintés. 39. Kutyahangot 
hallat. 40. Növényi inda tudományos neve. 
42. Úr, németül. 43. Életkörülményeink ala-
kulása. 45. … crucis, keresztút. 47. Mellék-
munkában van! 48. Televízió (röv.). 50. Asz-
talon található!

Márk Lajos
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Március Böjtmás hava  
Kikelet hava. Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Albin, Albina, Gyopárka, 
Lea, Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán eredetű; 
jelentése: nemes barát.

1 130 éve született Oskar Kokoschka osztrák exp-
resszionista festő, grafikus.

25 éve hunyt el Temesváron ifj. Kubán Endre 
újságíró, szerkesztő, író.

2 Szerda Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női név, 
Vörösmarty Mihály alkotta eredetileg 
férfinévnek a Zalán futása című hősköl-
teményben, talán a nyelvjárási dalma 
szóból, amelynek jelentése: testes.

2

3 Csütörtök Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; jelen-
tése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: somfa, 
szarv.

3 210 éve hunyt el Barcsay Ábrahám magyar királyi 
testőr, költő.

4 Péntek Kázmér, Zorán, Adrián, 
Adrienn  
Meszlényi Bold. Zoltán, Szt. 
Kázmér

Kázmér – lengyel eredetű; jelentése: 
békealapító, békebontó.

4 170 éve hunyt el Kolozsváron Pály Elek színész, 
operaénekes, a magyar opera úttörője. 

120 éve született Kolozsváron Gergely Jenő mate-
matikus, tankönyvíró. 

115 éve hunyt el a kolozsvári születésű 
Csernátony (Cseh) Lajos újságíró, politikus, 
Kossuth Lajos titkára. 

90 éve született Válon Kokas Ignác festőművész.
5 Szombat Adorján, Adrián  

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

5 690 éve, 1326-ban született Visegrádon I. (Nagy) 
Lajos, Magyarország (1342–1382) és Len-
gyelország (1370–1382) Anjou-házi királya.

200 éve született Margó Tivadar zoológus, az 
első magyar darwinisták egyike.

6 Vasárnap Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

6 210 éve született Elizabeth Barrett Browning 
angol költő.

7 Hétfő Tamás  
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; jelen-
tése: iker, csodálatos.

7

8 Kedd Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; jelenté-
se: fejedelem.

8 125 éve született Budapesten Gaál Gábor író, 
irodalomtörténész, szerkesztő.

110 éve született Déván Péterfi István botanikus.
9 Szerda Franciska, Fanni, Rebeka, 

Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin erede-
tű; jelentése: francia.

9 75 éve született Kolozsváron Balogh Ferenc 
(Balogh Edgár fia) építészmérnök, a Kelemen 
Lajos Műemlékvédő Társaság alapítója.

10 Csütörtök Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
Olimpia

Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 150 éve hunyt el iktári gróf Bethlen Domokos 
császári és királyi kamarás, a magyar nyelvű 
elméleti közgazdasági irodalom első szerzője.

100 éve hunyt el Budapesten gróf Teleki Samu 
felfedező, Afrika-kutató. 

75 éve született Mansfeld Péter, a „pesti srácok” 
egyike, az 1956-os forradalom mártírja. 

Ha ezen a napon fagy, még 
negyven napig lehet fagyra 
számítani.
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Március Böjtmás hava  
Kikelet hava. Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Albin, Albina, Gyopárka, 
Lea, Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán eredetű; 
jelentése: nemes barát.

1 130 éve született Oskar Kokoschka osztrák exp-
resszionista festő, grafikus.

25 éve hunyt el Temesváron ifj. Kubán Endre 
újságíró, szerkesztő, író.

2 Szerda Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női név, 
Vörösmarty Mihály alkotta eredetileg 
férfinévnek a Zalán futása című hősköl-
teményben, talán a nyelvjárási dalma 
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2

3 Csütörtök Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; jelen-
tése: béke + hatalom.  
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4 170 éve hunyt el Kolozsváron Pály Elek színész, 
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120 éve született Kolozsváron Gergely Jenő mate-
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Szent Adorján
Adrián – latin eredetű; jelentése: 
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Elvira – nyugati gót eredetű; jelentése: 
akit az ereklye megvéd.

6 210 éve született Elizabeth Barrett Browning 
angol költő.

7 Hétfő Tamás  
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Tamás – arameus–görög eredetű; jelen-
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7

8 Kedd Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; jelenté-
se: fejedelem.
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irodalomtörténész, szerkesztő.
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9 Szerda Franciska, Fanni, Rebeka, 

Gerő  
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Franciska, Fanni – francia–latin erede-
tű; jelentése: francia.
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Lajos Műemlékvédő Társaság alapítója.

10 Csütörtök Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
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Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 150 éve hunyt el iktári gróf Bethlen Domokos 
császári és királyi kamarás, a magyar nyelvű 
elméleti közgazdasági irodalom első szerzője.
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felfedező, Afrika-kutató. 

75 éve született Mansfeld Péter, a „pesti srácok” 
egyike, az 1956-os forradalom mártírja. 

Ha ezen a napon fagy, még 
negyven napig lehet fagyra 
számítani.
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11 Péntek Szilárd, Tímea, Aranka,  
Aladár, Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: szi-
lárd, állhatatos, következetes.

11 110 éve született Szatmárnémetiben Bánhidi 
László színművész.

100 éve hunyt el Hangay Oktáv író, vegyész.
12 Szombat Gergely, Miksa, Ince, Gergő  

Szt. Maximilián
Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

12 195 éve ezen a napon nyitják meg a Farkas utcai 
kőszínházat, a legelső magyar színházépületet. 

180 éve született Paulay Ede színész, rendező, 
színészpedagógus.

150 éve született báró Inczédy Samu politikus. 
125 éve született Budapesten Polányi Mihály 

vegyész, szociológus, filozófus.

Gergely-napi szél  
Szent György-napig él.  
Megrázza még szakállát Ger-
gely, vagyis előfordul, hogy e 
napon havazik.

13 Vasárnap Ajtony, Krisztina, Ida,  
Krisztián, Patrícia, Rozina, 
Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; jelenté-
se: arany.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

13 500 éve hunyt el II. Ulászló, Magyarország és 
Csehország királya. 

275 éve, 1741-ben született II. József német-ró-
mai császár, 1780-tól magyar és cseh király.

14 Hétfő Matild, Paulina, Pólika, 
Tilda

Matild – német eredetű; jelentése: hata-
lom + harc.

14 115 éve született a szlovákiai Nyitraújlakon 
Esterházy János gróf, politikus, kisebbségi 
képviselő. 

125 éve született Nagyváradon Huzella Ödön 
költő, újságíró, művészettörténész.

90 éve született Tordán Keszy-Harmath Sándor 
közgazdasági és demográfiai szakíró.

15 Kedd Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as 
szabadságharc évfordulója  
Marillac Szt. Lujza, 
Hofbauer Szt. Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15 2060 éve, Kr. e. 44. március 15-én követtek el me-
rényletet Julius Caesar római államférfi ellen. 

130 éve született Győrben Berky Lili színésznő.

16 Szerda Henrietta, Herbert, Henrik, 
Lujza

Henrietta – francia eredetű; jelentése: 
körülkerített birtokán uralkodó.

16 280 éve, 1736-ban hunyt el Giovanni Battista  
Pergolesi olasz zeneszerző, hegedű- és 
orgonaművész.

17 Csütörtök Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelentése: a 
dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír eredetű; jelen-
tése: rómainak született nemes.

17 110 éve született Székelykeresztúron Gyallay-Pap 
Sándor költő, szerkesztő.

40 éve hunyt el Rómában Luchino Visconti olasz 
filmrendező.

18 Péntek Ede, Alexandra  
Szt. Sándor, Jeruzsálemi 
Szt. Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német erede-
tű; jelentése: oltalmazó; 
2. – török eredetű; jelentése: akarat.  
Ede – germán eredetű; jelentése: a birto-
kát megőrző.

18 150 éve született Abonyban Balogh Artúr jog- és 
államtudományi író, műfordító, lapszerkesztő. 

25 éve hunyt el Los Angelesben Bánky Vilma 
színésznő, az amerikai némafilmek egyik 
legnagyobb magyar sztárja.

Sándor, József, Benedek  
Hoz a zsákban meleget.

19 Szombat József, Bánk, Jozefa  
Szt. József

József – héber eredetű; jelentése: Jahve 
+ gyarapítson.

19 200 éve született Friedrich Ferenc vívómester, a 
sportág magyar úttörői között tartják számon.

Szent Józsefkor nyissad (a sző-
lőt), ha vízben áll is a lábad.

20 Vasárnap Klaudia, Koppány  
Virágvasárnap 
Csáki Bold. Mór

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20 130 éve született Zalaegerszegen Pais Dezső nyelvész.
100 éve ezen a napon Albert Einstein közreadta 

általános relativitáselméletét.
21 Hétfő Bence, Benedek  

Fülei Szt. Miklós
Benedek – latin eredetű; jelentése: áldott. 21 Benedek, jönnek a jó melegek.



2015–2016
265

K
A

LEN
DÁ

RIU
M

MÁRCIUS

Március Böjtmás hava  
Kikelet hava. Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

11 Péntek Szilárd, Tímea, Aranka,  
Aladár, Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: szi-
lárd, állhatatos, következetes.

11 110 éve született Szatmárnémetiben Bánhidi 
László színművész.

100 éve hunyt el Hangay Oktáv író, vegyész.
12 Szombat Gergely, Miksa, Ince, Gergő  

Szt. Maximilián
Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

12 195 éve ezen a napon nyitják meg a Farkas utcai 
kőszínházat, a legelső magyar színházépületet. 

180 éve született Paulay Ede színész, rendező, 
színészpedagógus.

150 éve született báró Inczédy Samu politikus. 
125 éve született Budapesten Polányi Mihály 

vegyész, szociológus, filozófus.

Gergely-napi szél  
Szent György-napig él.  
Megrázza még szakállát Ger-
gely, vagyis előfordul, hogy e 
napon havazik.

13 Vasárnap Ajtony, Krisztina, Ida,  
Krisztián, Patrícia, Rozina, 
Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; jelenté-
se: arany.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

13 500 éve hunyt el II. Ulászló, Magyarország és 
Csehország királya. 

275 éve, 1741-ben született II. József német-ró-
mai császár, 1780-tól magyar és cseh király.

14 Hétfő Matild, Paulina, Pólika, 
Tilda

Matild – német eredetű; jelentése: hata-
lom + harc.

14 115 éve született a szlovákiai Nyitraújlakon 
Esterházy János gróf, politikus, kisebbségi 
képviselő. 

125 éve született Nagyváradon Huzella Ödön 
költő, újságíró, művészettörténész.

90 éve született Tordán Keszy-Harmath Sándor 
közgazdasági és demográfiai szakíró.

15 Kedd Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as 
szabadságharc évfordulója  
Marillac Szt. Lujza, 
Hofbauer Szt. Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15 2060 éve, Kr. e. 44. március 15-én követtek el me-
rényletet Julius Caesar római államférfi ellen. 

130 éve született Győrben Berky Lili színésznő.

16 Szerda Henrietta, Herbert, Henrik, 
Lujza

Henrietta – francia eredetű; jelentése: 
körülkerített birtokán uralkodó.

16 280 éve, 1736-ban hunyt el Giovanni Battista  
Pergolesi olasz zeneszerző, hegedű- és 
orgonaművész.

17 Csütörtök Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelentése: a 
dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír eredetű; jelen-
tése: rómainak született nemes.

17 110 éve született Székelykeresztúron Gyallay-Pap 
Sándor költő, szerkesztő.

40 éve hunyt el Rómában Luchino Visconti olasz 
filmrendező.

18 Péntek Ede, Alexandra  
Szt. Sándor, Jeruzsálemi 
Szt. Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német erede-
tű; jelentése: oltalmazó; 
2. – török eredetű; jelentése: akarat.  
Ede – germán eredetű; jelentése: a birto-
kát megőrző.

18 150 éve született Abonyban Balogh Artúr jog- és 
államtudományi író, műfordító, lapszerkesztő. 

25 éve hunyt el Los Angelesben Bánky Vilma 
színésznő, az amerikai némafilmek egyik 
legnagyobb magyar sztárja.

Sándor, József, Benedek  
Hoz a zsákban meleget.

19 Szombat József, Bánk, Jozefa  
Szt. József

József – héber eredetű; jelentése: Jahve 
+ gyarapítson.

19 200 éve született Friedrich Ferenc vívómester, a 
sportág magyar úttörői között tartják számon.

Szent Józsefkor nyissad (a sző-
lőt), ha vízben áll is a lábad.

20 Vasárnap Klaudia, Koppány  
Virágvasárnap 
Csáki Bold. Mór

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20 130 éve született Zalaegerszegen Pais Dezső nyelvész.
100 éve ezen a napon Albert Einstein közreadta 

általános relativitáselméletét.
21 Hétfő Bence, Benedek  

Fülei Szt. Miklós
Benedek – latin eredetű; jelentése: áldott. 21 Benedek, jönnek a jó melegek.



2015–2016
MÁRCIUS266

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Március Böjtmás hava  
Kikelet hava. Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

22 Kedd Izolda, Lea, Beatrix, Izolda  
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Beáta – latin eredetű; jelentése: boldog.  
Izolda – kelta–német eredetű; jelentése: 
vas, tevékenykedni, rendelkezni.

22 95 éve hunyt el Kolozsváron Pákey Lajos kolozs-
vári építész.

23 Szerda Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelentése: 
anyatejjel táplált újszülött, bébi.

23 75 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születé-
sű Balázs Árpád zeneszerző, dalköltő.

24 Csütörtök Gábor, Ella, Gabriella, 
Karina  
Nagycsütörtök 
Szt. Gábor

Gábor – héber eredetű; jelentése: Isten 
embere, Isten bajnoka.  
Karina – 1. – olasz eredetű; jelentése: 
csinos nő. 2. – a Katalin svéd és dán 
formájának továbbképzése.

24

25 Péntek Anunciáta, Irén, Írisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  
Nagypéntek  
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Irén – görög eredetű; jelentése: béke.  
Írisz – görög eredetű; jelentése: szivár-
vány, nőszirom.

25 195 éve született Máramarosszigeten Leövey Klá-
ra pedagógus, író, nevelőintézet-alapító. 

90 éve született Budapesten Papp László három-
szoros olimpiai bajnok ökölvívó.

Gyümölcsoltó hidege  
Téli hónapnak megölője.

26 Szombat Emánuel, Evelin, Manó, 
Bulcsú, Erika  
Nagyszombat 
Szt. Emánuel

Emánuel – héber eredetű; jelentése: 
velünk az Isten.

26 150 éve született Mátészalkán Szendrey Mihály 
színész, színházi rendező, több erdélyi szín-
ház igazgatója.

27 Vasárnap Alpár, Hajnalka 
Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása

Hajnalka – a Hajna kicsinyítő képzős 
formája, hajnal.

27 340 éve, 1676-ban született II. Rákóczi Ferenc 
magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc 
vezetője, erdélyi fejedelem.

125 éve született Nagyszalontán Zilahy Lajos író, 
publicista. 

105 éve született Bánffyhunyadon Mikó Imre jog- 
és államtudományi író, műfordító.

28 Hétfő Johanna, Gedeon, Gida, 
Janka, Koppány  
Húsvéthétfő  
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelentése: har-
cos, vágó, romboló.  
Johanna – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes.

28 75 éve hunyt el Virginia Woolf angol regényíró, 
esszéista.

29 Kedd Auguszta, Bertold, Jónás, Márk Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

29 40 éve hunyt el Londonban Dálnoki Veress Lajos 
m. kir. honvéd vezérezredes, hadtörténész.

30 Szerda Zalán, Hunor, Magor, Amadé Zalán – 1.– török–magyar eredetű; 
jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv eredetű; 
jelentése: sós kő.

30 270 éve, 1746-ban született Francisco de Goya 
spanyol festő és grafikus.

110 éve született Budapesten Gelléri Andor Endre 
író, novellista.

31 Csütörtök Árpád, Benő, Kornélia, Ákos Árpád – magyar eredetű; jelentése: 
árpa.

31 420 éve, 1596-ban született René Descartes fran-
cia filozófus, matematikus. 

125 éve hunyt el Jendrassik Jenő orvos, fizioló-
gus, biofizikus, a kolozsvári egyetem tanára.

125 éve született Pankotán Asboth Oszkár mér-
nök, magyar helikopterkonstruktőr.
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31 Csütörtök Árpád, Benő, Kornélia, Ákos Árpád – magyar eredetű; jelentése: 
árpa.

31 420 éve, 1596-ban született René Descartes fran-
cia filozófus, matematikus. 

125 éve hunyt el Jendrassik Jenő orvos, fizioló-
gus, biofizikus, a kolozsvári egyetem tanára.

125 éve született Pankotán Asboth Oszkár mér-
nök, magyar helikopterkonstruktőr.
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8. Ahol az országutak  
egymást keresztezik 

Magyarfodorháza (Fodora)
Magyarfodorháza hosszan nyúlik el a Borsa-völgyi főút mentén, és ez a majd-

nem egyenes utca nemcsak főút, de a település súlypontja is. Mellékutcái és zeg-
zugos sikátorai ellenére is jellegzetes, főúti tengely vonalán elhelyezkedő falu ma-
radt. A templom, a parókia rendben van, szép kert övezi az épületet. A papi kert 
végében romos állami iskola néz be a papilak udvarára, üres ablakaival. A telek az 
egyházé volt, elvették, állami iskolát építettek rá. Most a senkié. A faluban maradt 
néhány gyermek Esküllőre jár iskolába. Számtalan hasonló sorsú, néptelen, felha-
gyott iskola fogad még ebben a völgyben.

A falu neve és nevének leírása nem sokat változott az elmúlt évszázadokban. 
1214-ben Fodot néven írják az oklevelek, 1320-ban Fudurháza a neve, és tovább, 
már egy kis javítást leszámítva így is maradt. Magyar lakossága sohasem volt 
jelentős számú, akárcsak e völgyben levő legtöbb faluban. Épp csak egy kisközös-
ségre valóra futotta. 1850-ben 392 román mellett alig 97 magyar élt és 20 zsidó. 
Majd számuk fokozatosan növekedve érte el 200-at, és ahogy ez a többi faluban 
is történt, a „kicsi magyar világ” alatt volt a legmagasabb, 240 magyar. 2011-ben 
már ismét csak 98 magyar lakja. 

A református parókiával majdnem szemben, a volt téesz épületének romos te-
lekszélén egy rettenetesre pingált Krisztus-feszület néz ránk. Már Kabay Béla is el-
szörnyülködött felette, miközben semmi egyéb nagyon régit nem talált a faluban. 
„…jött az ember, a tudatlan, és kegyes kezekkel festette át rikító zománckékre, 
kellemetlen rózsaszínbe húzó naturalisztikus színezéssel, s ma kifestett szemekkel, 
pirosló ajakkal valósággal némán fuldoklik a vastagon felkent festékréteg alatt”.

Valóban, töviskoronasebeiből olyan mennyiségű vér árasztja el a Megváltó ar-
cát, hogy már-már horrorisztikus lett.

Szintén Kabay fedezi fel, hogy a völgynek ebben a részében elterjedt egy sajá-
tos épülettípus. „Fehérre meszelt, tisztaságot sugárzó, harmonikusan összehozott 
árkádos és oszloptornácos ’kisparaszti kúria’ típus szellemi eredője” ez a falu. 
Láttunk ezekből bőven eddig is. „Fodorházán gondolta el, rajzolta le, majd a hely-
színen rakta falát, faragta boltíveit, rótta ácsolatát Bíró József (Józsi, a fodorházi) 
építőmester két testvére, Ferenc meg Mihály és négy fia: József, Sándor, Ferenc, 
Antal segítségével. Fodorháza, Nagyesküllő, Drág, Szentkatolnadorna, Almásdal, 
Topaszentkirály, Berend, Sólyomkő… stb. községekben összesen 75-80 ház felépí-
tésével egy egész vidék arculatát változtatták meg.”

Jártunkban-keltünkben e völgyekben fogunk még gyakran a Bíró mester kéz-
nyomával találkozni.
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Első fodorházi emlékeim Benedekffy 
Dániel lelkészhez kötődnek. Nyikó 
menti földiek lévén, majdnem falubeli-
ek, nagyon ragaszkodott hozzám, igazi 
atyai szolgatársaként szeretett, amikor 
Kolozsváron együtt szolgáltunk. Más 
idők voltak azok, amikor ő idekerült: 
zsibongott az erdélyi falu a „szocialista 
átalakítás”-tól, a magyarság itt is kutya-
szorítóba került. De népesebb volt a falu, 
népes volt akkor a magyar gyülekezet is. 
Hiába volt ez a kollektivizálás, az erő-
szakos iparosítás kezdete, a városra ván-
dorlás, elnéptelenedés, de még élt a ha-
gyományos faluközösség utolsó emléke. 
A régi falu utolsó pillanatai voltak ezek. 

Szép tágas megyei út vezet át Fodor-
házán, ez a falu főutcája is a református 
templommal, parókiával, volt iskolával. 
A főút tengelye mentéről aztán feltér a 
régi falu a kis völgybe, oda, ahol a román 
templom áll, és a temetők is vannak.

Kicsi a gyülekezet, „kicsi az ünnep” is, 
és kevés számú az áldozócsütörtöki ün-
nepi templomi gyülekezet. Kilencen va-
gyunk, dr. Tunyogi Lehel lelkész komoly 
teológiai felkészültséggel, alapos bibliai 
exegézissel, dokumentáltan, üzenetek-
ben gazdagon beszél, és mégis érthetően, 
egyszerűen szól minden szava. Nem köny-
nyű ószövetségi doktornak, biblikus teo-
lógusnak lenni és maradni Erdély szélső, 
legszélsőbb szórványrégióiban. De ő ezt 
vállalta. És lelkészi szolgálata mellett tanul, tudományos-teológiai munkákat ír, ide-
gen nyelvű teológiai könyveket fordít. Tudós lelkésze van Magyarfodorházának.

A gyülekezetnek Tóth Ella személyében asszony gondnoka van, most már ez sem 
ritka a Borsa völgyében sem. Ahogy kijövünk a templomból, a faluról, a környékről 
kérdezem a híveket. A néhány asszonyon kívül elsősorban a férfiak, Dorogi Sándor 
és Horváth Ferenc mesélnek, emlékeznek, menet közben, ahogy csoszogva hala-
dunk hazafele. A fodorházi Dorogiak mind sólyomkői származásúak – mesélik. Ott 
éltek Szabóék is, először Szabó Sándoré volt a malom. Tőle vették meg Schelleiék.

A kommunizmusig Nagy József volt a lelkész – meséli Horváth Ferenc –, ő még 
megérte a változásokat, aztán jött Benedekffy pap, valahonnan a Székelyföldről. 
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Nehéz volt neki egy idő után, mert a felesége, a tiszteletes asszony megvakult. Ő 
gondozta, nagy szeretettel és hűséggel. Na, az volt az igazi pap, és milyen ügyes 
kis pap volt az. Megtisztelt minket, tudott a néppel beszélgetni, mindenben tudott 
tanácsot adni, gazdálkodott, velünk élt, volt apró állatja, tehene, juha. Ment elöl 
és vitt minket is magával. „Kinyitotta az emberek fejét.” Mint az igazi papok. – 
Feri, fiam – mondta nekem egyszer. – Ezt a parókiát nem lehet így hagyni. Rosszul 
áll. – Mondom neki: – Ne fogjunk neki, tiszteletes úr, mert a nép nem jön utánunk, 
elmaradunk vele. – Megcsináljuk – csak ennyit mondott, és hívta is az embereket, 
leszedette egészen a tetejit. Újrarakatta, mert roskadt össze. Hát neki volt igaza. 
Nem kell mindig az emberek után hagyni. Vezetni, irányítani kell.

Felkapaszkodunk a református temetőbe. Nem túlságosan régiek a sírok, de 
szépen látszik innen a falu. A magyar temető folytatásában kicsiny zsidó temető 
is rejtőzködik a sarjadó fűben. Itt, ebben a völgyben minden faluban élt kisebb-
nagyobb számú zsidóság, és ahogy ez másutt is történt, ők voltak a kereskedők, 
az üzletesek, akik a falvakat, a népet áruval, kereskedelemmel, gazdasági eszkö-
zökkel, esetenként malommal, technikával kiszolgálták. 1944 tavaszától azonban 
felszámolódott minden: néhány jellegzetes, módosabb ház, cseppnyi temető vagy 
néhány kert végi sír maradt utánuk.

Borsaújfalu (Vultureni)
Magyarfodorházától ahogy elbúcsúzunk, kiérkezünk a faluból Borsaújfalu 

fele, alig érzékelhetően ereszkedünk a völgyön lefele. Jobb kézre fenn a dom-
bon kicsiny fenyves marad el mellettünk. Millenniumi vagy Erzsébet királyné-féle 
emlékerdők lehetnek. Régi emlék a meggyilkolt királyné, a magyarok kedvence 
emlékezetére. Darányi Ignác 1898-ban rendelte el Erzsébet királyné emlékének 
méltó megörökítését, és erre faültetést, emlékparkok, önálló erdők kialakítását is 
javasolta. A hatalmas lelkesedés nyomán Erdély-szerte is számtalan park, falvak 
környéki fenyves született; templomkertekbe ültetett évszázados csere-, kőris- és 
hársfák őrzik a szeretett Sissy királyné emlékét. Ennek lehet maradéka, szomorú 
emléke ez a kis erdőcsonk is, már ami megmaradt belőle.

Borsaújfalu épp az égtájak irányában haladó országutak kereszteződésében 
kezdődik, ott, ahol metszi egymást a Borsa-völgyi és kolozsvár–páncélcsehi út a 
Szilágyság fele. Hogy miképpen lett Ujfalauból Vultureni, azaz „sasfalu”, azt bizo-
nyára nem tudjuk meg sohasem. 

Amikor először jártam erre (nem most volt az bizony), a falu elejétől még 
számtalan szalmafedeles kőház fogadott. Mára nem maradt egy sem belőlük, né-
hányuknak is csupán a kőomladéka, másokra pedig új, cserepes fedél került, a 
felismerhetetlenségig.

Mit üzen a mának a magyarok nélkül maradt borsaújfalusi múlt? A falut szép 
történelmi magyar nevű dombok övezik. Ízlelgetjük a hegyek nevét, majd pró-
báljuk a helyszínen beazonosítani. Nagyhegy, Szélesbérc, Bíróhegy, Vasasdomb 
és a mindenütt elkísérő Kőszikla. Szabó T. Attila helynévkönyvében még érdekes 
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ungurilor. Vajon hányat és hogyan használ ezek közül ma a helyi románság? 
Még érdekesebb, hogy 1587-től folyamatosan Magyarújfalu a neve, annak elle-

nére, hogy számottevő magyarsága nem volt. A magyarok lélekszáma – 1850 óta 
– 20 és 80 között váltakozott, és sosem érte el a 80-at, mely a bécsi döntés után 
aztán fokozatosan fogyott el. Okát nem ismerhetjük annak, hogy mikor miért lett 
több és kevesebb, de sejthető, hogy a falu fejlődése és népességének növekedé-
se, a trianoni hatalomváltozás, a magyar közhivatalnokok eltávozása, 1940 utáni 
visszatérése, majd ismételt eltávozása rejtőzik mögötte. 1850-ben a településen a 
627 román mellett 24 magyar élt. Anyanyelv tekintetében számuk innen 1910-re 
felemelkedik egészen 79-ig, és magyar időben 43. A hivatalos népszámlálások 
szerint aztán 2002-re 4, 2011-re 2 lélek maradt. 

A román többség és magyar kisebbség mellett a völgyben Borsa mellett itt élt a 
legnagyobb számú zsidóság, folyamatosan 20 körüli számban. Jól jelzi ezt számuk 
gya rapodása 12-től 31-ig, majd teljes elfogyásuk, és csak a kis zsidó temetőhelyek 
emlékeztetnek rájuk. Emléküket, többszöri átalakítások után is több jellegzetes 
polgári épület és itt-ott, kertek végében található sír is igazolja.

A kisnemesi házak, kúriák nagy része is eltűnt vagy átalakult. A Koncz-ház nincs 
meg, pedig eredetileg boltozatos pincerendszerrel épített, magas fedélszékes, zsin-
dellyel fedett barokk kúria volt. Ferenczy Lajos apósa, Boér földbirtokos építtette 
állítólag a hajdani magyar romtemplom köveinek felhasználásával. A Mózsa László-
féle kúria ma a néptanács épülete. Eredetileg barokk stílusú volt, de többször átala-
kították, és ennek nyomán jellegét teljesen elveszítette. A Ferenczy Lajos-kúriát is az 
1970-es években bontották le, helyére, építőanyagainak felhasználásával épült az új 
általános iskola. Kabay még több magánkertben talált magyar és zsidó sírokat.

Merre is vegye útját az, aki – magyar emlékeket keresni – egy ilyen csinos, tá-
gas román faluba beérkezik? Kérdezősködjön, érdeklődjön, tartsa nyitva szemét a 
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falu között, és a temetőket, elsősorban 
a román templomok környékét vegye 
számba. Így tettünk mi is Újfaluban. 
Mégsem láthattunk sokat, mert alig 
maradt valami belőlünk mutatóba.

A román templom itt még a régi. 
A domboldalban áll, és (még) nem 
épült helyébe lenn a faluba új kacsaláb. 
(A kifejezés onnan ered, hogy az egyik 
faluban mesélte egy román ember a 
régi szép román fatemplom tövében, 
hogy ez már nem szép, de csinálnak 
szépet, újat, kacsalábat. Fásem noue, 
fajnyé, kocsoláb!) A régi templom körül 
és mögött van a temető, és alatta nem 
kell sokat keresnünk, hogy megtalál-
juk a néhány sírból álló zsidó sírkertet, 
majd a nagy román temető jobb sarká-
ban a már alig beazonosítható magyar 
református temetőrészt. Néhány vas-
keresztes síremlék árválkodik benne, 
rossz magyarságú feliratokkal.

A szalmafedeles házaktól itt már régen elbúcsúztunk, ma már hiába is kerestük. 
Szomorúan vesszük észre egymást követő útjaink alkalmával, hogy a faluképből 
egyetlen évtized alatt miként tűntek el a szalmafedelek. Van, ahol a kopasz kőfalak, 
csonkok még megmaradtak, de leginkább már teljesen le is bontották őket. 

A főút mentén azért még néhány kúriaszerű régi ház is szemünkbe ötlik. Azok 
az idősek, akikkel szóba elegyedünk, még mesélnek ezt-azt, de keveset tudnak 
hajdani tulajdonosaikról.

Ferenczy volt itt jelentősebb földbirtokos – mesélte az imént Horváth Ferenc 
a szomszédos Fodorházán. – Az ő háza a mai iskola, de nagyon átalakították. Ma 
már lehet, hogy nem is az áll, csak amit helyette építettek. Oda valók voltak a 
Bakók, Gyuri, Józsi, Károly, a Konczok. „Egyszerű ember” csak három nő volt. 
A református egyháznak is volt itt földje vagy 3 hektár, de csak a magyar temető 
maradt a román templom alatt az oldalban. Egyik helyi román család használja, 
valamikor még fizetett is bért érte. Amikor én még fiatalabb presbiter voltam, 
minden ősszel mentünk a bérlőhöz az egyház pénzéért. Most már nem is tudjuk, 
mi van vele. Bakóék is eladták a házukat, és körülötte a 10 árit, de megmaradt 
még neki is egy kevés föld. Bakóék Kolozsváron élnek, de most vettek Fodorházán 
házat, hogy a magyarok között legyenek itt velünk. A magyar templom állítólag a 
posta mellett lehetett. Érdekes dolgokat is sejtünk megtudni Újfaluról. Azt beszé-
lik, hogy annak idején a Mózsáktól elvett és államosított polgármesteri hivatalt 
elfelejtették telekelni, és még mindig a régi tulajdonos nevén van.
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Kolozsvári evangélikus templom

Történeti adatok

A kolozsvári szász evangélikus gyülekezet elsőként a XVII. század végén kísé-
relt meg saját imaházat építeni. 1698 körül megvásárolták Literati Gábor Kossuth 
Lajos utca elején fekvő házát, melybe imatermet rendeztek be, és 1700-ban tor-
nyot emeltek fölé, majd 1744-ben még egy szomszédos ingatlan megvétele révén 
bővítették imatermüket. 1803. június 5-én Johann Schmidt lelkész javaslatára 
„éppen a Híd és a Magyar ut[cák] egybeugró szegletén mindkét felől a Tiszt[eletes] 
Lutherána Ekkl[ézsia] fundusai szomszédságában egy fundussá[t] azt minden raj-
tok található épületeivel és abból bejönni szokott summás haszonvételeivel együtt” 
megvásárolták a református egyháztól az evangélikus templom és iskola építésére. 
A munkálatok megkezdése anyagi gondok miatt évekig elhúzódott, majd a lőcsei 
gimnázium éléről lelkésznek meghívott Martin Liedemann energikus szervező-
munkája eredményeként került sor 1816. május 29-én az ünnepélyes alapkőle-
tételre. Az építés vezetői Georg Winkler kőművespallér és Christian Kiermayer 
ácspallér voltak. Az építkezés pénzhiány miatt több szakaszban, szünetekkel folyt, 
mindössze 1829. november 29-én került sor a templom felszentelésére. Falaiba 
beépítették a Magyar kaputól északra, a Hosszú Szappan (Nyomda) utca végén 
fekvő Kerek bástya kőanyagát is. A sekrestye mellé 1817–1818-ban iskolát is épí-
tettek, melyet 1847-ben Daniel Reschner építőmesterrel bővíttettek. 1819–20-ban 
engedélyezték a templom Híd utcai homlokzatához kis üzletek illesztését, melyek 
jövedelme is az építkezési költségeket fedezte. Az üzlethelyiségeket a templom 
1957–58-as helyreállítása során bontották le.

A műemlék leírása 

A Híd és a Belmagyar utca (1989. december 21. sugárút) csatlakozásánál fekvő, 
elegáns épület jelentős mértékben meghatározza a két utca elejének és egyben a 
Főtér északkeleti sarkának arculatát. A téglalap alaprajzú hajóból, sokszögzáró-
dású szentélyből és beugró toronyból álló teremtemplom főhomlokzata a Kossuth 
Lajos utcára néz, hajójának nyugati fala a Híd utca vonalát követi. A homlok-
zatokat mészkő lapokkal burkolt lábazati és gazdagon profilált koronázópárkány 
tagolja, mely alatt üres fríz fut végig a falazatokon. Az épület tengelyeit magas 
oszlopszékre állított, jón fejezetes pilaszterek választják el egymástól. A főhom-
lokzat középtengelyét a falazat síkjából kiugró, a torony szélességével megegyező 
szélességű középrizalit határozza meg, melyet a koronázópárkány fölött félköríves 
timpanon zár le. A templom ablaknyílásai félköríves záródásúak, a főhomlokzat 
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szélső tengelyeinek nyílásait egyenes, a középtengely nyílását félkörívesen záró-
dó szemöldökpárkányok koronázzák. A főhomlokzat középtengelyében nyíló, kő-
keretes bejáratot volutákra támaszkodó, egyenes szemöldökpárkány zárja le, a 
kapuzat fölött a pietati (a kegyességnek) felirat olvasható. A torony utolsó előtti 
szintjét vízszintes sávozás, az utolsó szint falsarkait kompozitfejezetes pilaszterek 
tagolják. Az utolsó szint óraíves párkánnyal lezárt falazatait félkörívesen záródó 
ablakok törik át.

A templom belső tereit jón fejezetű, kettős pilaszterekre és hevederekre terhelő 
csehsüvegboltozat fedi. A hajót dél felől dór oszlopokra támaszkodó, triglifekkel 
és metopékkal díszített, üres pannókkal tagolt mellvédű, fa orgonakarzat zárja. 
Ma is teljes épségben áll az épülettel egykorú, XIX. század eleji, empire stílusú be-
rendezése, melynek legszebb darabjai a Lucas Hoch asztalosmester által 1826-ban 
faragott tojásléccel tagolt, tobozdíszes szószéke, orgonája, padjai, gyóntatószéke és 
kompozitfejezetes oszlopokkal keretelt, oromzatán Isten szemével és girlandos ur-
nákkal díszített oltára, melynek félkörívesen záródó oltárképe a Krisztus az olajfák 
hegyén jelenetet ábrázolja. Az oltár szerkezetét Georg Schneider asztalosmester, 
oltárképét Johann Gentiluomo bécsi akadémiai festő készítette. A szentélyben áll 
a templom kagylódíszes kupájú 1721-es kő keresztelőmedencéje, melynek fehérre 
mázolt fémből készült, füzérdíszes fedele csúcsán a Krisztus megkeresztelése jelenet 
bontakozik ki. A hajó nyugati falán olvasható eredeti, rézből öntött építési emlék-
táblája, melynek antikva betűs felirata Martin Liedemann lelkésznek, a templom 
építtetőjének, kurátorainak, mérnökének és perceptorának állít méltó emléket: 
der bau dieses gottes hauses a. c. / wurde 1816 begonnen und 1829 vollendet./ 
verdient machten sich dabei die auf / einander folgenden curatoren:/ joh(ann) 
mart(in) mauksch, joh(ann) theil u(nd) dan(iel) slaby,/ der ingenieur, sam(uel) 
herrmann, der perceptor,/ math(ias) rischany u(nd) der prediger mich(ael) bell,/ 
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vor allen aber der damalige pfarrer / martin liedemann. A hajó északi falának déli 
végén, a karzat alatt állt két festett, mészkő lapra faragott, íves lezárású, XVIII. 
századi sírkőlap, mely a várost megszálló osztrák csapatok két jelentős vezetője, Jo-
hannes Fabian de Gladis báró ezredes, a császári csapatok parancsnoka és Leopold 
Frankendorff személyéről emlékezik meg. Frankendorff síremléke felső felében az 
elhunyt, mancsában kardot tartó, ágaskodó oroszlánnal koronázott címerét és a 
sírkőlap alsó egyharmadában a sírfeliratot tartalmazza: monumentum ill(ustrissimi) 
equitis ac generali / excubiarum praefecti cae(sare)o regii d(omi)ni / d. leopoldi de 
frankendorff qui in 44 an(ni) / militiae deditus bel(l)o et […] borussicis celebris / 
morti occubut / nata 1707 d(ie) 25 oct(obris) den a 1777 14 sept(embris). De Gladis 
báró síremléke hadi jelvényeket és a báró ágaskodó szarvast ábrázoló címere alatt 
a következő feliratot tartalmazza: joannes fabian liber baro de gladis / colonellus et 
commendans claudiopolotanus / 1676–1750.

Mihály Melinda



2015–2016
MÁRCIUS276

ÍR
Ó

K 
KO

LO
ZS

VÁ
R

RÓ
L

Maksay Albert

A régi fal szomszédságában (részlet)

…Gyermekkorom, ifjúságom, életkezdésem a Major utcát ismerte otthonának. 
Mindenki életének ez a legszebb időszaka, nekem is ez volt a tavaszom és a vi-
rágfakadásom. Csakhogy a tavaszom felett örökké ott homályosodott egy felhő-
vitorla. Nagyon szerettem a házunkat, a kicsi kertünket, a házban a szobámat, a 
kert végében a fenyőlécből tákolt kis filagóriát, de a szívemben szüntelenül titkos 
elégedetlenség lappangott a Kétvízköz ellen.

Kis elemista voltam, az édesapám még élt, s ha olykor valamit türelmetlenül 
sürgettem, rám szólt jókedvűen: „Várj, fiam, várj, mert Kolozsvár is vár.” Ekkor 
terelődött a figyelmem a városom „vár” voltára. Minden kolozsvári polgár tudja, 
hogy a város terjeszkedésének több sávja van. A legrégibb városrész az Óvár volt, 
majdnem szabályos négyszög alakú alapterülettel. Az Óvár északi és nyugati fa-
lának a meghosszabbításaként indultak ki Zsigmond és V. László király korában 
azok a bástyás várfalak, amelyek a fejedelmi idő Kolozsvárját kerítették, s arra 
valók voltak, hogy védjék a főtéri Szent Mihály-templom, a Farkas utcai templom 
és az óvári templom oltalmában meghúzódott polgárok házait és életét. A korszak 
a gótikus építkezés korszaka volt, ennek a jegyeit hordozzák az említett templomok 
is, a várbástyák is. Később aztán a növekedő város szertefeküdt a falakon kívül eső 
területekre is, a szélrózsa négy irányában, amerre csak hely volt az építkezésre. Az 
építészeti stílusok is váltakoztak. Jött a reneszánsz, megjelent a barokk és az em-
pire, utóbb a klasszicizmus, mindegyik valami sajátos erdélyi, sőt mondhatnók: ép-
pen kolozsvári változatban. Hanem a város szíve mindvégig a várfalak négyszögén 
belül fekvő rész volt. Ott épültek a legszebb házak, a legfontosabb középületek, ott 
volt a város legértékesebb szépségeinek kirakata. A falakon kívülre csak a legutolsó 
századforduló táján terjedt át igazában a fejlődés lendülete, de már modern irá-
nyokban. Az ódon várfalak nagy része áldozatául esett a város feltartóztathatatlan 
terjeszkedésének, a bástyákból is mindössze kettő maradt meg, az újabb épületek 
közé eldugott „Bogdánfy-bástya” meg a Bethlen-bástya, amely eredetileg a szabók 
céhének a bástyája volt. Hanem azért a központ, a Belváros, az első kerület, a 
várfalak eltűnése után is a fejedelmi idők kerített vára maradt. Csakhogy ezeket a 
köztudomású tényeket, amiket minden kolozsvári polgár ismer, nekem gyermekko-
romban úgy kellett felfedezgetnem rendre. Előttem csak apránként bontakoztak ki 
a város földrajzának történelmi összefüggései. Megrendítően nagy élményem volt, 
amikor rábukkantam a modern város ölében az ősi várra. Vár! Dicsőség! Hősiesség! 
Kolozsvár vára! Semmit se szerettem jobban, mint eltekeregni azokban az utcák-
ban, amelyekben várfalromokat lehetett látni, vagy amelyek még követték a hajda-
ni falak vonalát, jóllehet maguknak a falaknak egy köve se volt már a régi helyén.
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Az volt hát az én gyermekéveim egének felhője, hogy a Kétvízköz helyett in-
kább a „vár”-ban, a Belvárosban kívántam volna lakni. Azért, hogy a hajdani fa-
laktól övezett területen belül legyek, hogy magam köré tudjam képzelni, nyitott 
szemmel is álmodozva, a csipkézett tetejű várfalakat és a zömök bástyákat. Az 
iskolában is a régi kollégiumépületet becsültem többre, mert az belül esett a le-
bontott várfal vonalán.

Általában az egész Kolozsvárból csak azokat a részeket akartam szépnek talál-
ni, amelyekről tudtam vagy megtudakoltam, hogy a régi falakon belül létesültek, 
éspedig még akkor, amikor valóban állottak a falak. Elszorult a szívem, mikor a 
régi Farkas utcai színház kapuit becsukták és a színészet átköltözött az újonnan 
épült Nemzeti Színházba. Sok esztendőnek kellett eltelnie, amíg felértem ésszel a 
város kifelé való növekedésének és elterülésének a jelentőségét. De ha értelemmel 
fel is fogtam, hogy egy város létében döntően fontos a növekedés, érzelmileg ma-
kacsul megmaradtam a falakon belül épült városrész rajongójának.

Hanem gyermekből és ifjúból önálló férfiúvá kellett korosodnom, hogy leg-
alább közel kerüljek lakni a hajdani kőfalhoz. Akkor történt ez, amikor a reformá-
tus teológia épületében nekem is jutott egy tanári szállás. A református teológia 
tudvalevőleg azon a helyen áll a régi Kolozsvár képzeletbeli térképén, ahol a „pos-
tamester kertje” (későbbi Postakert utca) a Belmagyar utcát a Külmagyar utcától 
elválasztó Magyar kapuhoz szögellett. A Magyar kaput is lebontották már rég, de 
én úgy magam elé tudtam idézni metszetekről ismert képét, mintha igazán ott 
állt volna, lépcsős, tornyos, mohos kövű valóságában. Csak egy hajításnyira volt a 
lakásom a Magyar kaputól, azaz a kapu helyétől.

Legvégül azután megvalósult a vágyam hiánytalanul. Ahol most lakom, a Far-
kas utcának a Bethlen-bástyához torkolló szegletén, az utcák túlsó során még épen 
áll a fal. Én belül vagyok rajta. Kinézek az ablakon, látom a bástyát. Kitekintek, lá-
tom a várfal lőréseit, a mellvéden zöldellő füvet, látom a múltat, a régi Kolozsvárt, 
a hajdani Erdélyt. A bástyában a galambok fészkelnek. Látom őket ki-kiröppenni 
a feketén ásító ablakokból, vagy látom békésen tollászkodni a bástya tetején.

És most, innen szétnézve, kezdem már szeretni tudni a modern Kolozsvárt is. 
Remélem, hogy Isten ad még annyi életet nekem, amennyi alatt lesz időm egészen 
megszeretni.

Hanem azért, amikor földi időm letelik, majd szeretnék olykor visszajönni a 
másvilágról is. Száz év múlva, kétszáz év múlva. Gyermekkorom otthona, a kis 
kétvízközi ház, akkorra valószínűleg meg se lesz már. A mostani új és modernsé-
gükben szokatlan külsejű építészeti alkotásokat meg úgy fogják mutogatni, mint 
egy letűnt világ nagy időket látott ódon tanúit, melyek körül láthatatlanul ott 
lebeg az ősök szelleme. Szeretnék olykor visszajönni a másvilágról, láthatatlanul 
bejárni az én Kolozsváromat, benyitogatni a kapukon, beleskelődni az ablakokon.
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Házsongárdi évfordulók

Március 4-e Gergely Jenő (1896–1974) matematikus 120. születésnapja. Ko-
lozsvárt született, s a Református Kollégiumban tanult, majd a Ferenc József Tu-
dományegyetemen szerzett diplomát és doktorátust. 1920-tól a Marianum leány-
gimnáziumában tanított, míg 1947-ben meghívták a Bolyai Egyetemre, itt és a 
Babeş–Bolyain adott elő matematikai tárgyakat. Tankönyveket írt és Bolyai János 
geometriáját mutatta be világnyelveken. Fekete gránit fejköves sírja az I. C parcel-
la a út felőli szélén található. 

Március 8-a Gaál Gábor (1891–1954) irodalmár-filozófus 125. születésnapját 
hozza el. Marxista esztéta volt, aki emigránsként érkezett Erdélybe, itt a Korunk 
szerkesztésével vált ismertté, majd a baloldali irodalom ideológusa lett a 40-es 
évek végén. A Bolyai Egyetemen 1946-tól marxista filozófiát adott elő, de aztán 
opportunizmussal vádolva félreállították, csak irodalmat taníthatott. I. B parcel-
lában lévő síremlékét Kós Károly tervezte.

Március 10-én a Házsongárdi temető legpompásabb főúri kriptájának építtető-
je, iktári gróf Bethlen Domokos (1810–1866) másfél százados halálozási évfor-
dulójára emlékezünk. Bethlen Sámuel és Simén Klára gyermeke nagyrészt Bécs 
melletti hetzendorfi birtokán élt, Erdély egyik leggazdagabb főura volt. Még a 
reformkor kezdetén ő is felfigyelt a közgazdasági kérdésekre, s A’ nemzeti jól-létről 
címmel egy 95 lapos könyvecskét jelentetett meg Bécsben. Benne az akkoriban is-
mert gazdaságtani elméleteket mutatja be. Amiért számon tartják: ő volt az utolsó 
iktári Bethlen gróf. E család adta Erdély két jeles fejedelmét. Mint aulikus főúr távol 
tartotta magát a magyar nemzeti mozgalmaktól, úgyhogy számos uralkodói kegy-
ben, kitüntetésben részesült: császári és királyi kamarás, Lipót-rend keresztese, 
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aranysarkantyús vitéz címeket tünteti fel gyászjelentése. Még johannita lovagként 
is említik. Holttestét Hetzendorfban Msgr. Falcinelli pápai nuncius szentelte be. 
Kolozsvárra szállítása körülményes lehetett, mert akkor még nem ért ide a vasút. 
Házassága báró Wesselényi Zsuzsannával váláshoz vezetett. Gyerekük nem ma-
radt. Ő építtette a kriptát. Sokáig úgy tartották, hogy Ybl Miklóssal terveztette, de 
utóbb kiderült, hogy Szkalnitzky Antal tervei szerint épült, neoromán stílusban. 
Csak a megrendelő halála utáni években fejezték be.

Március 11. Hangay Oktáv (1850–1916) író és vegyész halálának a centenári-
uma. A Veszprém megyei Palotán született ügyvéd gyermekeként. Esztergomban 
és Pozsonyban végezte iskoláit. Zürichben és Münchenben járt műegyetemre, fő-
leg a vegytan érdekelte. 1875-ben hazatért, s egy ideig az Esterházy és a Zichy 
családoknál nevelősködött, tanítványaival bejárta Európát. 1888-ban a kolozsvári 
egyetemen szerzett földrajz–természetrajz szakos tanári oklevelet. A következő 
évben a helybéli Kereskedelmi Akadémia vegytan-áruismeret tanárául választot-
ták. Természettudományos cikkeket, verseket és humo ros írásokat közölt a ko-
rabeli sajtóban. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület alelnöke volt. Agyhártyagyulladás 
okozta halálát. A Kereskedelmi Akadémia díszterméből temették Hirschler József 
főesperes vezetésével, az intézet nevében Széplaky János igazgató búcsúztatta. 
1995-ben Hangay I. C parcellában lévő, az a útra néző kis kövét eltüntették, he-
lyén egy belügyis tiszt fehér márványkeresztje díszeleg. Hangay nevét utóbb felír-
ták ürögdi Nagy Ferenc szomszédos márványoszlopára. 

Március 12-én báró Inczédy Samu (1866–1919) politikus születésének másfél 
százados fordulójára emlékezhetünk. Országgyűlési képviselő volt. Kozárváron, 
a családi birtokon született, s jórészt ott élt. Felesége, báró Bánffy Ágnes már 
1915-ben meghalt, s a kozárvári kriptában nyugodott. 1919 áprilisában zavaros 
idők lévén Inczédy Samut ideiglenesen Kolozsvárt temették el – s aztán itt maradt. 
A szerény kripta, ahol nyugszik, a II. A parcellában található, közel a b főúthoz.
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Egy modern kolozsvári sporttelep gondolata foglalkoztatta a kolozsvári sport-
vezetőket már az 1900-as évek elejétől. Mindenki egyetértett, hogy szükség van 
egy olyan sportlétesítményre, amely a modern európai sport szabályainak meg-
feleljen, ahol országos, de akár nemzetközi versenyeket is rendezni lehessen. 
A kolozsvári sportegyletek viszont elsősorban a saját érdekeiket követték: a KEAC 
atlétikapályát szeretett volna, a labdarúgók saját pályájukat követelték, a céllö-
vők a Lövölde felújításáért harcoltak, a tenisz kedvelői pedig újabb teniszpályák 
kialakítását kérték. Az összhang az egyletek és sportvezetőik között hiányzott, ezt 
kihasználta a városvezetés, hogy az anyagi befektetést késleltesse.

1908-ban dr. Somodi István kolozsvári magasugró, a KEAC atlétája a londoni 
olimpián ezüstérmet nyert magasugrásban. Eredményét az egész város ünnepelte, 
sikere pedig felvetette újra a sporttelep ötletét, ahol helyet találjanak az atléták, a 
labdarúgók, a teniszezők is. A városi tanács is belátta ekkor, hogy szükség van az 
új sporttelepre, hiszen Kolozsváron is lehetne rangos versenyeket rendezni. Példa-
ként ott állt a sétatéri tó, amely 1908-tól Magyarország második központja lett a 
korcsolyázás terén, és amely évről évre rangos versenyek színhelye volt.

A városi tanács határozatát, mely szerint az új sporttelepet a Sétatér mögött, a fás-
berek és a Lövölde helyén építik fel, 1911-től lehetett előkészíteni, hiszen ekkor járt 
le a szerződés a városi kincstár és a tűzifa-kitermelők között erre a területre. A sport-
telep tervét Kovács Gyula városi mérnök készítette el a Ferencváros Torna Club pá-
lyájának mintájára, a munkálatok is az ő irányítása és felügyelete mellett zajlottak.

1911 szeptemberére elkészült a sportlétesítmény. Kovács Gyula figyelembe vet-
te a labdarúgók észrevételét, hogy a pályát ne kelet–nyugat irányba tegye, mert így 
délutánokon az egyik csapat mindig a nappal szemben játszott volna (elsősorban 
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Koncz Rudolf korabeli labdarúgó beszélgetett sokat a tervezőmérnökkel, és osztot-
ta meg addigi tapasztalatait a labdarúgópályákkal kapcsolatban). Az új pálya így 
észak–dél fekvésű lett, a nyugati oldalra került a fatribün, a keleti oldalon pedig 
az állóhelyek. A tribün 1500 férőhelyes volt, alatta meleg-hideg vizes zuhanyú 
fürdő, illetve minden kolozsvári egyesületnek saját öltözője volt. A pálya mögött 
hat teniszpályát alakítottak ki, a tribün mögött pedig egy kis lakóházat építettek a 
sporttelep felügyelőjének részére. 

A pálya felépítését és felavatását a budapesti sportvezetés, valamint a sport-
sajtó is üdvözölte. „Mert tudnunk kell, hogy Kolozsvár ma is gócpontja, szellemi 
vezetője Erdélynek. Ami ott bevett divat, az csakhamar divattá lesz a sok kicsi 
erdélyi városkában is. Amit ott a fiatalok megszoknak, megszeretnek, az elvándo-
rol Erdélyország minden zege-zugába. Amit most Kolozsvár művel, az arányaiban 
olyan hatalmas nemzetmentő munka, amilyent eddig Nagy-Magyarországon egy 
város sem produkált. A Nemzeti Sport az ünnepük alkalmával velük örvendezik. 
Kolozsvár dicsősége nekünk is dicsőségünk! Szeretettel köszöntjük a magyar spor-
tok első hajlékát Erdélyben, és a megalkotóit testvéri gyöngédséggel dicsérjük.” 

A pálya felavatását 1911. szeptember 16–17-én rendezték – az ünnepélyes meg-
nyitó után országos atlétikaversenyt, majd labdarúgó-mérkőzést rendeztek. A város 
elöljárói mellett az eseményen részt vett a honvédelmi, valamint a közoktatási mi-
niszter képviselője, illetve Magyarország legjobb atlétái 21 sportegyesületből. Itt volt 
Bodor, Jankovich, Horner, Mudin, Déván, és természetesen a kolozsvári kedvencek, 
Somodi István és András. Sajnos a megnyitót beárnyékolta a rossz idő, a kiemelkedő 
eredmények elmaradtak, a hangulat viszont fantasztikus volt. Szegény kolozsváriak-
nak igazán nem volt szerencséjük nagyarányúra tervezett pályamegnyitó versenyük-
kel. Minden feltétel megvolt hozzá, hogy nagy sikerű legyen: a város által fejedelmi 
bőkezűséggel létesített pálya, a nagyszámú kiváló versenyző, lelkes hangulat, de Ju-
piter Pluvius megnyitá az ég csatornáit, és egész délután zuhogott a sűrű, hideg, őszi 
eső, tönkretéve az óriási fáradsággal és körültekintéssel létrehozott versenyt. 
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A város nevében Fekete-Nagy Béla polgármester átadta a sporttelepet a KAC 
elnökének, br. Jósika Samunak, ezután pedig elkezdődtek a pályaavató versenyek. 
Az atlétikaversenyek után labdarúgó-mérkőzés zárta a versenyeket, a Budapesti-
Csepeli Atlétikai Club csapata 4-1 arányban legyőzte Kolozsvár válogatottját. 

A két világháború között a sporttelep rangos atlétikaversenyek színhelye volt, 
hiszen a Somodi István vezette KAC, a 20-as évek elején pedig az Universitatea is 
híres atlétagárdával büszkélkedett. 1940 után a magyar állam anyagi hozzájáru-
lásával rendbe tették a pályát. 1941. szeptember 11-én, fennállásának 30. évfor-
dulóján a homokos labdarúgópályát füves pályára cserélték, mivel a magyar lab-
darúgó-szövetség szabályzata szerint csak gyeppel borított pályán lehetett bajnoki 
mérkőzéseket rendezni. 

Emellett a négyezer szurkolónak elegendő állóhelyek alapját is feltöltötték, 
hogy a nézőtér az NB I-es, megnövekedett igényeknek megfeleljen. Ugyanakkor 
lelátófelújítási, tetőépítési, víz- és villanyszerelői munkákat is végeztek. A KAC 
labdarúgócsapata meghálálta a befektetést, hiszen az 1943/44-es magyar bajnoki 
idényben harmadik, ugyanakkor a magyar kupában második lett. 

Az ötvenes évekre a régi lelátó már kicsinek bizonyult, ekkor bontották le és 
épült fel az ovális betonteknő. A kilencvenes évek közepén az atlétikapályát is 
modernizálták, majd 2008-ban a stadion lebontásáról és újraépítéséről döntöttek. 
A 30 000 férőhelyes modern aréna 2009 és 2011 között épült fel, körülbelül 45 
millió eurós költséggel.

Killyéni András
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A Darvas család

Az érettségi bankettünk helyszíne nem bizonyult úri kaszinónak vagy csillogó 
vendéglőnek, elegáns bárnak. Ami a hírnevét emelte, és valószínű, hogy minket 
is ez varázsolt el, az a hajdani Darvas-féle vargabéles volt, ez a süteménynek is 
félig-med dig nevezhető, főtt tésztából és egyéb adalékokból készült egyedülálló 
édesség. Ez a világhírűvé vált desszert időben szinte elhomályosította a vendég-
látó eredeti, névadó ételkülönlegességét, a fatányérost, használatosabb nevén a 
flekkent. Hiszen a vendéglő eredeti neve is Erdélyi Flekkenező volt, csak később 
aggatta rá a vendégözön a Darvas-vendéglő elnevezést, vagy csak egyszerűen a 
Darvas nevet. A Darvas család igazi vendéglős generációkból állt, bár ezt a foglala-
tosságot inkább a Borbáth család hozományának tekinthetjük. A cégtulajdonos és 
névadó, Tornaki Dar vas István eredetileg mészáros volt, s mint ilyen a kolozsvári 
közvágóhídon dolgozott, majd az Erzsébet út tetején tartott mészáros- és hentes-
üzletet. Ezekből az időkből származik a fáma, miszerint egy napon a vágóhíd ud-
varán elszabadult egy jókora tinó. Mindenki menekült a megvadult állat útjából, 
egyedül Darvas nézett farkasszemet vele. A nekirontó jószágot egyetlen ökölcsa-
pással terítette le. Elképzelhető, milyen tekintélyt vívott ki magának az alkalmi 
torreádor. Egyébként erre termetével is rászolgált, közel két méter magas, szálkás 
férfi volt. Kreol bőre, fekete haja, erős kék szemei tették igen vonzóvá a hölgyek 
körében, amit csak fokozott csábító mosolya, kivillanó hófehér fogai. Távoli ör-
mény származása tükröződött küllemében.

Feleségül a Gépész utcai Aszalós Ferenc és a marosvásárhelyi Borbáth Anna 
lányát, Esztert vette el. Aszalós Feri bácsinak jól menő vendéglője volt kuglipályá-
val, biliárdasztalokkal. Ebben a vendéglőben vállalt állást az ifjú Darvas, aki első 
látásra beleszeretett Eszterbe.

A szülők tiltakozása ellenére elvette feleségül, annál is inkább, mert az esküvő 
után néhány hónapra megszületett Marika. Utána még négy testvér született, akik 
közül ketten maradtak életben, ifjú Darvas István és Klárika. Mária Floridában 
él férjével, Radu Jánossal, a kiváló vízilabdázó val, a KAC és a Vasas – a Dunát 
Brăila és Galac között átúszó – többszörös távúszóbajnokával. Szépen emlékezett 
meg róla az élők közül immár eltávozott jó barát, sportújságíró és rá diós, László 
Ferenc az Erdély sikeres magyar-örmény spor tolói című értekezésében. Ugyancsak 
az említett előadásban szól elismerően a szerző ifjú Darvas Istvánról, a kolozsvári 
kosárlabdázóról, aki New Yorkban hunyt el gyógyíthatatlan betegségben. Klárika, 
a legkisebb gyerek, akit anyja csak úgy vállalt, ha „magyar világban” születik, ezt 
mégis lekéste, 1944 októberében született, ma New Yorkban él férjével, Deák Fe-
renccel. Ő a Szabadság elődjénél, az Igazságnál volt fotóri porter. Amerikában egy 
New York-i múzeumban dolgozott elismert fotóművészként. Emlékszem rá, ami-
kor a Főtéren, a volt Lacto bár melletti fotóstúdióból, az idősebb Deák üzle téből 
viharzott ki, vállán a fényképezőgéppel. Valóban száguldó riporter volt itthon is. 
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Mindkét lány kozmetikusként vált ismertté, de azáltal is, hogy egy ideig, ugyan-
csak Darvas néven, vendéglőt működtettek a metropolisban. Ebben ter mészetesen 
az erdélyi flekken mellett továbbra is hódított a híres vargabéles. Vendéglőjükben 
számos kivándorolt erdé lyi megfordult, nosztalgiával gondolhattak vissza az óha-
zára, amelyet a fenséges ízek, ételek idéztek fel. Egyébként, elbeszé léseik szerint, 
az idős Darvasné mindkét lányának egy-egy szakácskönyvet hagyott örökségül, 
benne a híres desszert re ceptjével, és megfogadtatta velük, hogy azt senkinek el 
nem árulják. Ezt az óhaját a mamának mindmáig tiszteletben tart ják. Erről ma-
gam is meggyőződtem. Néhány évvel ezelőtt pilisi portánk kertjében Klárika és 
férje, Deák Feri, valamint Tamás Mária és György, a férje, hatan, igen kellemes 
napot töltöttünk el. A Klárikával folytatott hosszú beszélgetésünk során sikerült 
ugyan kicsikarnom a híres finomság receptjét, de huncut mosolyából sejtettem, 
hogy valamit csak kifelejtett az eredetiből. Látva alig palástolt csalódásomat, meg-
ígérte, hogy a legközelebbi látogatásukkor ő maga fog elkészíteni egy jó adag var-
gabélest feleségem, mint árgus szemű megfi gyelő, asszisztálása mellett.

Hasonlóan járhatott Kövi Pál, a híres New York-i Négy Évszak vendéglő tulaj-
donosa is, aki többször kereste fel sze mélyesen Darvasné halála után Máriát, a 
nagyobbik lányt és öccsét, Pistut a recept megszerzése céljából – sikertelenül.

A Darvas-féle lokál mindvégig megőrizte vendéglői, étkezdei jellegét. Darvas 
erre különös hangsúlyt fektetett. Talán ezért is alakult ki a nyitás-zárás órarendje. 
A vendég lő 11 óra tájt nyitott, és három órakor zárt, majd késő dél után újra nyitott 
a vacsorázók kedvéért. A déli zárás után a személyzet együtt ebédelt a tulajdonos-
sal és családjával. Darvas nagyon tisztelte az alkalmazottait, jól fizette őket, de 
követelt is.

Családszerető ember volt. Odafigyelt a gyermekei neve lésére. A nagyobbik 
lány a Marianumba, a fiú a piaristák hoz járt iskolába. Klárika a Rudolf úti iskolá-
ba járt, majd a 3. számú leánylíceumba, ahonnan az akkori igazgató kiebrudalta. 
Az indok: az elvtársi összejövetelre lófarkas hajviselettel jelent meg, nem eléggé 
szolid öltözetben. Az igazi ok burzsoá származása volt. Mindkét lány párját ritkí-
tóan szép volt, ha végigsétáltak a Főtéren, a fiatalemberek feje, akár a szélkakas 
a szélben, úgy forgott utánuk. A szülők vallásos nevelésben részesítették őket, 
vasárnaponként a piarista templomba jártak misére. Kevés szabad idejét mindig 
együtt töltötte a család. Darvas nagyon szerette a lovakat. A Rudolf úton, egy Haj-
dú nevezetű mészáros barátjánál tartotta Böske nevű gyönyörű lovát. Sárga színű 
bricskájával gyakran kocsiztak ki a Hó ja-erdőbe, a Bükkbe vagy a Bácsi-torokba. 
Ilyenkor szalon nát és flekkent sütöttek, távol a világtól. Hétfőn kötelező színház-
látogatás volt a program, bérlet alapján.

A vendéglő működtetésében mindig igénybe vették a Borbáth család segítségét. 
Ez azokra az időkre nyúlt vissza, amikor még a harmincas évek végén Borbáth 
Józsi bácsival megvették a Tiktak vendéglőt. Ez az egzotikus nevű ven déglő a 
Kőmálalja és Erzsébet út sarkán működött. A negy venes évek közepén az akkori 
tulajdonos, Szilágyi János így reklámozta vendéglőjét:
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„Volt BORBÁTHNÉ VENDÉGLŐBEN 
Kitűnő, jó flekken várja,
Délben, este tisztán kezelt
Zamatos bort ihat rája!
Elsőrendű abonája,
Mindennek olcsó az ára!” 
Később azonban nem annyira a finom ellátásról, mint a vegyes vendégekről 

lett híres a kis vendéglő, amelyiknek hangulatos kerthelyisége is volt. Közel volt 
ugyanis a hí res-hírhedt Lépcső vagy Grádics utca, a Fellegvár a maga lebujaival, 
örömtanyáival, kétes alakjaival, akik rendszeres vendégei voltak az ivónak. Innen 
költözött át a Darvas csa lád a Radák utcába, és nyitotta meg a több mint ötszáz 
éves épület tatarozása után a vendéglőt. A Tiktak vendéglő az ötvenes évek végén 
szűnt meg egy tűzvész tombolása után.

A Borbáth családdal szoros kapcsolatban és egymást segítő viszonyban vol-
tak, így Borbáth Antallal és Józseffel, Darvasné nagybátyjaival. Az előbbi tartotta 
hajdanán a Tordai úton a Vén Diófa vendéglőt, majd a Deák Ferenc ut cában a 
Kéményseprő vendégvárót. József a Horthy Miklós úton, a zsinagógával szemben 
működtetett ugyancsak ven déglátóegységet Kispipa néven.

Tóninak volt egy fia, Ádám, furfangos észjárású, rafinált fiatalember, akihez ál-
lítólag még az ügyvédek is jártak egy-egy jó tanácsért. Mindenre talált megoldást, 
még ha az néha súrolta is a törvényesség határát, vagy mellőzte a jóhisze műséget. 
Roppant meggyőző, rábeszélő képessége gyakran segítette őt az emberek átveré-
sében. Két rá jellemző történet is keringett a családban. Egyszer, mesélik a Darvas 
lányok, valami mócoknak eladta, persze jó pénzért, a Sétateret. Azok néhány nap 
múlva nagy bőszen nekiláttak a fákat „kitermel ni”. A megjelent hatóságnak vidá-
man lobogtatták a szerző dést, amin se pecsét, sem iktatószám, semmi nem volt.

A másik adomaszerű emlék segítőkészségét bizonyítja, persze nem minden tur-
pisság nélkül. Egyszer Darvas bort kellett hogy szállítson Egerbegyről, de nem 
volt mivel. Se  baj, mondta Tóni, és elvitte a vendéglőst egy tehergépkocsis céghez. 
Megalkudott egy teherautóra, és előleg ellenében egynapi próbalehetőséget kért. 
Elszállította a bort, majd visszavitte az autót, de nem vette meg, mondván, hogy 
nem felel meg az igényeinek. Persze az előleget visszakérte.

Tatár Zoltán
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magágykészítés, palántanevelés

Az első tavaszi hónap meghatározó a kertészeti munkálatok szempontjából. 
Ebben a hónapban kell befejeződniük a gyümölcsfák és bokrok metszésének (ki-
véve az érzékeny csonthéjasokat, mint a kajszi- és őszibarack, nektarin, cseresz-
nye, meggy), valamint a téli lemosópermetezéseknek, a rezes és olajos permete-
zéseknek egyaránt. A lisztharmatra érzékeny gyümölcsfajtákra (jonatánalma és 
egres) elemi kénkészítményeket keverve is alkalmazhatunk. Az olajos permetezést 
a rügyfakadás körüli időszakra időzítsük, így a rovarkártevők áttelelő alakjait 
gyéríthetjük. Az olajos permetezésekhez környezetbarátabb készítmények is ren-
delkezésre állnak, mint pl. a Biola, Vektafid. Ha elmaradt az őszi faültetés, ebben 
a hónapban pótolhatjuk szabadgyökerű csemetékkel, ugyanis a konténeres cseme-
téket az év bármely fagymentes évszakában ültethetjük. Ebben az esetben a talajt 
fertőtleníteni kell a talajlakó kártevők ellen (drótférgek, cserebogárpajorok stb.) 
Force 1,5 G-vel. A toboztermésű díszfákat (fenyők, tuják stb.) ugyancsak tavasszal 
kell ültetni.

A mind jobban terjedő és agresszívebb baktériumos tűzelhalás ellen a téli rezes 
lemosó permetezés mellett az alma- és körtevarasodás, moníliás fertőzések, levél 
és virág stb. betegségek ellen a virágbimbós állapotig való rezes permetezések 
megelőző védelmet nyújtanak. Az almástermésűeket (alma, körte) a bimbólikasztó 
bogarak, valamint a körtelevélbolha ellen rovarölő szerekkel is kell védeni, de 
csak ott, ahol előző évben károsítást tapasztaltunk. E célra piretroidokat (Decis, 
Fastac, Karate) ajánlunk Floramite tojás- és atkaölő szerrel kombinálva.

A csonthéjas gyümölcsfák metszését inkább halasszuk el, és végezzünk zöld 
metszést nyáron (július vége, augusztus eleje), hogy elkerüljük a sebfertőzéseket. 
A szőlőültetvényekben is hasonlóképpen védekezzünk a tél végi lemosó per me te-
zé sekkel, akárcsak a lisztharmatérzékeny gyümölcsfajtáknál.

A zöldségeskertekben, ha a talaj állapota megengedi, el lehet vetni a gyökér-
zöldségeket (murok, petrezselyem, paszternák), a hagymát, fokhagymát, borsót, 
hónapos retket, salátát, spenótot. A vetés előtt ajánlatos a magágy készítésekor 
a talajlakó rovarkártevők ellen Force 1,5 G készítményt bedolgozni a talajba. 
Az otthoni palántaneveléshez készülődve csávázzuk azokat a zöldségmagvakat, 
amelyeket saját magunk termeltünk. A fémzárolt magvak már csávázva vannak. 
A csávázáshoz Rovral (2 g/kg mag) vagy Mycostop (1 g/kg mag), vagy egyéb 
gombaölő szereket használjunk. A saját termesztésű paradicsom-, paprika-, padli-
zsánmagokat 1,5%-os marólúg-marószóda oldatban áztatjuk 10 percig, majd tisz-
ta vízzel lemosva megszárítjuk. Ez a kezelés több kórokozó vírustól mentesíti a 
magot. A paradicsom-, paprika-, padlizsán- és uborkamagok estében, ha nincse-
nek csávázva, használjunk TopSin-M-70 vagy Dithane készítmények valamelyikét  
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1 g/kg mag dózisban. Ez a csávázás megvédi a palántákat fejlődésük korai fázisá-
ban több talajlakó gomba fertőzésétől (fuzárium, száraz szártőrothadás, palánta-
dőlés stb.). Palántanevelés során különösen a palántadőlés és peronoszpórafertő-
zések ellen a Previcurral védekezhetünk. Ebben az időszakban fénycsíráztathatjuk 
a vetőburgonyagumókat, ha 2-3 héttel koraibb termést akarunk elérni. Ezt min-
den kertben ajánlatos néhány burgonyatőig megtenni, mert így sokkal hamarabb 
juthatunk új krumplihoz, különösen, ha korai fajtánál alkalmazzuk.

A tél végi és tavasz eleji növényvédelmi munkálatok meghatározzák a növé-
nyek későbbi egészségi állapotát, termőképességét, a termés minőségét, valamint 
a további növényvédelmi munkálatok gyakoriságát és hatékonyságát.

Orbán Sándor
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Sándor, József, Benedek,
zsákban hozzák a meleget!

Nyuszi

Színes vagy fehér papírra rajzold körbe 
a kezedet, vágd körbe. A középső ujjat 
vágd le, a két szélsőt hajtsd be. Rajzolj 
neki arcot, adj a kezébe színes papírtojást.

Méhecske

Amint az idő kimelegszik, a mé-
hek is kirajzanak a kaptárakból, és 
elkezdik a virágporgyűjtést. Kinder-
tojás dobozát tekerd körbe három 
zseníliadrót-darabbal, összecsavart 
végeik lesznek Zümi lábai. Az első 
drót alá bújtass még egy darabkát 
– ez lesz a csápja. Szárnya pauszpa-
pírból vagy fóliából készül. Rajzolj 
neki mosolygó arcot, hogy vidáman 
indulhasson útnak.

Vágd le

Hajt
sd 

be

Hajtsd be

Húsvéti  
locsolóvers
Én kis morzsa,
gyenge rózsa,
verebek papja,
hordók csapja.
Ha beférek,
tojást kérek.
Ha nem adnak,
továbblépek.

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Szervátiusz Tibor
1930-ban született. Tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu-főiskolán végez-

te, ahol mestere Vetró Artúr volt. 1954-ben volt első önálló kiállítása Bukarestben. 
1962–1964 között bábfaragóként dolgozott. Édesapjával közösen alkották … Áron 
(vízsz. 1.) farkaslaki síremlékét. 1977-ben Magyarországra települt. Művei: Szent 
… (vízsz. 7.), Ady Endre, Szent László, … halála (vízsz. 49.), Csángó lány, Kolozsvári 
Pièta, … Csoma Sándor (vízsz. 50.), Kalotaszegi Madonna. Könyvei: Valóság és mű-
vészet, Gondolatok, Önvallomás. Díjak: Magyar … díj (függ. 23.), Kossuth-díj és … 
(függ. 15.) díszpolgára.

VÍZSZINTES: 13. … papír, másolópapír. 14. 
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1 Péntek Hugó, Szörény  
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 70 éve hunyt el Budapesten Kenéz Béla statiszti-
kus, közgazdász, a kolozsvári egyetem tanára.

2 Szombat Áron  
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: ihle-
tett, tisztánlátó.

2 30 éve hunyt el Budapesten Nagy Lajos jogtudós, 
bibliográfus.

3 Vasárnap Buda, Keresztély, Richárd  
Irgalmasság vasárnapja 
(fehérvasárnap)

Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 

3 110 éve született Székelyudvarhelyen Szemlér 
Ferenc költő, író, műfordító, kritikus.

100 éve hunyt el Kolozsváron Veress Ferenc 
fényképész, feltaláló, a magyar fotótörténet 
meghatározó alakja.

75 éve követett el öngyilkosságot széki gróf Tele-
ki Pál politikus, miniszterelnök.

4 Hétfő Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; jelentése: 
Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

4 130 éve született Felsőszentivánban Faragó 
Pál nemzetközi sakkmester, az 1936. évi 
sakkvégjáték olimpiai bajnoka.

40 éve hunyt el Kolozsváron Márton Gyula nyel-
vész, egyetemi tanár.

5 Kedd Vince, Honoráta, Kocsárd, 
Teodóra  
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: győztes. 5 100 éve született Gregory Peck Oscar-díjas ame-
rikai színész. 

75 éve született Hajdúsámsonban Tar Sándor író, 
szociográfus.

6 Szerda Bíborka, Ruben, Taksony, 
Vilmos, Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelentése: 
bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

6 190 éve született Gustave Moreau francia festő, a 
szimbolizmus jeles képviselője.

120 éve megkezdődött az első újkori nyári olim-
pia Athénban.

100 éve született Sztánán Koós Zsófia színésznő, 
Kós Károly leánya.

Ha ezen a napon esős, nedves 
az időjárás, akkor szűk lesz az 
esztendő.

7 Csütörtök Herman, Ármin, Orsolya, 
Lívia, Lídia  
De la Salle Szt. János, 
Szt. Herman

Herman – germán eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

7 140 éve született Nagyváradon Osvát Ernő író, 
kritikus, a Nyugat folyóirat szerkesztője.

8 Péntek Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér

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

8 170 éve hunyt el Vásárhelyi Pál vízépítő mérnök, 
a Tisza szabályozásának mérnöke.

100 éve született Székelyszenterzsébeten Nagy 
István kolozsvári lelkész, ref. egyházi író. 

9 Szombat Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelentése: 
becsület + erős.

9 390 éve, 1626-ban hunyt el Francis Bacon angol 
filozófus, államférfi.

200 éve született Budán Pauler Tivadar jogász, 
egyetemi tanár. 

110 éve született Budapesten Doráti Antal kar-
mester, zeneszerző.

10 Vasárnap Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10
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5 Kedd Vince, Honoráta, Kocsárd, 
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Ferrer Szt. Vince
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Bíborka – magyar eredetű; jelentése: 
bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.
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szimbolizmus jeles képviselője.

120 éve megkezdődött az első újkori nyári olim-
pia Athénban.

100 éve született Sztánán Koós Zsófia színésznő, 
Kós Károly leánya.
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az időjárás, akkor szűk lesz az 
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Szt. Herman
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kritikus, a Nyugat folyóirat szerkesztője.

8 Péntek Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
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a Tisza szabályozásának mérnöke.
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István kolozsvári lelkész, ref. egyházi író. 
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becsület + erős.

9 390 éve, 1626-ban hunyt el Francis Bacon angol 
filozófus, államférfi.

200 éve született Budán Pauler Tivadar jogász, 
egyetemi tanár. 

110 éve született Budapesten Doráti Antal kar-
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11 Hétfő Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Leó – görög eredetű; jelentése: oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelentése: 
állandó dicsőség.

11 775 éve, 1241. április 11–12-én a muhi csatában 
a tatárok döntő vereséget mértek IV. Béla 
király seregére. 

25 éve hunyt el Szamosújváron Szabó Géza nép-
mesegyűjtő, meseíró.

12 Kedd Dániel, Gyula, Alpár Gyula – bolgár–török–magyar eredetű; 
jelentése: magyar méltóságnév.

12 125 éve született Kolozsváron Ferenczy Gyula 
zeneszerző, színművész.

13 Szerda Hermina, Ida  
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: tevé-
keny, serény.

13 110 éve született Sepsiszentgyörgyön Koréh End-
re operaénekes.

110 éve született Samuel Beckett ír költő, próza- 
és drámaíró.

14 Csütörtök Jusztin, Jusztina, Tibor, 
Tiborc, Gusztáv

Tibor – latin eredetű; jelentése: Tibur 
városából való férfi.

14 130 éve született Aradon Tóth Árpád költő, 
műfordító. 

30 éve hunyt el Simone de Beauvoir francia 
írónő, filozófus.

Ha Tibor napjára még nem 
zöldek a rétek,  
a gazdák túlzott jó termést nem 
remélnek.

15 Péntek Anasztázia, Emese, Tas Anasztázia – görög eredetű; jelentése: a 
feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; jelentése: 
kő, jóllakott, megtelt.

15 130 éve született Poór Lili színésznő, a kolozsvári 
színház örökös tagja, Janovics Jenő felesége. 

80 éve hunyt el Kolozsváron Láday István jogász, 
jogtudományi szakíró. 

40 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű 
Toldalagi Pál költő.

16 Szombat Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária 
Bernadett, Labre Szt. 
Benedek

Csongor – török–magyar eredetű; jelen-
tése: vadászmadár.

16 120 éve született a Bákó megyei Moineşti-en 
Tristan Tzara zsidó származású román mű-
vész, költő és esszéista. 

50 éve hunyt el Szegeden Jancsó Miklós Kossuth-
díjas farmakológus, hisztokémikus.

17 Vasárnap Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: dicső 
farkas.

17

18 Hétfő Andrea, Ilma  
Szt. Apolló

Ilma – Vörösmarty Mihály névalkotása 
az Ilona és a Vilma nevekből.

18

19 Kedd Emma, Malvin, Zseraldina, 
Kocsárd  
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- kezdetű 
női nevek önállósult becézője.

19 110 éve hunyt el Pierre Curie Nobel-díjas francia 
fizikus, kémikus.

20 Szerda Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Isten ajándéka.

20 75 éve született Nagyajtán Moyses Márton költő, 
a kommunista diktatúra mártírja.

21 Csütörtök Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelentése: 
merész + tanács.

21 200 éve született Charlotte Brontë angol 
regényíró. 

75 éve született Hollósi Frigyes színész, érdemes 
művész.
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110 éve született Samuel Beckett ír költő, próza- 
és drámaíró.

14 Csütörtök Jusztin, Jusztina, Tibor, 
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Ha Tibor napjára még nem 
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22 Péntek Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály néval-
kotása; jelentése: káka, nád hajtása, 
gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 260 éve, 1756-ban hunyt el Nagyajtán Cserei 
Mihály történetíró.

140 éve született Bárány Róbert magyar szárma-
zású Nobel-díjas orvos.

100 éve született Yehudi Menuhin amerikai zsidó 
hegedűművész és karmester.

23 Szombat Béla, Egyed  
Szt. Adalbert

Béla – 1. – magyar eredetű; jelenté-
se: bél, belső rész; 2. – török eredetű; 
jelentése: előkelő; 3. – héber eredetű; 
jelentése: világot elnyelő.

23 820 éve, 1196-ban hunyt el III. Béla Árpád-házi 
magyar király.

400 éve hunyt el Miguel de Cervantes spanyol 
regény- és drámaíró.

50 éve hunyt el Nagybányán Shakirov Sebestyén 
festőművész.

24 Vasárnap Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni 
Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; jelentése: 
földműves, gazdálkodó.

24 10 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári szüle-
tésű Jeney László kétszeres olimpiai bajnok 
vízilabdázó.

Ha Szent György napján akkora 
a vetés, hogy a holló (más mon-
dásban varjú) elbújhat benne, 
úgy jó lesz a termés. 
Ha Szent György-nap előtt 
megszólalnak a békák, az korai 
tavaszt és nyarat jósol.

25 Hétfő Márk, Csongor 
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: Mars 
hadistenhez tartozó, neki szentelt.

25 Ha Szent Márk napján énekel a 
fülemüle, jó tavaszt hirdet, ha 
hallgat, változó lesz a tavasz.

26 Kedd Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: a 
hadsereg barátja, vadkan erejű jó barát.

26 30 éve, 1986. április 26-án történt az ukrajnai 
Csernobilban a világ eddigi legsúlyosabb 
atomerőmű-szerencsétlensége.

27 Szerda Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, 
Marianna  
Szt. Zita

Zita – 1. – a Felicitás német rövidülésé-
ből; 2. – latin–német eredetű; jelentése: 
sebes, gyors.  
Gyöngyvér – Arany János névalkotása; 
jelentése: gyöngytestvér.

27 225 éve, 1791-ben született Samuel Morse ameri-
kai feltaláló. 

100 éve született Kisgörgényben P. Papp Asztrik 
ferences szerzetes, költő.

28 Csütörtök Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla. 

28 50 éve hunyt el Csíktaplocán Antal Áron író, 
történész.

29 Péntek Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német– 
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

29

30 Szombat Kitti, Mariann, Ibolya, 
Katalin, Zsófia  
V. Szt. Pius pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

30 305 éve, 1711-ben kötik meg a Rákóczi-szabad-
ságharcot lezáró szatmári békét. 

130 éve született Kecskeméten Dékány István 
filozófiai és szociológiai író.

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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Április Szent György hava. Szelek 
hava. Tavaszhó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

22 Péntek Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály néval-
kotása; jelentése: káka, nád hajtása, 
gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 260 éve, 1756-ban hunyt el Nagyajtán Cserei 
Mihály történetíró.

140 éve született Bárány Róbert magyar szárma-
zású Nobel-díjas orvos.

100 éve született Yehudi Menuhin amerikai zsidó 
hegedűművész és karmester.

23 Szombat Béla, Egyed  
Szt. Adalbert

Béla – 1. – magyar eredetű; jelenté-
se: bél, belső rész; 2. – török eredetű; 
jelentése: előkelő; 3. – héber eredetű; 
jelentése: világot elnyelő.

23 820 éve, 1196-ban hunyt el III. Béla Árpád-házi 
magyar király.

400 éve hunyt el Miguel de Cervantes spanyol 
regény- és drámaíró.

50 éve hunyt el Nagybányán Shakirov Sebestyén 
festőművész.

24 Vasárnap Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni 
Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; jelentése: 
földműves, gazdálkodó.

24 10 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári szüle-
tésű Jeney László kétszeres olimpiai bajnok 
vízilabdázó.

Ha Szent György napján akkora 
a vetés, hogy a holló (más mon-
dásban varjú) elbújhat benne, 
úgy jó lesz a termés. 
Ha Szent György-nap előtt 
megszólalnak a békák, az korai 
tavaszt és nyarat jósol.

25 Hétfő Márk, Csongor 
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: Mars 
hadistenhez tartozó, neki szentelt.

25 Ha Szent Márk napján énekel a 
fülemüle, jó tavaszt hirdet, ha 
hallgat, változó lesz a tavasz.

26 Kedd Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: a 
hadsereg barátja, vadkan erejű jó barát.

26 30 éve, 1986. április 26-án történt az ukrajnai 
Csernobilban a világ eddigi legsúlyosabb 
atomerőmű-szerencsétlensége.

27 Szerda Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, 
Marianna  
Szt. Zita

Zita – 1. – a Felicitás német rövidülésé-
ből; 2. – latin–német eredetű; jelentése: 
sebes, gyors.  
Gyöngyvér – Arany János névalkotása; 
jelentése: gyöngytestvér.

27 225 éve, 1791-ben született Samuel Morse ameri-
kai feltaláló. 

100 éve született Kisgörgényben P. Papp Asztrik 
ferences szerzetes, költő.

28 Csütörtök Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla. 

28 50 éve hunyt el Csíktaplocán Antal Áron író, 
történész.

29 Péntek Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német– 
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

29

30 Szombat Kitti, Mariann, Ibolya, 
Katalin, Zsófia  
V. Szt. Pius pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: a 
virág maga.

30 305 éve, 1711-ben kötik meg a Rákóczi-szabad-
ságharcot lezáró szatmári békét. 

130 éve született Kecskeméten Dékány István 
filozófiai és szociológiai író.

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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9. A Borsa völgyének tündérkertjében 

Csomafája (Ciumăfaia)
A völgyön lefele ereszkedve, a rossz úton továbbra is szép sorjában követik egy-

mást a falvak. Ahogyan a víz halad. Ha a Borsa völgyében utazó valami nagyon szé-
pet akar látni, és elérkezik Csomafájára, a főútról feltétlenül kanyarodjon fel a domb 
túlsó oldalára, a református templom fele a völgy legszebb cinteremkapuját meg-
csodálni. Nem fog csalódni. Régi felhagyott cinteremút vezet oda, és a kaput szinte 
elrejti a szilvafák bozótjainak lombja. A mívesen faragott kaput kikezdte ugyan az 
idő, de újabban sikerült letakarítani, konzerválni is. Szép, művészi faragású munka 
ez, cserefalevelek kúsznak fel bordázatán. Szemöldökmagasságban pedig ott dísze-
leg az évszám: 1759. 

Csomafája régi falumagja a Borsa-patak jobb partján települt, majd az 1920-as 
években egy újabb településbokor jött létre lenn a mai főúton, a patak bal partján, a 
Kidére vezető út mellett. Északról a Biszó (Bíró-hegy), a Koszorúdomb és a Korombe-
rek, délről a Dobogó-hegy, a Gyulai-hegy és az Őr-hegy veszik körbe. A falu nevének 
eredete a Csoma személynévhez kötődik, 1230-ban Chama, majd folyamatosan Cso-
ma-, majd Csomafája. 1850-ben 292 román mellett 141 magyar és 12 zsidó él. Ez a 
szám keveset változik, és olyan 100 körülinek marad, a magyar világban is csak 113. 
1966-tól folyamatosan csökken 79-ről 28-ig. Majd 2002-től mindmáig 16.

A Kabay családnak kedvelt faluja lévén, Kabay Béla Borsa-völgyi monográfiájá-
ban ezzel a településsel is részletesen foglalkozik. Hasonló részletességgel és nagy 
szeretettel ír a faluról, személyes emlékeiről Csűrösné Kovács Katalin is Időringató 
című történelmi riport- és visszaemlékezés kötetében. A történelmi, őstörténeti múlt 
majd minden korszakának emléke bőségesen kerül elő a falu területén. A reformá-
tus templom körül bronzkori települést tártak föl. Jelentős a Kidei-patak bal partján, 
a Palota-dűlőben talált villa rustica. 1788-ban még református anyaegyház, de nem 
sokáig maradhatott meg önállósága, mert oda kellett csatolni valamelyik szomszéd 
településhez. Kidéhez, Bádokhoz hasonlóan nemes falu volt, nemesi családjai közül 
20. század elején nagyobb birtokosnak számítottak a Nánássy, Szőllősy, Bereczky, 
Szilágyi, Török, Zoltai, Pálffy, Ocsvay, Györffy, Ambrus és Butka család. Református 
temploma középkori eredetű, szószékét a kidei Sipos Dávid készítette 1745-ben.

A falu szülötte Ocsvay Ferenc (1819–1887) publicista, jogász, 1848–49-ben a 
Honvéd című lap szerkesztője. Itt nyugszanak a temetőben Kabay Béla szülei, 
édesanyja csomafáji származású, édesapja itt lévita lelkész-tanító volt.

Csomafája temploma műemlék, többször átépítve is, de részleteiben még őrzi 
eredeti jegyeinek egy részét. Faragott kő bejárati ajtók, ablakok fogadnak, bent 
pedig szentségfülke, síremlék, diadalív. És persze, a völgy gyakori és ismerős pré-
dikálószéke, a már említett, Sipos Dávid által faragott kő szószék.

A református temető oldalról és hátulról is körülöleli a templomot, a sírkö-
vek egy részének, a terméskőből készülteknek gondos faragása azonnal felidézi 
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bennünk azt, hogy nem akárhol, Sipos Dávid 
kőfaragó műhelyének vidékén vagyunk. Ke-
cses faragású, míves betűmetszésű valameny-
nyi. Ismerősöket is könnyen találok itt, legin-
kább a sírban pihenők között – így van ezzel 
az, aki, mint én is, már évtizedekben mérem 
az erre vezető útjaim idejét, az emberi, gyüle-
kezeti kapcsolatokat. 

Csomafája magyar népének egy jelentős ré-
sze Kolozsvárra költözött, de kisnemesi tartá-
sukat, nyelvi hűségüket, egyházféltésüket oda 
is magukkal vitték. A százegynéhányból so-
kan elmentek, amíg csupán a mai 16 maradt. 
Ott volt könnyebb sokáig megmaradni, ahol a 
csomafájiakat segítette a népesebb gyülekezeti 
közösség, de ahol ők sem készen vártak min-
dent, hanem maguk is aktív közösségi tagok 
lehettek. 

Harminc éve jártam itt először. Templomot 
szenteltem egy felújítás után, a 80-as évek kö-
zepén. Többször volt itt már azóta felújítás, 
szentelés is. Istentisztelet után a terített asztal 
mellett Csoma Feri bácsi, a régi gondnok, a fe-
lesége, Zsuzsa néni és a gyülekezet vendégei 
voltunk. Volt időnk rá, sokat beszélgettünk az 
egybegyűltekkel, emlékeztünk, múltat idéz-
tünk. Nagyobb részben már ott pihennek a te-
metőben, akárcsak a legjellegzetesebb nevűek, 
a Balogok, Érsekek.

Aztán évekkel ezelőtt fiatal fiú nyitotta ki 
nekünk a templomot. Az iskolából érkezett 
haza, annyi ideje sem maradt, hogy táskáját 
lepakolja. Az anyja azonnal kezébe nyomta a 
kulcsot, hogy jöjjön velünk. Iskolából jött, és 
természetesen román iskolából, akkor már 
csak ez volt a völgyben, egészen Válaszútig. 
Valószínű, hogy hozzájuk akkor még nem ér-
kezett el a válaszúti magyar oktatás, „a válaszúti csoda” vonzereje? A legénnyel 
nehezen beszélgettünk magyarul, de én nem hagytam magam és őt sem. Magától 
egészen biztosan a könnyebb nyelvet választotta volna, elkerülve minden megszó-
lalást, csak hogy ne kelljen a szókeresésekkel, fordításokkal gyötrődnie. Az mu-
tatta, hogy nagy baj van, hogy minden kérdésemre lehetőleg egy szóval, igennel 
vagy nemmel próbált válaszolni, hogy kimentse magát az anyanyelvi társalgás 
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mélyvizéből és a szókeresgélés fuldoklásából. Kevés szavú válaszait is mintha ro-
mánból fordította volna. Magyar szókészlete megritkult, akár az itt élő magyarok 
száma vagy a halállomány a Borsa patakában. 

Pünkösdkor ezen a nyárelőn első harangszóra érkezem fel a templom dombjára 
Csomafáján. A nemrég még járhatatlan sárfészek ma már aszfaltút lett, és ez elkísér 
még a templomon túlra a faluszéli mellékutcákra is. Láthatom, hogy a csomafáji 
templomon ismét, néhány éve fejezték be a felújítási munkálatokat, a szép cinte-
remkapu is megtisztult, és teljes restaurálásra készülnek, és bár megfogytak itt a 
magyarok, a templom és cinteremkapu tanúként megmarad. „A templom marad.”

Ifj. Csoma Ferenc gondnok szépítgeti a templomkert ösvényét, és a bejárat előt-
ti füvet egyengeti. Hirtelen nem ismerem meg modern sapkájában, de ő neve-
men szólítva rám köszön. „Emlékszem, hogyne, 1986-ban is járt itt, felszentelte a 
templomunkat.” Ritka dolog azért, hogy valakire ilyen könnyedén emlékezzenek 
majdnem 30 év után. Az akkori gondnok, a Ferenc édesapja, Csoma Feri bácsi és 
Zsuzsika néni már kinn pihennek a templom mögötti temetőben, akárcsak a többi 
régi ősi család tagjai. A hajdani kisbirtokos és őshonos Kovács család tagjai – köz-
tük az emlékíró Csűrösné Kovács Katalin tanárnő – ma is hűségesen ragaszkodnak 
a faluhoz. Itt is sokat emlegetik Kabay Sándor lévita tanító urat, aki aztán Macs-
kásra távozott tovább. A fia, Kabay Béla házát eladták az örökösök a Görgényi csa-
ládnak, így legalább élet van benne. Közben megérkezik a beszolgáló és az ünnepi 
szolgálatot végző Nagy Tibor kidei lelkész és a kántori szolgálatot végző Erika 
tiszteletes asszony is, és amíg magától szól a villamosított harang, szétnézünk a 
temetőben, megnézzük többek között a Tunyogi lelkészcsalád sírkövét is, akik ide 
és Bádokra honosodtak. 
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Kide (Chidea)
Ki ne ismerné azt a „Kide-csúfoló” versikét, melyet állítólag az egyik pap mon-

dott, megelégelve hívei fösvénységét. Több változatban kering a faluban és kör-
nyékén, de egyik sem szalonképes és nyomdafestéket elviselő: „Kide, Kide nemes 
Kide, minek jöttem papnak ide… Itt álljunk is meg, és jobb nem ejteni több szót 
róla. Nem érdemlik meg a kideiek, hogy csúfoljuk őket, mert hűséges, jó magyar 
emberek ők, szülőföldjükhöz, otthonukhoz, hitükhöz (hiteikhez), egyházaikhoz 
ragaszkodóak.

A Borsa-patak mellékvölgyében található Kide a völgy és az egész Dobokai-
dombvidék egyetlen és mindmáig magyar többségűként fennmaradt faluja. Törté-
nete is szorosan kapcsolódik a szomszédos Dobokavár történetéhez, ahol a kideiek 
ősei is várjobbágyokként szolgáltak, majd nemességet kaptak, és így lett nemes 
faluvá Kide és mellette Csomafája és Bádok is.

1332-ben Kyda néven jelentkezik az oklevelekben. 1347-ben Kide, Kydeu for-
mában fordul elő. 1850-ben 543 magyar mellett már 165 román is élt a faluban, és 
az össznépességből 353 református, 154 római katolikus, 40 unitárius. 1910-ben 
607 magyar, 186 román élt, és ebből 403 református, 188 görög katolikus, 164 
római katolikus, 27 unitárius és 14 izraelita. Ekkor volt a legmagasabb a magya-
rok lélekszáma. 1956-ban még mindig 551 magyar élt. Ez a szám 2011-re 140-re 
csökkent és a románoké 15-re.

A falu legértékesebb épülete kétségkívül az eredeti formáját megőrző középkori 
református templom. A XIII. században épült, Szent István volt a patrónusa, és 
csaknem teljesen megőrizte eredeti formáját. Szentélye egyenes záródású. Abla-
kai, ajtókeretei átmeneti stílust képviselnek. 

A Nepomuki Szent János oltalmába ajánlott római katolikus műemlék templom 
1767-ben, illetve 1824-ben, a Szent György védőszentsége oltalmába ajánlott gö-
rög katolikus, ma ortodox műemlék fatemplom 1761-ből származik. Az unitárius 
műemlék templom 1750-ben, illetve 1802-ben épült.
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Kide jeles szülöttei között tartják számon Bíró János újságíró, novellaírót 
(1913–1948) és a ma is élő budapesti filmrendezőt, Kovács Andrást (1925). Kidé-
nek azért sikerült magyarnak megmaradnia, mert Doboka várát kiszolgáló kisne-
mesi falu lévén, nem erősödött meg a nagybirtok, és az elnéptelenedésekkor nem 
volt szükség nagyobb számú munkaerő, jobbágyság betelepítésére.

Kide születése, múltja és történelmi életben maradása tehát igazi csoda. A Bor-
sa völgyének legmagyarabb faluja, mely mára szinte teljesen románok nélkül 
maradt, elrejtőzve a dombok közé. Mégis, igen sok különlegessége van. Kevesen 
maradtak itt magyarok, románok egyaránt, a gyülekezetek híveinek adatai sem 
szívderítőek. Mert a mára megmaradt 150 lélek épp öt vallásra oszlik, és szinte 
százméterenként egy-egy újabb és újabb templomba botlunk. Négy templom, és 
napjainkra még egy imaház is, legalább öt vallás őrködik az üdvösség felett, ne-
hogy ezen múljon az örökkévalóság.

De Kide a Borsa völgyének tündérkertje. Minden pompája, nyugalmas szépsége 
megvan hozzá, hogy az lehessen. Kidének nagyon sok titka és varázsa van, de ezek 
között is kiemelkedik fekvése, a völgy és dombok békés harmóniája, házai, népe, 
a vallási sokszínűség, az emberek lelke. És a békés falusi csend. 

Kide a gyümölcsfa és a temérdek terméskő hazája. Az utcák vonalát kőkerítések 
és terméskőből épült házak uralják. Majdnem minden kőből épül, mert hisz ez van 
kéznél. Termik a hegyoldalak, a dombok oldalába nyitott kőbányák. A kerítések, 
házak mögött pedig az udvarokat és kerteket gazdagon népesíti be a gyümölcsös. 
Mindezek fölött a tekintet távlatait pedig végtelen dombok, összefüggő erdők ural-
ják. Néhány évtizede – az én első útjaim alkalmával is – Kide a faragott kövek falu-
ja mellett még a nádfedeles házak faluja is volt. Mára csak volt, hisz végigsétálva a 
falut körbeölelő szinte kör utcákat, alig találunk belőle egyet-kettőt, melyeket cso-
dával határos módon valahogy meg lehetett menteni. Legalább falumúzeumnak.

Kide is, mint errefele a legtöbb falu, valamikor népesebb, 600–700 lelkes telepü-
lés volt. És ahogy az már régebben is történt, „oktatási gyűjtőfalu” is. Nyolcosztályos 
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elemi iskolája egészen a 70-es, 80-as évek for-
dulójáig működött. Mellé bentlakást is kiala-
kítottak, és a környék magyar gyermekei itt 
járhattak magyar iskolába. És jártak, mert a 
Borsa völgyében is természetes volt, hogy ma-
gyar gyermek magyar faluból magyar iskolába 
megy, még akkor is, ha az Kidében van. A he-
lyi pedagógusok komolyan vették küldetésüket: 
járták a falvakat, és szorgalmasan toborozták a 
gyermekeket Kisesküllőtől Válaszútig az egész 
völgyben. Török Károly történelemtanár, isko-
laigazgató nevét ma is tisztelettel és szigorától 
való félelemmel említik az idősebbek is. Özve-
gyét, Enikő tanító nénit csak nyaranként talál-
juk otthon, a szép, csendes, gondos kidei otthon-
ban, mert többnyire Kolozsváron tartózkodik. 
Itt Kidében él viszont az igen előrehaladott korú 
Fülöpné Bíró Berta unitárius tiszteletes asszony, 
Jakab Berta tanítónő és számtalan hétvégi kidei. 
Oktatási emlékekben, tanítók emlékezetében, példaadásban tehát itt nincs hiány. 

„Nemes Kide” minden jóakaratú embert minden évszakban csenddel, nyuga-
lommal, békével vár. Nem véletlen, hogy itt mindenki jól érezte magát. Polcz 
Alaine, a kolozsvári születésű, neves budapesti elmúlásterapeuta kedvenc faluja 
volt, és Fülöp Miklósné Bíró Berta unitárius tiszteletes asszony sok meghitt be-
szélgetésben, irodalomszerető, versekben élő otthona. Polcz Alaine könyvet is írt 
barátnőjéről és falujáról, Életed, Bíró Berta címmel. Kovács András budapesti film-
rendezőnek is szülőfaluja, és amikor csak tehette, hazatért Budapestről feltöltődni, 
vagy épp filmet forgatni. 

Kolozsvár magyar értelmiségének ez a környék is kedvenc hétvégi kimenekü-
lő, kisebbségi sorsot, diktatúrát kipihenő faluja lett. Sok jeles lakója, számtalan 
kihonosodott, idehonosodott falusfele volt és van. Hadd ne soroljam fel, maradjon 
rejtve a sok-sok közismert kolozsvári neve. Kidéről sokan és sokat írtak, vallottak, 
hűséget és szinte szerelmet.

Ennek a nyárnak az elején mi is több alkalommal kilátogatunk Kidébe. Ko-
lozsvártól mintegy 40 km-re vagyunk, de a távolság egészen a legutóbbi időkig 
végtelennek tűnik az útviszonyok miatt. Aztán látjuk, hogy a csomafáji mellékút 
megjavult egy keveset: porladó gyorsaszfaltot kapott. Most már egy kicsit a régóta 
álmodott, jobb világ szakadt Kidére? A sok rossz főút után ez is egy biztatás és 
megbecsülés a falunak és népének. 

A faluba belépve a román ortodox templom az első, amelyikkel találkozunk. 
Olyan maradt, amilyennek kétszáz éve görög katolikusnak építhették, illetve 
ahogy ez náluk szokás, idehozták és itt újraépítették. Aztán sorra követik egymást 
a római katolikus, a református, majd a végén az unitárius templom.
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Kidei utunkon most is minden lépésünk, minden megpillantott kőkerítés, ka-
puzábé, szemöldökkő a kőfaragó Sipos Dávidot juttatja eszünkbe. Mindenik kidei 
templomba jutott munkáiból valamilyen emlék. Ha nem is egészen biztosan és bi-
zonyíthatóan tőle származnak, de későbbi tanítványaitól mindenképpen. A refor-
mátusban, a katolikusban és unitáriusban az ő vagy műhelyéből származó szószék 
áll, az ortodoxban pedig egy kő úrasztala. Most gondosan és tervszerűen végigjár-
juk valamennyi templomot. A legtöbbet a katolikusban időzünk, mert meg kellett 
csodálnunk a romos és lebontott báboci református templom impozáns szószékét 
és a szintén onnan elhozott négy festett kazettát is.

Aztán a Nagy Tibor református lelkész népesedő családjánál teszünk templom-
néző látogatást, elbeszélgetünk Erika tiszteletes asszonnyal, eljátszadozunk a kis-
lányokkal, ahogy falun mondják a paplányokra, a „papi kisasszonyokkal”. Közben 
látjuk, hogy gyors ütemben zajlik a református templom felújítása is, szorgosan dol-
gozik a magasban egy kőművescsapat. Aztán a „Bertákhoz” nézünk be találkoz-
ni, múltat idézni és emlékezni. Az egymás mellett lakó Jakab Berta tanítónőnél és 
nagynénjénél, a 92 éves Fülöpné Bíró Berta nyugalmazott tiszteletes asszonynál. 
Az idősebbik Berta néninél most Báboc felől érdeklődünk, mert 1943-ban itt kezd-
ték páros életüket első férjével, a tanító Bíró Zsigával. A Berta néni felett is múló 
évek miatt már csak töredékét beszélhetjük meg annak, amire a kolozsvári televízió, 
Márkus Etelkáék meghitt tévéfilmjében még emlékezett, vagy a Szabadság tavalyi 
riportjában tőle megtudhattunk. Berta néni most már nehezen beszél, szinte semmit 
nem hall. Mégis sok érdekes dolgot hallhattunk tőle a hajdani Bábocról.

Aztán Jakab Berta tanítónővel és Erika tiszteletes asszonnyal Kide sorsáról el-
mélkedünk. Mert Kidében a közösségi életben nincs hiány, van egyesületük, rend-
szeresen tartanak falunapokat, találkozókat, szüreti bálokat, a falu, az egyházak 
rendben tartják épületeiket, és mindig kerül alkalom egy-egy ünnepre, szentelés-
re, vidámságra. Kidének minden földrajzi, intézményi és néplelki adottsága, sőt 
hagyománya is megvolna ahhoz, hogy a vidék legfontosabb népességgyűjtő falu-
ja legyen. Arról is álmodnak, hogy talán csángóföldi gyermekek idetelepítésével 
vissza lehetne állítani a magyar óvodát és iskolát is. Hatalmas és gazdag határa 
bölcs gazdálkodással ismét el tudna tartani 700 lelket is. Terv volna elég, de akik 
terveket álmodnak, azok tudják azt is, hogy egy telepes népességnek lehet ugyan 
házat, otthont adni, de milyen nehéz munkahelyet, megélhetést, a biztonságos 
otthon maradást megteremteni.

Kidét mindenki szeretettel emlegeti, aki itt élt vagy erre járt. Mi felidézzük 
aztán a régi lelkészeket is.

A 30-as években Bonczidai Dezső református lelkipásztor rendhagyó módon: 
gyülekezeti levelekben (Lelkipásztori leveleiben) tájékoztatta híveit gondolatairól. 

„Kedves Testvérem, mikor e sorokat kezedbe veszed, ne ijedj meg és ne idegenkedj 
tőle, mert ez nem egy új adókönyv, vagy talán egy újabb gyűjtőív, amellyel a zsebedet 
és a türelmedet akarom újból próbára tenni. – Nem! Ez csupán egy levél, amelyet én, 
a lelkipásztorod írok Hozzád testvéri szívvel, testvéri szeretettel. Mostantól kezdve 
minden második héten egy-egy ilyen lelkipásztori levéllel foglak megkeresni, és csak 
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arra kérlek, hogy leveleimet fogadd el, s ha elol-
vastad, add tovább másoknak is, hadd olvassák 
ők is. Ezekkel a levelekkel nem zavarni akarlak, 
nem kellemetlen perceket akarok Neked szerezni, 
hanem testvéri szívvel és szeretettel akarok ezek-
ben Hozzád szólni, mint lelkipásztorod.” 

Ezekkel a sorokkal indította útjára Bonczi-
dai Dezső kidei református lelkész egyház-
községe tagjainak írott levélsorozatát, melyet 
1932. október 16-ától három éven keresztül 
rendszeresen küldött falubeli híveinek. Bóné 
Lajos református lelkész 15 éven át szolgált itt 
nagy közmegbecsülésben és tiszteletben, akár-
csak később Darai Sándor, aki nyugdíjasként 
érkezett ide Kolozsvárról több mint egy évti-
zedig. A katolikus lelkész Szamosújvárról, az 
unitárius Kolozsvárról jár, és Kide népe szere-
tettel és alázattal, immár előítéletek és hitbéli 
összecsattanások nélkül, igazi nemes faluhoz méltóan viseli vallási sokszínűségét, 
egyházi megosztottságát, és a nagy dolgokban sikerül mindig egynek lenni. 

A nemes falut pedig a nemesség arra is kötelezi, hogy megtartsa erőtartalékait, 
és a legnehezebb időkben védekezni, túlélni tudjon. 
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Művelni és őrizni a földet

A Biblia tanítása értelmében keresztyénekként két világ polgárai vagyunk. Tag-
jai Isten népének, polgárai Isten Országának és polgárai a Földnek, egy országnak, 
tagjai egy népnek, egy nemzetnek, melynek megvan a maga kultúrája, hagyomá-
nya, lelkülete, karaktere, identitása. Isten az embert már a kezdetek kezdetén azzal 
bízza meg, hogy művelje és őrizze azt a földet, ahová őt helyezte (1Móz 2, 15). 

Két világ polgáraiként elsődleges feladatunk művelni és őrizni életünk minden 
területének földjét. Két tevékenységről van szó tehát, amely mozgást, dinamikát, 
erőkifejtést, éberséget, jelenlétet feltételez. 

Hogy jobban megértsük a „művel” ige értelmének mélységét, nem árt vissza-
térnünk elsődleges jelentésére, használatára, amely a földműveléssel kapcsolatos. 
A földet művelni ugyanis azt jelenti, hogy megfelelő munkával növénytermesz-
tésre alkalmassá tenni azt a területet, amely eddig még nem volt rá alkalmas. 
Leegyszerűsítve: terméketlenből munkával termékennyé tenni valamit. Itt viszont 
nem ér véget a feladat, nem áll meg a cselekvés, hiszen ha már termékennyé ala-
kítottuk a földet, hogy el ne veszítse értékét és meghozza gyümölcsét, azt szemmel 
kell tartani, gondozni, ápolni, tehát őrizni szükséges.

Amikor a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház és a közművelődés kap-
csolatáról értekezünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a két szempontot, amit 
Isten parancsol az embernek már a teremtés hajnalán. S mivel két világ polgárai 
vagyunk, nagyon fontos megtalálni azt az egyensúlyt, amely teret enged Isten pa-
rancsolatának teljesítésére, hogy művelni és őrizni tudjuk mind a lelki és szellemi, 
mind a testi és közösségi földjeinket.

Minden korszakban fontos volt egyházunk számára, hogy az adott történelmi 
helyzetben saját lényegét és feladatait meghatározza, hogy világosan felismerje 
helyét és szerepét azon a „földön”, abban a társadalomban, kultúrában és civili-
zációban, melyben él és működik, és amelyben eleget kell tennie annak a mandá-
tumnak, amelyet maga Isten bízott rá. Ebben az önmeghatározásban kiemelkedő 
szerepet játszott Járosi Andor esperes, teológiai magántanár, aki nemcsak Isten 
országának polgáraként, hanem a kolozsvári közművelődés kiemelkedő személyi-
ségeként művelte és őrizte az Istentől rábízott földet. 

Amint jól tudjuk, Romániában, Erdélyben, akárcsak másutt ebben a térségben, 
több mint 40 éven át a társadalom perifériájára taszították, hallgatásra, befelé 
fordulásra vagy bűnös kompromisszumra kényszerítették az egyházat. 

A rendszerváltás után ismét feladattá vált az újraszerveződés, hiszen az egyház 
egyszerre a társadalom figyelmének és elvárásainak a középpontjába került. Az egy-
ház hivatástudatán múlott, hogy felismeri-e az „idők jeleit”, hogy valóban felnő-e 
a helyzet magaslatára, hogy meg tud-e felelni az elvárásoknak, és újra bele tud-e 
kerülni abba az intenzív vérkeringésbe, melyből néhány évtizedre kiszakították.

Egyházunk mindvégig hűségesen kíván ragaszkodni a ránk bízott „föld” mű-
veléséhez és annak megőrzéséhez. Éppen ezért tartja igen fontosnak a lelki, 
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spirituális alkalmak mellett olyan események szervezését, amelyek által mintegy 
ajtót nyit a társadalom, a világ felé. E célból hívta életre a Járosi Andor Keresztyén 
Kulturális Műhelyt, valamint a Reményik Sándor Galériát, melyeknek elsődleges 
feladata az egyház és a társadalom közötti híd megépítése.

A Reményik Sándor Galéria küldetésnyilatkozatát a következőképpen fogal-
maznám meg:

A Kolozsvár belvárosában található Reményik Galéria a kortárs és modern 
művészet bemutató közegeként szolgál. Az általános művészeti értékek népsze-
rűsítésén túlmenően újfajta értelmezési lehetőséget kíván nyújtani a kultúra iránt 
fogékony közönségnek. Mássága a művészi értékek újszerű megközelítésén alapul, 
melyben a szakszerű művészettörténeti kutatás mellett a keresztény hit és a ke-
resztény értékek, illetve az ebből fakadó szociális és multikulturális gondolkozás 
fontos helyet kap. A galéria kiállításai és programjai a rideg szakmai közeget át-
lépve igyekeznek közönségbarátok lenni, széles rétegeket megszólítani anélkül, 
hogy művészi színvonalukból veszítenének. A kiállítások különleges hangsúlyt 
fektetnek a művészi nevelésre és a fiatal közönség bevonására, továbbá lehetősé-
get nyújtanak a tehetséges fiatal művészek bemutatkozására. 

A kisebbségi létből adódóan olyan programok szervezése is prioritás egyházunk 
számára, melyek a multikulturalitást, az együttélést, a különböző etnikumok közti 
párbeszédet és a regionalitást hangsúlyozzák. Az interdiszciplinaritás, a művészeti 
ágak közötti átjárhatóság a galéria tevékenységi körét is jellemzi. Egy kiállítótér, mely 
túlmutat a kiállítások szervezésén, és a hitvallásának megfelelő irodalmi, színházi, 
zenei programoknak is teret kíván nyújtani. Ugyanakkor ez az a tér, amely otthont 
biztosít a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely által megrendezett társadalmi, 
politikai, teológiai, oktatási fórumoknak, vitáknak, kerekasztal-beszélgetéseknek.

Az Erdély történelmi fővárosába szituált galéria aktívan részt vesz a város és 
tágabb értelemben Erdély és Románia művészeti életének felpezsdítésében. Kiál-
lításai érzékeny reflexiók a mára, a város és a régió hétköznapi valóságára, társa-
dalmi jelenségeire. Kitüntetett programpontja a kolozsvári és az erdélyi művésze-
ti közelmúlt értékeinek feltárása, hiteles bemutatása és megismertetése, melyek 
szervesen hozzátartoznak az identitásunkhoz, és melyek nélkül erdélyi kultúránk 
hiányosabb és szegényebb volna.

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház bármennyire kicsi is itt Erdélyben, 
s bár talán kényelmesebb volna visszavonulni, elszigetelődni azzal a jelmondattal, 
hogy most nekünk csak a lelkiekkel kell foglalkozni, nem tehetjük. Lelkiismeretünk, 
hivatástudatunk nem engedi, mert nem kerülhetik el figyelmünket a minket körül-
vevő társadalom mély politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és morális kérdé-
sei. Nekünk megbízatásunkhoz kell ragaszkodni, híven művelnünk és őriznünk kell 
azt a „földet”, amit a Teremtőnk ránk bízott. Közösen kell keresnünk a kiutat és a 
megoldást azokból a nehéz helyzetekből, amelyekkel sokszor terméketlenné akarják 
tenni a nehéz munka árán már megművelt földet. Őszinte szándékkal kell osztoz-
nunk kortársaink problémáiban és örömeiben, hogy egy szép és gyümölcsöző, Isten 
elképzeléseinek megfelelő nép legyünk. 

Fejér Olivér diakónus
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EK Dr. Bartók Katalin

A 20. század legnagyobb erdélyi  
botanikusa, Nyárády Erazmus Gyula

Nemcsak neves írók, történészek, művészek éltek és alkottak Kolozsváron, ha-
nem természettudósok is, de talán kevesebbet tudunk róluk, pedig városunk hír-
nevét egész Európába elvitték.

Nyárády E. Gyula nem volt kolozsvári születésű, de az a csaknem fél évszázad, 
amelyet itt élt és dolgozott, s amelyek a legtermékenyebb évei voltak, szorosan 
kötik városunk tudományos életéhez.

A 2016. év két alkalmat is nyújt a róla való megemlékezésre, április 7-én lesz 
születésének 135. (1881), június 10-én pedig halálának 50. (1966) évfordulója.

Nyárády E. Gyula Közép-Európa egyik legnagyobb botanikusa, a Kárpátok, 
Erdély, Románia edényes flórájának legjobb ismerője, érdemes tudós, a Román 
Akadémia rendes tagja, 85 évet élt, és ebből 63 évre terjedt ki a tudományos tevé-
kenysége: 14 könyve, 182 szakdolgozata jelent meg, 1627 új növényrendszertani 
egységet írt le (köztük 2 nemzetséget, 110 fajt), növényeket neveztek el róla, de a 
legfontosabb munkája a Románia növényvilága (Flora RPR/RSR) című 13 kötetes 
mű megírásának megszervezése és megjelentetése volt. 

Szegény családból származott, apja vasúti pályaőr volt a Maros megyei Nyárád-
tőn, itt született a későbbi akadémikus. Édesanyja korai halála után szűkös anya-
gi körülmények között, de nagy szorgalommal végezte az iskoláit. Középiskolai 
tanulmányait Marosvásárhelyen kezdte, majd a kolozsvári tanítóképző elvégzése 
után a budapesti Tanárképző Intézet természetrajz–földrajz szakán folytatta. Itt 
kitűnt nagy szorgalmával, nagyszerű vizsgaeredményeivel, megfigyelőképességé-
vel, kiváló növényismeretével. Mindvégig szerény körülmények között élt, a kö-
zépiskolában bentlakó szolgadiákként tartotta el magát, az egyetemi évek nyári 
szünidőiben pedig házitanító-nevelői munkát vállalt jómódú családoknál.

Az egyetemi évei alatt számtalan tanulmányi kiránduláson vett részt a Magas-
Tátrában, Dalmáciában. Ezek, valamint barátsága Bányai Jánossal (a későbbi geo-
lógussal) és Kittenberger Kálmánnal (a későbbi Afrika-kutatóval) meghatározóak 
voltak Nyárády személyiségének kialakításában.

Felsőfokú tanulmányait 1904-ben fejezte be, tanári kinevezését Késmárkra 
(ma Szlovákia) kérte, hogy folytathassa botanikai kutatásait a Tátrában. A szü-
lőföld vonzása azonban csakhamar határozott irányt szabott tudományos tevé-
kenységének, 1911-ben áthelyezését kérte Marosvásárhelyre, a Római Katolikus 
Fiúgimnáziumba.

Fiatalon nősült, felesége, Fényes Piroska munkáját mindvégig elkötelezetten tá-
mogatta. Házasságukból 5 gyermek született, 3 lány és 2 fiú. A legkisebb, Nyárády 
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Antal, ugyancsak botanikus lett, és egyetemi tanár a kolozsvári Mezőgazdasági 
Főiskolán. 

Ezek voltak az alapozás évei (1904–1922), ekkor már közlik tudományos dol-
gozatait (összesen 19-et), a Magas-Tátra, dalmát tengerpart, Pienini-hegység, Fo-
garasi-havasok, Bélai-havasok, Bory-mocsarak növényvilágáról, és megjelenik a 
Marosvásárhely és környékén élő tavaszi és nyáreleji növények meghatározó könyve 
(1914). Munkájában nagy segítségére volt szellemi mentora, a híres botanikus 
Degen Árpád. Ekkor került kapcsolatba az akkor Egerben tanító Iuliu Prodannal 
(később a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola botanikaprofesszora), akivel életük 
végéig barátok maradtak. 

Nyárády életében jelentős változást hozott az 1922-es év. Hirtelen meghalt Ko-
lozsváron Péterfi Márton, a Botanikus kert herbáriumának igazgatója, jó nevű 
mohász, és a megüresedett állásra Alexandru Borza, a botanikus kert igazgatója, 
az akkor már ismert, jó szakembernek elkönyvelt Nyárády E. Gyulát hívta meg, 
aki ezt el is fogadta. Vezetése alatt vált a kolozsvári Botanikus kert múzeuma Ro-
mánia legnagyobb és legpontosabban meghatározott növénygyűjteményévé. Ezek 
után már hivatalos munkája volt Románia különböző vidékei növényvilágának a 
tanulmányozása.

Ez a 26 év nagyon eredményes volt Nyárády életében, a termékeny kiteljesedés 
időszakát jelenti (1922–1943). A gazdag herbárium gondozásával, a tavasztól őszig 
tartó florisztikai kutatásokkal, a szakkönyvtár használatával Nyárády komoly 
gyakorlatra tesz szert, így rövidesen nemcsak erdélyi, romániai, hanem közép-
európai szaktekintéllyé válik a florisztikában. Mindehhez hozzájárult alapossága, 
igényessége, munkabírása, anekdotákba illő pontossága. Maradandó dolgozatai 
jelentek meg román és magyar nyelven pl. a Csalhó (1924), Piatra és Oslea (1928), 
a Gyilkos-tó és Békás-szoros (1937), Hargita-hegység (1928, 1930, 1942), Radnai-
havasok (1941) és a Retyezát (1928), Breazai-havasok (1941) stb. flóra és vegetáció 
viszonyáról.

Másrészt behatóan tanulmányozott és ismertetett olyan bonyolult és különleges 
státusú nemzetségeket, mint a Ranunculus (1933), Viola (1932, 1941), Hieracium 
(1928, 1938, 1940, 1942, 1943), Centaurea (1943, 1945) vagy Alyssum (1927, 
1928, 1929, 1930), rendszertani monográfiák alakjában publikálva.

A legjelentősebb eredményei azonban ennek az időszaknak a Tordai-hasadék 
növényvilágáról szóló könyvei:

A Tordahasadék monografikus ismertetése (1937, 196 o.); A tordahasadéki edé-
nyes növények felsorolásának összefoglalása (1938, 321 o.); A Tordahasadék neveze-
tesebb látnivalóinak rövid ismertetése (1938, 56 o.), illetve a román nyelvű változa-
tok: – Monografia Cheii Turzii (1937, 188 o.); Cheia Turzii. Descrierea cîtorva părţi 
pitoreşti. Bartha Sándor közreműködésével (1938, 55 o.); Enumerarea plantelor 
vasculare din Cheia Turzii (1939, 320 o.), ez utóbbi a 997 leírt növényfajával mér-
földkövet jelentett a terület védetté nyilvánításában, az erdélyi természetvédelmi 
mozgalom kibontakozásában.
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Kolozsvár és környékének flórája, I–IX. füzetek 
(688 oldalon, 1940–1944), olyan referenciaér-
tékű munka, amely a diverzitásvizsgálatok ko-
rában is megőrizte aktualitását.

Nyárády E. Gyula legtermékenyebb évei 
(1948–1966) és akadémiai pályafutása ez-
után következtek, amikor is 1948-ban a Ro-
mán Tudományos Akadémia rendes tagjává 
választotta, és ezzel egy időben megbízták a 
Flora R.P.R. (Románia növényvilága) című 12 
kötetes munka megírásának a megszervezésé-
vel. Életének ebben az utolsó két évtizedében 
Nyárády 26 tagú munkaközösséget hozott lét-
re, akiknek kiosztotta évenként a munkájukat, 
majd ellenőrizte és kijavította az esetleges hiá-
nyokat vagy hibákat is. A Flora-kollektíva még 
12 kiváló rajzolóból állt, ők is a Nyárády ellen-
őrzése alatt dolgoztak.

Bár a Flora-munkálatok megkezdésekor 
Nyárády csaknem 70 éves volt, fiatalos lendü-
lettel és teljes odaadással fogott a munkához, 
és 1952-ben már meg is jelent az I. kötet, 488 
oldalon; a későbbi kötetek 2-3 évenként kö-
vették egymást. 1965-ben még megérte a X. 

kötet megjelenését, ez volt az ún. Nyárády-kötet, amely a Hieracium nemzetség 
feldolgozását foglalta magába, amely egyedül Nyárády munkája volt. Az összesen 
9620 nyomtatott oldalt kitevő román flóraműből 1997 oldalnak Nyárády E. Gyula 
az egyedüli feldolgozója (a Hieracium mellett a Cruciferae és Rubus stb. nemzet-
ségek), 1004 oldalnak pedig a társszerzője. Így elmondhatjuk, hogy a 12 kötetes 
alkotás egyharmada kizárólag Nyárády E. Gyula szellemi terméke. Az 1966. jú-
nius 10-én bekövetkezett halála után jelent meg a XI. (1966), XII. (1972), végül 
pedig a XIII. kötet (1976), pótkötetként, ennek anyagához már nem járult hozzá.

A Flora R.P.R. köteteinek hatalmas tudományos értékük van. Egyrészt az ország 
egész területének a florisztikai feldolgozását foglalják magukba, másrészt az addig 
megjelent florisztikai munkák, adalékok, valamint az arra vonatkozó herbáriumi 
adatokat is. Ez alapmunka marad az elkövetkező évszázadokban is, talán néhány 
fajjal lehet még kiegészíteni és a nevezéktani változásokat kell majd bevezetni. 

A Nyárády halála előtti évtizedben még egy jelentős könyve került kiadásra: 
Flora şi vegetaţia Munţilor Retezat (1958). Sajnos kéziratban maradt a Szováta 

fürdő flórája és vegetációja, pedig előkészítette nyomtatásra magyar és román nyel-
ven, saját kezűleg rajzolt térképeivel látva el ezeket. 
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Nyárády saját herbáriumi gyűjteménye 52 000 lapból állt, ezt a nagyszebeni 
Természettudományi Múzeumban őrzik, a hozzá tartozó eszközökkel, könyveivel 
együtt. Múzeumőri évei alatt 20 000 példánnyal bővítette a kolozsvári egyete-
mi herbáriumot, 5000 herbáriumi lap pedig a kolozsvári Mezőgazdasági Intézet 
herbáriumában található, fia, Nyárády Antal ajándékaként. Legújabb kutatásaink 
szerint Románia más egyetemi központjaiban (Jászvásár, Krajova, Bukarest, Ma-
rosvásárhely) és kisebb-nagyobb múzeumaiban (Sepsiszentgyörgy, Székelyudvar-
hely, Marosvásárhely), de magyarországi egyetemeken és múzeumokban is talál-
tunk Nyárády E. Gyula által gyűjtött és meghatározott növényeket. Így a Nyárády 
herbáriuma eléri a kb. 90 000 lapszámot.  

Már maga az, hogy magyar létére, 67 éves korában őt nevezték ki a legnagyobb 
és legalapvetőbb botanikai mű, a Flora R.P.R. szerkesztőbizottsága élére, nagy el-
ismerés volt. Ünnepélyes keretek közt ünnepelték meg a 75. és 80. születésnapját 
az Akadémián, megkapta a Román Szocialista Köztársaság Csillaga I. fokozatát, a 
Munkaérdemrend I. fokozatát, az Érdemes Tudós címet, valamint az RSZK Állami 
Díját is.

Az Akadémia megbízásából számos külföldi küldetést teljesített. Tagja volt a 
Flora Europaea szerkesztőbizottságának, az Utrechti Nemzetközi Taxonómiai és 
Nevezéktani Társulatnak is, hiszen nemcsak Románia, de a közép-európai botani-
kusok egyik legkimagaslóbb tudományos személyisége volt. 

Nyárády E. Gyula Budapesten halt meg, ahova legkisebb lányához és orvosi 
kezelésre ment, de a kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugszik (II. B parcella, 
702. számú sír), Antal fia és Piroska leánya mellett. Sírja műemlék státust kapott, 
így bekerült a város kulturális örökségei közé. A Házsongárd Alapítvány is fel-
vette a Nyárády-sírt az erdélyi magyar szellemi élet elitjét tartalmazó listájára, 
így lehetővé tette az elkövetkező generációk számára is e tudományos kegyhely 
látogatását. 

Nyárády E. Gyula halála óta csaknem 50 év telt el, egy fél évszázad. Mindenki 
addig él, amíg emlékeznek rá.
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Házsongárdi évfordulók

Április 1-jén Ditrói Puskás Béla (1908–1966) színművész halálának a 60. év-
fordulójához érkezünk. Tövisen született, onnan került Kolozsvárra, ahol 1927-ben 
lépett fel először. Eleinte inkább operettszerepekben játszott. Az 1940-es évek vé-
gétől egyre több karakterszerepet kapott. A Ludas Matyiban ő játszotta a Vászon-
árust, a Csongor és Tündében a Tudóst. Alacsony sírköve a II. C parcella északnyu-
gati sarkában található. 

Április 3-án Ónodi Veress Ferenc (1832–1916) fényképész halálának a cente-
náriuma ad alkalmat emléke felidézésére. Ő a magyar fényképészet-történet legna-
gyobb alakja. 1852-ben nyitotta meg az első kolozsvári műtermet, 1859-ben két-
kötetes albu mot állított össze szülővárosa érdekesebb épületeiről. 1881-től 1888-ig 
a Fényké pé szeti Lapokat szerkesztette. Közben állandóan kísérletezett: fényképes 
kerámia gyár tá sával, színes felvételek készítésével. Még az egyetemre is meghívták 
a fényképészet tanítójául. Bartha Miklós utcai házában élt haláláig, öregkorában 
spiritisztaként tartották számon. A II. A parcellában lévő sírját az 1960-as években 
pusztí tották el, csak fénykép maradt fenn róla.

Április 6. Koós Zsófia (1916–1990) 
színésznő századik születésnapját hoz-
za el. Kós Károly leányaként Sztánán 
született. 1936-ban lépett a kolozsvári 
színpadra Szentimrei Jenő népi játéká-
ban (Csáki bíró lánya). Pályája a leány-
szerepektől a méltóságteljes nagyasz-
szonyszerepekig ívelt. Gyakran fellépett 
szavalóesteken. Ő játszotta Bese Annát 
édesapja Budai Nagy Antal-darabjá-
ban, Capuletnét a Rómeó és Júliában, a 
címszerepet Dürrenmatt Az öreg hölgy 
látogatása c. drámájában. A Lutheránus 
temetőnek a Kós-sírkertjében nyugszik. 

Április 20-a egy jóformán ismeretlen 
házaspár emlékére emelt kis kő felira-
tát idézi emlékezetbe: „Néhai nemzetes 
/ Mezei Josef ’s / Szathmári Susánna / 
porhalmok fölibe / e követ jó fiuk / Me-
zei Sámuel / szomorúan emelte / 1816. 
20 Aprilis.” A szerény sírkő az I. C par-
cellában hányódott, a Házsongárd Ala-
pítvány vitte el az iktári Bethlen-kripta 
kőtárába. 
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Színészanekdoták Jancsó Miklós gyűjteményéből

Cigányprímások

Többnyire a Kolozsvári Állami Magyar Opera alkalmazottai voltak, meghívott 
művészként jöttek muzsikálni a magyar színház zenés előadásaiban… Népszínmű-
vekben, szilveszteri vidám műsorokban, énekkel-zenével „megsegített” színmű-
vek színrevitelében meghatározó, közönségvonzó szerepet játszottak. Jellegzetes, 
sajnos már nem létező színfoltjai voltak ama régi színházi világnak, gondolok itt 
az 1950–80-as évekre, amikor a Kolozsvári Állami Magyar Színház még játszott 
népszínműveket, zenés szilveszteri műsorokat, „sírva vigadó” betétekkel megtűz-
delt magyar színműveket, ahol kötelező szereplő volt a mulató magyar úr mellett 
a neki muzsikáló cigány. És persze a bandája.

Ezekkel a zenés darabokkal, népszínművekkel sokat jártuk a vidéket – mon-
danom sem kell, nagyon nagy közönségsikerrel játszottunk. Egy ilyen tájolás 
általában három hétig tartott, rendszerint tavasszal, Székelyföldön léptünk fel, 
Sepsiszentgyörgyön laktunk, szállodában, úri dolgunk volt, onnan utazgattunk a 
környék kisebb-nagyobb helységeiben. A közös munka során nem csupán megis-
mertük, de meg is szerettük a mi „cigánymuzsikusainkat”.

Vidám, bohém művészek voltak: Porzsolt Viktor, Dani Árpád, ezúttal csak őket 
említem, megannyi kedves kolléga és kitűnő szakember.

Porzsolt Viktor – becenevén Csuri – volt a színházi kis zenekar prímása. Bosz-
szantottuk is Bárdi Dani Árpit, a másik muzsikust, hogy hát ő „csak” másodhege-
dűs, nem szégyelli magát? Dani ilyenkor eleinte fölényesen mosolygott, de aztán 
felmérgelődött: na, ide hallgassatok, én nem vagyok prímás? Csak másodhegedűs? 
Én nem tudok muzsikálni? És előkapta a mindig hóna alatt szorongatott hegedűt, 
és játszani kezdett. Mi pedig, színháziak élvezettel hallgattuk a gyönyörű zenét. 
Árpi pedig talán soha nem jött rá, hogy csak azért vonjuk kétségbe évtizedek alatt 
kihegedült muzsikusi státusát, hogy játsszon nekünk. Az is lehet, tudta ő nagyon 
jól, mire megy ki a heccelődés, és belement az ugratásba, hadd örüljünk mi prózá-
sok a sikeres provokációnak, neki pedig alkalma legyen jó hangulatú társaságnak 
muzsikálni egy szépet, saját kedvtelésből, saját örömére is.

Sokat vendégszerepeltünk falvakban – nemegyszer napi két előadást játszot-
tunk, olyan nagy volt az érdeklődés a zenés előadások iránt. Emlékszem, a Falu 
rossza című népszínművet is általában kétszer adtuk elő egy nap, vidéken, kisebb 
városokban… Zenekarvezető mindig Csuri volt.

Kolozsvárról is tájoltunk, rendszeresen fel-felléptünk a közeli magyar falvak-
ban. Egyik ilyen „faluzásunk” előtt támadt egy kis nehézség. Ugyanis az eredeti 
zenekar – mind a három vagy négy zenészünk – megbetegedett. Hirtelenjében kel-
lett összeverbuválni olyan muzsikusokat, akik vállalják a fellépést, ismerik és ját-
szani tudják a színműben előforduló dalokat, s nemcsak megígérik, de el is jönnek 
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az előadásra. Szegény Csuri nagy gondban volt, keresett, keresett muzsikustársa-
kat, de nem kapott, az idő rövidsége miatt sem. Vagy foglaltak voltak a zenészek, 
vagy egyszerűen nem jöttek, hiszen egy esküvőn sokszorosát keresték annak, amit 
a színház fizetni tudott. És akkor eszébe jutott – végső megoldásként – Taxi. 

Taxi nem bérautó volt, félreértés ne essék, Taxi egy cigány muzsikus volt vala-
mikor józan és ifjúkorában, de aztán mindkettő elmúlt, a józanság is, a fiatalság is, 
minek következtében a muzsikálás minőségén is csorba esett. Valahogy már nem 
úgy szólt az a hegedű, mint régen. Taxi lerobbant vendéglők örök törzsvendége, 
amolyan törzspotyázója lett. Ugyan mindig magánál hordotta a hegedűjét (kísér-
tett a művészi múlt), de ennek ellenére ritkán vették igénybe zenei felkészültsé-
gét a lokálok vendégei, ehelyett inkább maguk mellé ültették fölényesen (végre 
valaki, aki még lecsúszottabb volt a társadalmi ranglétrán, mint ők), és töltöttek 
neki is italt. És hálából Taxi mesélt nekik, bohóckodott, igyekezett megszolgálni 
a pálinkát. Az ivócimborák pedig elfogadták az alacsony, majd 9 dioptriás szem-
üveget viselő vaksi cigány muzsikust, hagyták, hadd beszéljen, hiszen ezt tették 
ők is, egymásra már rég nem figyelve, mondták a kocsma sűrű dohányfüstjében 
életük eseménytelen eseményét, örökké ismétlődő monológkeserveket, az amúgy 
dögunalmas semmi élettörténeteket.

Hogy Taxit miért nevezték Taxinak (ki tudta már akkor valódi nevét?), ma már 
nem emlékszem, kinyomozni sem tudtam a még élő közös ismerősöktől, pedig de 
sokszor elmesélte hosszasan és zavarosan keresztelésének igaz történetét.

Visszatérve a két előadásos kiszállásunkra, Csuri végső kétségbeesésében – 
muszáj volt a zenekarban legalább egy másodhegedűsnek lennie – valahonnan 
előkereste és felkérte Taxit, elvállalna-e két előadást falun. Taxi igent mondott, a 
nótákat ismerte, valamikor játszotta is.

Meglett tehát a „zenekar”, elindultunk ki falura, két előadással. Csuri szemmel 
tartotta az autóbuszban Taxit, nehogy titokban igyon. Nem is fogyasztott semmit 
szegény Taxi, komoran szorongatta ölében hegedűjét. Megérkeztünk előadásunk 
helyszínére, a műszak lepakolt, bedíszletezett, kezdődhetett az előadás.

Felment a függöny, a színészek játszottak, következett a zenei betét, zenekar 
helyett a színpad mélyéből megszólal egy szál hegedű és egy halk, éppen csak a 
színpadra alig-alig beszűrődő férfias horkolás. Porzsolt Viktor, alias Csuri húzta 
dühös kétségbeeséssel a hegedűvonót, miközben Taxi kollégája békésen aludt egy 
széken, mellette ugyancsak békésen pihent hegedűje.

Az történt ugyanis, hogy Taxi, úriember lévén, nem utasította vissza a falu ven-
déglátóit, akik szilvapálinkával kínálták a művészeket. Nem ivott sokat szegény 
feje, de szervezete már úgy tele lehetett szesszel, hogy elég volt neki az a kicsi is, 
amit sietve és titokban összekortyolgatott.

Mit szépítsem az előadások történetét? Lementek azok egy darab hegedűkísé-
ret és Taxi fel-felhorkanásától kísérve. Szerencsére, a nézők csak Csuri hegedűjét 
hallották – a szinkronhorkolást csupán a színpadon játszó színészek élvezhették. 
A színészek énekeltek, a közönség jól szórakozott. Szegény Csuri nagyon mérges 
volt (bosszantottuk mi is, csak nem hagyunk ki ilyen lehetőséget?), de hát nem 
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volt kire haragudnia… sejthette, hogy Taxi úr mit fog produkálni, igazán nem is 
volt nagyon meglepve, utólag persze mosolygott is keservesen, amikor több ízben 
is gratuláltunk a felfedezettjéhez.

Másnap délelőtt felvirradt a gázsiosztás napja, ugyanis akkor kapta a „zenekar” 
a pénzt a színháztól előző napi munkájáért. Taxi már hajnali 10 körül ott ténfer-
gett az aligazgatói iroda előtt zöldellő fövényen, várta a fizetséget művészi mun-
kája után (arra már egyáltalán nem emlékezett, hogy végigaludta a két előadást).

Mi színészek próbára mentünk – láttuk a türelmesen várakozó, aránylag józan 
Taxit.

Megálltam a közelében és felsóhajtottam:
– Gyerekek, ez azért sok volt. Tegnap is lehúztunk hat előadást.
Taxi figyelni kezdett. Beszélgetőpartnerem „vette a lapot”.
– Bizony, az a hat előadás (jól megnyomta a hat szót) – még egyszer nem csi-

nálnám végig.
Taxi felkapta fejét, élénken megkérdezte:
– Tik milyen hat előadásról beszéltek?
– Hát a tegnapiról. De le a kalappal, te remekül muzsikáltál…
– Tényleg? – kérdezte bizonytalanul Taxi.
– Bizony. Éppen mondtam is a Csurinak, hogy veled megfogta az Isten lábát. 

Biztos jössz máskor is, nem?
– De – válaszolt óvatosan Taxi.
– Csak vigyázni kell – így én –, a színház fösvény, nehogy átverjenek. Hat elő-

adást meg kell tisztességesen fizetni.
– Ugye? – élénkült fel Taxi.
– Persze. Ne hagyd magad becsapni. Biztos alkudni fog a direktor. Na, me-

gyünk próbára, szervusz.
– Szervusztok – pislogott utánunk gondterhelten Taxi.
Mint utóbb megtudtuk, legnagyobb örömünkre Taxi hat előadás után követelte 

a fizetséget a színház aligazgatójától. Aki kijelentette, hogy nem ad semmit, mert 
úgy értesült Porzsolt Viktortól, hogy Taxi végigaludta a két előadást, nem csinált 
semmit, tehát nem is kap semmit.

Taxi kikelt magából, ránk, színészekre hivatkozott, hogy ő milyen szépen ze-
nélt mind a hat előadáson.

– Miféle hat előadáson? – döbbent meg a direktor.
– Hát a tegnapi hat előadáson, azt mondták a színész kollégák, hatszor ment le 

függöny, az hat előadás, engem nem lehet becsapni.
– Szóval a színészek mondták, hogy hat előadás volt tegnap? – gondolkodott el 

az igazgató.
– Ők hát. Ők csak tudják, há sze ők voltak ott… – érvelt Taxi.
Persze hogy nem kapott egy lejt sem szegény Taxi, délben ott búslakodott Vil-

mánál, hogy hát becsapták őt, hiába dolgozott le hat nehéz előadást.
De jó ember volt Taxi, hamar békülő férfiú, miután meghívtuk egy pohár ital-

ra, és elmondtuk neki, hogy ugratás volt a hat előadás, megbocsátott nekünk. Csak 



2015–2016
ÁPRILIS314

KE
D

ÉL
YE

S 
KO

LO
ZS

VÁ
R

az aligazgatóra haragudott sokáig, mert elvégre valamit mégis fizethetett volna 
szegény muzsikusnak.

Másnap találkoztunk az aligazgatónkkal… ránk nézett, majd elmosolyodott. 
Mi is mosolyogtunk – egy kis színházi ugratást minek szóvá tenni? 

Csuri soha nem hívta többet vendégszerepelni Taxit, pedig mi biztattuk, ne adja 
fel, mert ugyan hol kap még olyan zenészt, aki hat előadást szünet nélkül lemuzsikál? 

Ráadásul ingyen?

Egy időben elterjedt a kocsmai körökben, hogy Taxi újabban azt terjeszti ma-
gáról, hogy ő professzor. Ez a tény nem lepett meg minket, hiszen végül is minden 
elképzelhető volt Taxiról, és azokról az emberekről, akik rendszeres látogatói vol-
tak azoknak a bizonyos régi ócska lebujoknak, ahol nemegyszer (és ez a kocsma-
történet ugyan nem létező, de mégis hiteles jelenléti nyilvántartása is igazolhatja) 
igazi, diplomás egyetemi tanár is nap mint nap gyilkolta magát pálinkával. 

Taxi professzorsága sem volt tehát túl meglepő. Mégis, egy alkalommal 
rákérdeztünk:

– Te Taxi, hallom, professzor vagy. Azt terjeszted magadról.
– Az hát – mondta határozottan. – Én már el is felejtettem, de előkerült a do-

kumentum professzorságomról.
– Nézd – így én –, mondani lehet mindent. De miféle dokumentumod van ta-

nári múltadról?
Taxit elöntötte az indulat.
– Nem tanári, professzori… Bebizonyítom most né – mondta, és előhalászta a 

bukszáját, majd keresgélni kezdett benne reszkető kézzel.
– Itt van – vett elő egy zsíros fedelű koszos könyvecskét –, itt írja, hogy profesz-

szor vagyok. Itt van carnetul profesorului. És a fényképem. Né. Nemrég került elő 
a fiókomból.

– Te Taxi, az nem a Carnetul profesorului (professzor könyvecskéje), hanem a 
Carnetul posesorului (a birtokos könyve), vagyis a te könyvecskéd. És különben is: 
ez halászengedély, a keltezés pedig… harminc évvel ezelőtti.

– Tényleg? – csodálkozott Taxi. Majd hosszan elgondolkodva hallgatott. Férfi-
asan viselte a váratlan lefokozást, fájdalmat nem mutatva szembesült a kegyetlen 
élet, illetve múlt igazsággal. Bölcsen, szerényen és könnyedén vált meg sosem volt 
pedagógiai státusától.

Mint ahogy később feltűnést sem keltve maradt ki Kolozsvár éjszakai életéből, 
az egykori, italtól, olcsó cigarettától és tömény vizeletillattól bűzlő kocsmavilág 
törzsvendéggárdájából.
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A CFR futballcsapatának 2002 utáni törté-
netét egyelőre még túlságosan is jelen idejűnek 
érezzük, pedig az első sikerek lassan már a ko-
lozsvári sportmúlt részei lesznek. Idén példá-
ul már tíz éve, hogy a csapat bemutatkozott 
a nemzetközi porondon, nem is akárhogyan: 
döntőig menetelt az Intertotó Kupában.

Az azóta már megszűnt nyári sorozatot per-
sze nehéz egy napon említeni a Bajnokok Ligájá-
val, de arról 2005-ben Pászkány Árpádon kívül 
épeszű kolozsvári futballrajongó álmodni sem 
merészelt. Az alig egy éve az A osztályba felju-
tott együttestől akkor nagy bátorságra vallott 
az UEFA-kupa előszobájának számító Intertotó 
bevállalása is, hiszen ezzel a vezetés feláldoz-
ta a játékosok nyári vakációját. A litván Vetra 
elleni első mérkőzés ugyanis alig egy héttel a 
2004/2005-ös bajnoki szezon lezárása után kö-
vetkezett, és a vékonyka, 3-2-es győzelem nem 
azt sejtette, hogy volt értelme belevágni a ka-
landba. A vilniusi visszavágó 4-1-es győzelme 
ilyen szempontból teljesen váratlan volt – ami 
pedig ezután következett, az teljesen hihetetlen.

A továbbjutás ellenére ugyanis a csapatot az 
első ligába feljuttató Aurel Şunda nem maradha-
tott a CFR kispadján, jött ugyanis a helyére egy 
élő román játékoslegenda, Dorinel Munteanu. 
Az ő elcsábítása a Steauától mutatta meg elő-
ször, mennyire nagyban is játszik Pászkány, és 
egyben a klub első lépése volt a modern európai 
futball felé. Munteanu bemutatkozásként 1-0-ra 
legyőzte az Athletic Bilbaót, majd a visszavágón 
11-esekkel ki is ejtette a baszkok szimbólumát. Játékos-edzőként pedig menet köz-
ben végigvitt egy szinte teljes keret- és stíluscserét, úgy, hogy mindez egy pillanatig 
sem ment az eredmények rovására. A Bilbao után a francia Saint-Étienne-t is elbú-
csúztatta a CFR (1-1 a Fellegváron és 2-2 idegenben), az újabb litván ellenfelet, a 
Zalgiris Vilniust pedig oda-vissza verte (2-1 és 5-1). Ekkor már csak egyetlen lépésre 
volt az UEFA-kupa, de a második francia ellenfél, az RC Lens ellen már nem jött 
össze a bravúr, a hazai 1-1 után idegenben 3-1-re kikaptak a vasutasok. 
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Mivel a sorozat a hagyományos nyári szünetben zajlott, a csapat kerete is folya-
matosan módosult a meccsek során. A Vetra elleni kezdőből (Ţurcaş – Panin, Goia, 
Toma, Kiss – Oncică, Florin Dan, Mărginean, Turcu – Tilincă, Anca) például két 
hónap múlva már csak négyen maradtak a Lens elleni finálé visszavágójára (M. 
Tudor – Panin, Bálint, Milosevics, Miclăuş – Minteuan, Coroian, D. Munteanu – 
Tilincă, Anca, Turcu), bár csereként Dan és Oncică is pályára lépett még a franciák 
ellen. Közben viszont a román bajnokság szintjén remek játékosok érkeztek, első-
sorban Brassóból (Bálint György, Miclăuş és Surdu), de Munteanu magával hozta 
a Steaua kapusát, Martin Tudort, a vezetés pedig Coroian (Beszterce) és Minteuan 
(Hapoel Beer-Sheva) személyében két saját nevelésű futballistát is hazacsábított. 
A klub későbbi történelme szempontjából egyik legfontosabb igazolása viszont ak-
kor még senkinek sem tűnt fel: a Dési Unirea 19 éves középpályása, Ciprian Deac 
csak egy tehetséges ifi volt, semmi több. 

A két hónapos európai kaland egyszerre volt közönségcsalogató PR-akció (a 
Vetrával 4000, a Lens ellen már 10 000 néző volt a Gépész utcában), bajnoki fel-
készülés, hiszen edzőtáborról és barátságos meccsekről szó sem lehetett, valamint 
a klubvezetés tesztje. A szokatlan nyári program ellenére a bajnokságban is jól 
belekezdett a csapat, és az első hét fordulóban veretlen maradt.

Boros Miklós



2015–2016
317ÁPRILIS

ÍN
YES KO

LO
ZSVÁ

R

A vendéglő

Mi volt a Darvas vendéglő népszerűségének a tit ka? Mindenekelőtt a finomabb-
nál finomabb ételkülönlegességek, amelyeknek az élén természe tesen a névadó 
sertésflekken vagy fatányéros, valamint a lassan, de biztosan a világhírnév felé 
haladó vargabéles állt. A majd fél évszázados épület, amelyik valamikor egy kis 
cserépgyárnak adott otthont, sok tulajdonos kezén cse rélt gazdát, amíg Darvasék 
megkezdték átalakítását, csinosítgatását. A helyiség nem volt ugyan nagy, de ész-
szerűen berendezett, funkcionális termeivel és elegáns terítékeivel igazi vendég-
csalogató-marasztalónak bizonyult.

A bejárat egy hosszú kapualjon keresztül vezetett. Jobb oldalon nyílott a la-
kás, két nagyszoba komfort, aztán a konyha, Darvasné uradalma. Minden konyhai 
munkát kéz zel végeztek, gépi segítséget nem vett igénybe a „séf”. A konyha után 
következett egy keskeny előszoba. Ez fontos helyiség volt. Itt mutatta be ugyanis 
Darvas azokat a szemet gyönyörködtető húsdarabokat, tarját, itthoniasabb nevén 
az édespecsenyét, karajt, szűzpecsenyét, oldalast, velőt, májat, amelyekből a tulaj 
a vendég kívánsága és választása szerint sütötte nagy szakértelemmel az ízletes 
flekkent, rostonsültet vagy rablópecsenyét. Klárika meséli, hogy hazafelé jövet, 
a Szamos hídján már a Babos-palotától érezni lehetett a szellő szárnyán terjengő 
ínycsiklandó illatokat. Néha a magas kémény be is gyulladt, füstölve égett a lera-
kódott zsír, akár egy fáklya. Ilyenkor sok hús került Pötyi kutya tányérjába.

Továbbhaladva a kapualjból nyílott a 30 asztalos nagyte rem, ahova a kirakatos 
előszobából is volt bejárat. A terem nek kellemes hangulata volt. Darvasné fel-
ügyelte, hogy a deszkapadló patyolattiszta legyen, sárgára súrolva. Az asz talokon 
keményített abroszok, virág- és hamutartók, egy forma tonettszékek szolgálták a 
vendégek kényelmét. A te rem ablakai a Szamosra néztek. A nagyteremmel szem-
ben, baloldalt szintén a Szamosra nyíló kerthelyiséget rendeztek be. Innen szép 
kilátás tárult a Sétatérre, a Horthy Miklós úti nagy hídra. Színes oleanderek illa-
toztak, a Sza mos felől zöld rácsos kerítés, tetején ragyogó muskátlik.

Visszafelé, a kapu irányában rendezte be Darvas a kis vágóhídját, ahol a húso-
kat készítette elő és füstölte is. Né hány raktár, és máris az utca felé nyíló söntés-
ben találta magát a vendég. Itt a főhelyet, két-három asztal mellett, a falnivalók 
bemutatása foglalta el. Saját készítésű májas és véres hurka, disznófősajt, füstölt 
tarja, császárhús, friss és füstölt kolbász, tepertő, pácolt húsok ejtették a bőség 
zava rába a választani szándékozókat.

A bal oldali helyiségek alatt húzódott a pince, kisebb és óriás boroshordókkal. 
Darvas Egerbegyről szállította a bo rokat, kényesen vigyázva a minőségre. Min-
den nap, órarend szerint, hajnalban megjelent a jégszállító szekér, és lerakta a tíz 
tábla jeget. Ez is hozzátartozott a minőség megőrzéséhez. Darvasné személyesen 
vásárolta a szükséges nyersanya got a Széchenyi téri piacon. A kofák mindannyian 
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ismerték. Férjük úgyszintén, bár ők inkább a söntést meg a vendéglőt látogatták 
szorgalmasan.

A személyzet nagyon értette a dolgát. Általában Székely földről alkalmaztak 
fiatal házasokat, az asszony a konyhán, az ember a borpincében foglalatoskodott, 
onnan látta el itallal a söntést és a vendéglőt.

A pincérek kiválasztása Darvas feladata volt. Hagyo mány volt, hogy a tehetsé-
ges pincéreket Bécsbe küldték szakmát tanulni. Pincérei közül kitűnt Détári Gyula 
és Sala mon Lajos. Utóbbi apró termetű, higanymozgású, zsidó pin cér volt. A tu-
lajdonos nagyon szerette és becsülte is. Amikor a magyarok bevezették a „zsidó-
törvényt”, Darvas néhány „fényes vacsorával” elintézte a hatóságoknál, hogy ne 
de portálják, sőt saját felelősségére nem engedte, hogy kabátján a megbélyegző 
Dávid-csillagot viselje. A főpincér és egyben a csapolás nagymestere szerepét is 
Székely Lajika bácsi töl tötte be. Nagyhangú, víg kedélyű, jó munkaerő volt. Min-
dig mosolyt csalt a vendégek arcára, ha büszkén, harsány han gon bemutatta se-
gítségét, a tizenéves, tüneményesen szép Klárikát, mint a csapos segédjét. Ő egy 
ládán állva csapolta a habzó, folyékony kenyeret a tapsoló vendégeknek.

A Darvas-féle vendéglő igaziból a magyar világban, azaz a 40-es évek elején 
virágzott. Amikor a háborúban Kolozs vár sorsa is eldőlt, a családfő a gyerekeket 
a Mátyás-szanatóriumban rejtette el. Dr. Mátyás Mátyás jó barátságban volt Dar-
vassal, és szívesen nyújtott rejtekhelyet a család nak a kórtermekben. Darvas már 
tudta, hogy az oroszok bejönnek Kolozsvárra, hallott „úriemberhez méltó” visel-
kedésükről, és igyekezett otthon elrejteni ezt-azt. A borospincére földet hordatott, 
és virágokat ültetett rá. A nagy hordók egyikébe Darvasné elrejtette a lányok ke-
lengyéit, porcelánokat, ékszereket, festményeket. Sajnos, a szemközti házban lakó 
nagyivó vendég látta a mesterkedést, és bevezette az oroszokat egy közös piaparti 
reményében. A ruszkik igazi vitézként géppisztolysorozattal csapolták meg a hor-
dókat, bokáig jártak a finom borban, amíg bele nem hasaltak.

A németek kivonulásakor a Szamoson átívelő hidat fel robbantották. A szom-
széd épületek ablakai, falai, így a Dar vaséké is összetörtek, kidőltek. Hazaköltö-
zéskor a szom széd, dr. Porsche sebész fogadta be őket lakásába.

Szívós munkával helyrehozták a lakást, beindították a vendéglőt, ha kissé hiá-
nyos menüvel is, visszacsalogat ták a régi vendégeket, ügyelve, hogy a vargabéles 
és a fa tányéros ne hiányozzék a Darvasné cizellált írásával meg jelenő étlapról.

Alighogy beindult az üzlet, újabb csapás követke zett, az államosítás. Mindösz-
sze 20 perc alatt történt a nagy rablás. Darvaséknak a két szobája maradt meg 
lakásnak, a vendéglőből kiebrudalták őket. Könyörögniük kellett, hogy néhány 
tányért és evőeszközt megtarthassanak.

A törekvő ember akaraterejével kiharcolták egy újabb Darvas-féle vendéglő 
megnyitását, ezúttal a Széchenyi té ren, a mai Napolact-bemutatóüzlet helyén. 
A régi ven dégek ide is visszatértek, de újabbak is szép számban je lentkeztek. Hi-
szen az ízes falatoknak gyorsan terjedt a híre. Aztán a hatóságoknak ugyancsak 
bántotta az önérzetét, hogy minden este oly sok autó meg bérkocsi álldogál a fo-
gadó előtt. Újabb fondorlatossághoz folyamodtak. Megtiltották a hús és az ebből 
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készült ételek forgalmazását. Magam is emlékszem, hogy akkor még jövendőbe-
limmel és szüleivel, szinte bujkálva a deszkakerítés mögött, este későn osontunk 
be vacsorázni Darvashoz, aki titkon igye kezett kiszolgálni vendégeit. Aztán követ-
kezett az italok árusításának korlátozása, amit a tulajdonos, akárcsak a hús áru-
sításának tilalmát, nem tartott be. Ennek következtében letartóztatták, és 24 óra 
alatt a hírhedt 324-es törvény alap ján három év és egy nap börtönre ítélték, amit 
azonnal meg kezdett a nagyenyedi fegyházban.

A családra nehéz napok jártak, sokat nélkülöztek, bár az ismerősök és a bará-
tok nem hagyták el őket. Így jött a segítség Constantin Daicoviciu professzortól 
– maga is va lamikori tisztelője volt a vargabélesnek –, aki Darvasnét ki nevezte az 
egyetem mellett működő vendéglő és étkezde főszakácsának.

A börtönévek alatt Darvas az igazgató konyháját vezette, kertjében fűszernö-
vényeket és zöldséget termesztett, sok szor szolgálta fel a vendéglő mesterfogásait. 
Kiszabadulása után megtörve, életuntan tért haza. Működési engedélyüket a ható-
ság bevonta, de volt annyi „humorérzékük”, hogy fel ajánlják a vendéglő működte-
tését, ha az továbbra is kölcsön zi a Darvas nevet a Radák utcai Dunărea vendéglő-
nek, sőt az igazgatói széket is anélkül, hogy dolgoznia kellene. Ilyen furcsaságokat 
is lehetett alkalmazni a szocialista „törvényes ség” szellemében.

Az ajánlatokat Darvas nem fogadta el. A megrokkant ember, megőrizve humor-
érzékét, mint mondotta, megelé gedett a szépasszonyok, lányok utáni szemlélődéssel.

Így vonult ki a vendéglátás kolozsvári történetéből a híres Darvas-féle vendég-
lő, az erdélyi fatányéros és a var gabéles hírnevének megteremtője.

Tatár Zoltán
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ÁT Virágba boruló gyümölcsös,  
zsendülő zöldséges

Áprilisban folytatódnak a növényvédelmi munkálatok a gyümölcsösökben, 
ui. a legtöbb gyümölcsfajta és -faj különösen kedvező időjárás hatására ebben 
a hónapban már virágba borul. A virágzatok védelme alapvető követelmény a 
gyümölcstermés szempontjából. Az almafák virágzatát nagymértékben károsítja a 
lisztharmat és a monilínia. E kórokozók ellen számos olyan készítmény kapható, 
amely több betegséget is hatékonyan megelőz vagy gyógyít, pl.: Score, Systhane, 
Stroby, Chorus, Folicur stb. Ezekkel a növényvédő szerekkel virágbimbós állapot-
ban teljes virágzásban és sziromhulláskor is biztonságosan, károsodás nélkül per-
metezhetünk. A körtefák és a birs virágai a legfogékonyabbak a baktériumos tűz-
elhalásra, ezért ajánlatos virágzás idején 1-2 alkalommal Aliettével permetezni. 
Reméljük, hogy rövid időn belül nálunk is forgalomba kerülhet a magyarországi 
fejlesztésű és készítésű tűzelhalás elleni szer, az Erwiphag. A csonthéjasok egyik 
legpusztítóbb betegsége a monilínia, amely elsődlegesen a virágokon keresztül 
fertőz, amely ellen az almánál említett módon és készítményekkel védekezhetünk. 
Itt említem meg, hogy ezekkel a permetezésekkel egyúttal az őszibarack és nekta-
rin levélfodrosodását is megelőzhetjük. A diófák gombás és baktériumos betegsé-
gei ellen réztartalmú készítményekkel védekezünk a rügyfakadástól. A szilvafánál 
külön megemlíteném, hogy a sziromhullás idején alkalmazott monilínia elleni 
permetezéskor a permetléhez Calypso rovarölő szert is keverjünk a szilvamagda-
rázs ellen. Fordítsunk kellő figyelmet a méhek védelmére, értesítve a környéken 
levő méhészeket, hogy a permetezések idejére zárják be a méheket, és kevésbé 
mérgező készítményeket alkalmazzunk (Calypso, Mavrik stb.).

A szabadföldi zöldségtermesztésben a talaj hőmérsékletétől függően vethetjük 
a céklát, nyári retket, karós és gyalogpaszulyt, csemegekukoricát, burgonyát, és 
palántázhatjuk a korai karfiolt, korai karalábét, korai és nyári káposztát, tavaszi 
salátát. Az utóbbi években egyre nagyobb károkat okoznak a hagymatermesztők-
nek a hagyma rovarkártevői, közülük is a hagymalégy, amelynek 2-3 nemzedéke 
fejlődik ki évente, de a legjelentősebb kárt az első nemzedék okozza, melynek 
lárvái a zsenge növények leveleivel és a fejlődésben levő hagymával táplálkoznak, 
a növények pusztulását okozva. Egy lárva több növényt is károsíthat fejlődése 
folyamán. A második nemzedék lárvái a hagymafejben táplálkoznak, járatokat 
fúrva utat nyitnak a rothasztó gombának és baktériumoknak, súlyosbítva így a 
kártételt. Bábállapotban telel át a talajban. Az imágók (kifejlett egyedek) ápri-
lis hónapban kezdenek rajzani, petéiket a hagymanövényekre vagy mellettük a 
talajra rakják, ahonnan kelésük után a hagymanövényekbe rágják magukat. A 
hagymalégy elleni védekezés lehet vegyszeres, de csökkenthetjük a kártételt agro-
technikai módszerekkel is. A vegyszeres védekezés keretében ajánlatos elvégezni 
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a talajfertőtlenítést ültetés vagy vetés előtt Basudin 5 G vagy Force 1,5 G készít-
ményekkel. A kikelő palántákat Novadin vagy Reldan 22 EC készítményekkel per-
metezni, 2-3 alkalommal, 8-10 napos időközönként. A második nemzedék ellen 
a neonikotinoidok (Confidor, Actara stb.) ajánlottak. Ne felejtsünk a permetlébe 
tapadószert, adalékanyagot keverni a hagymán levő viaszréteg miatt. Ugyanekkor 
már a hagymaperonoszpóra ellen is védekezni kell, ezért a hagymalégy elleni vé-
dekezéssel egy menetben gombaölő szert (Bravo, Antracol, Dithane, Ridomil stb.) 
is keverjünk a permetlébe.

A megfelelő termesztéstechnológia követésével csökkenthetjük az alkalma-
zott vegyszer mennyiségét: a kultúrák higiéniájának betartása; a beteg, fertőzött 
növényi maradványok eltávolítása a területről. Minél korábban ültetni vagy vet-
ni, valamint figyelemmel kísérni a legyek rajzását, és ezután vetni. Az állomány 
gyommentesen tartása. Tudva, hogy a lúgos kémhatású kötött talajra nem rakja 
le a petéit a hagymalégy, hasznos lehet hamut vagy meszet szórni a talajfelszínre. 
A növénytársítás is csökkenti a kár mértékét, ha például a sárgarépa (murok) so-
rok közé vetjük a hagymasorokat. 

Orbán Sándor
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EK Az Életfa Családsegítő Egyesület  

gyermekoldala

Süss    fel              nap,         Szent- györgy-         nap,

Ker-tünk   a-latt          kis-li-   bá-ink      meg-  fagy-  nak.

Nagyra nő a kis liba: 
a háló segítségével 

nagyítsd ki a libarajzot.

Bundás bari
Rajzolj jó nagy bárányt, vagy nagyítsd ki az itt 
látható rajzot, és ragaszd tele pattogatott kuko-
ricával, hadd legyen jó meleg bundája.
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Benczédi Sándor
Tarcsfalván született, Kolozsváron hunyt el. Székelykeresztúron elvégezte a ta-

nítóképzőt. A képzőművészeti főiskolát Budapesten végezte. Életének következő 
állomása … (vízsz. 1.), ekkor írta és rajzolta A csillagszemű … (vízsz. 6.) címen a 
… Zsigmond (vízsz. 45.) Kollégium kiadásában megjelent három mesejátékát. Ko-
lozsváron nyitja meg műtermét. A … kisplasztikáiban (függ. 16.) fogalmazza meg 
az örök emberi esendőséget, 1959-ben megjelenik a … (függ. 1.) című albuma. 
A hazai magyar értelmiségről készített mintegy 200 karikatúraszobra a csíkszere-
dai Mikó-vár múzeumi termében állandó kiállításként szerepel.

VÍZSZINTES: 11. …méter, keretke reső. 
12. Édesvízi hal. 13. Sohasem. 14. Bú. 15. 
Asztácium vegyjele. 17. Azonos betűk. 18. 
Amiben bor van. 19. Opera nyitánya! 20. … 
kenyér, munkásflekken. 22. Hint. 23. Kotta-
sorok! 25. … vaj, lágy vaj. 26. … sem ér-
demes, említésre sem érdemes. 27. … tea, 
idegcsillapító tea. 29. Közvetítő által közlik. 
30. „… voltunk mostanáig” (Petőfi: Nemze-
ti dal). 31. Halogén elem. 32. Állóvíz. 33. 

Nyílt, nyitott angolul. 
34. Az eső megered. 
36. Hangtalanul kapar! 
37. Koordináta-rendszer 
kezdőpontja. 38. A leg-
mélyebb női hangnem. 
40. Megalkotja az épít-
ményt. 41. … iacta est, 
a kocka el van vetve. 42. 
Belülről kivesz. 44. … 
Péter, történetíró. 46. 
Álruhás, álarcos.

FÜGGŐLEGES: 2. Eszes. 
3. Nem megfelelő. 4. … 
step, társasági tánc. 5. 
Nobélium vegyjele. 6. 
…-hegy, Budapest leg-
magasabb pontja. 7. 
Urak szokásaira emlé-
keztető. 8. Kérdést be-
vezető szó. 9. Földet for-
gat. 10. Kötésben új sze-
meket ad a sorhoz. 12. 
Ártalmas. 14.  Amiben 

bor van. 18. Birkózás. 19. Háromatomos 
oxigénmódosulat. 21. Férfinév. 22. … közé 
néz, bátran szembenéz. 24. Ügető. 26. … len-
cse, homorú lencse. 28. Főpincér. 29. … nyúl, 
rágcsáló állat. 31. Villanófény. 34. … almája, 
a viszály magva. 35. Nóták. 37. Kőolaj-expor-
táló országok szervezete (röv.). 39. Tartozást 
megad. 40. Becézett Éva. 41. Az egyik szülő. 
42. Emelet (röv.). 43. Silbak. 44. Rangjelző.

Márk Lajos

1 2 3 4 5 D 6 7 8 9 10 Z
11 12

13 14 15 16

17 18 19

Z 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32

33 34 35 T
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45 46 S
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava 
Tavaszutó

Névfejtő Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Fülöp, Jakab  
Anyák napja 
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: lóked-
velő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 140 éve hunyt el Kolozsváron gróf Teleki Domo-
kos politikus, publicista.

115 éve született Budapesten Szerb Antal író, 
irodalomtörténész.

Ha tiszta, meleg idő van, jó 
lesz a termés, ha nedves, csak 
középszerű.

2 Hétfő Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelentése: 
győzelmes védő.

2 120 éve, 1896. május 2-án nyitotta meg  
I. Ferenc József magyar király Budapesten 
a világ második föld alatti vasútvonalát (ma 
kisföldalatti). 

3 Kedd Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.  
Tímea – görög–magyar eredetű; jelen-
tése: jó + tisztelet.

3 400 éve hunyt el William Shakespeare angol 
drámaíró.

150 éve született Pesten Malonyay Dezső író, 
művészettörténész.

4 Szerda Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián

Flórián – latin eredetű; jelentése: virá-
gos, virágzó. 

4 475 éve, 1541. május 4-én kezdték meg Buda ost-
romát a Habsburg-csapatok a Szapolyai-párti 
Fráter György vezette várőrség ellenében. 

5 Csütörtök Gothárd, Irén, Györgyi, 
Erna, Kocsárd  
Urunk mennybemenetele  
Áldozócsütörtök  
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű; jelen-
tése: földműves, gazdálkodó, dália, 
györgyike.

5 80 éve született Budapesten Lázár Ervin író, 
elbeszélő, meseíró.

6 Péntek Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelentése: béke, 
védelem, körülkerített terület. 

6 160 éve született Sigmund Freud osztrák neuro-
lógus, a pszichoanalitika megalapítója. 

75 éve hunyt el Maróti Géza építész, iparművész. 
7 Szombat 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.

7 130 éve született Rybár István fizikus, geofizikus.
75 éve hunyt el Kolozsváron Várady Miklós 

színművész

8 Vasárnap Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

8 10 éve hunyt el Budapesten Somlyó György köl-
tő, író, műfordító.

9 Hétfő Gergely, Izabella, Karola, 
Katinka, Beáta 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9

10 Kedd Antónia, Armand, Ármin, 
Izidor, Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelentése: a 
növény maga.  
Ármin – latin eredetű; jelentése: hadi 
férfi.

10

11 Szerda Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; jelentése: 
francia.

11 175 éve született Zágrábban Pauler Gyula történet-
író, országos főlevéltárnok.

12 Csütörtök Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: min-
den + erő, hatalom.

12 Sok bort hoz a három -ác,  
ha felhőt egyiken se látsz.  
fagyosszent
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Tavaszutó
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1 Vasárnap Fülöp, Jakab  
Anyák napja 
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: lóked-
velő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 140 éve hunyt el Kolozsváron gróf Teleki Domo-
kos politikus, publicista.

115 éve született Budapesten Szerb Antal író, 
irodalomtörténész.

Ha tiszta, meleg idő van, jó 
lesz a termés, ha nedves, csak 
középszerű.

2 Hétfő Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelentése: 
győzelmes védő.

2 120 éve, 1896. május 2-án nyitotta meg  
I. Ferenc József magyar király Budapesten 
a világ második föld alatti vasútvonalát (ma 
kisföldalatti). 

3 Kedd Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.  
Tímea – görög–magyar eredetű; jelen-
tése: jó + tisztelet.

3 400 éve hunyt el William Shakespeare angol 
drámaíró.

150 éve született Pesten Malonyay Dezső író, 
művészettörténész.

4 Szerda Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián

Flórián – latin eredetű; jelentése: virá-
gos, virágzó. 

4 475 éve, 1541. május 4-én kezdték meg Buda ost-
romát a Habsburg-csapatok a Szapolyai-párti 
Fráter György vezette várőrség ellenében. 

5 Csütörtök Gothárd, Irén, Györgyi, 
Erna, Kocsárd  
Urunk mennybemenetele  
Áldozócsütörtök  
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű; jelen-
tése: földműves, gazdálkodó, dália, 
györgyike.

5 80 éve született Budapesten Lázár Ervin író, 
elbeszélő, meseíró.

6 Péntek Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelentése: béke, 
védelem, körülkerített terület. 

6 160 éve született Sigmund Freud osztrák neuro-
lógus, a pszichoanalitika megalapítója. 

75 éve hunyt el Maróti Géza építész, iparművész. 
7 Szombat 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.

7 130 éve született Rybár István fizikus, geofizikus.
75 éve hunyt el Kolozsváron Várady Miklós 

színművész

8 Vasárnap Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: az 
Istenhez hasonló.

8 10 éve hunyt el Budapesten Somlyó György köl-
tő, író, műfordító.

9 Hétfő Gergely, Izabella, Karola, 
Katinka, Beáta 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9

10 Kedd Antónia, Armand, Ármin, 
Izidor, Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelentése: a 
növény maga.  
Ármin – latin eredetű; jelentése: hadi 
férfi.

10

11 Szerda Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; jelentése: 
francia.

11 175 éve született Zágrábban Pauler Gyula történet-
író, országos főlevéltárnok.

12 Csütörtök Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: min-
den + erő, hatalom.

12 Sok bort hoz a három -ác,  
ha felhőt egyiken se látsz.  
fagyosszent
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13 Péntek Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz 
Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított. 

13 45 éve hunyt el Bányai János geológus, muzeoló-
gus, a Székelység című folyóirat alapítója. 

fagyosszent

14 Szombat Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: a jó 
sors embere, jótevő.

14 100 éve született Székelyudvarhelyen Méhes 
György író, újságíró. 

25 éve hunyt el Budapesten Gerevich Aladár 
hétszeres olimpiai aranyérmes vívó.

fagyosszent

15 Vasárnap Zsófia, Izsák, Szonja  
Pünkösdvasárnap  
A Szentlélek eljövetele  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; jelenté-
se: bölcsesség. 

15 160 éve született L. Frank Baum amerikai író, 
a népszerű gyermekkönyv, az Oz, a nagy 
varázsló szerzője.

125 éve született Kijevben Mihail Bulgakov orosz 
író.

Pünkösd napi esésre,  
Ne várj áldást vetésre.

16 Hétfő Botond, Mózes  
Pünkösdhétfő  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelentése: 
buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: víz-
ből kihúzott.

16 120 éve hunyt el Turóczy Mózes rézművesmester, 
1848-as szabadságharcos.

90 éve hunyt el Kolozsváron Vályi Gábor jogász, 
a kolozsvári egyetem statisztikaprofesszora.

Aki vízen érkezett, ezért gyak-
ran hoz esőt.

17 Kedd Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin eredetű; 
jelentése: húsvét.

17 185 éve, 1831-ben hunyt el Nagyenyeden Köteles 
Sámuel filozófus, államtudós. 

135 éve született Lugoson Jakabffy Elemér politi-
kus, jogász, publicista.

100 éve született Budapesten Szotyori Nagy Géza 
kolozsvári műfordító, helytörténész.

18 Szerda Alexandra, Erik, Erika, 
Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embereket 
oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

18 220 éve, 1796-ban született Schweidel József 
honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú. 

120 éve született Kolozsváron Munkácsi Márton 
világhírű magyar fotográfus. 

110 éve született Bánffyhunyadon Balázs Samu 
színművész.

19 Csütörtök 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 festő. 
120 éve született Pécsen Várkonyi Nándor író, 

szerkesztő, kultúrtörténész. 
105 éve hunyt el Kolozsváron Böhm Károly 

filozófus.
20 Péntek Bernát, Felícia, Hanna  

Sziénai Szt. Bernardin
Bernát – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 140 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári szüle-
tésű Szilágyi Ferenc történész, a kolozsvári 
Református Kollégium tanára. 

60 éve hunyt el Budapesten Halmay Zoltán két-
szeres olimpiai bajnok úszó.

40 éve hunyt el Kolozsváron Brósz Irma festő.
30 éve hunyt el Ulmban Bene József grafikus, 

könyvművész és festő. 
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13 Péntek Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz 
Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított. 

13 45 éve hunyt el Bányai János geológus, muzeoló-
gus, a Székelység című folyóirat alapítója. 

fagyosszent

14 Szombat Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: a jó 
sors embere, jótevő.

14 100 éve született Székelyudvarhelyen Méhes 
György író, újságíró. 

25 éve hunyt el Budapesten Gerevich Aladár 
hétszeres olimpiai aranyérmes vívó.

fagyosszent

15 Vasárnap Zsófia, Izsák, Szonja  
Pünkösdvasárnap  
A Szentlélek eljövetele  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; jelenté-
se: bölcsesség. 

15 160 éve született L. Frank Baum amerikai író, 
a népszerű gyermekkönyv, az Oz, a nagy 
varázsló szerzője.

125 éve született Kijevben Mihail Bulgakov orosz 
író.

Pünkösd napi esésre,  
Ne várj áldást vetésre.

16 Hétfő Botond, Mózes  
Pünkösdhétfő  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelentése: 
buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: víz-
ből kihúzott.

16 120 éve hunyt el Turóczy Mózes rézművesmester, 
1848-as szabadságharcos.

90 éve hunyt el Kolozsváron Vályi Gábor jogász, 
a kolozsvári egyetem statisztikaprofesszora.

Aki vízen érkezett, ezért gyak-
ran hoz esőt.

17 Kedd Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin eredetű; 
jelentése: húsvét.

17 185 éve, 1831-ben hunyt el Nagyenyeden Köteles 
Sámuel filozófus, államtudós. 

135 éve született Lugoson Jakabffy Elemér politi-
kus, jogász, publicista.

100 éve született Budapesten Szotyori Nagy Géza 
kolozsvári műfordító, helytörténész.

18 Szerda Alexandra, Erik, Erika, 
Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embereket 
oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

18 220 éve, 1796-ban született Schweidel József 
honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú. 

120 éve született Kolozsváron Munkácsi Márton 
világhírű magyar fotográfus. 

110 éve született Bánffyhunyadon Balázs Samu 
színművész.

19 Csütörtök 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 festő. 
120 éve született Pécsen Várkonyi Nándor író, 

szerkesztő, kultúrtörténész. 
105 éve hunyt el Kolozsváron Böhm Károly 

filozófus.
20 Péntek Bernát, Felícia, Hanna  

Sziénai Szt. Bernardin
Bernát – germán eredetű; jelentése: 
erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 140 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári szüle-
tésű Szilágyi Ferenc történész, a kolozsvári 
Református Kollégium tanára. 

60 éve hunyt el Budapesten Halmay Zoltán két-
szeres olimpiai bajnok úszó.

40 éve hunyt el Kolozsváron Brósz Irma festő.
30 éve hunyt el Ulmban Bene József grafikus, 

könyvművész és festő. 
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21 Szombat Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és 
társai, mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; jelentése: 
Constantius családjához tartozó; szilárd, 
állhatatos, következetes.

21 100 éve hunyt el Görgey Artúr 1848–49-es hon-
védtábornok, hadügyminiszter.

22 Vasárnap Rita, Júlia, Renáta  
Szentháromság vasárnapja 
Szt. Rita 

Júlia – latin eredetű; jelentése: Julius 
nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) olasz 
becézőjéből.

22

23 Hétfő Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: óhajtott, kívánt gyermek.

23 230 éve hunyt el Madagaszkár szigetén gróf Be-
nyovszky Mór utazó, kalandor, emlékiratíró.

155 éve született Kaposváron Rippl-Rónai József 
festő- és grafikusművész. 

110 éve hunyt el Henrik Ibsen norvég drámaíró, 
színházi rendező, költő.

24 Kedd Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelentése: 
mirtusz; 2. – perzsa eredetű; jelentése: 
csillag, bájos fiatal lány. 

24 105 éve hunyt el báró Bánffy Dezső politikus, fő-
ispán, a képviselőház elnöke, miniszterelnök.

25 Szerda Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. 
Mária Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: városi, 
finom, művelt, udvarias ember.

25 60 éve hunyt el Supka Géza régész, műtörténész.
30 éve hunyt el Budapesten Dajka Margit 

színművésznő.

Orbán napján sokszor fagy van, 
tartja a néphit, de utána már 
nem fordul elő.

26 Csütörtök Evelin, Gyöngyvér, Aladár, 
Gerda 
Úrnapja  
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia és angol 
továbbképzése; 
2. – kelta–skót eredetű; jelentése: kelle-
mes, kedves. 

26 50 éve hunyt el Budapesten Tamási Áron író.
30 éve hunyt el Kolozsváron László Tihamér 

fizikus, fizikai szakíró.

27 Péntek Ágoston, Nándor, Pelbárt, 
Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston

Ágoston – latin eredetű; jelentése: fen-
séges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 35 éve hunyt el Budapesten Pilinszky János 
költő. 

28 Szombat Emil, Csanád, Vilma  
Szt. Emil

Csanád – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen. 

28 135 éve született Kolozsváron Dávid Lajos mate-
matikus, matematikatörténész.

29 Vasárnap Ervin, Magdolna, Kund Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala vá-
rosából származó nő.

29

30 Hétfő Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek 
átvitele,  
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becézett 
formája. 
Zsanett – Johanna francia 
alakváltozata.

30 410 éve, 1606-ban született Kolozsváron 
Linczegh János, Kolozsvár főbírója. 

230 éve, 1786-ban született Fáy András író, poli-
tikus, a „haza mindenese”.

31 Kedd Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; jelentése: 
angyal, követ, hírnök. 

31 90 éve született Kemény János György matemati-
kus, számítástechnikus.
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21 Szombat Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és 
társai, mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; jelentése: 
Constantius családjához tartozó; szilárd, 
állhatatos, következetes.

21 100 éve hunyt el Görgey Artúr 1848–49-es hon-
védtábornok, hadügyminiszter.

22 Vasárnap Rita, Júlia, Renáta  
Szentháromság vasárnapja 
Szt. Rita 

Júlia – latin eredetű; jelentése: Julius 
nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) olasz 
becézőjéből.

22

23 Hétfő Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; jelenté-
se: óhajtott, kívánt gyermek.

23 230 éve hunyt el Madagaszkár szigetén gróf Be-
nyovszky Mór utazó, kalandor, emlékiratíró.

155 éve született Kaposváron Rippl-Rónai József 
festő- és grafikusművész. 

110 éve hunyt el Henrik Ibsen norvég drámaíró, 
színházi rendező, költő.

24 Kedd Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelentése: 
mirtusz; 2. – perzsa eredetű; jelentése: 
csillag, bájos fiatal lány. 

24 105 éve hunyt el báró Bánffy Dezső politikus, fő-
ispán, a képviselőház elnöke, miniszterelnök.

25 Szerda Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. 
Mária Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: városi, 
finom, művelt, udvarias ember.

25 60 éve hunyt el Supka Géza régész, műtörténész.
30 éve hunyt el Budapesten Dajka Margit 

színművésznő.

Orbán napján sokszor fagy van, 
tartja a néphit, de utána már 
nem fordul elő.

26 Csütörtök Evelin, Gyöngyvér, Aladár, 
Gerda 
Úrnapja  
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia és angol 
továbbképzése; 
2. – kelta–skót eredetű; jelentése: kelle-
mes, kedves. 

26 50 éve hunyt el Budapesten Tamási Áron író.
30 éve hunyt el Kolozsváron László Tihamér 

fizikus, fizikai szakíró.

27 Péntek Ágoston, Nándor, Pelbárt, 
Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston

Ágoston – latin eredetű; jelentése: fen-
séges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 35 éve hunyt el Budapesten Pilinszky János 
költő. 

28 Szombat Emil, Csanád, Vilma  
Szt. Emil

Csanád – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen. 

28 135 éve született Kolozsváron Dávid Lajos mate-
matikus, matematikatörténész.

29 Vasárnap Ervin, Magdolna, Kund Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala vá-
rosából származó nő.

29

30 Hétfő Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek 
átvitele,  
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becézett 
formája. 
Zsanett – Johanna francia 
alakváltozata.

30 410 éve, 1606-ban született Kolozsváron 
Linczegh János, Kolozsvár főbírója. 

230 éve, 1786-ban született Fáy András író, poli-
tikus, a „haza mindenese”.

31 Kedd Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; jelentése: 
angyal, követ, hírnök. 

31 90 éve született Kemény János György matemati-
kus, számítástechnikus.
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10. Borsa – nagyközség,  
mely a völgynek nevet adott

Bádok (Bădești)
Bádok – Bodonkút, Kide és Csomafája mellett – szintén magyar kisnemes falu 

volt a Borsa völgyében. Ennek ellenére magyar népességének csak töredékében 
sikerült fennmaradnia a történelem őrlőkövei között. 

A Bádoki-patak völgyfejénél fekszik, neve Kiss Lajos szerint német eredetű sze-
mélynévből keletkezett. Először 1306-ban említik Baduc néven, és neve kisebb 
alakulásokkal mindmáig megmarad. 1850-ben a falut 278 román mellett 139 ma-
gyar, 57 cigány lakta. 1910-ben 352-en vallották magukat román, 172-en magyar 
anyanyelvűnek és 10-en izraelita vallásúnak. A legtöbben 1944-ben lakták, ami-
kor 477 román mellett 195 magyar élt itt, a magyarok reformátusok, a románok 
pedig görög katolikusok voltak. 2011-ben 130 lakosából 23 a magyar.

Az internetes enciklopédia szerint is: „Bádok kezdetben kisnemesi falu volt 
Doboka vármegyében, az újkorban magyar kisnemesek, román jobbágyaik és zsel-
léreik lakták. A település súlypontja a 18. században tevődhetett át a patak jobb 
partjára. Itt épültek fel a nemesi kúriák, amelyeket egymástól nemcsak kertek, 
de erdőrészletek is elválasztottak.” „Nagyobb birtokuk a 19. században a Békéssy, 
Nagy, Török és Tunyogi-Csapó családoknak volt benne. Általában a Borsa völgye 
legarchaikusabb, bezárkózó településének számított, bár a magyar kisnemesek vi-
szonylag városias kultúrát képviseltek. 1876-ban csatolták Kolozs vármegyéhez. 
Református iskoláját 1895-ben államosították. Lakosságának többsége a második 
világháború után a városokba költözött.”

Református temploma eredetileg a 13. század második felében épült. Tornya 
román stílusú, ikerablakos. Építési idejét a XIII. századra teszik. 1735-ben a régi 
falak részbeni megtartásával csaknem teljesen újjáépítik. A hajó mennyezetét, va-
lamint a színes-virágos és bibliai tárgyú, allegorikus képekkel díszített karzatát az 
1750-es években kolozsvári mesterek, Umling János vezetésével festik. A hajóból 
nyíló bejárati ajtó faragott kőkapu. 

Belsejének vakolata alól a 2000-es években igen értékes falfestmények kerül-
tek elő. A falképfeltárást, restaurálást és a képek leírását Kiss Loránd művészettör-
ténész, restaurátor végezte el, és Jékely Zoltán adott részletes beszámolót a temp-
lomról és a munkálatokról. A hajóban Madonna látható, továbbá Keresztelő Szent 
János, Szent Zsigmond és Alexandriai Szent Katalin. A diadalívet egykor borító 
Utolsó ítélet-kompozícióból a négy apostolt tárták fel. A Krisztus-alak megsem-
misült. A szentélyben két apostolábrázolást találtak, az északi falon egy Fájdal-
mas Krisztus látható, amely a Krisztus-ábrázolások a középkori Magyar Királyság 
területéről máshonnan nem ismert típusát képviseli, az ún. vasárnapi Krisztust. 
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Ezen a Krisztus körül látható és különböző mesterségeket jelképező szerszámok a 
vasárnap tiltott tevékenységekre hívják föl a figyelmet.

Szabó T. Attila több magyar egyházra, régi birtokosokra utaló helynevet ta-
lált: Meggyesdomb, Török Károly kútja, Bámfi gödre, Papkertje, Kripta, Papódala, 
Kripta alatt.

A főútról a bal oldali mellékvölgybe 
nyíló bádoki völgyecske éppolyan szűk, 
szemet nyugtató és hívogatóan vendég-
marasztaló, mint a szomszédos Kidéé, 
de itt nem vár népesebb magyarság, 
nem tűnik fel könnyen a magyar szó, 
de nem lett pihenőfalu, nincs hétvégi 
nyugalomkeresés sem. Túl távol van a 
várostól, rossz volt az útja, és ma már 
kevés a magyar ahhoz, hogy másokat 
idecsalogató legyen. A táj szépsége pe-
dig nem elég az idehonosodáshoz.

Bádokon van minden bizonnyal a 
völgy legértékesebb és talán legszebb, 
de mindenképpen legmutatósabb temp-
loma. Értékeiről sokáig csak annyit 
tudhattunk, amennyi látszott: faragott 
mérműves ajtók, ablakok, igazán rit-
kaságnak számító korú torony, román 
korra utaló toronyablakokkal, szentség-
tartó fülke. A többit évszázadokig elta-
karta a vakolat és a mész. Régóta tudott volt, de a nagy bádoki csodáról akkor 
lebbent le a fátyol, amikor rájöttek: a templombelső egészében, leginkább az észa-
ki és keleti oldalon évszázadokon át ott lappangott egy egész falfelületet betöltő 
freskósor, melynek kibontása egyszerre nagyon híressé tette a kis falut. Kár, hogy 
ennyire távol van a jobb utaktól, a látogatóktól.

A település elején régebbi útjaink alkalmával mindig megálltunk egy fából fa-
ragott feszület mellett. Kevés maradt már ezekből a korpuszos keresztekből a Bor-
sa patakának völgyében is. Azért különös ez, és „lefejezett Krisztusnak” neveztük 
el, mert feje elvált a törzstől, de hogy mégiscsak helyén maradjon, igen egyszerű 
praktikussággal, pléhvel erősítették hozzá a testhez. De a fej a pléh mögött is meg-
rogyott, s így egészen mulatságos képet mutatott. 

Amikor 2015 kora tavaszán újra kimegyünk Bádokra, egyfelől nagy meglepe-
tés: a megújulás, a vadonatúj aszfaltút kényelme vár. Másfelől a falu magyarsá-
gának számában érzékelhető a nem túl jó irányú változás: közben alig maradtak 
15-en. Elsőként az utunkba eső lefejezett Krisztus-feszületet keresnénk. De ez a 
kereszt is már a múlté: most szomorúan állapítjuk meg, hogy a régit leszedték, 
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újat festettek helyette, szabályos ortodox ikont. Mint annyiszor és annyi helyen, 
maradunk most is a régi fényképek emlékével. 

Ambrus Elemér gondnok, harangozó, mindenes a fiatalabb emberek közül való. 
A múltról, az elfogyásról beszél, a régi falu és a nemes bádoki magyarság emléke-
zetéről, a Tunyogi családról, Jakab Miklós volt gondnokról, a többi birtokosokról, 
az itt szolgálataikat végző magyar tanítókról. Már csak emlék a hajdani bádoki 
magyar iskola is. A volt református felekezeti iskola visszakapott épülete elhagy-
va, romosan áll a templom mögött. Visszaszolgáltatták a református egyháznak, 
de nehéz lesz kezdeni vele valamit. Romlik tovább. Pedig sok mindenre, leginkább 
közösségi célokra lehetne használni. A szokásos kérdések: ki szervezze meg, miből 
és kikkel? És főként, milyen további rendeltetést kaphatna?

Ambrus gondnok úr vendégei vagyunk. Pánkóval kínálnak, beszélgetünk, majd 
újra bejárjuk a templomot, megcsodáljuk a freskókat. Mi lesz mindennek a sorsa? 
Nehéz egy ilyen eldugott falucskában bármilyen faluturizmust, műemlék-felkere-
ső kirándulási mozgalmat beindítani. Ki az, aki kijön idáig a Válaszút–Borsa–Ko-
lozsvár rossz útszakaszán át? 

A gondnok gyermekei is román iskolába járnak, voltak erre a válaszútiak, kér-
ték, hogy adják oda bentlakásba, de sajnos nem tudnak annyira magyarul, hogy 
magyarul tanulhassanak. Magyar apával, otthon ülő magyar nagymama háttérrel 
maguk mögött nem igazán tanultak meg magyarul. Itthon maradtak az iskolával.

Bádok nemes falu, a Tunyogi család ősi fészke is. Tunyogi Cs. Gyula lelkésznek 
és több nemesi családnak, a Vereseknek, Jakaboknak, a Kállaiaknak is ott találjuk 
sírjait a temetőben.

Ahogy jövünk kifele a völgyből, a freskók csodája, a „dologtiltó Krisztus” jár 
az eszünkbe, és a még vakolat alatt maradt további freskók sorsa. Hol volna jobb a 
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sorsuk? A vakolat alatt marad, vagy kibontva, 
ország-világ szeme láttára és gyönyörűségére? 

Csak sokáig éljen Bádok, hogy óvni, szeret-
ni, csodálni és másoknak is meg tudja mutatni 
értékeit!

Kolozsborsa (Borșa)
A főútra visszatérve a régi nyomvonalunk 

mentén folytatjuk utunkat Kolozs borsa fele.
Ahogy közeledünk a nagyközséghez, itt is 

elgyönyörködhetünk a domb- és helynevek-
ben: délről a Sziláj-hegy, nyugatról az Őr-hegy, 
északról a Nagy-hegy, keletről a Lapát-tető ve-
szi körül. Kezdetben a Borsa nemzetség birtoka 
volt. Első írásos említése 1315-ből származik 
Borsaharaszta néven. A 15. századtól folyama-
tosan a Bánffy család volt legnagyobb birtoko-
sa, akik kastélyt építettek a Borsa-patak jobb 
partján. Jellegzetes borsai család- és nemzet-
ségnevek: Kallós, Kispál, Varga.

1850-ben 1741 lakosából 1396 volt román, 
254 magyar, 61 cigány, 17 örmény, 12 zsidó. 
A románok görög katolikusok voltak, a ma-
gyarok nagy része református. 1910-ben 1854 
román és 469 magyar anyanyelvű lakta. 1944-
ben lakói közül 2469 román, 553 magyar, 32 
cigány, és vallásuk szerint 2544 görög katoli-
kus, 402 református, 72 római katolikus, 53 
izraelita, 6 unitárius, 5 görögkeleti. 2002-ben 
már csupán 1269 volt román és 133 magyar 
nemzetiségű, 2011-ben pedig az 1223 főből 
133 a magyar, de csak 80 a református.

Itt született 1857-ben Ferenczi Zoltán iroda-
lomtörténész, Jakobi József belgyógyász (1882–
1967), Tamás Lajos (1924–) mezőgazdasági 
kutató.

A jelenlegi Bánffy-kastély a 19. század vé-
gén épült, eklektikus stílusban, B kategóriás 
műemlék. 1957 óta pszichiátriai otthonként működik, de nemrég visszaszolgál-
tatták a család örökösének. A kastélytól kétszáz méterre dél–délnyugatra, a kas-
tély parkjához tartozó Bánffy-erdő elején található a kastélyt építő Bánffy Dániel 
(1812–1888) síremléke. 
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Református temploma 1827-ben épült, korábbi temploma köveinek, falrészlete-
inek és ajtókereteinek felhasználásával.

Borsán éveken át hiába próbáltunk a Bánffy-kastély közelébe férkőzni, nem 
engedte a megyei egészségügy szigorú előírása. Fogyatékosok gondozóotthona ez, 
és megillet mindenkit a személyiség védelme. De egészen biztosan a hivatalt is az 
zavarta, hogy nehogy rossz hírük keljen.

Farkas Sándor kolozsborsai lelkész is csak amolyan „szükséglelkész” itt az ott-
honban: csak akkor léphet be az udvarra és telekre, ha temetnie kell. Szolgálni 
sem mehet be, még nagyobb ünnepeken, sőt, még a karácsonyi csomagokkal sem. 
Amíg éveken át zajlott a visszaigénylés, és a kastélyt a Bánffy család örökösei a 
kolozsvári alsóvárosi gyülekezetre hagyták, sokáig igen nagy volt még a rettegés, 
az elzárkózás. A kapunál sohasem jutottunk tovább: mindenféle engedélyekre hi-
vatkozva utasítottak el. Helyette felkapaszkodtunk egy párszor a kastély parkjába. 
Ott megtaláltuk a kastélyépítő „Bánffy Dániel valóságos belső titkos tanácsosnak” 
és nejének, Gyárfás Annának és fiainak sírját is. Innen a messzelátó objektívvel 
ugyan elég jól közel hozható a főépület, de mégsem olyan ez, mintha a közelében 
lehetnénk.

Végre aztán 2015 tavaszán sikerült belépni az erősen zárt és őrzött kastélyka-
pun. Fellazult már a biztonság, lezárult a visszaigénylési per: a kastélyt vissza kell 
adni. De épül arrébb az új épület, amelybe majd átköltöznek. 

Velünk van most is Farkas Sándor borsai lelkész, aki jobbra-balra kilincsel, és 
végül a helyi polgármester szóbeli, majd a szolgálatos orvos hasonló engedélyé-
vel térünk be az udvarra. Sok látnivaló nincs odabenn sem: egy többféle stílust 
magába ötvöző, klasszicizáló romantikus kastélyocska vár ránk, magas toronnyal. 
Falairól pattogzik a vakolat, hullanak alá a díszítések. Körülöttünk betegek őgye-
legnek, szomorú a látvány, ahogy vigyorognak, kéregetnek. Az épület is megviselt 
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állapotban van, de már nem javítanak rajta, mert valóban épül a kert hátsó felé-
ben az új otthon, és ezt visszakapja a család, illetve a kolozsvár-alsóvárosi gyüle-
kezet, melyre a család az örökséget átruházza.

Farkas Sándor 1983-tól szolgál Kolozsborsán és a hozzá tartozó kis falvakban. 
Ezalatt minden gyülekezetében volt már egy-két templomjavítás, kerítésigazítás, 
temetőbekerítés. Ennyi idő alatt saját bőrén tapasztalhatta a változásokat, élő ta-
núja lehetett annak is, hogy miként apadnak el falvaink. Mindig nehéz fogyó tá-
jakon hosszú ideig élni, szolgálni, mert saját szemeddel kell követned az apadást, 
tudomásul kell hogy vedd a fogyást, asszimilációt, és magad is morzsolódsz, őr-
lődsz a megváltoztathatatlan láttán.

Felkapaszkodunk a falu északi oldalában levő magyar temetőbe. Szép kilátás 
nyílik innen a falura, jól látszik a kastély és annak parkja és a felette elterülő kis 
erdő. Ritka ékes temető ez is, kitakarítva az akáctól, lekaszálva, rendben tartva, 
sírkövei is változatosak, és külön meglepnek a kövek feliratainak egyedi betűtípu-
sai. Találunk lelkészt, helyi notabilitást, jegyzőt, kisbirtokost, és több jellegzetes 
nevű helyi polgárt is. Borsa nagyközség volt, a völgy névadója, a vidék központja, 
mely másfél évszázadon át a nagyobb számú földműves és polgárok mellett jelen-
tős számú hivatalnoknak, mesterembernek, zsidó kereskedőnek adott otthont. 

A másik domb oldalán a drótkerítéssel védelmezett zsidó temető zárva van, 
nem sok sírkő maradt benne, azok is csak héber feliratúak. 

A református templom felújítva áll a főúttól egy kissé bennebb, a falu közepének 
kis magaslatán. Mellette a repedező falú parókia, kisebb gazdasági épületek, tágas 
udvar, kert, szántó. A lelkész nem lakik itt, évtizedek óta behívta a város, de az 
épület majd minden szobája berendezve és a hét minden napjára rendelkezésre áll. 

Borsa faluarca még most is olyan időket idéz, mint a magyar adminisztráció 
alatti bármelyik járási központú nagyközség. Találunk benne parasztházakat, kis-
iparost, tisztviselőlakokra emlékeztetőeket, zsidó kereskedőházakat, kisebb kúria-
szerűeket, és persze mindezeket majdnem teljesen elnyomta már a rengeteg új, 
jellegtelen épület. De számunkra a mieink maradnak a legkedvesebbek, a Bánffy-
kastély és a református templom.

Kolozsgyula (Giula)
Borsa végéig még aszfaltutunk van, majd az onnan induló rossz minőségű 

út Kolozsgyulára vezet. Itt ér össze a két kis „macskás” völgyecske, mely a Bor-
sa völgyét összeköti egyrészt Hosszúmacskáson át a fejérdi fogadóval, másfelől 
Szentmárton- és Magyarmacskáson át Dióssal is. Ezen a szakaszon, a Macskási-
patak völgyén felfele indulva haladunk át Kolozsgyulán. 

Akár a többi település ezen a tájon, jellegzetes, völgybe elrejtett falu ez is. 
A közepén egy kis dombon áll a református templom. Frissen van felújítva, gondos 
kezek munkáját jelzi, körülötte a magyar temető, de az itt található sírok nem túl 
régiek. Kolozsgyulán már alig 7-en maradtak a magyarok.

Gyula település, a többi hasonló nevűvel együtt történelmi nevet visel. 1307-
ben Gyula néven említik először. A reformáció után is eredetileg önálló református 
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egyházközség volt, majd 
a hívek számának meg-
csappanása miatt 1788-tól 
Csomafája filiája lett, és ké-
sőbb Borsához csatolták.

1850-ben 489 román, 
85 magyar, 6 cigány és 
6 zsidó lakta. 1910-ben 
709 volt román, 75 ma-
gyar anyanyelvű, de 704 
görög katolikus, 52 refor-
mátus, 20 izraelita, 3 ró-
mai katolikus. 1944-ben a 
lakossága: 935 román, 79 
magyar, 2002-ben a 198 
lakosából 183 fő román és 
már csupán 15 volt a ma-
gyar. A falu nevezetessége, 
hogy itt nevelkedett Ioan 
Bob erdélyi görög katoli-
kus püspök. Saját költségén 
emeltetett templomot az itt 
elhalt szülei hamvai felett.

Kolozsgyulán több ki-
sebb udvarház is állt, illet-
ve áll, és néhány érdekes 
fakereszt vonja magára a 
figyelmet. A falu közepén, 
egy útkereszteződésben áll 
a legszebb gyulai ház, mí-
vesen faragott pávás hom-
lokzattal. Ennek telkén 
pedig egy fakereszt. Kabay 
szerint mestere azonos le-
het a csomafáji emlékke-
reszt készítőjével, mert a 
két korpusz nagyon hason-
lít. A másik keresztet lehull-
va találtuk meg a Szigetiék 
melletti telek kerítésének 
bozótjában.

A református templom 
közelében a Piger János 
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kúriája romokban hever. A 60-as években egy román család vette meg tőlük, az-
óta lakatlan. Hajdan gazdasági épületek is álltak a telken, ennek nyoma már csak 
egy itatóvályú.

A Szigeti-udvarház a domboldalon eredetileg egy román családé volt, 10 ha 
parkkal, tőlük vették meg Szigetiék, majd a Ladányi család, akik most is benne 
laknak. Két, több évszázados fa is áll az udvaron. A kúria zsalus ablakú, szép tor-
nác övezi, de falai nagyon repedtek.

Kolozsgyula határában, a macskási út mellett amorf gömbköveket is találunk.
Magyarok az utóbbi kétszáz évben tehát sosem lakták 80-nál többen, de jelen-

létük nem maradt nyomtalan sem itt, és sehol sem, ahová áttelepedtek, meghono-
sodtak. Nyelvükhöz, értékeikhez, egyházukhoz és hitükhöz hűségesek maradtak 
mindenütt. Kolozsvár életében is külön színfoltot alkottak és alkotnak részben 
még ma is. 

Az elmúlt évtizedekben többször jártam már Gyulán, láttam a régi falut, a 
változót, a folyamatosan kiürülőt és megviseltet is. 2015 tavaszán ismét kiutaz-
tunk, megkeresni a régi arcokat, követni a hajdani falukép alakulását. A faluba 
beérve elvétve ugyan, de még felfedezhetünk néhány régi, facsipkés homlokzattal 
díszített házat is. Jellegzetes épületei ezek ennek a Kalotaszeggel és Szilágysággal 
szomszédos vidéknek is. 

Ladányi Misi bácsi szemközt lakik a református templommal, olyan közel, hogy 
illetlenség is lenne másra bízni a templom kulcsát. Az elhanyagolt portán, erősen 
megviselt külsejű házának félhomályában épp kukoricát fejt. Kézzel, csuszával, 
ahogy a régiek szokták. Alig látjuk meg, olyan sötét van a lakásban, csak a mor-
zsolás hangja jelzi az irányt. Misinek finomak az arcvonásai, érdekes, különleges 
vonalú arca mögül égszínkék szemek világítanak. Olyan feltűnően kékek, hogy 
még meglepődünk tőle. Érkezésünkre abbahagyja a munkát, átvezet a templomba. 
Feltűnik nekünk azonnal, hogy művelten, választékosan, szinte grófiasan raccsol-
va ugyan, de idegenes akcentus nélkül, szép magyar nyelven beszél: családjáról, 
a faluról, magyarságról. A templom gondosan rendbe téve áll a domb oldalában. 
Szerény, pompa, díszítés nélküli épület ez a 19. század elejéről. Látszik rajta, hogy 
a kis közösség és az elszármazottak nem hanyagolták el, mindig javítottak rajta, 
összefogtak, amikor kellett, és arra bizony gyakran sort kellett keríteni. Szószéke 
a Sipos kő szószékek szerény, faragás nélküli utánzata 1895-ből. Karimáján felvés-
ve áll a lelkész és kurátor neve.

A templomot a domb oldalába felnyúlóan temető öleli körül, régebbi és újabb 
kövekkel, de egyik sem idősebb a 19. század végénél. Az egész temetőtelket pedig 
masszív kőkerítés fogja körbe. Volt és van itt is kő bőven, épp a temető dombjának 
alja a kőbánya. Nézegetjük, fényképezzük a sírokat, a jellegzetes neveket: Hatházi, 
Ladányi, Butyka, Dobai, Bartha, Székely, Jakab. 

Fenn a falu legmagasabb pontján egy nagyobb, már-már kúriaszerű épület von-
ja magára a figyelmünket. Még nem lepte be egészen a sűrűsödő tavaszi lombo-
sodás, és kérdezzük is Misi bácsit, mi az ott, és kié. – Hát az bizony a testvéremé, 
illetve a családjáé, a Szigeti Ferenc családjáé volt, tőle vette meg bátyám, Ladányi 
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János. Az özvegye, Erzsike lakik benne, Levente nevű fiával. Megnéznénk, jöjjön 
velünk, felvisszük odáig, és Misi nem kéreti magát sokáig. Tudjuk, hogy ismerőssel 
mindig kevesebb időbe telik a lakók bizalmának megszerzése. És igazunk is volt. 
Szép, verőfényes magaslaton áll a kis kúriának is beillő, négy-öt szobából álló 
tágas épület. Sajnos a ház nagyon megviselt állapotban van, repedeznek a falai, 
megduvadva indult el az északi oldala. Újra kellene rakni, alátámasztani és szinte 
újra kellene építeni. Miből és ki? 

Ladányiék kedvesen fogadnak. Erzsike néni Levente nevű fia hordoz végig a 
telken, a lakásban, megmutat mindent. A mama a kertről mesél, amelyik egyre 
„nagyobb lesz”, ahogy telnek az évek. Régi gyulai arcokat emlegetünk nagy sze-
retettel. Voltak idők, amikor legjobb presbitereim, gyülekezeti tagjaim gyulaiak 
voltak, és itt is nagy szeretettel emlegetjük Kádár Butyka Klári nénit és nővérét, a 
Gyárfás Jenő utcai Ladányi Jánost, aki a Wesselényi (Dózsa György utcai) vegyi 
üzletben volt szolgálatkész üzletvezető. 

Aztán visszaereszkedünk a faluba. Van még mit nézni, régen nem látott kúria, 
házak, temető. Itt van szemünk előtt egy teljesen felhagyott épületrom is a temp-
lomunkkal szemközti magaslaton. A Piger Jánosé. Csak a falai vannak. Egy román 
férfi idős édesanyjával krumplit ültet, jöttünkre megállnak, és erről a kúriáról 
mesélnek. „Amióta eszemet tudom, így áll! („Gyé kind styu jó, asé-j”) – és ebben 
benne van az, hogy régóta elhagyatott. Piger János aztán eladta egy románnak, 
akitől aztán a néptanács örökölte meg. Egy darabig még állott a fedele is, de már 
a kollektív is korán kiköltözött belőle, hagyták romlani. Vastag falai ma csupa-
szon néznek az ég felé. Ahhoz képest, hogy ötven éve lakatlan, még csoda, hogy 
maradt valami belőle, és a falak köveit nem hordták szét egészen. A ház alatt jól 
látszik, hogy nagy, mély pince volt. Az ajtón, mely nem vezet sehová, ma is ott a 
lakat, be van zárva – vajon hol van már az, akinél a kulcsa van – kérdezi a mama 
elgondolkodva. 

Kissé tovább egy utcasarkon megleljük eztán a régi ismerősünket, a Kabay által 
is leírt feszületünket is. Mellette megvan még a csipkés, pávás faragott homlokza-
tú ház is. Az elmúlt idő óta a páva tollait széles parabolaantenna takarja, és rontja 
is a látványt. Nem érdekel ez senkit. A ház előtt botjára nehezedő öregasszony 
ül, és unatkozó ráérősséggel nézi, ahogy fényképezünk. – Na, gyertek fényképez-
ni! Ná, hájdác la chip! – kiáltja oda a távolabbi asszonyszomszédoknak is, akik 
azonnal ott is teremnek. – Ez az ember feltesz a Facebookra (Domnu nyé punyé in 
fészbukk!) – teszi hozzá azonnal az ismerős jelszót. Hová jutottunk! – gondoljuk el 
hirtelen. – Már az Isten háta megetti román falusi öregasszonyok is digitálisan ki-
művelődtek, a fényképezőgép előtt „viselkednek”, és ismerősként várják el a róluk 
szóló internetes reklámot.

Indulunk tovább felfele a Macskási-patak völgyén. Ahogy elhagyjuk a falut, és 
a másik két Macskás fele kapaszkodunk, agyagos domboldal és agyagbánya mel-
lett vezet utunk. Az ásás során érdekes alakzatú hatalmas homokkövek kerültek 
a felszínre. Elmozdíthatatlanul nagy méretűek, de bizonyára apróra törve várják, 
hogy fundamentumokká legyenek.
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Evangélikus lelkészképzés a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetben

Különböző elképzeléseink vannak arról, hogy milyen is az igazán jó lelkipász-
tor. Az anekdota szerint a tökéletes pap csak tíz percig prédikál, reggel nyolctól 
éjfélig dolgozik, ő takarítja a templomot is, csak egy a baj: az ilyen pap mindig a 
szomszéd gyülekezetben van.

A lelkész szolgálatának, az egyházi szolgálatnak valódi lényege azonban min-
denekelőtt abban áll, hogy hirdesse az evangéliumot és kiossza a szentségeket, a 
keresztséget és az úrvacsorát. A szolgálat céljáról így ír az Ágostai hitvallás: Isten 
azért rendelte az evangéliumhirdetésnek és szentségosztásnak szolgálatát, hogy erre 
a hitre eljussunk. Mert az igén és szentségeken mint közvetítő eszközökön keresztül 
kapjuk a Szentlélek ajándékát. Ő támaszt hitet – ahol és amikor Istennek tetszik – 
azokban, akik hallják az evangéliumot: azt tudniillik, hogy Isten nem érdemeink miatt, 
hanem a Krisztusért igaznak fogadja el azokat, akik hiszik, hogy Krisztusért kegyelmet 
nyernek. „Hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által” (Gal 3,14). Az evangélium hallga-
tása és a szentségekkel való élés tehát olyan lehetőség, amikor Isten az ő Szentlelke 
által hitet támaszthat bennünk. Az evangélium hirdetésének és a szentségek ki-
osztásának szolgálata pedig olyan felelősségteljes szolgálat, amit annak tudatában 
kell hogy végezzen a szolgálattevő lelkész, hogy Isten ezt a szolgálatot felhasználja 
arra, hogy másokat megszólítson, bennük hitet támasszon. Mindez nemcsak a lel-
kész istentiszteleti szolgálatára érvényes, hanem minden olyan szolgálat végzésére, 
ahol a lelkipásztor evangéliumot hirdet, legyen az vallásoktatás, bibliaóra vagy 
lelkigondozói szolgálat. Sokrétű, kihívásokkal teljes, igazán szép hivatás a lelkészi 
hivatás, de sok felelősség hordozását is jelenti, és alapos felkészülést igényel. Éppen 
ezért minden egyház nagy hangsúlyt fektet a lelkészképzésre, hogy a következő 
nemzedéknek is legyenek elhívott és szakszerűen képzett lelkipásztorai.

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos lelkészképző intézete a 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, mely történelmi szükséghelyzetben ala-
kult. Amikor 1948-ban új vallásügyi törvény lépett érvénybe, a törvény értelmé-
ben a négy történelmi protestáns egyház (református, szász evangélikus, magyar 
evangélikus és unitárius) egyetlen közös teológiát tarthatott fenn. Ez a lépés való-
jában a három, addig létező teológiai fakultás, a Református Teológiai Fakultás, 
az Unitárius Teológiai Akadémia és a szász evangélikusok Teológiai Főiskolájának 
összevonását jelentette. Az intézet megalakulása előtt az erdélyi magyar evangéli-
kusok az erdélyi református kollégiumokban, a felvidéki evangélikus iskolákban és 
külföldi egyetemeken tanultak. Így a kolozsvári Református Teológia hallgatói kö-
zött 1948 előtt is megfordultak evangélikus hallgatók, illetve itt oktatott magánta-
nári minőségben Járosi Andor és id. Kiss Béla evangélikus lelkész is. Ma a teológia 
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államilag elismert, akkreditált felsőoktatási intézmény, mely négyéves alapképzés-
sel (licenciátus) és kétéves magiszteri képzéssel (mesteri oklevél) rendelkezik. 

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben az evangélikus hallgatók több tan-
tárgyat közösen tanulnak a református és unitárius hallgatókkal. A sajátos evan-
gélikus tartalmat oktató tantárgyakkal – hitvallásismeret, dogmatika, etika, ének, 
liturgika – természetesen a többi felekezettől elkülönülve foglalkozunk. A teológia 
épületében található könyvtár gazdag anyagot kínál mind teológiai szakirodalom-
ban, folyóiratokban, mind más szakterületek irodalmában. A könyvtáron kívül 
ugyanabban az épületben található a diákbentlakás és a teológia konviktusa is.

Sajátos jellemzője teológiánknak, hogy nemcsak elméleti képzést nyújt, hanem 
már az elméleti képzés évei alatt hangsúlyt fektet a gyakorlatra is. Hallgatóink 
rendszeresen tartanak áhítatokat, istentiszteleteket, de a kolozsvári evangéli-
kus gyülekezettel való közreműködés alkalmával a teológia diákjai tapasztalatot 
gyűjthetnek a vallásoktatásban, illetve lelkigondozói és a diakóniai szolgálatban 
is (családlátogatás, kórházmisszió, utcagyerek-misszió). 

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatóinak tanulmányai nem szo-
rítkoznak feltétlenül csupán a kolozsvári teológiai oktatásra. Az úgynevezett „cse-
rediákprogram” keretében minden diáknak lehetősége van két-két hétre vagy 
egy egész félév időtartamára magyarországi teológiákon tanulni, a Lutheránus 
Világszövetség, a Gustav Adolf Werk, az Erasmus-program vagy más alapítványok 
ösztöndíjprogramjaival pedig külföldi egyetemeken gyarapíthatják ismereteiket.

Milyen is a jó lelkész? Sok mindent elmondhatunk róla. A Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetben pedig minden lehetőség adott ahhoz, hogy az ott végzett hallga-
tókból Isten evangéliumának jól képzett, biblikus és hitvallási alapokon álló szolgái, 
egyházunknak pedig szabályszerűen elhívott lelkészei legyenek.

Benkő Tímea lelkész

A Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet épülete 
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Szőcs Géza

Méhes 100? vagy mennyi?

Az idő réteges természetének és a múlt idő tudatunk általi átrajzolásának kö-
szönhető, hogy a későbbi rárétegződik a korábbira.

Ha Méhes György jut eszembe, mindig a sétabotos, porcelánfehér hajú, okulárés 
nagyapóalakra gondolok. Pedig, amikor megismertem, több mint fél évszázaddal 
ezelőtt, még negyvenes éveiben járt – mai életkoromhoz képest annyi idősen ma 
szinte-szinte a fiam is lehetne.

De hát Tolsztojt, Einsteint vagy tulajdon nagyanyánkat sem úgy szoktuk fel-
idézni mint ifjú embereket.

Méhest – Lexi bácsit – a Napsugár szerkesztőségében ismertem meg az ötvenes 
évek végén, a Fürdő utcai villasori épületben, amelyhez a szomorúfűzfás Malom-
árok fölött kis híd vezetett át a túloldali gyönyörű kertek közé. 1990-ben itt mű-

ködött a szenátori irodám és az RMDSZ Főtit-
kársága – akkoriban még volt annyi respektje, 
hogy magától értetődő volt: székhelye csakis a 
Fürdő (vagyis Pavlov, vagyis Iuliu Hossu bíbo-
ros) utcában lehet.

Édesanyám is ott dolgozott akkoriban, a 
Napsugár indulásakor, 1957 után, és gyakran 
magával vitt a szerkesztőségbe. Nem tudom 
már, ki volt a gyereklap fenntartója, de aligha 
kétséges, hogy létrehozásának indoka csak a 
magyar kisiskolás korúak pártszellemben való 
nevelése lehetett.

Ehhez képest a Napsugár talán a szocialista 
Románia történetének legkevésbé proletkultos 
hivatalos periodikájának bizonyult, esetleg a 
bukaresti világirodalmi folyóiratot, a Secolul XX 
c. kiadványt leszámítva, amelyet Dan Haulică 
szerkesztett. A Napsugár főszerkesztője egy az-
óta sem emlegetett, egykor valóban proletkultos 

író volt, Asztalos István. Köpcös alakjára már alig emlékszem: főként azok maradtak 
meg az emlékezetemben, akikkel később is találkoztam, ritkábban vagy gyakrabban, 
ahogy az élet hozta. Bajor Andor utánozhatatlan hanghordozása ma is a fülembe 
cseng, amint anyámtól aziránt érdeklődik: hogy van a Skót? Apám volt ugyanis a 
Skót, legalábbis Bajor mindig így emlegette. 

Fodor Sándorékkal szerkesztőségen kívül is összejártunk néha, főként amikor 
még a Ciura utcában laktak (érdekes, ennek a zsákutcának a Bartha Miklós utca 
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EK szomszédságában soha nem emlegetjük a magyar, vagyis a „polgári” nevét. Petelei 
utca volt valaha). Aztán közvetlen szomszédok lettünk, attól kezdve csak én talál-
kozgattam Évikével, szüleink valamiért már nemigen álltak szóba egymással, ők 
tudják, miért, maradjon az ő titkuk.

Bajorék élete is súlyos titkokkal és tragédiákkal volt terhelt, egyszer talán meg-
írja valaki, mitől roppant meg lelkileg (de szellemileg és morálisan sosem) ez 
a nagyszerű ember és kiváló író. Kányádi Sándort, a Napsugár másik oszlopos 
alakját, nem szükséges bemutatnom (de nem is ez a célom, csak felidézni egy haj-
danvolt szellemi műhely néhány szereplőjét, Méhes György barátait), mint ahogy 
nem célom jellemezni, csak megemlíteni azokat, akikre még emlékszem: Soó Zöld 
Margitot, Cseh Gusztit, Bálint Tibort, Lászlóffy Aladárt…

Ez volt az a menedékhely, ahol a perifériára száműzött Nagy Elek, egyik őse 
neve mint saját álneve mögé bújva átvészelte a Ceaușescu-éra évtizedeit, generáci-
ókkal szerettetve meg hőseinek világát. Vajon mikor adja ki valaki a Napsugár év-
folyamait, legalább válogatás formájában? Szeretném megint olvasni, de legalább 
unokám kezébe adni például Waldemár professzor kalandjait, ifjabb Cseh Gusztáv 
rajzaival (sosem esett szó róla, ki volt idősebb Cseh Gusztáv), vagy Bonczos István 
történeteit, illusztrálta Fux Pál. (Vagy ifjabb Fux Pál? Még az is lehet.) Doktor Brr, 
Öcsi és Krisztinka Kukutyinban (vagy hol is? Nárittyenben?) – semmi nem volt ér-
dekfeszítőbb, hónapról hónapra, mint ezek a hősök, ezek a figurák, ezek a helyszí-
nek, ezek a kalandok. Akiknek szerzője nem más volt, mint a lekispolgárizott, de 
valójában igazi nagypolgári megjelenésű és polgári tartású Méhes György. Kissé 
olyan karakter lehetett, amilyennek a mára majdnem teljesen elfelejtett, de mos-
tanában mégis újra érdekessé váló Herczeg Ferencet képzelem.

Méhes regényei, már a változás után, tízezres példányszámokban keltek el. 
Eközben mintha kevésbé figyeltek volna fel a családi ihletésű írására (Szép sze-
relmek krónikája), amely a hömpölygő mesélőkedv lebilincselő példája, egyben 
mesteri tabló egy korszakról.

Ha kulcsszót keresek Méhes személyiségével kapcsolatban, a szeretetreméltó-
ság, a szeretetet sugárzó ember fogalmak jutnak eszembe először.  De történelmi 
meséivel nemzedékek magyar tudatának megerősítését is szolgálta, ami miatt róla 
való emlékeimben a tanító alakja is beleolvad személyiségébe.

Mind kevesebben emlékszünk rá, pedig egykor – ahogy mondtam – egész ge-
nerációk lesték a szavát.

Talán egyfajta paradoxon – nevezzük közelmúlt-paradoxonnak – magyarázza, 
hogy amiről úgy gondoljuk, hogy pontosan emlékszünk rá, hogy még benne va-
gyunk, mint valóságban, hogy még bennünk van, mint valóság, azzal nem foglal-
kozunk, azt nem akarjuk „feltárni” vagy „megismerni”. Olyanok vagyunk, mint 
a régész, aki sok ezer évvel ezelőtti tárgyakkal foglalkozik, és apró részleteket is 
ismer egy kihalt, legalábbis régen eltűnt nép szokásaival és mindennapjaival kap-
csolatban, miközben fogalma sincs, hogy melyik szekrényfiókban lapulhat szülei 
esküvői fényképe, vagy hogy mi történt az öltönnyel, amelyben érettségizett, vagy 
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az első szerelmes levéllel, amelyet életében kapott. A tegnapnál sokkal jobban 
érdekel bennünket a tavalyi, a tavalyelőtti és az emberemlékezet előtti – és el 
sem tudjuk képzelni, hogy a távoli jövőben kutatók fogják izgatott kíváncsisággal 
kutatni ezt a kort, amelyben élünk, s amelyben minden evidenciának tűnik szá-
munkra, ezért nem is vagyunk rá – korunkra – igazán kíváncsiak. 

Talán ezért nem értjük saját világunkat, s talán ezért nem tűnik nekünk föl, 
hogy milyen megrázó sebességgel süllyed, enyészik, esik szét a közelmúltunk, 
benne korábbi tulajdon önmagunkkal. Talán ezért nem teszünk föl magunknak 
olyan kérdéseket: ha annak idején olyannyira élveztük Doktor Brr történeteit és 
a sétatéri színházban a Krumpli-Pityókát, ha annak idején fontosnak tartottuk 
felhívni egymást és felhívni egymás figyelmét a Jerikó meg a Bizánc-drámájára 
ugyanennek az írónak – akkor gyerekeink mindezekből miért maradnak ki? És mi 
magunk, attól hogy annyi mindenre már alig-alig emlékszünk, vajon ettől – ennyi 
felejtéstől – éppen ennyivel inkább mi magunk vagyunk?
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Házsongárdi évfordulók

Május 7-én Várady Miklós (1848–1941) színművész, baritonista halálának a 
75. évfordulója érdemel figyelmet. Kecskeméten született, s már 18 éves korától 
vándortársulatokban játszott. 1876-tól a fővárosi Népszínházban, 1878 augusz-
tusától pedig a kolozsvári színpadon játszik. 1908-ban örökös tagsággal tüntetik 
ki, 1914-ben vonul vissza. Ő énekelte Gastont A trubadúrban, Pietro herceget a 

Boccaccióban, a címszerepet a Liliomfiban. Fe-
leségével, Könczöl Etel színésznővel közös port-
rés sírjuk a II. C parcellában volt a b út men-
tén. A sírba utóbb beletemették Pásztor János 
(1929–1981) színművészt, s ennek műveletlen 
családja a síremlékről teljesen letörölte a Vá-
rady házaspár emlékét. 

Május 16. Vályi Gábor (1844–1926) statisz-
tikus halálának a 90. évfordulója. Marosvásár-
helyi törvényszéki bíró fiaként ő is jogász lett. 
Marosvásárhelyen a Református Kollégiumban 
kezdte, s Budapesten fejezte be jogi tanulmánya-
it. 1866-tól a vásárhelyi kollégiumban működő 
jogakadémia tanára. 1872-ben a megnyíló ko-
lozsvári egyetem jog- és államtudományi karán 
a statisztikai tanszékre nevezték ki. 1900/1901-
re rektornak is megválasztották. Szigorú, s nem 
túl népszerű tanár volt. 1905-ben saját kérésére 
nyugdíjazták. Néhány egyetemi jegyzete ma-
radt fenn. Utolsóként halt meg az egyetemalapí-
tók nemzedékéből. Majális utcai házát az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesületre hagyta. 
Ma a vasúti kórház része. Rajta emléktábla hir-
deti, hogy ott élt élete végén öccse, Vályi Gyu-
la, a nagy matematikus. Különben közös sírban 
nyugszanak a II. B parcellában. 

Május 17-én Szotyori Nagy Géza (1916–
1978) műfordító születési centenáriumát ünne-
pelhetjük. Budapesten született hadiárvaként, 
a kolozsvári Református Kollégiumban tanult, 
majd jogot hallgatott. Katonai szolgálatra so-
rozták be, orosz hadifogságban töltött két évet. 
1954-ben műfordítói vizsgát tett, s attól fogva 
román művek tolmácsolásával kereste kenyerét. 
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Legmaradandóbb tette, hogy a II. C parcella északkeleti szegletén lévő sírkertjük 
egyik kövére – a tudós pedagógus 350. születésnapján – 1975-ben felíratta Apá-
czai Csere János és felesége nevét. A hagyomány szerint ugyanis a közelben nyug-
szanak, de nem volt sírkövük.

Május 20-án Brósz Irma (1911–1976) festőművésznő halálának lesz a 40. év-
fordulója. Kovásznán született, Kézdivásárhelyen járt iskolába, Kolozsvárt és Buka-
restben végzett szaktanulmányokat. 1940-ig Nagyváradon, azután nyugdíjazásáig 
Kolozsvárt középiskolai rajztanár. Olaj és pasztell tájképeket festett, számos jeles ér-
telmiségiről készített portrét. A II. C parcellában lévő sírkövén Ady-idézet olvasható: 

Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sújt és szeret:
Tüzes, gyors szíveket ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek.
Május 24. Korbuly Bogdán (1816–1911) mecénás születésének 200. évforduló-

ja. Magyar-örmény kereskedőcsaládban Szamosújvárt született, ott lett kereskedő-
inas. Bécsi tanulmányok után, 1845-ben nyitott üzletet Kolozsvárt. 1865-ben meg-
alapította a Kolozsvári Hitelbankot. Számos művelődési, városszépítési mozgalmat 
támogatott, s különösen a kolozsvári színháznak juttatott nagy adományokat. Egy 
ideig a színház intendánsa is volt. Ekkoriban építtette a favázas nyári színkört a 
Sétatérre. 1879-ben „lompérdi” előnévvel nemességet kapott. A Kertek parcellába 
épített családi kriptában nyugszik. A kripta falán vejének, Barcsay Domokos főren-
diházi tagnak a táblája látható. 
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Színészanekdoták Jancsó Miklós gyűjteményéből

Ambrus Vilmos

Az ügyelő a színházi előadás technikai irányítója. Előadás alatt ő a karmester: 
jelzi a kezdést, színpadra hívja a színészeket, műszakot, irányítja a fényváltásokat, a 
szünetben a díszletezést stb. Előadás idején ő az abszolút főnök. Ha valaki lekési a je-
lenetét, felírja, és az illetőt „hivatalból” megbüntetik – vagy a bűntény súlyától füg-
gően –, a színházi direktor elé kerül az ügy. Röviden: az ügyelő mindenható úr, attól 
kezdve, hogy felmegy a függöny, addig a pillanatig, amíg le nem gördül a függöny.

W. Shakespeare – Fr. Dürrenmatt János királyát játszottuk Kolozsváron (bemu-
tató 1977. márc. 4.). Rendező Horváth Béla. Az előadás elején – jelenetemre várva 
– az ügyelőpult mellett álltam.

Hirtelen szédülni kezdtem. Mintha mozogna alattam, mintha indulni akarna 
a színpad. Egy pillanatra megriadtam: nehogy rosszul legyek, akkor hogy tudok 
bemenni a színre? Aztán látom, hogy a színpadon is valami szokatlan történik – de 
úgy tűnik, képzelődtem, hiszen megy tovább az előadás. A hátsó színpad vasajtója 
furcsán döng – valószínűleg a műszak zajosan végzi a munkáját. De ennyire? – 
villant belém. Ambrus Vilmos, az előadás ügyelője is felkapta a fejét: ki zajonghat 
ilyen érzéketlen módon?

Majd újra, ahogy mondani szokták, normális színházi légkörben gördült tovább 
az előadás. Hirtelen csörömpölni kezd újra a vasajtó. Fülsértően, tekintet nélkül a 
színpadon dolgozó művészekre.

Ambrus Vili felugrik az ügyelői székről, és dühtől fehéren kijelenti:
– Bárki döngeti a vasajtót, felírom. Mégiscsak hallatlan így zajongani. Felírom. 

Aztán nézheti a fizetését.
Hátrasiet, hogy tetten érje a bűnöst. Megyek utána kíváncsian.
De a hatalmas vasajtó közelében nem tartózkodik senki. És az mégis nyikorog, 

rázkódik, döng.
Vili értetlenül nézi a szokatlan jelenséget. Nem tudja még, hogy a nézőtéren, 

fenn a kupola közepén már fenyegetően himbálózik a hatalmas csillár. És a nézők 
sietve, de civilizáltan hagyják el a színháztermet

Történt mindez 1977-ben, az egész országot megrázó, emlékezetes földrengéskor.
A nem mindennapi esemény után – szerencsére Kolozsváron nem követelt em-

beráldozatot – mi, színészek, évekig bosszantottuk Ambrus Vilmost:
– Vili, te vagy a világ legszigorúbb ügyelője. Ne tiltakozz, te még a földrengést 

is fel akartad írni, hogy zajong, sőt, le is akartál vonni a fizetéséből… 
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El tudjuk-e képzelni, hogy egy 
játékos karrierjének javát Kolozsváron 
eltöltő és edzői pályafutását éppen itt 
kezdő tréner manapság két Bajnokok 
Ligája-győzelemig és a francia váloga-
tott kispadjáig jusson? Nagyon nehe-
zen. Pedig a húsz évvel ezelőtt elhunyt 
Kovács Istvánnak sikerült. 

Három magyar labdarúgóedző van, 
aki csapatával elhódította a bajnokcsa-
patok Európa-kupáját, és ketten közü-
lük az erdélyi-bánsági futballból ke-
rültek ki: Jenei Imre és Kovács István. 
A harmadik Guttmann Béla, akinek 
legendás átkát immár több mint fél év-
százada nyögi a Benfica.

A romániai futball első dinasztiájá-
ból ugyan játékosként a román, majd 
a magyar válogatottban is szereplő 
Kovács Miklós vitte a legtöbbre, aki az 
első három világbajnokságon is szerep-

lő futballista volt. A temesvári Kovácsok a 40-es években kerültek Kolozsvárra, 
István – a Dermatát leszámítva – a korszak összes fontos kolozsvári klubjában 
megfordult: a KAC, a Vasas, a CFR, majd az U középpályása volt. Edzőként az 
U-nál kezd 1953-ban, aztán 1960-ban átment a CFR-hez – na, ez a fajta ingázás 
mostanában teljesen elképzelhetetlen lenne. A vasutasoktól került 1962-ben a vá-
logatott másodedzői tisztségébe, majd 1967-ben a Steauához, amellyel három tró-
feát – bajnoki cím 1968-ban, Román Kupa 1969-ben és 1970-ben – is nyert. 

Hogy miként szúrta ki magának 1971-ben a friss bajnokcsapatok Európa-kupája-
győztes Ajax Amsterdam a stílust teremtő Rinus Michels helyére az akkoriban nem túl 
erős román bajnokságból éppen Kovácsot? A legenda szerint a korszak Mourinhója, 
Helenio Herrera ajánlotta őt be a hollandoknak. Mindenester bevált, Kovács tökéle-
tesen vitte tovább a hollandok totális futballját. Jonathan Wilson, a két éve megjelent 
kiváló futballtörténelmi könyv, a Futballforradalmak (Inverting the Pyramid) szerző-
je például legnagyobb érdemének azt tartja, hogy jól kijött a játékosaival.

„Kovács (…) sosem éreztette, hogy sietne. Betessékelt az irodájába, felállt a szék-
ből, kávét rendelt, mindig volt nála egy csöppnyi Sétány Johnny, Pisti saját fordítása 
a Johnny Walkerre, és nem szégyellt kitenni a zöld posztós íróasztalra egy hatal-
mas csomagot, amelyből egy óriási parizertekercs bukkant elő – »tudom, hogy a fiúk 
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harapj belőle, semmi értelme késsel vágni«. Ha 
véletlenül megemlítettél egy nevet, mondjuk, 
Miklós bátyját vagy Luca doktort vagy Szanisz-
lót, Pisti úgy elmerült az ifjúságában, hogy szin-
te dalra fakadt… Talán ezért sem tudott soha 
elszakadni a régi focitól, amikor a meccs után a 
két csapat összeült beszélgetni egy italra… több 
italra, amelyek megannyi kimerevített képek 
voltak, de tévé nélkül, az épphogy lefújt meccs 
legszebb pillanatai” (Ioan Chirilă: Pe marile 
bulevarde ale fotbalului, 1984).

Az Ajaxszal mindent megnyert, amit lehe-
tett, aztán a francia szövetségnél tehette le 
az 1984-es Európa-bajnok válogatott lapjait. 
Csak saját hazájában nem tudott próféta lenni 
ő sem, a román válogatottal semmi nem jött 
össze neki. Játszott a belga bajnokságban, dolgozott a holland, francia és görög 
futballban, ám az otthona mindig Kolozsvár maradt. Utolsó csapata a Monaco 
volt 1987-ben, ahol az utóda pedig egy fiatal, pályakezdő edző lett – bizonyos 
Arséne Wenger. Így fonódnak össze a futballtörténelmi korszakok.

1995. május 12-én hunyt el, a Házsongárdi temetőben nyugszik. Halála után 
12 nappal az Ajax csapata negyedszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. 

Boros Miklós
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A vargabéles

A Darvas-féle vendéglő Erdély-szerte ismertté vált a vendégeknek kínált ízletes 
ételeknek és különle gességeknek köszönhetően. Darvasné büszke volt a hírnévre, 
amelynek megteremtéséhez, férje flekkenei és húskészítményei mellett, kétség-
kívül az ő sütő-főző tudo mánya is hozzájárult. Ő ezt a tudományt édesanyjától 
örö költe, de az a gyakorlat, amelyet élete során az Aszalós-féle vendéglőben, a 
Tiktakban szerzett, és amelyet a saját, Radák utcai vendéglőjükben vitt mester-
szakácsi tökélyre, közis mertté és tiszteletnek örvendő szaktekintéllyé formálta. 
A Mamának csak egy hóbortja volt, ha ugyan lehet annak nevezni. Ez a tisztaság 
volt. Nem tűrt rendetlenséget vagy piszkot az uradalma környékén. 

Kényesen ügyelt a nyersanyagok kiválasztására és beszerzésére. Ezt hallatlan 
energiával saját maga végezte minden nap. Hajnalhasadtakor csattant a hangja: 
„Lányok, irány a piac! Tiszta kendőt a kosarakba és a fejetekre, az tán indulás!” 
A kofák ismerték, a legszebb árut kínálták a „séfnek”.

A vendéglőnek mindennap voltak ételkülönlegességei, amelyeket vastag betű-
vel vagy aláhúzva írtak az étlapra. Dar vas ismerte vendégeit, és igyekezett magas 
szinten kiszolgálni óhajaikat. Pénteken általában a sólet volt a sláger. A sóletet 
már csütörtök délután előkészítették, majd péntek reggel odatették főni. De nem 
otthon, hanem a közeli pékség sütőke mencéjében, ahogy a Mama mondta: meg-
sütötték. Kötelező en cserépfazékban főttek és értek egybe az ízek! A sűrűre főtt, 
nagy szemű fehérbab értékét füstölt libacombbal, libamellel, libazsírban fonnyasz-
tott, Aranyos mentéről származó vöröshagymával és néhány cikk fokhagymával 
emelte. Néha mar haszeggyel és gerslivel (árpakásával) variálta az ínyenceknek 
való, igazi kóser ételt, de néha füstölt tarját is becsempészett a cserépfazékba. 
Darvas személyesen ügyelt ennek az eredeti zsidó ételnek az elkészítésére, és a 
péntek este kezdődő sabbát megfelelő lefolyására.

Hétfőn mindig szerepelt az étlapon lencseleves vagy -főzelék, utóbbi sült füstölt 
oldalassal vagy csülökkel. A fő zelék tetején trónoló szelet sonka, a rózsaszín hús 
körül díszként virító sonkaszalonnával, az egész meglocsolva az illatozó rozsdás 
szafttal, bizonyára elfeledtette a kedves vendéggel az emelkedett koleszterinszint 
ártalmas mivoltát. A lencsefőzeléket rokon társával, a sárgaborsó-főzelékkel is 
váltogatták, s hogy a színek orgiája itt is érvényesüljön, a sárga főzeléken frissen 
füstölt és pirosra sült kolbász díszel gett. A babfőzelék ugyancsak egyik különleges-
sége volt a vendéglőnek. Darvas mama a Széchenyi téri Baróthy Árpád vagy Miske 
Márton mészáros uramtól vásá rolt marhalábszárat, de ha tehette, inkább az öreg 
Darvas ment el Rudolf úti, Hajdú nevű mészáros barátjához, akinél a homokfutó 
kocsiját és Böske nevű lovát is tartotta. Ő innen szerezte be a húsos lábszárat, 
abból készített kitűnő pörköl töt, vöröshagyma alapon. Ezt párosította a válogatott 
grá nátbabbal, és főzte a nagy kályha egyik nyílásába illesztett bográcsban, akár-
csak egy kiránduláson. Fenséges íze volt!



2015–2016
MÁJUS350

ÍN
YE

S 
KO

LO
ZS

VÁ
R

Az étlap másik nagyra értékelt fogása a disznótoros vacsora volt. Ezt a nagy 
„séf” rendezte. Ő kezelte a házi füstölőt, ő választotta a tányérba kerülő friss ké-
szítményeket a hurkák tól a fősajtig, a tepertőtől az orjalevesnek valóig.

Bármilyen ínycsiklandó fogást ajánlottak a vendégeknek, a desszertek élén az 
elmaradhatatlan vargabéles tündökölt. A nagy gourmand-ok valóságos költemé-
nyeket írtak erről a különlegességről. Sokan kutatták az eredetét a vargabélesnek. 
Egyesek kétséget nem tűrően Kolozsvárnak, az „Erdé lyi flekkenező” szakácsnőjé-
nek tulajdonítják az eredeti re ceptet, mások állítják, hogy Marosvásárhely a szü-
lőhazája a vargabélesnek. Olyan ez a vita, mint az, amelyik a híres Sacher-torta 
eredete körül alakult ki, és ezt vitatja a mai napig. Az 1823-ban Metternich kan-
cellár tiszteletére készített tortát a fiatal Franz Sacher cukrászinas alkotta, innen 
kapta nevét. Igen ám, de nemsokára megjelent egy hasonló cukrászké szítmény a 
Demel cukrászda jóvoltából. Ennek tulajdonosa mint saját terméket forgalmazta a 
süteményt, amiből bot rányos „tortaper” keletkezett. 

A vargabéles eredete körül nem alakult ki ilyen pereske dés. A tény az, hogy 
Aszalós Ferencné Borbáth Anna a hú szas évek elején jött Kolozsvárra Marosvásár-
helyről. Ebben a polgáriasodó városban már valószínű, hogy forgalomban volt a 
vargabéles. Az olyan vendéglők étlapjairól, mint a barokk palota udvarán műkö-
dő Édes Lyuk (a ház emeletén lakott egy ideig Bernády György polgármester), a 
Hungá ria kávéház és vendéglő, a Súrlott Grádics, az Égető vagy az Oroszlán ven-
déglő, nem hiányozhatott a vargabéles. Való színű, akkor hozta magával az eredeti 
receptet és szolgálta fel ennek alapján a desszertet a Gépész utcai vendéglőben. 
Ezt a receptet adta át lányának, Darvasnénak, aki aztán tö kéletesítette, variálta 
addig, amíg kialakult a fogalom.

Az közismert tény volt, hogy Darvasné maga válogatta a nyersanyagot. Így a 
liszt, a vaj, a tejföl, a tojás értelemszerűen friss és a legjobb minőségű portéka 
kellett hogy legyen. Az elkészítésnek megvolt a maga menete. Először egy nagy és 
vékony tésztalapot nyújtott a tepsi aljára. Gyúrt tésztából 2 cm széles szalagokat 
vágott (máskor csak szaggatta), sós vízben megfőzte, majd forró vajba vegyítette. 
A tojássárgá ját cukorral habosra keverte, ugyanígy külön a fehérjét, majd össze-
vegyítette. Édes tejfölt, kevés grízt, mazsolát és aprított vaníliarudat tett a laskára 
és összekeverte. Egy másik vari ánsa szerint tehéntúrót vegyített össze egyenlő 
arányban a tejföllel. Ezt a keveréket a tepsibe öntötte, majd egy vékony tésztalap-
pal lefedte, és bőven bevajazta. Lassú tűzön 30–40 percig sütötte. Kissé kihűlve 
felkockázta – békebeli adagokra –, majd vaníliás porcukorral bőven meghintette. 
Sokan meg emlegették a habkönnyű tésztakeveréket. A remegő, illatozó kockákat 
öröm volt fogyasztani.

Egy véletlen esemény tette talán még híresebbé a vargabélest. Ez is sokáig titok 
volt. Darvasnénak egy napon nem szállították le a tehéntúrót. Nagy megrendelé-
seknek kellett eleget tennie, így egy kis trükkhöz folyamodott. Kis sé savanyított 
tejből maga készített tehéntúrót, és ezt hasz nálta fel a vegyítékhez. Az így elké-
szített vargabéles pikáns ízt kapott, ami óriási sikert aratott. Talán ekkor ugrott a 



2015–2016
351MÁJUS

ÍN
YES KO

LO
ZSVÁ

R

sikerlisták élére a budapesti Gundel étterem desszertjei között, és ekkor szállította 
naponta taxi a még meleg süte ményt a kolozsvári repülőtérre a budapesti járathoz.

A vargabéles sikere az évek folyamán legendává vált. A Darvas-féle vendéglő 
már nem létezett a régi formájá ban. Állami kezelésű büfé lett, a régi ételek nél-
kül. Mégis voltak olyanok, akik, ha valakinek kedveskedni akartak, ezt ajánlották 
mint kolozsvári különlegességet. Így történt, hogy amikor az iráni sah miniszter-
elnöke Ion Gheorghe Maurer miniszterel nök kíséretében Kolozsvárra látogatott, 
az utóbbinak egyik óhaja éppen a híres vargabéles volt. Nagy volt a riadalom a 
helyi hatalmasságok háza táján. Keresték Darvasnét, de ő éppen kórházban volt. 
Kényszerítő rábeszéléssel a nagyobbik lányt, Marikát szervezték be a vargabéles 
elkészítésére.

Nem volt kis feladat, négyszáz embernek kellett sütni ebből a nem kis munkát 
igénylő desszertből. A Continental (volt New York Szálló) konyháján rendezkedett 
be az újdonsült „séf”. A beszerzők csak szörnyülködve, hitetlenül hallgat ták a 
szükséges anyagmennyiség felsorolását. De nem volt apelláta. És amíg mindent 
beszereztek, addig a szekusok vi gyáztak Marikára, még „oda” is ketten kísérték, 
és őrt álltak az ajtó előtt… A mestermű valóban mesterien sikerült, nagy sikert 
aratott. Marika fáradozását hatalmas virágkosárral ju talmazták. 

Talán ez volt Kolozsváron a Darvasék készítette var gabéles hattyúdala. A csa-
ládok kivándoroltak az Államok ba, a lányok kozmetikusként dolgoztak. Még egy-
szer, talán a sok magyar unszolására, belevágtak az új, New York-i Darvas vendég-
lő, a tengerentúli „erdélyi flekkenező” bein dításába. Nem sokáig működtek. 

A Darvas vendéglő nagy forgalmat bonyolított le. Több ször tűnődtek el a csa-
ládtagok, hogy miért nem gazdagod tak meg ebből a mesés jövedelemből. Klárika, 
de a nagyob bik lány, Marika is úgy vélekedik, hogy az öreg Darvas a pillanatnak 
élt. Pénz mindig volt, ez külsőségekben is megnyilvánult – nagy vendéglői mula-
tozások, gazdag bor ravaló a cigányzenészeknek. Darvas saját homokfutóján vitte 
a családot kirándulni, a lányokat tánciskolába járatta, de a pénzét soha nem tud-
ta befektetni valami gyümölcsö ző vállalkozásba. Mi sem jellemzőbb erre nézve, 
mint az a szomorú momentum, amikor a pénzbeváltás után Darvas a kerthelyi-
ségből kihajolva három óriási, utazóbőröndnyi pénzt szórt a Szamos habjai közé. 

Így múlt el a dicsőség és a siker. Egyvalami azonban megmaradt és tovább él, 
legalábbis a kolozsváriak körében. 

Ez a vargabéles ma is élő legendája.

Tatár Zoltán
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A legszebb tavaszi hónap, amelyben gyakorlatilag az élő világ igyekszik a 
fajfenntartás folyamatát megalapozni és kiteljesíteni. Ez azonban nemcsak a ter-
mesztett haszon- és dísznövényekre, hanem a vadon élő növényekre, a kórokozók-
ra (gombák, baktériumok, vírusok, gyomnövények), kártevőkre (rovarok, atkák) is 
érvényes. Tehát ezekre is jobban oda kell figyelni. Minél kedvezőbbek a fejlődési 
körülmények a haszon- és dísznövények számára, annál kedvezőbbek a kórokozók 
és kártevők számára is, minél nagyobb mennyiségű táplálék áll rendelkezésük-
re, annál jobban felszaporodik a károsító népesség, hacsak nincs kialakulva egy 
biológiai egyensúly, ami szint alatt tartja a károsító populációt. Ez a biológiai 
egyensúly az ökológiai termesztésben vagy a különböző biológiai védekezést al-
kalmazók állományában alakul ki.

Ebben a hónapban palántázzuk szabadföldi termesztés céljából a hőigényes 
zöldségféléket, mint a paradicsom, paprika, padlizsán, uborka, őszi káposzta, és 
vetjük a karós és gyalogpaszulyt. A magunk nevelte palántákat az ültetés előtt 2-3 
nappal ajánlatos Previcurral bepermetezni, amely védelmet nyújt több betegség 
ellen is közvetlenül ültetés után, ugyanis nem ajánlatos a palántákat növényvédő 
szerekkel permetezni az ültetést követő első 7-8 napban (amíg meg nem erednek, 
gyökeresednek). A zöldségek fejlődésének korai korszakában a termesztett növé-
nyek nem tudnak harcolni a gyomokkal, ezért ajánlatos gyomirtózni. Erre a célra 
a pendimentalin hatóanyagú Stomp igen alkalmas, számos gyomfaj csírázását, 
kelését meggátolja, és 4-5 hétig aránylag megfelelő gyommentességet biztosít. Ezt 
a készítményt a sárgarépa, petrezselyem, borsó, paszternák, hagyma, fokhagyma, 
paszuly, csemegekukorica vetése után minél hamarabb – még csírázásuk és kelé-
sük előtt alkalmazzuk (a vetéstől számított 3 napon belül) a palántázott zöldségek 
esetében, mint a paradicsom, paprika, padlizsán (vinetta), káposztafélék, zeller, 
hagyma – a palántázásra előkészített talajra permetezzük, legalább 3 nappal az 
ültetés előtt, a javasolt adagolásban a kultúra szerint. Ajánlatos minél nagyobb 
vízmennyiséggel (4–6 l/100 m2) kijuttatni a még nyirkos talajra.

A burgonyaállományban el kell kezdeni a burgonyabogár és levéltetvek elleni 
védekezést rovarölő szerekkel, valamint a burgonyavész és alternáriás barna fol-
tosodás ellen réztartalmú gombaölő szerekkel, amelyek a baktériumos betegségek 
terjedését is gátolják, különösen nedves időjárás esetén.

A gyümölcsösökben szintén számos tennivaló akad. Az almástermésűeknél 
(alma, körte, birs) a lisztharmat, varasodás, baktériumos tűzelhalásos betegségek, 
valamint a gyümölcsmolyok, levéltetvek és atkák kártétele számottevő. A betegsé-
gek ellen általában a felszívódó készítményeket (Chorus, Folicur, Systhane, Score 
stb.) kontaktkészítményekkel (lisztharmat esetén Kumulus v. Thiovit, varasodás 
esetén Merpan v. Captadin) keverjük. Természetesen a gyümölcsmolyok ellen ro-
varölő szert is keverjünk a permetlébe. A tűzelhalás ellen a hajtásfejlődés idején 
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rézkészítményekkel (tribázikus réz-szulfát, réz-hidroxid, réz-oxiklorid stb.) per-
metezzünk a fertőzések megelőzése céljából. A fertőzött hajtásokat, ágakat 15–20 
cm-es egészségesnek tűnő résszel távolítsuk el és semmisítsük meg.

A csonthéjasoknál (kajszi-, őszibarack, nektarin, szilva, meggy, cseresznye) a 
monilíniás gyümölcsrothadás és ágelhalás, valamint a levéltetvek, gyümölcskuka-
cosodás, levélfodrozódás ellen kell védekezni. A betegségek ellen az almástermé-
sűeknél felsorolt készítmények hatékonyak, de szélesebb körben alkalmazhatjuk a 
rézkészítményeket, kivéve az őszibarackot és a nektarint.

Mivel a cseresznye és a meggy kukacosodása igen gyakori és igen nagy mér-
tékben rontja a gyümölcs minőségét, sőt élvezhetetlenné teszi azt, néhány sorban 
kitérek erre a kártevőre. A termés kukacosodását (nyüvesedését) a cseresznyelégy 
(Ragoletis cerati) lárvája okozza. A talajban (10 cm mélyen) áttelelő báb tavasszal 
átalakul imágóvá, amely április végén, május elején előbújik a talajból (rajzani 
kezd). Éppen ezért eléggé hatékony védekezési módszer, ha ősszel felássuk a talajt 
a cseresznye- és a meggyfák körül, kifordítva ezzel a telelő bábokat, amelyek a 
talaj felszínén megfagynak vagy a madarak összeszedik. A rajzás idején a fa ko-
ronájában elhelyezett sárga színű ragacsos színcsapdalap számos cseresznyelegyet 
befog, ami alapján elkezdhetjük a permetezést. Párosodás után kezdi lerakni a 
petéit a kialakult bogyókra. Egy gyümölcsre csak egy petét raknak le. Néhány nap 
múlva a kikelő lárva befúrja magát a gyümölcs húsába és ott táplálkozik. A véde-
kezés lényege, hogy meggátoljuk a peterakást és a kikelő lárvák befurakodását a 
gyümölcsbe. Ezért a gyümölcs növekedése elején (zöldborsónagyságnál) foszfor-
tartalmú rovarölő szerrel permetezzünk (Actellic, Novadin, Pyrinex, Nurelle D), 
s a gyümölcsnövekedés folyamán rendszeresen permetezni kell 8-10 naponként 
neonikotinoid hatóanyagú készítményekkel, majd a zsendüléstől (amikor a gyü-
mölcs színe változni kezd) rövid hatóidejű piretroidokkal. A permetezések száma 
a fajták érési idejétől függ. A nagyon korai cseresznyét (májusi) gyakorlatilag nem 
kell, mert nincs ideje a lárvának kifejlődni, de a kései fajtáknál többször meg kell 
ismételni, mivel a cseresznyelégy rajzása akár július közepéig is eltarthat. Amint 
a fentiekből kitűnik, ahhoz, hogy a cseresznye és a meggy kukacmentes legyen, 
többször kell permetezni, ezért különösen a nyári cseresznye- és meggyfajtákat 
fogyasztás vagy feldolgozás előtt alaposan meg kell mosni.

Orbán Sándor
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Csibekeltető
Másold kartonra a tojást és a csibét, vágd 
ki őket, a tojást vágd cakkosan ketté. 
A tojás alsó részének hátához ragaszd a 
csibét, majd mindkét darabot a csipesz 
két végéhez. Egy mozdulat, és már ki is 
kelt a csibe a tojásból!
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Fű-rész-     szel vág-     ja      a     máj-   fát,

q e

Május 1-jére virradó éjszaka a legények a lányos házak-
hoz kivágott lombos fát vagy zöld ágat vittek, a kapuhoz 
támasztották vagy a kerítésre tűzték.

2. Felveti a jobb vállára,
Viszi Julcsa udvarába.
Kelj fel, Julcsa, itt a májfa,
Jó éjszakát, vigyázz rája!

3. Felkel Julcsa az ágyából,
Kendőt keres a ládából, 
Itt van, anyám, kösse rája,
Száz forint ennek az ára.

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Kocsis András
1905-ben született Kolozsváron. Faszobrászatot tanult az Újpesti Faipari Szakis-

kolában. Később Pásztor János szobrászművész tanítványa. A budapesti Képzőmű-
vészeti Főiskolán … Stróbl Zsigmond (függ. 16.) tanítványa. Elsősorban köztéri szob-
rokat és portrékat alkot. Elkészítette a budapesti …-szobor (vízsz. 1.) mellékalakjait. 
Ismert alkotása a budapesti Sportcsarnok … (függ. 13.) reliefje. Köztéri szobrai: 
Pásztorlány Nyíregyházán, Petőfi Miskolcon, … (vízsz. 49.) Budapesten, …-szobor 
(vízsz. 50.) Keszthelyen, Szondy György a Kodály köröndön, … Mihály (vízsz. 7.) 
a Margit-szigeten. Érdemes művész, Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas.

VÍZSZINTES: 11. Hüvelyes növény. 12. … 
sectio, aranymetszés. 14. Máshova viheti. 17. 
Lutécium vegyjele. 19. Anyaállat szaporodá-
sához megfelelő körülményeket teremt. 20. 
Az utálkozás indulatszava. 21. … fű, hosszú-
kás levelű növény. 23. Létezik. 24. Agilis pá-
ros! 25. Rövid szoknya. 27. Fonáskor kelet-
kező hulladék. 28. Csavar. 29. Női becenév. 
30. Pengetős hangszer. 31. Észak-atlanti Szer-

ződés Szervezete  (röv.). 
32.  Megkevert sav! 34. 
…alkohol, borszesz. 35. 
Após. 36. La …, Bolívia 
fővárosa. 38. Tromf. 39. 
Azonos betűk. 40. Ver. 
43. Juttat. 44. Gépesít. 
46. Balkezes. 47. Megbe-
csülésre méltó.

FÜGGŐLEGES: 2. Fo-
lyó Nyugat-Szibériában. 
3. Erdei gyü mölcs. 4. Csa-
var. 5. Támadásra biztat. 
6. Teljes jogú polgárok 
ruházata az ókori Rómá-
ban. 7. Nagy erővel esik. 
8. Akta. 9. Bálna. 10. Föl-
téve, hogy. 12. Megszakí-
tás a zenében. 15. Szundi-
káló. 18. Útifű. 20. USA-
tagállam. 22. Alumíni-
umgyáráról ismert ma-
gyarországi település. 24. 

… Garbo, kiváló svéd filmszínésznő. 26. Fe-
jetlen tinó! 27. Gomolyog. 28. Este vége! 33. 
… szar, hitvány dolog. 36. Óriáskígyó. 37. 
Gyógyít. 40. Földünk bolygója. 41. André …, 
A Vatikán pincéi című mű írója. 42. …fári, me-
sebeszéd. 44. Karl …, német ifjúsági író. 45. 
Jégen vágott nyílás. 46. Bárium vegyjele. 48. 
Kiütés az ökölvívásban.

Márk Lajos
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17 18 19 20
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Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz

Tünde – Vörösmarty Mihály névalkotá-
sa a tündér szóból.

1 190 éve született Máramarosszigeten Prielle Kor-
nélia színésznő.

2 Csütörtök Anita, Etele, Kármen, 
Annamária, Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita (magyarul: 
Johanna) spanyol becézőjéből.  
Kármen – héber–spanyol eredetű; jelen-
tése: kert.

2 100 éve született Erdőszentgyörgyön Schuller 
Rudolf műfordító, író.

3 Péntek Cecília, Klotild  
Jézus Szent Szíve ünnepe  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelentése: a 
dicsőségért harcoló nő.

3 340 éve, 1676-ban született Altorján Apor Péter 
történetíró, főispán, királybíró. 

70 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű 
ifj. Vastagh György szobrász.

35 éve hunyt el Bukarestben Bányai László köz-
író, történész.

4 Szombat Bulcsú, Ildikó, Kerény 
Mária Szent Szíve  
Szt. Quiriniusz

Bulcsú – török–magyar eredetű; jelenté-
se: vért keverő, vért kibocsátó.

4 120 éve született Paizs Goebel Jenő festőművész.
90 éve született Aradon Réz Ádám műfordító, író, 

műkritikus.
40 éve hunyt el Balatonszemesen Latinovits Zol-

tán színművész. 
5 Vasárnap Fatima, Angéla, Ferdinánd, 

Kund  
Szt. Bonifác

Fatima – 1. – arab eredetű; jelentése: 
(ismeretlen), Mohamed legfiatalabb 
leányának neve; 2. – portugál eredetű; 
jelentése: egy portugál község neve.

5 255 éve, 1761-ben hunyt el Johannes Nachtigall 
kolozsvári szobrász, az erdélyi barokk szob-
rászat egyik legjelentősebb mestere.

190 éve hunyt el Carl Maria von Weber német 
zeneszerző, karmester.

6 Hétfő Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelentése: 
északi fény.

6 410 éve, 1606-ban született Pierre Corneille fran-
cia klasszicista drámaíró. 

130 éve született Szarvason Bajcsy-Zsilinszky 
Endre politikus, újságíró.

7 Kedd Arianna, Grácia, Róbert, 
Szabolcs, Levente 

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 120 éve született Kaposváron Nagy Imre politi-
kus, az 1956-os forradalom miniszterelnöke. 

30 éve hunyt el Ausztráliában a Kolozsváron 
sokrétű tevékenységet folytató Vásárhelyi Z. 
Emil művészeti író, festőművész, grafikus.

8 Szerda Helga, Medárd  
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelentése: 
hatalmas + erős.

8 100 éve született Francis Crick Nobel-díjas angol 
molekuláris biológus. 

80 éve hunyt el Nagyváradon Kecskeméti Lipót 
irodalomtörténész, bibliakutató.

Ha Medárdkor esik, akkor negy-
ven napon át bőséges részünk 
lesz csapadékban.

9 Csütörtök Annamária, Előd, Félix, 
Annabella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: boldog. 9 50 éve hunyt el Kolozsváron Benczédi Pál  
bibliog ráfus, történész, műfordító. 

20 éve hunyt el Benedek István (Benedek Elek 
unokája) orvos, író, művelődéstörténész, 
polihisztor. 
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1 Szerda Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz

Tünde – Vörösmarty Mihály névalkotá-
sa a tündér szóból.

1 190 éve született Máramarosszigeten Prielle Kor-
nélia színésznő.

2 Csütörtök Anita, Etele, Kármen, 
Annamária, Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita (magyarul: 
Johanna) spanyol becézőjéből.  
Kármen – héber–spanyol eredetű; jelen-
tése: kert.

2 100 éve született Erdőszentgyörgyön Schuller 
Rudolf műfordító, író.

3 Péntek Cecília, Klotild  
Jézus Szent Szíve ünnepe  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelentése: a 
dicsőségért harcoló nő.

3 340 éve, 1676-ban született Altorján Apor Péter 
történetíró, főispán, királybíró. 

70 éve hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű 
ifj. Vastagh György szobrász.

35 éve hunyt el Bukarestben Bányai László köz-
író, történész.

4 Szombat Bulcsú, Ildikó, Kerény 
Mária Szent Szíve  
Szt. Quiriniusz

Bulcsú – török–magyar eredetű; jelenté-
se: vért keverő, vért kibocsátó.

4 120 éve született Paizs Goebel Jenő festőművész.
90 éve született Aradon Réz Ádám műfordító, író, 

műkritikus.
40 éve hunyt el Balatonszemesen Latinovits Zol-

tán színművész. 
5 Vasárnap Fatima, Angéla, Ferdinánd, 

Kund  
Szt. Bonifác

Fatima – 1. – arab eredetű; jelentése: 
(ismeretlen), Mohamed legfiatalabb 
leányának neve; 2. – portugál eredetű; 
jelentése: egy portugál község neve.

5 255 éve, 1761-ben hunyt el Johannes Nachtigall 
kolozsvári szobrász, az erdélyi barokk szob-
rászat egyik legjelentősebb mestere.

190 éve hunyt el Carl Maria von Weber német 
zeneszerző, karmester.

6 Hétfő Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelentése: 
északi fény.

6 410 éve, 1606-ban született Pierre Corneille fran-
cia klasszicista drámaíró. 

130 éve született Szarvason Bajcsy-Zsilinszky 
Endre politikus, újságíró.

7 Kedd Arianna, Grácia, Róbert, 
Szabolcs, Levente 

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 120 éve született Kaposváron Nagy Imre politi-
kus, az 1956-os forradalom miniszterelnöke. 

30 éve hunyt el Ausztráliában a Kolozsváron 
sokrétű tevékenységet folytató Vásárhelyi Z. 
Emil művészeti író, festőművész, grafikus.

8 Szerda Helga, Medárd  
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelentése: 
hatalmas + erős.

8 100 éve született Francis Crick Nobel-díjas angol 
molekuláris biológus. 

80 éve hunyt el Nagyváradon Kecskeméti Lipót 
irodalomtörténész, bibliakutató.

Ha Medárdkor esik, akkor negy-
ven napon át bőséges részünk 
lesz csapadékban.

9 Csütörtök Annamária, Előd, Félix, 
Annabella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: boldog. 9 50 éve hunyt el Kolozsváron Benczédi Pál  
bibliog ráfus, történész, műfordító. 

20 éve hunyt el Benedek István (Benedek Elek 
unokája) orvos, író, művelődéstörténész, 
polihisztor. 
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10 Péntek Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önállósult 
becézője.

10 180 éve hunyt el André-Marie Ampère francia 
fizikus, kémikus, matematikus. 

110 éve született Kolozsváron Viski János zene-
szerző, zenepedagógus.

50 éve hunyt el Budapesten Nyárády Erazmus 
Gyula kolozsvári botanikus.

Nedves, esős időt várj,  
mert Margit mindig bepisál.

11 Szombat Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; jelen-
tése: a vigasztalás fia.

11 35 éve hunyt el Kolozsváron Márkos Albert zene-
szerző, karnagy, tanár.

12 Vasárnap Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János 

Villő – latin–magyar eredetű; jelentése: 
lomb.

12

13 Hétfő Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, 
fejedelem, elöljáró.

13 180 éve született Budenz József német származá-
sú magyar nyelvtudós, egyetemi tanár.

14 Kedd Elizeus, Hedvig, Herta,  
Valér, Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

14 30 éve hunyt el Jorge Luis Borges argentin költő, 
elbeszélő, esszéíró.

15 Szerda Jolán, Modeszt, Vid, Viola, 
Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán

Jolán – Dugonics András névalkotása; 
jelentése: jó leány (magyar); a viola 
virága (görög).

15 Ha Vid napján esik, nem lesz jó 
a termés. Ha azonban Vid vilá-
gos (derült), bő termés lesz.

16 Csütörtök Arany, Benő, Jusztin, 
Jusztina 

Jusztin – latin eredetű; jelentése: igaz-
ságos, igazságszerető ember.

16 140 éve született Kolozsváron Ács Ferenc 
festőművész. 

17 Péntek Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: babérfa, 
babérkoszorú.  
Alida – német eredetű; jelentése: nemes.

17

18 Szombat Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelentése: 
levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelentése: sas, 
uralkodó.

18 150 éve született Pesten Korányi Sándor orvos, 
egyetemi tanár.

80 éve hunyt el Makszim Gorkij orosz író, 
drámaíró.

19 Vasárnap Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; jelentése: 
idős férfi.

19 25 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyar-
ország területét.

20 éve hunyt el Kolozsváron Balogh Edgár közíró, 
szerkesztő.

20 Hétfő Flóra, Keve, Rafael, Illés, 
Szilamér

Rafael – héber eredetű; jelentése: Isten 
meggyógyít.

20

21 Kedd Alajos, Leila, Lujza, Olga, 
Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; jelentése: 
egész + bölcs.

21 160 éve született Liptóújváron Stróbl Alajos 
szobrászművész.

40 éve hunyt el Kolozsváron Csehi Gyula 
irodalomesztéta, kritikus.
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10 Péntek Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önállósult 
becézője.

10 180 éve hunyt el André-Marie Ampère francia 
fizikus, kémikus, matematikus. 

110 éve született Kolozsváron Viski János zene-
szerző, zenepedagógus.

50 éve hunyt el Budapesten Nyárády Erazmus 
Gyula kolozsvári botanikus.

Nedves, esős időt várj,  
mert Margit mindig bepisál.

11 Szombat Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; jelen-
tése: a vigasztalás fia.

11 35 éve hunyt el Kolozsváron Márkos Albert zene-
szerző, karnagy, tanár.

12 Vasárnap Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János 

Villő – latin–magyar eredetű; jelentése: 
lomb.

12

13 Hétfő Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, 
fejedelem, elöljáró.

13 180 éve született Budenz József német származá-
sú magyar nyelvtudós, egyetemi tanár.

14 Kedd Elizeus, Hedvig, Herta,  
Valér, Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

14 30 éve hunyt el Jorge Luis Borges argentin költő, 
elbeszélő, esszéíró.

15 Szerda Jolán, Modeszt, Vid, Viola, 
Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán

Jolán – Dugonics András névalkotása; 
jelentése: jó leány (magyar); a viola 
virága (görög).

15 Ha Vid napján esik, nem lesz jó 
a termés. Ha azonban Vid vilá-
gos (derült), bő termés lesz.

16 Csütörtök Arany, Benő, Jusztin, 
Jusztina 

Jusztin – latin eredetű; jelentése: igaz-
ságos, igazságszerető ember.

16 140 éve született Kolozsváron Ács Ferenc 
festőművész. 

17 Péntek Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: babérfa, 
babérkoszorú.  
Alida – német eredetű; jelentése: nemes.

17

18 Szombat Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelentése: 
levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelentése: sas, 
uralkodó.

18 150 éve született Pesten Korányi Sándor orvos, 
egyetemi tanár.

80 éve hunyt el Makszim Gorkij orosz író, 
drámaíró.

19 Vasárnap Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; jelentése: 
idős férfi.

19 25 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyar-
ország területét.

20 éve hunyt el Kolozsváron Balogh Edgár közíró, 
szerkesztő.

20 Hétfő Flóra, Keve, Rafael, Illés, 
Szilamér

Rafael – héber eredetű; jelentése: Isten 
meggyógyít.

20

21 Kedd Alajos, Leila, Lujza, Olga, 
Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; jelentése: 
egész + bölcs.

21 160 éve született Liptóújváron Stróbl Alajos 
szobrászművész.

40 éve hunyt el Kolozsváron Csehi Gyula 
irodalomesztéta, kritikus.
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22 Szerda Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus Szt. 
Tamás, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű.

22 75 éve, 1941. június 22-én indította meg Adolf 
Hitler a Szovjetunió elleni hadjáratot.

45 éve hunyt el Kolozsváron Maksay Albert költő, 
teológiai szakíró.

40 éve hunyt el Sydneyben Csík Tibor olimpiai 
bajnok ökölvívó.

23 Csütörtök Etelka, Szidónia, Zolna, 
Zoltán

Szidónia – föníciai eredetű; jelentése: 
Szidón városából való nő.

23 410 éve, 1606-ban kötötték meg a bécsi békét, 
amely lezárta a Bocskai István vezette felkelést.

150 éve hunyt el Budán Clark Ádám skót mérnök, 
a budapesti Széchenyi lánchíd építésének 
vezetője. 

30 éve hunyt el Marosvásárhelyen Heinrich Mi-
hály orvos, gyermekgyógyász. 

24 Péntek Iván  
Keresztelő Szt. János 
születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános rövidü-
lése; 2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 630 éve, 1386-ban született Kapisztrán Szent 
János itáliai teológus, hitszónok, a nándorfe-
hérvári diadal hőse.

Ha előtte már énekel a kakukk, 
olcsó lesz a gabona.  
Ha Szent János bogara nagyon 
fénylik, jó idő ígérkezik.

25 Szombat Vilmos, Dorottya, Vilma, 
Viola

Vilmos – latin–germán eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

25 275 éve, 1741. június 25-én koronázták Magyar-
ország királynőjévé Mária Teréziát.

25 éve Szlovénia és Horvátország parlamentje 
elfogadta a függetlenségről szóló nyilatkoza-
tot, s ezzel elkezdődött a jugoszláv föderáció 
felbomlása.

26 Vasárnap János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

János – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes. 

26 125 éve született Kolozsváron Kohn Hillel közgaz-
dász, szociológus, közíró, kolozsvári egyete-
mi tanár.

27 Hétfő László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: hata-
lom + dicsőség.

27 970 éve, 1046-ban született Lengyelországban 
I. (Szent) László Árpád-házi magyar király 
(1077–1095).

25 éve hunyt el Kolozsváron Fuhrmann Károly 
ötvös és iparművész.

28 Kedd Irén, Iringó, Levente  
A gyulafehérvári 
főszékesegyház felszentelése, 
Szt. Ireneusz

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 28 205 éve született Nagyajtán Kriza János néprajz-
kutató, unitárius püspök.

115 éve született Csíkvárdotfalván Domokos Pál 
Péter a csángók történetének, kultúrájának 
kutatója.

29 Szerda Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, kis 
termetű férfi.

29 560 éve, 1456-ban a nándorfehérvári ütközet 
győzelméért III. Kallixtusz pápa elrendelte a 
déli harangozást.

30 Csütörtök Bese, Tihamér  
A római egyház első szent 
vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; jelentése: 
kánya.

30 275 éve, 1741-ben született Németújváron gróf 
Batthyány Ignác erdélyi püspök. 
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Hitler a Szovjetunió elleni hadjáratot.
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teológiai szakíró.

40 éve hunyt el Sydneyben Csík Tibor olimpiai 
bajnok ökölvívó.

23 Csütörtök Etelka, Szidónia, Zolna, 
Zoltán

Szidónia – föníciai eredetű; jelentése: 
Szidón városából való nő.

23 410 éve, 1606-ban kötötték meg a bécsi békét, 
amely lezárta a Bocskai István vezette felkelést.

150 éve hunyt el Budán Clark Ádám skót mérnök, 
a budapesti Széchenyi lánchíd építésének 
vezetője. 

30 éve hunyt el Marosvásárhelyen Heinrich Mi-
hály orvos, gyermekgyógyász. 

24 Péntek Iván  
Keresztelő Szt. János 
születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános rövidü-
lése; 2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 630 éve, 1386-ban született Kapisztrán Szent 
János itáliai teológus, hitszónok, a nándorfe-
hérvári diadal hőse.

Ha előtte már énekel a kakukk, 
olcsó lesz a gabona.  
Ha Szent János bogara nagyon 
fénylik, jó idő ígérkezik.

25 Szombat Vilmos, Dorottya, Vilma, 
Viola

Vilmos – latin–germán eredetű; jelenté-
se: erős akaratú védelmező.

25 275 éve, 1741. június 25-én koronázták Magyar-
ország királynőjévé Mária Teréziát.

25 éve Szlovénia és Horvátország parlamentje 
elfogadta a függetlenségről szóló nyilatkoza-
tot, s ezzel elkezdődött a jugoszláv föderáció 
felbomlása.

26 Vasárnap János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

János – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten kegyelme, Isten 
kegyelmes. 

26 125 éve született Kolozsváron Kohn Hillel közgaz-
dász, szociológus, közíró, kolozsvári egyete-
mi tanár.

27 Hétfő László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: hata-
lom + dicsőség.

27 970 éve, 1046-ban született Lengyelországban 
I. (Szent) László Árpád-házi magyar király 
(1077–1095).

25 éve hunyt el Kolozsváron Fuhrmann Károly 
ötvös és iparművész.

28 Kedd Irén, Iringó, Levente  
A gyulafehérvári 
főszékesegyház felszentelése, 
Szt. Ireneusz

Irén – görög eredetű; jelentése: béke. 28 205 éve született Nagyajtán Kriza János néprajz-
kutató, unitárius püspök.

115 éve született Csíkvárdotfalván Domokos Pál 
Péter a csángók történetének, kultúrájának 
kutatója.

29 Szerda Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, kis 
termetű férfi.

29 560 éve, 1456-ban a nándorfehérvári ütközet 
győzelméért III. Kallixtusz pápa elrendelte a 
déli harangozást.

30 Csütörtök Bese, Tihamér  
A római egyház első szent 
vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; jelentése: 
kánya.

30 275 éve, 1741-ben született Németújváron gróf 
Batthyány Ignác erdélyi püspök. 
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11. A Macskások földje

Hosszúmacskás (Satu Lung)
Tavalyi utunkkor Fejérden és a szomszédos fogadóknál búcsúztunk el a ka-

lendárium olvasóitól. Most szinte onnan folytatjuk utunkat Hosszúmacskás fele, 
ahol a tavaly Fejérdnél abbahagytuk. Kellemes meglepetés vár a Csigadombra és 
Tekintőre vezető kolozsvár-iriszi feltérőnél. Végre gyalulják, egyengetik és meg is 
kövezték az utat, most is dolgoznak rajta a Fejérdi fogadók végéig. Innen eresz-
kedünk aztán úti célunk irányába, hogy aztán a macskásokon és Kolozsgyulán át 
Kolozsborsánál visszaérkezzünk a Borsa völgyébe. 

Honnan is erednek a macskás településnevek? Épp három van belőlük egy-
más mellett. Kiss Lajos etimológiai szótárában azt írja, hogy vadmacskákban bő-
velkedő erdős területet jelent. Mára mind a kiterjedt erdők, mind a vadmacskák 
eltűntek, és még hírmondónak sem maradt belőlük. A macskásokból még a vidék 
történelmi adatait, levéltári anyagait és helyneveit kutató sem tud kiigazodni. Ha 
megnézzük Szabó T. Attila alapos Borsa-völgyi helyneves monográfiáját, a levéltá-
ri adatok ezen a tájon éppen 18 (!) macskást említenek hely- vagy határnévként. 
Ezek nagyobb részének mai helyét vagy elhelyezkedését nem is lehet beazonosíta-
ni. Mindezek a mára megmaradt három macskás ősnevei. 

Hosszúmacskás falu 1314-ben tűnik fel Genemacskása, majd 1357-ben Diós-
macskás néven. 1451-ben Zenthmiklosmacskása néven szerepel, majd 1724-ben 
változtatják meg a nevét Hosszú Macskásra, mely a továbbiakban folyamatosan 
így is szerepel. 1920-ban kapja hivatalosan is népi Macicașul lung, Husău-Macicaș 
nevet, melyet 1930-tól Satul-Lungra javítanak.

1850-ben 395 lakosából 306 a román és 55 a magyar, de meglepő, hogy 78 a 
református! A magyarok lélekszáma 1920-ban a legmagasabb, akkor a 440 román 
mellett 133 magyar élt itt, és még 1944-ben is 34 magyar lakta. 1992-ben 1, 2002-
ben és 2011-ben 2 magyar élt itt. 

Szent Miklós tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta nevét a tele-
pülés. A Macskási család birtokolta. Szentiványi Iván barokk udvarháza a falu 
közepén áll. Kabay így ír róla: „Szélesen kiképzett, faragott kőlépcsők vezetnek a 
kis kiugró tornyocskákkal határolt nyitott tornácra, ahonnan a nagy ebédlő-foga-
dószobába van a bejárat. A község vásárolta meg az utolsó tulajdonos Bártfaytól, 
azóta iskola, raktár, művelődési terem kapott helyet benne.” Jelenleg üresen áll, 
teteje beomolva. Az örökösök visszakérték, de a tulajdonjogot igazoló irat hiánya 
miatt elhúzódik a pereskedés.

Az Egyed család kriptája és egy sír a 117. házszám alatt lakó Moraru Ion kert-
jében található. A Moraru házának helyén állt az Egyed-kúria. A telket 1922-ben 
vette meg Moraru apja a román papnétól. Szabó T. Attilánál is helynévként szere-
pel még az Egyed Albert rétje.
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Hosszúmacskáson először a romos kis kúriát jártuk körül a falu közepén. Leg-
utóbb még iskola volt benne, aztán megszűnt, és ahogy kiköltözött belőle az okta-
tás, úgy kezdett még gyorsabban romosodni. Az ajtók, ablakok régóta hiányoznak, 
aztán következett a padló, a kályhák, tovább a cserepek, a fedél lécezése, és a 
rombolás mostanra már elérte a falakat. A fedél nagyon meglyukadt már, de még 
odabenn meglepődve veszünk számba néhány nagyon régi iskolapadot.

Az udvarházzal majdnem szemben, a patak partján lakik az egyetlen és utolsó 
hosszúmacskási magyar, Szabó Feri. A kapun belépve ismerősként zörgetek az 
ajtón, Feri jön ki és kedvesen fogad. Amikor először voltam náluk, az utcán épp 
tőle kérdeztem meg, hogy hol lakik az utolsó magyar, és ezt román felesége ma is 
mindig emlegeti. Voltam még néhányszor később is náluk, és mindig vissza-visz-
szatértem, hogy lássam őket, az udvarház metamorfózisát és a két utolsó magyar 
emléket: a kis korhadó haranglábat és magányos harangját, valamint a magyar 
temetőt.

Szabó Feriék most is kedvesen fogadnak, behívnak a házba, de mi kint tele-
pedünk le az udvaron. A múltkor fényképeztem, elküldtem a képeket, most fel-
idézzük a régi időket. Román asszonya is nagyon szívélyes, már-már erőszakosan 
vendégszerető, de kedvéért szinte az egész beszélgetés az ő nyelvén zajlik. Feri 
még most, e ritka alkalommal, velünk sem gyakorolhatja anyanyelvét. Így hát épp 
csak akkor szólhatunk „ki” a román nyelv mögül, amikor felesége külön beszél-
getésbe bonyolódik valamelyikünkkel, vagy elterelődik, elkalandozik valamerre 
a vendégfogadás szorgalmában. Szabó Feri itt nőtt fel az udvarház árnyékában. 
Apja borsai, anyja idevaló. A szeme előtt élt, virágzott és haldoklik a Szentiványi 
István udvarháza, melynek utolsó lakója a Bártfay család volt, akitől elvették vagy 
átvették iskolának. Most is folyik a per ezért a romhalmazért.

Macskáson most is vár meglepetés. Feritől szokás szerint megint körbekérde-
zünk mindent, ami eszünkbe jut, a faluról, udvarházról, lakóiról, a nemrégen le-
bontott református haranglábról, hogy hátha valami újat megtudunk. Így ejti ki 
a száján a kriptát. Feri készségesen jön velünk. Bezörgetünk Moraru bácsiékhoz, 
akiknek állítólag kertje végében áll a kripta a családi nyughellyel. Gondolkodás 
nélkül, azonnal és hibátlanul ejti ki a tulajdonos, az Egyed Albert nevét, akinek 
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őseitől vették meg ők a mai házuk helyét, ahol a család udvarháza állt, kertjében 
pedig a családi nyughely áll. Együtt kapaszkodunk fel a gyümölcsös oldalába. 
A kriptából nem sok maradt, csupán a dombja. A szájához pedig gondosan földet 
toltak, hogy onnan a halottak nyugalmát ne lehessen bolygatni. Ehelyett azonban 
megbontották felülről, ott tátong a föld mélye a felforgatott koporsókkal, csontok-
kal. Lefele ereszkedőben szóból szó jön elő, hogy a kúriától nem messze régebben, 
amikor házat építettek, templomra utaló köveket találtak a fundamentum ásása-
kor. Már nem sok látszik belőle, nem is érdemes bemenni, de legalább a hely még 
beazonosítható: minden bizonnyal a középkori templom helye lehetett.

Útitársainkat elhagyva felmegyünk a „mi” temetőnkbe is. Kiterjedt területű, 
és bár azt mondják a helyiek, hogy az ortodoxoké, és „beengedték” a magyarokat, 
jól látszik, hogy széles és mély sánc választja el egymástól a románt és magyart. 
Odalenn összemosódtak ugyan, de idefenn még pontosak a népek, vallások kö-
zötti határvonalak. Az ortodox temető régi részében, tulajdonképpen a volt görög 
katolikusban, ott találjuk a volt papok impozáns, különlegesen nagy, esetenként 
majdnem két méter magas, míves sírköveit. Meglepődve olvassuk Lemhényi görög 
katolikus pap nevét, pontosan, ékezetesen. A megmaradt kövek nagy része 19. 
századi. Homokkő valamennyi, porlik, oszlik, pereg le róla a faragás és az írás is. 
Lassan mindkét temető régi kövei olvashatatlanok lesznek.

Hosszúmacskás a református gyülekezeti rend szerint jelenleg Kajántóhoz tar-
tozó szórvány, de Szabó Ferihez most már nem jár magyar lelkész. Többször is 
próbálkoztak Kajántóról legalább évente eljönni, de Feri lebeszélte és maga kérte, 
hogy nem „érdemes jönni”. Minden bizonnyal ebben az évtizedes „vegyességben” 
fáraszthatja a két vallás, amelyikből az egyik már csak amolyan emlékvallás, ma-
gánvallás lett. Nem beszél róla, de lehet, hogy át is tért, zavarhatja, hogy készülni 
kell, fogadni kell a pásztort, ünneplőruhát és magyar ünnepet is kell magára ölte-
nie. Az ünnepek időpontjai sem „találnak”, mert nyugat és kelet ünnepei elcsúsz-
nak egymás mellől.

A kis haranglábat most már nem találjuk meg. Hajdani helye is nehezen azono-
sítható benn egy telek udvarán, kertjében. Én még jártam ott, láthattam, fényké-
pezhettem. Macskásnak az utóbbi évszázadokban már magyar temploma sem volt. 
A régi elporladt, újat pedig kinek és miért építeni? A Kalló család saját kertjében 
volt a harangláb, és a kis közösség kis harangot is öntetett bele. A Kalló-telek is 
lassan elnéptelenedett, a kertecske is, ahol azt annak idején felállították, idegen 
kézre jutott. Aztán ahogy csak Feri maradt, fölöslegessé és gazdátlanná vált min-
den, és ezzel veszélybe is került. Nem őrizte senki, bárki lelophatta volna. Ezért 
aztán a kajántói presbiterek néhány éve érte mentek, a magyar harangot leemel-
ték a megrothadt lábazatról, és elvitték, hogy biztonságban legyen. Különben is a 
harangláb gerendázata már nem bírta volna sokáig a szeles, viharos idő viszontag-
ságait. A korhadt gerendázatnak pedig már nyoma sincs.

Kimegyünk a kis magyar temetőbe is. A telekkönyvekben bizonyára nem né-
zett senki sem utána, hogy kié is az a temetőrész, ahol a magyarok pihennek. Pon-
tosan betájolhatóan külön állnak a magyar sírkövek, nagyobbrészt 19–20. századi 
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sírkövekkel. De a román temetőrészben is ott találjuk a román helyesírással leírt 
magyarjainkat: Mezei Alexandru, Lorinț Vasile, Chiș, Sabău. 

Magyarmacskás (Măcicaș)
A Fejérdi fogadóktól aztán az ereszkedő mentén szép rendben sorakoznak egy-

más után a Macskások a Borsa völgye fele. De most nem ezt az utat választjuk, 
hanem azt, amelyik Diósról visz Magyarmacskás fele. 

A falu neve is jelzi, hogy volna itt keresnivalónk. Felettünk a Várhegy őrkö-
dik, aztán benn meg is találjuk a fa toronysisakos református templomot és az út 
mellett a régi parókiát. A magyarmacskásiak büszkék arra, hogy ők még vannak, 
és néha nagy viták árán, de védelmezik értékeiket, sőt, anyaegyházjellegüket is. 
Bodonkút és Macskás együtt alkot 
egy társegyházat, együtt próbálja 
fenntartani lelkészi állását, me-
lyekben a szolgálatokat Erdélyi 
Tünde lelkésznő látja el.

A magyarmacskási református 
templom a Várhegy és a magyar 
temető alatt, a falu fölötti oldal-
ban áll. Deszkázott harangháza 
valamikor tornácos lehetett, vagy 
annak készült és abbamaradt? 
Orgonabokrok övezik, és egy lel-
készi sírkő is található a templom 
mögött. A templom külső javítás-
ra vár, úgy látszik, tízévenként rá 
kell hogy tegye kezét a gyüleke-
zet, és ennek ideje most már elér-
kezett. A parókia épülete is üres, 
első fele istentiszteleti helynek 
van már évtizedek óta berendez-
ve. Nem mindig van értelme né-
hány léleknek megmászni a dom-
bot, elférnek itt is.

A nem túl bő vizű Macskási- 
vagy Gyulai-patak folyik végig 
rajta. Meglepődünk azon, hogy hajdanán sok szép magyar helynevet őrzött meg 
ez a falu, amelyikben a magyarság több mint egy évszázada csak alig 1/5-öt alkot: 
Várhegy, Cigánydomb, Diószegi-hegy, Sebedő, Disznó-domb. Valamennyi hegye, 
dombja 500–600 m körüli magaslat, és ezek, a táj egészét melegen körülölelve, 
egységesen uralva, óvják a falut. 



2015–2016
JÚNIUS366

M
AG

YA
RO

K 
A

 B
O

RS
A

 V
Ö

LG
YÉ

BE
N

Magyar lakói az 1800-as évek végétől 
hosszabb ideig 170 körül voltak az 1940-es 
évek végéig, és önállóan tartották el refor-
mátus lelkészüket, aztán beindult az elköltö-
zés és a rohamos fogyás.

A falu főútjától enyhe emelkedőn kapasz-
kodunk fel a templomhoz. Már külső formája 
is sejteti, hogy középkori eredetű templom 
nyomait őrző épülettel lehet dolgunk. A to-
rony jellegzetessége és e vidéken is ritka 
egyedisége a bedeszkázott, zárt toronyház 
és az ezt záró nyolcszögű toronysisak. 

Turák József akkori gondnokkal felka-
paszkodunk a harangokig, és egy régebbi, és egy 2004-ben újraöntött újabb haran-
got találunk. Sokszor jártam már erre az elmúlt évtizedek alatt. Sokféle helyzetben 
és állapotban láttam már a templomot: igen rossz állapotban, javítás közben felfor-
dulva és készen felújítva, láttam templom- és harangszentelésre készülő közmun-
kázó presbitereket, az új harangot felszerelés közben. És persze, a legkülönbözőbb 
alkalmakon a templomi gyülekezetet. 

Elkéstem a magyarmacskási pünkösdi istentiszteletről, mert egy időben volt a 
csomafájival. De szolgálat után a régi parókiának és iskolának egyaránt szolgáló 
épületben a borospohár melletti beszélgetés nagyon jó han gulatban zajlik. Itt is, 
mint a többi településen, beszámolok arról, hogy mit láttunk, elmesélem, amit 
vidékjárásunk során találtunk. Turák József régi és Hencz Ferenc jelenlegi gond-
nokot és még többeket is ismerősen köszönthetem; már 25 évvel ezelőtt is többször 
jártunk erre a teológusokkal. Vilma és Emma néni két értelmes, friss észjárású tu-
dálékos asszony, akiket minden érdekel, és részletekre kiterjedő kérdéseikkel fag-
gatnak. Mindenre kíváncsiak, ami közel és távol velünk és ezen a tájon történik. 
Macskás is „nemes falu”. Napirenden vannak a magyarságot érintő politikával, de 
a Duna Televízióban mutatott hírekkel, a Hazajáróval, de a somlyói búcsúval és 
a szejkei unitárius találkozóval is. Kabay Sándor lévita tanítót sokat emlegetik. 
Csomafájáról jött át, a parókián talán utolsóként itt lakó tanító volt. A régi birto-
kosokról, házaikról kérdezem őket, de nem sok emlék maradt: a Benkőé a zsidóé, 
Hencz Eleméré. Csupán kisebb kúriaszerű nagyobb házak voltak ezek.

Szentmártonmacskás összenőtt Magyarmacskással, és a völgyben tovább foly-
tatódó társtelepüléssé lett. Két településtábla áll egymás mellett, az egyik a be-
menetet, a másik a kimenetet mutatja. Megállunk érdeklődni, hogy hol végződik 
az egyik, és hol kezdődik a másik falu. Pontosan, részletesen és terjengősen ma-
gyarázzák. Annyit érzékelünk, hogy a Diósról leereszkedő főút pontosan tagolja 
jobbra és balra, felfele és lefele is a két települést. Magyar tárgyi emléket itt már 
nem találunk, ha minket azok érdekelnének, a magyarok fele továbbirányítanak, 
Magyarmacskásra.
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Turák Józseffel és Miske Attilával együtt kapaszkodunk fel a „Pusztatemplom” 
nevű helyre. Mindenki tudja, így emlegetik, hogy hajdan ott volt a Macskások kö-
zös magyar temploma. Majd amikor elnéptelenedett itt a magyarság, és a maradék 
felköltözött Magyarmacskásra, ott épült fel a ma is álló templom, részben a régi 
helyről áthozott kövekből. Még gyermekkorunkban, amikor itt kapáltunk, jöttek 
elő a csontok, cserepek.

Fenn a dombon nem sok minden emlékeztetne a régi magyar templomra. A talaj 
elszíneződése talán, de azt is belepte a fű. De ezt is és az egész domboldalt a reformá-
tus egyház használja, és a domboldal neve ma is „Éklézsia unguréászké”, Pap erdeje, 
Kövespad, a románoknak is „Chespad”. De sajnos csak egy részét adták vissza, mert 
a kérvényt „elsemmisítették”.

Bár nincsen magasan, innen azért jól látszik együtt a két „Macskás” falu. Fenn, 
a láthatár tetejét a falu fölötti Várhegy uralja, erről mesélnek kísérőim, mert tudo-
másuk szerint megjelenés előtt áll Magyar Zoltán legendagyűjteménye, és szere-
pel benne a Várhegy emlékezete is.

Visszatérve Magyarmacskásra, Turák József a házába, a terített asztalhoz hí-
vogat, és ezt nem lehet visszautasítani. Miske Attila pedig boldog lelkesedéssel 
meséli, hogy gyermekei Kallós Zoli bácsinál voltak, most Szamosújváron járnak 
magyar iskolába, és milyen jól érzik ott magukat. „Későre nősültem, a feleségem 
román, nem volt könnyű meggyőzni, hogy Válaszútra adjuk őket, de azt hiszem, 
most már az asszonyom sem bánja. Sok minden jót látnak, ismernek meg ott, 
énekelnek, táncolnak, és olyasmiket tanulnak meg, amiket sem idehaza, sem a 
kajántói román iskolában sohasem. Válaszút egy nagy áldás az én családomra.” 
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Miért éppen Szent Mihály?

A kérdés nem költői. Tárgya pedig az a Négyfalu magyarságának apraját-nagyját 
megmozgató közösségi esemény, melyet immár több mint tizenöt éve szerveznek 
szeptemberben. A kilencvenes évek közepén a barcasági Négyfalu magyarságában 
fölmerült egy olyan, a teljes magyar közösséget átfogó rendezvény megszervezésé-
nek gondolata, amely az Erdély-szerte oly népszerű falunapok mintájára képes lesz 
minél szélesebb rétegben megmozgatni a közösség tagjait. Végül a Kéknefelejcs 
tánccsoport akkori vezetője, Bubla Levente javaslata került elfogadásra: legyen 
ősszel, Szent Mihály napja környékén, ahhoz kapcsolódva. Így kezdődött el majd 
húsz évvel ezelőtt a Négyfalusi Szent Mihály Napok ünneplése. 

A döntést három szempont indokolta: egyik, hogy a rendezvényt nem egyszerű 
zenés eszem-iszomnak, amolyan „őszi majálisnak” álmodtuk meg, hanem olyan 
események sorozatának, amely az együvé tartozás ilyen látható, „ehető” formái 
mellett kicsit a szellemre is próbál hatni. Ehhez pedig egy olyan lelki tőkére volt 
szükség, amit a hagyományban véltünk fölfedezni.

A második szempont az volt, hogy a római katolikus közösség számára szep-
tember 29. temploma búcsújának napja, és e már „jól bejáratott” ünnep kiinduló-
pont lehetett a további építkezésre, azzal a kiegészítéssel, hogy a központi mozza-
natnak tervezett ökumenikus istentiszteletet ne a búcsú napján, hanem 29-éhez 
legközelebbi vasárnap tartsuk, mégpedig az egykori Szent Mihály eklézsia temp-
lomában, Csernátfaluban, a csernátfalusi evangélikus tempomban.

A harmadik – egyáltalán nem mellékes – szempont pedig maga az „ünnepelt”, 
Szent Mihály arkangyal alakja, annak nagyon mélyre nyúló kötődései Erdélyhez, 
a Barcasághoz, Hétfaluhoz.

A zsidó és az erre épülő keresztyén hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal 
egyike a hét főangyalnak, akik Isten mellett mindvégig hűségesen kitartottak. 
Ő a mennyei hadak nagyvezére és győztes harcosa. Jelképe nagyméretű kardja, 
mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is az. 
Isten iránti hűsége megingathatatlan. Neve a héber „mi-khá-él” kifejezésből ered, 
ami azt jelenti: „ki olyan, mint Isten?”. A név tulajdonképpen az Istenhez hűséges 
angyalok csatakiáltása a lázadó angyalok, gonosz lelkek elleni harcban. Ki olyan, 
mint Isten? Ennek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan, mint Isten! Isten a leg-
hatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni és dicsőíteni.

Mihály arkangyal tisztelete már a 6. századtól kezdve elterjedt a keresztyén 
világban, és hamarosan a küzdő egyház, az „ecclesia militans”, a jóért, az igazsá-
gért, tisztaságért való harc megtestesítője lett.

Ilyen „minőségében” pedig egyáltalán nem csoda, hogy Mihály arkangyal na-
gyon „otthonra talált” Magyarországon és Erdélyben is. Hiszen a magyarság – 
a honfoglalástól kezdve – a keresztyén Európa védőbástyája volt, és mint ilyen-
nek bizony gyakran volt szüksége Szent Mihály segítségére. Így már könnyebben 
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érthető az a statisztikai adat, hogy a Kárpát-medence területén, a magyarok lakta 
térségben, a legtöbb templomnak Mihály arkangyal a védőszentje. Az ő nevét 
viseli többek között a Kolozsvár főterén álló csodálatos gótikus templom, a gyula-
fehérvári székesegyház, de az egész Erdélyi Római Katolikus Főegyházmegyének 
is ő a védőszentje.

Nincs ez másképp Négyfaluban sem. És nem csupán az 1750-es években újra-
alakult türkösi római katolikus plébánia templomának égi patrónusa Mihály ark-
angyal, hanem ő a kezdetektől fogva együtt küzdött ennek a vidéknek a népeivel, 
segítette, oltalmazta őket.

A történelem ködéből kibontakozó, első biztos adat 1427-ből való, amikor az 
akkor még Villa Sancti Michaelis (Szent Mihály falva) néven ismert Csernátfalu 
anyaegyházát írásban említik. Több mint valószínű, hogy ez időpont előtt is volt 
már egyházi élet ezen a vidéken, amire abból a pápai tizedjegyzékből is következ-
tetni lehet, amely szerint a Brassó és Bodola között fekvő Szent Mihály falva Pál 
nevű papja 1332 és 1337 között a Vatikánnak 60 dénárt fizetett. Ha tekintetbe 
vesszük azt a tényt, hogy Hunyadi János kormányzó 1440-ben kiadott rendelete 
Csernátfalut illetően csupán a dézsma szabályozásáról rendelkezik, amiből egy 
már jól működő, következésképpen régebbi alapítású közösség képe sejlik fel előt-
tünk, bátran állíthatjuk, hogy a csernátfalusi, Szent Mihály tiszteletének szentelt 
templom a XIV. század közepén már állott, az arkangyal tisztelete tehát nagyon 
mélyen gyökerezik. Térben, időben és az emberi lélekben.

Mint ahogy az is Szent Mihályhoz köthető, hogy Csernátfalu jelenlegi – a ha-
gyomány szerint harmadik – temploma viszonylag új épület, 1779-ben nyerte el 
mai formáját. Arról van szó ugyanis, hogy az itt lakó embereknek a határok őrzé-
sének magasztos, de cseppet sem könnyű feladata jutott, és ennek teljesítése köz-
ben sokszor szenvedték el a Kárpátok szorosain beözönlő ellenség (besenyő, tatár, 
török, moldvai, orosz) pusztítását. A pusztulást követően azonban mindahányszor 
újra nekiláttak újjáépíteni az Isten házát azzal a hittel, hogy a legközelebbi meg-
próbáltatáskor újra maguk mellett tudhatják a mennyei seregeket, élükön Szent 
Mihállyal. Akihez, ha nem is a II. Leó pápa által 1884-ben megszövegezett módon, 
de bizonyára hasonló gondolatokkal fohászkodtak: Szent Mihály arkangyal, védel-
mezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve 
kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a 
többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével 
taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Ezek után érthető, hogy Szent Mihály kultusza annyira mélyen beleivódott a 
barcasági magyarok lelkébe, hogy azt a reformáció „új szele” sem tudta onnan 
kiseperni. De nem is nagyon akarta. Erről tanúskodik a Johannes Honterus által 
1547-ben kiadott ágenda is, melyben Brassó reformátora a szeptember 29-i Szent 
Mihály-napnak külön helyet szentel. Mint ahogy Heltai Gáspár 1559-es ágendájá-
ban, a havonként csoportosított ünnepek között is megtaláljuk. 

Az idő múlása és az idővel egyre csak változó emberi tényező komoly hozzájá-
rulásával azonban – a protestáns oldalon – Szent Mihály fénye lassan halványodni 
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kezdett. Az erdélyi szászok által Nagyszebenben, 1653-ban kiadott ágenda ugyan 
még tartalmaz Szent Mihály ünnepére írt kollekta imádságokat, sőt az 1707-ben 
megtartott rózsahegyi zsinat XI. kánonja is még azon ünnepek sorában emlege-
ti, „amelyek megtartandók”, de már alig egy emberöltővel később, a Brassóban, 
1776-ban hozott határozatok alapján a sátoros ünnepek harmadnapjával együtt 
Szent Mihály ünnepét is „hatályon kívül” helyezték.

Pedig ahogy a régieknek, úgy a mai embernek is tagadhatatlan szüksége van 
az égiek segítségére. Arra, hogy küzdelmeibe, naponkénti harcaiba ne a magány, 
az egyedüllét kiszolgáltatottságával induljon, hanem tudja megtapasztalni Isten 
segítségét. Még akkor is, ha már nem fenyeget sem tatár, sem török, sem pestis, 
sem éhínség. Mert – figyelmeztet Pál apostol – „a mi harcunk nem test és vér ellen 
folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság 
lelkei ellen…” És ilyen körülmények között kinek nem jönne jól egy kis „szakava-
tott” segítség?

És még valami. Az önmagában egyre jobban bízó, saját intelligenciáját, erejét, 
rátermettségét istenítő, huszonegyedik századi „felnőtt” embernek sem árt időn-
ként, ha nem is felkiáltva, hanem csak amúgy csendben, önmagában és önmagától 
megkérdezni: Mikháél, azaz kicsoda olyan, mint Isten?

Hát ezért éppen Szent Mihály!

Török László
„szentmihályfalvi”, azaz csernátfalusi lelkipásztor



2015–2016
371JÚNIUS

KO
LO

ZSVÁ
RI KIN

CSEK

Asztalos Lajos

Óvár

A városnak, ezen belül a belvárosnak a régi, északon a Kisszamos (Malomárok), 
keleten a Híd (Wesselényi Miklós, Dózsa György, Ferdinánd király), nyugaton a 
Sétatér (Bartha Miklós, Emil Isac), délen a Belső-Monostor (Unió, Memorandum) 
utca és a Nagypiac (Főtér) által határolt része. Az 1241. évi tatárjárást követően, 
az 1270-ben V. István által a nagyrészt elpusztított lakosság pótlására idetele-
pített szászok és vendégek kezdték el építeni. Közepén, a középkori szokásnak 
megfelelően, kis teret, piacteret alakítottak ki, a Karolina (Múzeum) tér elődjét. 
Ennek keleti végében emelték a lakosság számának megfelelő nagyságú templo-
mot. A tér körül és a néhány kis utcában kezdetben valószínűleg fából építették a 
házakat. Követ és téglát csak később kezdtek használni.

Az Óvár kis, mintegy héthektár-
nyi területe – szabálytalan négy-
szög, északi fala 250 m, a nyugati 
223 m, a déli 301 m, a keleti 197 
m hosszú – rányomta bélyegét a 
háztömbök és a telkek nagyságára, 
az utcák hosszára, szélességére és 
számára. A falakon belül körbefutó 
utcagyűrűn kívül – a keleti oldal 
egy részének kivételével, ahol a 
templom a fal közelében állt – alig 
néhány szűk utca alakulhatott ki 
a település közepétől valamivel 
keletebbre fekvő piactér – a Kispiac 
(Karolina, Múzeum tér) – körül. 
Paul Niedermaier szerint az óvá-
ri telkek alakjából arra is követ-
keztetni lehet, hogy ezeket nem 
egyszerre – hanem valószínűleg a 
lakosság számának növekedésével 
– mérték ki és építették be. Így lépésről lépésre alakultak ki az utcák is.

Falai építésének ideje ismeretlen. Munkálatait talán már a XIII. század végén 
elkezdték, de lehet, hogy 1316. augusztus 19-ét követően láttak hozzá, miután 
Károly Róbert a települést városi rangra emelte. A Kovácsok tornya vagy a Kandia 
utcai bástya volt az egykori város, az Óvár délnyugati saroktornya. Úgy tűnik, 
eredetileg nem a falon kívül, hanem azon belül épült, akár a délkeleti, ma is álló 
Torony. A kettő között húzódott a település déli fala. A délkeletinél a fal megtört, 

Az Óvár falai. 1870-ben készült térkép
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EK észak felé a Kisszamosig (Malomárok), a ké-
sőbb kialakuló Híd utcával párhuzamosan 
haladt. Maradványa a Torony (Puşcariu) utca 
derékszögű kanyarjának keleti végében álló 
épület (Fullton Szálloda) keleti oldalán és há-
rom Dózsa György utcai – 5., 7. és 25. szám 
alatti – ház udvarának végében, a telekhatáron 
ma is látható.

A keleti fal északi végében álló sarokto-
rony a mai főposta mögött, a Kisszamos (Ma-
lomárok) partjához közel állhatott. 1405-ben 
Zsigmond királynak az Óváron kívül terjedő 
település fallal kerítését engedélyező rendelete 
után, a közelében épített Híd utcai kaputorony-
nyal, a lakatosok Hídkapujával, elvesztette ha-
dászati jelentőségét. Az itt megtörő fal nyugat 
felé, a Kisszamos partja közelében húzódott. 
Nyugati végében, ahol a nyugati fallal összeért, 
emelkedett az északnyugati saroktorony. 1405 
után megerősítve Ötvösök tornya, Puskaporos 
torony néven, a Kovácsok tornyával együtt, a 
kibővített védelmi rendszer része lett.

A sokáig tévesen a város korai kezdemé-
nyének tekintett Óvár négy falának építését 
nem a véletlen határozta meg. Északi és nyu-
gati szakaszát föltehetően a római város északi 
és nyugati fala maradványának, nyomának 
felhasználásával emelték. A római északi 
fal helyét a talán már a bronzkorban létező 
Kisszamos, a nyugati fal helyét a Házsongárd-
ból erre folyó, később Cigánynak nevezett pa-
tak és a Kisszamos kanyarja – ha akkor is ott 
volt – határozhatta meg. A déli fal a római te-
lepülés egykori, kelet–nyugat irányú főútvona-
lával, a decumanusszal párhuzamosan, annak 
szomszédságában épült, s a fal és az út között, 
a Monostor (Belső-Monostor, Unió, Memoran-
dum) utca északi házsora helyén húzódott a 
vízzel teli várárok.

Keleti fala mentén a Szilágyságba és azon 
túl, az Alföldre vezető út haladt. Ez valószínűleg utólag került a városfal közelé-
be. Ittlétét nem az út, sem a valamivel keletebbre – valószínűleg a Dávid Ferenc 
utca keleti házsorától nem messze – emelkedő római várfal maradványa, hanem 

Az Óvár délkeleti tornya. Részlet

Az Ötvösök tornya 1850 körül
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a Kőmál (Fellegvár) alatt, a Nádas völgye felé vezető út Kis-Szamos fölötti átke-
lőjének meghosszabbítása határozta meg. Így az Óvár területe nem lett sokkal 
hosszabb, mint amilyen széles, alaprajza inkább négyzethez, sőt szabálytalan tra-
pézhez, mint téglalaphoz hasonló.

Mindez a maga során meghatározó volt az Óvár utcáinak kialakulása szem-
pontjából. S minthogy az északi és a déli fal hosszabb lett, mint a keleti és a nyu-
gati, a velük párhuzamos utcák hosszabbak, mint a rájuk merőleges, észak–déli 
irányúak. Később az Óváron kívüli, a XIV. századi utcák kialakulását is részben 
vagy egészben, az Óvár déli és keleti falának léte, hossza és iránya határozta meg.

A monostori és a mai Szent Mihály-templom azonos nevű, tatárjárás előtti 
elődje körüli település régebbi, mint fönnmaradt első írásos említése. Valamikor 
az ezredforduló körül jöhetett létre. Az ispáni vár, a kor szokásának megfelelően, 
csakis védhető magaslatra épült. Kolozsvár esetében a később monostorinak neve-
zett dombon, ahol a bencés apátság is állt. Az apátságról szóló 1341. évi oklevél Ko-
lozsvárt említ ugyan, de ez nem 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’). Az 1970–
1982 közötti, majd az 1990-es évek elején végzett monostori ásatások megerősítet-
ték azt a föltevést, mely szerint az ispáni vár valóban Kolozsmonostoron volt.

A tatárjárás utáni, 1275. évi említés, a villa Cluswar (kiejtése [kluzsβár], a zs 
hangot századokig s-sel jelölték), már a mai, Fellegvár alatti város előzményére utal. 
A XIII. század második felében az oklevelek villának vagy curtis pontificalisnak, 
’főpapi birtok’-nak nevezték Kolozsvárt. Rendszerint ugyanabban az oklevélben 
hasonló értelemmel használták mindkét alakot. Kolozsvár esetében a villát eddig 
következetesen falunak fordították a szakirodalomban. De a villa városokra is vo-
natkozott. Jó példa erre Pest, melynek kiváltságait IV. Béla 1244-ben erősítette meg. 
Az oklevélben a település neve villa, noha lakosai korábban is városi kiváltságokkal 
rendelkeztek. Ezért nem biztos, hogy Kolozsvár falu a legmegfelelőbb magyar válto-
zata a villa Cluswarnak, mert a püspöki földesuraság alá tartozó lakosok is bizonyos 
szabadságjogokkal rendelkeztek. 1316-ban a település neve Kuluswar, 1366-ban 
Coloswar, s ez az Óvárra vonatkozott.

A XIII. század vége felé kialakuló Óvár előtti korai, a tatárjárás előtti Szent 
Mihály-templom körül is létezett település. A Szilágyságba, Tordára és Váradra, 
valamint a Szamos völgyében Kolozsaknára, illetőleg Désre, Désaknára vezető 
út Szamos melletti találkozása olyan gazdasági lehetőségekkel, olyan vonzerővel 
rendelkezett, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

Méri István 1943. évi ásatása során 14 sírt tárt fel a Főtér északkeleti felében. E 
temetőrészlet amellett szól, hogy a közelben településnek, templomnak kellett len-
nie. 1092 előtt nem templom mellé temetkeztek. E korai temetőket, bár kereszténye-
ket hantoltak el bennük, félpogánynak mondják. Ennek a helyzetnek Szent László 
1092. évi szabolcsi zsinaton hozott I. törvénye 25. fejezete szándékozott véget vetni: 
„Aki […] nem a templom mellé temeti az ő halottjait, tizenkét napon át vezekeljen 
kenyéren és vízen, kalodába zárva.” A törvény alkalmazásához idő kellett, ezért 
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EK Kálmán király törvényeinek első könyve 73. fejezete 1096-ban ismét kitért erre: 
„Keresztyének temetése ne másutt, hanem a templom csarnokában legyen.”

Ennek alapján az első keresztény temető Kolozsvárt 1092 után, a korai Szent 
Mihály-templom mellett létesült, melynek egy részletét a főtéri föld alatti illem-
hely déli szomszédságában, mint említettük, Méri István tárta föl 1943-ban. 
A tizennégy, napvilágot látott sírból háromban S végű hajkarikát, XI–XII. századi, 
talán XIII. század eleji, jellegzetes magyar női hajviseleti kelléket találtak. 1968-
ban hasonló leletek kerültek felszínre.

„Két méterig az ásó időben nagy utat tett meg, hiszen ez a réteg nem keve-
sebb, mint 600 év alatt keletkezett, és a benne talált régiségek (faragott kövek, 
edénytöredékek, vaseszközök) összevisszasága a középkori városközpont viharos 
múltját idézi. Az említett rétegben talált sírok (a nagytemplom egykori tartozéka 
volt a templom körüli temető) szegényesek. Közülük egy gyermeksír volt jelen-
tősebb, mert ebből XIV–XV. századi kis bronz fülbevaló került elő. 2 métertől 
2,50 m mélységig XIV–XV. századinál régebbi sírok kerültek elő. Ezek fő mellék-
lete a XI–XIII. századra jellemző S végű hajkarika vagy halántékgyűrű. Ilyet 5-6 
koponya mellől is felszedtünk. E sírokban a tetemeket nem koporsóba zárták, 
hanem az itt talált római kori épületrom néhány egészben maradt nagyméretű 
tetőfedőcserepe, faragott köve közé helyezték” – nyilatkozta az ásatást vezető 
Gyulai Pál a helyi újságnak.

Mindezekbe a sírokba a mai Szent Mihály-templom tatárjárás előtti elődje – s 
minthogy a templomok nevét nem változtatták –, a korai, azonos nevű, de méretei-
ben jóval szerényebb templom körüli falusi település, a korai Kolozsvár halottait 
temették.

Az 1970-es évek elején a főposta mögött, az új távbeszélőközpont alapjának 
ásása közben XI–XII. századi, Árpád-kori magyar edénytöredékekre bukkantak. 
Ez a lelet megerősíti a feltételezést, mely szerint a mai Óvár területén létezett 
ugyan település, de ez nem a tatárjárás utáni, a falakkal kerített Óvár, hanem a 
tatárjárás előtti, korai Kolozsvár része volt.

A régebbi, de különösen az 1990 utáni Karolina téri, majd a Ferenc-rendi klast-
rommal szemközti ásatások során előkerült leletek tanúsága szerint a római te-
lepülés északi széle is itt húzódott. Az 1943 nyarán, a Főtéren Méri István által 
vezetett ásatások leletei, valamint az 1995 szeptemberében a Ferenc-rendi klast-
rommal szemközti római romok között feltárt honfoglalás kori fazakaskemence és 
az ugyancsak 1995-ben, a Mátyás király szülőháza előtt, gázárok ásásakor talált S 
végű hajkarikás női sír arra utal, hogy a magyarok már a honfoglalás idején lete-
lepedtek az Óvár területén. E sír alapján megállapítható, hogy az egykori temető a 
Méri István által föltárt részletnél észak felé jóval nagyobb kiterjedésű volt, továb-
bá az, hogy az Óvárnak ez a része a XI., XII. és a XIII. században, a tatárjárásig, 
nem lakott terület, hanem sírkert volt.

1995 júliusában a Ferenc-rendi klastrommal szemben, az egykori autóbusz-
pályaudvar helyén folytatott ásatások során az első feltárt, XI–XII. századi réteg-
ben az ásatást vezető Sorin Cociş néhány magyar pénzérmét talált. Közülük a 



2015–2016
375JÚNIUS

KO
LO

ZSVÁ
RI KIN

CSEK

legérdekesebb néhány, az 1095 és 1116 között uralkodó Kálmán és az 1141 és 1162 
között uralkodó II. Géza idejéből való ezüstpénz volt.

1995 októberében ugyanitt, a római házak maradványai közt, az egyik ró-
mai ház udvarán XI–XII. századi fazakaskemencére, mellette halomnyi fésűs, 
körömdíszítéses edénytöredékre bukkantak. Olyan darabok is előkerültek, me-
lyekből összeillesztve helyreállítható egy Árpád-kori edény. Az edénydarabok 
jegyeiből – sötétebb színűek, gyengébb minőségűek, mint a rómaiak, spirálos, 
hullámvonalas díszítésűek, belsejükön látszik a kézműves ujjnyoma – megállapí-
tották, hogy magyar fazakasmunka maradványai.

Sorin Cociş szerint ez arról tanúskodik, hogy a XII. században a mai Óvárnak 
ezen a részén már életerős magyar település létezett, amelyik egy ugyancsak ma-
gyar településre épült rá. 

2006 szeptemberében a Dózsa György utcai áruház Forduló (Cotită) utca végi 
oldalát kibővítették. Az alapok ásásakor számtalan kora Árpád-kori, kora közép-
kori (edénytöredékek, falmaradványok) és középkori lelet került felszínre. Ezekből 
egyértelmű, hogy a tatárjárás előtti korai Kolozsvár jóval nagyobb területű volt, 
mint a később, a XIII. század végén, a XIV. században épült Óvár.

2012 végén a Ferenc-rendi zárda udvarán régészeti feltárás kezdődött. 2013 
áprilisában nagy érdeklődést kiváltó hír kapott szárnyra: két, kéz a kézben, arccal 
egymásnak forduló koponyájú csontváz került felszínre. A sajtó szerint 1450–1550 
körül élt személyektől származhatnak. Mint később kiderült, ennél jóval korábbi-
aktól. Ugyanakkor két másik csontvázat is találtak. 

Mikor keletkezhetett a sírkert, melynek e részlete napvilágra került? Nem tudjuk, 
de tény, hogy egy régi, már nem használt, elfeledett temető sírjaira alapozták a zár-
da falait. Valamennyi csontváz, a Rómeó és Júliának mondott páros is, kelet–nyugat 
tájolású, fejjel nyugat felé fekszik. Tehát keresztény szokás szerint temették el őket.

A zárda udvarán egyetlen korhatározó leletre bukkantak, egy Károly Róbert-
pénzérmére. Ő érvényesen harmadszorra megkoronázva 1310 és 1342 között ural-
kodott, de a történettudomány az 1308. évi királyválasztó országgyűlés alapján 
második megkoronázása évét tekinti uralkodása kezdetének. A felszínre került sí-
rok korát ezzel az érmével nem lehetett meghatározni. Az eredetileg domonkos zár-
da létéről az első adat 1397-ből való. Valószínűleg azonban a templommal együtt 
korábban is létezhetett, hiszen a tatárjárás idején elpusztult település újjáélesztésé-
re idetelepített szászok és vendégek (hospesek) érkezésük, 1270 után templomot is 
építettek az akkori Kolozsvárt, a későbbi Óvárban. A zárda később épült.

Okirat említi, hogy 1455-ben Hunyadi János a kolozsvári domonkos zárda épí-
tésére évenként 50 forintot érő sót adományozott a széki sóaknából. A két említett 
csontváz helyzetéből arra következtethetünk, hogy ez idő tájt, a már nem használt 
temetőben épült a zárda. 

Az Óvár első említése 1449-ből ismert. Máig használt nevét a falain túl terjedt, 
újvárnak mondott városrész fallal kerítése után, az ettől való megkülönböztetés-
ként kapta. A szászok Altstadtnak mondták (alt ’ó’, ’régi’, Stadt ’város’).

Barátok temploma → Óvári templom.
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EK Basta-ház. A Kispiac (Karolina tér) északi során, a Mikes-ház és a Karolina-kór-
ház épülete között állt az ún. Basta-ház. Két földszinti reneszánsz ablakáról ítélve a 
XVI. században épülhetett. Csúcsíves előzménye is lehetett. 1902-ben bontották le.

Bástya utca. Az óvári piac délnyugati sarkában nyugatra nyíló, a Sétatér (Bar-
tha Miklós, E. Isac) utcáig vezető utca. Eredetileg zsákutca, csak a nyugati városfal 
lebontása után lett kijárata a Sétatér utcába.

Neve a közelében 1858-ig álló Aranymívesek, Ötvösök tornya, Puskaporos torony 
nevétől származik. Utóbb a városfal tornyait helytelenül bástyának kezdték mon-
dani. Ugyanis a bástya a városfallal azonos magasságú, a falak síkjából kiugró, 
tömzsi építmény, miközben Kolozsvárt minden ennek nevezett építmény a város-
falnál magasabb, azaz torony volt.

Bocskai István szülőháza. A Mátyás király utca 4. szám alatti, többszöri át-
alakítása miatt eredeti jegyeitől kívül-belül megfosztott épület. Csak vastag falai 
és itt-ott megmaradt boltívei utalnak régiségére. A 2001-ben véget ért helyreál-
lítás során kiderült, eredetileg két csúcsíves ház állt itt. Mindkettő azután épült, 
miután az 1405-ben Zsigmond király által engedélyezett, az Óváron kívüli várost 
kerítő új városfal emelése 1518-ban befejeződött, s az itteni régi városfal hadászati 
jelentősége így megszűnt. A ház két elődje a késő gótika korában épült.

A XV–XVII. században a város egyik tekintélyes családjának, az Eppelnek a tu-
lajdona volt. A hagyomány szerint itt működött Heltai Gáspár 1550-ben alapított 
nyomdája, de ennek csupán az az alapja, hogy Heltai veje, a lelkész Eppel János 
lakott itt, ő volt az egyik ház tulajdonosa. A másiké egy Roth nevű kolozsvári pol-
gár. A két házat a XVIII. században építették egybe.

Az Eppel családból az idők folyamán nem egy esküdtpolgár, tanácstag ke-
rült ki. Így Eppel János, Hannes Eppel a XVII. század elején a ház tulajdonosa, 
1617-ben a százak tanácsának a tagja. Eppel János halála után ifjú Heltai Gáspár 

A Basta-ház Bocskai István szülőháza
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leánya, Anna Lang, magyarul Hosszú Tamásné, majd Margit nevű leánya, Ravius 
Szőrös János városi szenátor felesége örökölte. Később a Teleki, majd Bethlen gróf 
család birtokába jutott.

1870-ben a Külső-Torda (Petőfi) utcai Biasini Szállóból ideköltözött a postahiva-
tal, és itt maradt a Wesselényi Miklós utcai főposta felépítéséig. A XIX. században a 
házra festett szarvasos tájkép miatt Szarvas-háznak is nevezték. 1940 és 1945 között 
a Kolozsvári Köztisztviselők és Köznyugdíjasok Hangya Szövetkezetének székháza. 
A második világháború után Tanártovábbképző, majd a Tanügyi Könyvkiadó, 1985 
után a Megyei Statisztikai Hivatal székhelye volt. 1990 után bank létesült benne 
(Bankcoop). Miután ez 1999-ben csődbe ment, a házat az Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem (EMTE), Sapientia vásárolta meg. Kétévi munkával helyreállították, 
és az egyetemet 2001 őszén nyitották meg. Azóta itt van az EMTE rektori hivatala.

Bocskai Györgyöt, Habsburg Ferdinánd hívét, János Zsigmond fejedelem 1556-
ban elfogatta, és feleségével, Sulyok Krisztinával együtt Kolozsvárt az Eppel-házba 
záratta. Itt született 1557. január 1-jén fiuk, Bocskai István. 1605 februárjában 
a medgyesi országgyűlés Erdély, 1605 áprilisában a szerencsi országgyűlés Ma-
gyarország fejedelmévé választotta. Szabadságharcot indított a Habsburgok ellen. 
1605 végére a királyi Magyarország tekintélyes része és Erdély a felkelők birtoká-
ban volt. 1606. december 29-én, Kassán hunyt el. 1607. február 17-én Kolozsvárt, 
a Szent Mihály-templomban ravatalozták fel.

1606. október 25-én Bocskai címerét, három emléktáblájával együtt, az épület 
homlokzatára helyezték. 1817 körül a házat idősebb Teleki József gróf, az akkori 
tulajdonos megújíttatta, a címert és az emléktáblákat is, és a kapualj bal oldalába 
tétette valamennyit. A címert 1994-ben, az épület bankká alakításakor a kapualj bal 
oldaláról a jobb oldalára, 1999 után a kapu alatt jobboldalt nyíló terembe költöz-
tették. A táblák szövegének szerzője Bocatius János humanista költő és író, Bocskai 
udvari költője volt. Az első tábla Bocskai György kolozsvári fogságát és fia születését 
örökíti meg. A második, kettős táblán a pénteki nap dicsérete, a harmadikon a ró-
mai mitológia három istennőjének a fejedelmet dicsőítő verse olvasható.

Bornemisza-ház. A Torony (Bocskai, S. Puşcariu) és Kornis (Zola) utca sarkán 
álló egykori, vidéki kúriára emlékeztető szép, előkelő vonalú oszlopos-tornácos 
ház. A XVIII. század végén épülhetett barokk ízlésben. Klasszicista ízlésű, lépcsős-
oszlopos feljáróján a Bornemisza-címer és 1825 volt látható. 1936-ban lebontot-
ták, helyén távbeszélőközpont épült.

Fogház. A levéltári adatok szerint a XVI. századtól a XIX. század elejéig bör-
tönként használt óvári Torony egyik neve. Másképp Büdös, Rabok tornya, Torony, 
Tömlöc, Város fogháza, Város tömlöce, Városi fogda, Börtön, Magyar Királyi Fogház, 
Megyefogda. Nevét az itteni börtönről, fogházról kapta.

Ipartestület. A kisiparosok testületének székháza a Karolina (Múzeum) tér és 
a Barátok utcája (V. Deleu) sarkán, a Karolina tér 5. szám alatt. 1914-ben épült az 
egykori Karolina-kórház és elődje, a Szent Erzsébet-klastrom helyén. Egy 1910. évi 
térkép szerint már akkor állt. Az 1948. évi államosításig a kisiparosok testületé-
nek, ezután a kisiparos szövetkezeteknek a székháza.



2015–2016
JÚNIUS378

KO
LO

ZS
VÁ

RI
 K

IN
CS

EK Kandia utca. A Szentlélek utcából jobbra, északnak nyíló, az Óvár nyugati 
falával párhuzamosan, a Bástya utcáig vezető szűk utca. Környékét Kandia néven 
is emlegették. A Kandia utca folytatásaként a Szentlélek utcából a Belső-Monostor 
utcára vezető rövid, szűk utcát Kandiáról kijáró sikátornak, a XIX. század végén 
Kiskandia utcának nevezték.

1734: „a város egyik utcáját […] Claudiának hívták, ma a szó eltorzításával 
Candiának mondják”. 1914: Kinizsi utca; 1917: Kinizsi utca; 1964: Str. Paul Chinezu.

Nevét az Óvár Kandia nevű részéről kapta, ahol van.
Kandia utcai bástya. A nyugati városfalnak a Szentlélek (Fadrusz János, Pet-

rozsény, V. Fulicea) utca mai, Bartha Miklós (Sétatér, E. Isac) utcai kijáratától 
délre, az egykori Kis-Kandia utcában, a Monostorkapu közelében álló tornya. A ko-
vácscéh gondozta és védelmezte. Eredetileg az Óvár délnyugati saroktornya. Ezzel 
magyarázható, hogy miért volt a XV. század elején épült új vár egyik legfontosabb 
kapujának, a Monostorkapunak közvetlen közelében, látszólag szükségtelenül, ez 
a kisebb torony. Ez volt a legelső, amelyet lebontottak. 1796-ban már olyan rossz 
állapotba jutott, hogy a városi tanács határozata értelmében lebontották, köveit a 
Monostorkapu előtti kőhíd javítására használták föl.

Kandiáról kijáró sikátor. Az Óvárból a Szentlélek utca végéről, a Kandia 
(Kinizsi Pál) utca meghosszabbításában, a Monostorkapuhoz (az egykori Nemzeti 
Bank [1919 után Román Nemzeti Bank, legutóbb Dacia Felix, majd Eurom Bank, 
végül Műegyetem] mellett), a Belső-Monostor (Unió, Memorandum) utca végébe 
vezető sikátor.

Az 1930-as években a Román Nemzeti Bank kerítéssel záratta le. P. Borteş 
1937. évi térképén még rajta van, Kapitán István 1941. évi térképén már nincs. Az 
1990-es évek elején a Dacia Felix Bank az utcának az Unió utca felőli bejáratánál 
álló kerítést eltávolíttatta, s ide az épületbe nyíló oldalbejáratot létesített. Szent-
lélek utcai egykori bejáratánál két kapu, a 19. és a 21. szám és kerítés, Unió utcai 
be- és kijáratánál a bank és a szemben lévő földszintes ház áll, köztük pedig fal 
zárta le az utcát.

Karolina-kórház. Az Óvárban, a Kispiac északkeleti sarkán, az 1787-ben fel-
oszlatott ferences harmadik rendi nővérek Szent Erzsébet-klastromában jött lét-
re. 1817-ben I. Ferenc osztrák császár és felesége, Karolina Auguszta Kolozsvárra 
látogatott. A császárné fölkereste a kórházat, és támogatására alapítványt tett, a 
császár pedig sójárandóságot utalt ki, melyet az első világháború végéig rendsze-
resen folyósítottak. A látogatás után az intézet országos kórház lett, s a császárné 
engedélyével 1818-ban fölvette a nevét.

A kórház másik része a Kisszamos (Malomárok) mellett, a Puszta és a Wes-
selényi utca sarkán, a későbbi tanítónőképző telkén volt. A XIX. és a XX. szá-
zad fordulóján hat, a város különböző részén álló épületében az intézmény már 
kétszáz ággyal rendelkezett. Ekkor elkészültek az egyetemi klinika Mikó utcai új, 
pavilonépületei. A kórház neve 1919-ig ugyanaz maradt.

Az óvári épületet, a Szent Erzsébet-klastrom egykori épületét 1914-ben lebon-
tották, helyére az ipartestület székháza épült.



2015–2016
379JÚNIUS

KO
LO

ZSVÁ
RI KIN

CSEK

Karolina Szálló. Néhány szobás kis szálloda a Karolina tér 2. szám alatt, a tér 
déli oldalának közepén. 1943-ban özv. Zöldy Dánielné a tulajdonos. Az 1970-es 
évek végén bezárták, lakóházzá alakították.

Nevét a térről a tulajdonos adta.
Kenyér utca. A Bástya (Daicovici) utca jobb oldalán nyíló, majd – az Óvár 

egykori nyugati és északi fala mentén – derékszögű kanyart követően a Víz utcáig 
vezető utca. 1920 után a román városvezetés összevonta a Sörház utcával. Azóta 
a kettőnek egy neve van. Kivéve 1940–1941-et, amikor a Kenyér utca Napoca volt.

Az 1900-as évek közepétől Báthori utca; Str. Poştei; ma: Str. Octavian Petrovici.
Nevét a XVIII–XIX. században az itteni katonai sütőházról kapta. Írásban csak 

1852–1859 táján fordul elő első ízben, de a sütőházat a XVIII. század elején építet-
ték a lebontott Óvári kapu és a mellette álló városfal köveiből. A név is ez idő tájt, 
a XVIII. században keletkezett.

Kereskedelmi Akadémia. A Sétatér (Bartha Miklós, Emil Isac), a Bástya (Dai-
co vici) és a Kandia (Kinizsi Pál) utca sarkán álló épület. Pákey Lajos terve szerint 
épült, 1887-ben fejezték be. A második világháború után rövid ideig a Bolyai Tu-
dományegyetem, majd a Műegyetem épülete lett.

Kis utca. A Víz utca bal oldalán nyugatra nyíló, a Kandia utcáig vezető, a 
Szentlélek és a Bástya utcával párhuzamos utca. Később Izabella. Az 1937. évi Br37 
térkép szerint, mielőtt Ady nevét adták az utcának, Isabela volt. Az 1960-as évek 
elején, miután a Szentgyörgy teret átépítették, és Béke térnek keresztelték, az utca 
neve Marcel Cachin lett. Majd Georges Clemenceau.

Nevét talán azért kapta, mert egyike volt a legkisebb óvári utcáknak.
Kispiac. Az Óvár egyetlen, a város legrégibb piactere. A XIX. században is, a 

Nagypiac (Főtér) mellett, a város egyik piac-, illetőleg vásártere.
Minthogy a Szent Mihály-templom körüli piacot, piactért sokkal nagyobb volta 

miatt Nagypiacnak mondták, ezt Kispiacnak vagy Óvári piacnak nevezték. A 19. 
század végétől Karolina tér. 1964-től Múzeum tér, P-ța Muzeului.

Klastrom utca. A Torony (Bocskai, S. Puşcariu) utca végétől a Mátyás király 
szülőháza mellett, a Ferenc-rendi klastrom felé, a Kispiacig (Karolina, Múzeum 
tér) vezető rövid utca.

Nevét a közeli, hajdan Domonkos-, a Rákóczi-szabadságharc leverését követő csá-
szári német bejövetel után Ferenc-rendi klastromról kapta. (1992-től Vasile Goldiș.)

Kőváry-ház. Empire ízlésű ház a Víz (Roosevelt) és a Bástya (Daicovici) utca 
sarkán (Bástya utca 1. szám). Kapuoszlopait klasszicista vázák díszítik. Az 1840-es 
években szálloda, 1848-ban az országgyűlési követek szálláshelye. 1857-től ötven 
évig itt lakott a történetíró Kőváry László. Víz (Roosevelt) utcai homlokzatán, a 
földszint és az emelet között, fekete márvány emléktábla látható:

ITT ÉLT ÉS IRTA
ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉT

DR. UJTORDAI KEŐVÁRY LÁSZLÓ TÖRTÉNETÍRÓ
A MAGYAR TUD(ományos). AKADÉMIA TAGJA STB.

SZ(ületett). 1819 – MEGH(alt). 1907
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EK Lucas Rodner háza. A Mátyás király utca 3. szám alatti ház felújítási munká-
latai során, 1995. február végén, Kovács András művészettörténész a vakolat alatt 
több, nagyobb méretű ablakkeret-töredékre bukkant. Közülük néhány csúcsíves, 
kettő pedig háromosztatú, reneszánsz kori. Ez utóbbiak egyikén az LR névjegyes 
címerpajzs, a másikon latin szállóige mintegy harmada látható:

LIVIDE:PONE·TVVII TANDEM […]
NON·ALIVM·LEDIS·TE[…]

’… / Nem mást, magadat bántod’ (Szabó György fordítása)
A szöveg egyes betűit összevonták, egymásba írták. A TVVII két utolsó betűjét 

a kőfaragó nem kapcsolta össze, így a helyes M helyett – ez a szó csakis TVVM 
lehet – két I-t vésett a kőbe.

A kőkeretdarabok a pincelejárat, az ehhez toldott helyiség falaiból, valamint 
a XIX. században kialakított új kapualj egyik befalazott ajtajából kerültek elő. A 
középkori épületbeli helyük ismeretlen.

Az épület déli fala az Óvár egykori déli falához tapad. Ebből arra következtet-
hetünk, hogy a ház, illetőleg elődje csak azután épült, miután a Zsigmond király 
által 1405. július 2-án engedélyezett új városfal emelése 1518-ban befejeződött, s 
az óvári városfal e szakasza így elveszítette hadászati jelentőségét, s ez időtől e fal 
közvetlen közelében is építkezni lehetett. A ház tehát a késő gótika korában épült.

A XVI. század második felében, különösen az LR névjegy tulajdonosa idején, re-
neszánsz ízlés szerint részben átalakították, a XIX. század elején pedig jelentősen 
átépítették. Ekkor csúcsíves és reneszánsz kőelemeit feldarabolva építőanyagként 
használták föl. A kutatómunka során a lépcsőháztól nyugatra fekvő helyiségében 
megtalálták a ház középkori kútját.

Az LR névjegy tulajdonosa a XVI. század végén, a XVII. elején élt Lucas Rodner, 
másképp Lukas Rottner, Rodner Lukacs, Lukaczy volt, aki a csúcsíves épületet, a 
kor szellemének megfelelően, reneszánsz ízlésben átépíttette. Megtehette, hiszen 
a város egyik jómódú polgára volt. 

A Rodner, Rottner név jelentése ’radnai’, vagyis ’óradnai’. Eszerint a ház egyko-
ri tulajdonosa, tulajdonosai Radnáról, másképp Óradnáról, már a tatárjárás előtt 
említett szász bányásztelepülésről származott, származtak.

Mátyás király szülőháza. Az Óvárban, annak déli kapujával, a Mátyás király 
utcával szemközti csúcsíves épület. Ebben született I. Mátyás 1443. február 23-án 
– elhunyt Bécsben, 1490. április 6-án –, 1458 és 1490 között magyar király, közép-
kori történelmünk egyik legnagyobb alakja.

Szülőháza Kolozsvár legrégibb lakóházai közül a legismertebb. Homlokzatának 
megtörtsége, a beépített kváderfalsarok kiképzése, ablakai egyenetlen elhelyezése 
arra utalnak, hogy több részben épült. Középső része a csúcsíves, amelyik a nagy 
király születésekor már állt. Keleti részét a XVI. században emelték; emeletének pad-
lózata alacsonyabb a nyugatinál, így a kettő közé három lépcsőfokot iktattak. Átjáró 
reneszánsz ajtajának szemöldökkövén az 1578-as évszám volt bevésve. A ház az egy-
kori Óvár kapujával szemben állt. Az 1441 és 1446 közötti erdélyi vajda, Hunyadi 
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János felesége, Szilágyi Erzsébet kolozsvári tartózkodása idején itt szállt meg. Mátyás 
születésekor a ház Méhfi Jakab szőlősgazda tulajdona. Heltai Gáspár ezt írja:

1575: „Ez várasban, Kolosvárban lött a felséges Mátyás király ez világra az 
Óvárban, egy régi, nagy házban, melly a déli kapunak szinte ellenében vagyon”.

A hagyomány szerint Mátyás király az egyik utcára néző, a kapu alatt balra 
nyíló szobában született. Ezt valószínűsíti az, hogy régebben az utcára néző szo-
bában helyezték el a szállóvendégeket. Szilágyi Erzsébet pedig Kolozsvárt átuta-
zóban szállt meg Méhfi Jakab házánál, ahol azután Mátyás született. Kolozsvári 
születésének emlékére a házat és tartozékait Mátyás király 1467. szeptember 28-
án minden adó és közteher alól örök időkre fölmentette.

Az épületet 1740 táján a város megvásárolta, majd később kórházzá alakíttatta. 
Az 1830-as években ún. transzportház lett, itt szállásolták el a városon átszál-
lított, súlyosabb börtönbüntetésre ítélt politikai és katonai foglyokat. 1849-ben 
néhány hónapig honvédkórház, a szabadságharc leverése után császári katona-
kórház foglyok részére. Egy része akkor is transzportház. Az épület az idő tájt 
nagyon megviselt állapotban volt. I. Ferenc József király 1887. évi látogatásakor 
azt mondta: „Nem nagy kegyeletre mutat, hogy katonai kórháznak használják”, és 
400 forintot adományozott emléktáblával történő megjelölésére.

1902-től az Erdélyi Kárpát-Egyesület és ennek Néprajzi Múzeuma volt az épü-
letben. Ezután állatorvosi hivatal, 1945 után a Móricz Zsigmond Kollégium, utána 
a Képzőművészeti Főiskola kapott helyet benne.

A kaputól jobbra bronz emléktábla látható:
EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1443 MÁRCZ(ius). 27én

MÁTYÁS
AZ IGAZSÁGOS

HUNYADI JÁNOS ÉS SZILÁGYI ERZSÉBET FIA
SZÜLÖHÁZÁT A NAGY KIRÁLY KEGYELETBÖL

MINDEN TEHER ALÓL FÖLMENTETTE
II. RÁKÓCZI GYÖRGY ERDÉLYI FEJEDELEM

E HÁZ KIVÁLTSÁGÁT MEGERÖSITETTE
I. FERENCZ JÓZSEF APOSTOLI KIRÁLYUNK

1887 SZEPT(ember). 23án LÁTOGATÁSÁVAL MEGTISZTELTE
ÉS KEGYES ADOMÁNYNYAL GONDOSKODOTT
HOGY ÖRÖK EMLÉKEZETÜL MEGJELÖLTESSÉK

A KEGYELET ÉS TISZTELET HIRDETÖJE
EZ AZ EMLÉKTÁBLA MELYET LEGNAGYOBB FIÁNAK

SZÜLÖHÁZÁRA TÉTETETT A TULAJDONOS
KOLOZSVÁR SZAbAD KIRÁLYI VÁROSA

MDCCCLXXXVIII
A bronz emléktáblát Pákey Lajos terve szerint Zala György készítette.
Leleplezésére 1889. szeptember 2-án került sor. Jókai Mór is eljött az ünnep-

ségre, és a szülőház előtti kis téren állított emelvényről szavalta el az erre az alka-
lomra írt Korvin Mátyás király című ódáját. Ezt aznap este a színházban rendezett 
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ünnepi műsorban E. Kovács Gyula kiváló színész adta elő. Az estélyen Bródy 
Sándor Mátyás király Kolozsvárt című alkalmi drámáját is bemutatták.

Az emléktáblát 1921. március 1-jén a román hatóság levétette. 1940 őszén, a 
második bécsi döntés után, mikor Kolozsvár ismét Magyarország része lett, vissza-
tették. Ferenczi Sándor 1941-ben megjelent Kolozsvári útmutatójában viszont azt 
írja, hogy az emléktábla 1938-ig a helyén maradt. Ekkor a polgármester leszerel-
tette, de pár hónap múlva felsőbb rendeletre visszahelyezték.

Mátyás király születésének a tábla szerinti 1443. március 27-i időpontja téves. 
A történettudomány szerint ugyanis 1443. február 23-án született. Guoth Kálmán 
a király születésének 500. évfordulóján, 1943-ban tanulmányt közölt a Kolozsvári 
Szemlében, s ebben tovább pontosítja az időpontot. Mint írja, annak eldöntésére, 
hogy mikor született, Mátyás a legilletékesebb. A Huszti-féle horoszkópból, melynek 
adatait a király közölte, az a következtetés vonható le, hogy a nagy uralkodó 1443. 
február 24-én hajnali 3 óra 7 perckor, Mátyás-nap kora reggel látta meg a napvilágot.

A ház homlokzatán 1995 januárjában másik „emléktáblát” helyeztek el. A ki-
sajátítás szellemében írt, a király nevét is helytelenül Mateinak, azaz Máténak 
„megörökítő”, a középkori viszonyoknak meg nem felelő szöveg szerint „Mátyás, 
a román” volt „Magyarország legnagyobb királya”. Szilágyi Erzsébetről, Mátyás 
anyjáról „természetesen” nem tesz említést. Mellesleg Hunyadi János román szár-
mazása sem bizonyos.

Mátyás király utca. A Nagypiac északnyugati sarkából az Óvárba, Mátyás ki-
rály szülőháza felé vezető szűk utca. (1945-től Matei Corvin) Kezdetben az Óvárból 
kivezető út. A 6. szám alatt áll Mátyás király szülőháza.

Mikes-ház. A gróf Mikes családnak a XVIII. század végén épült barokk ízlésű 
háza a Karolina tér északi során áll (7. szám). XX. század eleji átépítése előtt, 
amint Veress Ferenc XIX. század közepén készült felvételein látható, homlokza-
ta fölöttébb hasonlított a Farkas utcai Teleki-palota homlokzatához, kapuja fölött 
ugyancsak két oszlopon erkély állt. Udvarának emeleti árkádsora jellegzetes késő 
barokk kőkorláttal szegélyezett.

Mátyás király szülőháza 1880 körül 1889-ben, az emléktábla leleplezése után
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Óvári fertály. A XVI. században a város öt fertályának (negyedének) egyike. Az 
Óvár utcáin kívül idetartozott a Nagypiac (Főtér) északi sora, a Híd (Wesselényi, Dózsa 
Gy.) utca nyugati házsora (bal oldala) és a Szamos bal partján fekvő hidelvi hóstát.

Óvári iskola. A hitújítás után az egykori domonkos klastromban létesült, a 
XVII. század végéig működő unitárius iskola.

1698: „Az pápista atyafiak novemberben […] egy nyomtatott kártácskát is 
ragasztának az óvári, immár 3 esztendők előtt az unitáriusoktól elvött schola 
ajtajára”.

Óvári kapu. A Víz (Roosevelt) utca északi végén álló városfal Kisszamosra 
(Malomárok) nyíló kis kapuja. E kaputornyot állítólag Erdélynek a Habsburgok 
kezére jutása és örökös tartományaik közé sorolása után, 1700–1715 között bon-
tották le. Itt építették föl a kapura és a mellette álló várfalra a katonai sütödét. 
Cholnoky Jenő forrás nélkül a lebontás éveként 1815-öt említi.

Óvári kisajtó. Az Óvár északi, a Víz utca végében a Kisszamosra (Malomárok) 
nyíló kapuja. Egy 1845 körüli leírás szerint: „A belvárosnak a külvárosokkal való 
közlekedésére születésem idejében [1815] részint nagyobb kapuk, részint gyalo-
gosok számára úgynevezett kisajtók szolgáltak. Ilyenek voltak: a Közép, Magyar, 
Híd, Monostor és Torda kapu s a Széna, Király, Szentegyház, Szappany utcai és 
Óvári kisajtó.”

Óvári kisajtó előtti palló. Az Óvár északi, a Víz utca végében a Kisszamosra 
(Malomárok) nyíló kapuja előtti palló.

Óvári klastrom, zárda. A Barátok temploma melletti épület. A hitújítás előtt Do-
monkos, dömös rendi klastrom volt. Mai alakja csak a XV. században épült, eleinte 
egy része fából. A klastrom, nyelvújítás kori szóval zárda, kolostor a középkorban 
szokásos négyszögű épület, melynek egyik oldala a templom. Az udvart folyosó öve-
zi. Északi oldalát nyílt, csúcsíves árkádok szegélyezik. A keleti és a nyugati árkád-
sor későbbi. Esős időben e folyosón vitték egyes ünnepeken a templomból kiinduló 
körmenetben a keresztet, ezért keresztfolyosónak is mondják. A folyosó északi fala 
jócskán kihajlik: az 1655. és 1697. évi tűzvészkor a kőből épült második emelet fala 
ezt a részt túlterhelte. Ezért a XX. század eleji helyreállításkor a falak mellé támasztó 
kőlábakat emeltek.

Az épület dísze a nyugati és az északi homlokzat, valamint az északi oldal föld-
szintjén az ebédlő, refektórium. Ennek egy szép, a Hunyadiak korából való leszelt 
lóhereíves nagy ajtó a bejárata. A terem boltozatát egyetlen pillér tartja, a sarkok-
ban faragott boltvállkövek láthatók. Északi falába csúcsíves mérművekkel díszített 
felolvasófülkét építettek, ahonnan étkezéskor egyik szerzetes a rend szabályait, a 
rendalapító életrajzát vagy más vallásos szöveget olvasott fel. Ehhez hasonló, de 
kisebb az épület keleti szárnyában, az Óvár keleti falára néző Mátyás-terem.

Hunyadi János 1455-ben a klastrom és a templom építésére és javítására éven-
ként 50 aranyforint értékű kősót rendelt. A hitújítás idején, 1556. március 15-én 
innen is távoztak a szerzetesek. Az épület pusztán állt, mikor Izabella királynő, 
Zápolya János özvegye, János Zsigmond anyja, 1556 őszén Lengyelországból vissza-
tért Erdélybe. Mivel a gyulafehérvári püspöki palota, ahova költöznie kellett, még 
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nem készült el, kilenc hónapra egész udvarával itt szállt meg. Személyzetével együtt 
az északi szárnyon lakott. A hagyomány szerint az első emeleti folyosóról az egykori 
konyhába nyíló, ma is meglévő ablakon gyakran benézett és leszólt a szakácsoknak.

1545-ben a hitújítás tanai már Kolozsvárt is gyökeret kezdtek ereszteni. Ekkor 
Luther Márton tanainak híve, Heltai Gáspár volt a város plébánosa. A klastrombeli 
iskolában, amely akkoriban ugyancsak a Luther-híveké, Vizaknai Gergely a rektor. 
1552-től az akkor még lutheránus Dávid Ferencet választották erre a tisztségre. 
A zárda épületét az erdélyi országgyűlés 1556-ban iskolának rendelte.

Az 1557. június 1-i tordai országgyűlés 9. törvénycikke az óvári dominikánus 
zárdát már egy létesítendő tanintézet épületeként említi. Ekkor az iskola reformá-
tus. Segélyezésére a tordai országgyűlés évi száz forintot szavazott meg. Ugyaneb-
ben az évben Izabella királynő az iskolának adományozta a dézsma-negyed négy-
ötödét. 1568-ban a város lakosságának túlnyomó része áttért a Dávid Ferenc által 
hirdetett, ma unitáriusnak mondott antitrinitárius, a Szentháromságot el nem is-
merő vallásra, s ezzel az iskola is unitárius lett, és 1693-ig az maradt.

A templomot a XVII. század elején Báthori Gábor a reformátusoknak adomá-
nyozta, a szász reformátusoknak viszont a klastrom épületében volt termük isten-
tiszteletek tartására. Az ebédlőterem az idő tájt az iskola díszterme volt, s a diákok 
nemegyszer tartottak itt színielőadásokat. A legnevezetesebb az volt, melyet Beth-
len Gábor és kísérete részére rendeztek, mikor 1626-ban, második házasságakor 
Kassáról Gyulafehérvárra utaztában megpihent Kolozsvárt.

Erdély Habsburg-kézre jutása után, 1693 őszén a templomot és az iskolát a 
jezsuita rendnek adták. A jezsuiták 1725-ben átköltöztek Torda utcai új rendhá-
zukba és templomukba. Ekkor az épületet a Ferenc-rend kapta meg.

1914 előtt, évekig tartó munka során a neves építész, műemlék-helyreállító Lux 
Kálmán (1880–1961) vezetésével állították helyre. A középkori, csúcsíves ízlés helyett 
azonban több szempontból, így az ajtók vasalása szempontjából, az építész szecesszi-
ós elképzelése érvényesült. Ekkor tüntették el az északi szárny csavaros kéményét.

A Kispiac 1859-ben. Baloldalt 
a Mikes-ház és a Karolina-kór-
ház (előtte gémeskút), szem-
közt a barátok temploma



2015–2016
385JÚNIUS

KO
LO

ZSVÁ
RI KIN

CSEK

Az 1949. július 29-i törvényerejű rendelet minden szerzetesrendet, köztük a 
kolozsvári Szent Ferenc-rendet, felszámolta. A klastrom épületét elkobozták. 1949. 
szeptember 13-án román és magyar tannyelvű, képző- és táncművészeti szakkal 
Művészeti Szakközépiskolát létesítettek benne. Később a táncművészeti iskola el-
költözött, a középfokú zeneiskola maradt. Az 1989. évi változást követően az újból 
létrejött Ferenc-rend visszaigényelte és visszakapta a klastromot. A 2000-es évek 
elején, amíg a zeneiskola elköltözött, csekély évi 1200 lejért bérbe adta. 2011 júli-
usában a zeneiskola a Pap (Párizs) utca 60. szám alá, az egykori Millenniumi Nép-
iskola, legutóbb az Unirea gépgyár megszűnt szakiskolájának épületébe költözött.

A klastrom első írásbeli említése 1427-ből való.
Óvári sütőház. Az óvári városi sütöde a XVI–XVIII. században. Helyét nem 

ismerjük. Neve egyértelmű.
Óvári szoros. A Híd utca bal oldalán nyugatra nyíló első, az Óvárba vezető 

sikátor. Az 1608-ban itt épült pénzbeváltó és aranyverő házat a XIX. század végén 
lebontották, s a sikátort utcává szélesítették. Ekkor Kornis utca lett. Talán a Híd 
utca szorosa alatt is ezt az utcát értették. 1945-től Émile Zola.

Nevét az Óvárba vezető sikátorként kapta. Kornis neve valószínűleg a szent-
benedeki Kornis családnak a Ferenc-rendi templom déli oldalán nyíló kriptájától 
származik. Ennek befalazott ajtaja ma is látható. Más vélemény szerint az utca 
neve a Torony (Bocskai, S. Puşcariu) utca sarkán álló háztól való, amely állítólag 
a Kornis család tulajdona volt. Ennek feljáróján azonban a Bornemisza-címer és 
1825 volt látható.

Óvári templom. A tatárjárás előtt, az Óvárral együtt nem létezett. A telepü-
lés akkori temploma a tatárjáráskor elpusztított korai, a mainál jóval szerényebb 
Szent Mihály-templom volt.

A Kispiac (Karolina, Múzeum tér) keleti végében álló templomot a tatárjárás 
után, az akkor kialakuló Óvár lakói számára késő félköríves, de valószínűbb, hogy 
csúcsíves ízlésben emelték. Ennek idejét nem ismerjük, semmiféle adat sem áll 
rendelkezésünkre. Csupán feltételezhetjük, hogy a XIII. század végén, vagy a XIV. 
század elején épült. De az is meglehet, hogy a településnek a tatárjárás után épült 
első temploma a vásártéren, a Nagypiacon álló Szent Jakab-kápolna volt.

A Kispiac keleti végében álló templom mellé a XV. században klastrom épült. 
Az oklevelek tanúsága szerint ugyanis Hunyadi János 1455-ben a klastrom és a 
templom építésére és javítására évenként 50 aranyforint értékű kősót rendelt. A 
XV. század végén Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda özvegye, Hunyadi János 
féltestvére, kápolnát emeltetett benne Szent Antal tiszteletére. Ugyanakkor Polnár 
Gábor, a Domonkos-rendi szerzetesből lett püspök megboltoztatta. A hitújításig 
domonkos, dömös, ezután unitárius, majd a XVII. század elején Báthori Gábor a 
reformátusoknak adományozta.

1693 őszén a Habsburg-hatalom visszaadta a katolikus egyháznak. Ekkor a 
zárdával együtt a jezsuitáké lett. 1697 tavaszán, a város nagy részével együtt, 
leégett. A jezsuiták befedették ugyan a templomot, de helyreállítás helyett 1700 
körül telket vásároltak a Torda (Egyetem) és a Farkas utca sarkán, és amikor a 
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Rákóczi-szabadságharc leverése előtt, 1710-ben építeni kezdett új templomuk és 
rendházuk 1725-ben elkészült, június 13-án átadták a ferenceseknek. Az igen 
gyenge állapotú templom akkor még csúcsíves volt. Javítási munkálatait és ezzel 
együtt divatos, barokká való alakítását a ferencesek, szegénységük miatt, csak 
1728-ban kezdték meg, és a sok segély ellenére csupán több mint tíz év múlva 
tudták befejezni.

A helyreállítás során emelték a templom barokk tornyát. Ekkor épült újra a 
templom hajójának déli oldalához három kápolna. A keletit Kornis Zsigmond fő-
kormányzó alakíttatta át. Dés melletti szentbenedeki kastélyából ide hozatta a 
ma is álló feszületet, melyet családja valószínűleg Keresztúri Kristóf kővári kapi-
tánytól a szentbenedeki kastély egykori reneszánsz főépületével együtt örökölt. 
A feszület egy XVI. századi ismeretlen szobrász reneszánsz műve.

A templombejárat fölötti fülkében álló Mária-szobor, valamint a bejárattól dél-
re levő lorettói kápolna homlokzatába épített dombormű Nachtigall János 1745-
ben készült munkája. Valószínűleg tőle származik a templom homlokzatának két 
felső fülkéjében álló Szent Ferenc- és Szent Antal-szobor, és talán a Torma Miklós 
és felesége adományából 1740-ben készült szószék is. Az ő munkája lehetett az 
egykor a lorettói kápolna előtt álló két nagyméretű, egymással szemben álló egy-
szarvú, másképp unikornisszobor, melyeket az 1920-as évek közepe táján a Dés 
melletti Szentbenedeken, a Kornis család kastélyának kapuja előtt állítottak föl.

Bágyuj Lajos az óvári templomról azt állította, hogy legrégibb elődje az első ez-
redforduló után félköríves ízlésben épült. A templomon az 1970-es évek végén, az 
1980-as évek elején végzett javítási munkálatok vezetőjeként úgy vélte, hogy az első 
templom itt a XI. század végén, a XII. elején épült. Kovács András művészettörténész 
viszont úgy véli, hogy az altemplomban talált, szögletes záródású lelet – Bágyuj 
szerint ciszterci templomszentély – falai túl vékonyak ahhoz, hogy valóban egy 
korai, tatárjárás előtti templom maradványai lennének. Megalapozatlan tehát az a 

A ferences rendház az 1900-as évek elején Olvasófülke a rendház ebéd-
lőjében. Részlet, 1940
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vélemény, mely szerint az óvári templom Kolozsvár legrégibb szentegyháza, vala-
mint az, hogy a tatárjárás előtti várnak itt kellett lennie.

Neve egyértelmű. Barátok templomának is mondják.
Óvári tized. Belvárosi tized, a XIX. század közepén az egykori öt fertály és 111 

tized helyett létező 12 tized egyike. Idetartozott a Ser, a Víz, a Kenyér, a Klastrom, 
a Torony, a Kandia, a Szentlélek, a Bástya, a Híd utca és az óvári Kispiac. Jakab Elek 
nem említi, de idetartozott a Nagypiac északi házsora is.

Óvárra menő sikátor. A Híd utca bal oldalán nyugatra nyíló első, egykor siká-
torszerű mellékutca. → Óvári szoros, Kornis utca.

Óvártér. A Kispiac, később Karolina tér a XIX. század vége felé. → Kispiac.
Ötvös palló. Minden valószínűség szerint az Ötvösök tornya, az Óvár észak-

nyugati szögerődje alatti palló. De valószínűbb, hogy az ötvös változata, ami 
tulajdonképpen ötvös mérőeszköz.

Ötvösök tornya. A város és egyben az Óvár északnyugati sarkán álló, az 
ötvöscéh által gondozott és védelmezett torony. Építési ideje ismeretlen, de 
ha figyelembe vesszük, hogy eleinte a kisebb vár, az Óvár saroktornya volt, 
föltételezhetjük, hogy az Óvár falaival együtt a tatárjárás után, a XIII. század vége 
felé, a XIV. elején épült. Ily módon a város egyik legrégibb tornya volt. 1858-ban 
bontották le. A Bástya utca e saroktorony nevét őrizte meg.

1564-ben a városi tanács úgy rendelkezett, hogy a bíró a vízroham ellen e 
toronyhoz készíttessen gátat, hogy a Szamos ide ne üthessen ki, és ne rongálhassa 
meg a falat. Névváltozata: Aranymívesek tornya, Puskaporos torony, bástya, Ötvös-
mesterek tornya.

A tornyot gondozó és védelmező ötvöscéhről kapta a nevét. 1858-ban bontották le.
A Sétatér (Bartha Miklós, E. Isac) utca végén, a Malomárok partján álló sarok-

torony maradványa Veress Ferenc 1859-ben, a Kőmálról (Fellegvár) készült felvé-
telén jól látszik. Az 1970-es évek elején a Kisszamos (Malomárok) itteni kanyarját 
kissé kiegyenesítették, a Fürdő (Pavlov, Cardinal Hossu) utca elejét jelentősebb, a 
Malom utca végét kisebb mértékben, a Sétatér utca végének rovására kiszélesítet-
ték. A Malomároknak eközben néhány méterrel délre, a Bartha Miklós utca végén, 
új medret ástak. E fölé épült a ma is álló új híd. Az új mederrel a torony alapjának 
egy része megsemmisült, másik, mélyebben levő része víz alá került.

Petrichevich-Horváth-ház. A Bástya utca 2. szám alatti kétemeletes házat 
Petrichevich-Horváth Dániel, az erdélyi magyar színjátszás nagy támogatója építtette 
újklasszikus ízlésben, a XIX. század elején. A század második felében katonakórház. 
Később Rucska János gazdag ügyvéd vásárolta meg, aki a Református Kollégiumra 
hagyta. Egy ideig az egyetem régészeti intézete bérelte. 1925-ben az állam meg-
vásárolta az egyetem részére. Az 1940-es évek elején az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
régészeti és művészeti gyűjteményének adott otthont. Jelenleg Történelmi Múzeum.

Pénzváltó- és aranyművesház. Az Óvárban, a Ferenc-rendi templom szenté-
lye melletti – attól délre lévő –, Kornis (É. Zola) utca 4. sz. alatti épület. Homlok-
zatán fülestábla, rajta az egykori pénzverőház felirata:
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’Pénzváltó / és aranyműves / ház / 1608’.
Kolozsvárt 1400 körül létesült pénzverde. Az aranybeváltó ház első említése 

1466-ból való. Ebben a házban volt az arany-ezüst salak latin neve, a cementum alap-
ján „cémentes”-nek nevezett ifjú Filstich Péter műhelye, hivatala. → Óvári szoros.

Ser utca. A főposta háta mögött, az 1930-as években lebontott épületek között, 
a Kisszamossal (Malomárok) párhuzamosan vezetett a Báthori (O. Petrovici) utcából 
a Víz (Roosevelt) utcába. Az északi városfal belső oldalán, a falak erődjellegének 
megszűnése után, valószínűleg a XVIII. század végén, a XIX. század elején alakult 
ki. → Sör utca, Sörház, Sörház utca.

Az egykori Ser-, illetőleg Sörháztól kapta a nevét.
Státua. I. Ferenc osztrák császár, magyar király és felesége, Karolina Auguszta 

1817. évi kolozsvári látogatása emlékére, közadakozással gyűjtött összegből és főleg 
Topler Imre vendégfogadós nagy anyagi áldozatával emelt és 1831. október 4-én, 
Ferenc-napon leleplezett emlékoszlop. Az oszlopot Hirschfeld Frigyes kolozsvári 
kőfaragómester építette, a vaskoszorúkat Henczenberger János kolozsvári lakatos 
verte, a domborműveket Joseph Klieber bécsi művész készítette. Eredetileg a 
Nagypiac (Főtér) Búzapiacnak mondott része délkeleti felében, a Belső-Szén 
(Jókai, Napoca) utca északi sorának vonalában állt. 1899-ben, a Nagypiacnak a 
Mátyás-szobor felállítása előtti általános rendezése során került jelenlegi helyére, 
az óvári Kispiacra (Karolina, Múzeum tér).

1899: „A király látogatása kellemes benyomást hagyott maga után. Ezt bizo-
nyítja az, hogy Pál Sámuel főbírónak azon indítványát, hogy őfelségeik látogatá-
sára emlékoszlopot állítsanak a Búzapiac közepére, osztatlan örömmel és lelkese-
déssel fogadták, és széles körben megindították a gyűjtést. Az alapkő letétele 1823 
október 25-én történt meg ünnepélyesen.”

Három oldalát féldomborművek díszítik. Keleti oldalán a császári pár bevonu-
lása a Magyar kapun, korabeli öltözetet viselő városbeliek sorfala között, a délin 
Kolozsvár háromtornyos, csapórácsos kapus XIV. századból származó címere, a 
nyugatin a tér keleti felében álló, később a császárné nevét fölvett kórház bejára-
tánál alamizsnát osztó Karolina császárné látható, északi oldalán a látogatás latin 
nyelvű szövege.

A jó kolozsváriak Státovának mondták. Amint Laczkó Géza írja, „A Nyehó (a 
New York Szálló tréfás neve) teraszáról a tekintet körülszaladhatta az egész Fő-
teret, amelynek nem is a közepén állt a templom, hanem kissé odább nyomva az 
Óvár felé, míg ezen a felén egy dísztelen négyszögű kőmicsoda állt, oldalán finom, 
de értelmetlen reliefekkel, tetején egy ismeretlen mellszoborral. Az úgynevezett 
»státova«, mint utóbb kiderült, Ferenc császár kolozsvári látogatását megörökítő 
emlékmű, amelyet később, a nagy nemzeti fellángolás idején bedugtak az Óvár 
legnagyobb kis terére, s amelynek helyén ma a római farkas szobra áll, lógó 
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emlősorozata alatt a pöttöm Romulusszal és Remusszal. A templom s a státova 
között piaci árusok nyüzsögtek.”

Szent Erzsébet-klastrom. A Kispiac (Karolina, Múzeum tér) északkeleti sar-
kán, a Ferenc-rendi klastrommal szemközt álló épület a ferences harmadik rendi 
nővérek Szent Erzsébet-klastroma volt. Egykori térképek tanúsága szerint ez a Kis-
piac északi sorával, nyugaton a Víz utcával (Roosevelt), keleten a Sikátorral (Barát 
utca, Ferenc-rendiek utcája, Deleu), északon a Sörház utcával határolt háztömb 
keleti negyedét foglalta el. A Kispiac északkeleti sarkától észak felé, majd a Sör-
ház (Báthori, O. Petrovici) utcát elérve, ennek sarkánál északi szárnya nyugat felé 
folytatódott, végül ez a szárny dél felé kanyarodva, az épület majdnem teljesen 
körbefogta a klastrom udvarát. Az épület tehát az Ipartestület székházának helyén 
kívül elfoglalta az ettől északra fekvő telekrészt, melyen az 1914-ben épült székház 
mellett 1930-ban felépült az autóbusz-pályaudvar.

1995-ben ez utóbbi helyére tervezett ház alapozásakor romokra bukkantak, fel-
tárásukra ásatásokat kezdtek. Római romokat és a Szent Erzsébet-klastrom romjait 
tárták föl, 2012–2013-ban pedig kétemeletes lakóházat építettek a feltárás fölé.

A ferences nővérek rendje 1733 és 1787 között működött. 1787-ben II. József 
császár oszlatta föl. Ennek épületét az 1820-as évek közepén az Országos Karoli-
na-kórház részére vásárolták meg, s ez a Belső-Szén (Jókai) utcából költözött ide. 
A kórház növekedésével az 1860-as években kibérelték a szomszédos Basta- és Mi-
kes-házat. A kórház az 1890-es években fölépített Mikó utcai egyetemi épületekbe 
költözött. A Basta-házat 1902-ben, az egykori klastrom épületét 1914-ben bontot-
ták le. Utóbbi helyére építette föl az Ipartestületi Hitelszövetkezet a székházát, a ma 
is álló sarokházat. → Karolina-kórház, Vicus.

Szentlélek utca. A Víz (Roosevelt) utca elejétől nyugatra nyíló, a Belső-Monostor 
(Unió, Memorandum) utcával párhuzamos, a Sétatér (Bartha Miklós, Emil Isac) utcá-
ig vezető utca. 1994-től Virgil Fulicea.

Neve réginek tűnik, ennek ellenére írásban, 1852–1857-ből valóként, csak Ja-
kab Elek Kolozsvár története című, 1870-ben napvilágot látott munkájának első 
kötetében tűnik föl első ízben. Eredetét tekintve talán a Szent Lélek-ispotállyal 
függ össze, de ez nem valószínű, mert az egykori kórház a Kőmál alatt, a későbbi 
malom közelében, e fölött volt.

Szülőház. A XIX. században a Kispiac északi oldalán, a Mikes-házban működő 
egészségügyi intézmény. → Karolina-kórház, Mikes-ház.

Tauffer-ház. A Torony (Bocskai, Bernát Andor, S. Puşcariu) és a Klastrom (V. 
Goldiş) utca sarkán, Mátyás király szülőházával átellenben álló két, egyemeletes, 
újklasszicista épület. A XIX. század elején épült ház sarkán vasrácsos erkély dí-
szeleg. A tulajdonos Tauffer család Nyugat-Magyarországról származott Erdélybe. 
Brukenthal Sámuel báró hozta magával a szorgalmas kárpitosokat Nagyszebenbe. 
A főkormányszék idehelyezésekor kerültek Kolozsvárra. Ebben a házban nyitotta 
meg a XIX. század első felében Tauffer József jómódú kereskedő az első kolozsvári 
polgári olvasót.
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EK Távbeszélőközpont. Az 1930-as években a Bocskai (Torony, S. Puşcariu) és 
Kornis utca sarkán épült (Kornis [Zola] utca 3.). 1944. október 9-én, a visszavo-
nulás előtti este, 10 óra körül a magyar csapatok felrobbantották. A Bocskai utca 
szemközti sarkán álló ház is összedőlt, tűz ütött ki, a Ferenc-rendi templom is meg-
sérült. 1946–47-ben állították helyre. Az 1950-es években az egyemeletes épületre 
még egy emeletet, a szomszédos Torony utcai telekre később új szárnyat építettek. 
Az 1990-es évek második felében utóbbit az udvar beépítésével bővítették.

A 2000-es évek elején a világháló széles körű használatával, de különösen a 
zsebtávbeszélők széles körű elterjedésével, a vezetékes távbeszélő-hálózat, a hoz-
zá kapcsolódó készülékek háttérbe szorultak, használatuk jelentősen csökkent. Így 
a távbeszélőközpontok közül többet megszüntettek. Az első, a Kornis és a Torony 
utca sarkán álló, évek óta használaton kívül van, az épület pedig zárva. 

A távbeszélőközpont építése előtt a Bornemisza-ház állt a saroktelken. Ennek 
előzménye az a ház volt, melyben 1610-ben Báthori Gábor támogatásával létrejött 
az első kolozsvári református iskola, a későbbi kollégium elődje.

Az 1970-es évek elején a főposta mögött, a Tyúkpiacon, majd az 1980-as évek 
elején a Víz (Roosevelt) utca és a Tyúkpiac (Caragiale park) sarkán újabb távbeszé-
lőközpont épült. Azóta több kisebb, hasonlót építettek a Györgyfalvi, a Monostori, 
a Hajnal, a Dónát, a Magyar utcai negyedben.

Torony. A Főtér, a Dózsa György (Wesselényi Miklós, Ferdinánd király) és a 
Torony (Bocskai, S. Puşcariu), valamint a Mátyás király és a Kornis (E. Zola) utca 
által határolt L alakú háztömb területén áll az Óvárt, a tatárjárás idején elpusztító 
egykori városnál jóval kisebb területen épülő települést kerítő fal egyik megma-
radt része és falrendszerének délkeleti saroktornya. Valószínűleg a XIII. század 
végén, a XIV. század legelején épült.

Amikor a Nagypiac (Főtér) körül megnövekedett várost Zsigmond király 1405. 
július 2-i engedélye alapján a XV. század első felében fallal kezdték keríteni, majd 
ennek építését II. Lajos király 1517. szeptember 11-i parancslevele nyomán 1518-
ban befejezték, e torony védelmi rendeltetése megszűnt. Az itteni tömlöcre vonat-
kozó első ismert adat 1497-ből való. Sok rabot innen vittek a vesztőhelyre. A félel-
metes hírű börtönt végül az 1848-as forradalom előtt megszüntették.

Ez a város egyik legódonabb épülete, ajtókerete a román, azaz félköríves ízlés 
egyetlen helyi maradványa. A XX. század elején néhány évig Városi Múzeumnak 
rendezték be, de nedvessége miatt erre alkalmatlannak bizonyult. 1948 után a 
Főtér 25. szám alatti vendéglő, a Gambrinus, illetőleg a Vendéglátó-ipari Vállalat 
évtizedekig raktárként használta. Az idő tájt nem volt látogatható, fényképezni 
csak nagy utánajárással lehetett.

2001 tavaszától nem tartozik az étteremhez, Barlangtani Múzeummá alakítot-
ták. A megnyitó utáni gyér érdeklődés miatt azonban többnyire zárva van, csak 
kérésre, a városházára telefonálva nyitják ki. 2010 tavaszától állandóan zárva 
van, mert az idevezető kapu és kapualj magántulajdon, és erre hivatkozva a tulaj-
donos a kaput zárva tartja, senkit sem enged be az udvarra.
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Az átalakítás során a vakolat alól több felirat került elő, köztük a mellékelt, 
a földszinten, a bejárattól balra nyíló üvegajtó mögött, kb. 1 m magasan, egy hoz-
závetőleg 20 × 20 cm-es csiszolt kövön több név látható. Az első három vésete 
elég mély. Az első viszonylag jól, az alatta lévő két név kevésbé jól olvasható, a 
többi az igen sekély véset miatt kibetűzhetetlen.

CAPTIVUS
IOHANES CzONTOS
MICHALy VAS I0
ANDREAS SzILAGI N
[…]
Az első sor jelentése ’foglyok’. A neveket a rabok vésték. Betűik eléggé kuszák, 

több helyütt sérültek. Időpont nincs. A néhol összevont betűkből, továbbá a har-
madik név kezdőbetűjéből, az Sz-ből arra következtethetünk, hogy a XVII. század 
elejéről való, amikor az sz hangot már nem z-vel, hanem sz-szel jelölték. A követ 
a közepén mintegy kettéosztó repedés miatt a SzILAGI L-jére csak a többi betűből 
lehet következtetni. Valószínűleg az első és a második név is ezzel egyidős.

Az Óvár megmaradt délkeleti falának maradványából látható, hogy a tornyot a 
fal szögletének belső oldalán emelték. Amikor a Szent Mihály-templom piactere kö-
rül megnövekedett várost a XV. század elejétől fallal kerítették, védelmi rendelteté-
se megszűnt. Lehet, hogy akkoriban kezdték tömlöcnek használni. Mint említettük, 
az erre vonatkozó első ismert adat 1497-ből való. Az 1550-től jegyzett legrégebbi 
városi számadáskönyvek carcer seu turris-ként, ’tömlöc vagy torony’-ként emlege-
tik. 1550-ben javították, deszkával fedték, és új ajtót készítettek a nők fogdájához. 
1588. március 20-án a százférfiak tanácsa megállapította, hogy a bíróknak sok 
„bút” okozott a foglyok gyakori szökése és a fogház „épületlen és erőtlen” volta. 
Elhatározták hát, hogy a fogházat és kerítését kőből kell felépíteni.

Ennek alapján 1590. május 11-én kezdték bontani Márton deák sütőházát, s 
helyébe a szögleterődítés mellé, északra, ennek felhasználásával, városi fogházat 
építettek. Ez volt az Óvár délkeleti tornyával – bár több szerző szerint azonos, 
valójában – csak részben azonos szomorú és félelmetes Torony, amelyben rabokat 
tartottak, akik közül sokan innen kerültek a vesztőhelyre. Építtetője Miklós deák 
és Diószeghi István volt. Rendeltetését a XIX. század elejéig megőrizte. Keleti ol-
dala a Dózsa György (Wesselényi Miklós, Ferdinánd király) utca 5. szám alatt, az 
udvar végében ma is látható.

A bejárattal szembeni ajtó mögötti helyiségben, az egykori tömlöcben baloldalt 
nyíló, mintegy 3,5–4 m2-nyi cellában, hozzávetőleg 20 × 20 cm-es kövön felirat 
látható:

IT VOLT FOGVA NAG(y)
bANYAI SAMUEL NYOLTZ
HOLNAPIG A TSASZAR RE(-)
MONDA TSITKOJAERT
AN(n)O 1797
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EK 1788–1789-ben, másokhoz hasonlóan, Bányai Sámuel két kincstári – katonai – 
maglovat, aerarialis vagy császári kancát vett át azzal, hogy két esztendő múltán 
helyettük két, ún. remonda csikót ad a kincstárnak. A két esztendő után a két 
kanca megdöglött „az régtől fogva bennek levő kehe” miatt. Bányainak ki kellett 
volna fizetnie a be nem szolgáltatott csikók árát, de ő tanúkkal bizonyította, hogy 
nem tehet a kancák elpusztulásáról, és kérte a csikók ellenértékének elengedését. 
A kincstár csak évek múlva vette elő az ügyet, és a városi tanács által „megszo-
ríttatta” Bányait, hogy törlessze adósságát. Bányainak erre nem volt lehetősége, 
ezért 1796. október 30-án a Toronyba zárták.

2001-ben, a helyreállítási munkálatok során, egy lebontott fal mögött, a fenti 
felirattól balra, mintegy méterre Máthé János két, alig kibetűzhető, eddig ismeret-
len feliratra bukkant:

IT VOLT FOGVA
KOLOSW[…]
JÓSEF 5 K[EO?] MIES[…]I
ANNO
Fölötte egy elmosódott, a közelben két, erősen kopott, töredékes felirat látható. 

Az alsóból ennyit sikerült kibetűzni:
[…]T VOLT
[…]MA HF
SEGESzT
70:
A kőboltozatos földszinti ajtó fölött emléktábla áll:
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D. (címer) I.
ÉN KASSAI MIHÁLY 1820ba

TÖMLÖTZ TARTO LETTEM, EBBEN A’ FOGHÁZBA:
TI! SZERENTSETLÉNEK, KIK ITTEN SZENVEDTEK

A’ BAL SZERENTSÉNEK, PÉLDÁI LETTETEK;
HA SORSOTOK FORDULT, OLLYKOR BU BÁNATRA
VOLTAM NÉKTEK MÉG IS, VIGASZTALÁSTOKRA

MIDÖN 1821be IRTAK, E’ TÖMLÖTZ S KŐFALAK AKKOR
MEG (záródísz) UJULTAK

A tábla felső részén Kolozsvár háromtornyos, csapórácsos kapus címere. Ettől 
jobbra a kézírásos betű nem látszik tisztán. I-nek írtuk, de S is lehet.

A tömlöc 1821. évi megújítását több vizsgálat előzte meg. Ezek során megál-
lapították, hogy a fogházban tarthatatlan állapotok uralkodnak, a foglyoknak jó-
formán fekvőhelyük sincs. Ezzel egyidejűleg a foglyokat nem lehetett kellőképpen 
őrizni: nem volt elég bilincs, lábvas stb., az épület, a körülötte lévő helyiségek és 
a megmaradt óvári kőfal nem megfelelő helye miatt a szökések egyre gyakoribbá 
váltak. Utoljára 1820 júliusában a város főbírája elrendelte a Torony javíttatását. 
A munkálatok megkezdéséhez a döntő okot az október 13-ra virradólag keletkezett 
tűz adta meg: a tömlöc „felgyújtatott, s két szobáknak a fedele egészen elégett, s 
a több fedelek is nagyon megbontattak, hogy a tűz tovább ne harapóddzék”. A 
városnak nem volt pénze, így a munkálatok még 1821 nyarán is folytak, amikor 
Kassai Mihály porkoláb az emléktáblát a Torony bejárata fölé tétette.

Az emléktáblával jelzett ajtó fölött, az emeleten nyíló egykori cellában, az ajtó-
val szemközti falon jókora kusza betűkkel az alábbi szöveg olvasható:

TÖRÖK FERENCZ
1 MAJ 1835.
Torony utca. A Mátyás király utca végén, jobboldalt, Bocskai István és Mátyás 

király szülőháza között keletre nyíló, majd az Óvár egykori déli és keleti falának 
szöglete miatt derékszögben megtörő, északnak kanyarodó kis utca. (Jelenkori 
neve: Sextil Puşcariu)

Nevét az Óvárnak az utca derékszögű kanyarjában álló egykori délkeleti szög-
lettornyáról, a később börtönné alakított Toronyról kapta.

Városfalmaradványok. A Báthori utcában (O. Petrovici), a Műegyetem Malom 
(Bariţ) utcai épülete mögött, a részben a Műegyetem és a szomszédos lakóház 
tűzfalával határolt üres telken az 1960-as években még látható volt egy vastag 
falmaradvány. Melyre a Műegyetem új szárnyát akkoriban emelték. Az épületben, 
a gépek között ma is látható. Az Óvár északi falának ez a része a valamikor 1270 
után, az V. István által idetelepített szászok és vendégek erődítési munkálatainak 
a maradványa.

Az akkor kialakuló település első falai azt a nagyjából négyzet alakú terüle-
tet vették körül, melyet keleten ma a Híd (Dózsa György, Ferdinánd király) utca 
Kisszamosig (Malomárok) tartó szakasza, északon a Kisszamos (Malomárok), 
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EK nyugaton a Bartha Miklós (Sétatér, Emil Isac) utca, északon pedig az Unió (Belső-
Monostor, Memorandum) utca és a Főtér északi oldala határol.

A Műegyetem épületében ma is látható a legrégibb városfal néhány részlete.
A Szentlélek utca 3. szám alatt, az udvar déli oldalán álló fal felső része az 

Unió utca 4. szám alatti ház tűzfala, alsó része az Óvár egykori déli fala. Ennek 
felső felében néhány gerendavastagságú lyuk látható. Az egykori városfal belső ol-
dalán, a mellvéd mögötti, a védők közlekedését szolgáló gyilokjáró, függőfolyosó 
tartógerendáinak helye.

1405-ben Zsigmond király engedélyt adott a városnak arra, hogy az Óvár falain 
kívüli új várost is falakkal kerítsék. Az Óvár nyugati és északi fala az épülő város-
falrendszer része lett. A keletivel és a délivel, valamint a délkeleti saroktoronnyal 
ellentétben, melyek ezután elvesztették hadászati jelentőségüket. A keleti és a déli 
fal előtti vizesárkot feltöltötték, helyén házakat építettek. Így alakult ki a Monostor 
– később Belső-Monostor – utca jobb, illetőleg a Híd utca bal oldali házsora.

A Jakab Elek által 1870-ben kiadott Kolozsvár története első kötetét kiegészítő 
Oklevéltár rajzai közötti várostérkép az Óvár falainak akkori és többé-kevésbé mai 
állapotáról nyújt részletes képet.

Vicus. Az Óvár egyik kis utcájának latin neve. Jelentése ’szűk, kis utca’. Mint-
hogy a városnak ebben a részében több ilyen, vicusként jegyzett utca volt, ebből 
az egyetlen adatból helye meghatározhatatlan.

Víz utca. A Szentlélek utca elejétől az óvári Piac nyugati oldalának érintésével 
az északi városfalig, az utca végében nyíló kisajtóig vezető utca. Bár első ismert 
adatunk csupán a XIX. század közepéről való, óvári utcáról lévén szó, a név ennél 
régebbi lehet. 1945-től Roosevelt utca.

Végében, a városfal kis kapuján, a Vízkapun, a Kisszamoshoz (Malomárok), a 
vízhez lehetett kijutni. Innét a neve.

Vízkapu. A Víz (Teleki, Roosevelt) utca északi végén álló városfal Kisszamosra 
(Malomárok) nyíló kiskapuja. Az Óvári kapu másik neve. A kis kapun a Kisszamosra, 
a vízre lehetett kijutni. Innen a név. Vízi toronynak is mondták. → Óvári kapu, Óvári 
kisajtó.
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Cs. Szabó László

Mátyás bölcsője, Jósika sírhelye

Egy kolozsvári utazás története

Az erdélyi vonat a külső vágányon áll. Szokásom ellen s vesztemre hordárt 
fogadok.

– Bon jour marquise – hajlong Illyés kajánul a vonat előtt, s szívére teszi a kezét. 
Márai körülnéz a kalauz után. – Egy félfülkét Erdély urának! – mondja izgatottan.

Már áll a játék, megütötték s rögtön továbbadták a hangját. Elkezdődött az a 
„kétévi vakáció”, amely a valóságban legföljebb egy hétig tart, s az élet hétéven-
ként legföljebb egyszer adja meg. Ezúttal három napot mért ki. Magyar írók utaz-
nak Kolozsvárra.

Az egyik ablakban két mongol diák mosolyog: Szabó Lőrinc és Keresztury De-
zső. Egy másik ablakban most elevenedik meg egy tibeti dervis képe: Darvas Jó-
zsef. „Urbánusok” és „népiek” nem is gyanítják a természet egészséges tréfáját. 
Azokon is, ezeken is ottfelejtette egy tatár nász emlékét. „Te olvass Schillert, te 
fordíts Verlaine-t, te menj a részes aratók után” – parancsolja a természet. „De az 
álmaitokra közös arcot ragasztok: egyforma szemvágással néztek Hölderlinre s a 
maradozó alföldi porba. Ez az én elégtételem.”

Csak magam előtt villant fel ez a gondolat, de úgy látszik, önkéntelenül tovább-
adtam. Mert a játék szétömlik a vonaton, s csakhamar elönti az egész fülkét.

– Kegyelmes uram – fordulnak ketten is Máraihoz –, tekintsd meg a munkás 
pórokat a mezőn.

Márai kinéz.
– Valóban emberszabásúak – mondja meglepődve. – Amint látom, nagyon seré-

nyek. Okvetlenül figyelmeztetni fogom erre az urbánus Nagypolgárokat.
Telegden Illyés az ablakhoz lép. Mért csak az ablakhoz. Mindjárt a történelem elé.
– Né, idevaló volt a püspök, akit Dózsával karóba húztunk – szólal meg a sötét 

Pór. – S illő ceremóniával tettük: még a süveg is a fején volt.
De a váradi dombok egy pillanatra őt is, Kereszturyt is kibuktatják a játékból; 

a kopár Alföld után megkönnyebbülten száll a tekintetük a szőlőkarókra. Úgy reb-
bennek vissza a szelíd borvidéki patriotizmusba, mint a külföldi pusztarajongó a 
hazai kultúrájába. Ezek a dunántúliak majdnem olyan szorongva szeretik az Alföl-
det, mint hajdan Lenau. Csakhogy most maga a szorongó örül legjobban a szoron-
gásnak. Nem árt, ha egy kis nép egy kicsit félelmes is! – gondolja. Márpedig amit 
mi a szolnoki híd s Berettyóújfalu között láttunk – (s kofaautóbuszon vagy szeké-
ren többször keresztüljártunk, ropogván s ropogtatván a kölcsönös kuruc ölelé-
sekben) –, nem is kicsit félelmes. Van ebben a fátlan, nyílt pusztaságban valami 
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áthatolhatatlan és bevehetetlen. Talán egy más korban a műemlékeinkkel feküd-
hetünk ki a világ elé. De most, népek nagy ítéletnapján erre a rideg földdarabra 
tettük fel a jövőnket. Az idegen jön, s arcátlan a maga lángelméjét dicséri faragott 
köveiken. Ezt a kő- és fanélküli világot azonban óvatosan járja körül. Nincs az a 
lánc, amiben eléggé megbízna. S mi: lágyabb dunántúliak, beszédesebb erdélyiek 
s szelídebb felvidékiek örülünk, ha helyettünk is vicsorít ez a pusztai nép.

A régi helyemen ülök, a Newjork-terasz sarkán, szemközt a piaccal s a templom-
mal. Akkora ez a templom, mintha Noé bárkája körül csapolták volna le az özönvizet. 
Úgy is szálltak rá az események, mint a galambok s a vércsék az Egyetlen Hajó pere-
mére. Itt oldotta fel Izabella királyné a magyarokat a hűségesküjük alól, mondván a 
legenda szerint, hogy a korona soha többé nem száll vérükből való királyra, itt olvas-
ták fel Bocskai végrendeletét, melyet egy állhatatlan nép bűnei és bűnhődései diktál-
tak a tollába, itt lépett a korán öregedő Bethlen Gábor a választók elé. Egész életéről 
számot adhatott magának ez a számadós ember, amíg átjutott a roppant piacon.

Akkorára szabták ki ezt a teret, mint máshol egy várost. Amikor felmérték, 
Spalato még körülbelül belefért Diocletian palotájába s Arles egy római arénába. 
Évszázadok múlva Párizsban mertek ilyen terekre gondolni. S a vakmerő arány-
érzék nemzedékről nemzedékre továbbszállt, a csoda szívósan megismétlődött. 
A dédunokák óriás temploma méltó volt a dédapák óriás teréhez. Ülök a teraszon, 
s káprázva szoktatom magam a méretekhez. Igen: ez a Piazza hiányzik Pestről. 
Pest, a főváros sose merte eltanulni az előkelő nagyvárosi fellépést Kolozsvártól.

Elzörög a szekér Monostor felé. A rácson kívül megállnak az első kolozsvári jó 
barátok.

– Látom, jól érzed magad – mondja az egyik.
Nem tudja, milyen nagyot mondott. Én elégszer voltam boldog, de nagyon rit-

kán éreztem jól magam. Valószínűleg más is így van vele. Arra az időtlen, érdek-
telen, komoly indulat nélküli, szélcsendes érzésre gondolok, amit – ha filozófus 
volnék – a spirituális lét örömének neveznék. Leginkább a gyerekek érzik, s leg-
inkább akkor, amikor maguk alkotta, láthatatlan és felnőtt barátaikkal társalog-
nak a „maguk” országában. Én felnőttkoromban nagyon ritkán éreztem. Pontosan 
emlékszem a helyekre: a kassai dómban, párizsi Odéon könyvállványos árkádjai 
alatt, a qua Voltaire-en, egy kis téren a Frari előtt, a firenzei Trinita hídon s római 
piazza Navonán. Úgy emlékszem, sehol máshelyt. S talán Kínában érezném, egy 
tudós házában. S mindig érzek Kolozsvárt, az első félórában, szemközt a piaccal 
s a templommal. Olyan méltók egymáshoz, mint egy bölcs fejedelem s egy bibliás 
fejedelemasszony.

Hirtelen fölállok.
– Gyertek, megmutatom a várost.
Illyés, Keresztury és Márai van velem: két dunántúli s egy felvidéki ember. 

Egyelőre gyanútlanok. Nem tudják, milyen fékeveszett természeti tünemény egy 
erdélyi lokálpatrióta, még ha renegát is.

*



2015–2016
397JÚNIUS

ÍRÓ
K KO

LO
ZSVÁ

R
RÓ

L– Ez itt a ferences zárda, a legrégibb templomhely Kolozsváron. Mithras ezen 
a ponton is megpróbált mérkőzni Krisztussal az emberiségért. Ez a Tudor-íves Má-
tyás-terem, mellette a konyha, onnan a felső ablakból dirigálta a lányokat Izabella 
királyné, mikor megszállt a kolostorban. Ezen a sajtón készült a Kájoni-énekes-
könyv, nemrég hozták fel Csíksomlyóból.

Egy fiatal ferences a kalauzunk, ragyog a száján a székely beszéd. A minap jött 
Rómából.

– S mit szól Róma a ferences tartomány kettészakításához? – céloz valamelyi-
künk Dél-Erdélyre.

– Róma azt mondja, hogy a románok is sokan vannak – feleli „fájdalmas, bús 
kitérő”-vel.

Értjük. Róma a meghódítandó lélekmilliókban gondolkozik, mi a megtartandó 
hazában. Egyforma szüksége van az ellenfelekre a közös térítéshez; Xavéri Szent 
Ferenc árnya a hullámzó, változó, vérző nemzeti határok felett a pogány tengerre 
mutat ki. Ezért volt néha nehezebb dolga a megszállás alatt a katolikus magyarnak, 
mint a kálvinistának vagy éppenséggel az unitáriusnak. Kálvin hitvallása, amit ő 
még egy új, egyetemes katolicizmusnak tartott, réges-régen széttört nemzeti vallá-
sokra. Az erdélyi kálvinisták elsáncolták magukat a magyar zsoltárokba, az ősi kol-
légiumokba, a független eklézsiába; Skóciából vagy Genfből legfeljebb segélyt kap-
tak s nem parancsot. Mindent el kellett venni tőlük, semmit se kellett átengedniök. 
Nem tetézte a fájdalmukat olykor-olykor a néma engedelmesség. Nem panaszképp 
írom ezt. Az erdélyi katolikusok örökkévaló célokért engedelmeskedtek; egy nem-
zetfeletti, halhatatlan örökségért viselték néha a legsúlyosabb keresztet.

Csöndes, ábrándos harmóniumszó száll utánunk a kolostorból.
– Abban a sarokházban kutatott Szendrey Júlia az eltűnt férje után. Ott, az 

emeleti ablakok mögött vesztette el hamarább a hitét, mint az ország. Az épü-
let ma az Erdélyi Múzeumé, udvarán régi, figurás sírkövek állnak, jó részüket 
akkor mentették ki a temetőből, mikor az új halottak a régi halottak elé álltak, 
hogy „latinszavú” széles márvánnyal takarják el a magyarszavú keskeny köve-
ket. Átellenben lakott Kővári László, Erdély nagy történésze s beljebb az utcában 
Reményik Sándor. Ebben a kis utcában dolgozott Heltai Gáspár nyomdája, ez itt 
Mátyás szülőháza, ez meg Bocskaié. A kapu alatt az egykorú tábla latin verséből 
megtudjátok, hogy péntek volt a szerencsés napja.

 Illyés Gyula Keresztury Dezső Cs. Szabó László Márai Sándor Szabó Lőrinc
(forrás: pim.hu)
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Kiérünk a főtérre. Alkonyodik, a friss ültetésű fiatal fák levelei a könnyű esti 
széltől is riadoznak.

– Ebben a házban lakott Dávid Ferenc, itt is fogták el a túl heves hitéért. Ott, 
a túlsó sarkon lakott Kakas István londoni és perzsiai követünk, Shakespeare 
kortársa, a szomszéd házban játszotta Kócsi Patkó az első magyar Hamletet, a 
tér közepére ácsoltatta Báthory István a vérpadot az elpártolt uraknak s Báthory 
Zsigmond a törökpárti tanácsosoknak. Húsz év alatt kétszer is megszagoltatták a 
néppel a nagyurak vérét.

A többiek már mennének tovább, eléjük állok.
– Vigyázzatok, itt némelyik ház csal a csúfságával. Egy szörnyű zsarnok csúfítot-

ta el őket: a nagykörúti stílus. Ő volt a múlt század Báthory Zsigmondja. Körbejárt a 
téren, letépte a remegő házakról a kőkapukat, végigköpte őket cégtáblákkal, gipsz-
szel s puffadt bádogtornyokkal. Azok a kőkapuk ma a múzeumban lappanganak, ott 
fejtik meg „kincses” Kolozsvár igazi értelmét, a legigényesebb latin Magyarországot. 
De a falak közt, a boltíves szobákban egyszeriben visszaöregednétek négy évszá-
zadot. A latin jelmondat, a virágindás kapuráma, a faragott címer a kapualjakba 
menekült, villanyhuzalok, kézikocsik, kimustrált ládák közé. Lépcsők alá, az udvar 
fenekére húzódtak a tomboló zsarnok elől, akit csak most kezdenek megfékezni.

Elmondtam mindent? Egy cégtábla egy század eleji emléket ébreszt föl.
– Az én gyerekkoromban két könyvkereskedő volt ezen a téren, az egyiket 

Lepage-nak hívták, a másikat Gibbonnak. Én az angol történész nevét s a francia 
ortográfiát két kolozsvári cégtábláról tanultam meg.

– Így lett ön makacs európai – szűri le a tanulságot Keresztury szellemtörténész 
– (vagy inkább esszéíró?) – tömörítéssel.

Ha bekötött szemmel járnék is, a szívverésem elárulná, hogy a Farkas utcához 
közeledünk.

– Ez a mi Via Sacránk. Itt állt Báthory István egyeteme, ez meg Mikes Kele-
men és Jósika Miklós iskolája. A szemközti sarok valamikor a jezsuitáké volt, az 
ő helyükre költözött később Szebenből a főkormányszék s az országgyűlés. Itt 
orkánlott Wesselényi, itt gyűjtött tagokat Aranka György a nyelvművelő társa-
ságnak, itt járt kézről kézre Bölöni Farkas amerikai utazása. Ma az új egyetem 
áll a helyén. Itt magyarázta Farkas Lajos Mommsent és Balogh Artúr Benjamin 
Constant-t, hogy Kolozsvár mind a két sedani ellenfélnek eleget tegyen.

Hatalmas, csupasz háromszögű orommal zárul a Farkas utca: a református 
templommal. Úgy tartok feléje a többiekkel, mint Augustus császár a családjával a 
felvirágzott békeoltárhoz. Ekkor ér a döfés.

– Ebben a házban… …született Pascal – szól közbe nyugodtan Illyés. – Mert-
hogy Emese, Nimród és Attila ebben a városban született, azt már megtanultuk 
egy tömör félórában.

Hátrafordulok. Három fellázadt magyar nevet rám. Csak most eszmélek a veszély-
re: egymagam vagyok két dunántúli, egy kassai és három katolikus közt. Az egyik 
ablakkeretben faragott kőpohár úrvacsorai kehely: egy ötvös lakott abban a ház-
ban. Elharapom. Ebben a házban született Reményik. Visszafogom a nyelvem. Egyik 
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boltíves szobájában fordítják a teljes Laforgue-ot. S valószínűleg amott lakott Apáczai 
Csere. Ezt is, azt is lenyelem, de a lenyelt titkok csakhamar más ajkon pattannak ki.

Be akartunk menni a református templomba. Futok a kulcsért az egyházfihoz, 
de a lelkészlak lépcsőjén összeütközöm egy daliás férfival.

– Hozom én – mondja mosolyogva. Nem gondolnám, hogy ő az egyházfi. Jön a 
kulccsal s bemutatkozik. Erdélyi fiatalok lapjaiban tanultam meg a nevét, a rabság 
idején. László Dezső, a templom lelkésze ő s ma képviselő. A templomkapuban ösz-
szetalálkozik a többiekkel. Mielőtt belépnénk, még egyszer végignézünk a Farkas 
utcán: most a zárt, templomos végéről.

– Nyilván érdekel titeket írókat – mondja –, hogy abban a földszintes házban la-
kott a fiatal Gyulai Pál. S mindjárt mellette született Szilágyi Sándor, a történész. 
Ott lakott Áprily Lajos. S emitt, a kollégium kapuja fölött – persze a régi, leégett 
épületben – tanult Bethlen Miklós, az emlékíró.

A szövetségesek összenéznek. Márain a sor.
– Le kell szögeznem – mondja hűvös arccal –, hogy amikor Bethlen Gábor jól 

akart enni, s kényelmesen akart hálni, Kassára jött. Mint tudjuk, a második felesé-
gét is előbb azzal a várossal szédítette. Szegény Kata asszony azt hitte, hogy egész 
Erdély olyan szép, mint Kassa.

László rögtön észreveszi, hogy itt már valaki túlfeszítette a húrt, s kacagva 
benyomja a kulcsot a zárba. S a következő percben befogad minket a patyolat hű-
vösség, Erdély legnagyobb egyhajós temploma.

Nemrég tisztították ki, megint jól látszanak az atléta aggastyán feszülő izmai. 
Mondják, hogy amikor beomlott a teteje, Rákóczi György kurlandi mesterekkel 
hozatta helyre 1600 közepén – gótikus stílusban! Az ő korában már csak abban a 
ködmögötti balti országban emlékeztek a dómpáholyok titkára. A fejedelem elkül-
detett értök: ő volt talán a világ első stílusos restaurátora.

Lassan vonulunk a padok között. Itt fújta e sorok írója is a zsoltárt, külön igaz-
gatói engedéllyel, minthogy nagy volt ugyan a buzgalma, de szörnyű a hallása. 
Megfertőzte az egész kórust, ha nekilelkesedett.

A falon, a régi címerekben halfarkú nők hintáznak, s halálra sebzett madarak 
röpülnek. A padok felett hosszú, szakadozott verses gyászjelentők, siratók, köztük 
Tótfalusi Kis Miklósé, a boldogtalan s lángeszű nyomdászé. A kórus elején egy 
megható márványtábla: gróf Wass Alberté, ki elesett a szabad parasztok szabadsá-
gáért búr földön, 1902-ben. A szószék lábát magyar ember faragta, a könyöklőjét 
szász, az egyik térdeplőpad szász munka, a másik magyar. A szász faragásokon 
gyümölcs, a magyarokon virág.

– Így is az igazság – mosolyog csendesen a pap. – A virág csak szép, abból nincs 
haszon. Az volt mindig a magyaré. Letelepszünk az egyik padba, az orgona mel-
letti ablakon bebólint egy óriási fa. Cirógatja, körültapogatja az üveget, talán részt 
akar venni a halk beszélgetésben. Ne félj semmit, öreg erdélyi fa: nem mondunk 
semmi rosszat a földedről. Sőt, mintha ezek a csúfondáros „külhoni” arcok most 
meg is volnának illetődve.

– Kezdem már sejteni, mi a különbség Kassa és Kolozsvár közt – mondja Márai, 
akit e városban folyton a szülőváros emléke üldöz. – Mind a kettő felnőtt, higgadt 
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város, született város. Kövekben gondolták ki, nem pléhben. De az egyik zárkózott, 
majdnem feszes, a másik szívélyes, beszédes s eszeveszett gőgjében is csevegő.

– Az már igaz – hagyja rá László Dezső. – Roppant nagy pletykák vagyunk. 
Gondoljatok csak arra a töméntelen erdélyi emlékíróra. Még a titkos fiókunkat is 
telebeszéltük, nemhogy egymás fülét. S fele se volt igaz a pletykának, csak a jó 
ízét mondták el. Ezt mi jól tudjuk egymásról, csak az kéne, hogy ti is tudjátok. 
Hiszen ami keveset tévedett rólunk Németh László az erdélyi útinaplójában, úgy 
történt, hogy ez a zord, egyenes dunántúli ember szó szerint vette, amit a régi s 
mai erdélyiekről hallott!

Vele nevetünk; jólesik egy pillanatra magunk közt tudnunk ezt a feddő, szer-
telen szerelmest.

Kijövet átnézünk a régi kollégium árkádos udvarára. Minden a helyén van: a 
harang a kapu alatt, a galambdúc, a rest óra az óratornyocskán, s az ablak, melyen 
vagy huszonöt év előtt Sárkány tanár úr kidobta a szerző óráját, mivelhogy ő e fede-
les tárgy sűrű és hangos pattintgatásával tiltakozott a túl hosszú számtanóra ellen.

– Ön tehát itt lett urbánus – kérdi Illyés a cipóosztó erkély alatt.
Megint mozog bennem az ördög.
– Több szülőház nincs? – kérdi a Jókai utcában. Most víz alá nyomott: két jelen-

téktelen ház között tartunk. Víz alá engem? Rögtön felbukom.
– Mutatok helyben – felelem. – Éppen itt született Teleki Sándor, a bolond koltói 

gróf. A barátod barátja, Petőfié. Megáll, gondolkozik, hogy leüssön-e? Aztán nyá-
jasan odaszól Kereszturynk, a földijének:

– Azt hiszem, Dezső, itt az ideje, hogy bemutassuk ennek a mócnak Ozorát. 
Ozorai Pipó birtokát. Tudod: Pipóét. Masolino barátjáét.

A játék ismét felszökik. Este a B…ban vacsorázunk. Egyikünk előreugrik s ki-
húzza a széket az asztalfőn.

– Ide parancsolj, kegyelmes uram.
Márai nyájasan biccent, mi csak utána ülünk le. Közben az asztal bővül: új 

pestiek érkeznek. Áthajlok Illyéshez.
– Ismered te a Horlogicum Turcicumot? Annak a török-magyar íródeáknak a 

könyvét?
Roppant gyanakodva biccent.
– No, mert szembeül veled a leszármazottja.
Villan a szeme: megint adósom eggyel. Kibékítsük?
– Az ott feljebb a felesége. Valamikor a családjuké volt a pátriád, Simontomya. 

Tudod, ahol a nagy Háry János született.
Hátrakapja a fejét, töpreng: elengedje-e a tartozást? De jön a főtt harcsa, s ez a 

latin szag egészen elbájolja a Pórt; rólam is elfeledkezik.
Elmenet a fizető utolér minket a kapuban.
– Kegyelmes uram – lövell Máraira, – rezerváljam holnapra az asztalt?
Hát így születnek a címek.

*



2015–2016
401JÚNIUS

ÍRÓ
K KO

LO
ZSVÁ

R
RÓ

L

Másnap reggel megnyílik a könyvnap. A Főtér közepén kezdődik, egy kis ün-
nepséggel. Utána kölcsönösen bemutatkozunk; halkan, feltűnés nélkül röppennek 
a nevek. Csak az én nevemnél marad a kezem egy helybeli tiszt kezében. Kérdőn 
s nyájasan megismétli. Bólintok, igyekszem pirulás nélkül elviselni az „országos” 
hírt. De körös-körül tíz elfehéredett írótárs tart istenítéletet az árulón – a híreseb-
ben. A tekintetük már kiátkozott.

– A lovas rokona? – folytatja a tiszt gyanútlanul.
Szinte sípolva száll ki a pályatársakból a megkönnyebbülés.
– Cs. Szabó Herbert! – mosolyog az egyik ádázul, az előbbi ijedtségét legyezve.
Nemsokára felröppennek a zászlók a sátrakra. Lobogó, csattogó zászlók: írók ne-

vei! Itt Kölcsey Ferenc dedikál. Itt Petőfia Zsozsó ír alá. S a Zsozsók és Ferik csakugyan 
ott ülnek a sátorban, egy szempillantás alatt nőttek ki a föld alól: bátorító mosollyal, 
nagyúri tartással biztatják, hívogatják nézőt, aki nem mer nem emlékezni a nevükre. 
Igen, pontosan ez a könyvnap Budapesten, Kolozsváron s valószínűleg Karakorumban 
is. Eszembe jutnak a pesti fodrászkirakatok diadalittas szalagjai: itt Emma és Tutus 
fésül! Fésül vagy dedikál? Mindegy. A nézők még nem mertek az asztalig bátorkodni, 
még nem járultak a misztikus terítékhez. Pedig a kereskedő kézzel-lábbal jelzi, hogy 
a kiállított tárgy nem harap. Három töltőtoll lappang véletlenül a szíve fölött. Ott 
ül két korondi fazék közt, egy kalotaszegi párnán, régi kolozsvári rajongói körében. 
(Táviratilag lepte meg őket.) Ott ül, pedig tegnap még úgy volt, hogy nem jöhet, két 
hete halogat napról napra egy berlini repülőutat a kiadójához. De most verjük ki 
fejünkből az ijedtséget, örüljünk, hogy itt van, örüljünk, hogy az utolsó pillanatban 
mégis felhasználhatta a két hete lefoglalt hálókocsijegyet három töltőtollal a szív fö-
lött. Fehér látomás ereszkedik a Főtérre: egy lányiskola Feri és Zsozsó arca azonban 
egy pillanatra elsötétül, neki sürgősebb lett volna a helyi szerkesztő! Pesten, a kiadó-
ba gyűjtik a lapkivágatokat. De a helyi szerkesztő kajánul alszik, párnája alatt Feri és 
Zsozsó sürgönyével. Ő is író s eszi a méreg, hogy nem lehet próféta a saját hazájában. 
A lányiskola most az asztalhoz ér, „mester”, szólal meg halkan a legjelesebb dolgozat-
írónő. S a mester kedvesen előveszi az egyik töltőtollát, véletlenül színültig tele van.

Mi ezalatt kimegyünk a temetőbe, a holland-magyar nyomdász kőkoporsójá-
hoz, Kendeffy Ádám görbe szájú, sirató oroszlánjaihoz s Újfalvy Sándor nemesen 
zengő sírkövéhez. (Hányan ismerik ezt a nagy nevet, talán legnagyobb emlékírón-
kat?) Milyen tiszta ajakkal dicsérték ezek az emberek a pihegő hazát. Széchenyi 
halkan éledő Csipkerózsa-szerelmét! Újfalvi a sírfelirat szerint még a feleségében 
is a honleányt szerette, s mi majdnem könnyezve betűről betűre elhisszük neki. 
Magas oszlop áll mellette, egy mellszobor bújik a tetején a lombok közé. Bölöni Far-
kas amerikai utazó beszélget ott a zöld sátorban a madarakkal. Talán arról a régi, 
régi Broadwayról mesél nekik, amelyen még cilinderes lovasok ügettek a dámák 
fogata után. Most az úton halottas kocsi kaptat föl, dísztelen, csupasz, félrecsúszott 
fakoporsóval, egy jótüdejű pap siet előtte, s egy román parasztpár megy a kocsi 
után, hegyi járáshoz szokott, puha léptekkel. Lesütött szemüket s mozdulatlan szá-
jukat végigsimította az istenfélelem. Valószínűleg egy kórház halottját kísérik. Va-
lahol vasból öntött Madonna néz utánuk a magas fűből, egyik kezében a kereszt, a 
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másikban empire alakú, hosszúkás imakönyv, éppen olyan, mint egy aranymetszé-
sű Lamartine-kötet. Ha most megszólalna, visszahívná a holtat: „gyere, maradj köz-
tünk, gyere, vegyítsük az ősi grófi port az ősi jobbágyporral, te nem akartál minket 
svéd gránittal és carrarai márvánnyal eltakarni, mint a jövevények. Te is tudtad a 
titkot, amit mi. Ezen a földön csak a türelemnek van tartós hatalma. Egyedül csak 
a türelemnek. S ha utolsó szálig kiveszünk, akkor is nekünk volt igazunk.”

*

Délután a bejárhatatlan botanikus kertben bolyongunk. Tartozunk vele az 
igazságnak, hogy a románok ezért az egyért sokat tettek. A füvészkert latin hagyo-
mány; volt is egy idő – Voltaire kora –, mikor Lisszabontól Pádováig s Palermótól 
Bruxelles-ig e kesernyésillatú és ciprusárnyú kertekben akarták megalapítani az 
Egyesült Európát. Talán ez a latin hagyomány tágíttatta ki a románokkal Richter 
Aladár szép füvészkertjét valóságos nemzeti parkká. Hatalmas fenyők legyezik 
magukat a szélben; gyönyörű növésük serkentő példa e föld népének is.

Most van elemében Szabó Lőrinc. Föl-fölbukkan a kéményseprő liliomok közt, 
később a medence peremén látom, kabátja belóg a vízbe, áhítattal ázik a tavirózsák 
közt. Egy aranyhal lapul a levelek alatt, azzal néz farkasszemet. Szelíden előrehajol, 
fájdalmas mandarinmosollyal belehajlik az embernélküli világba. „Megöregedtél” 
– gondolom egy másodpercig, de tüstént kijavítom magam: „kicsiszolt az idő”. Ad-
dig csiszolta, gyalulta Calibánt, amíg előtűnt alóla Dsuang-Dszi elefántcsont arca: a 
programszerű új barbárból a fanyar Írás-magyarázó. De most veszem észre, hogy ez 
már költészettan, egy kortársam „fejlődéstörténete”, s nem illik ebbe a tudósításba.

Nézi a halat, s csak egy harmatos füvészkönyv hiányzik a kezéből. Valahogy 
így lephette meg egyszer Csokonai is Főhadnagy Fazekas urat. Talán ez a debrece-
ni diákhagyomány lelkesítette először Szabó Lőrincet a bogarakra, a vízen átfutó 
pókokra, a csízre, a priókra s a rigóra. Vagy talán az angol költők csábították kö-
zéjük; utóvégre nem lehet őket húsz évig büntetlenül remekbe fordítani. De minek 
kalandozzunk ilyen messze? Így született: állatbizalommal és emberfélelemmel.

Felnéz, meglát s szomorkásan elmosolyodik.

S a mennyben, mely ennyire szép, 
nem lesz föld, mesélik Halék… 

– idézi a saját fordítását.
De én egy ideje már egy másik versét mondom magamban:

Fák, csillagok, állatok és kövek, 
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt 
eddig és rátok bíztam sorsukat…

*
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Még egy utolsó magánút: Illyéssel kettesben a gyerekkori házban. Az udvaron 
árvácskák virítanak; kínai színészmaszkban mérges mongolvezért játszanak. Egy 
macska a padlásablakban meggondolt kérdőjelet csavar a farkából. Átmegyünk a 
konyhán a belső szobába, egy lutheránus lelkészlak megmenekült emlékei közé. 
Három nemzedék hajótöréseit élték túl ezek a nemes roncsok: egy tiszafa szek-
rény, egy homályos tükör, néhány karosszék s a bibliai kőnyomatok. A könyvszek-
rény tetején kerek fakalamáris, Illyés leveszi, s gyanútlanul forgatja. Jaj, csak most 
ne ingereljen szólásra az ördög e dühös függetlenségi előtt! Ebből a tintatartóból 
írták a lelkészlakban Stefan Ludwig Roth szász népvezér életrajzát. Márpedig azt 
az embert 1849-ben Csányi László kormánybiztos parancsára főbe lőtték a Fel-
legvár árkában. Szerencsétlen és helytelen parancs volt, szegény Csányi később 
vértanúhalállal engesztelte ki, sok egyéb nemes cselekedetével együtt.

Künn a kis utcában csilingel a csengő egy parasztló nyakában. Hóstáti fuvaros 
várakozik valamelyik ház előtt. Egy udvarból átsikolt a gőzfűrész, csattan a fejsze, 
lágyan hasadnak a tuskók. Úgy látszik, Kolozsváron Mátyás király híres bírótáncol-
tatása óta örökké fát vágnak. Aztán megszólal a harang a főtéren. Összefut a nyálam: 
erre a harangszóra mérték ki nekem gyerekkoromban a vajas kenyeret. A ló odakünn 
sűrűbben játszik a csengővel, vagy tán legyek után kapdos? Csendesen ülünk. Aztán 
felnyúlik egy csokor virág az utcáról a nyitott ablakba.

Szegfűt vegyenek – hallatszik odakintről. 
S megint felsikolt a fűrész.

*

Az Erdélyi Kör s a Hitel szerkesztői kerekasztal-beszélgetésre hívták a magyar 
írókat. Legtöbbjük itt találkozott egymással először. A magyarság tartása Erdély-
ben is meglazult a felszabadulás óta, de Pesthez, sőt az egész külhazához viszo-
nyítva még mindig az összetartó tűzhely jelképe.

Körülnézek a szobában. A megviselt magyarországi arcok közt üdén virítanak 
az erdélyi arcok; egy gyanútlan idegen hamarább keresne kisebbségi emlékeket 
Féja kihűlt kráterarcán, vagy Márai keserű Watteau-maszkján, mint az idevaló-
siakon. Csak Veres Péter sima, harmonikus arca illik e szenvedésben kisimult, 
élénk erdélyiek közé. Pedig ő gondolatait még láthatólag nehezen szoktatja ehhez 
a világhoz. Kérdései mögött mindig ott vigyáz az alföldi parasztlét, az erdélyiek 
feleletében mindig ott feszül a nemzetiségi kérdés: a puszta nemzeti lét. Kérdés és 
felelet barátságosan és szeretettel, de majdnem mindig elkerüli egymást. Az egyik 
(a kérdező) – nagyüzemi termelésben él s abba gondolkozik, a másik – (a fele-
lő) – a kézműves Kalotaszeg vagy székely gazdálkodást ismeri, ami az alföldinek 
csak szép játék; az egyik felé fenyegetőn közeledik az embertelen nyári munka, a 
másiknak most került le torkáról a kés, az egyik – (a kérdező) – paraszti nagyüze-
mekkel akarja fölemelni a nemzeti létet, a másik – (a felelő) – győzelmes szapora-
sággal akarja megmenteni. Kérdés és felelet esdetlen szeretettel csúszik el egymás 
mellett, s közben megerősít egy régi gyanúmban. Mindnyájan csak egy darabot 
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látunk a haza sorsából. Veres Péter a balmazújvárosit, Darvas József az orosházait, 
Márai amit a kassai boltívek alatt, én amint a kolozsvári lábas házakban tanultunk 
s láttunk. A népi és urbánus címszavakból kipergett az értelem, szemérmetlenül 
vigyorog ki mögülük a kiadói érdek és a nézők heccelő kedve. Ki a tehetséges? Hol 
a mű? Ez a kérdés. A többi a haza dolga, amely egyszerre és egyforma szeretettel 
néz ránk, ha nem akar ámokfutó szektákra szakadni.

Már pedig nem akar, nem akarhat, éppen most nem akarhat. Minden nemzet 
óriási ellentétek szerencsés egyensúlya; mi még csak most kezdjük betömni a szaka-
dékokat a megrögzött és önvédelembe merevült életformák közt. Azt folytatjuk, amit 
1526-ban abbahagytunk. Évszázadokig szinte emberenként külön nádasban védekez-
tünk, a magány mentett meg minket, az egyenként magunk köré vont vizesárok, az 
„életmentő tunyaság”. Legalább egy fél évszázad kéne ahhoz, hogy úgy összeálljunk, 
mint a nyugati nemzetek. Mert nemzetnek hívjuk ugyan magunkat, de ez a nemzet 
csak most töltődik fel a magyar szigetek közt. Négyszáz évig éltünk egy hol csonka, 
hol ép magyar államban, itt az ideje, hogy csakugyan elkezdődjön a nemzet: a közös 
életforma nagy Demokráciája. Ad rá időt a történelem? Ad rá elég kiválasztott em-
bert az Isten? Egyelőre az írókat adta előfutároknak s talán megváltó áldozatoknak. 
Jó másfél száz esztendeje a látnok írók ennek a népnek az egyetlen igazi realistái. 
Azért fizettek annyi tébollyal és korai halállal a dölyfös álmodozók közt.

*

Délután rám kopog a szállóban egy régi, régi kolozsvári barátom. Leül a karos-
székbe, mosolyog. Látom az arcán, hogy előre meg van elégedve a beszélgetésünkkel.

– Azért jöttem – mondja a világ legtermészetesebb hangján –, hogy tudjam, mi 
lesz velünk a második világháború után?

Éppen öltöztem. Megállt az inggomb a kezemben.
– S te ezt így akarod megtudni, pár perc alatt? S éppen egy jelentéktelen ma-

gyar írótól, akinek semmire sincs befolyása?
– Mi megszoktuk a kisebbségi életben – folytatja higgadtan –, hogy az író a 

nemzet. Van kor, mikor a nemzet egy maroknyi íróból áll. Magyarországon éppen 
ez volt az aranykor. Az a negyedszázad, amit fönt láttál a temetőben, gróf Mikó 
Imre sírja körül. Mondd, mihez tartsuk magunkat? Mit gondoltok Magyarország-
ról a háború után?

Tanácstalanul nézhettem rá.
– Mert folyton pörköl titeket ez a gondolat, ezt majdnem minden írástokban ér-

zem. Ha nem érezném, nem volnék most is. Magad írod valahol, hogy makacsul 
visszaszáll rád a Don Quijote-i szerep, a világrendezés. Nemrég is olyan igénnyel 
osztogattad kis és nagy népek hivatását, mint egy új népszövetségi elnök. Azt hiszed, 
nevetséges voltál? Nevetséges is, meg igaz is. Ez a hóbortos igény a dolgotok most.

– De én Montaigne-ről is írtam, a könyvtárszoba szentségéről.
Makacsul, majdnem bőszítőn rázta a fejét.
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– Írhattál, de azért ott van a sarkatokban a káosz, amelyet rendezni kell a há-
ború után, s hittel kell rendezni s jobban kell rendezni, mint 1919-ben. Akkor az 
írók hit nélkül hagyták az emberiséget, s az emberek kényelemszeretetből vagy 
önáltatásból vissza akartak térni a visszahozhatatlan régi rendre. Egy második 
világháborúval fizettek ezért a hamis útért. S ti írtátok, hogy Franciaország eleve 
azért bukott el, mert az írói nem adtak több hitet és emberséget a világnak a két 
háború közt. Minden a ti dolgotok, íróké.

A tükör elé álltam a nyakkendőmmel, de alig láttam magam. Én nem azért 
jöttem ebbe a városba, gondoltam izgatottan, hogy „felolvassak”. Ezért a szorongó 
hangért jöttem ide. Egy nép közé jöttem, amely nem elégszik meg a felszabadu-
lással. Neki az a rend kell, az a tisztult lelkiállapot, amelyet a szellem a rengeteg 
kiontott vérből és könnyből ki fog párolni. S a kisebbségi életben megszokta, hogy 
ezt a szent alkímiát is az íróktól várja.

Megfordultam. 
– Kérj harminc év magyar szabadságot és kímélni időt a sorstól. Akkor kihever-

jük Mohácsot s minden következményét, Trianont is. Én… mi optimisták vagyunk.
Megszorította a kezemet.
– Szurkoltam ezért a szóért.
Különös, megható útravalót adott ez az ember az irodalmi estünkre. Két óra 

múlva kigyúltak a lámpák a Mátyás király diákházban, s elkezdődött a legnyo-
masztóbb írói feladat: a nyilvános felolvasás. Az első sorokban Bánffy Miklós, Ke-
mény János, Tamási Áron, Wass Albert, Kovács László: az itthoniak, a házigazdák. 
„Látogatott” emberek ezek nagyon, hogy a régi sírkövekkel szóljak. A közönség 
udvarias, figyelmes és kissé tartózkodó. Magyarország leghidegebb és legnehe-
zebb közönsége. Azzal az átöröklött gőggel vizsgáztat, hogy övé volt az első er-
délyi magyar nyomda, az első magyar színház, az első magyar operabemutató, s 
az első magyar Shakespeare-előadás. Mindenben részt vesz, de ritkán lelkesedik. 
Kár előre megdolgozni: nagyon mélyről ítél, veszedelmes biztonsággal céloz. Már 
majdnem az est közepén tartunk, Márai következik. Egyszerre mintha megnyílna 
az ég: felcsattan s végigdörög a taps. Az író meglepetten áll az asztal előtt, egy jó 
percig várnia kell. Ismerem ezt a várost, aligha tévedek. A taps nem az új akadé-
mikusnak szól, hanem a meghajszolt írónak. S jólesik a taps, úgy érzem, egy pil-
lanatig helyrebillenti az egyensúlyt e kiváló író körül, aki akaratán kívül nagyon 
divatos író lett s ugyanakkor vagy talán éppen ezért a legdivatosabb céltábla népi 
és nem népi, zsidó és antiszemita mesterlövészek számára.

Hajnalig aztán a barátság hullámai ringatnak Tamási Áron puritán házában. 
Móricz Zsigmondról beszélünk, azzal a szinte szégyenkező alázattal, amivel a ki-
sebb-nagyobb címét és rangját mentegeti a fiatalabb író a cím és rang nélküli, 
szabad óriás előtt. Az ég lassan kivilágosodik, felmegyünk a tetőre elköszönni az 
utolsó csillagoktól. Ugye holnap is visszajöttök mind egy szálig e ház fölé? Tamási 
a Szamos-híd közepéig kísér. Ott elköszön, a halk búcsúszavakba már beleszól-
nak a madarak. A Sétatér fái még bújtatják a hajnalt, leveleikről lassan csurog le 
az éjszaka. Szétszakadozunk, az Unióutca közepén, a Redutnál már csak hárman 
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maradunk. Ekkor hirtelen visszafordít Gyalu felé egy gyerekkori emlék. Jól emlé-
keztem. Ott messze, a szürke nyugati égről 

benéz a havas kéken, Kolozsvárra…

*

Jól ismerem azt a házat is, amely előtt megállított. Két év előtt ide mentem föl 
a rádió mikrofonjával Jósika Miklós unokájához, a szép emlékű Jósika Sámuelné-
hez. Az asztalra már kikészítette az apró ereklyéket: egy sarkantyút a napóleoni 
időkből, egy gyöngykötésű emlékkönyvet s egy levelet a Bruxelles-i száműzöttől. 
Az unokáját hívja benne, sürgetőn, megrokkanva, „mert az öröm hamar adva jó”. 
Hallod, Istenem? Ebben a városban hetekig zengtek mostanában Bach, Buxtehude, 
Liszt és Kodály kórusai és miséi, Mozart, Haydn, Bartók hegedűi úsztak a téboly 
fölött, ez a város a Nagy Próba évében a legszebb zenével ostromolta a Te jó hallá-
sodat. Meghallottad? Az öröm hamar adva jó. Add meg neki hamar.

A templomtorony hirtelen kipirul. Fölkelt a nap. A piac még alszik, csak a ve-
rebek sürögnek, költögetik a szenteket a templomablakokban.

Ebben a házban született… – hallom a hátam mögött. 
Csúfolj csak, csúfolj! – gondolom. Még egy perc, s a te könnyed perdül ki hamarább.
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Házsongárdi évfordulók

Június 4-én lesz száz éve, hogy straussenbergi Gallus Viktor (1864–1916) 
nagybirtokos meghalt. Gyaluban volt klasszicizáló udvarháza és kiterjedt birtoka, 
Kolozsvárt is a Deák Ferenc (Eroilor) utca északi során házat tartott. A Kolozs 
megyei törvényhatósági bizottság tagja, ellenzéki politikus volt. Gyaluban érte a 
halál, Kolozsvárt temették Fábry Viktor evangélikus lelkész szolgálatával a Luthe-
ránus temetőben lévő családi kriptába. A kripta homlokzatán ma a Drâmbăreanu 
család neve tündököl. 

Június 9. Benczédi Pál (1883–1966) unitárius egyháztörténész halálának a fél-
százados évfordulója. Bencéden született, Székelykeresztúron és Kolozsvárt tanult, 
1907-ben végezte a teológiát. Egy évig Angliában képezte magát, majd hazatérve 
vidéki lelkész. 1934-ben lesz a kolozsvári kollégium vallástanára, majd 1943-tól 
a teológián az egyháztörténet professzora. 1935-től 1944-ig az Unitárius Közlöny 
szerkesztője, a Keresztény Magvetőnek is rendszeres munkatársa. 1944-től a kol-
légium könyvtárosa, úgyhogy 1948-as nyugdíjazása után is az államosított könyv-
tárban tovább dolgozhatott. Több tanulmány és tankönyv szerzője. A III. A parcel-
la egy betonsírjában nyugszik. 

Június 10-én telik el 50 év Nyárády 
Erazmus Gyula (1881–1966) halála óta. 
Budapesten végzett tanárképzőt, s felvidé-
ki, majd marosvásárhelyi tanárként tűnt fel 
botanikai dolgozataival. 1922-ben kapott a 
kolozsvári Botanikus kertben múzeumőri 
állást, s ettől fogva az erdélyi flóra kutató-
ja, rendszerezője. Az 1940-es években Soó 
Rezső professzor munkatársa. 1948-ban a 
Román Akadémia tagjául választja. A 13 
kötetes román flórát bemutató sorozat cím-
szavainak több mint felét ő írja. Két új nö-
vénynemzetség felfedezője, a Tordai-hasa-
dék leírója. Bár Budapesten halt meg, sírja a 
II. B parcellában található. 

Június 16-a Ács Ferenc (1876–1949) festőművész 140. születésnapjára emlé-
keztet. Budapesten Székely Bertalan, Münchenben Hollósy Simon tanítványa volt, 
a nagybányai művésztelep alapítói közé tartozott. Ő honosította meg az impresz-
szionizmust Kolozsvárt. Édesapja Kossuth Lajos (21 Decembrie 1989) utcai bérhá-
zának tetőterét eleve műteremnek építették, ott vezette igen sikeres festőiskoláját. 
Portrékat és tájképeket festett. Kis köve a Lutheránus temető felső részén áll.
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Negyvenegy évvel Mihai Adam után a 2014–2015-ös szezonban ismét a Ko-
lozsvári CFR csapatából került ki a román futballbajnokság gólkirálya, ráadásul 
egy olyan játékos személyében, aki egy évvel korábban még a szurkolók többsége 
szerint teljesen felesleges igazolás volt. Grégory Tadé azonban második idényében 
megtízszerezte góljai számát, és a klub örökranglistáján utolérte a légióscsatárok 
közül eddig legeredményesebb görög Kapetanoszt.

A 29 éves, Nantes-ban született Tadé Skóciában lett profi labdarúgó, ahol 
a negyedosztályból indulva került egyre magasabb szinten játszó klubokhoz: a 
Forfar Athletic, a Stranraer FC, a Clyde FC, a Raith Rovers, majd két Scottish 
Premier League-csapat, az Inverness és a St. Johnstone voltak karrierje állomásai. 
2013 nyarán szerződött a CFR-hez, ahol azonban első évében nemigen találta a 
helyét: 22 meccsen mindössze két gólt lőtt, egyaránt a Ceahlăul ellen. 

Vasile Miriuță azonban megtalálta a játékos helyét a csapatban, a korábbi 
edzőkkel ellentétben ugyanis nem centerként, hanem árnyékékként használta a 
188 centis támadót, akinek így megnőtt a bejátszott területe és ezzel együtt a 
felgyorsulás lehetősége. Ugyanakkor Cadú eligazolása után ő lett a csapat első 
számú 11-es lövője, és ebben a műfajban gyakorlatilag tökéleteset alkotott: nyolc-
ból hetet bevágott, de az egyetlen védésnél a kipattanóból szerzett gólt. Bomba-
formában kezdte az idényt, az első nyolc fordulóban kilencszer volt eredményes, 
aztán jött egy sérülés, egy négymeccses kihagyás, visszatérése után pedig a csapat 
hullámvölgye az ő játékára is kihatott. A szezon végén viszont ő is visszanyerte 
önbizalmát: az utolsó nyolc meccsén ugyanannyi gólja volt. Összesen 18 bajnoki 
és 2 kupameccsen szerzett góllal zárta karrierje legsikeresebb idényét, a CFR-ben 
megfordult külföldi játékosok közül már csak Cadúnak van több gólja (29), jelen-
leg a szintén 22-ig jutó Kapetanosszal osztozik a második helyen.  
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Tadé révén másodszor lett gólkirály egy CFR-játékos és ötödször egy kolozs-
vári klub focistája. Mihai Adam 1974-ben 23 góllal lett az első, miután 1965-ben 
és 1968-ban még az U játékosaként nyert 18, illetve 15 góllal. Legutóbb 1980-
ban volt kolozsvári gólkirály, Septimiu „Tim” Câmpeanu (U, 24 gól) személyében. 
A francia a Liga 1 történetének második idegenlégiós gólkirálya a brazil Wesley 
Lopes (FC Vaslui, 27 gól a 2011–2012-es szezonban) után, de a harmadik, aki nem 
a mai Románia területén született. Az 1947-ben és 1948-ban is gólkirályi címet 
szerző Bonyhádi László (UTA) ugyanis nevéhez méltóan a Tolna megyei Bonyhád 
szülötte. Amúgy Kolozsváron is futballozott, 1941 és 1944 között a KAC, majd az 
1945/1946-os szezonban a jogutód Vasas színeiben.

Boros Miklós
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meghatározó tényezők

Tudott dolog, hogy a biokert vegyes kert. A növényeket úgy helyezzük el, hogy 
azok a növények kerüljenek egymás mellé, amelyek segítik egymást. Így a nö-
vényeket soronként váltakozva vetjük, illetve ültetjük ki, előre lefektetett terv 
alapján. A növények allelopatikus anyagaik folytán segítik egymást. A betegségek 
megelőzése érdekében alkalmaztuk az allelopátián alapuló helyes növénytársítást, 
a talajtakarást és a tápoldatos öntözést.

Kertünk növényeinek egészségi állapotát meghatározzák: a kert fekvése, az 
éghajlat, a környezeti tényezők és a mikroklíma, a talajviszonyok és a talajélet, a 
tápanyag-utánpótlás, a termesztett fajta, valamint a helyesen és idejében végzett 
ápolási munkálatok. 

A kert területe és fekvése. A Kolozsvár belvárosában elterülő kis kertet 1949 óta 
családunk vegyszermentesen műveli, melyben 1982 óta folytatunk biológiai kert-
művelést. A kert zárt területen fekszik a központi park (Sétatér) szomszédságában, 
345 méter tengerszint feletti magasságban. Az udvar 777 négyzetméter, ebből 250 
az, amit művelünk.

Éghajlati viszonyok. Kolozsvár éghajlata kontinentális, a Erdélyi-szigethegység 
közelsége nagyban befolyásolja az éghajlati viszonyokat. A kertet több mint 70 éve 
műveli a család. Az első 50 év alatt éghajlata jóval hűvösebb volt, mint a környező 
településeké. Az utóbbi 10 évben a globális felmelegedés itt is érezteti hatását. 
A nyarak jóval melegebbek, a telek enyhébbek. A gyakori kánikulát, a nedves és 
száraz periódusok váltakozását, a nagyfokú nappali és éjszakai hőmérséklet-vál-
tozást a növények ugyancsak megszenvedik. A megváltozott viszonyokhoz kell 
igazítani a kertművelést.

Környezeti tényezők és a mikroklíma. A kert épületekkel körülhatárolt két olda-
lon, a másik két oldalon pedig szabad volt 1992-ig. A szabad terület a szomszéd 
kerttel volt határos, majd egy mesterségesen kialakított csatorna, a Malomárok, 
egy utca és a városi központi park következett. A környező telkeken folytatott 
építkezések, bővítések jelentősen megváltoztatták a kert mikroklímáját, mely ked-
vezőtlen irányba tolódott el. A zárt környezet kedvezett a betegségek kialakulá-
sának. A megváltozott viszonyok többletmunkát és több fejtörést okoztak, mindez 
újabb kihívást jelentett.

Talajviszonyok és talajélet. A talaj egy középkötött, humuszban gazdag cser-
nozjom. A biológiai kertművelés elősegíti a talaj élőlényeinek elszaporodását, az 
élettel teli talaj pedig biztosítéka a jó terméseredményeknek.

Tápanyag-utánpótlás. Az elmúlt 70 év alatt a tápanyag-utánpótlás kizárólag 
szerves trágyával történt. Háromévenként ősszel istállótrágyát szórtunk szét, 
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amelyet a talajba forgattunk. Az utóbbi időben erre már nem volt lehetőség. Ezt 
pótoltuk a rendszeres növényi és állati eredetű tápoldatos öntözéssel.

Fajtatulajdonság. Bizonyos növények esetében: a jól bevált régi erdélyi fajtákat 
alkalmaztuk (paradicsom Nagyhúsú, Ökörszív, bab Kolozsvár 2008, ezt a fajtát 
édesapám, Veress István válogatta ki és védte le a fenti néven), sok más esetben 
pedig kipróbáltuk az új fajtákat, az uborkánál a Perez F1 adott jó eredményeket, 
a salátaféléknél a fodros piros Lollo rossa és a fodros zöld Lollo bianca nevű faj-
ták, valamint cikóriasaláta vált be. A babnál a Budai korai és a Capitano adott jó 
eredményeket. A sütőtökök közül a Svájcból kapott Jumbo döblecnek volt sikere. 
A növényfajok közül a laskatök az, ami soha nem betegedett meg.

Ápolási munkálatok. A kertet minden ősszel felássuk. Azon sokat vitatkoznak, 
hogy ássunk, vagy ne ássunk. Véleményünk szerint ott lehet lemondani az ásásról, 
ahol a talaj 30 cm mélységig komposzttal dúsított laza, ilyen esetben elég az ásó-
villás lazítás is. Az én kertemben egyelőre szükség van az őszi ásásra.

A palántákat magunk állítjuk elő: a paradicsompalántákat miniüvegházban, a 
káposztaféléket hidegágyban. A vetés kézzel történt a vetési ágy alapos előkészí-
tése után. A vetőbarázdába saját készítésű komposztot szórtunk, és a magvakat 
ugyancsak komposzttal takartuk be. Az agrotechnikai munkálatokat is kézzel vé-
geztük, háromszor kapáltunk, azokban az években, amikor június–júliusban sokat 
esett az eső, rengeteg gyom jelent meg, melyet csörgőkapával távolítottunk el. 
Több ízben alkalmaztunk állati és növényi eredetű tápszeres öntözést: ültetés után 
eleinte háromnaponként, majd kéthetenként. 

Az általunk termesztett biotermék táplálkozás-élettani értéke sokkal jobb, mint 
amit a piacon megvásárolhatunk. Az egészséges táplálkozás, a mozgás, a fizikai 
munka, valamint az állandó sikerélmény hozzájárul ahhoz, hogy egészségünket 
hosszú távon megőrizzük.

T. Veress Éva
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Tűzugró rajzfilm
Két papírcsíkot rövidebb szélükön ragassz össze, végükre rajzold meg a tüzet és 
az ugró alakot: az alsóra, amint épp nekiveselkedik, a felsőre, amint a tűz fölött 
repül. A felső csíkot csavard szorosan egy ceruzára: ha gyorsan mozgatod, úgy 
tűnik, mintha jó nagyokat ugrana a legény vagy a leány. Találj ki más mozgást is!

Egyik szögén ülnek szép öregasszonyok, 
A másikon ülnek szép öregemberek, 
Harmadikon ülnek szép hajadon lányok, 
Negyediken ülnek szép ifjú legények.

Szent Iván-i tűz
Régen egyes vidékeken szokás volt, hogy június 24-én, Szent Iván-napon, azaz 
a nyári napforduló ünnepén a falu népe tüzet gyújtott. A tűz mellett énekeltek. 
A tüzet négyszögűre rakták, az ének során a legények és lányok átugrálták. Az 
ugrás sikerének mágikus jelentőséget tulajdonítottak, ilyenkor a lányok férjhez 
menésére is jósoltak.

Tü-zet   meg- ra-       ká-   juk,   négy-szög-re  ra-           ká-   juk,
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Kolozsi Tibor
Kolozsváron élő szobrász. Alkotásai nagyrészt … (vízsz. 1.) öntött, lényegre törő 

alkotások. Kedveli a sumer kultúrkört, a Biblia vagy a magyar őstörténet kínálta motí-
vumokat. 1995-ben részt vett a gyulafehérvári … (vízsz. 52.) katolikus püspöki temp-
lom szobrainak restaurálásában. 2000-ben az … (vízsz. 7.) Szabadság-szobor restau-
rálásán dolgozik, valamint a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport restaurálási munkáit 
vezette. Díjai: … Miklós Céh (vízsz. 53.) díja 1997-ben, Kolozsvári testvérek díj 2000-
ben, … Mihály-díj (függ. 14.) 2011-ben. Köztéri művei: Szilágyi Domokos mellszob-
ra Szatmárnémetiben, Szent László-emlékmű Cegőtelkén, … (függ. 20.) altábornagy 
szobra Pécsett, Bocskai István bronzszobra Nagyszalontán. Kolozsi Tibor kiállítása nyár 
végéig látogatható a Bánffy-palota udvarán.

VÍZSZINTES: 12. Ahhoz hasonló. 13. Észak-
Amerikában élő indián törzs. 15. Jutalom. 16. 
Megakad valamiben. 17. Bevetetlenül hagyott 
szántóföld. 19. Pártfogó. 21. A születésre vonat-
kozó. 23. Kongó őserdeiben élő, zsiráfhoz ha-
sonló kérődző. 25. Páros ököl! 26. Csúszós. 28. 
… tarda, a túzok tudományos neve. 29. Lábai-
ra nehezedik. 31. Tompa zaj. 33. A repülőgépek 
leszállását irányító berendezés. 34. Rendkívül 
mérgező anyag. 36. Újságban egy tárgykörhöz 

tartozó közlemények he-
lye. 38. Alá. 39. Súlyarány 
rövidítése. 40. Argon vegy-
jele. 42. … Kálmán, neves 
magyar komikus színész 
volt. 44. Beteggondozás. 
46. Az én, az enyém, né-
metül. 47. Ízletes. 48. Ülő-
bútor. 49. Erős szándék. 
50. Horgászkellék.

FÜGGŐLEGES: 2. Vés, 
karcol. 3. Keverék. 4. Haj-
vágás. 5. Zörej. 6. Benin 
határai! 7.  …-cséplőgép, 
kombájn. 8. A barokk ké-
sői fejleménye. 9. Szándé-
kos. 10. …unoka, az uno-
kánk gyermeke. 11. Lek-
vár. 13. Siena központ-
ja! 16. Sorrendbe állítás. 
18. Az ókori római biro-
dalom tartománya a mai 
Franciaország terü letén. 

19. Mely időben? 22. Lom ikerszava. 24. „Ősz 
… alól könnye kicsordulna” (Berzsenyi). 27. 
Nem lúgos. 30. Skálahang. 32. Félig jattol! 35. 
Ősi időmérő. 37. Gyakori orosz női név. 41. 
… birodalom, rab szolgatartó ókori állam. 43. 
Be hajít. 44. Elektromosság. 45. Szemmel ér-
zékel. 47. Régi űrmérték. 48. Finom szemcsék 
tömege. 49. Aratni kezd! 50. Föltéve, hogy. 
51. Libahang.

Márk Lajos
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Július Szent Jakab hava. Áldás 
hava. Nyárhó

Névfejtés Jeles évfordulók Népi időjóslások

1 Péntek Anikó, Annamária, Áron, 
Tihamér, Renáta, Előd, 
Tibold

Annamária – az Anna és a Mária nevek 
összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; jelen-
tése: csendet kedvelő.

1 510 éve, 1506-ban született II. Lajos Jagelló-házi 
magyar és cseh király.

370 éve, 1646-ban született Gottfried Wilhelm 
Leibniz matematikus, fizikus és filozófus. 

40 éve hunyt el Kolozsváron Nagy Ferenc bioló-
gus, biológiai szakíró, egyetemi oktató.

2 Szombat Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: va-
gyon + híres.

2 450 éve, 1566-ban hunyt el Nostradamus, a 
francia reneszánsz neves alakja, csillagász-
asztrológus, látnok.

100 éve hunyt el Wesselényi Miklós báró.
80 éve született Hofi Géza humorista, 

előadóművész.

Sarlós Boldogasszony aminő,  
Hat hétig olyan lesz az idő.

3 Vasárnap Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: somfa, 
szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: som.

3 210 éve született Teleki Blanka, a magyar nőne-
velés egyik úttörője. 

25 éve hunyt el Kolozsváron Sigismund Toduţă 
román zeneszerző.

4 Hétfő Berta, Bíborka, Izabella, 
Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: örök-
lött birtokán uralkodó.

4 160 éve hunyt el Rimaszombaton Ferenczy Ist-
ván szobrászművész.

5 Kedd Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska. 

5 50 éve hunyt el Hevesy György kémiai Nobel-dí-
jas vegyész.

6 Szerda Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: pásztor, kóborló.

6 95 éve, 1921-ben alakult meg Kolozsváron a 
Magyar Szövetség. 

125 éve született Abádszalókon Gróf László dra-
maturg, rendező, műfordító.

7 Csütörtök Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Donát – latin eredetű; jelentése: Istentől 
ajándékozott.

7 10 éve hunyt el Balló Áron újságíró.

8 Péntek Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése ismeretlen.  
Teréz – görög eredetű; jelentése: hőség, 
forróság, nyár, aratás, szüret, vadászni.

8 340 éve, 1676-ban hunyt el I. Rákóczi Ferenc 
választott erdélyi fejedelem. 

110 éve született Látó Anna kolozsvári író, újság-
író, műfordító.

9 Szombat Hajnalka, Lukrécia, Ruth, 
Veronika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és 
társ.

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.  
Veronika – 1. – görög–latin eredetű; 
jelentése: győzelmet hozó; 2. – latin–
görög eredetű; jelentése: igaz + ikon.

9 70 éve hunyt el Nagyváradon a kolozsvári szüle-
tésű Kovács Árpád kisebbségpolitikai és jogi 
szakíró. 

60 éve hunyt el Budapesten Erdős Renée író, 
költő.

10 Vasárnap Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelentése: az 
Amálok (gót királyi család) + védelem.

10 160 éve született Nikola Tesla szerb-amerikai 
fizikus, feltaláló. 

125 éve született Nagyváradon Salamon László 
költő, író, szerkesztő.
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Leibniz matematikus, fizikus és filozófus. 

40 éve hunyt el Kolozsváron Nagy Ferenc bioló-
gus, biológiai szakíró, egyetemi oktató.

2 Szombat Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: va-
gyon + híres.

2 450 éve, 1566-ban hunyt el Nostradamus, a 
francia reneszánsz neves alakja, csillagász-
asztrológus, látnok.

100 éve hunyt el Wesselényi Miklós báró.
80 éve született Hofi Géza humorista, 

előadóművész.

Sarlós Boldogasszony aminő,  
Hat hétig olyan lesz az idő.
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Kornél – latin eredetű; jelentése: somfa, 
szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: som.

3 210 éve született Teleki Blanka, a magyar nőne-
velés egyik úttörője. 

25 éve hunyt el Kolozsváron Sigismund Toduţă 
román zeneszerző.

4 Hétfő Berta, Bíborka, Izabella, 
Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: örök-
lött birtokán uralkodó.

4 160 éve hunyt el Rimaszombaton Ferenczy Ist-
ván szobrászművész.
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jas vegyész.

6 Szerda Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; jelenté-
se: pásztor, kóborló.

6 95 éve, 1921-ben alakult meg Kolozsváron a 
Magyar Szövetség. 

125 éve született Abádszalókon Gróf László dra-
maturg, rendező, műfordító.

7 Csütörtök Apollónia, Donát, Wilibáld, 
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ajándékozott.

7 10 éve hunyt el Balló Áron újságíró.

8 Péntek Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése ismeretlen.  
Teréz – görög eredetű; jelentése: hőség, 
forróság, nyár, aratás, szüret, vadászni.

8 340 éve, 1676-ban hunyt el I. Rákóczi Ferenc 
választott erdélyi fejedelem. 

110 éve született Látó Anna kolozsvári író, újság-
író, műfordító.

9 Szombat Hajnalka, Lukrécia, Ruth, 
Veronika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és 
társ.

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.  
Veronika – 1. – görög–latin eredetű; 
jelentése: győzelmet hozó; 2. – latin–
görög eredetű; jelentése: igaz + ikon.

9 70 éve hunyt el Nagyváradon a kolozsvári szüle-
tésű Kovács Árpád kisebbségpolitikai és jogi 
szakíró. 

60 éve hunyt el Budapesten Erdős Renée író, 
költő.

10 Vasárnap Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelentése: az 
Amálok (gót királyi család) + védelem.

10 160 éve született Nikola Tesla szerb-amerikai 
fizikus, feltaláló. 

125 éve született Nagyváradon Salamon László 
költő, író, szerkesztő.
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11 Hétfő Lilla, Lili, Nelli, Nóra  
Szt. Benedek (Európa 
fővédőszentje)

Lilla – a Lídia és Lívia régi magyar 
becézőjéből önállósult. 

11

12 Kedd Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) spa-
nyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály névalkotá-
sa a dal szóból.

12 480 éve, 1536-ban hunyt el Bázelben Rotterda-
mi Erasmus németalföldi humanista tudós, 
filozófus és teológus.

13 Szerda Margit, Jenő  
Szt. Henrik

Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

13 120 éve hunyt el Kolozsváron Kanitz Ágoston 
botanikus.

Mérges Margit zivatart hoz.

14 Csütörtök Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; jelentése: 
férfi, hős.

14 190 éve született Vasvári Pál forradalmár, törté-
nész, a márciusi ifjak egyik vezére.

100 éve született Pusztacelinán Lőrinczi Ferenc 
testnevelési szakíró, kolozsvári tanár.

15 Péntek Henrik, Roland, Örkény, 
Leonóra  
Szt. Bonaventura

Henrik – germán eredetű; jelentése: 
körülkerített birtokán uralkodó.  
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős.

15 410 éve, 1606-ban született Rembrandt van Rijn 
17. századi holland festőművész.

16 Szombat Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Enikő – Vörösmarty Mihály alkotása; 
jelentése: ünő, szarvastehén.

16 150 éve hunyt el Ujfalvi Sándor emlékíró.
55 éve hunyt el Budapesten Roska Márton régész. 

17 Vasárnap Elek, Endre  
Szt. Zoérárd-András és 
Benedek

Endre – német–szláv–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

17 165 éve hunyt el Pesten Egressy Béni zeneszerző, 
író, színész.

100 éve született Kolozsváron Nagy Jenő nyel-
vész, néprajzkutató.

18 Hétfő Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése: a 
Caecilius nemzetséghez tartozó.  
Frigyes – német–magyar eredetű; jelen-
tése: béke + hatalom.

18

19 Kedd Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.  
Emília – latin eredetű; jelentése: ver-
sengő, vetélkedő.

19 65 éve hunyt el Budapesten Makkai Sándor író, 
pedagógus, református püspök.

20 Szerda Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. 
Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 150 éve született Felsőrákoson Ferenczy Géza 
szerkesztő. 

Esős Illés igen rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Csütörtök Dániel, Daniella, Helén, 
Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc

Dániel – héber eredetű; jelentése: Isten 
a bírám.  
Helén – görög eredetű; jelentése: vita-
tott (talán: nap, hold).

21 10 éve hunyt el Kolozsváron Pál Árpád matema-
tikus, csillagász.

22 Péntek Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; jelen-
tése: torony, bástya; Magdala városából 
származó nő. 

22 560 éve, 1456. július 22-én győzedelmeskedett 
Hunyadi János a Nándorfehérvárt ostromló 
II. Mehmed szultán hadai felett.
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Lilla – a Lídia és Lívia régi magyar 
becézőjéből önállósult. 

11

12 Kedd Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) spa-
nyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály névalkotá-
sa a dal szóból.

12 480 éve, 1536-ban hunyt el Bázelben Rotterda-
mi Erasmus németalföldi humanista tudós, 
filozófus és teológus.

13 Szerda Margit, Jenő  
Szt. Henrik

Jenő – magyar eredetű; jelentése: a 
hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

13 120 éve hunyt el Kolozsváron Kanitz Ágoston 
botanikus.

Mérges Margit zivatart hoz.

14 Csütörtök Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; jelentése: 
férfi, hős.

14 190 éve született Vasvári Pál forradalmár, törté-
nész, a márciusi ifjak egyik vezére.

100 éve született Pusztacelinán Lőrinczi Ferenc 
testnevelési szakíró, kolozsvári tanár.

15 Péntek Henrik, Roland, Örkény, 
Leonóra  
Szt. Bonaventura

Henrik – germán eredetű; jelentése: 
körülkerített birtokán uralkodó.  
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős.

15 410 éve, 1606-ban született Rembrandt van Rijn 
17. századi holland festőművész.

16 Szombat Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Enikő – Vörösmarty Mihály alkotása; 
jelentése: ünő, szarvastehén.

16 150 éve hunyt el Ujfalvi Sándor emlékíró.
55 éve hunyt el Budapesten Roska Márton régész. 

17 Vasárnap Elek, Endre  
Szt. Zoérárd-András és 
Benedek

Endre – német–szláv–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

17 165 éve hunyt el Pesten Egressy Béni zeneszerző, 
író, színész.

100 éve született Kolozsváron Nagy Jenő nyel-
vész, néprajzkutató.

18 Hétfő Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése: a 
Caecilius nemzetséghez tartozó.  
Frigyes – német–magyar eredetű; jelen-
tése: béke + hatalom.

18

19 Kedd Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.  
Emília – latin eredetű; jelentése: ver-
sengő, vetélkedő.

19 65 éve hunyt el Budapesten Makkai Sándor író, 
pedagógus, református püspök.

20 Szerda Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. 
Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 150 éve született Felsőrákoson Ferenczy Géza 
szerkesztő. 

Esős Illés igen rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Csütörtök Dániel, Daniella, Helén, 
Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc

Dániel – héber eredetű; jelentése: Isten 
a bírám.  
Helén – görög eredetű; jelentése: vita-
tott (talán: nap, hold).

21 10 éve hunyt el Kolozsváron Pál Árpád matema-
tikus, csillagász.

22 Péntek Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; jelen-
tése: torony, bástya; Magdala városából 
származó nő. 

22 560 éve, 1456. július 22-én győzedelmeskedett 
Hunyadi János a Nándorfehérvárt ostromló 
II. Mehmed szultán hadai felett.
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23 Szombat Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) magyarító 
fordítása.

23

24 Vasárnap Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar becé-
zőjéből önállósult. 

24 25 éve hunyt el Isaac Singer zsidó-lengyel szár-
mazású Nobel-díjas amerikai író.

25 Hétfő Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. 
Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 30 éve hunyt el Budapesten Illés Endre elbeszélő, 
drámaíró. 

Napja vihart szül, ám derült 
éjszakáján a kertben jó termést 
várjál.  
Ha esik, az nem jó,  
férges lesz a dió.

26 Kedd Anna, Anikó, Panna, Anita  
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: kegye-
lem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, 
báj.

26 160 éve született George Bernard Shaw ír Nobel-
díjas drámaíró.

Anna asszony reggele  
Már hűvös, ne játssz vele!

27 Szerda Liliána, Natália, Olga, 
Györk, Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsinyítő 
képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 175 éve hunyt el Mihail Jurjevics Lermontov 
orosz költő, elbeszélő, drámaíró.

28 Csütörtök Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: senkinek 
sem ártó.  
Szabolcs – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 275 éve, 1741-ben hunyt el Antonio Vivaldi olasz 
barokk zeneszerző.

50 éve hunyt el Pataki Bálint irodalomtörténész, 
kolozsvári egyetemi tanár.

29 Péntek Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő.

29 160 éve hunyt el Robert Schumann német 
zeneszerző. 

10 éve hunyt el Bukarestben Szász János költő, 
prózaíró, műfordító.

30 Szombat Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő. 

30 170 éve született Paál László festőművész. 
150 éve hunyt el Egressy Gábor színész, a Nem-

zeti Színház első együttesének tagja.

31 Vasárnap Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán eredetű; je-
lentése: jó dárda; 2. – ír–kelta eredetű; 
jelentése: szarvast kedvelő.

31 460 éve, 1556-ban hunyt el Loyolai Szent Ignác, 
a jezsuita rend alapítója. 

175 éve született Kuncz Ignác jogtudós, 
jogfilozófus.

130 éve hunyt el Liszt Ferenc zeneszerző, 
zongoraművész.
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zőjéből önállósult. 

24 25 éve hunyt el Isaac Singer zsidó-lengyel szár-
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25 Hétfő Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. 
Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 30 éve hunyt el Budapesten Illés Endre elbeszélő, 
drámaíró. 

Napja vihart szül, ám derült 
éjszakáján a kertben jó termést 
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Ha esik, az nem jó,  
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báj.

26 160 éve született George Bernard Shaw ír Nobel-
díjas drámaíró.
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27 Szerda Liliána, Natália, Olga, 
Györk, Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsinyítő 
képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 175 éve hunyt el Mihail Jurjevics Lermontov 
orosz költő, elbeszélő, drámaíró.

28 Csütörtök Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: senkinek 
sem ártó.  
Szabolcs – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 275 éve, 1741-ben hunyt el Antonio Vivaldi olasz 
barokk zeneszerző.

50 éve hunyt el Pataki Bálint irodalomtörténész, 
kolozsvári egyetemi tanár.

29 Péntek Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: úrnő.

29 160 éve hunyt el Robert Schumann német 
zeneszerző. 
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prózaíró, műfordító.

30 Szombat Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: Júdeá-
ból származó nő. 

30 170 éve született Paál László festőművész. 
150 éve hunyt el Egressy Gábor színész, a Nem-

zeti Színház első együttesének tagja.

31 Vasárnap Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán eredetű; je-
lentése: jó dárda; 2. – ír–kelta eredetű; 
jelentése: szarvast kedvelő.
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a jezsuita rend alapítója. 

175 éve született Kuncz Ignác jogtudós, 
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12. A borsai tanyáktól  
a válaszúti végállomásig 

Bánffytanya (Borșa Cătun)
Utunkból a patak szorosáig már nem sok maradt hátra. Lássunk azért néhány 

elfogyó román telepet is a Borsa völgyében.
Bánffytanya kis román tanyarész Borsa előtt, útban Válaszút fele egy jobbra 

nyíló mellékvölgyben, néhány ház, tanya, már ami belőlük megmaradt. Magyarok 
nélkül. Az utolsó népszámláláskor is összlakóinak száma nem érte el a százat.

A főúton tábla nem jelzi a letérőt a már alig létező tanya fele, csak Kolozsborsa 
községet mutatja – azt is csak románul. Benn, a völgy metszéspontján balkézre 
azonban jól láthatóak az elszórt házak, tanyák, gazdaságok. Ahogy lekanyarodunk, 
az út szélén aztán csak megjelenik egy „Borșa Cătun” táblácska is, majd néhány 
ház következik, hol közelebb, hol távolabb egymástól és az úttól. Régebbi és újabb 
házakat látunk, benne gazdálkodás nyomait. Jól látszik, hogy nem hétvégi lakók-
ból álló tanyával van dolgunk. Ahogy haladunk felfele, egy darabig még elkísér 
a Borsa patakának tiszta vize, aztán betérünk a kopár, szinte élettelen völgybe. 
Ennyi lett volna Bánffytanya? Valószínűleg igen. Idős román bácsival állunk szóba, 
csak úgy az autóból kérdezzük, leállított motorral, leeresztett ablakkal. Ennyi a 
tanya, templom, temető itt nincs: innen a hívők mindig Borsára mentek templo-
mozni, lelkeket ápolni, és a tanyaiak ugyanoda, a községi temetőbe vitték és viszik 
ma is halottaikat. Érdekesnek találjuk, hogy itt nem alakultak ki a házak, porták 
szélein a családi temetőkertek, ahogy ez oly gyakori mindenütt az erdélyi, különö-
sen a mezőségi tanyavilágban. Ritka nehéz lehet innen egy temetési menetben a 
gyászoló gyülekezetnek az elhunyttal felvonulni a faluig, én onnan is a temetőig.

Egy tanya, ami nincs: Borsa-Keresztalja (Borșa Chrestaia)
Tovább hajt a kíváncsiság: lássunk egy néptelenné lett völgyet, egy eltűnt ro-

mán tanyát! Menjünk el Keresztaljára is! 
Bánffytanyáról már nem térünk vissza a főútra, csábít a kíváncsiság és az, hogy 

az egyenesre gyalult és frissen kövezett tanyai út vajon hová vezet tovább az isme-
retlenbe? Kacskaringóiból sejtjük, hogy visszakanyarog a hegyen át Kolozsborsára. 
Kopár a völgy, a Borsa vizétől elbúcsúzunk egy kis időre, és egy kevés vizű cser-
mely vagy erecske medréhez igazodunk. Néhány km után aztán felérünk a domb-
ra, ahonnan jól belátható a teljes Kolozsborsa, a templomok, és a község közepén 
az impozáns Bánffy-kastély is. Hol lehet itt a másik úti célunk, a Keresztalja ta-
nya? Aki nem kérdezősködik, az egészen biztosan nem találja meg. Ezen a festői 
magaslaton szerencsénkre épp utunkba kerül egy tanyai gazdaság, és hatalmas 
komondorok ugatókoncertjének kíséretében oda kiáltunk be. Praktikus megoldást 
választunk: a nyitott kapun át behajtunk az udvar közepéig, kiszállni úgysem lehet, 
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mert nem engedik a kutyák. Átkiabálva 
a kutya-zakotán, úgy érdeklődünk. – Mi 
is onnan származunk – mondja az ebzajt 
csendesíteni próbáló gazdasszony, és 
mutogat fel egy onnan láthatatlan 
völgybe – az lenne Keresztalja. 

Leereszkedünk hát Borsára, és a jel-
zett irányba kanyarodunk tovább. 

Ez a szép nevű, de ismeretlen tanya 
a térképek nagy részén nem is szerepel. 
Újabban, 2015 márciusa elején azzal rob-
bant be a híres romániai települések sorá-
ba, hogy tulajdonképpen nincs már: sze-
repel a hat Kolozs megyei fantomtelepülés 
jegyzékében. Ezekben a volt falvakban 
már egyetlen lakos sem él. A többi hason-
ló Kolozs megyei fantomtelepülés nevét is 
érdemes ideírnom: Andics, Mezőcsán ré-
szeként, Csóka, szintén Mezőcsán szórvá-
nya, hat lakó és 3 ház. A bélesi duzzasz-
tógáttal elárasztott havasi Jósikafalva. 
Bonclonka, mely Szamosújvárnémeti ta-
nyája volt. Pestes, Pestera, Dés mellett, 
szintén lakók és házak nélkül.

Borsáról Keresztaljára egy újabb csen-
des kis völgybe visz ki az út. A névadó 
keresztet sehol sem látjuk, de a tanyát 
is alig. Amíg tart a községi út, jól lehet 
haladni, az szépen karbantartott, aszfal-
tozott, de aztán fel kell kapaszkodnunk 
a dombra, hogy a mocsaras, járhatatlan 
patakmedertől megszabaduljunk. Nehéz 
egy olyan tanyát megtalálni, amelyben a 
házak már többnyire csak voltak, és a he-
lyüktől, a körülöttük még duvadó bozót-
tól, lugas és gyümölcsfák látványától és 
emlékétől faggatózhatnánk. Akitől csak 
útközben érdeklődünk, mindenki ugyan-
azt meséli: Keresztalja? Mi is onnan köl-
töztünk be Borsára. 

Hát, meg kell vallanunk, nem sok 
maradt a hajdani tanyából. Kopár a táj, 
nagyobbrészt megműveletlen a föld, még 
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százméterenként sem lelünk már házat, csak nagyon távolra szórva egymástól és né-
hány házhelyet. Felhagyott gyümölcsösök, hajdani műveleti helyek, vadonná lett sö-
vénykerítések, lerothadt kútágasok sugallják a régi életszerek nyomait és hangulatát. 
Ritkábban láthatóak még romok, házak alapjai, lépcsők, szőlőlugasok nyomai. Csu-
pán egyetlen elhagyott ház körül hallunk traktorzúgást, eke hasogatja a friss, kora 
tavaszi földet: úgy látszik, valaki azért csak kijár, hazajár régi földjeit megművelni. 

Közben egy oldalvölgyből két szekeres is ereszkedik lefele a dombok irányából, 
tűzre való fát vagdostak a patakparti fűzfákból: hej, keserves lesz ezzel tüzelni egy-
hamar. Sokat fog sírni a vizes fűz a tűzön! Ők mesélnek, igazítanak útba, melynek 
lényege az, hogy „az átkosban” már elkezdődött, de a demokráciában csúcsosodott 
itt az elvándorlás, és öt éve költözött el a tanya utolsó lakója. Mutatják is az egyet-
len elérhető portát. Öreg ház áll a telek közepén, nem messze a pataktól. Szép, 
arányos parasztházikó ez, jobbágykékre meszelt kőház, tornáccal, belépőszobával, 
első és hátsó házzal. Kinn az udvaron fészer és szintén kőből épített nyári konyha, 
alatta hajdanán gondosan kiépített és még mindig időtálló boltíves pince. Megható 
látvány az ostor nélkül maradt kútágas maradványa és a színültig teli kút megma-
radt kávája. Víz volna benne, szennyesen, gondozatlanul, de a vizet merítő ostor 
azonban már nincs meg. A vize is minden bizonnyal ihatatlanná fertőződött. 

Távolabbra látni is elnyújtogatnánk nyakunkat, de házat, tanyát már nem lá-
tunk sehol, legfeljebb sejtünk telket (talán házat is?), háznyomokat, gyümölcsös-
bozótokat a messzeségben. Erdő, tűzifát szolgáltató fás rész, még akácos sincs 
sehol, amely megnyugtatná a kopárságba belefáradt szemet. Pedig milyen szép a 
neve: Keresztalja. Lehangoló és elszomorító a látvány, de mégis valami szomorúan 
fenséges van abban, ahogyan a természet visszafoglalta magának azt, amit az em-
ber elköltözésével, a gondozatlansággal hűtlenül felhagyott. 

Válaszút – a végállomás
Borsa után aztán jobbról és balról is eltűnnek az oldalvölgyek. Dombra fel, 

völgyre le, hepehupázva, nagyon rossz úton érkezünk ki a főútra, Válaszútra. A fa-
lun teljes hosszában keresztülszalad a Borsa pataka, de alsó sarkát már a Kis-Sza-
mos mossa. Ez a különös nevű falunév jól jelzi elhelyezkedését, de egyben jelké-
pessé is teszi a vidék magyarságának sorsát: nem csupán útkereszteződés, hanem 
szüntelen döntés, válaszút előtt állunk. 

Itt már nem időzünk sokat, mert hát ez a falu igazán nincs rászorulva ismerteté-
sünkre: bőven szerzett népszerűséget neve különlegessége mellett református egy-
házáról, Bánffy-kastélyáról, mely egyben Wass Albert szülőhelye is. Mindenekközött 
pedig méltán jutott elismeréshez a legnagyobb erdélyi zenetudósunk, folkloristánk, 
Kallós Zoltán népzenegyűjtése és szórványbentlakása révén a hazai és összmagyar 
közéletben. A falu alsó végében, balra fenn a domboldalon, a Kallós-gyümölcsöskert 
közepén ott áll a régi kúria, amelyben nemrég Zoli bácsi páratlan néprajzi gyűjte-
ménye kapott helyet. A festői magaslatú telken és udvarán sorakoznak az újabb és 
újabb épületek: bentlakás, táncházi csűr. Komoly oktatási, közösségszervezői élet, 
értékőrzés, táncháztalálkozók sora, szorgos menedzsermunka zajlik itt. Mindezek 
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fölött pedig tekintélyével, a gyermekricsaj és -mosoly örömszerző közelségében a 
maga majdnem 90 évével személyesen ott őrködik Kallós Zoltán. Zoli bácsi élete 
alkonya fele minden erejével, vagyonával és gyűjteményével örökre magához ölelte 
szülőföldjét, és közöttük pedig a leginkább veszélyeztetetteket, e szórványvidék: a 
Borsa-, Töki-, Dobokai-völgy magyar gyermekeit. 

Válaszúton azért újra körüljárjuk a Borsa-patak bal partja közelében üresen 
álló monumentális Bánffy-kastélyt. Ez van itt igazán veszélyben, erre kell jobban 
odafigyelni. A legtöbb felhagyott kastélyhoz képest ez még egészen jó állapotban 
van, igaz, nem is olyan régen költözött ki belőle a kisegítő iskola. A Kolozs Me-
gyei Tanács régóta keres gazdát neki, ismereteink szerint ez idáig még eredmény 
nélkül. Az üres épületeket, kastélyokat azonban hiába őrzik kapuból és kapusszo-
bából, mindig kikezdi az idő. Állaga ennek is egyre romlik, és már így is nagyon 
sokba kerülhet a rendbetétele. Ahhoz persze nem volt támogató szándék, hogy 
hosszú lejáratra bérbe adják a legméltóbb hasznosítónak, a vele majdnem szem-
közt működő Kallós Alapítványnak, amelynek képviselői sokáig próbálkoztak hoz-
zájutni. Sikertelenül. Mostani utunkon azonban azt látjuk, hogy a kapu nyitva 
van, mozgást észlelünk az udvaron. Talán pénzesebb gazdára lelt? Ha munkálatok 
indulnak be itt, akkor nemsokára úgyis kiderül. Kallósék kezében ez a Bánffy- 
kastély – Wass Albert szülőházaként, emlékhelyként is – méltó elismerést, megbe-
csülést és hasznosítást is kaphatott volna. Már csak azért is, mert akkor továbbra 
is a „mienk” marad. 

Ez azonban mifelénk nem cél, sőt, és még mindig igen kényes kérdés.
A Bánffy-kastély hajdani szép parkja is már csak emlék. A régi képeken láthat-

juk, hogy hajdanán nemcsak hatalmas vadaspark övezte, de tóval övezett sétánya 
is volt, és az erdélyi arisztokrácia találkozóhelye. Most már a kastély tágas telke 
és parkja is elhanyagolva áll: látszik jól, hogy ez is magán viseli az újkori kas-
télyparkok sorsát. A valamikor még pompás arborétum több mint fél évszázada a 
környék rőzseszedőinek és tűzifagyűjtőinek a csatatere. Ahogyan kissé távolabb, 
túl a Szamoson évtizedeken át a bonchidai kastélypark is volt. A park körül az ura-
dalom telkei is apróra felparcellázva már új lakóknak adnak otthont. Újgazdagok 
villácskáinak és mélyszegények kunyhóinak egyaránt.

Most csak a számunkra eddig ismeretlen, az eddig fel nem keresett gazdasági 
épületeket járjuk körül. Itt vannak a főút mellett, szinte hetente elhaladunk mel-
lettük, és mégis folyamatosan érnek meglepetések. Egyik felől egy barokkos istál-
lónak tűnő épület vonja magára a figyelmet, a másik oldalon pedig a főút zajában 
egy rejtélyes, volt boltíves, szintén barokkos, hajdan emeletes, magas homlokzatú, 
már-már kápolnát idéző épület. 

***

Itt, Válaszúton, a falu délkeleti szélén, a kastélypark sarkánál aztán már búcsú-
zunk is a Borsa patakától, mely nem messze a főúttól, a fővölgy közepén érkezik 
be a Kis-Szamosba. Nád, fűzfás és bozót növi be a torkolatot, de azért még itt is 
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viszonylag tiszta maradt a vize. Ilyen hosszú úton haladt át, és ennyi román és ma-
gyar falun vezet útja, de talán még fürödni is lehetne benne. De illúziónk hamar 
elmúlik, mert a patak búcsúzik: nemsokára beérkezik a Kolozsvárral, Apahidával, 
a metropolis ipari övezeteivel jócskán beszennyezett Kis-Szamosba. 

A Kallós-múzeum kertjének dombjáról még egy utolsó kis pillantásra jut időnk a 
Kis-Szamos völgyére, a patak és folyócska találkozására. Jól látható innen minden, 
igazi történelmi emlékhely ez a völgyszakasz. Alattunk felvonul az oly sokat szen-
vedett, pusztított és pusztult Szamos-völgy, egész történelmével és sorsával. Olyan 
mostoha volt velünk itt is a történelem, hogy Kolozsvár és Dés között a 60 km-
es szakaszon a fővölgyben és szélein, Válaszúton és Bonchidán kívül nem maradt 
számottevő magyarságú település. És e kettő is erősen kisebbségben. Jobb felől a 
távolban, a magyarok nélküli Apahida után a hasonló sorsú „zsukok” sorakoznak. 
Jól sejthető a felsőzsuki Teleky-kastély és lenn a zsuki ménes maradéka. Szemben 
velünk igazi múzeumi övezet tárul elénk: a bonchidai Bánffy-kastély folyamatosan 
megújuló épületsora és fejszékkel megritkított, tűzifává aprított vadasparkja. Fölötte 
a hegyoldalban a legtöbb hagyományt megőrző erdélyi településünk, Szék városa 
fele vezető régi út nyoma sejlik. Bal fele pedig sok-sok apró falu, töredék magyarság-
gal, Nagy- és Kisiklód, Vízszilvás, Dengeleg, ahol már alig maradt valami belőlünk. 

E tájak széles panorámájában együtt búcsúzunk a Kis-Szamosra nyíló Borsa 
völgyétől is. De innen már új tájak, más utak, más távlatok nyílnak, és ide új kró-
nikások is kellenek a sorsok megírásához.

***

A pünkösdi ünnepek végeztével aztán lassan krónikás útjaink végére is érkeztünk. 
Meg kell vallanom, nagyon megszerettük ezt a völgyet, összeszoktunk az itt élőkkel 
az erre járás régi évtizedei és a „vidékírás” mostani kemény fél éve alatt; e táj népével 
szinte már félszavakból is értjük, érezzük egymást. Csilla kolléganőmnek is mindig 
„csillan” a szeme, valahányszor indulunk ebbe az irányba valahová vagy valakikhez. 
Számára még különlegesebbek a találkozások élményei, mert az írások, történelmi 
dokumentumok szembesülnek az élettel és a vidék élő tárgyi és emberi valóságával. 

A Borsa völgyétől szárnyakat kaptunk ajándékba, a honismeret sólyomszárnyait. 
Igaz, a lassan „konfirmációi korba” lépő Frontera terepjárónk is megszenve-

dett a Borsa-völgyi felfedezésekért, emberi sorsokért. Ismerősen, szinte magától, 
behunyt szemmel vágja ugyan a kanyarokat, de sokat öregedett is a rossz utakon 
a vissza-visszatérő zarándoklásokon. Kopogva jajdul fel minden aszfaltlyukra és 
türelmetlenül, duzzogva fogad minden gödröt, felpattanó követ, amikből pedig 
bőven van ezen a tájon is. 

Pedig még az elmaradó adósságaink legnehezebbje hátravolna, maradt néz-
nivaló későbbre: tartozunk magunknak és a vidéknek is, hogy a forrást, a Borsa 
patakának forráshelyét megnézzük, de a Gerecse és a Kőszikla hegyeit, a macskási 
Várhegyet is meg kell másznunk nemsokára. 

Csak így lehet teljes és áldott számunkra minden ajándék, amit ettől a völgytől 
kaptunk.
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Az evangélium képi ábrázolása  
a kolozsvári evangélikus templomban

„Mert úgy szerette Isten a világot…”

A kolozsvári evangélikus templom Kolozsvár belvárosának arculatát megha-
tározó impozáns műemlék épület. A sokak által csak a főtéri sarki templomként 
ismert istenháza 1816–1829 között épült. Az egykori Kossuth Lajos utcára (1989. 
december 21. sugárút) nyíló templomkapun belépve világos, háromhajós temp-
lombelső tárul elénk, melyben harmonikusan összesimulnak a késő barokk és a 
neoklasszicista stíluselemek. Az 1721-ből származó kő keresztelőmedence, a 19. 
századi empire stílusú bútorzat minden darabja egyenként is külön kis remekmű. 

A templom belső terét uralja a szentélyben található oltár, melyet Georg Schnei-
der asztalosmester készített, a faragott részek egy bécsi mester tehetségét dicsérik. 
A szemlélődő figyelmét azonnal magára vonja az oltár oromzatát díszítő motívum, 
a háromszögbe zárt, fénysugarakkal körülfogott szem, a Szentháromságisten min-
dent látó szemének jelképe. Az oltárkép Johann Gentiluomo olasz származású 
bécsi akadémiai festő munkája. A kép témája Krisztus az olajfák hegyén.

Bár a legtöbb leírás nem tesz említést róla, az oltárt egy sajátos szimbólum 
koronázza meg. A több elemből álló kompozíció összefoglalja az evangélikus oltár 
liturgikus funkciójának mint az úrvacsora helyének lényegét, egyben a keresztény 
hit lényegét. A szimbólum elemei: egy kereszt, egy horgony, melyre egy bibliát 
helyeztek, fölötte az oltáriszentséget jelképező kehely és ostya, valamint a teljes 
kompozíciót jobbról és balról összefogó babérkoszorú és pálmaág.

A kereszt a keresztény hit legáltalánosabb szimbóluma. Egyrészt Krisztus áldo-
zatának jelképe, másrészt a keresztség szentségében a Krisztus halálába és feltá-
madásába beoltott keresztény ember hitének jelképe. A horgony azt a reménysé-
get jelképezi, mellyel a Krisztusban hívő ember lélekben Megváltójához menekül, 
és megragadja az előtte álló reménységet, mely lelkének biztos horgonya (Zsid 
6,17–20). A keresztet és a horgonyt általában egy szívhez szokták társítani, mint a 
három fő teológiai vagy három isteni erény, a hit, remény, szeretet jelképét (1Kor 
13,13). A mi esetünkben azonban a szeretetet nem a szív jeleníti meg, hanem azt 
az oltáriszentség egyik legismertebb jelképe, a kehely és ostya helyettesíti, és ez-
zel a legnagyobb szeretetre irányítja a figyelmet, Krisztus önfeláldozó szeretetére, 
a nagycsütörtöki szeretetlakomára és a nagypénteki kereszthalálára. A megáldott 
kehely és a megtört kenyér, az ostya Krisztus vérével és testével való közössé-
günket, az önfeláldozó szeretettel való közösségünket jelképezi (1 Kor 10,16). 
A búzakalász és a szőlő egyaránt a Krisztusban nyert élet gyümölcsének reményét 
fejezi ki (Jn 12,24 és Jn 15,5). A pálmaág motívuma általában az életre utal, a 
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paradicsomot és az örök életet, valamint a győzelmet és a győzelmes egyházat 
jelképezi (Zsolt 92,12). A babér pedig szintén a Krisztus áldozatát és a Krisztusba 
vetett hit által elnyert örök élet győzelmét jelképező motívum. Ezt az értelmezést 
erősíti a keresztre és horgonyra helyezett biblia, mely Isten kijelentésének egysé-
ges egészét jelképezi, és arra buzdítja a szemlélőt, hogy a képi üzenetet az üdvtör-
ténet egésze felől próbálja megérteni. 

Nem véletlen, hogy elődeink a kolozsvári evangélikus egyházközség régi bélyeg-
zőjére éppen ezt a kevésbé feltűnő, de beszédes szimbólumot választották a gyüleke-
zet jelképéül. A pecséten azonban már feltüntették azt a bibliai igét is, mely a teljes 
kompozíció értelmezését megadja: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3,16). 

Az oltáriszentségben a hívő ember Krisztus áldozatának gyümölcsében, Isten 
megváltó szeretetének ajándékában részesül, ízlelheti és láthatja, mily jó az Úr 
(Zsolt 34,9). Ez az evangélikus oltár lényege, és ezért került a hit, remény, szeretet 
jelképe és a Jn 3,16-ban megfogalmazott legnagyobb szeretet jelképét ábrázoló 
szimbólum az oltár koronájára.

A 19. században a szimbólum Európa-szerte igen kedvelt és elterjedt volt. Meg-
található kissé más összeállításban a szászrégeni evangélikus templom 19. századi 
oltárán, de különböző templomok szentélyének diadalívén, szószékkosarán, ha-
rangján. Lutheránusok körében 1817-ben, a reformáció 300 éves évfordulója al-
kalmából készült emlékérmeken, konfirmációi emléklapokon is felbukkan a jelkép.

Szintén a reformáció évfordulójához kapcsolódik a jelkép említése a görlitzi isko-
la tanárának 1817-ben tartott ünnepi beszédében, melyben Luther reformációinak 
jelentőségét és hasznát taglalja (Die Vorteile der Lutherischen Kirchenverbesserung 
dargestellt in einer Schulrede am 1. November 1817. Abends um 5 Uhr gehalten von 
karl Gottlieb Anton, Doktor der Philosophie und Rektor in Görlitz). A beszéd kitér 



2015–2016
427JÚLIUS

KO
LO

ZSVÁ
RI EVA

N
G

ÉLIKU
SO

K

arra, hogy a reformációval Lu-
ther megtisztította és visszaad-
ta az egyháznak Isten Igéjét, a 
Bibliát, a Megfeszítettbe vetett 
megtisztított hitet, a benne 
bízó reményt és az úrvacsorát. 
Az értekezés végén pedig láb-
jegyzetben megjegyzi, hogy a 
beszéd elmondása alkalmával a 
megfelelő helyeken a tanár fel-
mutatta a megfelelő jelképeket: 
a tévtanítás kígyóját, az igazság 
fáklyáját, a bibliát, kelyhet, ke-
resztet és horgonyt.

Talán nem véletlen, hogy 
a reformáció emlékéve körüli 
időben épült kolozsvári evan-

gélikus templom is átvette ezt a képekbe zárt evangéliumot. A reformáció 500 
éves évfordulójához közeledve jó volna ismét felfigyelni a kolozsvári evangélikus 
templom gazdag üzenetet hordozó díszítőelemére.

Benkő Tímea lelkész
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EK Murádin Jenő

Szabó Vera, az erdélyi képzőművészet 
legelső hivatásos szobrásznője

Kolozsvár nem volt Szabó Verának szülővárosa. 
Mégis joggal tekinthetjük őt kolozsvárinak, hiszen 
ifjúkorától – nagyon rövid megszakítással – itt élt, 
alkotóink itteni közösségében dolgozott. 1890. no-
vember 22-én született Kiskunfélegyházán. A Tisza–
Duna köze, Petőfi szülőföldje ez a vidék, a Kiskunság 
legfestőibb tája. A Bugaci-pusztához közel eső alföl-
di homokvilág terjeszkedik erre, mely nem egy mű-
vészt, köztük az erdélyi Nagy Istvánt és Gy. Szabó 
Bélát is alkotásra ihlette. Közelében, Kiskunhalason 
született a kor nagy hatású festője és művészpedagó-
gusa, Thorma János, a nagy bányai kolónia egyik ala-
pítója. A szülőföld tág szem határú festői környezete 
azonban aligha lehetett Szabó Vera művészi-alkotói 
vonzódásainak meghatáro zója. Ahhoz túl keveset élt itt. Művészi ambícióit más 
táji szépségek keltik fel. Mint annyian mások, ő is a nagybányai festőtelep növen-
déke lett. Az Alföld tengersík vidékével szemben, a költő szavaival élve, a „zordon 
Kárpátok” tövében tábort verő művésztelep környezete csábítja.

Szabó Vera azok között volt, akik komolyan és hivatásszerűen próbálták hasz-
nosítani az akadémiát pótló, rang jában egyedülálló művészképzőn szerzett is-
mereteket és tapasztalatokat. Hamar elkerülhetett a szülői háztól. Nővére, Budai 
Andrásné Szabó Mária Kolozsváron alapított családot. A tisztes jövedelmet hozó 
Hója-kert (a Budai-kert néven is ismert vendéglő) tulajdonosaként a Budai család-
nak különösebb megterhelést nem jelentett, hogy Szabó Vera taníttatását vállal-
ják. Néhány gimnáziumi év után így kerül a művészi ambíciókat melengető fiata-
labb Szabó leány Nagybányára. Tanulmányait azonban leghatásosabban Náthán 
Mór ügy véd, későbbi élettársa támogatta. 

A névsorok 1916-ban jelzik első ízben Szabó Vera nevét a kolónia szabad isko-
lájának növendékei között. (Ebben az első tanulmányi évben későbbi kolozsvári 
művésztársai közül még Aurel Ciupe és Berde Amál tanult a koló nián.) Eljött a 
művésztelep „telt házas” nyári kurzusaira és természetjáró tábo rozásaira a követ-
kező esztendőben is.

A háborút lezáró események megszakítják egy időre tanulmányait, hogy az-
után ismét Nagy bányán jelentkezzék. 1920 és 1924 között egy év kihagyással 
(1923) minden nyáron a ko ló nián dolgozik. 
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Inkább a véletlenen múlott, hogy festészeti tanulmányai ellenére a szob rászat 
mellett dön tött. Egy nemzedékkel idősebb művésztársa, Füredi Richárd biztatta 
arra, hogy mintázással pró bálkozzék. Minderről egy 1925-ben készült inter júban 
így nyilat kozott Hunyady Sándornak: „Először festőnek készültem […]. Aztán apró 
véletleneken keresztül megszerettem a plasztikát. Letettem az ecsetet, fölvettem a 
mintázófát és újra nekiláttam a tanulásnak.” 

Kolozsvár nyomban a háborút követően szervezője és össze fogója lesz az er-
délyi képzőművészetnek. Itt alakulnak meg az első művészszer vezetek, s kelnek 
életre a közösségi lét intézményes formái. Ez teszi igazán művész központtá a vá-
rost. Ehhez a ranghoz növekszik föl azután az alkotók gyorsan gyarapodó tábora.

A kolozsvári képzőművészek amolyan kolóniaszerű közössége alakul ki a város 
sétaterén álló korcsolyapavilon épületében. Egyre többen költöznek ide; műterem-
nek, alkalmasint lakásnak rendezik be az épület földszinti vagy emeleti termeit. Jobb 
lehetőség akkoriban nem is adódhat számukra. A város lakásínséggel küszködik, itt 
pedig a bérleti díj fejében évekig zavartalanul és festői környezetben dolgozhatnak. 
A sétatéri tó partján, pontosabban a tó mester séges szigetén álló épület már egé-
szen korán számításba jön mint alkalmi kiállítócsarnok. Pákey Lajos műépítészeti 
tervei szerint és Reményik Károly építési vállalkozó kivitelezésében 1896–1897-ben 
készül el a korcsolyapavilon, a köze lében álló kioszkkal együtt. Nem sokkal később 
megfelelő átalakításokat végez nek a pavilonon, hogy befogadhassa az Erdélyrészi 
Szépművészeti Társaság 1902-es nagy kollektív kiállítását. Ettől kezdve pedig több 
mint fél évszázadon át (!) műtermeknek, kiállításoknak, művészképző főiskolai tan-
termeknek ad otthont. 1919-ben két szobrász és egy festő lakik a pavilonban, 1920-
ban pedig újabb alkotók költöznek be, hatra szaporodik a művészbérlők száma.

Korszakos volt a kolozsvári csoport jelentkezése két nagyszabású összerdélyi 
kiállításon. Erre 1919 nyarán, illetve az 1921-es esztendő elején került sor. 
Szentimrei Jenő és szerkesz tő társa, Ámon Ottó vállalja a kezdeményezést az 1919 
júniusában megnyíló tárlat létrehozásában. Az erdélyi városokból begyűlt, hat-
száznál több alkotásnak pedig a sétatéri pavilon öt termében találnak helyet. Az 
ott tábort vert csoport maga is részt vesz a kiállítás nem is egyszerű szerve zési 
munkájában. Deák Nándor a tárlat műtárosi feladatait látja el, Ács Ferenc és Fü-
redi Richárd pedig a festmények, szobrok, iparművészeti tárgyak, fény képek, épí-
tészeti tervek elhelye zé sé ben, azaz a termek berendezésében nyújt segédkezet.

Az 1921-es tárlatot, melyet Erdélyi Szalon néven tart számon a hazai képző-
művészet szakirodalma, már nem a sétatéri csarnokban, hanem a vármegyehá-
za nagytermében rendezték. Ez a kiállítás az előbbinél jóval nagyobb mozgósító 
erővel hozta össze az országrész román, magyar és szász képzőművészeit. Kata-
lógusuk ugyan kevesebb alkotást tüntet fel (327 műtárgyat), ám a részt vevő 
nyolcvan alkotó tizenhárom erdélyi várost képviselt!

Szobrászok kevesen vannak mindkét kiállításon. Az 1919-es közös tárlatra 
Füredi Richárd és Szabó Vera küldött be érdemben méltatható műveket. Szabó 
Vera nyolc munkája között a művésztársairól (Ács, Füredi) készült s már emle-
getett képmásokon kívül több férfi- és női portrét mutatott be, továbbá egy női 
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EK aktszobrot és – műfaji repertoárjának bővüléseként – első ízben egy kompo zíciós 
témát. Gyermekek címmel jelzi a katalógus. Az 1921-es kiállításon két portréja 
(Dezséri Gyula és R. V. ezredes) mellett ugyancsak újdonsággal jelent kezett: egy 
karikatúraszoborral. Innen számítható tehát karikatúrasorozatának kezdete, mely 
szobrász művészetének egyik erőssége lett. 

A művészek a közösségi létnek, a társas érint kezésnek helyben adódó formáit ke-
resték. S mint mindenkor, most is jó szolgá latot tettek a klubok és kávéházak. Szük-
ség volt olyan fórumra, ahol az alkotók legalább beszélhettek napi gondjaikról, s 
vitatkozhattak művészeti kérdésekről. Kolozsváron ezt a szerepet igen sokáig a New 
York ká véház és a Monostori úti Újságíró Klub töltötte be. Riportok, emlékezések, 
önéletrajzi be szá molók adnak számot az egykor oly eleven kávéházi művészéletről. 

A Monostori út elején működő Újságíró Klubban, az egykori Feilitzsch-palota 
emeleti traktusán gyakran jöttek össze az elbukott magyar Tanácsköz társaság 
politikai emigránsai. Kö zöttük számos közíró, lapszerkesztő számottevő szerepet 
játszott az erdélyi publicisztikában. Az említett Láday István jogi szakí róként és 
kiváló törvényalkotó szakemberként kamatoztatta te het ségét Romá niában is. (Sír-
emlékét a Házsongárdi temetőben Szabó Vera szobra – a sírkert egyik legszebb 
plasztikai alkotása! – díszíti.)

A riportszerű bemutatóban említett Hunyady Sándor, a népszerű szín műíró 
és könnyűtollú publicista szintén egyike volt a klub törzstagjainak, szóvi vője a 
társaságnak. Szabó Verához baráti kapcsolat fűzte; életes írásban mutatta be a ko-
lozsvári szobrásznőt, miközben saját portrészobra készült a műteremben. E portré 
egyébként egyik darabja volt annak a sorozatnak, melyet éppen az Újságíró Klub 
felkérésére készített Szabó Vera. A rendelést a Kisebbségi Újság író Szervezet részé-
ről kapta a szobrásznő; a klub irányítói nála rendelték meg nyolc vezetőségi tagjuk 
karikatúraportréját.

Szabó Vera kitűnő munkát végzett. Telitalálatú sorozatot alkotott, gyors, köny-
nyed és lé nyeget fölfedő karikírozással. Ez az arcképcsarnok egyben doku mentuma 
annak, hogy Szabó Vera a szoborkarikatúra első erdélyi mestere, a műfaj hagyo-
mányának megteremtője lett. Amennyiben a sajtóban követni lehet, a szobrásznő 
az 1925-ös év elején fogott neki a mintá zás nak. Hunyady Sándornak elmondta, 
hogy a klub vezetői nyolcezer lejt ajánlottak fel a szob rokért, s ő a megbízatást 
„boldogan vállalta”. Nem annyira a pénzért, mint a feladat izgal mas szépségéért, 
mert abban az időben gondtalanabb anyagi helyzetben élt. 

Még a tavasz folyamán, márciusban elkészült a sorozattal. Erőssége ugyanis 
a gyors rög tönzés volt. Hozzáállásának lényege az ábrázolt modell alkati jegyei-
nek azonnali megragadása s gondolati-szellemi arculatának hű visszatükröztetése. 
Szobrai akkor sikerültek, ha az állványra föltett agyagban egy ülésből szólásra bírta 
a modellt. Talán Nagy Istvántól tanulta el ezt a mód szert, vagy ő, az annyira csodált 
mester erősítette meg benne a hitet az in medias res alkotói el járás helyes ségében.

A Vasárnapi Újság 1925. március 15-i száma közli a nyolc szobor repro-
dukcióját. Helyszíni bemutatásuk egyben Szabó Vera egyéni szobrászati kiállítása 
lett. A hengeres talpazatra helyezett karikatúraszobrok mindegyike egész alakos 
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ábrázolás, s ebben a szobrásznő elképzelése eltér a ké sőbb jelentkezők általános 
alkotói gyakorlatától. (Benczédi Sándor például a kortárs értel mi ségiekről ké-
szített közelmúltbeli sorozatában kimondottan portrét, azaz fejet mintázott.) Az 
arckép csarnok reprodukált sorozatának első alakja Paál Árpád, akinek a húszas 
évek ben sűrűn megjelent komoly hangvételű vezércikkei magyarázzák attribútu-
mait: a kezében tartott sisakot és kardot. Szász Endre, az éber kritikai érzékű, de 
mindig csendes gesztusokkal válaszoló jeles publicista (Osvát Kálmán jellemzése) 
alig takart meztelenségében jelképezi az igazmondás véd te lenségét. Nyírő József 
múltjára a papi ornátus, szépírói és publicisztikai karrierjére az aránytalanná na-
gyított fej utal. A pánsíp és a színészi maszk Kádár Imre, a költő és a későbbi szín-
igazgató vonzódására utal. A kezében vándorbotot tartó, csizmás Zágoni István 
minden bi zonnyal gúnynevével (Benedek Elek egyik levelében „Globe-trotter Pis-
tának” nevezi) szolgált rá erre a megjelenítésre. A roppant széles homlokú, széles 
mellű Hunyady Sándor attribútumok nél kül is felismerhető. Alacsony, tömzsi kis 
ember Székely János, a Népszava egykori szerkesztője – Dienes Lászlóhoz, Láday 
Istvánhoz hasonlóan politikai emigráns. Ő volt az Újságíró Klub egyik alapítója, a 
szakmai szervezkedés mozgékony kulcsembere; fiatalon, éppen ez idő tájt (1925. 
március 19-én) hunyt el. Végül Ligeti Ernő zárja a sort, a lantján lágy húrokat 
pengető költő és szépíró. Ez a sorozat újabb szobrokkal bővült. Voltak közöttük 
karikatúrák és „klasszikus” portréábrá zolások is.

Modelljei között leggyakrabban a kor irodalmi és művészeti életének jele seivel 
talál ko zunk. Kiemelt értékű mű az Erdélybe látogató Móricz Zsigmond arcképe 
és a neves operaénekes, Georgij Baklanov képmása. Móricz Zsigmond az 1926-
os esztendő végén érkezett Kolozsvárra. Azért jött Erdélybe, hogy adatokat, írói 
benyomásokat gyűjtsön a Tündérkert folytatásához, az Erdély-trilógia második 
és harmadik kötetének megírásához. Kolozsvár művésztársadalma a legnagyobb 
megbecsüléssel fogadta a magyar irodalom élő klasszikusát. A város nevezetes 
ven dége december 4-én érkezett Kolozsvárra (Óvári Elemér Monostori úti házában 
szállt meg), s a Kisebbségi Újságíró Szervezet december 10-én bankettet rendezett 
tiszteletére az Újságíró Klub ban. Pontosan már nem lehet kideríteni, milyen körül-
mények között ismerte meg Móricz a kolozsvári szob rásznőt. Tény azonban, hogy 
zsúfolt programja ellenére elfogadta a művésznő ajánlatát, és hajlandó volt egy 
portréhoz modellt állni. Egyik délelőtt (valószí nűleg december 10-én) felkereste 
tehát Szabó Verát Bethlen utcai műtermében, s ott készült el – egyetlen ülésből 
– az életnagyságú mellszobor. Az Ellenzék riportja így tudósított erről: „Délelőtt 
másfél órát ült Móricz Zsigmond a szobrásznő műtermében, és aznap este már két 
élő Móricz Zsigmondot ünnepeltek az újságíró klubban. Mert a Szabó Vera mell-
szobra is él, a nagy író markáns arca derülten mosolyog ki a barnára festett gipsz-
ből.” A szobor, mely rangos helyre, budapesti közgyűjteménybe került, telitalálatú 
mintázás. A feladat szép sége, a könnyen megragadható karakteres arc segítették 
a gyors és találó szobrászi munkát. Az író roppant elégedett volt az eredmény-
nyel. Dicsérő szavai, bókolóan túlzónak ható jelzői mutatták, mennyire megnyerte 
tet szését a portré, és mennyire vonzónak találta a társalgásban élénk, szellemes 
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EK művész asszonyt. „Soha életem ben – mondotta – ilyen tehetséges szobrásznővel 
nem hozott össze a sorsom, büszke lehet rá Kolozsvár – csodálatos asszony.” 

Ilyen bravúros teljesítmény a Baklanov-szobor is. Georgij Baklanov (régies he-
lyesírással Baklanoff), a néhai moszkvai cári opera baritonistája a két világhá-
ború között számos európai és amerikai nagyvárosban lépett föl. Eljutott Kolozs-
várra is, ahol a Román Operában két előadás vendégénekeseként ünnepelhették. 
Az 1927–1928-as évadban a Rigoletto címszerepét és a Faust Valentinjét énekelte. 
Egyik előadása után (1928 márciusában) az Újságíró Klubban állt modellt Szabó 
Verának. A szobrásznő Náthán Mór és Szolnay Sándor társaságában tartóz kodott 
a klub ban, amikor Baklanov megérkezett. Szóba került az énekes meg mintázása. 
Erre azután, mint a Keleti Újság riportja tudósít, ott helyben alkalmat is kerítet-
tek. A minden ilyen kezde mé nyezésért lelkesedő Náthán Mór fiákerrel hozta el 
az agyagot és a mintázóeszközöket. Szabó Vera pedig két órától hajnali négyig 
készítette el modellje kifejező arcmását.

Önéletrajzi vázlatában (34) a szobrásznő pályája legjobb munkái között sorolja 
fel a Mó ricz- és a Baklanov-portrét. 

A húszas évek végétől megritkultak a Szabó Vera munkásságáról szóló hírek. 
A sajtóból évekig azt sem lehet követni, hogyan élt, min dolgozott. Családi élete 
zátonyra jutott, már nem viselte a Náthán nevet.

1933 augusztusában házasságot köt Diósy Menyhért tel, aki sokáig alkalmi üz-
letekből tartotta fenn magát, és Náthánhoz hasonlóan rendszertelen életet élt.

Nem sikerült földeríteni, miért költözött el a szobrásznő egy időre Kolozs várról. 
1937-ben Tordán telepedett meg, ahonnan mintegy két év után tért haza a máso-
dik szülővárosának tekintett Kolozsvárra. 

Az 1940. december 8–30. között rendezett kiállításon Szabó Vera két női 
portré val (bronz és kő) és egy torzóval (terrakotta) jelentkezett. Két évvel később 
jelen van egy nagy sza bású közös kiállításon, melyet a kolozsvári Művészeti Hetek 
rendezvénysorozata keretében szerveztek. Ezen a képzőművészeti seregszemlén 
(1942. május 9. – június 6. között) Ma ri ka című kőszobrát állítja ki.

A következő években néhány közös kiállításon nyomon követhető Szabó Vera 
munkássága. 1946 nyarán (július 7–28. között) egy már említett közös tárlatra 
Nagy Istvánról készített szobrát küldte be. A Nicolae Bălcescu és Józsa Béla Athe-
naeum kiállításán már jól fölmérhető az erdélyi szobrászok háború utáni számbeli 
sokasodása. Munkáival jelen volt rajta Benczédi Sándor, Kós András, Kósa Huba 
Ferenc, Romul Ladea, Szervátiusz Jenő, Vetró Artúr, Vida Géza, Ion Vlasiu és né-
hány kisebb tehetségű alkotó. A következő eszten dőben Erdélyi Képzőművészeti 
Szalon címmel rendeztek Kolozsváron átfogó, másfél száznál több alkotást bemu-
tató kiállítást. 1947 április–májusában a sétatéri Műcsarnok termei fogadták be az 
országrész művészeit. 

A háború utáni nehéz életkörülmények miatt Szabó Vera egy időre tanári ál-
lást vállalt. Hagyatékában megmaradt vázlatos életrajza szerint 1949–1950-ben a 
kolozsvári építészeti iskolában helyezkedett el, feltehetően rajztanárként. Az is-
kola azonban 1951-ben megszűnt, s ő állás nélkül maradt. Már túl a hatvanon, 
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harminchat éves megszakítatlan művészi munkál ko dására és idős korára hivat-
kozva kéri nyugdíjazását. 

A szobrásznő ekkor már nem dolgozott. Betegsége képtelenné tette az alkotó-
munkára. Agydaganatból eredő idült agyér-elmeszesedése egyre súlyosbodó emlé-
kezetkihagyást okozott. 1952-től jelentkeztek betegségének tünetei. Férje ugyan el-
vitte a marosvásárhelyi klinikára, de Miskolczy Dezső professzor a kése delem miatt 
a műtétet már nem vállalta. Mivel pedig Diósy Menyhért 1959-ben meghalt, a teljes 
emlékezetkihagyás állapotába került Szabó Vera gon do zását 1960-tól Schneider La-
jos adóhivatalnok és felesége, Schneider Mária vállalta el. Utolsó útjára Schneiderék 
Samuil Micu utca 3. szám alatti lakásából kísérték ki a Házsongárdi temetőbe.

A halotti jelentés szerint Szabó Vera 1966. július 23-án hunyt el, hetvenöt éves 
korában.

A pályatársak visszaemlékezéseiből:
Kovács Zoltán festőművész: „Szabó Vera őstehetség volt. Társasági lény, nél-

küle nem is eshe tett meg művész-összejövetel Kolozsváron.” Ferenczy Júlia festő-
művésznő: „Nagyon tehet sé ges, nagyon kulturált nőnek ismertem. Csinos, magas, 
értelmes arcú volt. Még időskorában is megőrizte arcának finom, kifejező vonása-
it.” Schneider Lajos tisztviselő: „Betegségében mi fo gad tuk magunkhoz, azóta el-
hunyt feleségemmel. Olyan beteg volt, hogy már az övéit sem ismerte meg. Mégis, 
mindvégig öntudatlanul megőrizte kedves modorát, csendes, senkit sem zavaró 
életformáját.” Raoul Șorban művészettörténész: „Mikor beteg lett, éveken át több-
ször felkerestem, s jóllehet nem tudta, ki vagyok, jólesett engem látnia. Sikerült 
szereznem neki vala mi nyugdíjat vagy havi segélyt… Képzésem ben sokat köszön-
hetek Szabó Vera diszkrét irá nyításának. Gyermekkorom óta meleg barátságot, 
sok figyelmet mutatott irántam. Egészen korán a művészet etikai tartalmának 
távlatait nyitotta meg előttem.”
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Házsongárdi évfordulók

Július 2-a Wesselényi Miklós báró (1845–1916) halálozási centenáriuma. Az 
„árvízi hajós”-ként ismert híres politikus idősebbik fia volt, Zsibón született. 1867-
ben vette feleségül báró Bánffy Ágnest, Válaszút urának, Bánffy Albert főispánnak 
a lányát. Nagy vívó és kitűnő vadász hírében állt. Családja gazdag szilágygörcsöni 
levéltárát az Erdélyi Múzeum-Egyletnek adta át megőrzésre, ennek elismeréseként 
az EME alelnökévé választották 1899-ben. A Wesselényi Kollégium főgondnoka, 
Szilágy megye főispánja, a Főrendiház örökös tagja, a Lipót-rend nagykeresztese 
volt. 1905-ben Kolozsvár egyik országgyűlési képviselőjévé választották. Mind-
ezeken felül az egyik koronaőri tisztséget viselte. Hagyományosan két főurat, egy 
katolikust és egy protestánst választott a parlament e tisztségbe, akik a két ház 
és az uralkodó előtt is esküt tettek. Ők voltak a koronaőrség felügyelői. Rangban 
a zászlós urak után következtek. Wesselényi a Monostor úti lakásában halt meg 
Kolozsvárt. A király és Tisza István miniszterelnök is részvétét fejezte ki. Nagy 
Károly református főjegyző temette, Apáthy István professzor a Függetlenségi Párt 
nevében búcsúztatta. Szerény sírja a Jósika-kripta előtt található. 

Július 16-án Ujfalvi Sándor (1792–1866) 
emlékíró halálának a 150 éves fordulójára em-
lékezünk. Ujfalvi a nagyenyedi kollégiumban 
tanult, Kőrösi Csoma Sándor diáktársa volt. 
Mint földbirtokos a vadászatnak hódolt, és 
kitartóan levelezett kora olyan nagyságaival, 
mint Vörösmarty, Deák Ferenc vagy Wesse-
lényi Miklós. 1854–1855-ben megírta emlék-
iratait, rengeteg érdekes adatot őrizve meg a 
reformkor, vala mint a negyvennyolcas idők 
társadalmi és irodalmi életéről. Gyalui Farkas 
nemcsak emlékiratait rendezte sajtó alá, ha-
nem Letűnt világ cím mel megírta életregényét 
is. Mielőtt saját kezével véget vetett volna éle-
tének, vagyonát a kolozsvári színházra hagyta. 
Mellette nyugszik felesége, Lészay Júlia (1800–
1858) is. A két egyforma sírkövet a Házson-
gárd Alapítvány restauráltatta. Hátrahagyott, 
Dózsa Dániel írta sírversét is rávésték a kőre: 
„Zord sziklák közt bércek ormán / a vadakkal 
harcra keltem: / s egy szelíd galamb halálán / 
mégis megtört szívem-lelkem, / galamb szelíd 
nőm sírjára / sóhajtás közt hulla könnyem: / 
szerelmed népem hazája / tartá csak a lelket 
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bennem. / Most teljesül óhajtásom / itt nyugszom hű társam mellett, / s lelkem 
boldog lesz, ha látom / felvirulva nemzetemet.”

Július 17. Nagy Jenő (1916–1996) nyelvész, néprajzkutató századik születésnap-
ja. Kolozsvárt református kollégiumi tanár fiaként született. Kolozsvárt és Pápán 
végezte iskoláit, a debreceni egyetemen szerzett magyar–német szakos diplomát. 
1940-től az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, majd a Bolyai egyetemen né-
met lektor, de néprajzot is tanít. Utóbb középiskolai tanár, majd akadémiai kutató. 
A Szabó T. Attila-féle Erdélyi Magyar Szótörté-
neti Tár szerkesztőségének vezetője haláláig. 
Számos néprajzi és nyelvjárási tanulmány, mo-
nográfia szerzője. A II. B parcellában nyugszik. 

Július 22-én id. Gidófalvy István (1833–
1916) miniszteri tanácsos halálának a századik 
évfordulójára figyelhetünk fel. Nagyszeben-
ben, Kolozsvárt, végül Budapesten dolgozott a 
közigazgatásban, majd a Belügyminisztérium-
ban. Kétszer nősült. A második felesége özv. 
Kronbergné Dorgó Klára lett. Így temették el 
őt is – Nagy Károly református főjegyző szol-
gálatával – a Kronberg-sírba, a Kertek parcella 
egyik a útra néző, vasráccsal övezett sírkert-
jébe. Igazán híres első házasságából való fia, 
ifj. Gidófalvy István közjegyző, a szövetkezeti 
mozgalom „apostola” lett, aki egy közeli sírban 
nyugszik. 

Július 31. Kuncz Ignác (1841–1903) jogtu-
dós 175. születésnapja. A Bakony vidéki Rédén 
született, Győrben és Székesfehérváron végezte 
iskoláit, a pesti egyetemen jogot tanult. 1866-
tól a pécsi, majd a győri, végül a pozsonyi jog-
akadémián tanított. A fővárosi egyetemen a 
közjog magántanára lett. 1893-ban került a kolozsvári egyetem politikatudományi 
tanszékére. Három év múlva az akadémiai tagok sorába léphetett. A nemzetállam 
eszményét vallotta, erről tankönyvet jelentetett meg. Számos jogfilozófiai tanul-
mány szerzője. Fekete márványoszlopa a halottas kápolna sarkánál állt, az 1990-es 
évek végén pusztították el. Kuncz Ignác különben Kuncz Aladár író nagybátyja volt.



2015–2016
JÚLIUS436

KE
D

ÉL
YE

S 
KO

LO
ZS

VÁ
R

Kovács Dezső

A szultán levele

Nagy nemzeti színjáték adódott a kolozsvári színházban. Nem a legújabban, 
nem is az újban, hanem a régi-régi Farkas utcaiban, ahova diákkorunkban ünnepi 
ruhába öltözve jártunk el, főképpen a kakasülőre, a Farkas utcaiban, a drága öreg 
falak között, amelyeknek halhatatlan dicsőséges emlékezete élni fog, amíg ma-
gyar szó él ezen az elgörbült világon.

Mindörökké ámen!
Szentgyörgyi István adta benne az erdélyi fejedelmet.
S hogy a Farkas utcai színház öreg falainak édes dicsősége mindig fog élni, 

amíg ember lesz, abban E. Kovács Gyula mellett nem kis része vagyon Szentgyör-
gyi Istvánnak is. Mert sok jeles embereket és fejedelmeket kreált ő ott; csavar-
gókat és falusbírókat, cseheket, szlovákokat és magyarokat vegyest, amint jött, 
cigányt, olaszt és görögöt s minden más nemzetséget.

…
Már a próbákon látszott, hogy nagy dolgot fog kihozni belőle, amely illendő 

mindkettőjükhöz. Mivelhogy felette igen kedvelte ezt a fejedelmet.
A memóriája Szentgyörgyi Istvánnak sohasem volt valami felette erős. Nem 

kis gondot okozott ez neki és nem kis fáradságot, hogy betanulja a sok istenad-
ta poétai frázist. Különösen pedig az efféle hazafias színjátékok adtak temérdek 
gondot és dolgot neki, amelyekben átkozottul cifra volt a beszéd, és még hozzá a 
jámbusokat is ki kelletett hozni. Mert E. Kovács Gyula volt a rendező, és ő irtóza-
tosan ragaszkodott az efféléhez. Ott nem lehetett stilizálni!

Jól fogott tehát, ha eléfordult ilyenkor egy-egy istenes levél is a darabban, 
amelyet nem kellett megtanulni, hanem csak úgy kényelmetesen felolvasni a 
színpadon. Pihent akkor elme, ész; még a súgó is szusszanhatott egyet, meg is 
vacsorálhatott.

Áldott legyen, aki kitalálta!
Ebben a darabban is volt tehát egy levél, amint a fentebbiekből is gyanítani 

és sejteni lehet. Cikornyás és kacskaringós stílusú jó hosszú levél volt, amint il-
lik is. A szultán őfelsége íratta Erdély fejedelmének, Szentgyörgyi Istvánnak. Fel 
volt fejtve és részletesen ki volt explikálva benne a magas Porta egész balkáni 
politikája. Maga Kovács Gyula volt a szultán követe, ő hozta azt egy lepedőnyi 
nagyságú pergamenre írva egyenesen Konstantinápolyból nagy és ékes díszkísé-
rettel, szpáhikkal és janicsárokkal, bégekkel, basákkal és dervisekkel. Tizenkét 
próbát tartottak, és ő mind a tizenkétszer ugyanazokkal a hatásosan kieszelt cere-
móniákkal adta át Szentgyörgyi Istvánnak, és Szentgyörgyi István ugyanazokkal 
a méltóságos, lassú mozdulatokkal vette át és azután olvasta fel – szép öreg és 
vastag betűkkel, lúdtollal írta le a kellékes –, amelyek méltók a fényes Kapuhoz 
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és másfelől méltók egy öreg erdélyi fejedelemhez is, hogy pápaszem nélkül is fo-
lyamatosan lehessen olvasni.

A dolog ilyeténképpen akkurátusan ment. S mert a levél hosszú volt, pihent 
felolvasása közben a művészi elme és pihent a súgó is.

De Kovács Gyulát ez egyszer szintén megszállotta a tréfacsinálás ördöge, aki 
azóta is mindig ott bujkál a kolozsvári színpadon. És nem határozott el kisebb dol-
got, mint hogy este az előadáson üres pergament fog átnyújtani a fejedelemnek. 
Mert néki az volt az elve, hogy a színész tanulja meg a leveleket is. Úgy szép az! 
Hogy tanuljon meg tanulni Szentgyörgyi Pista is.

A krónikásnak eláll a lélegzete, hogy miféle tréfás emberek voltak régente.
Az emlékezetes estére teljesen teli ház gyülekezett bé. Divat volt ám akkor 

megnézni, ha Szentgyörgyi István meg E. Kovács Gyula csinált valamit a Farkas 
utcában!

Ott volt a kollégium is minden diákjával. Koszorút is csináltattak a fejedelemnek.
De igaz, hogy pompásan is ment minden. A levéljelenethez óriási tapsviharok 

között érkeztek el.
A színpad a fejedelmi tróntermet ábrázolta. Szentgyörgyi István országnagyjaitól 

körülvéve a fejedelmi székben ült, háromlépcsős emelvényen. Már ahogy ült, azt 
is megtapsolták. Mert ülni is kell tudni az igazi színésznek. Az ám! így volt az!

Künt pedig megzendültek a harsonák – Kovács Gyula szerette az effélét –, a 
menet mind közelebb és közelebb érkezett, a szép rendben vékony és rugalmas bo-
kájú apródok lépdeltek be párosával, utánuk ijedt képű hajdúk és darabontok, ala-
bárdosok és más udvari népek, hogy teli lett velük a színpad. Akkor aztán szépen 
félkört formálva helyet csináltak a szultán követének és kíséretének. A trombiták 
most egyszerre elhallgattak, a szívek feldobogtak, és Kovács Gyula előlépett a trón 
zsámolyához. A levelet, amelyet a szultán intézett Erdély fejedelméhez, és amely 
Erdély sorsát hordozta, a kezében tartotta. Nagy piros pecsét lógott le róla csillogó 
aranyzsinóron. Azt Kovács Gyula áhítatosan megcsókolta, és tisztelettel teljesen 
átnyújtotta a fejedelem őnagyságának szép beszéd kíséretében. Azután meghajolt 
és kezeit keresztben összetette a mellén.

Szentgyörgyi István fejedelemhez méltó tempós mozdulatokkal emelkedett 
fel a székből, előrejött a felső lépcsőfokig, és gyanútlanul átvette a pergamen-
tekercset, a fermánt. A szívéhez szorította, azután felemelte az ég felé, azután a 
homlokához érintette, és ezek után lassan, tempósan elkezdette róla lefejteni az 
aranyzsinórt, hogy hozzáláthasson a felolvasásához.

A pergament azonban mintha üres lett volna! Nem látszott rajta semmi írás. 
István fejedelem közelebb tartotta a szeméhez, aztán távolabb vitte, ameddig csak 
a karjai értek, egy kevéssé oldalt fordította a gázlámpák irányába, hogy hátha a 
sugártörés. Majd a túlsó oldalát is megnézte hátulról.

Hiába minden! A pergament érintetlen és szűz volt, mint a mindenség a terem-
tés hajnalán. A tintát és a pennát mintha fel sem találták volna!

A közönség lélegzet-visszafojtva honorálta a nagyszerű evolúciót, hogy hogyan 
és miképpen kell egy fejedelemnek egy szultáni levél felolvasásához hozzáfogni.
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Kovács Gyula szemei ravasz megelégedettségtől fénylettek.
István fejedelem kétségbeesetten pillogott a súgólyuk felé. Hiába. A súgónak 

esze ágában sem volt súgni. Nem maradt más, mint tovább csinálni a tempót. 
Jobbjában csüggedten lebocsátotta az átkozott iratot, a baljával öregesen meg-
dörzsölte a szemeit, azután Kovács Gyulához fordult, aki még mindig a mellén 
keresztbe tett kezekkel hajladozott a helyén.

– Édes fiam, Küprili Mehemed – szólt hozzá jóízű nyírségi dialektusban. – Na-
gyon köszönjük néked eédes gyermekünk, hogy nem késlekedtél elhozni nekünk 
a mi felséges urunknak, a Padisahnak jelen dicsőséges levelét, Allah növelje meg 
a te árnyékodat és fényeskedjék neked a paradicsom (mentül hamarább). De lásd, 
eédes gyermekünk, Küprili Mehemed, mi már öregrendűek lettünk az esztendők 
törvényei szerint, és szemeinknek élességét elvevék a háborúságok és hadviselések 
virnyasztásai. Azértan tehátlan tudunk még olvasni, hogyne tudnánk!

Mindenesetre tudunk. De nemigen könnyen jön az ilyetén szálkásírás olvasása. 
Te pedétiglen még éfiú vagy, eédes gyermekünk, Mehemed Küprili, a szemeid, 
mint a jóféle kerecsen szemei. Fogjad azértan, eédes gyermekünk, a mi felsé-
ges urunk és császárunk dicsőséges írását és olvasd fel őtet nekünk eédes fiunk, 
Küprili Mehemed, fennhangon és kellő akcentussal, drága gyermekünk…

Azzal megcsókolta a nevezetes okmányt és odanyomta a Kovács Gyula markába.
Ember legyen a talpán, aki Szentgyörgyi Istvánt falhoz akarja állítani!
De Kovács Gyula ember volt a talpán. A dolog nehéz labda volt, ahogy a kollé-

giumban szoktuk mondani, de Kovács Gyula kifogta.
Átvette az okmányt, egyebet nem is tehetett volna, s míg a nagy fejedelmet 

oda kívánta, ahol a bors terem, a súgó segítségével, aki időközben észbe kapott, 
kínjában olyan gyönyörűen olvasta fel, hogy hatalmas tapsot is kapott utána, ami 
ritka levél alkalmával szokott előfordulni.

Mert Kovács Gyula csak olyan rendező volt, aki nemcsak a maga szerepét tud-
ta, hanem megtanulta az egész darabot. De előadások is voltak azok, amelyeket ő 
vett a kezébe!
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(Kolozsvár, 1915. július 7. – Kolozsvár, 1990. október 8.)

Guráth Béla a Piarista Gimnáziumban érett-
ségizett, már iskolásként itt figyelt fel rá tornata-
nára, Schenker Lajos. A KAC-ban tőrrel kezdett 
vívni, majd a kardvívásban szerezte legnagyobb 
sikereit. Vízilabdázóként, úszóként is szép ered-
ményeket ért el. Közgazdasági tanulmányait 
megszakította és a nagybátyja pékségét vezette. 
A második világháború alatt átvette az akkori 
Árpád úti kenyérgyárat, amelyet Guráth Sütöde 
Kolozsvár néven hadiüzemként működtetett a 
Vörös Hadsereg bevonulásáig.

A második világháború utáni államosítást 
követően pékként dolgozott, újrakezdte a vívást 
a kolozsvári Haladásban, 1949-ben második 
volt az országos kardbajnokságon. Részt vett az 
1952-es olimpián, ahol kard egyéni versenyben 
az elődöntőig jutott. Az 1950-es évek végétől 

Indulás az 1952-es olim-
piára. Állnak (balról) 
Chelaru, ?, ?, Tapalagă, 
Kökössy, ?, ?, Guráth, 
Szántai, Marinescu. Gug-
golnak Uray, ?, Tudor

Guráth Béla
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elsősorban a fiatal vívók képzésével foglalkozott. Haláláig mesterként tevékenyke-
dett szeretett klubjánál, a Haladásnál, a későbbi Kolozsvári Munkás Sport Clubnál 
(KMSC).

Guráth Béla legjobb eredményét az 1952-es olimpiai játékokon érte el, ahol, 
második fiatalságát élve, harmincnyolc évesen is igazolta az 1930-as évekbeli si-
kereit, és a középdöntőig menetelt – ez volt a román vívás első nemzetközi szin-
ten elért középdöntős szereplése. Mint az öt legsikeresebb olimpikonok egyikét 
Munkaérdemrenddel tüntették ki. Ez az érdemrend számára védőpajzsot jelentett 
később a kommunista osztályharcban.

Fia, dr. Guráth Béla szintén kiváló vívó volt, aki elnyerte Románia első ifjúsági 
világbajnoki címét 1960-ban, amikor aranyérmet szerez a leningrádi (ma Szent-
pétervár) ifjúsági világbajnokságon, az 1960-as olimpián pedig a negyeddöntőig 
jutott.

Sallai András Loránd

Kolozsvári Atlétikai Club–Rendőrtiszti Atlétikai Club vívópárbalya 1940. 
november 26-án. Középen dr. Somodi István, mellette jobbra Szele Márton és 

Losonczy Mihály. A középső sorban balról a harmadik Bay Béla.
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Sekély vízfelület üdítő hatása

Milyen jó lenne ebben a nagy melegben belelógatni lábunkat egy kis tóba. Nem 
minden nap tehetjük meg, hogy kimenjünk valamely környéki tópartra felfrissül-
ni, ezért legjobb megoldás, ha magát a tópartot hozzuk be az udvarunkba.

Első lépésként fel kell mérnünk a területet, és gondosan ki kell választanunk a 
tavunk helyét. Ideális lenne félárnyékba helyezni úgy, hogy szem előtt és könnyen 
megközelíthető legyen, kerüljük a lejtős területeket. 

Ezt követi a kreatívabb lépés, a méret és forma meghatározása. A megfelelő 
biológiai egyensúly érdekében a vízfelület mérete 10–12 m², mélysége pedig leg-
alább 1 m legyen (ebben a mélységben már áttelelhető néhány hal- és növényfaj).

Ezennel le is járt az elméleti 
szakasz, a kamrából most már 
elővehetjük az ásót a meder 
kiásásához. Abban az esetben, 
ha kövekbe, gyökerekbe vagy 
éles tárgyakba botlanánk, tá-
volítsuk el ezeket, különben 
majd megsérülhet a fóliánk. 
Finomításként nedves homok-
réteggel „béleljük” ki gödröt. 

A kitermelt földet fel lehet 
használni sziklakert kialakítá-
sához a tó valamely végében.

Helyezzük bele a mederbe a geotextíliát, simítsuk el és ellenőrizzük még egy-
szer, hogy nem maradt-e éles kidudorodás alatta.

Második réteg a tófólia. A kívánt méretre ezt előre kiszabhatjuk, majd a geo-
textíliára terítjük, és egy irányba haladva, egymásra hajtjuk a gyűrődéseket. A szé-
leket súlyozzuk kövekkel, téglákkal vagy apróbb kavicsokkal. Az aljba helyezzük 
a mélyvízi növényeket, szélre pedig a cserepes vízinövényeket. Az úszó növényeket 
csak helyezzük óvatosan a víz felszínére. Felsorolok néhányat a vízinövények közül:

Mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) – nevelhetjük nagyobb cserépben, 20 cm 
vízmélységben; virágkáka (Butomus umbellatus) – vízpartra vagy átlagosan 40 cm 
mélyre ültessük; fehér tölcsérvirág, fehér kála (Zantedeschia aethiopica) – vízmély-
ség: 0–10 cm, télen pedig a vízből kiemelve, a hagymát földbe ültetve, a szobában 
teleltethető; vízijácint (Eichornia crassipes) – vízen úszó, télen akváriumban átte-
leltethető, nagyon gyorsan szaporodik.

A tavat benépesítése után óvatosan töltsük fel vízzel, hogy a tófólia és a növé-
nyek a helyükön maradjanak. Fontos gondoskodnunk az oxigénellátásról. Ehhez 
ajánlott a kisebb csobogók kialakítása.

László Kinga
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Origami nap
A négyzet alakú lapot átlója men-
tén hajtsd ketté, nyisd szét, sarkait 
hajtsd a középvonalra, majd a két 
keletkezett sarkot is tűrd középre. 
Sok ilyen formát kell hajtogatnod, 
de ne ijedj meg, gyorsan megy, és 
jutalmul egy szép papírnapot kapsz.

Indulunk! 
Húzd fel a cipődet!

De melyiket?
Válaszd ki, melyik 
helyszínre melyik 

lábbeli illik.

Nyári mondóka
(részlet)

Mag, mag, búzamag,
benne aluszik a nap.
 
Szár, szár, búzaszár,
tehén alá szalmaszál.

Szem, szem, búzaszem,
holnap lesz új kenyerem.
 (Szilágyi Domokos)

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Márkos András
1919-ben született Kolozsváron. Szakmai tanulmányait Bukarestben végezte, 

majd Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán szerzett oklevelet. A kor kiváló szobrá-
szával, Medgyessy Ferenccel állt kapcsolatban. Hazatérése után Székelykeresztúron 
alakította a … János (vízsz. 55.) népi kollégiumot. 1951-től a kolozsvári képzőmű-
vészeti középiskola tanára. Korai szobrai: Kalauznő, Táncoló lányok, … (függ. 15.). 
A népéletből kiinduló élmények feldolgozása: … (vízsz. 6.) és … kisleány (függ. 
18.). Groteszk alkotásai: Vigyori, Vérszomj, Szájtáti. Kompozíciós művei: Haragvó … 
(vízsz. 1.). Budai … (függ. 43.) balladasorozata a kisbaconi … Elek-emlékház (vízsz. 
54.) parkjában áll. Petőfi-szobrát 1973-ban avatták fel Székelykeresztúron.

VÍZSZINTES: 12. Se …, se posztója. 14. 
…-pick, fogpiszkáló, angolul. 15. Rénium 
vegyjele. 16. Sulykolna. 19. … muri, Móricz-
mű. 21. … recta, egyenes beszéd. 22. Dátum-
rag. 23. Ilyen rendelet az ukáz. 25. Fentről a 
kezébe ad. 26. Pepitás darab! 27. Kezdettől, 
elejétől fogva, eleve, latinul. 29. Páratlan re-
lé! 30. … teszi, rászedi. 31. Sátán…, mérge-
ző gomba. 33. Körültekintő. 35. … a disznót, 
vágjuk a disznót. 36. Üres kas! 38. Hibáztat. 

39. Héber eredetű női név. 40. Alexandru Ion 
…, 1859-től 1866-ig román fejedelem. 42. … 
kérdés, elvekre vonatkozó. 44. Tonnasúly 
(röv.). 45. Hideg évszakra. 47. Félig teljes! 
48. Talpraesett és rátermett. 50. Görög betű. 
51. Sorban elmond. 52. Norvég kikötőváros.

FÜGGŐLEGES: 2. Operálható. 3. Folyadék. 
4. Dezoxi ri bonukleinsav (röv.). 5. Villany-
körte. 7. Pénzt átküldő. 8. Meteorkő, romá-

nul. 9. …gá mia, egyne-
jűség. 10. A jelzett idő-
től mostanáig. 11. Néma 
sah! 13. Angol főnemesi 
cím. 17. Ferdinando …, 
olasz zeneszerző, Napó-
leon császári karmeste-
re. 20. Gúny. 22. Zsa-
rol, fenyegetéssel kény-
szerít. 24. Kocsmák. 26. 
Kiegészített. 28. Francia 
arany 30. Tó, angolul. 
32. Portugál eredetű, 
négyhúros gitár. 34. Vo-
nat eleje! 37. A szerve-
zet motorja. 40. Mi a …? 
Mi a szándékod? 41. Sé-
mi nyelvet beszélő nép. 
45. …fere, könnyed kis 
beszélgetés. 46. Férfi-
név. 48. Nyugta. 49. Ér-
zékszerv. 51. Szintén ne. 
53. Fél giga!

Márk Lajos
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