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Köszöntő

„Bizonyított tény, hogy a tettek elnyelik az üres szavakat, ha pedig ez így van, 
akkor az emberiség jövőjét a szavakat megbuktató tettek teszik fényesebbé és 
biztonságosabbá.” – írta Sinkó Zoltán az Abrak az agynak című humoreszkeket 
tartalmazó kötetében. A Kincses Kolozsvár Kalendárium, amelyet immár hatodik 
éve vehet kezébe a tisztelt Olvasó, Sinkó írásaihoz hasonlóan helyesen adagolva 
takarmányként szolgál az agynak nevezett „haszonállat” számára.

Nem véletlenül idézzük meg mindjárt az előszóban a Kolozsváron született író, 
szerkesztő és humorista sajátos humorát. Sinkó Zoltán szösszenetei fontos részét 
képezik az idei kalendáriumnak, amellyel az ízig-vérig kolozsvári szerző emléke 
előtt tisztelgünk. Az egykori Igazság szerkesztője, aki közvetlenül a rendszerváltás 
előtt költözött Veszprémbe, jövőre lenne 80 éves. Emlékezzünk rá derűvel, humo-
ros írásait olvasva!

De  nem csak a humor miatt érdemes fellapozni a Kincses Kolozsvár Kalen-
dárium legújabb kiadását. Ahogy már megszokhattuk, hasznos kertészeti tippek, 
többszáz éves receptek, sporttörténeti és városismereti legendák, elmés kereszt-
rejtvények, gyermekeknek szóló oldalak egyaránt színesítik kiadványunkat. A re-
formáció 500. évfordulója alkalmából történelmi egyházainknak szentelt rova-
tunkban három protestáns felekezettől közlünk egy-egy írást. Az unitárius egyház 
jövőre ünnepli a vallásszabadságról szóló törvény 450. évfordulóját, erre tekintve 
Dávid Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója és első püspöke emlékét 
elevenítjük fel.

Három erdélyi nemesi család konyhájának kulisszatitkaiba is belekóstolunk: 
Báró hadadi Wesselényi Kata, Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola és 
Bornemisza Anna (I. Apafi Mihály fejedelem felesége) fennmaradt évszázados, 
mai szemmel nézve megmosolyogtató nyelvezetű receptjeiből közlünk válogatást 
az ínyencek és kísérletező kedvűek örömére. Kolozsvárt és környékét ismertető 
helytörténeti sorozatunkban a szórvány helyett ezúttal az egykori hóstáti porták 
tájékán nézünk körbe, de nem feledkezünk meg a házsongárdi évfordulókról sem.

Az elmúlt egy év kolozsvári sporteseményei mellett a távolabbi múltba nyúló 
sporttörténeti érdekességekkel is megismerkedhetünk, többek között a jövőre két-
száz éves kolozsvári vívás kezdeteiről is olvashatunk a kalendáriumban. Az idei 
Kolozsvári Magyar Napokra hangolódva a tavalyi rendezvénysorozat hangulatát is 
feleleveníthetjük a képes beszámolónk által.

Reméljük, a Kincses Kolozsvár Kalendárium idei kiadása is megtalálja méltó 
helyét a család könyvespolcán, és gyakran fellapozzák majd olvasóink. Jó abrako-
lást kívánunk!

A szerkesztők
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A 7. Kolozsvári Magyar Napok 
kiemelkedő pillanatai

A 2016-os rendezvénysorozat a hetes szám bűvöletében fogant: a hetedik al-
kalommal szervezett Magyar Napokon Kolozsvár városi rangra emelésének 700. 
évfordulóját ünnepelhettük. Az egyhetes rendezvénysorozat idején várostörténeti 
kiállításon, városnéző sétákon, vásári ünnepi felvonuláson, pezsgőzésen és ünnepi 
gálaesten vehettünk részt.  

Isten éltesse Kolozsvárt!

Közel 30 ezres tömeg gyűlt Kolozsvár Főterére augusztus 19-én, péntek este. 
A 700. jubileumát ünneplő várost azok köszöntötték, akik nélkül nem létezne és 
nem tartana ott, ahol ma van: a lakosok. Nemzetiségtől és kortól függetlenül ren-
geteg kolozsvári azért ment ki a Főtérre péntek este, hogy Mátyás király szobrá-
nak közelében együtt ünnepelhessen, és az elkövetkező hétszáz évet méltó módon 
készítse elő.

A Farkas utcai református templomban tartott ökumenikus áhítattal vette kez-
detét a délutáni ünnepségsorozat, ezt követően pedig az Emese Park hagyomány-
őrzőinek vezetésével látványos felvonulásra került sor a Farkas utcai templom és 
a Főtér között. Gólyalábasok, tűzzsonglőrök, körtánc, mulatozás, igazi vásári for-
gatag jellemezte a megmozdulást. A nagyszínpad előtti térre érkezve az ünneplés 
a csíkkozmási Tuzson János Fúvósegylet és a Tokos zenekar közreműködésével 
folytatódott.

Az ünnepi hangulatot fokoz-
ta, hogy a Törley Pezsgőgyár 
felajánlásából 700 üveg pezsgőt 
bontottak a Főtéren, így az ün-
neplő közönség együtt koccint-
hatott a kincses városra.

A jubileumi ünneplés művé-
szi része egyszerre volt klasszi-
kus és kortárs: az est első felé-
ben a Kolozsvári Magyar Opera 
művészei Erkel Ferenc operáját, 
a Hunyadi Lászlót adták elő, 
majd a brassói születésű Bordos 
László Zsolt lenyűgöző 3D-épü-
letvetítésére került sor. E  két 
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eltérő, de egyformán különleges ünnepi esemény emlékezetes élményt nyújtott 
minden résztvevőnek.

A  Hunyadi László szabadtéri ősbemutatóját Selmeczi György rendezésében, 
Jankó Zsolt vezénylésével láthatták a kolozsváriak, fellépett a Kolozsvári Magyar 
Opera zenekara, énekkara és tánckara is. Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas magyar koloratúrszoprán opera-énekesnőt Gara Mária szerepében hallhat-
tuk. Selmeczi rendezése hagyományosnak és formatartónak mondható, a törté-
nelmi hitelesség mellett a művészi közlésre is törekedett. Emelkedett hangulatban 
telt az egy óra, ami alatt 
a kolozsváriak Hunya-
di László, Mátyás király 
testvérének tragikus tör-
ténetét megismerhették. 
Az uralkodó drámai sorsa 
mégis egy szikrányi re-
ményt hozhatott: László 
halála alapozta meg Má-
tyás trónra kerülését, Ko-
lozsvár fejlődéstörténete 
pedig nélküle nem ugyan-
az lenne.
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Életre kelt a Szent 
Mihály-templom

Bordos László Zsolt 3D-művész al-
kotása különleges élmény volt az ün-
neplők számára. A Főtér elsötétült, 
és több tízezer ember várta lélegzet-
visszafojtva, hogy életre keljen a Szent 
Mihály-templom. Az élmény fölülmúl-
ta az elvárásokat: a vetítés elején Ko-
lozsvár címere, a híres kiváltságlevél 
és Mátyás király portréja is megjelent 
a templom falán, majd valóban saját 
életet élt az épület. A fényjáték soha 
nem látott módon csalogatta elő a 
Szent Mihály-templom rejtett szépsé-
geit, amely nemcsak felületként, ha-
nem élő, organikus egységként kapcso-
lódott be Bordos 3D-játékába. A tömeg 
visszatapsolta a produkciót, így má-
sodjára, immár a részletekre figyelve 



9 
KO

LO
ZSVÁ

RI M
AG

YA
R N

A
PO

K

is megnézhettük az épületvetítést. A főtéri tömeg lassan oszlott szét, az ünnepé-
lyes hangulat belengte a tér minden zegzugát. Koccintásokkal folytatódott az este, 
ki-ki saját kedve szerint ünnepelhette azt, hogy ebben a városban már hétszáz éve 
összetartozunk.

Kiállítás a leghíresebb magyarról

A 7. Kolozsvári Magyar Napok 
elő ren dezvényeként Puskás, a leg
híresebb magyar címmel nyílt kiál-
lítás a futball-legenda trófeáiból és 
relikviáiból a Szentegyház utcai Ma-
gyar Olimpiai Udvarban. A kiállított 
nagyszabású gyűjtemény a felcsúti 
Puskás Intézet jóvoltából érkezett 
Kolozsvárra. A tárlatnyitót követően 
az érdeklődők Puskás Ferenc, szám
űzetésben a Real Madridnál címmel 
egy beszélgetésen is részt vehettek, 
amelyet Boros Miklós sportújságíró 
és Szöllősi György, Puskás Ferenc 
életrajzírója, a Magyar Sportújság-
írók Szövetségének elnöke vezetett. 
Vasile Miriuță kilencszeres magyar 
válogatott futballista, a Kolozsvári 
Vasutas Futballklub (CFR 1907 Cluj) 
edzője szintén a kiállításmegnyitó és 
beszélgetés vendége volt. A közönség 
derültségével díjazta, hogy a román 
nemzetiségű futballista folyékony 
magyarsággal szólt az egybegyűl-
tekhez. Az esemény dísz meg hívottai 
között találkozhattunk élő legen-
dákkal, mint dr. Uray Zoltán tőrví-
vóval és a 92 éves, de még mindig jó 
erőben lévő Szoboszlay Miklós lab-
darúgóval is. Az est végén a Puskás 
Hungary című dokumentum filmet 
vetítették le, de ezt követően sem 
ürült ki az udvar, és ez már így ma-
radt a Magyar Napok, illetve a Rio 
de Janeiró-i olimpiai játékok végéig.
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Biztos találkozási pont nappal és éjszaka

A kolozsvári magyar városnapok egy új helyszíne a Szentegyház utca egyik bér-
házának udvarán, a Puskás-kiállítás szomszédságában megnyitott Magyar Olim-
piai Udvar volt, ahol a sport szerelmesei magyar nyelvű kommentárral nézhették 
az olimpiai közvetítéseket az ötkarikás játékok első napjától az utolsóig. A Szent 
Mihály plébánia által a szervezők rendelkezésére bocsátott udvar dekorációját az 
MTVA és az MTI archívumából származó magyar olimpikonok ikonikus fotói al-
kották, az úgynevezett dicsőségtáblán pedig a riói olimpia idején szerzett érmek 
számát lehetett nyomon követni a sikeresen szereplő sportolók fotóival. A hely-
színen Boros Miklós sportújságíró és meghívottai naponta kiértékelték a magyar 
sportolók szereplését. Az Agapé Étterem jóvoltából kávézóként, sörözőként is mű-
ködő udvar a Magyar Napok idején fontos találkozási ponttá vált, különösen az 
esti koncertek után, amikor buliknak is helyszínt biztosított.
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Életfogytig rock and roll!

A Kolozsvári Magyar Napok legnagyobb tömegeket megmozgató eseményei 
kétségkívül a főtéri koncertek, melyekből 2016-ban sem volt hiány. A rendezvény 
hét éve alatt a magyar könnyűzenei élet szinte valamennyi legendás együttese 
színpadra lépett Kolozsváron, mégis volt pár olyan zenész vagy együttes, akiknek 
a meghívásával a szervezők még „tartoztak” a közönségnek. Ilyen volt a rend-
hagyó helyszínen, az Arkhai szoborparkban fellépő KFT, a profizmusáról és az 
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általa használt minőségi látvány- 
és fénytechnikáiról ismert Ákos, 
vagy a legendás Omega együttes, 
mely az 54 éves fennállása alatt 
először koncertezett a kincses 
városban. 

Egy tartozást azonban csak 
részben sikerült teljesíteni: az 
egykori Locomotiv GT (LGT) le-
gendás zenészei közül sajnos már 
csak két alapító tag, Karácsony 
János és Solti János léphetett fel 
városunkban a Zenevonat szu-
perprodukcióval, mivel Somló 
Tamás pár héttel a koncert előtt 
elhunyt. Zenésztársai az ő em-
lékének ajánlották a kolozsvári 
szereplésüket. A Beatrice viszont 
nem először zenélt Kolozsváron: 
Nagy Feróék, akárcsak a legelső 
Magyar Napok alkalmával, most 
is hozták a „babos kendős” rock 
and roll életérzést, igaz, ezúttal 
a nagyszínpadon. Emlékezetes 
maradt a Budapest Bár koncert-
je is, mely a 20-as, 30-as éveket 
idéző kávéházi cigánymuzsikával 
és igazi sztárparádéval arról győ-
zött meg, hogy érdemes leporolni 
elfelejtettnek hitt dalokat, mert 
a fiatalabb és idősebb közönség 
egyaránt örömét leli bennük. 
Az erdélyi együttesek közül a 
Knock Out és a Bagossy Brothers 
Company csapott a húrok közé, 
rajongóik nem kis örömére.

A szervezők
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Kedd Boglárka, Péter, Nimród  
Liguori Szt. Alfonz 

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

1 95 éve, 1922-ben hunyt el Bánki Donát magyar tudós, 
mérnök, feltaláló, egyetemi tanár, akadémikus. 

Ha esik az eső, nem lesz 
kukorica.

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

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2 95 éve, 1922-ben született Agárdy Gábor 
 (er. Arklián Gábor) Jászai- és  
Kossuth-díjas színész, A Nemzet Színésze († 2006).

3 Csütörtök Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
Kira

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

3 35 éve, 1982-ben hunyt el Maros Rudolf magyar 
zeneszerző.

4 Péntek Dominika, Domokos, Kriszta  
Vianney Szt. János

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

4 80 éve, 1937-ben született Korniss Péter, az első  
Kossuth-díjas fotográfus. 
60 éve, 1957-ben hunyt el Laziczius Gyula nyelvész, 
irodalomtörténész, az MTA tagja.

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

5 Szombat Jázmin, Krisztina, Zita  
Havas Boldogasszony

Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény. 
Zita – 1. – a Felicitás német rövidü-
léséből; 
2. – latin–német eredetű; jelentése: 
sebes, gyors.

5

6 Vasárnap Berta, Bettina  
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű; jelentése: 
Perchta istennő nevéből.

6 745 éve, 1272-ben hunyt el V. István magyar király. 
260 éve, 1757-ben hunyt el Mányoki Ádám magyar 
festőművész. 
50 éve, 1967-ben hunyt el Áprily Lajos magyar költő, 
műfordító.

Az Úr színeváltozása  
a szőlőknek tarkulása.

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

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

7 195 éve, 1822-ben hunyt el széki gróf Teleki Sámuel  
erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki Téka ala-
pítója. 
90 éve, 1927-ben született Vekerdi József Széchenyi- 
díjas nyelvész, orientalista, a cigányság kutatója.

8 Kedd Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

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

8

9 Szerda Emőd, Loránd  
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.

9

10 Csütörtök 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 90 éve, 1927-ben hunyt el Vadász Miklós grafikus, 
festő, a 20. század eleji plakátművészet jelentős képvi-
selője. 
60 éve, 1957-ben született Básti Juli Kossuth-díjas és 
Jászai Mari-díjas magyar színésznő, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja.

E nap után szedett dinnye 
már túlérett, „lőrinces”, 
azaz lucskos a belseje.
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alakváltozata, latin eredetű; jelen-
tése: az Úrhoz tartozó, Istennek 
szentelt.

4 80 éve, 1937-ben született Korniss Péter, az első  
Kossuth-díjas fotográfus. 
60 éve, 1957-ben hunyt el Laziczius Gyula nyelvész, 
irodalomtörténész, az MTA tagja.

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

5 Szombat Jázmin, Krisztina, Zita  
Havas Boldogasszony

Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény. 
Zita – 1. – a Felicitás német rövidü-
léséből; 
2. – latin–német eredetű; jelentése: 
sebes, gyors.

5

6 Vasárnap Berta, Bettina  
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű; jelentése: 
Perchta istennő nevéből.

6 745 éve, 1272-ben hunyt el V. István magyar király. 
260 éve, 1757-ben hunyt el Mányoki Ádám magyar 
festőművész. 
50 éve, 1967-ben hunyt el Áprily Lajos magyar költő, 
műfordító.

Az Úr színeváltozása  
a szőlőknek tarkulása.

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

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

7 195 éve, 1822-ben hunyt el széki gróf Teleki Sámuel  
erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki Téka ala-
pítója. 
90 éve, 1927-ben született Vekerdi József Széchenyi- 
díjas nyelvész, orientalista, a cigányság kutatója.

8 Kedd Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

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

8

9 Szerda Emőd, Loránd  
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.

9

10 Csütörtök 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 90 éve, 1927-ben hunyt el Vadász Miklós grafikus, 
festő, a 20. század eleji plakátművészet jelentős képvi-
selője. 
60 éve, 1957-ben született Básti Juli Kossuth-díjas és 
Jászai Mari-díjas magyar színésznő, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja.

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



2017–2018
AUGUSZTUS16

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Népi időjóslások

11 Péntek Tibor, Tiborc, Zsuzsanna  
Szt. Klára

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

11 150 éve, 1867-ben született Almásy György magyar 
utazó, Ázsia-kutató, állattani és néprajzi gyűjtő, 
Almásy László Afrika-kutató édesapja († 1933). 
80 éve, 1937-ben született Komoróczy Géza Széchenyi-
díjas orientalista, egyetemi tanár, az ELTE asszirológi-
ai és hebraisztikai tanszékének alapítója.

12 Szombat Diána, Klára  
Chantal Szt. Johanna Franciska

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

12 145 éve, 1872-ben született Olgyay Ferenc festő, 
a Szolnoki művésztelep egyik alapítója († 1939).

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

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13

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

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

14 65 éve, 1952-ben ezen a napon lett Rákosi Má-
tyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország 
miniszterelnöke.

15 Kedd Mária  
Nagyboldogasszony

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

15 110 éve, 1907-ben hunyt el Joachim József magyar 
származású hegedűművész, karmester és zeneszerző, 
minden idők egyik legjobb hegedűse. 
15 éve, 2002-ben hunyt el Balogh János Széchenyi-
díjas zoológus, ökológus, egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja.

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

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

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

16 620 éve, 1397-ben született Albert magyar király, Ma-
gyarország első Habsburg-házi uralkodója († 1439). 
80 éve, 1937-ben született Madaras József Kossuth- 
díjas (1996) magyar színművész († 2007).

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

17 130 éve, 1887-ben született IV. Károly magyar és cseh 
király, I. Károly néven osztrák császár († 1922).

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

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata.

18 40 éve, 1977-ben hunyt el Déry Tibor Kossuth-díjas 
(1948) magyar író, költő, drámaíró.

19 Szombat Huba  
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19 60 éve, 1957-ben született Sebestyén Márta magyar 
előadóművész, népdalénekesnő. 
25 éve, 1992-ben hunyt el Inke László Jászai Mari- 
díjas magyar színművész.

20 Vasárnap Nemzeti ünnep  
Az államalapítás ünnepe  
Szt. István király 

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

20 100 éve, 1917-ben harmadik alkalommal is Wekerle 
Sándort választották Magyarország miniszterelnökévé. 
80 éve, 1937-ben született Bogár István magyar zene-
szerző († 2006). 
40 éve, 1977-ben hunyt el Gillemot László Kossuth- 
díjas gépészmérnök, műegyetemi tanár, anyagtudós, 
az MTA tagja.

Ha István napja esős,  
száraz lesz az ősz.

21 Hétfő Sámuel, Zsanett, Hajna  
X. Szt. Piusz pápa

Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

21 10 éve, 2007-ben hunyt el Lakatos Menyhért cigány 
származású József Attila-díjas magyar író.
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11 Péntek Tibor, Tiborc, Zsuzsanna  
Szt. Klára

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

11 150 éve, 1867-ben született Almásy György magyar 
utazó, Ázsia-kutató, állattani és néprajzi gyűjtő, 
Almásy László Afrika-kutató édesapja († 1933). 
80 éve, 1937-ben született Komoróczy Géza Széchenyi-
díjas orientalista, egyetemi tanár, az ELTE asszirológi-
ai és hebraisztikai tanszékének alapítója.

12 Szombat Diána, Klára  
Chantal Szt. Johanna Franciska

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

12 145 éve, 1872-ben született Olgyay Ferenc festő, 
a Szolnoki művésztelep egyik alapítója († 1939).

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

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13

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

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

14 65 éve, 1952-ben ezen a napon lett Rákosi Má-
tyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország 
miniszterelnöke.

15 Kedd Mária  
Nagyboldogasszony

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

15 110 éve, 1907-ben hunyt el Joachim József magyar 
származású hegedűművész, karmester és zeneszerző, 
minden idők egyik legjobb hegedűse. 
15 éve, 2002-ben hunyt el Balogh János Széchenyi-
díjas zoológus, ökológus, egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja.

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

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

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

16 620 éve, 1397-ben született Albert magyar király, Ma-
gyarország első Habsburg-házi uralkodója († 1439). 
80 éve, 1937-ben született Madaras József Kossuth- 
díjas (1996) magyar színművész († 2007).

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

17 130 éve, 1887-ben született IV. Károly magyar és cseh 
király, I. Károly néven osztrák császár († 1922).

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

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata.

18 40 éve, 1977-ben hunyt el Déry Tibor Kossuth-díjas 
(1948) magyar író, költő, drámaíró.

19 Szombat Huba  
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19 60 éve, 1957-ben született Sebestyén Márta magyar 
előadóművész, népdalénekesnő. 
25 éve, 1992-ben hunyt el Inke László Jászai Mari- 
díjas magyar színművész.

20 Vasárnap Nemzeti ünnep  
Az államalapítás ünnepe  
Szt. István király 

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

20 100 éve, 1917-ben harmadik alkalommal is Wekerle 
Sándort választották Magyarország miniszterelnökévé. 
80 éve, 1937-ben született Bogár István magyar zene-
szerző († 2006). 
40 éve, 1977-ben hunyt el Gillemot László Kossuth- 
díjas gépészmérnök, műegyetemi tanár, anyagtudós, 
az MTA tagja.

Ha István napja esős,  
száraz lesz az ősz.

21 Hétfő Sámuel, Zsanett, Hajna  
X. Szt. Piusz pápa

Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

21 10 éve, 2007-ben hunyt el Lakatos Menyhért cigány 
származású József Attila-díjas magyar író.
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Népi időjóslások

22 Kedd Menyhért, Mirjám  
Szűz Mária királynő

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

22 180 éve, 1837-ben nyílt meg a Pesti Magyar Szín-
ház, mint a Nemzeti Színház elődintézménye (a mai 
Astoriánál, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán); 
a megnyitón Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című 
előjátékát, majd Eduard von Schenk Belizár című ope-
ráját adták elő.

23 Szerda 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 25 éve, 1992-ben hunyt el Székely János erdélyi ma-
gyar költő, író, drámaíró.

24 Csütörtök Bertalan, Aliz, Delinke  
Szt. Bertalan apostol

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

24 175 éve, 1842-ben József nádor letette a pest-budai 
Széchenyi-lánchíd alapkövét. 
95 éve, 1922-ben született Frank Oszkár magyar zene-
szerző, a zeneelmélet tanára.

Amilyen Szent Bertalan, 
olyan az ősz.

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

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

25 40 éve, 1977-ben hunyt el Kós Károly erdélyi magyar 
műépítész, író, politikus.

26 Szombat Endre, Mónika, Izsó, Rita, 
Zamfira 

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

26 255 éve, 1762-ben hunyt el Tomka Szászky János 
magyar evangélikus lelkész, történész, földrajztudós, 
az első magyar történelmi atlasz szerkesztője. 
60 éve, 1957-ben született Szentandrássy István roma 
származású Kossuth-díjas magyar festőművész.

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

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

27 205 éve, 1812-ben született Szemere Bertalan jogász, 
író, politikus, a Batthyány-kormány belügyminisztere, 
majd 1849. május 2-től Magyarország első köztársasági 
miniszterelnöke († 1869). 
155 éve, 1862-ben hunyt el Egyed Antal római katoli-
kus pap, költő, az MTA tagja.

28 Hétfő Ágoston, Mózes  
Szt. Ágoston

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

28 220 éve, 1797-ben született Duschek Ferenc, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc pénzügyminisztere 
(† 1873). 
75 éve, 1942-ben született Szilágyi Tibor Jászai Mari-
díjas magyar színész, rendező.

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

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

29

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

30 190 éve, 1827-ben született Martin Lajos matematikus, 
feltaláló, az MTA levelező tagja († 1897). 
95 éve, 1922-ben született Mádi Szabó Gábor Jászai 
Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész († 2003).

31 Csütörtök Aida, Arisztid, Bella, Erika, Ra-
móna, Hanga, Nimród

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

31
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22 Kedd Menyhért, Mirjám  
Szűz Mária királynő

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

22 180 éve, 1837-ben nyílt meg a Pesti Magyar Szín-
ház, mint a Nemzeti Színház elődintézménye (a mai 
Astoriánál, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán); 
a megnyitón Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című 
előjátékát, majd Eduard von Schenk Belizár című ope-
ráját adták elő.

23 Szerda 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 25 éve, 1992-ben hunyt el Székely János erdélyi ma-
gyar költő, író, drámaíró.

24 Csütörtök Bertalan, Aliz, Delinke  
Szt. Bertalan apostol

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

24 175 éve, 1842-ben József nádor letette a pest-budai 
Széchenyi-lánchíd alapkövét. 
95 éve, 1922-ben született Frank Oszkár magyar zene-
szerző, a zeneelmélet tanára.

Amilyen Szent Bertalan, 
olyan az ősz.

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

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

25 40 éve, 1977-ben hunyt el Kós Károly erdélyi magyar 
műépítész, író, politikus.

26 Szombat Endre, Mónika, Izsó, Rita, 
Zamfira 

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

26 255 éve, 1762-ben hunyt el Tomka Szászky János 
magyar evangélikus lelkész, történész, földrajztudós, 
az első magyar történelmi atlasz szerkesztője. 
60 éve, 1957-ben született Szentandrássy István roma 
származású Kossuth-díjas magyar festőművész.

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

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

27 205 éve, 1812-ben született Szemere Bertalan jogász, 
író, politikus, a Batthyány-kormány belügyminisztere, 
majd 1849. május 2-től Magyarország első köztársasági 
miniszterelnöke († 1869). 
155 éve, 1862-ben hunyt el Egyed Antal római katoli-
kus pap, költő, az MTA tagja.

28 Hétfő Ágoston, Mózes  
Szt. Ágoston

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

28 220 éve, 1797-ben született Duschek Ferenc, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc pénzügyminisztere 
(† 1873). 
75 éve, 1942-ben született Szilágyi Tibor Jászai Mari-
díjas magyar színész, rendező.

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

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

29

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

30 190 éve, 1827-ben született Martin Lajos matematikus, 
feltaláló, az MTA levelező tagja († 1897). 
95 éve, 1922-ben született Mádi Szabó Gábor Jászai 
Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész († 2003).

31 Csütörtök Aida, Arisztid, Bella, Erika, Ra-
móna, Hanga, Nimród

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.
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A kolozsvári Hóstát történeti bemutatása

A kolozsvári hóstátiak sajátos és rendezett városi rétegkultúrát képeztek. A vá-
ros közelségében folyamatosan alkalmazkodtak a polgári életformához, és intéz-
ményeik működtetési módját is ehhez igazították.

A hóstát szó jelentése

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V. kötete 1571-től adatolja a szót, elő/külvá-
rosnak értelmezi. Szabó T. Attila szerint a Szentpéteri templom környékét nevez-
zük Hóstátnak, régebben a címszóbeli név, mint közszó, csaknem az egész magyar 
nyelvterületen általában külváros jelentésű volt. A hóstátok közigazgatásilag a vá-
roshoz tartoztak, de önálló településekként is léteztek. Helyükön sok századdal 
ezelőtt önálló falvak voltak. A Magyar és Honvéd utcai hóstátok helyén például 
Szentpéter falu állt, ahol a mostani „Szentpéteri templom” van: „Kolozsvár kül-
városaiban járva, hajdani falura emlékeztető kép tárul szemünk elé, ha megpil-
lantjuk a templom mögül vagy egy-egy utcafordulóból előbukkanó településüket, 
jellegzetes háromablakos házaikkal. Ha a város tarka, szétfolyó tömegét tekint-
jük, a hóstátiak oly egységes, összeforrott arculatot mutatnak még ma is, mikor 
számtalan lehetősége van az elpolgáriasodásnak, hogy csodálattal vethetjük fel a 
kérdést: vajon honnan szakadt ide ez a kemény akaratú nép, mely paraszti jellegét 
a nagyváros tövében évszázadokon át meg tudta őrizni.”1

E kétségtelenül német eredetű köznevünk egyesek szerint a német Hochstadtból, 
Hofstadtból (felsőváros), mások szerint pedig a Vorstadtból (előváros) származtat-
ható. A 17–19. századi adatok beszélnek Hidelvi, Kétvízközi, Külső-Közép utcai, 
Külső-Magyar utcai és Monostori hóstátról. 1807-ből már ezt lehet olvasni: „ezen 
nemes város Hostáttyában Hásongárdba”.2

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára tisztázta, hogy a „Hofstadt” kife-
jezés olyan telket jelöl, amelyen lakóház és major található.3 A magyar nyelv ér-
telmező szótára szerint a középkori Magyarország és Erdély több városában hasz-
nálták a szót „külső városrész, külváros” értelmében: kolozsvári és gyulafehérvári 
hóstát, egri hóstya, kassai hóstát.4

A  Magyar Néprajzi Lexikon meghatározása alapján a hóstát elővárost jelöl: 
„a ké ső középkor végén a városok kerítésén és a sáncokon kívül keletkezett 

  1 Sándor 1942: 1–2.
  2 Szabó. T. 1946: 58.
  3 Benkő Loránd 1970: 151.
  4 A magyar nyelv értelmező szótára 1965: 344.
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külváros vagy előváros. Lakói, mivel a város tulajdonában levő telkeknek nem 
voltak tulajdonosai, mint zsellérek, polgárjoggal nem rendelkeztek. Emléke a 
város- és falurészek elnevezésében ma is él. Névváltozatai: hustác, hóstya”.5

A  közösség megjelölésére szolgáló hóstát kifejezés eredetileg külső területet 
jelölt, külváros jelentése volt. Mint ilyen, Kolozsvár középkori várfalain kívül eső 
körzeteit: Hidelve, Kétvízközt, Külközép és Külmagyar utcák környékét, valamint 
a Monostort jelölte6 (1. térkép).

A hóstátiak nevüket a külváro-
sok hóstát megnevezéséről kapták. 
Egri László hóstátiaknak nevezi Ko-
lozsvár kelet, északkelet és észak-
nyugat felé eső külvárosainak 
mezőgazdasággal és kertészettel 
foglalkozó azon lakosait, akik leg-
alább ünnepeken fölveszik a ha-
gyományos földészviseletet.7

A hóstátiak a múltban nem ta-
padtak olyan szorosan a városhoz, 
mint manapság. A  hóstát szó ma 
tulajdonképpen Kolozsvár néhány 
külső utcájában lakó családok kö-
zösségét jelöli, melyek legnagyobb-
részt már nem a régi hóstátokban 
laknak, mivel az iparosodó város 
innen a peremkörzetekbe szorítot-
ta őket.

Származás

A  közvélemény a hóstátiak körében élő hagyományra támaszkodik, viszont 
erről írott forrás nincs, tudományosan nem lehet igazolni: sokan a viharos múltú 
hajdúnemzetség késő utódait látják bennük, akiket állítólag Bocskai István, Er-
dély fejedelme telepített Kolozsvár falai köré. Kolozsvárnak Bocskai fejedelemsége 
előtt is sűrűn lakott külvárosai voltak, melyeket már akkor hóstátoknak neveztek. 
Egyenes leszármazást, vér szerinti kapcsolatot az ősi réteg és a mai hóstátiak kö-
zött már nem tudunk kimutatni. Ami a Bocskai-hagyományt illeti, nem került elő 
hiteles forrás, így a hóstátiak hajdúkkal való azonosítása történetileg nem igazol-
ható. Ezt azok a hajdúszármazékok hozhatták magukkal és éltették tovább, akik 
Bocskai-telepítésű helyekről érkeztek Kolozsvárra, és ezáltal korábban megszerzett 

  5 Magyar Néprajzi Lexikon II. 1979: 585.
  6 Pillich–Vetési–Vincze 1984: 54.
  7 Egri 1979: 231.

1. térkép. 1890. Kolozsvár. A Hidelvi, Kétvízközi, 
Külső-Magyar utcai, Külső-Közép utcai és Monos

tori hóstát
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ben a Bocskai-telepítés rangot adott, az önérzetet erősítette.8 A hóstátiak a szász 
vagy a magyar rendi nációhoz tartoztak, és többnyire egységesen a városi polgár-
ság hitét követték. A 16. században az Óvár és hóstátja, a Hidelve lakosai szászok 
voltak, a Magyar utcai és Közép utcai fertályok hóstátjaiban sokan a magyar ná-
cióhoz tartoztak, a század második felében pedig választott papjuk hitét követve 
unitáriusok lettek.9 A hóstátiak származásával kapcsolatban Pozsony Ferenc is jel-
zi a hidelvei hóstátiak szász eredetét.10

Az elmúlt századok viharai (a háborúk, a törökök rabló hadjáratai, a törökökkel 
együttműködő tatár csapatok betörései) számtalanszor menekülésre kényszerítet-
ték a védtelen falvak lakóit. A hóstátiak ősei a 16–17. században gyakran dúló 
háborúk elől menekültek Kolozsvár védelmébe, vonzotta őket a „kincses” város, 
ahol terményeiket eladhatták és munkájukra is szükség volt, sőt még a polgárjogot 
is elnyerhették. Erdély legkülönbözőbb tájairól verődtek össze székelyek, kalota-
szegiek, szilágyságiak, Szamos menti és mezőségi magyarok is.

Az  idők folyamán a hóstátok összetétele megváltozott, a városfalakon kívül 
élő hóstátiak már kálvinista magyarok voltak, saját közösségi szervezéssel, mind 
egyházi, mind társadalmi vonatkozásban, gazdálkodásukban pedig teret nyert a 
kertgazdálkodás.11 A speciális életforma átöröklődött, és az újonnan jötteket is át-
alakította jellegzetes hóstátiakká. „A Hóstát lakossága nem egy régi magból, a szá-
zadok folyamán önmagában kifejlődött társadalom, hanem az idők teltével foly-
ton-folyvást keveredett, egyre ötvöződött, ma is dinamikusan alakuló népesség.”12

  8 Kiss 2005: 71.
  9 Kiss 2005: 69.
10 Pozsony 1998: 21.
11 Kiss 2005: 69.
12 K. Kovács 1944: 5.
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Rácz Norbert Zsolt

Gondolatok a protestáns reformáció 
ötszázadik évfordulóján

Annak, aki letűnt történelmi korokra emlékezik, tisztában kell lennie azzal, hogy 
múltba révedése olyan, mint amikor földcsuszamlás vagy emberi beavatkozás után 
a talaj felvillantja az egymásra rakódó kőzetrétegek sokaságát. Minden réteg más 
színű, anyagú, vastagságú, s mindegyik hajdan élt növények, állatok megkövesedett 
emlékét őrzi. Kőbe fagyott emléke egy adott idő éghajlatának, csapadékának, ka-
taklizmáinak, születéseknek és elmúlásoknak. Pedig minden egyes réteg egy adott 
ponton felszín volt, kitéve a mindenkori jelen változásának és sokszínűségének. Va-
lamikor pont ott lüktetett az élet, pont oda eresztett gyökeret egy-egy fa, vagy ott 
hullt el egy állat. Aztán, az idő múltával, a talaj egyre hidegebb és élettelenebb lett. 
Az élet pezsgése csillapodott, a növekedés megtorpant, s a hajdan volt, élő és válto-
zó felszín fagyott fényképpé merevedett, azért, hogy helyet adjon újabb koroknak, 
állatoknak, éghajlati megnyilvánulásoknak, születéseknek, küzdelmeknek és újabb 
elmúlásoknak.

De a kitárt kőzet aztán az értő kutató szeme előtt beszélni kezd, s az emberi kép-
zelet filmvásznán újra élővé válik az, ami talán évmilliók óta nyugszik a mélyben. 
A csontok – ha nem is valóságosan, de – élővé válnak, és mutatják azt a hatást, amit 
a feljebb levő rétegekre, azaz időkre gyakoroltak, s imigyen a születésnek, küzde-
lemnek és elmúlásnak hömpölygő körforgása irányt nyer. Egy adott korban elinduló 
folyamat, egy másik, emettől független, de mégis ráépülő időszakban bontakozik ki. 
Az élettelen így életet adóvá, termő talajjá, meghatározóvá válik. Semmi sem lesz 
magától, semmi sincs pusztán önmagáért. A pillanat vízszintes keresztmetszete, a 
dolgok pillanatnyi állása függőleges dimenzióval gazdagodik. A pillanatnyi jelent 
meghatározza a múlt és sürgeti a jövő.

A természeti, geológiai változások analógiája jól alkalmazható a történelemre is. 
Az emberi korok egymásra épülő rétegei ugyanúgy viselkednek, mint a talaj. A haj-
dan volt jelen, a maga esetlegességével és változatosságával, idővel múlttá, befe-
jeződött, önnön színezettel rendelkező réteggé csontosodik. Az egyedi vonások el-
mosódnak, és helyüket átveszi a letisztázott és értelmezésre váró forma. Továbbá 
ugyanúgy, mint a földtörténeti rétegekkel, ami volt, az előrevetíti s meghatározza 
azt, ami lesz. Minden új nemzedék, eszme vagy jelenség valamihez képest, valami-
vel egyetértve, mással vitázva jelenik meg. Itt is elmondható: semmi sincs pusztán 
önmagában s csakis önmagáért. Csak a lépték változik. Ötszáz év földtörténeti szem-
pontból csupán a másodperc töredékének számít, ám az emberi élet perspektívájából 
hatalmas időszakot jelöl.
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sohasem lehet teljességgel objektív. Nem egy objektív és külső arkhimédészi pontból, 
hanem a hajdan volt talaján állva, annak szerves részeként tekintünk lényegében sa-
ját lábunk alá, vagy még pontosabban önnönmagunkra. A múltba nézés tehát sajátos 
önértelmezés, önvizsgálat, viszonyulás és végső soron önteremtés, ugyanis az ember 
a levont következtetések hatására maga is változik, azaz képződik. A történeti rétege-
ket firtató szeme előtt aztán ugyanúgy, mint a geológus retináján, megint életre kel, 
ami volt, és a dolgok – a szemlélő belső világának rendezőelve szerint – történetté 
változnak.

A protestáns reformáció ötszázadik évfordulóján e mostani írás sajátos vezérelve 
az unitárius eszmeiség előállása, célja pedig annak a megragadása, hogy mi az, ami e 
mostani jelenben még elevenen szól hozzánk, azaz ami a holt talaj repedésein, annak 
nedveiből táplálkozva kihajt.

A felvezetés elején újra a geológiához fordulunk segítségért. A reformáció olyan 
volt, mint egy vulkánkitörés. Mint a tűzhányók esetében, amelyekben a felszín alatt 
évezredekig gyűl a feszültség, s csak néha jelzik a morajlások és rezgések, hogy a 
fortyogó magma töri már magának az ösvényt a mélyben levő repedések között, 
azért, hogy aztán elemi erővel repítsen magasba egész hegyeket és rajzolja újjá a 
tájat, így a történelem nagy hegyláncainak mélyén hosszú ideig gyűl az erő, érik a 
gondolat, fortyog az eszme, amíg végül egy teljesen újnak tűnő világlátást kiált bele 
az emberi elmébe. Luther előtt sokan jelezték már, hogy a szellemi magma hajszálre-
pedésekben érlelődik, és melege, ereje a leginkább felvilágosultaktól átsejlik a tágabb 
tömegek tudatába is. Wycliffe és Husz egyaránt földrengésként hirdették a lutheri 95 
tétel eszmeiségét. Csak az idő nem ért még meg a változásra. Csak az erő és forróság 
hiányzott ahhoz, hogy Európa városaiban és falvaiban egyként ragyogjon fel az új 
gondolkodás napja. Aztán 1517-re az eszmei környezet, a politikai konjunktúra, a 
társadalmi állapotok konvergens pályára álltak, és a wittenbergi szerzetes szavai 
sok százezer elmében visszhangoztak. A hit általi üdvözülés misztikus eszméje, a 
Szentírás egyedüli tekintélyként való elismerése, a nemzeti nyelven, azaz érthetően 
és világosan elhangzó, tanító és hitbuzdító prédikáció központi mivolta a valódiság 
érzését ébresztette a nyugati kereszténység olykor mesterkélten formálissá, szárazzá 
és önjáróvá váló elitizmusával szemben. A lutheri tapasztalat szerint az ember ki-
lépett az akkori egyház nyújtotta leereszkedő álbiztonságból, ám a Biblia tükrében 
való megmártózás rámutatott esendő és erőtlen mivoltára, ami az Isten kegyelmében 
való feloldódás akarására buzdította. A protestáns személy immár nem az emberek 
által uralt és szerinte emberien gyarlóvá tett egyházi intézménynek vetette megadás-
sal alá magát, hanem az önmagát kijelentő, az egyén megváltását akaró Istennek. 
E megváltás folyamatában viszont az ember erőtlen, magától azt elérni képtelen, 
csupán a teljes odaadás, a  legbuzgóbb imában könyörgött és érdemtelenül remélt 
isteni beavatkozás révén érhető el.

A  protestáns reformáció szkepticizmusa az emberrel szemben – amely nem-
csak a lutheri, hanem a Kálvin utáni helvét irányzatban is hangsúlyossá vált  –  
szembehelyezkedett a korszak másik nagy szellemi irányzatával, a reneszánsz 
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humanizmus immár ősziessé érett iskolájával. Míg a protestantizmus az ember esen-
dőségét, gyarlóságát hirdette, a humanizmus annak méltóságát emelte ki. A huma-
nizmus már másfél századdal a reformáció előtt, az antikvitás történelmi rétegeinek 
szemlélése révén felismerte az emberi tudásvágy, valamint szépség és harmónia irán-
ti szomjúságban rejlő erőt. Az önnön léte értékére ébredő humanista emberi képes-
ségeiben bízva kívánt a forrásokhoz visszatérni, a megértés szándékával. Ad fontes! 
– mondta a humanista, sola fide – válaszolta erre a protestáns, és a két irányzat 
között látszólag nem volt olyan ötvözési lehetőség, amely mindkettőnek értékét meg-
óvta volna. A humanista tudással és hajlammal rendelkező Melanchton kísérletet 
tett erre, de próbálkozásában a humanizmus világszemlélete hermeneutikai eszköz-
zé vált. A két irányzat közötti összeütközés, valamint a kenyértörés a humanisták és 
protestánsok fejedelmeinek, Rotterdami Erasmusnak és Luther Mártonnak a szabad 
akaratról folytatott vitájában zajlott le. A személyeskedő, gyakran durva hangnemű 
polémia egyértelműsítette, hogy a reformáció apaleveinek nincs sok köze a humaniz-
mus eszmeiségéhez.

Pontosabban azért még sincs teljesen így! Léteztek ugyanis – elsősorban a huma-
nizmus szülőföldjén, Itáliában – olyan nagy tudású személyek, akik a humanizmus 
tudományos alapelveit a Biblia magyarázásában is alkalmazták, és az így meglelt 
felismeréseket igaznak fogadták el. Ha sola Scriptura, akkor az elvet alkalmazzuk 
következetesen! – mondták. Ha a klasszikus szentháromsági dogmának nincs konk-
rét, bibliai alapja, akkor a protestáns „tisztításnak” erre is ki kell terjednie. Közöttük 
és a – George Hunston Williams szavaival élve – magiszteriális reformátorok (azaz 
a Luther, Zwingli, Kálvin stb. által képviselt gondolkodók) között az a meghatározó 
különbség, hogy míg ez utóbbiak vita nélkül fogadták el igaznak az első keresztény 
századok egyetemes zsinatainak a határozatait, addig az előzők csupán arra voltak 
hajlandók rábólintani, aminek egyértelmű bibliai alapvetése volt.

Összegezve a fentebb elmondottakat, megkockáztatom – és talán nem tévedek 
sokat –, hogy a 16. századi unitarizmus a protestáns reformáció és a reneszánsz hu-
manizmus sajátos ötvözeteként formálódott, kiegészülve a Szervét Mihály máglyájá-
nak hamvai mellett érlelt gondolattal, hogy eszmét csak eszmével és nem tűzzel kell 
megcáfolni.

A kicsiny, elsősorban olaszokból álló „eretnek” csoportot meglelte az inkvizíció, 
így a célkeresztbe került személyeknek menekülniük kellett. Erdélyi, magyar törté-
netünk szempontjából, e tekintetben Giorgio Biandrata orvosnak van kimagasló sze-
repe, aki lengyelországi tartózkodása után a frissen alakult Erdélyi Fejedelemségbe 
költözött, és itt nagy hatással volt az ország legjelentősebb reformátorára és püspöké-
re, Dávid Ferencre. Bár igaz, hogy az unitarizmus alapeszméje nem Erdélyben szüle-
tett, viszont itt eresztett gyökereket, itt öltött magára egyházi intézményt, és hitelvei 
itt lettek rendszeresen kifejtve. A humanizmus tudományos bátorsága és a reformá-
ció vallási tisztasága itt sajátos cselekvési programmá és céllá érett, mely szerint a 
protestantizmus fokozatosan valósíthatta meg lényegét, azaz az egyház eredeti tisz-
taságának a helyreállítását. Luther Márton, Zwingli Ulrich, Kálvin János és követőik 
a „felszíntől” kezdték a munkát, „megtisztítva” a templomokat és a szertartásokat, 
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protestantizmus ez által válik majd teljessé.

E nagyon merész program mindenesetre energiát adott Dávid Ferencnek és kö-
rének ahhoz, hogy nézeteiket európai szinten terjesztett kiadványokban, valamint 
hitviták és prédikációk által hirdessék. Munkájuknak köszönhetően a kolozsvári uni-
tárius kollégium valósággal vonzotta azokat a szerfelett felkészült, ám nézeteik miatt 
Európa-szerte üldözött gondolkodókat, akik Erdély elfogadóbb lelkülete nyújtotta 
környezetben megoszthatták roppant tudásukat az ifjabbakkal. Talán sosem volt any-
nyira Európa szellemi élvonalában a Kincses Város, mint azokban az időkben, mikor 
olyan tudósok oktattak itt, mint Jacobus Palaeologus, Sommer János vagy Matthias 
Vehe Glirius.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni az unitarizmus radikális bibliaközpontúságát 
az 1568-as tordai országgyűlés vallásügyi határozata értelmezésekor sem. Bár két-
ségtelenül e törvénycikkelyben nem a mai értelemben vett egyéni vallásszabadság 
nyilvánul meg – ez durva anakronizmus lenne –, azért megható az a mód, ahogy 
egy politikai testület, közéleti, társadalmi kérdések megoldásakor, egy rideg törvényt 
megalapozó érvrendszerben, az Isten ajándékaként felfogott hitre hivatkozik. Miért 
nem szólhat bele sem a fejedelem, sem a nemesség, de még a püspök sem a kö-
zösség papválasztási döntésébe? Azért – tanítja korát megelőzve az 1568-as határo-
zat –, mert a hit Isten ajándéka, és ennek ébresztésében senkinek nincs beleszólása. 
Meglepő és méltatlanul elhallgatott ajándéka és értékes gyümölcse ez Erdélynek, 
amely egy olyan korban születik, mikor Európa-szerte az emberek egymást öldösték 
a hitükért…

Ebben a korai időszakban, Dávid Ferenc életpéldájában nyilvánult meg az 
unitarizmus egy másik alapvető eszméje, az igazság szüntelen keresése. „Ecclesia 
semper reformanda est” – mondta Karl Barth a huszadik században, az ókori Augusti-
nus után, kifejezve ezáltal egy alapvető reformátori gondolatot. A semper reformanda 
elve ugyanis nem arra vonatkozik, hogy a mindenkori keresztény kénye- kedve szerint 
módosítgatja egyháza tanítását, s csélcsap módra, ide-oda kapkodva emel be vagy ejt 
el gondolatokat, hanem ellenkezőleg, az elv pontosan arra a kötelességre utal, hogy 
az ember keresse hitének a lehető legelérhetőbb tisztaságát. A semper reformanda a 
keresztény elv minél teljesebb azonosulását jelenti a bibliai igazsággal, amit az adott 
személy saját világában, a rendelkezésére álló tudás minél teljesebb megragadásával 
megvalósíthat és megélhet.

Dávid Ferenc élettörténetében párját ritkító módon láthatjuk ennek az elvnek a 
megnyilvánulását. Miközben teljes odaadással érvel egy gondolatrendszer mellett, 
elméjében folyamatosan próbálja gondolatainak az igaz mivoltát. Amikor pedig meg-
bizonyosodik egy-egy eszme fenntarthatatlanságáról, akkor kész akár a püspöki cím-
ről, sőt még a szabadságról való lemondás árán is számára igazabb felfogást követni. 
A felszínesen állhatatlanságnak ítélt jellemvonás ellenben szívós következetességet 
rejt. A cél a keresztény elv minél tisztább kifejtése, az „igazság” minél teljesebb meg-
vallása, ami – gyarló, emberi mivoltunkból kifolyólag – nem egyből, hanem fokozato-
san, akár egy életen át tart. Az unitarizmus egyik alapvető eszméje eme tulajdonság, 
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mely szerint minden nemzedéknek és egyénnek kötelessége az igazságot keresni, azt 
minél jobban, a lelkiismeret számára minél elfogadhatóbban kifejteni.

A magyar unitarizmus léte – ha figyelembe vesszük évszázados megpróbáltatá-
sait – majdnem isteni csoda. Olyan korokban kellett eleinknek megmaradni, amikor 
e vallás igazán semmit (sem karriert, sem vagyont, de még fizikai biztonságot) sem 
tudott nyújtani, miközben az áttérés szirénhangjai csalogatták legjobb képességű 
hittársainkat. Bámulatos ilyen körülmények között, hogy még egyáltalán van e tája-
kon unitárius közösség. Ám a történelem mégsem volt olyan mostoha hozzánk, mint 
a lengyelországi hittestvérekhez, akiknek intézményi létét törvény tiltotta be a 17. 
század derekán. Valahogy megmaradtunk, s mint a virág, amely sziklák repedéseibe 
kapaszkodva, harmat és napsugár által is képes élni, mi is megőriztük hagyománya-
inkat, s tehetségünk szerint hozzájárultunk e föld szellemi felemelkedéséhez.

A protestáns reformáció ötszázadik évfordulóján, hitünk erdélyi intézményesülé-
sének 449. évében megpróbálom összefoglalni, immár jelen időben, hogy a mi esz-
metörténeti „földrétegeink” milyen tanulságot hordoznak a ma számára. Isten azért 
adott nekünk szemet, hogy lássunk, fület, hogy halljunk, értelmet pedig azért, hogy 
azzal gondolkozzunk, kutassunk, dolgokat, törvényeket, gépeket és folyamatokat fel-
fedezzünk. Az  értelmet úgy kell használni, hogy a nyert tudást az életet vezérlő 
bölcsességgé kovácsolja. E folyamattól nem mentes a vallás sem. „a betű megöl, a 
lélek pedig megelevenít.” (2Kor 3,6b), tanítja a Szentírás. Az emberi bölcsesség nem 
a lezárt hagyomány (legyen az betű szokás, törvény vagy bármi más) szajkózásában 
nyilvánul meg, hanem annak a léleknek a meglelésében és kifejezésében, amely az 
adott mondatot, szokást, hagyományt létrehozta. Amikor pedig megértettük e lé-
nyeget, akkor azt e korban, melyben élnünk adatott, a jelen sajátos eszközeivel kell 
megfogalmazni. Igaz ez mind a megismerés, mind az erkölcs, mind a jog, mind bár-
milyen más területen, s így a vallásban is. Hitünk alapja a Szentírás szellemiségében 
(nem betűjében) található. Ebből kiindulva próbálunk tájékozódni e világban, annak 
titkait megfejteni, illetve a jót cselekedni.

E  jeles esztendőben, hitünk geológiai rétegződését szemlélve, miközben törté-
netté elevenednek a régmúlt idők tárgyai, fogalmai és emberei, fogalmazódik meg 
a gondolat: nekünk nem az a dolgunk, hogy reprodukáljuk a reformáció helyzeteit, 
gondolatait és eszméit. Ez már a múlté. Az akkor volt világ mára már kő és csont 
csupán, az akkor énekelt énekek mára ósdinak tűnnek, a világlátás és ismeret pe-
dig egyértelműen meghaladott. Ám rétegről rétegre haladva kitapintható a szellemi 
átöröklés lassú, de határozott folyamata. Ahogy egyik korszak lénye javát nyújtja 
tanulságként a másiknak, ahogy a letűnőben levő világ hívja életre – legtöbbször vul-
kánkitörés-szerű robajjal, kevesebbszer csendesen és megfontoltan – az újat. És jut el 
az idő hajszálerein keresztül hozzánk, akikben most eleven az élet, és válik bennünk 
vérré. Hagyatékul nem csak templomainkat, könyveinket, szellemóriás elődeink em-
lékét kaptuk, hanem elsősorban a mindenkori reformátorok tisztítási, jobbítási szán-
dékát és figyelmeztetését, hogy amikor az ember ilyen értékű és ennyire törékeny 
dolgokhoz ér, mint a hit, akkor csak a legnagyobb alázattal, legkörültekintőbben, de 
kompromisszumoktól mentesen szabad nyúlni.
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Újvár

A városnak az Óváron kívül, a 14. századtól kialakuló, majd a 15. században 
falakkal kerített, az Óvárnál mintegy nyolcszor nagyobb területű része.

Itt alakult ki az utcák első – később Bel- előtagú – része, a templomokkal együtt 
itt emelték a legjelentősebb épületeket, itt láthatók időrendben az Újvár falain 
belül.

Az Újvár legjelentősebb épülete: a Szent Mihály-templom

A Nagypiacon álló, Szent Mihály arkangyal tiszteletére emelt templom a város 
egyik legnagyobb, legjelentősebb építészeti műemléke. A brassói Fekete-templom 
után Erdély második legnagyobb csúcsíves ízlésű temploma.

Helyén a tatárjárás előtt is templom állt, mely 1241-ben elpusztult. A korai, 
ugyancsak Szent Mihály nevű templom – a templomok nevét nem változtatták – 
létének és helyének bizonyítéka a Méri István által a templomtól északkeletre, a 
főtéri illemhelytől délre feltárt 11–12. századi temetőrészlet. Ez kiterjedt annak a 
területnek egy részére is, melyen később az Óvár épült. Mátyás király szülőháza 
előtt 1995-ben, a gázvezeték árkának ásásakor ugyanolyan kormeghatározó, 11. 
századi, 12. század eleji S-végű női hajkarikát találtak a felszínre került sírban, 
mint Méri István 1943-ban a főtéri sírokban. A temető létesítése egyenes következ-
ménye Szent László 1092. évi szabolcsi zsinaton hozott törvényének, amely előír-
ta, hogy a keresztényeknek templom mellé kell temetniük halottaikat. Ellenkező 
esetben tizenkét napig kenyéren és vízen kalodában kell vezekelniük.

A templom nem a tér közepén áll. Azért, mert a 14. században, a templom he-
lyének kijelölésekor a tér az Óvár déli fala előtti vizesárokig terjedt, tehát észak 
felé mintegy ötven méterrel hosszabb volt. A tér északi telek- és házsora csak az 
1518-ban befejezett, az újvárt kerítő városfalak, kapuk, tornyok felépítését köve-
tően, az Óvár déli fala hadászati jelentőségének megszűnte után épülhetett. De a 
Szent Mihály-templom különben sem épülhetett a vásártér közepére, mert akkor 
már ott állt a kis Szent Jakab-kápolna, a későbbi ún. kistemplom. Így az új, nagy-
templom helyét csak ettől északabbra lehetett kijelölni. Hozzá kell tennünk azon-
ban, hogy az új Szent Mihály helyét végül is nem a már álló Szent Jakab, hanem a 
korai Szent Mihály helye, az akkor valószínűleg még látszó maradványa határozta 
meg.

A templom hajójában 2015-ben elkezdett ásatások nyomán felszínre kerülhet-
tek volna a korai, a tatárjárás előtti templom maradványai. Erre azonban nem ke-
rült sor: valószínűleg a temetkezések miatt ennek nyoma sem maradt. A 2016-ban 
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a templomtól északra végzett ásatások 
is eredményteleneknek bizonyultak.

A  Szent Mihály északi és déli fala 
nem párhuzamos a tér északi és déli 
házsorával, mert a középkor korábbi 
szakaszában előbb építeni kezdett szen-
tély tengelyét a védőszent neve napján, 
a napfölkelte irányában és vonalában 
jelölték ki. Ez pedig esetünkben Szent 
Mihály, a templom védőszentje név-
napjához, szeptember 29-éhez igazo-
dott, és nem volt párhuzamos az Óvár 
déli falával és a tér déli házsorával.

Építésének kezdete összefügg Károly 
Róbert 1316. augusztus 19-i oklevelével, 
amelyben a király megerősítette a város 

V. Istvántól kapott kiváltságait, többek között a szabad bíró- és plébánosválasztás jo-
gát. Az új helyzet mutatós, tágas, a város megnövekedett lakosságát befogadó temp-
lomot igényelt. A  jó néhány év múltán megindult építkezésnél minden bizonnyal 
fölhasználták a korai Szent Mihály-templom megmaradt köveit. A város kisszámú 
lakossága és ezzel összefüggő anyagi lehetőségei miatt a munka lassan haladt.

A Szent Mihály-egyház levéltárában megmaradt, 1349-ben Avignonban kelt bú-
csúengedély-levél – amely bűnbocsánatot ígér azoknak, akik a templom berendezé-
séhez és díszítéséhez hozzájárulnak – arról tanúskodik, hogy a város lehetőségeit 
és az építészeti ízlést figyelembe véve, a szentély a hozzáépült két mellékszentély-
lyel és a szentély melletti kettős padlásfeljáróval addig valószínűleg már elkészült. 
Az oklevélre rávezetett 1350., 1370. és 1397. évi búcsúmegújítás a templomépítés 
egy-egy újabb nekilendülését jelzi. A 14. század vége felé, a növekvő török vesze-
delem hatására – mivel az Óváron kívül terjeszkedő várost övező falak emelésére 
még nem került sor –, a körülötte elterülő temetővel együtt, védőfallal kerítették.1

A  szentegyház építését valószínűleg Zsigmond uralkodása idején, 1437 vége 
előtt fejezték be. Hetedfélszázados fennállása során számos jelentős esemény szín-
helye volt. Több erdélyi országgyűlést tartottak benne. 1551. július 21-én Zápolya 

  1 Amint Jakab Elek írja, a „szent Mihály-egyházra és plebánusára az 1372-k éven kezd-
ve s főként 1408-tól 1422-ig mint létezőkre folytonos és egyforma hivatkozás, annak és 
a plebánusnak adományozása, a káplántartási ügy és isteni tisztelet részleteinek szabatos 
meghatározása, az oltárok fentartására ez időben alakult társulatok létezése s kegyes ado-
mányok előttem bizonyossá teszik azt, a mit már fennebb is érintettem, hogy a piaczi nagy 
egyház teljesen ez időben végződött bé s tán csak a végső küldíszités maradt I. Wladislav 
[Ulászló] és V. László király korára s azért van homlokán az 1442-ki felírás, valamint a 
nyúgoti nagy ajtó körül az utóbbi király czímere. Az is valószinünek látszik, hogy – azon kor 
átalános szokása szerént – az egyház udvara, az úgynevezett czinterem már ekkor körfallal volt 
bekerítve, a mi e század második tízedéig fennállott, sőt az északi és délnyúgoti részen néhol ma 
[1870-ben] is fennáll.”

Az Újvár nagypiac, templom körüli része az 
első katonai felmérés alapján, 1763–1785 

között készült térképen.
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János özvegye, Izabella királyné itt adta át Habsburg Ferdinánd küldötteinek a ko-
ronát és a koronázási jelvényeket. Ugyanő, Erdélybe visszatérve, itt fogadta 1556. 
október 23-án az ország hódolatát. Itt iktatták be harmadszor a fejedelmi tisztség-
be Báthori Zsigmondot, itt választották fejedelemmé Rákóczi Zsigmondot, Báthori 
Gábort és Bethlen Gábort, itt ravatalozták fel 1607. február 17-én Bocskai Istvánt.

1540, a hitújítás kolozsvári kezdete után egy ideig még a katolikusoké maradt. 
1551 után, a lutheri reformáció terjedése idején előbb az evangélikus, majd 1566-
ban az unitárius egyházé lett. 1716-ban, a Rákóczi-szabadságharc leverése után 
a Habsburgok ellenreformációs törekvéseinek szellemében, Steinwille tábornok, 
császári főparancsnok utasítására a katonaság erővel elvette az unitáriusoktól és 
átadta a katolikusoknak.

A város Aegidius van den Rye, Ferdinánd Habsburg főherceg festője által a 16. 
század végén vagy a 17. század elején – 1605-ben bekövetkezett halála előtt – ké-
szült rajzon a templom homlokzatának északi sarkán torony áll. Bár csak ez látszik, 
a homlokzat déli sarkán ott volt az ikertorony is, amint az a csúcsíves ízlés korában 
szokás volt, s amint az Segesvári Bálint emlékirataiból kiderül: 1633. „11 Augusti. 
Üte az mennykő be az templomon való nagyobbik toronyba Torda utca felől”.

A rajzon az óralap fölött alig kiugró erkély, a négy sarkon egy-egy fióktorony, a 
torony csúcsán pedig a hitújítás előtti korból maradt kereszt állt. Utóbbit az 1665. 
évi nagy tűzvész pusztította el. Helyébe ekkor rézkakast illesztettek. 1697-ben, 
az újabb tűzvész idején ez is elenyészett. Az anyagilag meggyengült unitáriusok 
ekkor csak holland segéllyel tudták használhatóvá tenni a templomot. Tornyai 

1886-ban bontani kezdték a Szent Mihály-templom körüli épületeket. Veress Ferenc felvétele
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romokban maradtak. Ebben az állapotban foglalta el a templomot 1716-ban a csá-
szári katonaság. Újjáépítése 1742-ben kezdődött és 1744-ben fejeződött be. Amint 
az 1700-as évek derekán készült, Békésy Károly által helyreállított festményen lát-
ható, a homlokzat északi sarkán új, hatalmas sisakkal fedett, a csúcsíves templom-
hoz egyáltalán nem illő barokk tornyot emeltek. Ez azonban csak rövid ideig állt. 
1763-ban villám sújtotta. Erről Rettegi György így emlékezik meg: „A kolozsvári 
tornyot is megcsapta egy szárazmennykő, sok kárt tett a famunkában, a templom-
ba is beférkezett s a többi között [a] prédikálószéket széjjelhányta”. 1786. február 
15-én a Mercalli–Sieberg-féle erősségi skála szerint 8 fokos földrengés repesztette 
a falait,2 s le kellett bontani.

Erdély legmagasabb (76 m, az aranyozott kereszttel együtt 80 m) tornya a vá-
rosi tanács 1836. január 22-én kelt beleegyezésével, a Monostor és Szén utcai kapu 
közti városfal köveiből, újcsúcsíves ízlésben, 1837. március 19. és 1858. szeptem-
ber 18. között épült. 1859-ben fedték be. A torony alatti átjárót Hirschler József 
apátplébános a 20. század elején kápolnává alakíttatta.

A torony nyugati oldalán, több méter magasan, építési tábla látható. Felirata:

EZ A TORONY A KOLOZSV(ári):ROM(ai):KATH(olikus):EGYHÁZ KŐLTSÉGÉN ÉPIT-
TETNI KEZDETT 1837. KOVÁTS MIKLÓS BÉVÉGZŐDÖTT 1862.
HAJNALD LAJOS Ő NAGYMÉLTÓSÁGUK PÜSPÖKSÉGE, KEDVES ISTVÁN
KOLOZSV(ári):PLÉBÁN(os):FELÜGYELETE, MÉRNÖK GÁISER ANTAL IGAZ-
GATÁSA, LÁSZÓ FERENTZ, GROIS GUSTÁF, SCHÜTZ IOSEF GOND-
NOKOK, GROIS NÁNDOR PÉNZTÁRNOK, BUCZI SAM(uel) JEGYZŐ, TIMÁR
MIH(ály).DÁNE JOS(EF).GVÁRDÁZONI JOS(ef).FLORIAN ANT(al). EGYHÁZFIAK
ALATT. ÉPITETTÉK: ALFÖLDI ANT(al):SZEKERNYÉS JÁN(os):KŐMIVES
KIERMÁYER KÁROL ÁCS MESTER, TIMÁR MIH(ály):ORBÁN ANDRÁS
KŐFARAGOK. BÉFEDTÉK MÁYER ISTVÁN ÉS KAMMERMÁYER

LÉNÁRD PESTI RÉZMŰVESEK.
Alatta apró betűkkel:

METSZETTE REIMÁR KÁR(oly)

  2 A Kárpát-medencére világviszonylatban az igen gyenge földrengések jellemzők, bár a Kár-
pátok mentén, különösen Brassó környékén, nagyobb rengések is kipattantak. A  Kárpát-
medencében Réthly Antal kutatásai szerint Kr. u. 455-től 1918-ig összesen 815 jelentősebb 
földrengés pusztított. A 12 fokos beosztású Mercalli–Sieberg-skála szerint, a Kárpát-meden-
ce földrengései közül az 1786. évi kolozsvári 8 fokot ért el. Nem valószínű, hogy a kolozsvári 
valóban ilyen erősségű lett volna. Inkább 6 fokos lehetett. Ilyen erősségű földrengés esetén 
az emberek megtántorodnak, a harangok megkondulnak, néhány kémény ledől, tűzfalak 
megrongálódnak. Esetleg 7 fokos lehetett. Ebben az esetben a kémények többsége ledől. 
A harangok erősen megkondulnak. Számos ház megsérül, a tűzfalak jelentős része beomlik. 
Erős vakolathullás, szélesebb falrepedések. A földön kisebb repedések keletkeznek. A fák és 
a bokrok úgy mozognak, mint erős szélviharban. A kutakban a víz magassága megváltozik. 
A tornyokról a díszítmények lehullnak. A gyenge, régi templomok komoly sérülést szenved-
nek. Az ablakok mindenütt betörnek. Tetőcserepek lehullnak. Pánik. Néhány haláleset. Bár 
ez is túl erősnek tűnik ahhoz, hogy erről ne emlékeztek volna meg részletesen a városban.
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A templom előtt álló, 1743 és 1747 között emelt barokk díszkaput 1899-ben 
lebontották, és méreteiben megkicsinyítve, a Szentpéteri templom elé helyezték.

Nyugati főbejáratától jobbra bevésett gótikus minuszkuláris, kisbetűs felirat 
látható. A latin nyelvű sorok ma is viszonylag jól kibetűzhetők. A felirat hiányos, 
négy sorának elejét és végét, a betűkre való tekintet nélkül, egyenesre vágták:

Avdi·isr(ae)l·pra(e)cepta·d(omi)ni·et ea·in·c(ord)e(…)t(-)
vo·q(ua)si·i(n) libro·sc(ri)be·et dabo·tibi·terra[m]

[af]luente(m)·lac(te)·et mel(le):Co(n)serva·ig(itu)r·fand[am]
e·mea(m)·et ero·i(n)imicvs·i(n)imicis·tvis·et d[…]

’Halld Izrael az Úr parancsolatait és azokat a te szívedbe / mintegy könyvbe írd 
be, és adok neked tejben és mézben / bővelkedő földet: Tartsd meg az én igazsá-
gomat / és ellensége leszek ellenségeidnek és…’ (A középkori latin nyelvű Biblia, a 
Vulgata alapján dr. Buzogány Dezső fordította). Ez az eddigi legteljesebb, e sorok 
írója és dr. Buzogány Dezső által lejegyzett szöveg. Alig néhány, kiolvashatatlan 
betű hiányzik belőle.

E felirat alatt, az ugyancsak gótikus kisbetűkkel vésett szöveg a főbejárat ívme-
zejében látható Szent Mihály-szobor elhelyezésének idejére utal:

A Szent Mihály-templom körüli házak bontása. A bontás vége felé, 1886 után.  
Veress Ferenc felvétele
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Anno·d(omi)ni·Mº·CCCC
XLIIII·posita·e(st)·h(æc)·ymago

hvic·alm(a)e·ec(c)le(s)i(a)e·s(an)c(t)i·mich(-)
aelis·archangeli

’Az Úr 1444. esztendejében / helyezték el ezt a képet / e Szent Mihály főangyal-
nak szentelt anyaszentegyház / számára.’

Az 1437. évi parasztháború idején Kolozsvár megnyitotta kapuit a Budai Nagy 
Antal vezetette felkelők előtt. Ezért a felkelés leverése után, büntetésként, a város 
minden kiváltságát elvesztette, és csak hét év múltán, I. Ulászló hadba vonulása-
kor kapta vissza. A rendelkezés 1444. szeptember 21-én Orsován kelt, és éppen 
Szent Mihály napján érkezett Kolozsvárra. Mivel Szent Mihály a templom védő-
szentje, a város polgárai a jó hír megérkezését égi jelnek vélték, s hálából szobrot 
állítottak neki a főbejárat ívmezejében. Ehhez azonban Zsigmond német-római 
császár és egyben magyar király címerének felső felét le kellett vágni, a körülötte 
elhelyezett feliratos szalagot meg kellett rövidíteni, és csak ezután helyezhették a 
védőszent szobrát a megcsonkított pajzsra.

E  szobron kívül a déli oldalon, a homlokzattól számított második támpillé-
ren, reneszánsz virágfüzéres gyámon, liliomos baldachin alatt, egy másik látható. 
Jobb keze, bal karja, feje hiányzik. Bal kezében széles karimájú kalap. Nem tud-
ni, kit ábrázol, de valószínűleg valamelyik, a templom építését támogató főurat 
vagy királyt. A szobor köré napjainkban is több változatban élő monda szövődött. 
Az építési vagy helyreállítási munkálatokat vezető egykori mester kisfia egy óvat-
lan pillanatban az állványzatra mászott, lezuhant, nyaka szakadt, s a feje eltűnt. 
A monda szerint az ő emlékére állították a fej nélküli szobrot.

1372: Ecclesia Sancti Michaelis (’Szent Mihály-templom’); 1471: Szent 
Mihály-templom.
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Gaal György

Házsongárdi évfordulók

A  432 éves Házsongárdi temető, Kolozsvár és egész Erdély panteonja, mely 
2004 óta a Magyar Örökség-jegyzékben is szerepel, jelenleg hivatalosan 396 mű-
emlék sírral rendelkezik. Jóval nagyobb lehetne a számuk, de 2012-ben ennyit 
sikerült felvétetni a hivatalos műemlékjegyzékbe. Legutóbb 2015-ben jelent meg 
román országos műemlék-nyilvántartás, s ebben Kolozs megyénél az 1368–1764. 
rendszám alatt találhatók felsorolva a védett sírok. Ez a védelem legfeljebb azt 
jelenti, hogy a család, illetve a megváltók kihaltával nem temetnek idegeneket a 
sírba. A sírok, kripták gondozását szervezett formában csak a Házsongárd Alapít-
vány végzi 1999-es megalakulásától kezdve. Már több tucatnyi sírt mentett meg a 
pusztulástól, köveket menekített védett helyre, kriptákat restaurált.

Az elmúlt év, 2016 folyamán is folytatódott az iktári Bethlen-kripta renoválása, 
ezúttal főleg a kerítésfalat kellett megerősíteni, s a kriptát övező kertet rendez-
ni. Bár 10 éve kezdődött, még mindig nem ért véget a helyreállítás. Az utóbbi 
években, mint az író-politikus gróf Bánffy Miklós nyughelye, megkülönböztetett 
jelentőségű kegyhellyé vált a sírbolt. A kisebb méretű Biasini-kriptát is az össze-
omlástól mentettük meg. Gaetano Biasini a város polgárosodásának egyik élhar-
cosa volt. Ezeken kívül Mauksch Tóbiás gyógyszerésznek az 1802-ből származó 
sírkövét sikerült művészileg restauráltatni, s a család kriptája elé helyezni, hogy 
szem előtt legyen. Hasonlóan a Szilágyi család 19. századi kövét is szakszerűen 
konzerválták-restaurálták.

A 2016-os – Kolozsvár királyi városi rangra emelésének 700. évfordulóját ün-
neplő – Magyar Napok keretében került sor De Gerando Antonina (1845–1914) 
hamvainak újratemetésére és újjáfaragott sírkövének a leleplezésére. Gergely Er-
zsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója idézte fel az új sírnál a nagy pedagó-
gusnő emlékét. Megelőzőleg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével kö-
zös szervezésben egy De Gerando-emlékülés keretében is értékelték a kolozsvári 
Felsőbb Leányiskola és igazgatónője munkásságát.

Az elmúlt karácsonyon egy újabb temetővel kapcsolatos kötet jelent meg. E so-
rok írójának A  Házsongárdtól a Kismezőig című kötetét 2016. december 17-én, 
a IV. Adventi Könyvvásár keretében mutatták be. Ez a munka a Házsongárdi teme-
tő történelmi részén kívül fekvő kolozsvári temetőket ismerteti: a Házsongárdi új 
temetőt a Hősök temetőjével, a Kismezői sírkertet, valamint a négy zsidó temetőt. 
Számos fénykép és a felsorolt sírkertek térképe illusztrálja az Exit Kiadó gondozá-
sában megjelent könyvet.

A következőkben a 2017/2018-ban 25-tel osztható számú évfordulós neves sze-
mélyiségek sírjait mutatjuk be. Sok esetben a születési időt – napra, hónapra – nem 
lehet azonosítani. Legfeljebb az évszám áll rendelkezésünkre.
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Augusztus 2-án Ruzitska Béla (1867–
1942) egyetemi tanár tragikus halá-
lának 75. évfordulójára emlékezünk. 

Mint családjának számos tagja, ő is jó mu-
zsikus volt. De  az Unitárius Kollégiumban 
megszerzett érettségi után nem a zenészi, 
hanem a vegyészi pályát választotta. Egye-
temi tanulmányai végeztével tanársegédi, 
majd adjunktusi tisztséget töltött be Fabinyi 
Rudolf professzor mellett. 1913-tól az újon-
nan felállított második vegytan-katedrá-
nak a tanára. Az  egyetem bezáratása után 
Erdélyben marad, a Marianum Leányneve-
lő Intézetben tanít. 1940-ben vele töltik be 
az újra megnyíló Ferenc József Tudomány-
egyetemen a kémiai technológiai tanszéket. 
Az  élelmiszer-kémia úttörőjének tekintik. 
Mint szenvedélyes természetjáró, a Gyilkos-
tónál, geo lógiai kutatás közben egy szaka-
dékba zuhanva lelte halálát. 

Augusztus 6-a Kormos Gyula, családi 
nevén Székely Dávid (1917–1981) író-műfordító születési centenáriumát hozza el. 
Ő is az Unitárius Kollégiumban érettségizett, majd teológiát végzett, s az 1940-
es évek elején hitoktató lelkészként dolgozott. 1945-től az újságírói-szerkesztői 
pályára lépett, 1962-ben magyartanári oklevelet is szerzett. Az 1950-es évektől 
jelentek meg elbeszélései és színművei. Ezek néhánya román fordításban is saj-

tó alá került. Nevéhez fű-
ződik Marin Preda, Liviu 
Rebreanu, Francisc Mun-
teanu műveinek a magyar 
tolmácsolása.

Augusztus 7-én egy 
híres gyógyszerészdinasz-
tia tagjának kétszáz évvel 
ezelőtti halálára emlé-
kezünk: Mauksch János 
Márton (1783–1817) a 
dinasztiaalapító Mauksch 
Tóbiás kisebbik fia volt. 
Apja számára Marosvá-
sárhelyen vásárolt patikát, 
s egy híres Instrukcióban 
oktatta ki a gyógyszerészi 
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kötelezettségekre. Bátyja halála után átvette a kolozsvári gyógyszertár vezeté-
sét. Egyik lánya, Mathilda Augusta utóbb Georg Gottlieb Hintz kolozsvári szász 
evangélikus lelkész felesége lett, s így szállt a város első magángyógyszertára a 
Hintz családra. János Mártont már valószínűleg a Lutheránus temető klasszicizáló 
Mauksch–Hintz-kriptájába temették.

Augusztus 12-én Bartha Sándor (1908–1992) természetrajz–földrajz szakos 
tanár halálának a negyedszázados évfordulója késztet emlékezésre. A kolozsvári 
román egyetemen szerzett diplomát, Gyulafehérváron, majd évtizedeken át Ko-
lozsvárt tanított. Egy ideig geológusi kutatómunkát is folytatott. Gyakran emlege-
tett s újabb kiadásokat megért munkája az apósával, Nyárády Erazmus Gyulával 
közösen írt Tordai-hasadékról szóló monográfiája.

Mint a kolozsvári szabadegyetem magyar 
előadásainak szervezője, 1973-tól ennek pro-
rektora köztiszteletnek örvendett. Szerény 
sírköve a II. C parcella közepe táján található.

Augusztus 20-a két negyedszázados ha-
lálozási évfordulót is felidéz. Dávid Lászlót 
(1907–1992) az erdélyi katolikusok kimagasló 
személyiségeként tartják számon. Rómában 
szerzett teológiai doktorátust, 1931-ben szen-
telték pappá, 1934-től volt Kolozsvárt káp-
lán, majd hittanár és egyetemi lelkész. 1941-
től Gyulafehérvárt teológiai tanár. 1951-ben 
püspöki titkárként letartóztatják, s a leghír-
hedtebb romániai börtönökben raboskodik 
1964-ig. 1973-tól gyulafehérvári plébános, 
majd kanonok, nagyprépost, 1977-től 1984-ig 
a kolozsvári Szent Mihály-templom plébáno-
sa és főesperes, pápai prelátus. Az Erdélyi Tu
dósító, Erdélyi Iskola, Vasárnap, Jóbarát című 
katolikus lapoknak volt állandó munkatársa. 
Nagy plébános-elődeinek sírjába temették a 
II. A parcella bejárat felőli sarkába. A szintén 
negyedszázada elhunyt Horák József (1912–
1992) grafikusmű vész, reklámgrafikus sírja a 
III. A parcellában található.
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Sinkó Zoltán 
(Kolozsvár, 1938. március 19. – Veszprém, 2002. október 19.)

Sinkó Zoltánt talán nem kell bemutatni az idő-
sebb kolozsvári olvasóközönségnek: karakteres 
arca, nyúlánk, szikár testalkata és nem utolsó-
sorban jellegzetes humora sokunk emlékezetébe 
bevésődött. Ízig-vérig kolozsvári volt, értelmiségi 
szülők (zongoratanárnő édesanya és ügyvéd édes-
apa) gyermekeként úgymond belenőtt a kolozs-
vári létbe – az értelmiségi, illetve a hétköznapi 
ember létébe egyaránt. Nem véletlenül említem 
mindezt: a néhai Igazság, majd a kivándorlását 
követően a Veszprémi Napló szerkesztője-újságíró-
ja nemcsak az értelmiségiek barátságát élvezte, 
hanem az egyszerű kisemberekét is, akiktől, egy-
egy pohár bor mellett elbeszélgetve, témát is ka-
pott humoreszkjeihez, karcolataihoz. Nem „kis” 
témákat, hanem a mindenkori embert foglalkoz-
tató nagy, mély gondolatokat, melyeket néhány 

soros írásaiban egyedi stílusban, amolyan „sinkózoliasan” fejt ki, sokszor baná-
lisnak tűnő, párbeszédes formában. Ezért időszerűek ma is, bármikor és bárhol 
is írta őket. Apropó bárhol: talán úgy tűnik, hogy ő mindenhol jól érezte magát, 
és ebben van némi igazság, hisz Veszprémben is meg tudta teremteni otthonát 
családjával, feleségével, Zsuzsával, illetve fiával, Tamással és lányával, Jutkával 
együtt, ráadásul ottani kollégái, a kis- és nagyemberek is szerették. Valójában 
azonban csak Kolozsváron érezte magát otthon. Fájó szívvel hagyta el szülővá-
rosát, s „a” város elvesztése okán érzett fájdalom hátralevő éveire is rányomta 
bélyegét. A kincses városhoz való mindenkori kötődését jelzi az is, hogy kivándor-
lása után neve elé biggyesztette a Kvári-t, és immár Kvári Sinkó Zoltánként írta 
alá humoreszkjeit. Ez a szócska természetesen nem egyszerűen helymeghatározó 
szereppel bírt számára (mely várost a sors iróniájaként 1989. november 11-én, 
néhány héttel a változás előtt volt kénytelen elhagyni). A Kvári sokkal több ennél: 
életérzés, gyökerek, barátok, szerkesztőség, ismertség és elismertség, közös sors 
és sorok között értés, otthonosságérzés, és még sorolhatnám. A kolozsvári értel-
miségi és mindennapi élethez egykor szervesen hozzátartozó írót és embert az itt 
közölt írásaival szeretnénk visszahozni a köztudatba, „hazahozni”, és azt hiszem, 
az ízig-vérig kolozsvári kalendárium a legméltóbb hely erre. Olvassák hát szeretet-
tel Sinkó Zoltánt havi „adagolásban”, ezzel is emlékezve rá és megemlékezve róla!

Szenkovics Enikő
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Befejezetlen történet

Az irodalomban is előfordul, hogy a történetnek nincsen vége. Többnyire olyan 
körülmények között, amikor a szerzőnek a halál tapintatosan kiemelte kezéből a 
tollat. A regény persze ettől is regény, s a történet történet.

Ilyen ez a történet is, amely egy történetről szól.
Harta bácsi a második világháborúban mint tizedes vett részt, s miként a nagy 

világégésből éppen megszabadult keveseknek, neki is voltak izgalmas háborús 
élményei. Ezekből is a legizgalmasabb volt az, melyet szinte naponta kezdett el 
mesélni a műhelyben, ahol vidám csevegéssel és némi munkával töltöttük az időt.

Harta bácsi története egy bizonyos szökésről szólt, amely meglehetősen szabvá-
nyosan folyt le egészen addig, amíg jött volna a kulmináció, az a bizonyos feszült-
ségi pont, ahol a novellákban is a váratlan esemény kanyart veszen. Ez a pont az 
elbeszélésben ott volt, midőn Harta bácsi ezt mondta:

„És amikor mentünk a sorompónál…”
Itt azonban bejött a főmérnök és kihívta Harta bácsit, bizonyos minőségi prob-

lémák megvitatása végett. Azon a napon már nem is volt alkalom folytatni a his-
tóriát, ám másnap Harta bácsi újra nekilátott az elbeszélésnek. Mindent elölről 
kezdett, szinte szóról szóra mesélve el a történetet, de midőn odaért, hogy:

„És amikor mentünk a sorompónál…”, hirtelen rövidzárlat keletkezett a mű-
helyben, s a történetet abba kellett hagyni.

Aztán Harta bácsi nekikezdett harmadszor is, negyedszer is és tizenötödször 
is, de amikor odaért, hogy: „És amikor mentünk a sorompónál…”, megint valami 
vagy valaki félbeszakította. Harta bácsit azonban sohasem hozta ki a sodrából 
történetének hirtelen elmetszése, mert tudta: még bőven van idő, hogy elmesélje.

Igen ám, de milyen a gyarló ember. Rájöttünk, hogy remek hecc, ha az öreget 
ennél a pontnál félbeszakítjuk. És egy idő után már nem a véletlen, hanem az elő-
re eltervezett helyzet vagy közbeszólás állította meg az elbeszélőt a sorompónál.

Évek óta ment ez így, és a félbeszakítás örömétől soha senki sem fosztotta meg 
a műhely dolgozóit. Mert hiszen most már ragyogóan lehetett röhögni, akár száz-
huszadszor is azon, hogy Harta bácsi nem tud túljutni a sorompón.

Úgy is ment nyugdíjba, hogy a sorompót soha sem lépte át.
Tulajdonképpen ez a történet vége, ám epilógusként mégis el kell mondanom, 

hogy egyszer borozni hívtam Harta bácsit: kíváncsi természetű lévén, mégiscsak 
meg szerettem volna hallani, mi történt a sorompó után. Amikor a történetre 
tereltem a szót, Harta bácsi örömmel és jóízűen látott neki a meséléshez. Ami-
kor azonban pattanásig feszült érdeklődésemtől kísérve eljutott ahhoz a bizonyos 
„És amikor mentünk a sorompónál…” részhez, hirtelen elhallgatott.

– Folytassa, Harta bácsi – kértem izgatottan.
Ám az öreg hallgatott. Forgatta a poharát, tanácstalanul nézett körül, látható-

an zavarban volt.
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– Mára ennyi elég – dünnyögte –, menjünk haza, s majd máskor elmondom a 
végét.

Hiába biztattam, hiába akartam még bort rendelni az öreg szivacsnak: ő nem 
és nem, ő most fáradt, haza akar menni.

Mire gondolhat az ember? Ez a történet a sorompón túl nem folytatódik. Talán 
ha először végigmondta volna, akkor talán vége is lenne, de így most már meg-
szokta ezt a véget. Tovább már maga sem tudja, mi történt vele a sorompón túl.
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1956 kora őszén a román sportvezetés eldöntötte, hogy a gyenge eredmények 
miatt nem nevezi a melbourne-i olimpiára a román férfi tőrcsapatot. Mester Ernő 
magasrangú kolozsvári sporthivatalnok viszont kérte, hogy a férficsapat helyett 
két kolozsvári tőrvívó hölgyet nevezzenek: Orbán Olgát és Orb Katalint.

Mester kérését azzal indokolta, 
hogy Orbán Olga egész évben kiválóan 
vívott, a Comóban rendezett nemzet-
közi vívóversenyen – a döntő résztve-
vőit tekintve akár vb-döntő is lehetett 
volna – az ötödik helyen végzett, emel-
lett oroszlánrészt vállalt a román női 
tőrválogatott első sikeres világbajnoki 
részvételén – a válogatott hatodik he-
lyen végzett. Orb Katalin szintén igen 
sikeres évet tudott maga mögött, és re-
mekül vívott a csapat-vébén.

Mesternek sikerült kiharcolnia, hogy 
a két kolozsvári lány ott lehessen azon 
a repülőn, amely a sportolókat novem-
ber közepén Ausztráliába szállította (az 
olimpiára szokatlanul későn, november 
22-től december 8-ig került sor).

A  hölgyek tőrversenyét november 
29-én bonyolították le. Huszonhárom 
sportolót neveztek, akiket három selej-
tezőcsoportba soroltak. Orbán Olga a 
másodikban indult, hat győzelemmel 
és egy vereséggel simán lépett tovább. 

Orb Katalin a harmadik csoportban versenyzett, három győzelmet ért el, s bár ez 
normálisan elég a továbbjutáshoz, a csoportban elért szoros eredmények miatt 
kiesett.

A középdöntőre délután került sor, Orbán ismét parádésan vívott és bejutott 
az esti döntőbe. A legjobb nyolc közé, nagy meglepetésre, nem jutottak be sem 
Magyarország, sem a Szovjetunió képviselői. A döntőben is parádésan vívott, csak 
egy vereséget szenvedett, így az angol Gillian Mary Scheennel egyaránt 6-6 győ-
zelemmel és egy vereséggel zárta a döntőt. Az akkori szabályok értelmében a két 
versenyző egy döntő csörtét vívott az olimpiai győzelemért, melyet Scheen nyert 
4-2-re, így az övé lett az aranyérem, Olga pedig ezüstérmes lett.

Mester Ernő
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Ez volt az első olimpiai érme a román vívásnak, és meghozta egyben a nem-
zetközi elismerést is. Kevesen tudják viszont, hogy mindez nem sikerült volna 
Mester Ernő kitartó harca nélkül, melyet a fővárosi román sportvezetéssel vívott 
a kolozsvári részvétel érdekében.

Mester Ernő 2017. június 28-án hunyt el, életének 96. évében, Kanadában. 
A kolozsvári vívás igen sokat köszönhetett neki. Isten nyugtassa, Ernő bácsi!

Killyéni András

Utazás az 1956-os olimpiára
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Időutazásra invitáljuk olvasóinkat a recepteket válogató Szabó Beátával.
Ezúttal az erdélyi főúri konyha régi ételeit, italait kínáljuk. Igaz, elkészítésük nem 

mindig egyszerű (sokszor a megértésük sem), de e recepteket olvasgatva letűnt idők 
ízlés- és szokásvilágába nyerhetünk betekintést, főleg ha forrásainkat kézbe veszik, 
elolvassák a bevezető tanulmányokat, melyekből e szakácskönyvek koráról, háztartá
sairól is képet kaphatunk.

Időben legrégebbi forrásunk Bornemisza Anna, I. Apafi Mihály fejedelem hitvese és 
háztartásának irányítója németből fordíttatott szakácskönyve, ezek a receptek tehát 
több mint 400 évesek, és közreadása óta is eltelt közel 40 esztendő (Bornemisza Anna 
szakácskönyve. Közzéteszi Lakó Elemér, Kriterion, 1983). A legfiatalabb receptgyűj
temény szerzője báró Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola, ezek a leírások sem igen 
fiatalabbak szász évnél, és azt bizonyítják, hogy sokoldalú szerzőjük igencsak értett 
a háztartáshoz, az ételekhez is. A leírásokat a csíkszeredai Pallas-Akadémia gondo
zásában 2007-ben megjelent kötetből (báró Bornemisza Elemérné Szilvássy Karola: 
Kipróbált receptek. Ajánlja: Marosi Ildikó) vettük át.

A sort a 2017-es Kolozsvári Magyar Napokra megjelenő Deé Nagy Anikó: Báró 
hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református nagyasszony (Kriterion, 2017) 
könyvből vett receptekkel kezdjük. Az 1735 és 1788 között élt, 23 éves korában meg
özvegyült asszony még harminc esztendeig vezette az erdőszentgyörgyi kastélyt és 
a hozzá tartozó birtokot, építkezett, értékes adományaival díszítette környezetének 
református templomait, könyvet gyűjtött, írt, méltán dicsérik életének kései kutatói. 
„Wesselényi Kata mindennapjainak egyfajta lenyomata, tükre ez a szakácskönyv, hi
szen a recepteket a grófné maga diktálja, másoltatja. Ezek alapján működhetett ház
tartása, konyhája” – jegyzi Deé Nagy Anikó könyvének bevezetőjében.

Wesselényi Kata receptjeiből

Muskotály körtvély liktáriom
A muskotály körtvélyt ne hámozd meg, hanem a szárát félig metéld el, egy 

icce körtvélyt egy icce forrott mézbe tégy s főzd meg és kevéssé a körtvélyt szedd 
ki belőle, s rakd üvegbe, a mézet újabban főzd meg, s tisztítsd meg s töltsd reá 
körtevélyt.

Ez is lémonáda csinálása, az holott elég citrom nincsen
Egy vagy két citromot meg kell hámozni, a sárga felső haját vízbe kell belé 

hánni, mint feljebb meg van írván, azután kivevén belőle a sárga citrom héját, 
a citrom levét bele kell facsarni, az mivel nem elég savanyú, a spiritus vitriolit kell 
belé tölteni, keveset, mindaddig tölti az ember a spiritus vitriolit kevesenként, míg 
a víz megsavanyadik, az is szintén olyan lémonád, mint a ciromból való, notándum 
fagyos lémonádát abból is szintén úgy csinálhatni, valamint feljebb írva van.
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Hűvesítő italok csinálásának módja
Egy nehány citromot meg kell vékonyon hámozni, azt a vékony sárga haját 

tiszta vízben kell valami nagy cserép vagy egyéb tálba hányni, és forgatni, s ke-
verni kell benne, hogy a citrom hajaknak a szaga járja meg a vizet, és azután a 
vízből ki kell a citrom haját hánni, és a citromak[na]k a levét belé kell facsarni, 
és meddig savanyú lészen az mint tetszik az embernek, hogy micsodás savanyú 
légyen, azután a nádmézet jól meg kell törni, meg kell szitálni és belé kell tenni 
annyi nádmézet, a micsoda édessé akarja az ember csinálni, jól öszve kell keverni, 
tiszta szitán meg kell szűrni ez az lemonada notandum. Négy citrom elég egy pint 
vízhez vagy egy pint lemonadéhoz.

Fagylalt lemonáda
Az  lemonádat így kell megcsinálni és elkészíteni valamint feljebb meg van 

írva, azután egy fedeles pléh edénybe akár egy kis fa kartacskába vagy egyéb 
fedeles edénybe kell tölteni. Egy edénybe bele kell tölteni edényestől és elvagdalt 
jéggel körül kell rakni, és forgatni kell szüntelen, magába szépen megfagy mint 
a jeges hó olyan lészen, azt ahhoz készített kalánnal ki kell szedni edénybe vagy 
karafinába kell rakni, vagy pohárba tölteni, ezen hó forma minden két vagy há-
rom nap meg kell melegíteni, nem engedvén, hogy felforrjon, nyolc napok múlva 
ki kell venni a citromot vagy narancsot és a nádmézet csak magánoson ismét mind 
addig kell főzni, míg apró gyöngy formán megfő, és ebben ismét bele tévén kell 
benn állani vagy négy napig, azután ki vévén, kell egy vas drótból csinált rostélyos 
rámára tenni és kementzében megszáraztani.

Egész kajszin barack vagy magvaváló
A barackat, a mely igen szép, hámozd meg jó vékonyon, azután a barack meg 

szokott hasadni, azan a felin csak félig hasitsd meg csak félig, vedd ki a magvát, 
úgy hogy egészin maradjan, azután mérd meg, egy font barackhoz egy font nád-
mézet kell tenni, a nádmézet réz edénybe kell tenni, egy font nádmézre egy fertály 
vizet kell tölteni, s főzni kell míg jól elolvad a nádméz, s a habját jól le hányni 
[sic!] azután a barackat belé kell tenni s főzni kell, míg keményen s erősen ragad, 
azután ha megfőtt, egy mázas cserép tálba kell tenni másnapig, másnap pedig a 
barackról a levét igen jól le kell szűrni, a barackat lév nélkül üvegbe kell rakni, 
a levét pedig meg kell melegiteni, azután a barackra kell tölteni.

Madártej
Vegyed tíz tojásnak a fejérit, tedd egy mázos fazékba, habard fel jól, végy egy 

ejtel tejet, forrald meg egy parányig, hűtsd meg egy kevéssé és azután melegen 
töltsd a tojás fejérihez, tégy annyi nádmézet belé, amennyit gondolsz, hogy elég 
lesz, azután tedd egy parányég a tűzhöz, hogy egy kevéssé öszvemennyen, azután 
töltsd ki tálra, tedd a pincébe, ha meghűlt, s jól öszvement, még meghintheted 
akár apró szőlővel, akár mondolával, akár pisztáciával, amivel akarod, add fel.
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kártevői

A dohánytripsz (Thrips tabaci)
Igen gyakori kártevő, több száz növényfaj lehet a tápnövénye, többek között a 

hagymafélék is. Nagyon apró és gyors mozgású, 1 mm nagyságú szívogató rovar. 
Keskeny hártyás, rojtos szárnya, világossárgától barnáig változó színe van, lárvái 
világossárgák. Kifejlett (imágó) alakban telel át a talajban. Áprilisban rajzik, és 
évente 4 nemzedéke fejlődik ki, májusban jelennek meg a lárvák. A nemzedékek 
nem különíthetők el, mivel ezek általában egybefolynak.

A megtámadott növényeken a szívogatások helyén ezüstös foltocskák jelennek 
meg. Erős támadás esetén a levelek, sőt az egész növény elszárad. A tripszek a 
dughagymát is fertőzik és ezekben át is telelhetnek.

Védekezés – Talajfertőtlenítés Basudin G (Dazomet) 50–60 g/m2 bedolgozva a 
talajba vagy sorkezelésként SINORATOX 5 G, vagy FORCE 1,5 G-vel. Állomány-
ban: NOVADIM PROGRES, BI-58, Calypso 480 SC, KARATE ZEON 5 CS, LASER, 
VERTIMEC PRO stb.

A hagymalégy (Delia antiqua) 
Igen elterjedt és súlyos károkat okozhat a hagymaállományban. A csapadékos 

években a károsítás fokozottabb mértékű. A kifejlett rovar a házilégyre hasonlít, 
kb. 6 mm nagyságú, hamuszürke, sötéten tarkázott légy. Lárvája nyű, 6–9 mm 
hosszú, lábatlan, fényes fehér színű, elülső felén kihegyesedő. Évente 3 nemzedé-
ke fejlődik ki, báb alakban a talajban telel át. A legyek április utolsó harmadában 
kezdenek rajzani. A nőstények petéiket egyesével vagy kisebb csomókban a fiatal 
növényekre rakják. A kikelő nyüvek a levélbe rágják be magukat, majd onnan a 
hagymafejbe furakodnak be. Ezeknek a növényeknek a leveleik sárgulni kezdenek 
és elhervadnak. A nyüvek járatokat fúrnak, amelyen keresztül rothasztó gombák 
és baktériumok juthatnak a hagymafejbe, elrothasztva azt. A kifejlett lárvák a ta-
lajban bábozódnak be, majd júniusban megjelennek a második nemzedék imágói. 
E nemzedék lárvái a már majdnem kifejlett hagymafejeket károsítják, és kártéte-
lük így súlyosabb lehet. A harmadik nemzedék bábjai telelnek át. A hagymalégy 
ugyanúgy károsítja a fokhagymát is.

Védekezés – Talajfertőtlenítés, akárcsak a dohánytripsznél.
Állománykezelés – április végétől (a hagyma 3 leveles állapotától) a betaka-

rításig, a peronoszpóra elleni védekezéssel egy menetben, a dohánytripsznél is 
említett rovarölő szerek valamelyikével.

A lúgos kémhatású (magas pH-értékű) agyagos talajokra a nőstény nem rakja le 
petéit. Nem ajánlott a talaj mulcsozása, mivel ez vonzza és serkenti szaporodásukat.
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A kis nárciszlégy (Eumerus strigatus) az étkezési hagyma és számos hagymás 
dísznövény kártevője. A hagymalégynél nagyobb, kékeszöld, fémes színű, lárvái 
szennyes sárga színűek. Évente egy nemzedéke fejlődik ki. Lárva- vagy bábállapot-
ban telel át a talajban, de a tárolt hagymában is. A károsítás módja és eredménye 
a hagymalégyéhez hasonló. Gyakran a hagymaléggyel együtt károsít.

A védekezés módja is a hagymalégyéhez hasonló.

A szabadföldi gubacs-fonálféreg (Meloidogyne hapla)
A nőstény citrom alakú, fehér, borsószem nagyságú, a hím fonálszerű. Évente 

több (2-3) nemzedéke is kifejlődik. Kártétele nyomán a sárgarépa gyökere szakál-
lat (éhséggyökereket) fejleszt. A növekedés lelassul, a gyökértermés értéktelenné 
válik. Laza szerkezetű, könnyen melegedő talajban érzi jól magát. Pete vagy ki-
fejlett alakban telel át. A sárgarépán kívül több gyökérzöldséget és sok más nö-
vényt is károsít. Talajlakó kártevő lévén talajfertőtlenítéssel szoríthatjuk vissza pl. 
BASUDIN 5 G-vel 5-6 kg-ot kijuttatva 2-3 héttel vetés előtt, ez a készítmény szá-
mos talajlakó kórokozó gomba ellen is hatékony; NEMATHORIN 10 G 100g/100m2 
sorban és sekélyen bedolgozva a talajba.

Lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa) 
Nem növényevő, a talajban élő giliszták és egyéb kisebb rovarok képzik a táp-

lálékát. A talajfelszín alatt 2-3 cm-re vájt járatokon a gyökereket rágja át, ezzel 
okozza a kártételt. Fejlődési ciklusa 2 évig tart. A nőstény a talajban 10–20 cm 
mélyen tojásméretű fészket készít, amelybe több száz víztisztán áttetsző petét rak 
le. A talaj mélyebb rétegeiben telelnek át.
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ha a talaj szintjéig befőttesüvegeket ásunk a talajba és ezeket terelő lécekkel köt-
jük össze, vagy megjelölt helyeken kis gödröket ásunk, és ősszel friss istállótrá-
gyával töltjük meg őket, ide fognak behúzódni telelésre. Tavasszal, még mielőtt a 
talaj kienged, kiemeljük a lótücsökkel együtt az istállótrágyát és megsemmisítjük.

Levéltetvek (Aphis spp.) 
Több levéltetűfaj is károsíthat, számos kórokozót is terjeszthetnek. Szívogatásuk 

nyomán a levelek torzulnak, elsárgulnak, a növények fejlődésükben lemaradnak. 
Számos rovarölő szer áll rendelkezésre – piretnoidok (Decis), neonikotinoidok, 
foszforsav észterei stb.

Pajorok v. csimaszok (Melolontha spp.)
Legismertebb a májusi cserebogár lárvája, amelynek teste fehér, puha, kifli ala-

kú, feje sötét színű. Nálunk fejlődési ciklusa 3 évig tart. Az első években a lárvák, 
majd a bogarak telelnek át a talajban. A bogarak rajzása április végétől júniusig 
tart, eközben fák, bokrok lombjával táplálkoznak. A fő kártevő a pajor. A nősté-
nyek 20–30 cm mélyen a talajba rakják le petéiket. A kikelő lárvák előbb a talaj 
humuszával, majd a növények gyökereivel táplálkoznak. Nem válogatós, számos 
vadon élő és termesztett növény föld alatti részét károsítja.

Védekezés: a bogarak gyérítése rovarölő szerekkel való permetezéssel, talajfer-
tőtlenítéssel a pajorok ellen. Sinoratox 5G, FORCE 1,5G stb. magágykészítéskor 
vagy a sorokban a talajba dolgozva.

Drótférgek (Agriotes spp.)
A pattanóbogarak lárvái, amelyeknek teste megnyúlt, kemény, vörösessárga, 

fényes színű. Igen veszélyes kártevő, számos vadon élő és termesztett növény föld 
alatti részével táplálkozik. Lárva vagy bogár alakban telel át a talajban 10–15 cm 
mélyen. Fejlődési ciklusuk 3–5 év, fajtól és időjárástól függően.

A nőstények a nyár folyamán rakják le petéiket a talaj felső rétegeibe, a leg-
gyakrabban a fűfélék tövébe, kevésbé bolygatott területeken (évelő takarmány-
növényekben, gyomos vetésekben, laza talajú réteken és legelőkön). A drótférgek 
létfeltétele a talajnedvesség. Csapadékos, magas nedvességű talajokon a kár mér-
téke akár a 60%-ot is elérheti.

Védekezés: hasonló a cserebogárpajorok ellen alkalmazotthoz.

Sárgarépalégy (Chamaepsila rosae-syn Psyla rosae)
Lárvái-nyüvei több vadon élő és termesztett növényt károsítanak, köztük a sár-

garépát, petrezselymet, zellert és a paszternákot is. Az imágó 4-5 mm hosszú légy, 
fénylő fekete testű, feje okkersárga, lábai sárgák. A lárva 6-7 mm hosszú halvány-
sárga színű, sem elkülönült feje, sem lábai nincsenek. A báb világos barna, 5 mm 
hosszú. Báb alakban telel át. Évenként 1-2 nemzedéke fejlődik ki. A legyek ápri-
lis végén – májusban kezdenek rajzani a talajból. A nőstények május–júniusban 
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rakják le petéiket egyenként a talajra a növények közelébe, ami 30–40 napig is 
elhúzódhat. A kikelő lárvák behatolnak a gyökerekbe, ahol a kéregszövetekben 
kanyargós járatokat rágnak, néha azonban mélyebben a bélszövetbe is berágják 
magukat. A  fertőzött növény felismerhető lilásbarna külleveleiről, amelyek ké-
sőbb elszáradnak. A 2. nemzedék nyüvei ugyanúgy károsítanak. A nyüvek rágása 
nyomán keletkezett sérüléseken rothasztó baktériumok és gombák hatolnak be, 
elrothasztva a terményt.

Védekezés: korai vetéssel, távol az előző termőterülettől, az állomány gyom-
mentesítése, kulturális higiénia, vegyszeres védekezés a sorba talajba juttatott ro-
varölő granulátumok FORCE 1,5G, SINORATOX 5G, BASUDIN 5G 0,2-0,3 kg/100 
m2, a talaj és a növény permetezése a peterakás és a lárvakelés idején NOVADIM 
PROGRES 0,15%, DIAZINON 60EC-0,1% készítményekkel.

Lószúnyog (Tipula oleracea T. paludosa)
A lószúnyog lárvái (nyüvek) számos zöldségnövény gyökerét károsítják, külö-

nösen mélyfekvésű talajokon, gyeptörésekbe vetett zöldségekben. A karógyökerek 
felületét a lárvák körberágják. A keletkezett sérüléseken keresztül rothasztó bak-
tériumok, gombák telepednek meg. A kifejlett imágók (lószúnyogok) a vérszívó 
szúnyogokra hasonlítanak, de sokkal nagyobbak, a szárnyfesztávolsága akár 4-5 
cm is lehet. Nem vérszívók. Petéiket a nőstények a talajba rakják le. A lárvák 3 cm 
hosszúak és ceruza vastagságúak, lábatlanok, fejük apró. Évente 1 nemzedékük 
fejlődik ki. Lárva alakban telelnek a talajban. Tavasszal csírázó magvakkal, fiatal 
gyökerekkel táplálkoznak.

Védekezés: hasonló módon és rovarölő szerekkel történik, mint a sárgarépalégy 
esetében.

A sárgarépamoly (Aethes williana)
Az ország egész területén elterjedt kártevő. Több tápnövényű kártevő. A sár-

garépa karógyökereinek közepébe függőleges járatokat rág, amelyeken keresztül 
minőségrontó kórokozók is bekerülnek, így csökkentve értékét. Az imágó (lepke) 
szárnyfesztávolsága 10–20 mm. Az első szárnyak zöldesbarnák, sötétbarna hullá-
mos harántsávokkal, a hátsó szárnyak barnásszürkék. A hernyó 9–10 cm hosszú, 
világossárga színű, feje barna. Évente 2 nemzedéke fejlődik ki, teljesen kifejlett 
lárva állapotban telel át a talajban vagy a raktározott gyökerekben. A következő 
év áprilisában a lárvák bábbá alakulnak, majd májusban megjelennek a molylep-
kék. A  nőstények petéiket a termesztett vagy vad murokvirág szárának tövébe 
rakja. A második nemzedék nőstényei petéiket a gazdanövények leveleire rakják. 
A lárvák az előző nemzedékhez hasonlóan károsítanak. Ősz felé a lárvák vissza-
húzódnak telelni.

A védekezés módja hasonló a sárgarépalégy elleni védekezéshez.

Orbán Sándor
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Eörsi István: 
Egy kisfiú a réten

Egy kisfiú a rétre fut,
de hőségből köt rá batyut 
a nap, már ballagni se tud,
hát lefekszik a gyalogút
mentén, és lát egy kisfiút,
ki szaporán a rétre fut,
de hőségből köt rá batyut
a nap, már ballagni se tud, 
hát lefekszik a gyalogút
mentén, és lát egy kisfiút,
ki szaporán a rétre fut...
és így tovább.

Vágd ki a nagy kört, 
hajtogass belőle fagyi-
töl  csért. Vágd ki a 
négy fagyigombócot, 
és ragaszd a tölcsér 
egy-egy „zsebébe”. 
A fehéret színezd 
olyan színűre, ami-
lyen a kedvenced. 

$

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala



I. Áprily Lajos
A rejtvényben a fél évszázada, 1967. augusztus 6-án elhunyt Áprily Lajos költő Kolozsvá-
ri éjjel című versének négy sora alakul ki.

AZ ISTE
NEK KE
LETKE
ZÉSE

NÉGYAJ
TÓS, CSU
KOTT GÉP
KOCSITÍPUS

2. SOR/I
RIMÁNKO

DÓ
2. SOR/

II.

ASZFALT
CSÍKON

BÖRTÖNRE 
... A BÍRÓ

ATYA 
(LATIN)

ÍVES RÉSZ, 
SZELET

SZULTÁNI 
PARANCS
MOTÍVU

MOK

ANGOL 
LABDA

SZÜNTELE
NÜL
FEJ

V

BABASÍRÁS
BECÉZETT 
CECÍLIA

RÉZ 
VEGYJELE

PÉNZT 
MOZGAT

SZIKLADA
RAB

4.SOR M

TÖBB 
RÉSZRE 

BONTANÁ
OPERA

NYITÁNY!

KEMÉNNYÉ 
EDZÉS

1. SOR/
II.

VÉKONY
RA ÖSSZE
SZORÍTÁ

KUTYAFEJ!

GALLYAM
A COMPÓ, 
CSÍK, KÁ

RÁSZ IS EZ

SZÉKELY 
LÓ

ELLENÁL
LÁS JELE

1. SOR/I.
HALK MÉH!

SEJTENI 
KEZD!

LETOLNI 
A VÉGÉRE!

FELHŐS A 
SZÉLEIN!

NEM 
MEREV

Ú K

SZENNY 
NÉLKÜLI
EZERBŐL 

EGY!

UNITED 
STATES 
(RÖV.)

MÓDOSÍT

ZANZI BÁR
BAN TA

LÁLHATÓ!

AUTÓSÁ
VOK

A POÉN 
LÉNYEGE!

MŰSOR
SZÓRÁS
3. SOR/

II.

A RAJNA 
TÜNDÉRE
ROMÁN 
EMBER

TŰZZEL 
PUSZTÍTS

ÜRES 
ALMA!

O
BOLTZ
MANN

ÁLLANDÓ
SZÍNÜLTIG

FÜZET 
(RÉGIESEN)
MINDENKI 
(OLASZ)

LYUKAS 
SÁL!

3. SOR/I.

VICCLAP
SZERZŐ 

(GUSZTÁV)
KŐSÓADAG!

EGYVALA
MI (NÉMET)
IRATBAN 

VAN!

KISSÉ 
ELFEDTE!
KÖTŐSZÓ

KÉZHEZ 
VESZED
NÉMET 
IGEN

ZORRO 
JELE
PÉCS 

HEGYSÉGE

CSATORNA
SZAKASZ!
FÉRFINÉV 
(OKT. 13.)

FIUME 
CENTRU

MA!

FALUSI 
ÖREG 
BÁCSI

HÁROM 
IGÁSGAZDA!
PÁRATLAN 
SZATÉN!
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Péntek Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 890 éve, 1127-ben hunyt el Álmos herceg horvát király 
(1091–96) I. Géza magyar király fia, II. Béla magyar 
király apja. 
20 éve, 1997-ben hunyt el Czibor Zoltán, az „évszázad 
mérkőzését” megnyerő Aranycsapat tagja, olimpiai 
bajnok és világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott 
labdarúgó.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

2 Szombat Dorina, Rebeka, Teodóra Rebeka – héber eredetű; jelentése: 
megkötöző, megigéző, megbaboná-
zó vagy: jól táplált. 

2 185 éve, 1832-ben hunyt el Zách János Ferenc magyar-
országi születésű osztrák csillagász, geodéta, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, kisbolygót és holdkrátert 
is neveztek el róla. 
100 éve, 1917-ben született Turczel Lajos irodalomtör-
ténész († 2007). 
115 éve, 1902-ben hunyt el Kelety Gusztáv festőmű-
vész, tanár, műkritikus, akadémikus.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3 745 éve, 1272-ben koronázták királlyá IV. (Kun) Lász-
ló, Árpád-házi magyar uralkodót. 
75 éve, 1942-ben született Fodor Tamás Jászai Mari-
díjas magyar színész, rendező. 
60 éve, 1957-ben hunyt el Heltai Jenő magyar író, 
költő. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Szepes Mária magyar író, 
költő.

4 Hétfő Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 115 éve, 1902-ben hunyt el Heller Ágost magyar tudo-
mánytörténész, az MTA tagja. 
110 éve, 1907-ben hunyt el Edvard Grieg norvég zene-
szerző és zongoraművész. 
90 éve, 1927-ben született Sánta Ferenc Kossuth-díjas 
magyar író († 2008).

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

5 Kedd Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5 75 éve, 1942-ben hunyt el Móricz Zsigmond magyar 
író, a 20. századi magyar realista prózairodalom legis-
mertebb alakja. 
20 éve, 1997-ben hunyt el Kalkuttai Teréz anya albáni-
ai aromán származású katolikus apáca, Nobel-békedí-
jas misszionárius. 
20 éve, 1997-ben hunyt el Solti György (Sir Georg 
Solti) magyar származású karmester.

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

6 Szerda Bea, Beáta, Ida, Zakariás, Csanád Zakariás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve emlékezik. 
Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény. 

6 95 éve, 1922-ben hunyt el Mihalik Kálmán magyar 
zeneszerző, a Székely (Erdélyi) Himnusz komponistája 
75 éve, 1942-ben hunyt el Szilágyi László magyar köl-
tő, író, újságíró, operett-szövegkönyvíró. 
40 éve, 1977-ben hunyt el Hajnal Anna József Attila-
díjas magyar költő, író.
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Péntek Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 890 éve, 1127-ben hunyt el Álmos herceg horvát király 
(1091–96) I. Géza magyar király fia, II. Béla magyar 
király apja. 
20 éve, 1997-ben hunyt el Czibor Zoltán, az „évszázad 
mérkőzését” megnyerő Aranycsapat tagja, olimpiai 
bajnok és világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott 
labdarúgó.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

2 Szombat Dorina, Rebeka, Teodóra Rebeka – héber eredetű; jelentése: 
megkötöző, megigéző, megbaboná-
zó vagy: jól táplált. 

2 185 éve, 1832-ben hunyt el Zách János Ferenc magyar-
országi születésű osztrák csillagász, geodéta, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, kisbolygót és holdkrátert 
is neveztek el róla. 
100 éve, 1917-ben született Turczel Lajos irodalomtör-
ténész († 2007). 
115 éve, 1902-ben hunyt el Kelety Gusztáv festőmű-
vész, tanár, műkritikus, akadémikus.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3 745 éve, 1272-ben koronázták királlyá IV. (Kun) Lász-
ló, Árpád-házi magyar uralkodót. 
75 éve, 1942-ben született Fodor Tamás Jászai Mari-
díjas magyar színész, rendező. 
60 éve, 1957-ben hunyt el Heltai Jenő magyar író, 
költő. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Szepes Mária magyar író, 
költő.

4 Hétfő Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 115 éve, 1902-ben hunyt el Heller Ágost magyar tudo-
mánytörténész, az MTA tagja. 
110 éve, 1907-ben hunyt el Edvard Grieg norvég zene-
szerző és zongoraművész. 
90 éve, 1927-ben született Sánta Ferenc Kossuth-díjas 
magyar író († 2008).

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

5 Kedd Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5 75 éve, 1942-ben hunyt el Móricz Zsigmond magyar 
író, a 20. századi magyar realista prózairodalom legis-
mertebb alakja. 
20 éve, 1997-ben hunyt el Kalkuttai Teréz anya albáni-
ai aromán származású katolikus apáca, Nobel-békedí-
jas misszionárius. 
20 éve, 1997-ben hunyt el Solti György (Sir Georg 
Solti) magyar származású karmester.

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

6 Szerda Bea, Beáta, Ida, Zakariás, Csanád Zakariás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve emlékezik. 
Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény. 

6 95 éve, 1922-ben hunyt el Mihalik Kálmán magyar 
zeneszerző, a Székely (Erdélyi) Himnusz komponistája 
75 éve, 1942-ben hunyt el Szilágyi László magyar köl-
tő, író, újságíró, operett-szövegkönyvíró. 
40 éve, 1977-ben hunyt el Hajnal Anna József Attila-
díjas magyar költő, író.
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7 Csütörtök Regina, Ivor  
Szt. Márk, István és Menyhért 
(kassai vértanúk)

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

7 10 éve, 2007-ben hunyt el Csernus Tibor magyar 
festőművész.

8 Péntek Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 270 éve, 1747-ben született Tolnay Sándor, az állator-
voslás első egyetemi professzora.  
105 éve, 1912-ben született Gyarmati Fanni, Radnóti 
Miklós felesége. 
60 éve, 1957-ben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Líceum előtti Bolyai téren az iskola alapításának 400. 
évfordulóján leplezték le a Bolyaiak szobrát, Izsák 
Márton és Csorvássy István alkotását.

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 Szombat Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 30 éve, 1987-ben hunyt el Garai Gábor költő, író, 
műfordító.

10 Vasárnap Hunor, Nikoletta, Ákos Hunor – török–magyar eredetű; 
jelentése: onogur (népnév). 
Ákos – török eredetű régi magyar 
férfinév, eredeti formája Akkush, 
jelentése „fehér madár”.

10 135 éve, 1882-ben született Gellért Oszkár Kossuth- 
díjas magyar költő, újságíró, szerkesztő († 1967). 
95 éve, 1922-ben hunyt el Szendy Árpád magyar zon-
goraművész, zeneszerző, pedagógus.

11 Hétfő Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Jácint – görög–latin eredetű; jelen-
tése: a virág neve. 

11 150 éve, 1867-ben hunyt el Almási Balogh Pál home-
opátiás magyar orvos, Széchenyi és Kossuth orvosa, 
a Magyar Hasonszervi Orvosegylet első elnöke, az 
Iparegylet kezdeményezője, nyelvész, barlangkutató.

12 Kedd 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 Szerda Kornél, Ludovika, Tóbiás, Csele  
Aranyszájú Szt. János

Ludovika – germán–ófrancia–la-
tin eredetű; jelentése: hírnév + 
háború.

13 165 éve, 1852-ben született Petelei István erdélyi író, 
újságíró († 1910).

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14 75 éve, 1942-ben született Czakó Gábor Kossuth-díjas 
magyar író, műkritikus. 

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

Enikő – Vörösmarty Mihály név-
alkotása; jelentése: ünő, szarvas-
tehén. 
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős.

15 280 éve, 1737-ben született Küzmics Miklós magyaror-
szági szlovén (vend) katolikus biblia-fordító, a Tótság 
esperese († 1804). 

16 Szombat Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

Edit – germán eredetű; jelentése: 
öröklött birtok, örökség, birtok, 
vagyon + harc, gazdag + harc.

16 145 éve, 1872-ben született Melich János nyelvész, 
egyetemi tanár, akadémikus († 1963). 
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7 Csütörtök Regina, Ivor  
Szt. Márk, István és Menyhért 
(kassai vértanúk)

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

7 10 éve, 2007-ben hunyt el Csernus Tibor magyar 
festőművész.

8 Péntek Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 270 éve, 1747-ben született Tolnay Sándor, az állator-
voslás első egyetemi professzora.  
105 éve, 1912-ben született Gyarmati Fanni, Radnóti 
Miklós felesége. 
60 éve, 1957-ben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Líceum előtti Bolyai téren az iskola alapításának 400. 
évfordulóján leplezték le a Bolyaiak szobrát, Izsák 
Márton és Csorvássy István alkotását.

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 Szombat Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 30 éve, 1987-ben hunyt el Garai Gábor költő, író, 
műfordító.

10 Vasárnap Hunor, Nikoletta, Ákos Hunor – török–magyar eredetű; 
jelentése: onogur (népnév). 
Ákos – török eredetű régi magyar 
férfinév, eredeti formája Akkush, 
jelentése „fehér madár”.

10 135 éve, 1882-ben született Gellért Oszkár Kossuth- 
díjas magyar költő, újságíró, szerkesztő († 1967). 
95 éve, 1922-ben hunyt el Szendy Árpád magyar zon-
goraművész, zeneszerző, pedagógus.

11 Hétfő Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Jácint – görög–latin eredetű; jelen-
tése: a virág neve. 

11 150 éve, 1867-ben hunyt el Almási Balogh Pál home-
opátiás magyar orvos, Széchenyi és Kossuth orvosa, 
a Magyar Hasonszervi Orvosegylet első elnöke, az 
Iparegylet kezdeményezője, nyelvész, barlangkutató.

12 Kedd 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 Szerda Kornél, Ludovika, Tóbiás, Csele  
Aranyszájú Szt. János

Ludovika – germán–ófrancia–la-
tin eredetű; jelentése: hírnév + 
háború.

13 165 éve, 1852-ben született Petelei István erdélyi író, 
újságíró († 1910).

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14 75 éve, 1942-ben született Czakó Gábor Kossuth-díjas 
magyar író, műkritikus. 

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

Enikő – Vörösmarty Mihály név-
alkotása; jelentése: ünő, szarvas-
tehén. 
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős.

15 280 éve, 1737-ben született Küzmics Miklós magyaror-
szági szlovén (vend) katolikus biblia-fordító, a Tótság 
esperese († 1804). 

16 Szombat Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

Edit – germán eredetű; jelentése: 
öröklött birtok, örökség, birtok, 
vagyon + harc, gazdag + harc.

16 145 éve, 1872-ben született Melich János nyelvész, 
egyetemi tanár, akadémikus († 1963). 
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17 Vasárnap Ludmilla, Zsófia, Gyula, Hajnalka  
Bellarmin Szt. Róbert

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

17 635 éve, 1382-ben, az atyja temetését követő napon 
Székesfehérváron a Szent Koronával Magyarország 
első női államfőjeként magyar királlyá koronázták 
Anjou-házi Máriát, Nagy Lajos és Erzsébet királyné 
második leányát. 
280 éve, 1737-ben született Aranka György író, költő, 
tudományszervező, 1791-ben az Erdélyi Magyar 
Nyelvmívelő Társaság, 1792-ben a Régi Kézirások Tár-
sasága létrehozója és titkára († 1817).

Amilyen az idő, olyan lesz 
majd a tavasz.

18 Hétfő Diána, Titusz, Tamás Diána – római eredetű; jelentése: 
ragyogó. 
Titusz – latin eredetű; jelentése: 
tisztelt, becsült, tiszteletre méltó 
férfiú, mezei galamb.

18

19 Kedd Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

Vilma – latin–német eredetű; je-
lentése: erős akaratú védelmező.

19 215 éve, 1802-ben született Kossuth Lajos ügyvéd, 
publicista, politikus, az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc vezetője, a polgári Magyarország első 
magyar államfője († 1894). 
95 éve, 1922-ben született Majtényi Erik romániai 
magyar író, költő, műfordító és újságíró, a romániai 
magyar irodalmi élet jeles személyisége († 1982). 

20 Szerda Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

Frida – német eredetű; jelenté-
se: béke, védelem, körülkerített 
terület.

20 120 éve, 1897-ben született Tamási Áron Kossuth- 
díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel-trilógia 
szerzője († 1966). 

21 Csütörtök Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

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

21 80 éve, 1937-ben hunyt el Munkácsi Bernát nyelvész, 
finnugrista, turkológus, orientalista, néprajztudós. 

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

22 Péntek Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22 265 éve, 1752-ben hunyt el Báró Apor Péter erdélyi 
magyar történetíró, főispán, főkirálybíró. 
135 éve, 1882-ben született Ábrányi Emil magyar 
zeneszerző, karmester († 1970). 

Napsütés sok hóvihart 
ígér.

23 Szombat Etelka, Tekla, Líviusz  
Pietrelcinai Szt. Pió atya

Tekla – görög eredetű; jelentése: 
Isten dicsősége.

23 55 éve, 1962-ben alakult meg és aranyjubileu-
mát ünnepli az Omega Liszt Ferenc-díjas magyar 
rockegyüttes. 
35 éve, 1982-ben hunyt el Dobozy Imre Kossuth-díjas 
író, újságíró.



55
K

A
LEN

DÁ
RIU

M
SZEPTEMBER

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

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

17 635 éve, 1382-ben, az atyja temetését követő napon 
Székesfehérváron a Szent Koronával Magyarország 
első női államfőjeként magyar királlyá koronázták 
Anjou-házi Máriát, Nagy Lajos és Erzsébet királyné 
második leányát. 
280 éve, 1737-ben született Aranka György író, költő, 
tudományszervező, 1791-ben az Erdélyi Magyar 
Nyelvmívelő Társaság, 1792-ben a Régi Kézirások Tár-
sasága létrehozója és titkára († 1817).

Amilyen az idő, olyan lesz 
majd a tavasz.

18 Hétfő Diána, Titusz, Tamás Diána – római eredetű; jelentése: 
ragyogó. 
Titusz – latin eredetű; jelentése: 
tisztelt, becsült, tiszteletre méltó 
férfiú, mezei galamb.

18

19 Kedd Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

Vilma – latin–német eredetű; je-
lentése: erős akaratú védelmező.

19 215 éve, 1802-ben született Kossuth Lajos ügyvéd, 
publicista, politikus, az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc vezetője, a polgári Magyarország első 
magyar államfője († 1894). 
95 éve, 1922-ben született Majtényi Erik romániai 
magyar író, költő, műfordító és újságíró, a romániai 
magyar irodalmi élet jeles személyisége († 1982). 

20 Szerda Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

Frida – német eredetű; jelenté-
se: béke, védelem, körülkerített 
terület.

20 120 éve, 1897-ben született Tamási Áron Kossuth- 
díjas erdélyi magyar író, akadémikus, az Ábel-trilógia 
szerzője († 1966). 

21 Csütörtök Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

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

21 80 éve, 1937-ben hunyt el Munkácsi Bernát nyelvész, 
finnugrista, turkológus, orientalista, néprajztudós. 

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

22 Péntek Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22 265 éve, 1752-ben hunyt el Báró Apor Péter erdélyi 
magyar történetíró, főispán, főkirálybíró. 
135 éve, 1882-ben született Ábrányi Emil magyar 
zeneszerző, karmester († 1970). 

Napsütés sok hóvihart 
ígér.

23 Szombat Etelka, Tekla, Líviusz  
Pietrelcinai Szt. Pió atya

Tekla – görög eredetű; jelentése: 
Isten dicsősége.

23 55 éve, 1962-ben alakult meg és aranyjubileu-
mát ünnepli az Omega Liszt Ferenc-díjas magyar 
rockegyüttes. 
35 éve, 1982-ben hunyt el Dobozy Imre Kossuth-díjas 
író, újságíró.
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24 Vasárnap Gerda, Mercedes  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 120 éve, 1897-ben született Sinka István Kossuth-díjas 
magyar író, költő († 1969). 
105 éve, 1912-ben született Nagy Olivér magyar 
zeneszerző, karmester, egyházkarnagy, zenei szakíró 
(† 2000). 
60 éve, 1957-ben hunyt el Pazeller Jakab zeneszerző, 
karmester.

25 Hétfő Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás 

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

25 360 éve, 1657-ben született Thököly Imre erdélyi feje-
delem († 1705). 
155 éve, 1862-ben hunyt el Koháry Mária Antónia, 
az első magyar zeneszerzőnő, II. Ferdinánd portugál 
király édesanyja. 
115 éve, 1902-ben született Takács Jenő magyar zene-
szerző, zongoraművész, népzenekutató, tanár († 2005). 
110 éve, 1907-ben hunyt el Kőváry László erdélyi ma-
gyar történész, statisztikus, akadémikus. 
70 éve, 1947-ben született Kiss Irén magyar író, költő, 
drámaíró.

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

26 Kedd Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26 110 éve, 1907-ben született Radványi Géza Kossuth- 
díjas filmrendező († 1986).

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 245 éve, 1772-ben született Kisfaludy Sándor magyar 
költő († 1844). 

28 Csütörtök Vencel  
Szt. Vencel 

Vencel – német–szláv eredetű; 
jelentése: koszorú + dicsőség.

28 200 éve, 1817-ben született Tompa Mihály magyar köl-
tő, az MTA tagja († 1868). 
160 éve, 1857-ben született Mahler Ede magyar–osztrák 
orientalista, csillagász, régész, az ELTE egyiptológia 
tanszékének alapítója, az MTA levelező tagja († 1945).

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

29 Péntek Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 145 éve, 1827-ben hunyt el Déryné Széppataki Róza, 
az első magyar opera-énekesnő, a vándorszínészet 
korának legnépszerűbb színésznője.  
115 éve, 1902-ben hunyt el Émile Zola francia író. 
75 éve, 1942-ben született Borbás Tibor Munkácsy 
Mihály-díjas magyar szobrászművész († 1995).

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 Szombat Jeromos, Honória, Hunor, Örs  
Szt. Jeromos 

Jeromos – görög eredetű; jelentése: 
szent nevű. 

30 170 éve, 1847-ben született Hugonnai Vilma grófnő, 
az első magyar orvosnő († 1922). 
90 éve, 1927-ben született Bajor Andor romániai ma-
gyar író, műfordító († 1991).
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24 Vasárnap Gerda, Mercedes  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 120 éve, 1897-ben született Sinka István Kossuth-díjas 
magyar író, költő († 1969). 
105 éve, 1912-ben született Nagy Olivér magyar 
zeneszerző, karmester, egyházkarnagy, zenei szakíró 
(† 2000). 
60 éve, 1957-ben hunyt el Pazeller Jakab zeneszerző, 
karmester.

25 Hétfő Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás 

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

25 360 éve, 1657-ben született Thököly Imre erdélyi feje-
delem († 1705). 
155 éve, 1862-ben hunyt el Koháry Mária Antónia, 
az első magyar zeneszerzőnő, II. Ferdinánd portugál 
király édesanyja. 
115 éve, 1902-ben született Takács Jenő magyar zene-
szerző, zongoraművész, népzenekutató, tanár († 2005). 
110 éve, 1907-ben hunyt el Kőváry László erdélyi ma-
gyar történész, statisztikus, akadémikus. 
70 éve, 1947-ben született Kiss Irén magyar író, költő, 
drámaíró.

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

26 Kedd Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26 110 éve, 1907-ben született Radványi Géza Kossuth- 
díjas filmrendező († 1986).

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 245 éve, 1772-ben született Kisfaludy Sándor magyar 
költő († 1844). 

28 Csütörtök Vencel  
Szt. Vencel 

Vencel – német–szláv eredetű; 
jelentése: koszorú + dicsőség.

28 200 éve, 1817-ben született Tompa Mihály magyar köl-
tő, az MTA tagja († 1868). 
160 éve, 1857-ben született Mahler Ede magyar–osztrák 
orientalista, csillagász, régész, az ELTE egyiptológia 
tanszékének alapítója, az MTA levelező tagja († 1945).

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

29 Péntek Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 145 éve, 1827-ben hunyt el Déryné Széppataki Róza, 
az első magyar opera-énekesnő, a vándorszínészet 
korának legnépszerűbb színésznője.  
115 éve, 1902-ben hunyt el Émile Zola francia író. 
75 éve, 1942-ben született Borbás Tibor Munkácsy 
Mihály-díjas magyar szobrászművész († 1995).

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 Szombat Jeromos, Honória, Hunor, Örs  
Szt. Jeromos 

Jeromos – görög eredetű; jelentése: 
szent nevű. 

30 170 éve, 1847-ben született Hugonnai Vilma grófnő, 
az első magyar orvosnő († 1922). 
90 éve, 1927-ben született Bajor Andor romániai ma-
gyar író, műfordító († 1991).
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Foglalkozásszerkezet

A kolozsvári hóstátiak megélhetésének alapja az elmúlt századokban nem az 
ipar és a kereskedelem, hanem elsősorban a mezőgazdaság, állattenyésztés, fuva-
rozás és a piacozás volt. A hóstáti földészek közössége a város mezőgazdasági ter-
mékszükségletének jelentős hányadát, tej- és zöldségszükségletének pedig döntő 
többségét biztosította.

A foglalkozási szerkezetben különb-
ség volt az asszony és a férfi feladatai 
között. Az  asszonyok a téli estéket ré-
gebben nagyrészt tollfosztással, tö-
rökbúzafejtéssel és varrással töltötték. 
Rendszerint saját ruháikat és a férfiak 
ruhaneműit is maguk varrták. Nem volt 
varrottas és szőttes ruhájuk, az anyago-
kat pedig belvárosi üzletekből vásárol-
ták. Az  asszonyok főleg a háztartással 
foglalkoztak, ők végezték a könnyebb 
munkákat: melegágykészítés, káposzta- 
és krumpliültetés, kapálás, veteménye-
zés. A piacon általában az asszonyok értékesítették a termékeket, fejükön szállí-
tották a zöldségekkel teli kosarakat. A férfiak feladatköréhez a nehezebb munkák 
tartoztak: mezei munka (szántás, vetés), állatok ellátása, fuvarozás. Az állattartás 
mellékfoglalkozásként jelentkezett: tehenet, lovat, tyúkokat tartottak, a tejet pe-
dig a piacon értékesítették, a zöldség mellett.1

Legfontosabb hagyományos gazdasági eszközkészletükhöz tartozott az eke, 
borona, kasza, sarló, ásó, kapa, csép, szekér (rakacás, lajtorjás, féderes, targonca, 
tajiga, kicsi kézi szekér), ostor, szórólapát, rosta, seprű, villa, gereblye.

A földmegművelési rendszerek közül a 20. század elején az ugarrendszert és a 
vetésforgót alkalmazták. A hármas határ felosztásával földjeik egy részét ugaron 
hagyták, ide terelték a teheneket legelni. A pihentetés és trágyázás fokozta a föld 
termékenységét, ezt segítette elő a kettős vetésforgó is (ahol egyik évben búza volt, 
a másikban kukoricát vetettek, így biztosították a termés bőségét). A föld trágyá-
zott, mélyen szántott és ásott volt. A hóstáti gazdálkodás jellegzetességéhez tarto-
zott a melegágy készítése, mely két részből állt: a tok (deszkából készült fakeret) 
és a földelés (trágyázott föld), minderre üveget helyeztek (3. kép). A növényápolás-
hoz tartozott a ritkítás, ehhez rendszerint hagymakapát használtak.

A legfontosabb hóstáti termékek közé tartoznak: kétfajta fejes hagyma, káposz-
ta, paradicsom, paprika (kicsi, hegyes, csípős), saláta (puja, kőfej), retek (piros 

1 Németh 1987: 222.
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retek, fehér retek, sörretek), borsó (cukor-
borsó, takarmányborsó), paszuly (gyalog, 
karós), cukormurok.

A  hóstátiak hagyományőrzők voltak, 
de ez nem jelentette azt, hogy gazdálko-
dási módszereiken ne változtattak volna. 
A hóstáti gazdák árutermelésre és polgáro-
sodásra képes gazdák. Bár a kisgazda-tár-
sadalom hagyományőrző volt, a szaporodó 
népesség a gazdálkodás módjában és az 
életmódban szükségszerűen változásokat is 
előidézett. Növelték a megművelt területe-
ket, rátértek a váltógazdaság valamilyen for-
májára. Az eszközváltás a kiegyezés korában 
történt: a régi típusú faekék helyett javított 
vagy egészen modern ekék, a sarlós aratás 
helyett a kaszás, sőt helyenként a gépi aratás 
terjedt el, a polgárosodás hatására pedig a 
lakóházak nagyobbak lettek, és egyre több 
épületet építettek téglából és kőből az addigi 
szalma- és zsúpfedél helyett.2

A gyors ütemben növekvő városi lakosság igényeit csak úgy tudták kielégíteni, 
ha olyan állatfajtákat tenyésztettek, amelyeknek nagyobb volt a hús- és tejhozama, 
a zöldségtermelést pedig századunk első évtizedeiben a külterjes gazdálkodásról 
a belterjesre való áttéréssel növelték.3 Elsősorban bolgárkertészek hatására tértek 
át az öntözéses zöldségtermesztésre, átvették a modern kertgazdálkodás módsze-
reit, 1-2 éves időtartamú tanfolyamokat szerveztek, amelyek során gyümölcs- és 
zöldségtermesztésben jártas szakembereket képeztek ki. A hóstátiak parasztpolgá-
roknak tekinthetők, mivel gazdasági mentalitásukat a kockázatvállalás jellemzi. 
A parasztpolgárság kapitalista típusú gazdálkodást folytat, megkülönböztető je-
gyük inkább a termelés módja. A kemizáció, a gépesítés, az agronómiai tudás, me-
lyet gyakran könyvekből tanulnak, olvasnak, a modernizáció részeként jelennek 
meg, és alapvetően meghatározzák a gazdálkodáshoz való viszonyulásukat. Piacra 
termeltek, és bizonyos, részben általuk kifejlesztett, részben pedig átvett fejlettebb 
technikai eljárásokat is alkalmaztak.4 A hóstátiak a tulajdonukban levő földmeny-
nyiség és létszámuk alapján is Kolozsvár földművesrétegének meghatározó részét 
képezték, a középbirtokosi rétegbe tartoztak, nem alakult ki a közösségen belül 
igazán nagybirtokosnak tekinthető réteg. Ez azzal magyarázható, hogy az öröklés-
mód újra meg újra megosztotta a családi birtokokat.5

2 Egyed 2004: 102.
3 Gaal 1995: 143.
4 Egyed 2004: 208.
5 Pillich–Vetési–Vincze 1984: 71.
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A Farkas utca vége felé, a ma is létező templom melletti, tőle délre lévő egykori 
kisferences klastrom. A templom és vele együtt a klastrom építését Mátyás király 
1486. szeptember 9-én rendelte el. Építését 1490-ben kezdték el. A munkálatokat 
még II. Ulászló életében, 1516 előtt befejezték [KíKv 111–112.]. 1556-ban a temp-
lommal együtt szekularizálták. Bár a minoriták már nem voltak itt, a név meg-
maradt. 1581-ben Báthori István a klastromot és a templomot, a jezsuita főiskola 
javára egyéb jövedelmekkel együtt, a jezsuitáknak adományozta. A klastrom le-
rombolásáról szóló 1606. évi adatok már a jezsuita klastromra vonatkoznak [Kiss 
András közlése]. → Cseriklastrom, Farkas utcai templom, Monostori kastély.

1562: „Domini Judex et iurati cives Civitatis Coloswariensi Petro Lakatos pro 
diversis laboribus ad cellarium civitatis ad portam Claustri franciscanorum...” 
(’Kolozsvár város bíró és esküdt polgár urai Lakatos Péternek a ferencesek klast-
roma kapujánál [lévő] város pincéjénél [végzett] különböző munkáiért...’) (a Far-
kas utcai klastromnál, mert ez akkor a ferenceseké, pontosabban a kisferenceseké, 
másképp cseri barátoké, míg az óvári klastrom a domonkosoké volt) [KvSzám 1/
VI. 1.];

1622: „oly igazságszerető volt és bálványgyűlölő, hogy az bálványt kitisztítá 
Thoroczkai Mátéval [...]; az város népével arccal az kalastromra menének, és 
elronták az klastromot” [KvEml 153.]; „az mikor az Farkas utcai klastromot elron-
totta volt” [KvEml 153.]1.

Neve egyértelmű.

  1 Az 1606–1623 közötti adatok a klastrom és a templom 1603. évi feldúlásáról és lerombolá-
sáról lejegyzett tanúvallomásokból valók.
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Naphoz köthető évforduló ebben a hónapban nem bukkant fel, ezért három 
olyan személy emlékét idézzük, akinek csak az évhez köthető évfordulója 
van, de a hónapot, napot sehol sem jegyezték fel.

Eszéki István (1642–1708) dési református esperes koporsó alakú sírköve, meg-
csonkult tumbája ma is látható a II. C parcella keleti szélén, latin felirata is ki-
betűzhető. Eszerint itt nyugszanak a földi maradványai a kegyes, tiszteletes és 
tudós férfiúnak, Eszéki Istvánnak, aki éleslátásával igazmondásra volt képes, éke-
sen tudott szónokolni, a hazába visszatérve a nagybányai iskolának lett vezetője, 
ahonnan nagyságos Kemény Johanna fejedelemasszonynak mindenki által tisztelt 
prédikátorául szegődött, majd Udvarhely, Kézdivásárhely és Dés nemes városok 
tekintélyes igehirdetője, ahol vigyázó esperes is volt… elhunyt Kolozsvárt 66 éves 
korában, 1708. július 6-án. Úgyhogy születése 375. évfordulója alkalmából idéz-
zük fel emlékét. 1697-ben lett Désen első pap és esperes. Herepei János számvetése 
szerint „hat munkája, tíz akadémiai vitatkozása és négy üdvözlő verse” jelent meg 
nyomtatásban, úgyhogy a fontosabb lexikonokban, könyvészetekben is szerepel 
neve. Családja nem lévén, vagyonát az egyházi özvegyek és árvák megsegítésére 
hagyta, könyveit pedig a sárospataki és a kolozsvári kollégiumok könyvtárának. 
Temetéséről és sírkövéről fiatalabb paptársa, Rozgonyi P. János gondoskodott – 
mint ez a kő déli lapjára vésve is olvasható.

Nagygörgényi Csiszár Sámuel (1792–1852) kolozsvári első pap a III. B parcella 
református részén családi sírkertben nyugszik, fátyolos urnával záruló terméskő 
obeliszkjén olvasható a felirat. Refor-
mátus papcsaládból származott, a ko-
lozsvári kollégiumban tanult, majd 1816 
őszétől Göttingenben képezte magát a 
teológia területén. Egy év múlva már 
a dévai zsinaton pappá szentelték mint 
kolozsvári lelkészt, s ezt a tisztségét 
haláláig betöltötte. Közben 1839-től az 
egyházmegye espereséül is megválasz-
tották. Temetésen mondott beszédeinek 
egész sora jelent meg nyomtatásban. 
Ő volt az egyik szónok a kétágú refor-
mátus temp lom 1829. október 3-i alap-
kőletételekor. Most születésének 225. 
évfordulójára emlékezhetünk.

Jó sika János (1817–1885) lovassági tábornok 200. születésnapja is emléke-
zetre érdemes. A Házsongárdban kriptát építtető Jósika Lajos báró öccse volt, így 
került a családi sírboltba. Mint magas rangú katonatiszt Lembergben szolgált, ott 
érte a halál. Érckoporsóban szállították Kolozsvárra, ahol a Jósika-palota emeleti 
termében ravatalozták fel. Lönhart Ferenc római katolikus püspök temette illő 
segédlettel. Nyolclovas gyászkocsin vitték ki a temetőbe. Katonai tiszteletadással 
is búcsúztatták.
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Helénkét vigasztalják

Helén, a drága Helén megint zivatarosan panaszkodik, hogy elrontotta az éle-
tét. Sír, zokog, hisztizik, és mindent elkövet, hogy környezete vigasztalja. Nem va-
gyunk kannibálok, az emberi szenvedés vigasztalásra kötelez. Ámde nehéz meg-
találni a megfelelő szavakat és érveket.

Helén hüppög, és a vigasztalókör magyaráz.
„Hiszen maga még mindent elölről kezdhet. Helén! Maga előtt az élet, az élet 

tavasza, nyara és ősze. Maga még alig múlt harminc.”
Ám Helén csak rázza a fejét, de nem helyesbít, holott maga a vigasztaló is tud-

ja, hogy betöltötte a negyvenet is. Ám ezzel senkit sem lehet vigasztalni.
„Hallgasson ide, gyönyörű asszony, voltaképpen örvendeni kellene, hogy ez 

a Béla lelépett. Ha nem tette volna, magának kellett volna kirúgnia. Ez egy szél-
hámos, megbízhatatlan, kellemetlen alak, az ilyenek előbb-utóbb az árok szélén 
végzik. Most szépen törölje le a könnyeit, holnap pedig menjen el a Ketyegők bál-
jára, garantálom, hogy egy óra múlva új kapcsolatra, új élményre lel, és mindent 
elfelejt.”

A Ketyegők bálján mindig több a leány, mint a fiatalember. Ezért is kínos oda 
nőnek egyedül mennie, mert aztán árulhatja a petrezselymet egész este. A soros 
vigasztaló tudva tudja ezt, de hát neki most az a szerepe, hogy vigasztaljon és ne 
keserítsen. Az optimizmust most mesterségesen kell előállítani.

„Hallgasson rám, Helénke – így Bizsi bácsi –, én, amikor annyi idős voltam, 
mint maga, súlyos hasnyálmirigyműtéten estem át. Az orvosok lemondtak rólam, 
drága kollégáim pedig már összegyűjtötték a pénzt a koszorúra. Aki már ott ácsor-
gott a Halál kapujában, tudja csak igazán, mi az Élet. Elmondhatom magának, 
nincsen fontosabb az ember életében az egészségnél! Maga egészséges, szép, csi-
nos asszony. Jó, jó, ez az ideg-összeroppanás majd elmúlik…”

Pedig az ideg-összeroppanás nem múlik el, mert önmagából táplálkozik. A sí-
rás semmi ahhoz képest, amit az ember szorongáskor érez. Mi lesz, mi lesz, mi 
lesz? Hogyan lesz ez így tovább, kiszolgáltatottan, nyomorultul, egyedül? Hogy 
lesz?

„Soha sem volt úgy, hogy ne lett volna valahogy! – mondja Gulácsi. – Ma min-
den kilátástalannak tűnik, megoldhatatlannak, és holnap jön valami, ami az egé-
szet fenekestül felfordítja. Ma lent, holnap fent, ma kint, holnap bent, ma így, 
holnap úgy, ma ború, holnap derű. Higgye el, amikor az ember a legnagyobb nyo-
morúságban érzi magát, akkor érkezik a mindent megváltó esemény az életbe.”

Igen, akinek eljön… De hánynak jön és hánynak nem? Milyen csodát várhat 
egy kifosztott, megcsúfolt és kiszolgáltatott asszony? A megfiatalodás csodája még 
senkivel sem fordult elő.
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„Helénke, mi együtt érzünk magával. Mi nem hagyjuk magára. A mi kapunk 
mindig nyitva maga előtt. Most is jobban teszi, ha letörli a könnyeit és leugrunk 
egy kávéra, finom tejszínhabos kávéra. Nos, mit szól hozzá?”

Mintha a tejszínhabos kávé megédesíthetné a keserű lelket, mintha a tejszín-
habos kávé közömbösíthetne egy tragédiát. A kávétól csak sebesebben dobog a 
szív és nyugtalanabb lesz az ember. Tíz bróm van Helénkében, most éppen a kávé 
hiányzik.

Az idő közben eltelt, három óra van. Kissé kínos kezd lenni a vigasz-kurzus. 
A vigasztalóknak is haza kellene menniük, mindenkinek ebédelni kell, és délutáni 
programjuk is van. Szépen, egyenként szakadoznak le, még odavetnek egy-egy 
bátorító szót Helénkének, aki ott roggyan a széken, mintha nem is tudna onnan 
felállni. Odrai végül azt mondja:

– Na, jöjjön, induljunk el együtt, elkísérem egy darabon, törölje már le a köny-
nyeit – s azzal gyöngéden, de kissé türelmetlenül megemeli Helénkét a karjánál. 
– Na, jöjjön!

Egy darabig némán mennek együtt, Odrai arra gondol, a fene egye meg, ne-
hogy itt a nyílt utcán kitörjön belőle a bömbölés, mit gondolnának az emberek? Jó 
lesz minél gyorsabban lelépni.

Kétszer meglapogatja Helénke karját:
– Föl a fejjel, kislány! – mondja kedélyesen s bátorítón, azzal usgyi neki, vesd 

el magad, eliszkol.
Helénke azzal egyedül megy tovább, tántorog. Jó gyerekek ezek a kollégák, 

megpróbálták vigasztalni, biztosan eljönnének a temetésemre is – gondolja –, jó, 
ha az ember nincsen egyedül.

Majd hazaindul, hogy a nap hátralevő nehéz óráit teljes magányban tölthesse el.
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Az elmúlt közel negyven évben Ko-
lozsvár hozzászokott a minőségi kosár-
labdához, de olyan tömény mennyi-
ségben még sosem kaptuk meg, mint 
fogjuk szeptember első hetében. Hel-
sinki, Isztambul és Tel-Aviv mellett a 
2017-es férfi Európa-bajnokság társren-
dezőjeként hat válogatott 15 meccsét 
láthatjuk, két európai sztárcsapaton, a 
spanyolon és a horváton kívül pedig itt 
lesz a magyar nemzeti együttes is.

A román szövetség ugyanis pontosan 
felmérte, hogy még a szurkolói konflik-
tusok kockázatával is megéri partner-
nek felkérni a magyar szövetséget, és 
ezzel a román csapatot nem érintő mér-
kőzésekre is biztosítani a magas néző-
számot. Ráadásul a magyar csapatnak 
van egy európai szintű sztárjátékosa, az 
Euroliga legjobb védőjátékosának meg-
választott Hanga Ádám is, akit a román 
kosárrajongók is jól ismernek. Az NBA-
karrierre készülő Hanga (játékjogát 
még 2011-ben foglalta le a San Antonio 
Spurs) amúgy 2009-ben már járt Kolozsváron az Alba Fehérvár csapatával.

És ha már NBA-kosarasok, belőlük is lesz bőven. A legutóbbi négy Európa-baj-
nokságból hármat megnyerő spanyolok nyolcat is hoznak, köztük a Gasol-fivéreket, 
a kétszeres NBA-bajnok Paut (San Antonio) és Marcot (Memphis Grizzlies), vala-
mint Ricky Rubiót (Minnesota Timberwolves), míg a keretük többi tagja Európa 
legjobb bajnokságából, az ACB Ligából kerül majd ki. A horvátok előzetes kere-
tében hat játékos szerepel az észak-amerikai profi ligából, de náluk két klasszis, 
Mario Hezonja (Orlando Magic) és Ante Tomic (Barcelona) sem vállalta a szerep-
lést. Még a montenegrói (Nikola Vucevic) és a cseh csapatban (Tomás Satoransky) 
is láthatunk majd NBA-játékost, utóbbiaknál azonban a Fenerbahcéval friss 
Euroliga-győztes Jan Vesely a legnagyobb sztár. A Montenegrónál pedig ott van 
a négyes állampolgár (montenegrói–boszniai–olasz–török) veterán edző, Bogdan 
Tanjevics, aki már 1979-ben BEK-et nyert a Bosznia Szarajevóval, 1999-ben Euró-
pa-bajnokságot az olasz válogatottal, 2010-ben pedig világbajnoki döntőbe juttat-
ta Törökországot.

Hanga Ádám
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És hogy mire mehet ellenük a 30 év után először Európa-bajnokságon részt 
vevő román válogatott vagy a 18 év után visszatérő magyar? Házigazda talán még 
sosem volt ennyire esélytelen, hiába jut tovább négy csapat is az isztambuli egye-
nes kieséses szakaszba, még egyetlen román siker is meglepetés lenne. A magya-
roknak valamivel jobbak az esélyeik, Montenegrót és/vagy Csehországot kellene 
elkapnia a legjobb 16 közé kerüléshez a horvát Stojan Ivkovic edzette csapatnak.

Az Európa-bajnokság kolozsvári programja
Szeptember 1., péntek: Magyarország–Horvátország (15.00), Spanyolország–Mon-

tenegró (17.45), Románia–Csehország (20.30).
Szeptember 2., szombat: Montenegró–Magyarország (15.00), Csehország–Spa-

nyolország (17.45), Horvátország–Románia (20.30).
Szeptember 4., hétfő: Magyarország–Csehország (15.00), Montenegró–Horvátor-

szág (17.45), Spanyolország–Románia (20.30).
Szeptember 5., kedd: Csehország–Montenegró (15.00), Horvátország–Spanyolor-

szág (17.45), Románia–Magyarország (20.30).
Szeptember 7., csütörtök: Csehország–Horvátország (15.00), Magyarország–Spa-

nyolország (17.45), Montenegró–Románia (20.30).

Boros Miklós
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Wesselényi Kata receptjeiből

A szőlőnek levét bécsinálni
Az éretlen szőlő egrest szépen szedd meg szára nélkül egy tálba, törd meg egy 

nagy új fa kalánnal, ha megtört jól fatsard ki a levét ruhán által, azután rosolis 
destillalo papirossan, destillálván, fél ejtelhez tégy két font nádmézet tedd réz 
edénybe, töltsd reá a szőlő levét, s hagyd főni, míg félig lefő, ha megfött, egy üve-
get melegits meg töltsd belé melegen, jó forró nyavalya ellen. A veres szőlő levét, 
és a málna levét is igy kell csinálni, csak papiroson, nem szükséges által destillálni, 
nem is szükség oly sokáig főzni. A málnát pedig meg kell törni egy kalánnyal és 
kancsóba kell tenni, azután négy napig a pintzébe kell hadni azután ruhában által 
kell facsarni ismét egy étzaka a pintzébe kell hagyni, azután megfőzni, mint a szölö 
levét, annyi nádmézet hozzá tévén. A veres szőlőt is kell tsinálni, meg törni, ki kell 
fatsarni, ruhán által egy éjjel a pintzébe hadni, másnap a vastagját le kell szedni, 
azután a tisztáját hasonlóképen megfőzni, mint a málna levét annyi nádmézzel, 
sóskából is igy.

A gyalult káposztának bésózása
Elsőben is a hordót jól meg kell forrázni, annak utána a dongája közt savanyú ko-

vásszal gyengén bé kell mázalni, nem különben a fenekére is mint egy-egy mogyoró-
nyi darabokra szaggatván kell behánni, de minek előtte a kovászt a hordó fenekére 
hánnád, tölgyfa hamuval hintsd bé, a kés fokánál vastagabban, azután rosnyitzált[?] 
sóval bé kell hinteni. Tormát egy-egy ujjnyi hosszúságra meghasagatván a fenekére 
kell hánni, de a torma igen sok ne légyen, e meglévén, tögyfa ágbogát, köményt, 
kaprat többet, mintsem köményt, szőlő venikét, meggyfa ágbogat kevesebbet. NB. 
legalól a fenekére kilenc, tíz diót, vagy ha többet is, az hordónak tégy nagyságához 
képest, töretlen kell belé tenni, mikor a feneke így osztán el lesz készítve, a szépen 
meggyalult káposztát belé kell tölteni, öt vedernyit, aki nem utálja, szép mosott 
lábbal tapadja belé, mind addig, míg leve ereszkedik, de azt is observálni kell, hogy 
mikor a hordóban töltik, amikor osztán bőven ereszkedik tapadás után leve, le kell 
szedni, mert különben jól bé nem tapadja, mind addig, míg tele lészen az hordó. Így 
kell vélle bánni, megtelvén pedig valami kevés híját kell hadni az hordónak, hogy 
a nyomással a leve feljővén, széjjel ne menjen, szép haraszt káposztával kell fejül 
bérakni, a hordó feneket úgy kell azon fejül illetni, hogy egy iránt nyomódjék, a 
káposztának semmi híja ne maradjon, minél jobban megnyomtatja az ember, kővel 
azan feneke/t/, kétannál jobban és szebben áll. De azt is observalni kell, fejül az hor-
dót létzeg eresztő fúróval meg kell fúrni, nádcsőt belé igazítván, oly hosszan, hogy 
csebret tehessenek alája s abban folyan a káposzta leve. Kilenc nap múlva a követ 
leszedvén, a rajta levő deszkát és harasztas káposztát is leszedvén, meg kell mosni, 
s úgy kell reá visszarakni, és erősen meg kell nyomtatni. Nyárban pedig minden 
héten kétszer, hétfőn és pénteken le kell szedni a fenekeket s úgy kell megmosni, és 
a felsőjét, ha megveszett, le kell hányni.
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A hagymafélék gyakoribb betegségei 
és kártevői

Az  utóbbi években mind gyakrabban jelentkeznek különböző betegségek és 
kártevők a hagymaállományokban. A betegségeket okozhatják vírusok, baktériu-
mok és gombák.

Vírus okozta elterjedt betegség a hagyma sárga csíkossága (Marmor cepae). 
A tünetek a leveleken jelentkeznek különböző szélességű sárga sávok formájában, 
a levelek több helyen is behorpadnak, lekonyulnak a talajra. A hagymafejek 25–
30%-kal kisebbek a normálisnál, tárolhatóságuk csökken, könnyebben és gyak-
rabban rothadnak, tavasszal korán kezdenek el cikázni. A betegség a levéltetvek 
által fertőzött dughagyma és mag használatával terjed. A  fertőzött növényeket 
nem lehet „meggyógyítani”. Védekezni csak megelőzéssel lehet:

• vírusmentes ültető anyagot és magot használjunk – mivel a fertőzött hagy-
mák cikáznak ki leghamarabb kora tavasszal, ezért érdemes kiválogatni 
ültetés előtt, és csak a ki nem cikázott egyedeket ültessük el;

• vírushordozó levéltetvek pusztítása rendszeres rovarölő szeres permetezéssel;
• az év folyamán a fertőzött egyedeket távolítsuk el az állományból.
Több termesztett és vadon élő hagymafaj lehet gazdanövénye pl.: fokhagyma, 

nárcisz muscari stb.
Baktérium okozza a hagyma baktériumos lágyrothadását (Erwinia carotovora), 

amely csapadékosabb vidékeken, kötött agyagos talajokon fordul elő. A tünetek 
kevésbé szembetűnőek a vegetáció folyamán, inkább csak ennek végén, amikor is 
a nyaki rész megvastagszik, gyakran lágy tapintású, a hagymafejet borító levelek 
(páncél) fénytelenné válnak. Ha egy fertőzött hagymát kettévágunk, a külső húsos 
buroklevelek egészségesnek tűnnek, a 7–8. levél puha és vizenyős. A tárolás folya-
mán a betegség terjed, míg az egész hagyma meglágyul, üvegesen áttetsző lesz, 
majd elrothad, ami igen bűzös lehet. A baktérium a termőterületen hagyott beteg 
egyedekből a talajba kerül, ahonnan tavasszal a gyökereken keresztül behatol a 
hagymafejbe. A fertőzés a beteg hagymáról átterjedhet az egészségesre. Ebben az 
esetben is az eredményes védekezés alapja a megelőzés:

• a termőterületről a fertőzött egyedeket össze kell szedni és megsemmisíteni;
• 3-4 éves vetésforgót alkalmazzunk – hagymás növény 3-4 év múlva 

ismétlődjön;
• a teljes nyugalomban levő dughagymát 0,3%-os formalinos oldatban ajánla-

tos áztatni 15 percig ültetés előtt.
A fertőzött hagymafej tünetei igen hasonlítanak a hagymaperonoszpóra tüne-

teire, de ez nem bűzös.
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rothadását, a hagyma fuzáriumos rothadását, és még számos kevésbé gyakori be-
tegséget is.

A hagymaperonoszpóra (Peronospora destructor) – a hagyma legveszélyesebb 
betegsége, különösen csapadékos évjáratban. A növény már igen fiatalon fertőződ-
het. A fiatal levelek kifakulnak, hal-
ványzöldre színeződnek, torzulnak, 
majd a levél felső harmada meglá-
gyul és lehajlik, és ezen a részen szür-
ke penészgyep keletkezik a kórokozó 
gomba szaporítószerveivel. Később 
az egészséges levelekre is átterjed a 
fertőzés, amelyeken hosszúkás ovális 
zöldes-fehér és sárgás-zöld foltok je-
lennek meg. Ezeken a foltokon lilás-
szürke penészgyep fejlődik ki. Az el-
halt levélszöveteken egyéb szaprofita 
gombák telepednek meg. A  fertőzött 
levelekből a gomba eljuthat a hagy-
mafejbe, megfertőzve azt. A fertőzött 
hagymafejeken nem látszanak tüne-
tek, de a tárolás folyamán rothadás-
nak indulhatnak. A dughagyma is ily 
módon fertőződhet meg. A  fertőzött 
növényi részben telel át. Az elültetett 
fertőzött hagymafejekből indul az 
újrafertőzés.

Védekezés – mivel a kórokozó gom-
ba spórája nedvesség jelenlétében már 
3° C-on csírázni kezd, ezért korán, 
akár 3 leveles állapottól védekezni kell gombaölő szerekkel, pl.: DITHANE M-45 
0,2%, BRAVO 500SC, RIDOMIL PLUS 48WP, ACROBAT, ANTRACOL, BORDOILÉ, 
CURZATE MZ, MELODY, GALBEN-M stb. A permetléhez minden esetben tapadó 
adalékanyagot kell keverni, a levélen lévő viaszréteg miatt. A permetezéseket ned-
ves időben ismételni kell 8–10 naponként:

• mivel a kórokozó spórái a fertőzött növényi részeken akár több évig élet-
képesek maradnak a talajban, ezért nagyon fontos a terület megtisztítása a 
növényi maradványoktól;

• egészséges, hatóságilag bevizsgált fémzárolt szaporító anyagot használnunk.
A hagyma szürkepenészes rothadását szintén egy kórokozó gomba (Botrytis 

spp) okozza, ami igen nagyszámú termesztett és vadon élő növényfajt károsít. Sza-
badföldön a tenyészidőszakban a tünetek nehezen észrevehetők, inkább tárolás 
idején törnek elő. A hagymafej nyaki részén, a tönkjén és néha az oldalán rothadás 
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látható. A buroklevelek alatt a húsos levelek szürkésbarnák, kissé vizenyősek, de 
nem büdösek. Magas hőmérsékleten, a szabadföldön vagy a tárolóhelyen dús, 
szürke penészgyep fejlődik. Hideg időben a penészgyepen fekete színű kemény 
szaporítóképletek fejlődnek ki, amelyek a növényi maradványokon vagy a talajban 
több évig életképesek maradnak. A fertőzést elősegíti, ha a felszedett, szétterített 
hagyma a területen megázik. A raktárban a fertőzött hagymáról átterjedhet a kór 
az egészségesekre is. A beteg hagymák elrothadnak, majd összeszáradnak.

Védekezés – a megelőző termesztési higiéniai előírások (vetésforgó, növényi 
maradványoktól mentes talaj) betartása az előbbiekkel hasonlatos:

• a dughagymák csávázása – TOPSIN M 70 WP-vel 20 g/10 kg adagolásban;
• állománykezelésre az Amistar, Folpan 80 WDG, Rovral, Switch 62,5 WP 

alkalmazható, akár keverékben a peronoszpóra elleni készítményekkel.
A  hagyma fuzáriumos rothadását a Fusarium oxisporum f.cepae kórokozó 

gomba okozza.
A hagymafej alapi részén világosbarna elszíneződés, enyhe puhulás észlelhető, 

és a gyökerek elpusztulnak. A tönköt fehér, majd rózsaszínűvé váló penészbevonat 
fedi. A rothadás kiterjed az egész fejre, majd összeszárad. Ugyanezek a tünetek 
jelentkeznek a fertőzött dughagymán is. A fertőzött magnak való hagyma fertő-
zött magokat terem, amelyeket fehér vagy rózsaszín penész borít, ezekből pedig 
fertőzött növények kelnek ki, amelyeknek gyökérnyaka elvékonyodik, és a palán-
ták kidőlnek. A gomba a növényi maradványokon telel át, de akár több évig is 
fertőzőképes marad. A hagymafejek a felszedés után a talajról fertőződnek meg a 
leszakadt gyökerek után maradt sebeken keresztül.

Védekezés – csak fertőzésmentes szaporítóanyagot használjunk, a termesztési 
higiénia betartása, a szürkepenész elleni készítmények ebben az esetben is haté-
konyak (mint az Amistar, Switch 62,5 WP).

Orbán Sándor



VÍZSZINTES: 12. Germán vezér, 476ban 
meg szüntette a NyugatRómai Birodalmat 
13. Silbak helyettese (tréfásan) 14. Ismételten 
bosszant, ugrat 15. Francia királyok koronázó
városa 16. Európakupa (röv.) 17. Alfa és 
omega (röv.) 18. Fizikai mennyiség, mérték
egysége a joule 20. Liliomszirmok! 22. Nagy 
erővel, hirtelen támad valakire 24. Telesport 
(röv.) 25. Árusít 27. Más gondolatát szövegé
be beilleszti 29. ..., a híres dudás (Mikszáth no
vellája) 31. Vákuum 33. Cikket újságban meg
jelentet 35. Zamatos 36. Nyíregyháza városré
sze! 37. Francia arany 38. Indulatszó 39. Pa
szuly 45. Kissé kiéhezett! 46. Női név (jan. 
11., febr. 5.) 48. Egyféle csendőrségi eljárá
sok 50. Kedvező hatást gyakorolhat 52. Állj, 
hagyd abba (népiesen)

FÜGGŐLEGES: 2. Angol város lakója 3. To
kió régi neve 4. Négylábú, hosszú szék 6. 
Részben nemkívánatos! 7. A Jézertó (Kele
menhavasok) román neve 8. Kiürült vár! 9. 
Ógörög mitológiai alak, Odüsszeüsz apja 10. 
... érő (deréktájig) 11. Légmentesen megtölt
ve elzár 19. Pinot ... (borszőlő) 21. Ilyen há
ló is van 23. Juttat (népiesen) 26. Sziklaösvé
nyen található! 28. Ruhához varrott és nyílás
sal ellátott táskaféle zacskó 30. Görög levegő 
31. Széken foglal helyet 32. Ószövetségi pró
féta (névváltozat) 34. Kisebb rendőri egység 
38. Idegen agátkő 40. Szembenálló feleket tár
gyalásra bír 42. Előtag: két szénatomos szén
hidrogén vegyület 43. Valamely érzékszervé
vel felfog 44. Tízszer tíz 47. Németország az 
olimpián 49. Becézett Ilona 51. Feltéve 

II. Aranka György
A 280 éve, 1737. szeptember 17én született és az idén 200 éve, 1817ben elhunyt Aranka 
György művelődésszervezési programját az Egy erdélyi magyar ... (folytatás: vízsz. 1., függ. 14., 
függ. 5., vízsz. 53., vízsz. 41., függ. 15.) című munkájában fejtette ki.
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Ismerkedős játék

Nagy lapra fess egy fát, majd a kettévágott almát 
nem túl híg temperába mártogatva nyomtass rá jó 
sok almát.

     Er-   dő,    er-   dő,     gi-    li-    ce,        hal- lod-   e,    te      pi-    ci-     ke,
mondd meg,  é-   des,     ne-  ve-   det,       ho-gyan   hív-nak     té-    ge-   det.
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Esik eső, csepereg,
Sárga levél lepereg.

A nap is már rövidebb,
melyik évszak lehetek?

A dallam végén énekeljük nevünket mindig más kitalált dallammal.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások

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

Malvin – germán eredetű; jelenté-
se: a jog barátja.

1 110 éve, 1907-ben született Pártos Ödön magyar–izrae-
li hegedűművész, zeneszerző († 1977). 
80 éve, 1937-ben született Balázs Árpád magyar 
zeneszerző.

2 Hétfő Örs, Petra  
Szt. Őrzőangyalok

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

2 100 éve, 1917-ben született Harmatta János Széchenyi- 
díjas klasszika-filológus, nyelvész, az MTA tagja 
(† 2004). 
80 éve, 1937-ben született Horesnyi László Jászai-díjas 
magyar színész. 
75 éve, 1942-ben született Váli Dezső magyar 
festőművész.

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

3 60 éve, 1957-ben hunyt el Szabó Lőrinc magyar költő, 
műfordító.

4 Szerda Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4 165 éve, 1852-ben letették a budapesti Szent István-
templom, a későbbi Szent István-bazilika alapkövét. 
145 éve, 1872-ben született Schöpflin Aladár magyar 
író, műfordító, kritikus († 1950). 
105 éve, 1912-ben született Hajnal Gábor József Attila-
díjas magyar költő, műfordító († 1987). 
25 éve, 1992-ben hunyt el Gyárfás Miklós magyar író, 
újságíró, dramaturg.

5 Csütörtök Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk.

5 100 éve, 1917-ben született Szabó Magda Kossuth-díjas 
magyar írónő († 2007).

6 Péntek Brúnó, Renáta, Kadosa 
Nemzeti ünnep. Az aradi vérta-
núk emléknapja.  
Szt. Brúnó

Brúnó – ófelnémet eredetű; jelen-
tése: barna, barnamedve.

6 580 éve, 1437-ben az erdélyi parasztfelkelésben az 
apáti csatában újabb vereséget szenvedtek a nemesek, 
és a Budai Nagy Antal vezette győzelmes felkelők meg-
kötötték a második kolozsmonostori egyezséget.

7 Szombat Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7 125 éve, 1892-ben hunyt el Karacs Teréz magyar peda-
gógus, író, a nőnevelés egyik úttörője. 
105 éve, 1912-ben született Tátrai Vilmos Kossuth- 
díjas magyar hegedűművész († 1999). 
95 éve, 1922-ben született Wagner Nándor magyar 
szobrász, festőművész († 1997). 
75 éve, 1942-ben született Halász Judit színésznő, 
énekesnő, előadóművész.

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8 125 éve, 1892-ben született Nadányi Zoltán magyar 
költő († 1955). 
115 éve, 1902-ben született Ferenczi György magyar 
zongoraművész († 1983). 
45 éve, 1972-ben hunyt el Gózon Gyula Kossuth-díjas 
magyar színész.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások
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templom, a későbbi Szent István-bazilika alapkövét. 
145 éve, 1872-ben született Schöpflin Aladár magyar 
író, műfordító, kritikus († 1950). 
105 éve, 1912-ben született Hajnal Gábor József Attila-
díjas magyar költő, műfordító († 1987). 
25 éve, 1992-ben hunyt el Gyárfás Miklós magyar író, 
újságíró, dramaturg.

5 Csütörtök Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk.

5 100 éve, 1917-ben született Szabó Magda Kossuth-díjas 
magyar írónő († 2007).

6 Péntek Brúnó, Renáta, Kadosa 
Nemzeti ünnep. Az aradi vérta-
núk emléknapja.  
Szt. Brúnó

Brúnó – ófelnémet eredetű; jelen-
tése: barna, barnamedve.

6 580 éve, 1437-ben az erdélyi parasztfelkelésben az 
apáti csatában újabb vereséget szenvedtek a nemesek, 
és a Budai Nagy Antal vezette győzelmes felkelők meg-
kötötték a második kolozsmonostori egyezséget.

7 Szombat Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7 125 éve, 1892-ben hunyt el Karacs Teréz magyar peda-
gógus, író, a nőnevelés egyik úttörője. 
105 éve, 1912-ben született Tátrai Vilmos Kossuth- 
díjas magyar hegedűművész († 1999). 
95 éve, 1922-ben született Wagner Nándor magyar 
szobrász, festőművész († 1997). 
75 éve, 1942-ben született Halász Judit színésznő, 
énekesnő, előadóművész.

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8 125 éve, 1892-ben született Nadányi Zoltán magyar 
költő († 1955). 
115 éve, 1902-ben született Ferenczi György magyar 
zongoraművész († 1983). 
45 éve, 1972-ben hunyt el Gózon Gyula Kossuth-díjas 
magyar színész.
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9 Hétfő Dénes, Elemér  
Szt. Dénes, Leonárdi Szt. János

Dénes – görög eredetű; jelentése: 
Dionüszosznak, a bor és a szőlő 
istenének ajánlott.

9 125 éve, 1892-ben hunyt el Salamon Ferenc magyar  
kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, 
az MTA tagja.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Kedd Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

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

10 205 éve, 1812-ben született Garay János magyar költő, 
szerkesztő († 1853). 
125 éve, 1892-ben született Zsirai Miklós Kossuth-díjas 
nyelvész († 1955).

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 30 éve, 1987-ben hunyt el Szalay Sándor fizikus, a 
magyar magfizikai kutatás megalapítója. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Vargyas Lajos Széchenyi- 
díjas magyar néprajz- és népzenekutató.

12 Csütörtök Miksa, Rezső, Edvin Miksa – a Mikhál (ma: Mihály) 
önállósult becézőjéből. 

12 135 éve, 1882-ben született Gulácsy Lajos magyar 
festőművész († 1932). 
115 éve, 1902-ben leleplezték Fadrusz János Mátyás 
király-szobrát a kolozsvári Főtéren. 
75 éve, 1942-ben hunyt el a kolozsvári születésű 
Hunyady Sándor magyar író. 

13 Péntek Ede, Edgár, Kálmán Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék. 
Edgár – ószász–angol eredetű; 
jelentése: vagyon + dárda.

13 145 éve, 1872-ben született Glatz Oszkár magyar festő-
művész († 1958). 
115 éve, 1902-ben Wlassics Gyula közoktatási mi-
niszter és Schilling Lajos rektor felavatta a Kolozsvári 
Tudományegyetem 1872-es törvényi megalapítása 30. 
évfordulójára elkészült új központi épületét. 
110 éve, 1907-ben született Dajka Margit magyar szí-
nésznő († 1986).

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

Beatrix – latin eredetű; jelentése: 
boldogságot hozó.  
Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

14 190 éve, 1827-ben született gróf Zichy Mihály magyar 
festőművész, grafikus († 1906). 
75 éve, 1942-ben született Nádas Péter magyar író, 
drámaíró, esszéista. 

15 Vasárnap Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 195 éve, 1822-ben született Ábrányi Kornél (1843-
ig Eördögh) zeneszerző, zongoraművész, zenei író 
(† 1903). 
100 éve, 1917-ben született Fábri Zoltán Kossuth-díjas 
színházi és filmrendező, díszlettervező († 1994).

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

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

16
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9 Hétfő Dénes, Elemér  
Szt. Dénes, Leonárdi Szt. János

Dénes – görög eredetű; jelentése: 
Dionüszosznak, a bor és a szőlő 
istenének ajánlott.

9 125 éve, 1892-ben hunyt el Salamon Ferenc magyar  
kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, 
az MTA tagja.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Kedd Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

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

10 205 éve, 1812-ben született Garay János magyar költő, 
szerkesztő († 1853). 
125 éve, 1892-ben született Zsirai Miklós Kossuth-díjas 
nyelvész († 1955).

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 30 éve, 1987-ben hunyt el Szalay Sándor fizikus, a 
magyar magfizikai kutatás megalapítója. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Vargyas Lajos Széchenyi- 
díjas magyar néprajz- és népzenekutató.

12 Csütörtök Miksa, Rezső, Edvin Miksa – a Mikhál (ma: Mihály) 
önállósult becézőjéből. 

12 135 éve, 1882-ben született Gulácsy Lajos magyar 
festőművész († 1932). 
115 éve, 1902-ben leleplezték Fadrusz János Mátyás 
király-szobrát a kolozsvári Főtéren. 
75 éve, 1942-ben hunyt el a kolozsvári születésű 
Hunyady Sándor magyar író. 

13 Péntek Ede, Edgár, Kálmán Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék. 
Edgár – ószász–angol eredetű; 
jelentése: vagyon + dárda.

13 145 éve, 1872-ben született Glatz Oszkár magyar festő-
művész († 1958). 
115 éve, 1902-ben Wlassics Gyula közoktatási mi-
niszter és Schilling Lajos rektor felavatta a Kolozsvári 
Tudományegyetem 1872-es törvényi megalapítása 30. 
évfordulójára elkészült új központi épületét. 
110 éve, 1907-ben született Dajka Margit magyar szí-
nésznő († 1986).

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

Beatrix – latin eredetű; jelentése: 
boldogságot hozó.  
Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

14 190 éve, 1827-ben született gróf Zichy Mihály magyar 
festőművész, grafikus († 1906). 
75 éve, 1942-ben született Nádas Péter magyar író, 
drámaíró, esszéista. 

15 Vasárnap Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 195 éve, 1822-ben született Ábrányi Kornél (1843-
ig Eördögh) zeneszerző, zongoraművész, zenei író 
(† 1903). 
100 éve, 1917-ben született Fábri Zoltán Kossuth-díjas 
színházi és filmrendező, díszlettervező († 1994).

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

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

16
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17 Kedd Rezső, Rudolf, Szilamér, Hedvig  
Antiochiai Szt. Ignác

Hedvig – német eredetű; jelentése: 
harc. 
Szilamér – magyar eredetű; jelen-
tése: ivadék, sarj, leszármazott, 
utód.

17 140 éve, 1877-ben született gróf Batthyány Ervin 
magyar nagybirtokos, iskolaalapító, az anarchizmus 
tanainak hazai képviselője († 1945).

18 Szerda Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 35 éve, 1982-ben hunyt el Radics Béla magyar gitáros, 
énekes, zeneszerző.

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

Ferdinánd – germán eredetű; jelen-
tése: béke + merész.

19 110 éve, 1907-ben hunyt el Podmaniczky Frigyes báró, 
magyar író, politikus.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

20 160 éve, 1857-ben született Tóth Béla újságíró, filo-
lógus, a magyar szállóige- és anekdotakincs kutatója 
(† 1907). 
130 éve, 1887-ben született Farkas István magyar 
festőművész († 1944). 
75 éve, 1942-ben hunyt el Gyomlay Gyula magyar 
klasszika-filológus, bizantinológus, az MTA tagja.  
35 éve, 1982-ben hunyt el Gáll István Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar író, költő.

21 Szombat Orsolya, Zselyke, Tünde, Zsolt  
IV. Bold. Károly

Orsolya – 1. – latin eredetű; jelen-
tése: kis medve; 
2. – ófelnémet–latin eredetű; jelen-
tése: ló, paripa.

21 105 éve, 1912-ben született Solti György (Sir George 
Solti) karmester, zongoraművész († 1997). 
90 éve, 1927-ben született Körmendi János Jászai 
Mari-díjas magyar színész, Érdemes és kiváló művész 
(† 2008).

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

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 135 éve, 1882-ben hunyt el Arany János magyar költő. 
80 éve, 1937-ben született Kocsis Ernő magyar 
festőművész.

23 Hétfő Gyöngyi, Gyöngyvér 
Nemzeti ünnep. Az 1956-os forra-
dalom évfordulója  
Kapisztrán Szt. János

Gyöngyvér – Arany János névalko-
tása; jelentése: gyöngytestvér.

23 180 éve, 1837-ben született Kaposi Mór magyar orvos, 
bőrgyógyász, egyetemi tanár, a Kaposi-szarkóma első 
leírója († 1902). 
95 éve, 1922-ben született Bálint Ágnes József Attila-
díjas magyar író, szerkesztő, dramaturg († 2008).

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

Salamon – héber eredetű; jelenté-
se: békés, szelíd.

24 200 éve, 1817-ben született Lázár Vilmos honvéd ezre-
des, aradi vértanú († 1849). 
135 éve, 1882-ben született Kálmán Imre magyar 
zeneszerző, operettszerző († 1953).

25 Szerda Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25 195 éve, 1822-ben hunyt el Csermák Antal magyar 
zeneszerző, hegedűművész. 
155 éve, 1862-ben hunyt el Teleki Blanka grófnő, pe-
dagógus, a magyar nőnevelés úttörője. 
110 éve, 1907-ben született Országh László magyar 
nyelvész, irodalomtörténész, szótárszerkesztő († 1984).
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17 Kedd Rezső, Rudolf, Szilamér, Hedvig  
Antiochiai Szt. Ignác

Hedvig – német eredetű; jelentése: 
harc. 
Szilamér – magyar eredetű; jelen-
tése: ivadék, sarj, leszármazott, 
utód.

17 140 éve, 1877-ben született gróf Batthyány Ervin 
magyar nagybirtokos, iskolaalapító, az anarchizmus 
tanainak hazai képviselője († 1945).

18 Szerda Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 35 éve, 1982-ben hunyt el Radics Béla magyar gitáros, 
énekes, zeneszerző.

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

Ferdinánd – germán eredetű; jelen-
tése: béke + merész.

19 110 éve, 1907-ben hunyt el Podmaniczky Frigyes báró, 
magyar író, politikus.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

20 160 éve, 1857-ben született Tóth Béla újságíró, filo-
lógus, a magyar szállóige- és anekdotakincs kutatója 
(† 1907). 
130 éve, 1887-ben született Farkas István magyar 
festőművész († 1944). 
75 éve, 1942-ben hunyt el Gyomlay Gyula magyar 
klasszika-filológus, bizantinológus, az MTA tagja.  
35 éve, 1982-ben hunyt el Gáll István Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar író, költő.

21 Szombat Orsolya, Zselyke, Tünde, Zsolt  
IV. Bold. Károly

Orsolya – 1. – latin eredetű; jelen-
tése: kis medve; 
2. – ófelnémet–latin eredetű; jelen-
tése: ló, paripa.

21 105 éve, 1912-ben született Solti György (Sir George 
Solti) karmester, zongoraművész († 1997). 
90 éve, 1927-ben született Körmendi János Jászai 
Mari-díjas magyar színész, Érdemes és kiváló művész 
(† 2008).

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

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 135 éve, 1882-ben hunyt el Arany János magyar költő. 
80 éve, 1937-ben született Kocsis Ernő magyar 
festőművész.

23 Hétfő Gyöngyi, Gyöngyvér 
Nemzeti ünnep. Az 1956-os forra-
dalom évfordulója  
Kapisztrán Szt. János

Gyöngyvér – Arany János névalko-
tása; jelentése: gyöngytestvér.

23 180 éve, 1837-ben született Kaposi Mór magyar orvos, 
bőrgyógyász, egyetemi tanár, a Kaposi-szarkóma első 
leírója († 1902). 
95 éve, 1922-ben született Bálint Ágnes József Attila-
díjas magyar író, szerkesztő, dramaturg († 2008).

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

Salamon – héber eredetű; jelenté-
se: békés, szelíd.

24 200 éve, 1817-ben született Lázár Vilmos honvéd ezre-
des, aradi vértanú († 1849). 
135 éve, 1882-ben született Kálmán Imre magyar 
zeneszerző, operettszerző († 1953).

25 Szerda Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25 195 éve, 1822-ben hunyt el Csermák Antal magyar 
zeneszerző, hegedűművész. 
155 éve, 1862-ben hunyt el Teleki Blanka grófnő, pe-
dagógus, a magyar nőnevelés úttörője. 
110 éve, 1907-ben született Országh László magyar 
nyelvész, irodalomtörténész, szótárszerkesztő († 1984).
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26 Csütörtök Demeter, Döme, Dömötör Demeter – görög–szláv eredetű; 
jelentése: Démétérnek, a föld isten-
nőjének ajánlott.

26 160 éve, 1857-ben született Jánosi Béla magyar eszté-
ta, tudománytörténész, az MTA tagja († 1921).

Ha szelet fúj Demeter,  
a tél hóval temet el.

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

27 115 éve, 1902-ben született Erdey-Grúz Tibor Kossuth-
díjas magyar kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, 
elnöke († 1976). 
70 éve, 1947-ben született Szacsvay László Jászai Mari-
díjas magyar színész.

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

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

28 520 éve, 1497-ben született Batthyány Ferenc horvát 
bán († 1566).

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

29 Vasárnap Melinda, Nárcisz, Jenő, Szilárd Melinda – D'Ussieux francia író 
névalkotása. 
Szilárd – a Konstantin magyarító 
lefordítása.

29

30 Hétfő Alfonz, Kolos Kolos – német–latin–magyar erede-
tű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

30 110 éve, 1907-ben született Ránki György Kossuth- 
díjas magyar zeneszerző, kiváló művész († 1992). 
95 éve, 1922-ben hunyt el Gárdonyi Géza (er. Ziegler 
Géza) magyar író, újságíró.

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

Zenóbia – görög eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások

26 Csütörtök Demeter, Döme, Dömötör Demeter – görög–szláv eredetű; 
jelentése: Démétérnek, a föld isten-
nőjének ajánlott.

26 160 éve, 1857-ben született Jánosi Béla magyar eszté-
ta, tudománytörténész, az MTA tagja († 1921).

Ha szelet fúj Demeter,  
a tél hóval temet el.

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

27 115 éve, 1902-ben született Erdey-Grúz Tibor Kossuth-
díjas magyar kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, 
elnöke († 1976). 
70 éve, 1947-ben született Szacsvay László Jászai Mari-
díjas magyar színész.

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

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

28 520 éve, 1497-ben született Batthyány Ferenc horvát 
bán († 1566).

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

29 Vasárnap Melinda, Nárcisz, Jenő, Szilárd Melinda – D'Ussieux francia író 
névalkotása. 
Szilárd – a Konstantin magyarító 
lefordítása.

29

30 Hétfő Alfonz, Kolos Kolos – német–latin–magyar erede-
tű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

30 110 éve, 1907-ben született Ránki György Kossuth- 
díjas magyar zeneszerző, kiváló művész († 1992). 
95 éve, 1922-ben hunyt el Gárdonyi Géza (er. Ziegler 
Géza) magyar író, újságíró.

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

Zenóbia – görög eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.
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Intézményrendszer

A hóstáti közösség önmagukat (a polgári mesterségek mintájára) földésznek ne-
vező tagjai a jellegzetes zöldségtermesztési és mezőgazdasági kultúrájukon kívül 
sajátos, szellemi életüknek keretet adó intézményrendszert alakítottak ki és mű-
ködtettek: a Bethlen Gábor Földész Dalkört és a Kalandos Temetkezési Társulatot.

A hóstátiak kizárólag reformátusok voltak. Vallásos eredetű ősi szervezetük, 
mely eleinte az erkölcsi rend betartását is ellenőrizte, a kihágásokat büntette, 
az ellenségeskedőket kibékítette, a kalandos társulat volt.1 A középkorban az év 
napjait a római (Julianus) naptár szerint határozták meg. A  hónap első napját 
„Kalendae”-nek nevezték, a társulatot pedig Kalendae-testvéreknek, ennek alap-
ján a köznép magyarul a tagokat kalandosoknak nevezte.2 A középkorra a vallásos 
jellegű papi vagy világi közösségek elterjedtsége volt jellemző. A közösségek célja 
a közös hit ápolása, jótékonykodás volt, tagjait testvéri viszony fűzte egybe, ezért 
a testvériség, Bruderschaft elnevezést használták. A  protestantizmus elterjedése 
következtében a katolikus jellegű kegyesség gyakorlása kimaradt a kalandos rend-
tartásokból. A középkori vallásos Bruderschaftok alapvető céljai közül a társak 
tisztességes eltemetését tartották meg.3 Tagja lehetett minden feddhetetlen előéle-
tű férfi vagy nő, korra és vallásra való tekintet nélkül, aki az egyletet anyagilag tá-
mogatta. Az elnökség (1 elnök, 1 alelnök, 1 előadó, 2 dékán, 1 jegyzőkönyvvezető, 
2 jegyző, pénztáros) tagjain kívül még 12 tagból, illetve 6 sírásóból állt.4

A város különböző hóstátjaiban lakó közösségek mindenütt saját kalandossal 
rendelkeztek. A kalandos társaságoknak a temetkezést és a temetői rendtartást 
illetőleg önrendelkezési joguk volt. Ezt a jogot Kolozsvár városa is elismerte, és az 
elmúlt századok folyamán ismételten meg is erősítette. Az önrendelkezés abban 
állt, hogy a kalandos társaságok maguk jelölték ki az egyes családok sírhelyeit 
vagy a magányosok nyugvóhelyét. A sírok rendben tartása is a kalandos feladata 
volt, az egyesület által használt temetőrészben. A temetőben való intézkedés joga 
a kalandos dékánját illette, aki kijelölte az illető kalandos ifjabb tagjait, azokat, 
kiken a sírásás sora volt.5 A kalandos társulatnak külön temetkezőhelye volt, az 
egyik a Házsongárdi temető északkeleti részében helyezkedett el. Paul Fleischer 
1587. február 22-én a főleg szász lakosságú hidelvei hóstátban működő kalandos 
testvériségnek adományozott egy temetőhelyet a Kismezőben, amit a kolozsváriak 
azóta is „Kalandos temetőnek” neveznek.6

A  hóstátiak temetkezésével kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy ők 
mindig arra törekedtek, hogy a családhoz tartozókat egy helyre temessék. A sírban 

1 Gaal 1995: 142.
2 Kiss 1994: 88.
3 Kiss 1994: 87.
4 Diószegi 2002: 256. A Kalandos Temetkezési Társulat alapszabályai.
5 K. Kovács 1944: 318–320.
6 Pozsony 1998: 22.
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szigorúan megszabott helye volt kor, rang és nem szerint az egyes halottaknak. 
A családi életben is megvolt az apa vezető és központi szerepe, a családfőhöz a csa-
ládtagok viszonya nem lehetett más, mint amit az a rangsorolás őrzött meg. A sír, 
illetve a családi temetkezőhely legelőkelőbb része a sírfenék volt. Oda temették a 
család fejét, az apát. Mellette jobbról vagy balról helyezték el a feleséget.7 A síro-
kon a búzakalászt és a szőlőfürtöt tartó kéz jellegzetes hóstáti jelvény, a kalandos 
társaságok pecsétjében is ezek szerepelnek. A temetőbe menő halottas menet rend-
szerint a következő módon sorakozott fel: legelöl ment a kalandos énekkar, utánuk 
pedig a kalandos társaság vezetői a pappal, továbbá a kalandos társaság temetőjáró 
tagjai az egylet fekete halotti zászlójával, és csak ezután következett a halott, aki 
után a közvetlen hozzátartozók és rokonok sorakoztak (4. kép). A halottas menet 
másként alakult akkor, ha fiatal legényt vagy lányt temettek. Az egyik legfontosabb 
különbség az volt, hogy ebben az esetben tíz koszorús párt állítottak össze. Ezek a 
halott barátai, illetve a leány barátnői köréből kerültek ki.8

A temetkezési társulat mellett a hóstáti közösség intézményrendszeréhez szo-
rosan kapcsolódik a Bethlen Gábor Földész Dalkör, mely 1886 tavaszán alakult. 
1928-ban kapta díszzászlóját, és ugyanebben az évben történt a dalkör felszente-
lése is. Különböző ünnepségeket rendeztek minden évtizedben, amelyeken fontos 
egyházi meghívottak is részt vettek. Ilyen alkalmakkor rendszerint csoportképet 
készítettek és díszoklevelet osztottak.9

A dalkör templomi, illetve világi alkalmakon is szerepelt. Például 1887-ben 
Ferenc József kolozsvári látogatása tiszteletére a lövöldében rendezett népün-
nepélyen az énekkar is helyet foglalt.10 1902-ben a Mátyás-szobor felavatásán is 
részt vettek: „Az 1902 év igen nevezetes év volt énekkarunk történetében. Több 
alkalommal működött ez évben is énekkarunk, templomban, de más hazafias 
ünnepélyeken is jelentékeny részt vett, amiről jegyzőkönyveink tanúskodnak. 
De legkivált ez év volt. 12-én a Mátyás király lovas szobra leleplezésénél történt 
működéseivel maradandó hírt, dicsőséget szerzett az énekkar magának.”11

Az impériumváltozás után a dalkör az időkhöz alkalmazkodva főleg templomi 
ünnepélyeken és istentiszteleteken vett részt. 1926 februárjában, a jubileumi ün-
nepségek után, a Honvéd utcaiak Bocskai nevét fölvevő új kórust alapítottak, így 
ebben az évben három dalkör létezett (15. kép). 1934-ben a Bethlen Gábor dalkör 
is részt vett a Hóstáti lakodalom bemutatásában. A három férfikar énekszámai nyi-
tották meg az előadást.12 A Keleti Újság cikket közölt erről az eseményről: „Szép 
magyar nép a Hóstát földész népe. Ennek a városnak maradandó büszkesége. Elta-
nulja a városi haladásból azt, amire a fejlődéshez szüksége van, de kilöki magából, 
távol tartja magától azt, ami elsorvasztaná, leronthatná. Ennek a csinos, ízléses 

7 K. Kovács 1944: 351–352.
8 K. Kovács 1944: 251.
9 Diószegi 2002: 250.
10 Sipos 2006: 12.
11 II. Választmányi jegyzőkönyv 1900–1930, Krónika 1886–1956. (7., 14. kép).
12 Sipos 2006: 16.
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színpadára.”13 1933-ban az énekkar belépett a Romániai Magyar Dalszövetségbe, 
a versenyeken való részvételről a Magyar Dal újság számaiban lehetett olvasni: 
„Jó hanganyagú kar s kellő készültséggel állott pódiumra.” 14

1940 őszén Észak-Erdély visszacsatolása fontos esemény volt a kolozsvári ma-
gyar lakosság életében, éppen ezért Horthy Miklós kormányzó ünnepélyes bevo-
nulása alkalmával a földész dalkör is megjelent a Főtéren a díszzászlóval, ünnepi 
viseletbe öltözött lányok és legények kíséretében.15 1944. október 11-e, az orosz 
csapatok bevonulása nagy veszteséget jelentett a dalárdának, hiszen ebben az idő-
szakban tűntek el az énekkar serlegei, a zászlók viszont megmaradtak. 1945 az új-
rakezdés időszaka volt, templomi alkalmakon vettek részt, és emellett a Gazdasági 
Egylet műsoros táncmulatságait gazdagították fellépéseikkel.16

13 Keleti Újság 1934 (16. kép).
14 Magyar Dal 1935: 14 (17., 18. kép).
15 Sipos 2006: 19.
16 Sipos 2006: 20.
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Kiss Gábor

Reformáció 500

Az 1517-ben kezdődő reformáció sokkal több volt annál, mint amit ma reformáci-
óként emlegetünk. A hit megújulása mellett társadalmi változások is bekövetkeztek, 
Európa-szerte megmozdultak a tömegek. Luther Márton hittételei Németországot 
fordították a feje tetejére, Svájcban Kálvin János vasszigorral reformálta meg Genf 
életét. Bár az 500 éves évforduló kapcsán rengeteg konferencián, tudományos ülés-
szakon tárgyalják, hogy milyen hatása volt a reformációnak az anyanyelv formá-
lódására, a társadalomban milyen változásokat hozott, egyértelmű, hogy a legna-
gyobb változást az egyház életében hozta. A protestáns egyházak kialakulása Erdély 
életét is nagymértékben befolyásolta. Míg az elmúlt 400 évben minden felekezet a 
vallási különbségeket ünnepelte, ma már az egységet, a hasonlóságokat keresik a 
történelmi magyar egyházak, az örökölt hitről tesznek hitvallást. A protestáns egy-
házak kialakulásával egyidejűleg sok más téren is elindultak tevékenységek, elég, 
ha a szeretetszolgálatra, a diakóniára gondolunk, amelyből a szociális munka ki-
fejlődött. Ezt a szolgálatot kezdettől fogva az egyházak látták el, Németországban 
különösen hamar felismerték a szegényekkel, elesettekkel való foglalkozás fontos-
ságát, ezért országszerte árvaházak, nevelőotthonok, kórházak jöttek létre. Bár ma 
az állam is részt vállal ebből a szolgálatból, mégsem elhanyagolható az egyházak 
szerepvállalása ezen a téren, az Erdélyi Református Egyházkerület által alapított Di-
akónia Keresztyén Alapítvány nyolc fiókja 51 munkaponton teljesít szolgálatot, ösz-
szesen 181 településen. Az alapítvány több területen is foglalkozik emberekkel: pal-
liatív, egészségügyi és szociális ellátásban 13 000 ember részesül, emellett a roma 
gyermekprogram keretében 970 gyermeket látnak el minden hónapban, valamint a 
fogyatékkal élőket segítő program keretében 50 személlyel foglalkoznak.

A reformációnak az anyanyelvre való hatásával tanulmányok, tudományos szö-
vegek is foglalkoznak, az viszont tény, hogy a Károli Gáspár által végzett biblia-
fordítás mind az írott, mind a beszélt nyelvet nagymértékben befolyásolta, olyan 
standardot állított fel, amelynek hatása a mai napig érződik.

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy Kálvin János az Institutio Christianae 
religionis című művében etikai mércét is alkotott, amely többek között a gazdaság 
alakulását is befolyásolta, ebben a művében azonban nagyon világosan megfo-
galmazza azt is, hogy Isten szerinti életet kell élnie mindenkinek, az emberek a 
Szentíráshoz kell hogy igazítsák a mindennapokat.

Ki kell emelni azt, hogy a magyar, ezzel együtt az erdélyi reformáció sajátos 
módon alakult, ebben az időszakban sok erdélyi diák tanult Wittenbergben, így 
egyházszervezetet Luther Mártontól tanultak, de közben Kálvin János úrvacsora-
tanát is olvasták, ezért lett Erdélyben református püspökség, míg ez más vidékek-
re nem jellemző.
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Az Erdélyi Református Egyházkerület megemlékező 
rendezvényei
Bár 2009 óta, Kálvin János születésének 500. évfordulója óta folyamatosan 

vannak a reformációt középpontba helyező rendezvények, 2017, a reformáció 500. 
évfordulójának éve lett az az év, amelyben hangsúlyosan, az egész világon ünnep-
lik a protestáns egyházak megalakulását.

Az Erdélyi Református Egyházkerület, mint a magyar református egyház része, 
nem csak gyülekezeteiben, egyházmegyéiben, szövetségeiben ünnepli ezt a jeles 
alkalmat, hanem része azoknak a közös ünnepségeknek, amelyeket a Generális 
Konvent szervez. A 2009-ben újraegyesített magyar református egyház január 31-
én nyitotta meg Debrecenben az emlékévet. Ezt megelőzően Marosvásárhelyen, 
január 14-én indult hivatalosan is útjára a reformációi emlékév Erdélyben, az Ég-
jen a láng keresztyén ifjúsági zenefesztiválon. A nyolcadik alkalommal, a maros-
vásárhelyi Kultúrpalotában megszervezett fesztiválon Kató Béla püspök kijelentet-
te: „2017-ben a helyesen értelmezett reformáció jegyében új rendre, új rendszerek 
megteremtésére van szüksége anyaszentegyházunknak. A közös útkeresésben el-
engedhetetlen megérteni, hogy milyen szándék, cél mozgatja a különböző gondol-
kodású emberek szívét, hangját, hangszerét.” 

Az  emlékév keretében megszervezett rendezvények azonban nemcsak meg-
emlékezni akarnak, hanem feleleveníteni, újra az emberek lelkébe, eszébe vés-
ni azokat a tanokat, elveket, amelyeket a reformátorok megfogalmaztak. Ezért 
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indított útjára a brassói református egyházmegye egy vándorbibliát. Célja, hogy 
felelevenítse azokat az emlékeit a híveknek, amelyek a Szentíráshoz kapcsolód-
nak. A Szentírást a nagykárolyi egyházközségtől kérték kölcsön. Károli Gáspár, a 
Szentírás első fordításának elkészítője ugyanis Nagykárolyban született, ott őrzik 
az általa fordított Biblia reprint kiadását, amelyet a nagykárolyiak küldöttsége 
január elején adott át a brassói egyházmegyéhez tartozó Alsórákosnak. A Szent-
írás a gyülekezetek ábécé sorrendjében fogja végigutazni a brassói egyházmegyét. 
A Bibliát ugyanakkor egy vendégkönyv is kíséri, amelybe bárki, akinél a Biblia 
megfordul, leírhatja az igéhez kötődő emlékeit, élményeit, ez a vendégkönyv pe-
dig a Bibliával együtt fog 52 hetes útját követően visszakerülni Nagykárolyba, 
ahol a reformációi jubileumi év alkalmából múzeumot szeretnének nyitni. Hason-
ló kezdeményezése volt a kolozsvári református egyházmegyének, amely egyház-
megyei imaláncot indított. „Az esemény célja az, hogy minél több embert közelít-
sünk Istenhez, minél több alkalmat, lehetőséget adjunk egyháztagjainknak, hogy 
találkozzanak egymással, és egyben a templomon, az egyházon keresztül Istennel 
is találkozzanak, átérezzék a reformáció áldásait” – fogalmazott Floriska István 
szervező, a kolozsvári református egyházmegye presbiteri szövetségének elnöke.

A  reformációi emlékév a jövőre is néz, ezért az egyházkerületben, valamint 
szerte a Kárpát-medencében olyan tevékenységek zajlanak, amelyeknek látható 
jelei maradnak. Rugonfalván ötszáz szilvafát ültettek április elsején a reformá-
ció ötszázadik évfordulója alkalmából. Moldovan Radu, az egyházmegye ifjúsági 
előadója köszöntőjében párhuzamot vont aközött, hogy ötszáz éve a reformátorok 
újításai is megfogantak, hiszen azok Istentől valóak voltak, Istentől való ez a kez-
deményezés is, amely hitünk szerint megfogan és élni fog.

Az Erdélyi Református Egyházkerület a Marosvásárhelyen és Kolozsváron meg-
szervezett tudományos diákköri konferenciákon Refo500 díjakat osztott, ugyan-
akkor más intézmények is fontosnak tartják az emlékévet, a kolozsvári Agnus 
Rádió Naprakész beszélgetések sorozatával csatlakozott a rendezvénysorozathoz, 
amelyben közéleti témákat dolgoznak fel a kolozsvári 12 gyülekezet lelkipász-
toraival. A sepsi református egyházmegye ezúttal a Szent György Napokon saját 
sátorral várta az érdeklődőket, saját arculattal jelentkezett a városnapokon, a re-
formáció öröksége kapcsán szükséges volt kilépni a kolostori életmódból.

A  kézdi-orbai református egyházmegye a már hagyományos megszervezett 
Kálvin-hetet szentelte az évfordulónak, amelynek keretében Kálvin János-szob-
rot avattak Kovásznán. A hunyadi református egyházmegye Dévára gyűjtötte ösz-
sze a szórványban élő reformátusokat, egy gyülekezeti nap keretében ünnepelték 
meg a reformáció 500. évfordulóját. A  brassói református egyházmegye, mivel 
hatalmas a kiterjedése, az egyházmegye különböző pontjaira hívta össze a híve-
ket, Medgyesen a nőszövetségek találkoztak, Kőhalomban az ifjúságnak szervez-
tek programokat, Kóboron pedig a szórványtelepülések híveit gyűjtötték össze. 
A nagyenyedi református egyházmegye tudományos ülésszakkal és egy, az egész 
egyházmegyét megszólító ünnepséggel járult hozzá a rendezvénysorozathoz.
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00 Nemcsak az egyházmegyék, az egyháztörténészek is megmozdultak, hiszen a 
múlt kutatása, megismerése legalább olyan fontos, mint a jövőbe való tekintés. 
A Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában a külföldi egyetemjárás tárgyi emlé-
keit állították ki, míg a Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténelem tanára, Ko-
lumbán Vilmos József egy erdélyi egyháztörténészeket felvonultató konferenciát 
szervezett.

Kiemelkedő kilenc erdélyi lelkipásztor teljesítménye, akik azt tűzték ki célul, 
hogy a felekezeti oktatás fontosságára hívják fel a figyelmet azzal, hogy Kálvin 
János és a reformáció nyomán 500 kilométert bicikliznek Svájcban.

Több mint kétezer embert mozgatott meg a július elején, Bonyhán szervezett 
nőszövetségi találkozó. Az Erdélyi Református Nőszövetség és az Árva Bethlen 
Kata Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával: 500 év hit 
és hűség mottóval szervezte meg a családi napot, amelyet a reformáció jubileuma 
előtti tisztelgésként úrvacsoraosztással tettek ünnepélyesebbé.

A reformáció emlékéve a szövetségek megerősítéséről is szól, ezért közös nyi-
latkozatot fogadott el a romániai református egyház és a romániai evangélikus-
lutheránus egyház Zsinata. 446 év után először tartott közös ünnepi zsinatot a 
Romániai Református Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Ko-
lozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében július 4-én. A  jubileumi 
ülésen elfogadott nyilatkozatban hálát adnak az elmúlt 500 évért, felvállalják a 
reformátorok örökségét, kiállnak a Szentháromságba vetett hitük mellett, elkö-
telezik magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási 
intézmények további fenntartása mellett, fogadalmat tesznek egymás segítésére, 
valamint az evangélium tiszta hirdetésére és Isten igéjének őszinte és feltétlen 
továbbadására és terjesztésére. Ezt követően nyolc református és öt evangélikus 
ifjú lelkipásztor tett fogadalmat a kolozsvári Farkas utcai templomban megtartott 
lelkészszentelő közgyűlésen.

Az Erdélyi Református Egyházkerület legnagyobb lélegzetvételű rendezvénye 
szeptember 28–31. között lesz, ekkor adják át a „református szigetet”, a Bocskai 
téren a megújult Protestáns Teológiai Intézetet, a frissen kialakított Református 
Múzeumot, valamint az Apáczai Csere János Elméleti Líceum kibővített épületét 
és a szintén megújult Kolozsvári Református Kollégium épületét.

Az idei év kiemelkedő olyan szempontból is, hogy öt új templom épül az Erdélyi 
Református Egyházkerületben, amelyeket idén át is adnak. Augusztus 6-án szen-
telik fel a décsfalvi református templomot, 27-én a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág 
utcai templomot, október elsején pedig a nemrég alapított szászfenesi gyülekezet 
templomát adják át. Október 15-én Sándorfalván lesz templomszentelés, majd nov-
ember 19-én Kerelőszentpál református gyülekezete veheti birtokba új templomát.

Az Erdélyi Református Egyházkerület ugyanakkor vallja, hogy nemcsak a köz-
ponti, nagy rendezvények azok, amelyek fontosak, ennél sokkal fontosabb, hogy 
minden gyülekezet saját maga is megemlékezzék valamilyen formában a refor-
máció 500. évfordulójáról, ezek a rendezvények az egész év folyamán zajlanak 
Erdély-szerte. 
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Farkas utcai református templom

A Farkas utcában álló református templom. A 16. században újtemplomnak, 
a 17. században kisebb templomnak mondták. Építése Mátyás király nevéhez fűző-
dik, aki be akarta telepíteni apja, Hunyadi János kedvelt szerzetét, a Ferenc-rendet 
Kolozsvárra. Ezért 1486. szeptember 9-én elrendelte, hogy a város adjon helyet 
nekik templom és zárda építésére. 1486. november 9-én Szabó Ambrus főbíró és 
az esküdt tanácsosok [JakabOkl 
I. 272.], a belvárosi református 
egyházközség levéltárában őr-
zött irat szerint, Mátyás király 
és Báthori István erdélyi vajda 
és országbíró akaratából és meg-
egyezésével a Farkas utcában, a 
szabók tornya szomszédságában 
helyet adott Szent Ferenc szer-
zetének, a kisferences, másképp 
minorita rendnek klastrom épí-
tésére. A  klastromhoz mindig 
templom is tartozott, amelyik 
az épületegyüttes egyik oldalát 
alkotta. A zárdaépítés engedély-
levele tehát a templomépítés 
oklevele is. Mátyás király 1490. 
január 18-án említést tesz arról, 
hogy a zárdaépítést elkezdték, s hogy ezt tavasszal folytatni szándékozik. Ezért 
ennek királyi költségen való folytatására ideküldte János barátot, és Tarcsay Már-
ton főkamaraispánnak meghagyta, hogy az építést folytatva, gondoskodjék kőfa-
ragókról, s a mészoltásért sóval, a kőfaragásért és -szállításért a király pénzéből 
fizessen. János baráttal dolgozó szerzetesek is jöttek, s ezek számára a király új 
fakamarák építéséről rendelkezett. Mátyás király halála után tovább folyt a mun-
ka. II. Ulászló életében, 1516 előtt fejezték be. A hitújítás idején, 1556. március 15-
én, az egyházi javak világi célokra való kisajátítását (a szekularizációt) követően 
a szerzetesek, így a kisferencesek is távoztak. Báthori István mint lengyel király, 
bátyjával, Kristóffal 1581-ben a jezsuitáknak adományoztatta az elhagyott temp-
lomot és zárdát. Minthogy a jezsuiták beleavatkoztak a politikába, a medgyesi 
országgyűlés kitiltotta őket és 1589 elején távoztak Erdélyből. 1595. május 1-jén 
azonban visszatértek. 1603. június 9-én, tíznapi ostrom után a város megadta 
magát Székely Mózesnek. A német őrség kivonult. Thoroczkai Kovács Máté uni-
tárius első pap tüzes beszédével lángra gyújtotta a nép jezsuiták elleni haragját, 
s Bogner-Gellyén Imre királybíró elnézése mellett a városbeliek megrohanták és 

A Farkas utcai református templom déli oldala. 
A kép alján a kisferences klastrom maradványai. 

Az 1940-es évek legeleje
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EK elűzték őket. Hogy ne térhessenek vissza, szétrombolták a klastromot, berontották 
a templom boltozatának egy részét is. Az 1622. évi országgyűlésen a puszta temp-
lomot Bethlen Gábor a református egyháznak adományozta [Kelemen 45–47.]. 
1638 és 1647 között I. Rákóczi György Kurlandból (Kelet-Poroszországból) hívott 
mesterekkel – akik még értettek a csúcsíves építéshez – állíttatta helyre a reformá-
tusok részére [KíKv 110.]. A szószék felső részének alabástrom tábláit a nagysze-
beni, nyilván szász Nicolai Elias, felső felét meg az alabástromtáblák foglalatát a 
kolozsvári magyar Kőfaragó Benedek készítette. Eddig így tudtuk. Kovács András 
művészettörténész azonban kiderítette, hogy Kőfaragó Benedek is szász, neve pe-
dig Benedikt Mück volt. A német Mücke jelentése ’szúnyog’, a holland-flamand 
mug ’ugyanaz’, kiejtése erős, torokból ejtett h-val [mögh]. → Jezsuita rendház (Ko-
lozsmonostor), Kisebb templom, Újtemplom.

1568: „mind mázsa házból és mind temetésből ki pénz jött ekkedig, csak az 
szász percipiálta, még az uj templomét is, ki másfél száz forintot, vagy kettő felé 
tött, ekedig is ugy épittik, tartják” [Élő 31.]; 1933: Református templom [OF].

A templomban 117 halotti címer látható. Szentélyében nyugszik I. Apafi Mihály 
és felesége, Bornemisza Anna, II. Apafi Mihály és felesége, Bethlen Kata. Hamvai-
kat 1942. november 23-án katonai pompával szállították ide a kétágú templomból. 
Sírfeliratuk a szentély záródásában álló, Kós Károly terve szerint készült emlék-
táblán olvasható:

ITT VÁRJA JÉZUSSÁT
APAFY MIHÁLY

ERDÉLYORSZÁG FEJEDELME
SZÜLETETT 1626 FEJEDELEMMÉ

VÁLASZTATOTT 1661 MEGHALT 1690
APAFY MIHÁLYNÉ

BORNEMISZA ANNA
SZÜLETETT 1628 MEGHALT 1688

II APAFY MIHÁLY
SZÜLETETT 1665 MEGHALT 1713

FELESÉGE BETHLEN KATA
SZÜLETETT 166 [!] MEGHALT 1724

A FEJEDELMI HAMVAK IDETE-
METTETTEK 1909-BEN S EMLÉKÜ(-)
KET E KŐVEL MEGJELÖLTE A RE(-)
FORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1942

Nevét az utcáról kapta.
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Október 4-én Dominic Stanca (1892–1979) nőgyógyász I. A-ban lévő, útra 
néző kettős betonsírját kereshetjük fel születése 125. évfordulója alkal-
mából. Felirata: „Az emberekért élő 

ember”. Petrozsényből származott, s a ko-
lozsvári magyar egyetemen szerzett diplo-
mát 1916-ban. Utána katonaorvosként szol-
gált, majd 1919-ben a Magyar utca sarkán, 
a Radák-házban megnyitotta nőgyógyászati 
magánklinikáját. Ezt máig fogalomként is-
merik a kolozsváriak. A város lakosságának 
negyede ott látta meg a napvilágot. Csak ke-
vesen tudják a tudós orvosról, hogy jó tollú 
író is volt, anyanyelvi szinten beszélt és írt 
magyarul. Világháborús élmé nye i ről regé-
nye jelent meg a harmincas években.

Október 6-án a Sombori-kertben Pop 
Luisa (1798–1867) korhű, palmettás díszí-
tésű sírkövénél állhatunk meg. A  150 éve 
elhunyt hölgy valamelyik úri családnál le-
hetett nevelőnő. Feliratát érdemes idézni: 
„Ki nyugszik itt senki / csak hamvadd föld 
rész, / mert ami éltette, / a lélek és az ész / 
hatvan kilencz évet / e porban eltöltvén / 
égbe vágyott vissza. / Mint nem földi nö-
vény / Frankhonba tetszett fel / életének 
hajnala, / Kolozsvártt hangzatt el / végső 
hattyúdala, / eszét, lelkét, szívét, / csak 
azon jártatá, / hogy a kisdedeknek / válnék 
őrangyallá, / ki volt hát ki ezen / porházat 
éltette / POP LUISA / béke virrasszon felet-
te. / October 6. 1867”

Október 12-én egy másik hölgynek, gróf 
Kuun Gézáné báró Kemény Vilmának 
(1847–1917) az elhalálozási centenáriuma 
ad alkalmat arra, hogy a temetőben folyó 
sírrombolásról szóljunk. A  bárónő 1885 
decemberében lett a tudós gróf, akadémiai 
tag felesége. Ezután mindent megtett, hogy a marosnémeti pompás kastélyban 
férje jól érezze magát s a tudománynak élhessen. Kuun Géza 1905-ben bekövet-
kezett budapesti halálakor úgy érezte, hogy nem tud magányosan visszatérni 
Marosnémetibe, ezért Kolozsvárt bérelt lakást, s itt temettette el urát is. Impozáns 
klasszicizáló fekete márvány síremléket készíttetett, amelybe a gróf domborműves 
portréját is belefoglalták, s egy szomorú bronz leányalak ült a svédgránit fejkő 
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peremén. Az asszony tollal is hozzájárult férje emlékének az ápolásához: kiadta 
Kuun Géza 1881-es görögországi úti jegyzeteit, sajtó alá rendezte kastélyuk 1870-
től vezetett emlékkönyvét, s elkezdte férje levelezésének a közzétételét is. Halála 
után a grófnét ugyancsak a pompás sírba temették, s az ő portréja is felkerült a 
síremlékre. Aztán 2003 elején előbb a portrékat övező bronzkoszorúkat, majd a 
két portrét feszítették le a sírról. Végül a leányalakot is letörték, de már túl súlyos 
volt ahhoz, hogy elvigyék, az úton hagyták. Ma díszek nélkül a síremlék nemcsak 
a halottakra, hanem a temető sorsára is emlékeztet.

Október 18-án Tusa Gábor (1890–1942) halálának a 75. évfordulója érdemel 
figyelmet. Síremléke a II. A parcella északkeleti sarkában található. Jó nevű ügy-
véd volt, aki különösen az első világháborút követő hatalomváltáskor hasznos 
tanácsokkal segítette a református egyházat, jóformán megmentette az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületet, mely 1930-ban jogtanácsosává is választotta. Az Országos 
Magyar Pártban szintén szerephez jutott. 

Október 30. Pásztai Géza (1892–1971) jogász és politikus 125. születésnapját 
hozza el. Görgényszentimréről került a marosvásárhelyi Református Kollégiumba, 
majd érettségi után a kolozsvári egyetemre, ahol jogi doktorátust szerzett. 1922-
től az ügyvédi munka mellett különböző magyar politikai szervezkedésekben ját-
szott szerepet, törvénytervezetet készített. A II. világháború után, a megalakuló 
Bolyai Tudományegyetemen a munkajog tanára lett. 1949-ben hamis vádakkal 
bebörtönözték, utóbb rehabilitálták.
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Az idő

− De nehéz ezt a fél órát kivárni, mintha állna az óra mutatója. Az ember csak 
ül, és az idő nem telik.

– Ez a legnagyobb kínszenvedés: a várakozás. Próbáltam már olvasnivalót is 
hozni, de az idő így sem telik hamarabb. Őszintén szólva, az olvasás sem megy 
ebben a kínos várakozásban.

– Sokszor az az érzésem, hogy az egész életemet itt töltöm. Hétfőn is másfél 
órát kellett várnom, amíg sorra kerültem.

– Én is itt voltam hétfőn.
– És már megint itt vagyunk.
– Mintha tegnap lett volna.
– Úgy van. Elrittyent ez a hét is, mint a semmi!
– Ma péntek, holnap szombat, és már megint itt van a hétfő.
– És mi az, hogy egy hét? Fizetéstől fizetésig, mintha csak úgy repülne az idő! 

Egy hónap annyi, mint egy hét, egy hét, mint egy nap, egy nap az semmi, az ember 
csak nekikezd a dolgának, s már be is esteledett, le kell feküdni.

– Úgy bizony, csak a gyerekeken mérem fel, hogy elszállt az idő. A minap is 
odaköszön nekem egy ragyogó hölgy: „Kezicsókolom, Dani bácsi!” Nézem, hát a 
Krekár Tercsi, néhány évvel ezelőtt még ott játszadozott az udvaron, most meg 
már kész nő! És azt mondja nekem: kezicsókolom!

– Na, hallja! Már így mondják nekünk, csak mi érezzük úgy, hogy még nem 
vagyunk öregek, pedig már vén trottyok vagyunk, ez az igazság.

– Hej, haj, mintha most nősültem volna, pedig annak is már tizennyolc éve!
– A fiam már katona.
– Ne őrjítsen meg.
– Abbiza! Ha leszerel, majd megnősül, s jönnek az unokák; akinek unokája 

van, az már öreg szivar. Mit akar?
– Ebbiza a helyzet, nincs mit szépíteni rajta. De az utóbbi tíz év telt el a leg-

gyorsabban, mintha nem is lett volna.
– Repül az idő, kérem, mi tagadás… Hány óra van?
– Tíz perccel múlt hét óra.
– Még mindig hátravan húsz perc.
– Nem telik az idő, nem telik, a fene egye meg…
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kettőszáz év vívás Kolozsváron

A történet valamikor így kezdődött: Napóleon 
oroszországi hadjáratában egy fiatal, Milánó kö-
zeléből származó katona orosz fogságba került. 
Ez  a fiatalember, Gaetano Biasini, szabadulása 
után Bécsben szeretett volna vívóiskolát nyitni, 
de időközben megismerkedett gróf Béldy Ferenc-
cel, a fiatal erdélyi mágnással, aki Kolozsvárra 
hívta, és ennek ösztönzésére 1818-ban megnyi-
totta vívótermét városunkban.

Talán csak egy banális történet ez. Talán a 
reformkor egyik kolozsvári mozzanata. Ám ezen 
vívóiskola alapítása mérföldkő lett a város tör-
ténete szempontjából, hiszen immár kettőszáz 
éve szervezett sportélet zajlik itt Kolozsváron. 
Gaetano Biasininek sikerült az előkelő erdélyi 
ifjúsággal megszerettetnie a vívást, és intézmé-
nye 1834-től pesti mintára a szerényebb anyagi 
háttérrel rendelkező ifjak előtt is megnyitotta 
kapuit. A felvételkor nem számított a jelentkező 
rangja, hite vagy egyéb életkörülménye, csak a becsületes magaviselet.

Kettőszáz évnyi szervezett vívóoktatást ünnepelünk 2018-ban. Kettőszáz évnyi 
modern sportéletről emlékezünk meg egy éven keresztül Kolozsváron. Elsődlege-
sen azokról, akik ezt a vívóéletet sikeressé tették, akik a legnehezebb időkben is 
kitartóan harcoltak, hogy a város vívósportja túlélhesse a válságos időket.

És a lista igen hosszú – szerencsére. Nehéz lenne teljes felsorolásra törekedni, 
kettőszáz év távlatából szinte lehetetlen. Mégis néhány nevet kiemelnék, akik ön-
zetlenül, kitartóan fegyvert ragadtak.

Bölöni Farkas Sándor, gróf Kendeffy Ádám és báró Wesselényi Miklós, akik a 
Viadaliskolát megálmodták, és akik az ifjúság példaképei voltak kitartásban és 
helytállásban.

Posta Sándor, aki Kolozsváron lett az első világháború előtti Magyarország 
egyik legjobb vívója. A világháború utáni első olimpián az egyéni kardverseny 
győztese lett.

Ozoray-Schenker Lajos és tanítványai, akik a két világháború között igen nehéz 
sportpolitikai helyzetben harcoltak a fővárosi vívókkal. Ők továbbvitték a vívás 
hagyományát, sőt, sokan közülük a második világháború után is folytatták karri-
erjüket, holott túl voltak jóval a negyven éven.

Gaetano Biasini
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Id. Guráth Béla, aki az 1952-es olimpián Ro-
mánia addigi legjobb eredményét érte el azzal, 
hogy bejutott a kard egyéni döntőjébe. Évekig 
vívógenerációk sorát tanította Kolozsváron, ma 
róla elnevezett verseny őrzi emlékét.

Uray Zoltán az első érmet szerezte Romániá-
nak egy világversenyen. Orbán Olga az első olim-
piai érmet és az első egyéni világbajnoki címet 
nyerte. Ijf. Guráth Béla pedig először nyert ko-
lozsváriként ifjúsági világbajnokságot.

Pap János, aki ifjúsági világbajnoki címet 
nyert, holott eleinte még edzésre is csak köz-
benjárással fogadták be. Fantasztikus karrier 
után sportvezetőként a nemzetözi vívószövetség 
technikai igazgatója lett. Az elmúlt húsz év olim-
piáinak és világbajnokságainak ő volt a felelős 
rendezője.

És  semmiképp sem feledkezhetünk meg 
dr. Habala Péter vívómesterről, akinek köszönhe-
tően ismét középpontba került a kolozsvári vívás, hiszen az elmúlt években újra 
az országos bajnokságok döntőjébe juttatta tanítványait. S mellettük sokan mások, 
akik számára a vívás életvitel volt, és akik ezt a sportot Kolozsváron is a legsike-
resebbé varázsolták. Róluk is szól ez az ünnep!

Killyéni András

Schenker-Ozoray Lajos
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Noha Bornemisza Anna szakácskönyve egy 1608-as német kiadás Keszei János 
készítette fordítása, de érezhetően a fejedelemasszony tapasztalatait, megfigyeléseit is 
tartalmazza – ezzel nemcsak nyelvében, de használatában is „magyarította” Rumpolt 
Ein new Kochbuchját.

Bornemisza Anna receptjeiből

Az tyúkfibúl:
  1. Fonnyaszd meg az tyúkfiat. Egészen hadd vagy metéld el. Ha meg vadnak 

tisztítva, tedd más fazékba. Szűrj tehénhúslevet réá, s fonnyasztott salátát 
tégy belé, hadd főjön. Pergelj lisztet belé, tégy írósvajat, szerecsendió-virá-
got belé, hadd forrjon fel.

  2. Vond le az tyúkfinak az bőrit, bontsd fel, s rontsd meg kés fokával. Hánd 
forró vajba, rántsd meg vajban. Szűrd le az vajat, s tölts tehénhúslevet réá s 
ecetet. Borsold meg, hadd forrjon fel. Egressel is jó.

  3. Sült tyúkfiakat akar töltve, akar ne: Tisztítsd meg szépen, fonnyaszd meg 
eleven szénen. Szakaszd ki az mellyét, spékeld meg felét szalonnával, felét 
szegfűvel. Hintsd meg sóval, s süsd meg, mert a tyúkfiak hamarébb megsül-
nek, mint ha vízben fonnyasztják.

  4. Süsd meg az tyúkfiakat, s metéld fel, s hadd süljenek [Sic!]. Rakd egy tál-
ba. Csináld meg pirított kenyérrel. Áztasd borban, hintsd meg nádmézzel, 
fahajjal.

  5. Fejéren főtt tyúkfiak petrezselyemmel: Fonnyaszd meg az tyúkfiakat, s 
szűrj tehénhúslevet réá. Metélj petrezselyemgyükeret belé s szerecsendió-
virágot, egészen borsot. Pergelj belé, hadd főjön. Tégy zöld füveket is belé, 
s jóízű lészen.

  6. Mesd ki az tyúkfinak az mellyét, vagdald meg aprón bornyúzsírral s tyúk-
monnyal. Főzd meg tyúklévben. Keverd, hogy meg ne égjen, s jóízű.

  7. Töltött tyúkfi főve: az töltelékét sárgán csinálhatod avagy zöld füvekkel.
  8. Töltött tyúkfiakat sülve.
  9. Májat és gyomrot sülve.
10. Tyúkfiakat magyar módon főve, tiszta borssal.
11. Tyúkfiakat kassanátban: Főzd meg az tyúkfiakat vízben. Hadd hűljenek 

meg. Vedd ki az levébúl, tölts ecetet réá, hintsd meg zöld petrezselyemmel.
12. Ha megfőttek az tyúkfiak, s meghűltek, szedj éretlen szólót, s főzd meg 

tehénhúslévben. Gyömbérezd meg, s burítsd az tyúkfiakra, mikor feladod.
13. Tyúkfiakat pastetumban.
14. Fejéren főtt tyúkfiak paréval, mint ennek előtte jelentettem az saláta felől.
15. Tyúkfiakat magyar módon főve, sárgán: citrommal, mint az kappanrúl ír-

tam vala.
16. Ismét tyúkfiakat fejéren, citrommal: Fonnyaszd meg vízben, abárold meg, 

szűrj jó tyúklevet réá. Metélj vereshagymát belé, hadd főjön együtt. Csináld 
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savanyún. Metélj citromot, s pergelj lisztet is belé. Tégy írósvajat, borsot, 
gyömbért s szerecsendió-virágot belé: jóízű lészen.

17. Az tyúkfiakat fojtva, megmellyesztve – fácánt kell belőle [Sic!] csinálni, s 
meg kell főzni avagy sütni.

18. Azmely tyúkfiak megfőttenek, végy tyúkmony-székit, tehénhús-levet s ece-
tet; szűrd meg, tégy írósvajat belé s zöld füveket, hadd főjön együtt. Töltsd 
az tyúkfiakra – akar legyen citrom benne, akar ne.

19. Egészen is adhatod az tyúkfiakat – meggyes sásával.
20. Az tyúkfiakat boros levessel is adhatod sárga, akar zöld.
21. Főzd meg tehénhús-lével, s pirított kenyérrel verd által, hadd főjenek meg 

benne az tyúkfiak. Ha megfőtt, borsold, sáfrányozd meg.
22. Ha másképpen akarod főzni, végy kemény tyúkmonyat, főtt máját az 

tyúkfiaknak, törd meg mozsárban. Verd által tehénhús-lével, borsold, sáfrá-
nyozd meg, töltsd az tyúkfiakra, hadd forrjon fel.

23. Fojtott tyúkfiak töltve, vereshagymával avagy anélkül: mindenképpen jó.

Az fajdokbúl:
1. Sülve: melegen avagy hidegen jó étek.
2. Pastetumban – hidegen.
3. Meg is sütheted, s hideg étekben csinálhatod az szárnyaival, farkával s 

nyakával.
4. Sülve, májas sásával: Süsd meg a májat, és piríts kenyeret. Törd meg apró 

tengeriszőlővel. Ereszd fel borral, verd által. Hadd forrjon fel. Add alája a 
sült fajdnak.

5. Fojtva a fajdot – mint ennek előtte írtam.
6. Citrommal avagy fenyőmaggal fojtva, magyar módon, feketelével is igen jó.
7. Pastetumban – melegen.
8. Az mellyébúl, ha megsült, sokféle vagdaltat és törtet csinálhatsz: szömör-

csögöt s metéltet, sütni valót, az májábúl kását; gyomrát és belit megtisztít-
ván, s jó lével megfőzvén.
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A kiskertek kedvelt növénye a málna. Sokan azért ültetik, mert úgy vélik, hogy 
igénytelen növény. Az  valóban igaz, hogy a számára kedvező tájakon a málna 
kevés gondozással is beéri, de bőséges és szép termést csak megfelelő ápolással 
lehet elérni.

Kertem hátsó felében először pár évvel ezelőtt jelent meg az első tő, a szom-
széd kertjéből tévedt hozzánk. Nagyon örültem neki, sok gondozást nem igényelt 
és hamarosan finom, piros, érett málnaszemek jelentek meg rajta. Azelőtt nem 
is gondoltam soha málnatermesztésre, de a kis tőből egyre több lett, évről évre 
szaporodott, míg mostanra a kertem teljes hátsó részét elfoglalja. Ekkor kezdtem 
először utánanézni annak, hogy mire is kell figyelni a málnatermesztésnél, mivel 
nagyon elszaporodott, nagyon elsűrűsödött, s így már inkább bokorszerűen fedte 
be a teljes talajt és gyümölcse is egyre kevesebb lett.

A málna igazán jól ott fogja magát érezni, ahol a természeteshez hasonló körül-
ményeket meg tudjuk neki teremteni. Csak a megfelelően csapadékos, hűvösebb 
területeken, félárnyékban érzi jól magát, csak itt lesz eléggé ellenálló. A málna 
jobban viseli a klímát északabbra, mint délen, bár nem szabad kitenni sem a szél-
sőséges melegnek, sem hidegnek. A vadon termő növények jellegéből sokat meg-
őrzött. Eredeti élőhelyén a cserjeszinthez tartozik. Kedveli a világos félárnyékot, 
szélvédett tenyészhelyet, az állandó, nedves, laza talajt.

A málna igencsak meghálálja a trágyázást, az öntözést és a talaj gyomtalaní-
tását. A felszínen elhelyezkedő gyökerek körül a talaj gyakran kiszárad, tehát az 
egyenletes növekedés feltétele a talaj állandó nedvesen tartása. Végül, ugyancsak 
a sekély gyökérzet miatt, nem szabad mélyen kapálni. Már kora tavasszal el kell 
kezdeni a sekély kapálást, a gyomok idejében való kiirtását, a gyökérzet megsér-
tése nélkül.

Ősszel fontos eltávolítani a már száraz vesszőket, ügyelve arra, hogy minél 
rövidebb csonk meghagyásával vágjuk ki az elszáradt vesszőket. A termő málna-
vesszők némi ritkításáról is gondoskodnunk kell. Az nagyon előnyös, ha a tövek 
egybefüggő sövényt alakítanak, de az ne legyen 30–40 cm-nél szélesebb, mert 
akkor a gyümölcs leszedése nehézkessé válik.

A málna szerencsére nem igényes növény, gondozása is egyszerű, metszése sem 
kíván nagy gyakorlatot. A málnát tulajdonképpen két alkalommal kell metszeni. 
Az első a málna ritkító metszése, a másik a termővesszők visszametszése. A ritkító 
metszést nyáron, közvetlenül a szüret után végezzük. A szüret végére a málna-
sorok tömöttekké válnak, s ha hosszú ideje nem részesültek növényvédelemben, 
betegségek hordozói lehetnek. 

Nagyon sok fajtája van. Választhatunk a korai, középérésű, kései, egyszer vagy 
folyamatosan termők közül.
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A málnának vas-, réz- és kalciumtartalma magas. A málna tartalmaz A-vita-
mint, és bizonyos mennyiségű B1- és C-vitamint is. A málna vitamintartalma leg-
inkább nyersen érvényesül. Remekül lehet vele süteményeket, tortákat díszíteni. 
Könnyen fagyasztható akár egészben, akár törten is. Ez utóbbival új ízt adhatunk 
a téli gyümölcslevesnek, keverhetjük natúr joghurtba, sütemények krémjébe.

Pávelka Réka



III. Arany János
A 135 éve, 1882. október 22-én elhunyt Arany János költő Szent László (1853) balladájá
nak négy sora található a rejtvényben.

1. SOR
A METRÓ 

JELE

LÓBIZTATÓ 
SZÓ

FŐNÖK 
(ARGÓ)

EGYFÉLE 
KARD

AZ ELSŐ 
BETŰ

3. SOR/I.
KRITIKÁK

KUTYA 
LAKHELYE

KILÓ 
(RÖV.)

LONDON 
HATÁRAI!

2. SOR
VÉNA 

JELZŐJE 
LEHET

4. SOR/
II.

RÉGI 
EKLÉZSIA

AZ ERŐ 
JELE 
(A 

FIZIKÁBAN)

KEZDŐDIK  
A ZIVATAR!
PÁROSAN 

SZED!

KIÜRÜLT 
TÁR!

VÉGTELEN 
DRÓT!
ÖLYV 

TESTRÉSZE!

CSENDES 
TOMI!
KISSÉ 

AGGÓDIK!

VAGY 
(ANGOL)

LÁT 
(ROMÁN)
... VAN, 
KÜLÖNC

BOR
CSEPPEK!

NÉMA 
ÁPOLÓ!

MECHANI
KAI HATÁS

ÉRTÉK
PAPÍROK 

PIACA

SZIGNÁL
NAK

JÓKEDVE 
LESZ

4. SOR/I.
TÓRIUM 

VEGYJELE

FUTÓMA
DARAK
SZÍNÉSZ 

(EDWARD)

MESE
SZERŰ 

ELBESZÉLÉS

IBÉRIAI 
FOLYÓ

KÍGYÓZÓ 
BETŰ

... UR O
GALLUS (SI
KETFAJD)
BEFELE!

KEVÉS 
SZÁMÚ

A SZOBÁBA

NÖVÉNY 
RÉSZE
HÚZZA 

A VÉGÉT!

3. SOR/
II.

ERRE 
A HELYRE

HÁZIÁLLAT
SZÍNHÁZI 
ELŐADÁS

FÜRDŐAL
KALMA
TOSSÁG

LÁGY, 
FŐTT 

SZILVA 
(FALUN)

E O I

L
VÉGE VÉGE!

EGYIK 
SZABOLCSI 
KÖZSÉGBEN

Á S

BELSŐ 
HELYEN 
(TÁJSZÓ)
FÉLELEM!

FALÁB 
SZÉLEI!
SZAVAK 

ALKOTJÁK

PUBLIUS 
TERENTIUS 
... (KÖLTŐ)
IVARSEJT

KELLEMES 
JÁRÁS

A KATION 
PÁRJA

L ÖZÖNLIK A 
KÖZEPÉN!

... NEESON 
(SZÍNÉSZ)

KICSI 
GÁSPÁR

KIEJTETT 
BETŰ
OLASZ 
FOLYÓ

TÉ

 

NŐROKON 
(VIDÉKEN)

BÍRÁM

R

FINOM HAL
FÜSTBE 
MENT, ... 

TERV
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gyermekoldala

Sebők Éva:
Ősz

Piros fülű lángot
   cibálok,
piros paprikaport
   szitálok.

Piros ringlót szedek
   kosárba,
piros a venyigék
   bokája.

Rőtbe borul minden,
   ami zöld,
piros őszi ördög
   nyelvet ölt.

Vágd körbe a lapot a vastag vonal mentén, vágd be az 
ördög szája helyén levő vonalat, majd hajtsd kettőbe, 
két szélén ragaszd össze (felül ne). Vágd ki, hajtsd ketté 
a nyelvét is, felülről dugd ki az ördögfióka száján.  
Viccesen öltögeti a nyelvét!

 
Osztálycsúfoló

Első osztály i, i, i,
Második osztály bicikli,
Harmadik osztály kiskirály,
Negyedik osztály nagy szamár,
Ötödik osztály sült krumpli,
Hatodik osztály megeszi.

$
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hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Szerda Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

Marianna – latin eredetű; jelen-
tése: Marius családjához tartozó, 
Szűz Máriához tartozó.

1 220 éve, 1797-ben született Mária Dorottya württem-
bergi hercegnő osztrák főhercegné, magyar királyi 
hercegné, nádorné, József nádor harmadik felesége, 
majd özvegye († 1855). 
30 éve, 1987-ben hunyt el Varga Tamás matematika-
tanár, a matematikatanítás nemzetközileg elismert 
kiemelkedő egyénisége.

Cserefáról levágott ág: ha 
belül száraz, kemény lesz 
a tél, ha nedves, akkor 
enyhe lesz a tél. 
Ha eső esik, enyhe télre, 
ha tiszta az idő, kemény, 
havas télre számítottak.

2 Csütörtök Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

Ingrid – germán eredetű; jelenté-
se: Ingwio isten által oltalmazott 
lovasnő.

2 360 éve, 1657-ben török fenyegetés hatására az erdélyi 
rendek lemondatták a fejedelmi trónról II. Rákóczi 
Györgyöt, helyébe Rhédey Ferencet választották meg. 
125 éve, 1892-ben született Ábrahám Pál magyar 
zeneszerző, karmester († 1960). 
115 éve, 1902-ben született Illyés Gyula Kossuth-, 
József Attila- és Baumgarten-díjas magyar író, költő, 
műfordító, akadémikus († 1983).

3 Péntek Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 385 éve, 1632-ben született I. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem († 1690). 
25 éve, 1992-ben hunyt el Csákányi László Jászai 
Mari- díjas magyar színész, kiváló művész. 

4 Szombat Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Karolina – a Karola továbbképzése, 
latin–germán eredetű; jelentése: 
legény, fiú. 
Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelenté-
se: legény, fiú.

4 175 éve, 1842-ben hunyt el Hanusfalvi Petrich András 
császári és királyi magyar altábornagy, katonai térké-
pész, festőművész. 
155 éve, 1862-ben született Thomán István magyar 
zongoraművész és zongorapedagógus († 1940). 
45 éve, 1972-ben hunyt el Pécsi Sándor kétszeres Kos-
suth-díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. 

5 Vasárnap Imre  
Szt. Imre herceg

Imre – germán eredetű; jelentése: 
hatalmas, híres, királyi.

5

6 Hétfő Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Lénárd – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint az oroszlán.

6 100 éve, 1917-ben született Mihály András Kossuth- 
díjas magyar zeneszerző, karmester († 1993).

7 Kedd Rezső, Rudolf, Lázár Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

7 130 éve, 1887-ben született Gragger Róbert magyar 
irodalomtörténész, filológiai felfedezése az Ómagyar 
Mária-siralom († 1926).

8 Szerda Zsombor, Lehel Zsombor – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: bölény.

8

9 Csütörtök Tivadar, Tihamér Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

9 115 éve, 1902-ben született Fenyő László Baumgarten-
díjas magyar költő, műfordító, műkritikus († 1945). 
90 éve, 1927-ben született Berényi Ferenc magyar 
festőművész († 2004).
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1 Szerda Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

Marianna – latin eredetű; jelen-
tése: Marius családjához tartozó, 
Szűz Máriához tartozó.

1 220 éve, 1797-ben született Mária Dorottya württem-
bergi hercegnő osztrák főhercegné, magyar királyi 
hercegné, nádorné, József nádor harmadik felesége, 
majd özvegye († 1855). 
30 éve, 1987-ben hunyt el Varga Tamás matematika-
tanár, a matematikatanítás nemzetközileg elismert 
kiemelkedő egyénisége.

Cserefáról levágott ág: ha 
belül száraz, kemény lesz 
a tél, ha nedves, akkor 
enyhe lesz a tél. 
Ha eső esik, enyhe télre, 
ha tiszta az idő, kemény, 
havas télre számítottak.

2 Csütörtök Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

Ingrid – germán eredetű; jelenté-
se: Ingwio isten által oltalmazott 
lovasnő.

2 360 éve, 1657-ben török fenyegetés hatására az erdélyi 
rendek lemondatták a fejedelmi trónról II. Rákóczi 
Györgyöt, helyébe Rhédey Ferencet választották meg. 
125 éve, 1892-ben született Ábrahám Pál magyar 
zeneszerző, karmester († 1960). 
115 éve, 1902-ben született Illyés Gyula Kossuth-, 
József Attila- és Baumgarten-díjas magyar író, költő, 
műfordító, akadémikus († 1983).

3 Péntek Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 385 éve, 1632-ben született I. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem († 1690). 
25 éve, 1992-ben hunyt el Csákányi László Jászai 
Mari- díjas magyar színész, kiváló művész. 

4 Szombat Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Karolina – a Karola továbbképzése, 
latin–germán eredetű; jelentése: 
legény, fiú. 
Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelenté-
se: legény, fiú.

4 175 éve, 1842-ben hunyt el Hanusfalvi Petrich András 
császári és királyi magyar altábornagy, katonai térké-
pész, festőművész. 
155 éve, 1862-ben született Thomán István magyar 
zongoraművész és zongorapedagógus († 1940). 
45 éve, 1972-ben hunyt el Pécsi Sándor kétszeres Kos-
suth-díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. 

5 Vasárnap Imre  
Szt. Imre herceg

Imre – germán eredetű; jelentése: 
hatalmas, híres, királyi.

5

6 Hétfő Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Lénárd – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint az oroszlán.

6 100 éve, 1917-ben született Mihály András Kossuth- 
díjas magyar zeneszerző, karmester († 1993).

7 Kedd Rezső, Rudolf, Lázár Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

7 130 éve, 1887-ben született Gragger Róbert magyar 
irodalomtörténész, filológiai felfedezése az Ómagyar 
Mária-siralom († 1926).

8 Szerda Zsombor, Lehel Zsombor – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: bölény.

8

9 Csütörtök Tivadar, Tihamér Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

9 115 éve, 1902-ben született Fenyő László Baumgarten-
díjas magyar költő, műfordító, műkritikus († 1945). 
90 éve, 1927-ben született Berényi Ferenc magyar 
festőművész († 2004).
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10 Péntek Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

10 95 éve, 1922-ben látta meg a napvilágot az erdélyi 
születésű Katona Szabó István magyar író, újságíró.

11 Szombat Márton  
Tours-i Szt. Márton

Márton – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, merész, 
bátor. 

11 210 éve, 1807-ben született idősebb Lendvay Márton 
énekes-színész, rendező († 1858). 
205 éve, 1812-ben született Pettkó János császári és 
királyi bányatanácsos, magyar geológus, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja († 1890).

Ha Márton fehér,  
enyhe lesz a tél.

12 Vasárnap Aba, Jónás, Renáta, Emília,  
Levente, Jónás  
Szt. Jozafát

Aba – török–magyar eredetű; jelen-
tése: apa. 
Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

12 175 éve, 1842-ben született Rákosi Jenő magyar író, 
újságíró, az MTA tagja, a Népszínház első igazgatója, 
a Budapesti Hírlap alapítója († 1929). 
20 éve, 1997-ben hunyt el Szabó Sándor Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színész, kiváló művész.

13 Hétfő Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok 

Bulcsú – török–magyar eredetű; 
jelentése: vért keverő, vért kibo-
csátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: 
erdő.

13 140 éve, 1877-ben hunyt el Hugó Károly magyar drá-
maíró. 
45 éve, 1972-ben hunyt el Kádár Imre magyar költő, 
író, rendező, színigazgató, az Erdélyi Szépmíves Céh 
egyik alapítója.

14 Kedd Aliz, Klementina, Albert Aliz – héber–germán–francia–
angol eredetű; jelentése: nemes, 
harcos, bölcs. 

14 130 éve, 1887-ben született Áprily Lajos József Attila-
díjas magyar költő, műfordító († 1967). 
105 éve, 1912-ben született Gazdag Erzsi József Attila-
díjas magyar költő († 1987).

15 Szerda Albert, Lipót  
Dávid Ferenc halálának emlék-
napja 
Nagy Szt. Albert 

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 105 éve, 1912-ben született Török Erzsi Kossuth-díjas 
magyar énekművész, érdemes művész († 1973). 
20 éve, 1997-ben hunyt el Wagner Nándor magyar 
szobrászművész, festő. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Kosáry Domokos Széchenyi-
nagydíjas történész, egyetemi tanár, az MTA elnöke 
(1990–1996); 1993-ban ő indította útjára a Magyar 
nagylexikon sorozatnyitó kötetét.

16 Csütörtök Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

Ödön – germán eredetű; jelentése: 
az öröklött birtokot megőrző.

16

17 Péntek Gergő, Hortenzia, Salomé, Gerő, 
Lenke  
Nagy Szt. Gertrúd

Hortenzia – latin eredetű; jelenté-
se: kerti virág.

17 195 éve, 1822-ben született a kolozsvári eredetű Récsi 
Emil magyar jogtudós, műfordító († 1864). 
115 éve, 1902-ben született Wigner Jenő magyar szár-
mazású amerikai Nobel-díjas fizikus († 1995). 
70 éve, 1947-ben hunyt el Emil Racoviță román bar-
langkutató és biológus.

18 Szombat Jenő Jenő – magyar eredetű; jelentése: 
a hatodik magyar honfoglaló törzs 
neve.

18 120 éve, 1897-ben hunyt el Lechner Lajos magyar épí-
tészmérnök, az 1879-es árvíz által elpusztított Szeged 
városa Lechner tervei alapján épült újjá.
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10 Péntek Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

10 95 éve, 1922-ben látta meg a napvilágot az erdélyi 
születésű Katona Szabó István magyar író, újságíró.

11 Szombat Márton  
Tours-i Szt. Márton

Márton – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, merész, 
bátor. 

11 210 éve, 1807-ben született idősebb Lendvay Márton 
énekes-színész, rendező († 1858). 
205 éve, 1812-ben született Pettkó János császári és 
királyi bányatanácsos, magyar geológus, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja († 1890).

Ha Márton fehér,  
enyhe lesz a tél.

12 Vasárnap Aba, Jónás, Renáta, Emília,  
Levente, Jónás  
Szt. Jozafát

Aba – török–magyar eredetű; jelen-
tése: apa. 
Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

12 175 éve, 1842-ben született Rákosi Jenő magyar író, 
újságíró, az MTA tagja, a Népszínház első igazgatója, 
a Budapesti Hírlap alapítója († 1929). 
20 éve, 1997-ben hunyt el Szabó Sándor Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színész, kiváló művész.

13 Hétfő Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok 

Bulcsú – török–magyar eredetű; 
jelentése: vért keverő, vért kibo-
csátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: 
erdő.

13 140 éve, 1877-ben hunyt el Hugó Károly magyar drá-
maíró. 
45 éve, 1972-ben hunyt el Kádár Imre magyar költő, 
író, rendező, színigazgató, az Erdélyi Szépmíves Céh 
egyik alapítója.

14 Kedd Aliz, Klementina, Albert Aliz – héber–germán–francia–
angol eredetű; jelentése: nemes, 
harcos, bölcs. 

14 130 éve, 1887-ben született Áprily Lajos József Attila-
díjas magyar költő, műfordító († 1967). 
105 éve, 1912-ben született Gazdag Erzsi József Attila-
díjas magyar költő († 1987).

15 Szerda Albert, Lipót  
Dávid Ferenc halálának emlék-
napja 
Nagy Szt. Albert 

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 105 éve, 1912-ben született Török Erzsi Kossuth-díjas 
magyar énekművész, érdemes művész († 1973). 
20 éve, 1997-ben hunyt el Wagner Nándor magyar 
szobrászművész, festő. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Kosáry Domokos Széchenyi-
nagydíjas történész, egyetemi tanár, az MTA elnöke 
(1990–1996); 1993-ban ő indította útjára a Magyar 
nagylexikon sorozatnyitó kötetét.

16 Csütörtök Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

Ödön – germán eredetű; jelentése: 
az öröklött birtokot megőrző.

16

17 Péntek Gergő, Hortenzia, Salomé, Gerő, 
Lenke  
Nagy Szt. Gertrúd

Hortenzia – latin eredetű; jelenté-
se: kerti virág.

17 195 éve, 1822-ben született a kolozsvári eredetű Récsi 
Emil magyar jogtudós, műfordító († 1864). 
115 éve, 1902-ben született Wigner Jenő magyar szár-
mazású amerikai Nobel-díjas fizikus († 1995). 
70 éve, 1947-ben hunyt el Emil Racoviță román bar-
langkutató és biológus.

18 Szombat Jenő Jenő – magyar eredetű; jelentése: 
a hatodik magyar honfoglaló törzs 
neve.

18 120 éve, 1897-ben hunyt el Lechner Lajos magyar épí-
tészmérnök, az 1879-es árvíz által elpusztított Szeged 
városa Lechner tervei alapján épült újjá.
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19 Vasárnap Erzsébet, Betti, Bettina, Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

Erzsébet – héber eredetű; jelenté-
se: Isten az én esküvésem.

19 135 éve, 1882-ben született Aurel Vlaicu erdélyi 
román mérnök, feltaláló, a repülés egyik úttörője 
(† 1913). 
105 éve, 1912-ben született George Emil Palade, 
az egyetlen román születésű Nobel-díjas, amerikai  
biokémikus († 2008). 
90 éve, 1927-ben született Lator László József Attila-
díjas magyar költő, esztéta, műfordító. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Szabó Magda Kossuth-díjas 
magyar írónő, műfordító.

Ha ezen a napon havazik, 
azt mondják: Erzsébet 
megrázta pendelyét.

20 Hétfő Edmond, Jolán, Ödön 
Krisztus király ünnepe

Edmond – germán eredetű; jelenté-
se: az öröklött birtokot megőrző. 
Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar), 
a viola virága (görög).

20 105 éve, 1912-ben született Habsburg Ottó főherceg, 
az utolsó osztrák–magyar trónörökös († 2011). 

21 Kedd Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 80 éve, 1937-ben született Koós János magyar énekes, 
színész, műsorvezető. 
35 éve, 1982-ben hunyt el Bartókné Pásztory Ditta 
zongoraművész, 1922-től a Zeneakadémián Bartók 
Béla növendéke, 1923-ban felesége lett. Férje halála 
után zongoraművészként szinte kizárólag csak Bartók-
műveket játszott, hitelesen tolmácsolva mestere és 
párja szellemét. 

22 Szerda Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó. 
Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka; nád 
hajtása, gyékénybél. 

22 140 éve, 1877-ben született Ady Endre magyar költő 
(† 1919). 
45 éve, 1972-ben hunyt el Ungár Imre Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész, pedagógus.  
20 éve, 1997-ben hunyt el Kardos G. György József 
Attila-díjas magyar író. 

23 Csütörtök Kelemen, Klementina, Adrienn  
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán 

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23 560 éve, 1457-ben hunyt el V. László (vagy más néven 
Utószülött László) magyar és cseh király.

24 Péntek Emma, Flóra  
Dung-Lac Szt. András és társai

Emma – a germán Erm-, Irm- kez-
detű női nevek önállósult becézője. 
Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.

24 115 éve, 1902-ben született Latabár Kálmán Kossuth-
díjas magyar színész-komikus († 1970). 
85 éve, 1932-ben született Jókai Anna Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar írónő, költőnő. 
35 éve, 1982-ben hunyt el Házy Erzsébet Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas magyar opera-énekesnő, szoprán.
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19 Vasárnap Erzsébet, Betti, Bettina, Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

Erzsébet – héber eredetű; jelenté-
se: Isten az én esküvésem.

19 135 éve, 1882-ben született Aurel Vlaicu erdélyi 
román mérnök, feltaláló, a repülés egyik úttörője 
(† 1913). 
105 éve, 1912-ben született George Emil Palade, 
az egyetlen román születésű Nobel-díjas, amerikai  
biokémikus († 2008). 
90 éve, 1927-ben született Lator László József Attila-
díjas magyar költő, esztéta, műfordító. 
10 éve, 2007-ben hunyt el Szabó Magda Kossuth-díjas 
magyar írónő, műfordító.

Ha ezen a napon havazik, 
azt mondják: Erzsébet 
megrázta pendelyét.

20 Hétfő Edmond, Jolán, Ödön 
Krisztus király ünnepe

Edmond – germán eredetű; jelenté-
se: az öröklött birtokot megőrző. 
Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar), 
a viola virága (görög).

20 105 éve, 1912-ben született Habsburg Ottó főherceg, 
az utolsó osztrák–magyar trónörökös († 2011). 

21 Kedd Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 80 éve, 1937-ben született Koós János magyar énekes, 
színész, műsorvezető. 
35 éve, 1982-ben hunyt el Bartókné Pásztory Ditta 
zongoraművész, 1922-től a Zeneakadémián Bartók 
Béla növendéke, 1923-ban felesége lett. Férje halála 
után zongoraművészként szinte kizárólag csak Bartók-
műveket játszott, hitelesen tolmácsolva mestere és 
párja szellemét. 

22 Szerda Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó. 
Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka; nád 
hajtása, gyékénybél. 

22 140 éve, 1877-ben született Ady Endre magyar költő 
(† 1919). 
45 éve, 1972-ben hunyt el Ungár Imre Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész, pedagógus.  
20 éve, 1997-ben hunyt el Kardos G. György József 
Attila-díjas magyar író. 

23 Csütörtök Kelemen, Klementina, Adrienn  
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán 

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23 560 éve, 1457-ben hunyt el V. László (vagy más néven 
Utószülött László) magyar és cseh király.

24 Péntek Emma, Flóra  
Dung-Lac Szt. András és társai

Emma – a germán Erm-, Irm- kez-
detű női nevek önállósult becézője. 
Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.

24 115 éve, 1902-ben született Latabár Kálmán Kossuth-
díjas magyar színész-komikus († 1970). 
85 éve, 1932-ben született Jókai Anna Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar írónő, költőnő. 
35 éve, 1982-ben hunyt el Házy Erzsébet Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas magyar opera-énekesnő, szoprán.
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25 Szombat Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

25 215 éve, 1802-ben született Andrássy István csillagász, 
kanonok, 1851-től a gyulafehérvári Batthyaneum veze-
tője, a szabadságharc idején károsodott csillagvizsgáló 
helyreállítója; rendszeres időmérést és meteorológiai 
megfigyeléseket végzett († 1890). 
90 éve, 1927-ben hunyt el Rippl-Rónai József magyar 
festőművész.

Ha Katalin kopog,  
a karácsony locsog.  
Ha Katalin locsog,  
a karácsony kopog.

26 Vasárnap Virág, Konrád, Árpád, Csongor Virág – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

26

27 Hétfő Elemér, Leonóra, Leonárd, Virgil, 
Virginia  
Csodásérmű Boldogasszony

Elemér – vitás eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Leonárd – német–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint az oroszlán.

27 125 éve, 1892-ben elkezdi működését a  
kolozsvári első telefonközpont 62 előfizetővel. 
35 éve, 1982-ben hunyt el a kolozsvári ifj. Xántus 
János magyar tudományos szakíró, földrajztanár, 
id. Xántus János fia.

28 Kedd Stefánia Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28 115 éve, 1902-ben született Neményi Lili magyar  
színésznő, opera-énekesnő († 1988).

29 Szerda Filoména, Kamilla, Taksony,  
Szabolcs, Noé  

Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű. 
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, elégedett, vad, 
kegyetlen, féktelen, szilaj.

29 110 éve, 1907-ben született Jankovich Ferenc Kossuth-, 
Baumgarten- és József Attila-díjas költő, író, műfor-
dító, a humanizmus himnuszát, az Örömódát az ő 
fordításában énekeljük († 1971). 
80 éve, 1937-ben hunyt el Pólya Tibor festő, grafikus.

30 Csütörtök András, Andor, Andrea, Endre  
Szt. András apostol 

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 690 éve, 1327-ben született András calabriai herceg, 
Károly Róbert magyar király fia, I. Johanna nápolyi 
királynő koronázott férje (consort) († 1345). 
170 éve, 1847-ben született Hőgyes Endre magyar 
orvos, a kísérleti orvostudomány kiemelkedő alakja, 
a halláskutatás úttörője († 1906). 
150 éve, 1867-ben született Vaszary János magyar 
festőművész, főiskolai tanár († 1937). 
115 éve, 1902-ben született Kovács Margit Kossuth- 
díjas szobrász, keramikus-művész († 1977).

Ha András fehér, rossz év 
várható. András-napi hó,  
a vetésnek nem jó.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

25 Szombat Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
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kanonok, 1851-től a gyulafehérvári Batthyaneum veze-
tője, a szabadságharc idején károsodott csillagvizsgáló 
helyreállítója; rendszeres időmérést és meteorológiai 
megfigyeléseket végzett († 1890). 
90 éve, 1927-ben hunyt el Rippl-Rónai József magyar 
festőművész.

Ha Katalin kopog,  
a karácsony locsog.  
Ha Katalin locsog,  
a karácsony kopog.

26 Vasárnap Virág, Konrád, Árpád, Csongor Virág – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

26

27 Hétfő Elemér, Leonóra, Leonárd, Virgil, 
Virginia  
Csodásérmű Boldogasszony

Elemér – vitás eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Leonárd – német–francia eredetű; 
jelentése: erős, mint az oroszlán.

27 125 éve, 1892-ben elkezdi működését a  
kolozsvári első telefonközpont 62 előfizetővel. 
35 éve, 1982-ben hunyt el a kolozsvári ifj. Xántus 
János magyar tudományos szakíró, földrajztanár, 
id. Xántus János fia.

28 Kedd Stefánia Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28 115 éve, 1902-ben született Neményi Lili magyar  
színésznő, opera-énekesnő († 1988).

29 Szerda Filoména, Kamilla, Taksony,  
Szabolcs, Noé  

Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű. 
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, elégedett, vad, 
kegyetlen, féktelen, szilaj.

29 110 éve, 1907-ben született Jankovich Ferenc Kossuth-, 
Baumgarten- és József Attila-díjas költő, író, műfor-
dító, a humanizmus himnuszát, az Örömódát az ő 
fordításában énekeljük († 1971). 
80 éve, 1937-ben hunyt el Pólya Tibor festő, grafikus.

30 Csütörtök András, Andor, Andrea, Endre  
Szt. András apostol 

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 690 éve, 1327-ben született András calabriai herceg, 
Károly Róbert magyar király fia, I. Johanna nápolyi 
királynő koronázott férje (consort) († 1345). 
170 éve, 1847-ben született Hőgyes Endre magyar 
orvos, a kísérleti orvostudomány kiemelkedő alakja, 
a halláskutatás úttörője († 1906). 
150 éve, 1867-ben született Vaszary János magyar 
festőművész, főiskolai tanár († 1937). 
115 éve, 1902-ben született Kovács Margit Kossuth- 
díjas szobrász, keramikus-művész († 1977).

Ha András fehér, rossz év 
várható. András-napi hó,  
a vetésnek nem jó.
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Lakáskultúra, táplálkozás

A hagyományos hóstáti porta jellegzetességéhez tartozott a tágas udvar, mivel 
a ház mellett a gazdasági épületekre is jelentős hangsúlyt fektettek. A  lakóház 
csak két részből állt: az első házból, melyet ünnepélyes alkalmakkor használtak, 
és a kis házból, ahol a mindennapi tevékenységeket végezték. Minden háznak volt 
tornáca deszkakerítéssel körülvéve, és általános szokás volt a házak zöld színre 
festése. Az utcára két ablak, az udvarra pedig egy nyílott. Az udvaron a lakóházon 
és a gazdasági épületeken kívül fontos szerepet tulajdonítottak a nyári konyhának, 
melyet nyári főzőháznak neveztek. Nagyon régen fából készült, szalmafedeles há-
zaik voltak, a kapu pedig magas deszkából készült és kétfelől nyílt. A hagyomány 
szerint a ház kapuján feltüntették a gazda és felesége nevét, illetve a ház építésé-
nek évét.
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A lakásberendezés egyszerű volt, általában a két ablak között helyezkedett el az 
asztal. Barnára festett ládában tartották a ruhákat. A ház két oldalán két ágyat he-
lyeztek el, az egyik párnákkal volt díszítve és színes takaróval leterítve. Az ágyak 
előtt egy-egy hosszú festett karszék volt. További tárgyak: festett fogas (erre kan-
csókat, virágos porcelántányérokat akasztottak), almárium. A falra világi és szent-
képeket tettek. A  tárgyi világ fontos részét képezték a konyhaeszközök: fazék, 
lábas, villa, kalány, virágos porcelántányér, lapító, dagasztó, szappanyozóteknő.1

Jellegzetes táplálkozási kultúrát alakítottak ki, reggelire kenyeret, tejet, sza-
lonnát, kávét, ebédre főzeléket, kaszáslét, vacsorára pedig szokás szerint puliszkát 
fogyasztottak. A vasárnapi ételek különböztek a hétköznap elfogyasztott ételektől. 
Vasárnap rendszerint tyúkhúslevest ettek hosszúlaskával, feleki rétest, palacsin-
tát vagy kürtőskalácsot. A mezőn a megterhelő fizikai munka miatt rendszerint 
szalonnát, kenyeret fogyasztottak, a napszámosoknak pedig zsíros reszelt tésztát 
készítettek.2

1 Németh 1987: 221.
2 Németh 1987: 221.
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Miután 1700 körül a jezsuiták megvásárolták a Király (Brătianu), a Farkas 
(Kogălniceanu) és a Belső-Torda (Egyetem, Universităţii) utca közötti telket, épí-
teni kezdték klastromukat. Erre utal Szakál Ferenc 1703-ban papírra vetett föl-
jegyzésében. Szomszédságában, ugyanezen a telken láttak hozzá 1710-ben barokk 
ízlésű templomuk építéséhez (→ Jezsuiták temploma). Később a klastromot vagy 
ennek egy részét kollégiummá alakították. Szakál Ferenc följegyzésén kívül a je-
zsuita klastromot más forrás nem említi. Elképzelhető, hogy csak az épület rendel-
tetését eleinte nem ismerő kolozsváriak mondták a kollégiumnak emelt épületet 
klastromnak. → Jezsuita kollégium.

1703: „A jezsuiták Tordautczában igen építik tavaly és ez idén a clastromot, és 
most a monostori Rákóczi kastélyát egészen elhányván, ide hordják az clastrom 
épületire.” [KvEml 275., Jakab III. 65.].

A jezsuita klastrom és kollégium 1859-ben. A kollégium előtt a fogadalmi oszlop.  
Veress Ferenc felvétele
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Jezsuita kollégium
Egy 1703. évi összeírás szerint „a római katholikusoknak nem volt meg sem 

királyi és farkasutczai úgynevezett jezsuita nagy collegiumok, helyén csak kő-
házak s puszta telkek voltak; sem convictusuk és semináriumuk, melyeknek a 
helyén egyes kőházak és puszta telkek voltak” [Jakab III. 73.]. Erdély Habsburg-
uralom alá kerülése után, a Kolozsvárra visszatérő jezsuiták az óvári klastromba 
telepedtek. Tanintézetük számára azonban itt nem volt elegendő hely, ezért 1700 
után megvásárolták a Király (Brătianu), a Farkas (Kogălniceanu) és a Belső-Torda 
(Egyetem, Universităţii) utca által határolt telket, melyen előbb építeni kezdték 
klastromukat, majd 1710-ben kollégiumukat és templomukat. Előbb fölépítet-
ték a Torda (Egyetem) utcára néző egyemeletes, barokk portálés kollégiumot, az 
ókollégiumot, majd ettől keletre 1752 és 1765 között a Király utcáig a kétemeletes, 
T-alakú újkollégiumot. A kollégiumot csillagvizsgálóval is ellátták. Itt dolgozott a 
neves csillagász, Hell Miksa. → 1. Csillagvizsgáló.

A jezsuita rend 1773. évi feloszlatása után az épület a kegyesrend birtokába 
került. 1790-ben átadták a Nagyszebenből Kolozsvárra költöztetett Főkormány-
széknek. Nem sokkal ezután az állam megvásárolta. Az 1867. évi kiegyezés után 
a Főkormányszék fölösleges lett, s 1869-ben befejezte tevékenységét. 1872-ben az 
épületet az akkor alapított egyetem vette birtokába. → Főkormányszék, Egyetem.

A Farkas utca és az Egyetem utca sarkán a Nemes Ifjak Konviktusa, előtte a fogadalmi oszlop. 
Az 1940-es évek legeleje
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November 3-án két haláltáborokat megjárt kitűnő értelmiségi nőről kell 
megemlékeznünk. Mindkettőnek a 100. születésnapja köszöntene be. 
Semlyén Éva (1917–1986) Balázsfalváról érkezett a kolozsvári román 

egyetemre, ahol 1939-ben angol–német–esztétika szakos diplomát szerzett. 1940-
től élt Kolozsvárt. A deportálásból hazatérve középiskolai tanár, majd 1955-től a 
Bolyai, illetve a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen az angol nyelv tanára, adjunk-
tusi besorolásban. Az 1960-as évektől az angol tanítási módszertanra szakosodott, 
ennek tankönyvét is összeállította. Az  1950-es évek végétől az 1970-es évekig 
valamennyi magyar tannyelvű iskolában használt angol tankönyvnek társszerzője 
volt. A  Lutheránus temetőben nyugszik. Erős Lászlóné Herskó Blanka (1917–
1987) Marosvásárhely szülöttje volt, Gyergyószentmiklóson járt iskolába, majd 
az 1940-es években Kolozsvárt ápolónőként szolgált. A deportálásból hazatérve 
a Bolyai Tudományegyetemen előbb vegyészetet hallgatott, majd a társadalomtu-
dományi tanszéken lett adjunktus. 1954-ben a Dolgozó Nő főszerkesztőjévé nevez-
ték ki, onnan vonult nyugdíjba 1973-ban. Férjével közösen megírták az 1940-es 
évek eseményeivel kapcsolatos visszaemlékezéseiket: Soha nem engedem el a kezed 
(Nagyvárad, 1994). A Hősök temetőjével szomszédos Tordai úti Zsidó temetőben 
található sírjának felirata szerint szülei, az 1888-ban született Herskó Simon és az 
1889-ben világra jött Herskóné Katz Bella 1944-ben Auschwitzban pusztultak el.

November 6-án Vásárhelyi Boldizsár (1862–
1942) református lelkész-esperes halálának a 75. 
évfordulójára emlékezünk. Nagyenyeden végezte 
a teológiát, s Utrechtben tanult tovább. 1885-ben 
püspöki titkárként került Kolozsvárra. Két év 
múlva szamosújvári, majd 1894-ben dési lelkész 
lett. Kolozsvárra 1918-ban érkezett, esperessé is 
megválasztották. Számos egyházi beszéde jelent 
meg nyomtatásban. 1940-ben vonult nyugdíjba. 
A Sombori-kripta kertjében található sírja.

November 12-én Belky János (1851–1892) 
törvényszéki orvostanár halálának a 125. évfor-
dulója nyújt alkalmat a megemlékezésre. A pesti 
egyetemen szerzett orvosdoktori, majd magán-
tanári képesítést. 1883-ban foglalta el a kolozs-
vári egyetem tanszékét. A  tiszaesz lári perben 
igaz ság ügyi szakértő volt, az ő véleményének 
is köszönhető, hogy elejtették a vérvádat. A Lu-
theránus temető közepe táján, a Langer család 
sírkertjében kis tábla emlékeztet rá.

November 19-e Gámán János (1831–1867) halálának a 150. évfordulója. Őt te-
kintjük az első kolozsvári magánnyomda alapítójának. 1861-ben nyitotta meg inté-
zetét a Bánffy-palota helyiségeiben. Halála után a nyomda az Id. Gámán János örö
kösei impresszummal működött az első világháborúig. A századfordulón átköltöztek 
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az Unitárius Kollégium régi épüle tébe. E nyomda terméke volt több híres kolozsvári 
lap, mint a Korunk, Kolozsvári Közlöny, Kolozsvári Hírlap, Erdélyi Lapok, Színház. 
Gámán neve a II. B parcella egyik homokkő oszlopára felfogott táblán olvasható.

November 21-én Szentkirályi Zsigmond (1893–1942) bőrgyógyász magánta-
nárra emlékezhetünk halála 75. évfordulóján. Kolozsvárt szerzett diplomát (1915), 
majd a világháborúban teljesített szolgálatot. 1919-től Budapesten, 1921-től Szege-
den tanársegéd a Bőrklinikán. 1922-ben a hódmezővásárhelyi kórház bőrgyógyá-
szati osztályán, az első bécsi döntést követően a kassai kórházban szakorvos. 
1933-ban Szegeden megszerzi a magántanári képesítést is a bőr parazitás megbe-
tegedései tárgykörben. Természetszerűen 1940-ben hazatért Kolozsvárra, özvegy 
édesanyjához. Itt érte a halál. Nagyapjának, Kolozsvár hasonló nevű, a kiegyezés 
utáni első polgármesterének a sírjába temették, a kőre erősített fehér márványtáb-
lája pár évvel ezelőtt eltűnt.

November 23-án Balló Áron (1967–2006) lenne 50 éves. A Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetemen szerzett magyar–angol szakos diplomát 1993-ban. Újságírói-
szerkesztői pályáját már diákkorában megkezdte az Echinox c. diákművelődési 
lap hasábjain. 1990-től a Szabadság c. napilap munkatársa. 1995-től főszerkesztő-
helyettes, majd 1998-tól autóbaleset okozta korai haláláig a lap főszerkesztője. 
Ugyancsak 1998-tól a Minerva Művelődési Egyesület elnöki tisztségét is betöltöt-
te. Sírja a Lutheránus temetőben található.

November 26-án Valeriu Lucian Bologa (1892–1971) orvos törté nész nek lenne a 
125. születésnapja. Brassóból németországi előtanulmányok után érkezett a kolozs-
vári román egyetemre, ahol 1923-ban szerzett orvosdoktori diplomát. 1927-ben ma-
gántanári vizsgát tett, majd 1932-ben vele töltötték be az orvostörténeti tanszéket, s 
ezt 1962-es nyugdíjazásáig vezette. Jól tudott magyarul, az erdélyi magyar gyógyá-
szat és gyógyszerészet múltját is ku-
tatta. A II. A parcellában nyugszik.

November 26. Hegyessy Vilmos 
(1854–1917) hírlapíróra is emlékez-
tet, száz éve halt meg. A nagyenyedi 
és vásárhelyi református kollégiu-
mokban töltött diákévek után jött 
Kolozsvárra. Itt egy ideig színházi 
titkár volt, s közben a Magyar Polgár 
c. napilapnál tanulta az újságírást, 
majd belső munkatárs lett. 1886-tól 
a Kolozsvár szerkesztőségében dol-
gozott. Főleg politikai vezércikkeket 
írt, a nemzetiségi kérdés is foglal-
koztatta, s figyelemmel követte a színházi életet. Néhány tárcacikke és novellája 
jelent meg. Ő állította össze a kolozsvári magyar színészet százéves jubileumára 
1892-ben megjelent emlékkönyvet. Mint a legrégebbi kolozsvári újságírót temet-
ték a Házsongárdi temető kápolnájából. Mára sírhelye ismeretlen.
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Hattól nyolcig

A neves halbiológust azzal bízta meg a felesége, hogy keverje ki az ikrát. A ne-
ves halbiológus szerfelett idegenkedett a feladattól, mégis kénytelen volt eleget 
tenni neje kívánságának, mert az asszonyban volt valami cápaszerű. Harapós volt 
és kegyetlen, nem ismerte a tréfát. Így hát a neves halbiológus keverte az ikrát, 
időnként pár csepp olajat öntött hozzá, és keverte.

Kis idő után eszébe jutott, hogy szenvedését enyhítendő, meg kellene számolni, 
hányszor fordul a tálban a fakanál – e felmérésnek még tudományos jelentősége is 
lehet. Keverte hát az ikrát, és közben számolt.

– Tizenötezer-háromszázhatvannyolc – mondta, amikor kicsapódott az olaj, 
elvált az ikrától, és a helyzet teljesen reménytelenné vált.

A  neves halbiológus rágyújtott egy cigarettára és elhatározta, hogy növelni 
fogja a keverés sebességét.

A tizenötezer-hatszázadik kanálfordulatnál a cigaretta hamuja váratlanul bele-
hullott a tálba, és egy pillanat alatt belekeveredett a masszába.

– Nem baj – gondolta a neves halbiológus –, hamuból lettünk, hamut eszünk, 
tizenötezer-hatszáznégy…

A hamunak, úgy látszik, hatása volt az ikramasszára, mert megint szépen ösz-
szeállt és reményteljesen vastagodott. Ennek ellenére a kívánt fehér színt nem 
vette fel, pedig az utasítás így szól: „Addig kell keverni, amíg fehér nem lesz.”

A neves halbiológusnak eszébe jutott boldog, gondtalan gyermekkora, eszébe 
jutott az első versike, amit megtanult és szavalt az iskolai ünnepélyen: Édesanyám, 
jaj, mit tettem, / a madárkát kiengedtem, / várja otthon három árva, / három árva 
sír magába. Tizenhétezer-kilencvenkettő.

Jelen és múlt lassan egybekeveredett a fejében, és a tálban ismét kicsapódott 
az olaj.

A halbiológus óvatlan mozdulattal ismét hamut pöccintett a tálba s, még na-
gyobb sebességre váltott.

Eszébe jutott, amit az édesapja mondott neki hétéves korában: „Fiam, az esik 
jól az embernek, amit maga szerzett meg, amiért maga dolgozott meg.”

Tizenkilencezer-hétszázhetvenhatnál emlékei közül váratlanul feltolult az a 
májusi kirándulás, amikor először fogta át Klári, későbbi felesége derekát. Ma már 
nem tudná átfogni, túl rövid ehhez a karja. Az idő röpül – gondolta –, amint az 
ember idősödik, mind nagyobb sebességet vesz fel. Felnézett az órára. Másfél órája 
keverte az ikrát. Tizenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc.

Eszébe jutott, hogy tudományos karrierjét kitartásának, vasszorgalmának kö-
szönheti. Párizsban, a kongresszuson olyan eredményekről számolt be, amelyek-
ről a szakma csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatott. Nevéről biológiai 
folyamatot neveztek el, és a kilencvenéves belga halbiológus szájtátva hallgatta 
beszámolóját az újabb, a körülbelül kilencmillió variánst kipróbáló kísérleteiből. 
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És  ettől olyan eredményeket várnak, amelyek forradalmat hoznak a vízi élet 
tanulmányozásában.

A tál fölött hirtelen megjelent az asszony árnyéka.
– Kész – mondta szenvtelen hangon.
Kivette a kezéből a tálat, és tartalmát átöntötte egy másik porcelánedénybe.
Leültek vacsorázni. Ikrát ettek és teát ittak.
– Ízlik? – kérdezte az asszony.
– Nem tudom – felelte a neves halbiológus szomorúan –, túlságosan sok emlé-

kem keveredett hozzá.
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Bármilyen látványosan is fejlődött a kolozsvári sportinfrastruktúra és ren-
dezvényszervezés az elmúlt években, azért egy olimpiarendezés gondolata még 
nagyon távol áll a helyi sportvezetéstől. Az Erdélyi Magyar Középiskolák Sport-
olimpiájának viszont már kétszer is tökéletes házigazdája volt Kolozsvár, 2015 és 
2016 szeptemberében közel harminc tanintézmény mintegy 700 diákja versengett 
egymással az Egyetemi Sportpark, illetve a két sportcsarnok pályáin.

Az olimpia megszületése nem volt minden előzmény nélküli, hiszen az erdé-
lyi magyar iskolák már több mint egy évtizede minden esztendőben összemérték 
tudásukat az Erdély Kupán labdarúgásban, kosárlabdában és atlétikában. Ezek 
azonban egymástól független, változó helyszíneken zajló tornák voltak – összevo-
násukkal és kibővítésükkel viszont megszülethetett egy igazi diáksport-fesztivál. 
Első lépésként bekerült a programba a kézilabda és röplabda, majd a második ki-
írás során az úszás, 2017-ben pedig a tervek szerint az asztalitenisszel és a strand-
röplabdával bővül tovább a sportágak száma. A kolozsvári helyszín pedig egyértel-
műen adta magát, hiszen a Szamos-parti létesítmények egymáshoz való közelsége 
logisztikai szempontból is jelentősen megkönnyíteti a lebonyolítást, ugyanakkor 
az éppen nem versenyző diákoknak lehetővé teszi, hogy pillanatok alatt átérjenek 
szurkolni iskolájuk vagy városuk többi csapatának további eseményeire.

Az esemény fővédnöki tisztségét pedig igazi sportlegendák vállalták el, 2015-
ben az olimpiai bajnokok egész sorát felnevelő Károlyi Béla tornász-edző, 2016-ban 
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pedig a négyszeres olimpiai bajnok Szabó Kati. A zágoni születésű, Franciaország-
ban élő egykori tornász az eseményt megnyitó gálán beszélt pályafutása nehézsé-
geiről és sikereiről a magyar színházban összegyűlt diákok előtt, de rajta kívül a 
tavalyi riói játékokon szereplő erdélyi sportolókkal, Miklós Andrea kolozsvári at-
létával és Trandafir Norbert marosvásárhelyi úszóval is találkozhattak a gyerekek.

Boros Miklós
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Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola sok indulatot kavart életében, 
szívesen tartózkodott a figyelem középpontjában, ha kellett, botrány árán is. Hogy 
mennyire nem voltak mellékesek számára a „kipróbált receptek”, azt talán az is jelzi, 
hogy végrendeletében külön rendelkezett, hogy ez a füzet Kemény Jánosné tulajdo
nába kerüljön, akivel annyi gonddal és odaadással szervezték a marosvécsi Helikon 
összejöveteleit. Vélhetően ezekből az ételekből jutott az együttlétek alkalmával a sze
rényebb anyagi helyzetű íróvendégeknek is. Marosi Ildikó kiemeli: „érdekessége és 
értéke e szakácskönyvnek, hogy a szerző nagyon sok receptnél feltünteti a származás 
helyét vagy személyét; hogy hol és kitől tanult egy-egy ételkészítési módot. Például 
így jelzi: Szivágy, Vécs, Záh, Gyalu, Sáromberke, Széplak, Burg, vagy Bethlen Mar
git, Purjeszné Óvári Olga, Róbert szakács, Wesselényi Ida, Bánffy Katinka, Báldy 
Györgyné, Zichy Mélanie, Toldalaghi Elise stb.”

Szilvássy Karola receptjeiből

ZSEMLEBOMBA
2-3 zsemlét kockára vágni és olajban megpirítani szép pirosra, aztán egy vi-

zespohár tejjel leönteni, jól összekeverni és befedni, hogy megpuhuljon. Mikor a 
zsemlék kihűltek, kevés apróra vágott hagymát, petrezselymet, sót, 4-5 tojást és 
annyi lisztet hozzáadni, hogy nagyon kemény legyen. Ekkor asztalkendőbe kötni, 
és 1 óráig így főzni. Mikor készen van, pirított morzsával behinteni.

MAJONÉZ OLAJ NÉLKÜL
3 tojássárgát, 1 és 1/2 kanál tejföllel, 2 jó kanál liszttel tojássárga nagyságú 

vajjal, 1/2 citrom levével és héjával, kevés sóval és cukorral jól eldolgozni, egy 
kis hideg vizet is hozzáadni. Most forró vizet vagy húslevest hozzáönteni és addig 
főzni, folyton kavarva, míg újból jól besűrűsödik. Ekkor, szitán áttörve, tovább 
kavarni a teljes lehűlésig, nehogy bebőrözzék. Ha igen vastag lenne, lehet kevés 
vizet bele tölteni. Nagyon hidegen kell feladni.

FŐZELÉK-ROULADE
Többféle főzeléket (murok, zöldbab, zöldborsó, celler, petrezselyemgyökér, ka-

ralábé, karfiol, brokkoli, gomba) kis kockákra vágva, illetve kis darabokra széj-
jelszedve, sós vízben megfőzni, szitán jól lecsurgatni és olajban kissé átpárolni. 
Aztán kis lisztet olajban vagy vajban aranysárgára pirítani és annyi forró tejjel 
felereszteni, hogy sűrű szósz legyen belőle. Akkor 3 tojás sárgáját hozzáadva, foly-
tonos keverés közben felfőzni és óvatosan hozzáelegyíteni a főzelékeket, egy kis 
kanál fehér zsemlemorzsát is. Végül egy rendes, cukor nélküli, kisült piskótatész-
tára kenni, szépen összecsavarni és tálalásig meleg sütőben tartani. Paradicsom 
vagy besamelt kell adni hozzá. Ebből lehet kis pogácsákat is sütni. Akkor a kész fő-
zelékmasszát vajjal kikent tálon ujjnyi vastagságra kell kenni, jól elsimítva, hideg 
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helyen hagyni 1-2 óráig. Aztán pogácsaszúróval kiszakítani, tojásba és zsemlemor-
zsába mártani, és forró olajban kisütni.

PAPRIKALEKVÁR
Jól megérett, piros, húsos paradicsompaprikákat szárától, magjától megtisz-

títani, megmosni, darabokra vágni, aztán kissé megcukrozni, lefedve puhára pá-
rolni. Ezalatt 1/3 rész paradicsomot – ez is jól megért, húsos kell legyen – víz 
nélkül megfőzünk, paprikával összeelegyítünk, aztán áttörni szitán, kicsit még 
főzni – folyton kavarva – hibátlan edényben, hogy ne barnuljon meg. Kis üvegekbe 
téve, gőzben kifőzni.

MUSAKKA
Egy kg aubergine-t vékony szeletekre vágva kissé sózni, lisztbe megforgatni 

és olajban félig kisütni. Most fél kiló darált húst egy evőkanál reszelt hagymával 
és egy evőkanál apróra vágott zöldpetrezselyemmel olajban megpirítani. Mikor a 
leve elfőtt, negyed kiló hámozott és apróra vágott paradicsomot beletenni. Mikor 
ennek is elfőtt a leve, kissé kihűteni, kis sót, borsot és egy tojást belekeverni. Az-
tán tűzálló tálba tenni az aubergine-t, erre a húst és aztán megint az aubergine-t. 
Végül fél liter tejből, vajból és lisztből besamelt főzni, mikor kihűlt, egy marék 
reszelt parmezánt és 3 tojást hozzákeverni. Ezt a crěme-et az aubergine-re kenni 
és sütőben megpirítani. Még az edényben szép szeletekre vágni.

PARADICSOMOS RAKOTT KÁPOSZTA
1 kg főtt krumplit karikára vágni, ugyanannyi gyalult káposztát sós vízben 

megfőzni és szitán jól lecsepegtetni. Aztán olajjal kikent tál aljára tenni a krump-
li felét, erre helyezni a káposzta felét. Most megöntözni 1/4 liter tejjel elkevert 
1 deci friss vagy konzerv-paradicsomlével. Erre jön a krumpli majd a káposzta 
másik fele. Ezt megint leönteni 1/4 liter tejjel kevert paradicsommal. Végül 2-3 
deka reszelt sajttal behinteni és 1/2 óráig sütni.

KELKÁPOSZTA-PUDING
Egy nagyobb fej káposztát kettévágva nem nagyon puhára megfőzni, szitán jól 

leszikkasztani és húsvágón megdarálni. Aztán hozzáadni 5 tojást, kevés borsot és 
egy diónyi vajat. Ezeket jól összekavarni (nem baj, ha a massza lágy) és kendőbe 
kötve, fakanálnyélbe akasztva, fazékban megfőzni, 1/2 óráig – abban a vízben, 
amelyben a káposzta azelőtt már főtt. Mikor készen van, kerek tálra borítani és 
tejfölös vajjal leönteni.
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(sárgarépa, petrezselyem, zeller) 
jelentősebb betegségei

A sárgarépa baktériumos lágyrothadása, amelyet az Erwinia carotovora s. sp. 
carotovora baktérium okoz, különösen a helytelen tárolási körülmények (a 10 °C-
on felüli hőmérséklet, magas páratartalom, nedves, szellőzetlen helyiség) között 
igen súlyos károkat okozhat. Megtámadhatja a sárgarépán kívül a petrezselymet, 
zellert, spárgát és a hagymát is. A sárgarépa karógyökerei, főként a feji részén a 
szövetek meglágyulnak, nyálkás, nedves rothadásnak indulnak. Gyakran a külső 
rész épnek tűnik, de a belsejében a keletkezett üregeket bűzös nyálka tölti ki. 
A fertőzés már a talajban megtörténik, de a helytelen tárolás következtében jelen-
nek meg a tünetek és terjednek az egészséges egyedekre is.

A leghatékonyabb védekezési mód a fertőzés megelőzése, így a vetésváltás, csá-
vázott fémzárolt vetőmag használata, kerüljük a hideg, kötött és nedves talajokat.

A sárgarépa lisztharmatát az Erysiphe heraclei kórokozó gomba okozza. Gyak-
ran előforduló betegség, különösen száraz időjárás esetén jelentkezik nyár végén, 
ősz elején. A lisztharmat a rokon növényeket, mint a petrezselyem, paszternák, 
kömény, ánizs stb. is megtámadja. A  betegség tünetei a leveleken, magszáron, 
virágzaton és termésen szürkésfehér bevonat alakjában jelennek meg, amelyeken 
apró fekete pontocskák – a gomba termőtestei fejlődnek ki, biztosítva a fertőzés 
továbbterjedését. A  beteg levelek idejekorán elhalnak, így a gyökerek is gyen-
gébben fejlődnek, termésveszteséget okozva. A kórokozó gomba fertőzött növényi 
maradványokon található termőtesteken telel át, és az ezekből szétszóródó spórák 
eredményezik a következő évi újrafertőzést. A nyár folyamán a nyári spórák biz-
tosítják a gomba terjedését.

Védekezés: Ebben az esetben is a megelőzést elősegítő vetésforgót, kulturális 
higiéniát kell alkalmazni. A vegyszeres védekezést az első tünetek megjelenésekor 
el kell kezdeni kéntartalmú készítményekkel (nedvesíthető kén, Kumulus, Thiovit 
Jet), majd folytatni felszívódó készítményekkel (Tilt, Topaz, Topsin stb.). A per-
metléhez nedvesítő szert kell alkalmazni.

A  sárgarépa fekete rothadását a Stemphylium radicinum kórokozó gomba 
okozza, amely a sárgarépa egyik leggyakoribb és legelterjedtebb, igen nagy káro-
kat okozó betegsége. A növény föld feletti és föld alatti részeit is megtámadja, de a 
legkártékonyabb a gyökér fertőzése. A leveleken apró kerek vagy hosszúkás foltok 
jelennek meg. A fertőzött levelek elsárgulnak, majd elhalnak. A karógyökerek feji 
részén, oldalán vagy a csúcsán besüppedő fekete foltok jelennek meg, amelyeket 
sötétbarna bársonyos penész takar.
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A fekete foltok alatt a gyökér szövetei is feketék és rothadnak, ami egyre mé-
lyebbre hatol, mígnem a teljes gyökér el nem rothad. A növény szárát is megtá-
madja a virágokkal együtt, majd a magot is megfertőzi, és ebben az állapotban 
át is telel, valamint terjed. A  gomba életképes marad a talajba került növényi 
maradványokon akár 5–6 évig is. A  gyökerek a fertőzött levelekről, a talajból 
a felszedés folyamán, szállításkor és tároláskor is fertőződhetnek. Ez a gomba a 
zellert is fertőzi.

Védekezés: mindenekelőtt a terület gyomtalanítását kell elvégeznünk. A termés 
felszedését száraz időben végezzük, minél kevesebb sérüléssel, a fertőzött növényi 
részeket gyűjtsük össze és semmisítsük meg. A tárolóba csak tünetmentes, ép és 
száraz gyökerek kerüljenek. A tárolóban jó szellőzést és alacsony (0 °C körüli) hő-
mérsékletet kell biztosítani. A kémiai védekezés is igen fontos a lombozat védelme 
érdekében. Az  első permetezést a lombozat 8–10 cm-es magasságánál kezdjük, 
majd 8–12 naponként több (akár 6) alkalommal is meg kell ismételni. Erre a célra 
a Dithane M-45 WP vagy Polyram DF (0,2%-ban), ANTRACOL hatékonyak.

A sárgarépa alternáriás betegsége (Alternaria porri f. sp. dauci) az egyik leg-
gyakoribb levélbetegség. A leveleken előbb apró, kerek, sárgásbarna foltok jelen-
nek meg, amelyek később összeolvadva megbarnulnak. Csapadékos időjárás esetén 
ezeken a foltokon fekete, bársonyos penészbevonat képződik. Az elhaló levelek he-
lyett a növény új leveleket fejleszt, de ez a gyökér növekedésének rovására megy.
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A kórokozó a beteg leveleken telel át. Inkább az idősebb levelek fertőződnek, 
a fiatalok nem fogékonyak.

Védekezés: Hasonlít a fekete rothadásnál leírtakhoz, de itt a védekezést július 
végétől kell elkezdeni. A fekete rothadás elleni védőszer hatékony az alternáriás 
betegség ellen is.

A sárgarépa fehérpenészes rothadását a sok tápnövényű Sclerotinia sclerotiorum 
kórokozó gomba okozza. Többek között a petrezselymen, zelleren, céklán, babon, 
borsón, uborkán, napraforgón is élősködik. A karógyökéren előbb lágy, vizenyős 
foltok jelentkeznek, melyek rothadni kezdenek. Ezek felületén fehér, vattaszerű 
penészgyep jelenik meg. E penészgyepekbe ágyazva kemény, fekete testecskék fej-
lődnek, amelyek a szaporodást biztosítják. A rothadási folyamat igen gyorsan ter-
jed, de nem bűzös. Leggyakrabban és a legnagyobb károkat a tárolókban okozza, 
a fertőzött gyökerekről a mellettük lévőkre akár sebzés nélkül is átterjed, így a rot-
hadás gócokban jelentkezik. A termelőhelyen a talajban kicsírázott szklerociumok 
(spórák) a sebeken, sérüléseken keresztül jutnak be a sárgarépa gyökereibe. Ezek 
a szaporítószervek (szklerociumok) a talajban és a tároló helyiségekben akár több 
évig is életképesek maradnak.

A  védekezést az észszerű vetésváltásra, kulturális higiéniára, betakarításra, 
a megfelelő tárolási körülmények biztosítására kell alapozni. A vegyszeres véde-
kezés nehézkes és kevésbé hatékony a számos gazdanövény miatt.

A petrezselyem lisztharmata fehérpenészes rothadása, mind tüneteiben, mind 
a védekezés technikájában hasonló a sárgarépánál leírtakhoz.
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A petrezselyem szeptóriás levélfoltossága (Septoria petroselini) igen gyako-
ri betegsége a petrezselyemnek, különösen csapadékos időjárás esetén, amikor a 
lombozat pusztulását okozza. Fertőzéskor a levéllemezeken apró, 2–3 mm átmérő-
jű, kerek, barna foltok alakulnak ki. A foltokat sötétbarna szegély övezi, közepén 
a szövet kifakul és elvékonyodik. Itt fejlődnek ki a gomba termőtestei gombostűfej 
nagyságú, fekete pontok alakjában. Az ezekben kifejlődő spórák révén telel át a 
fertőzött növényi maradványokon és a magon. Ezek biztosítják majd tavasszal az 
újrafertőzést.

Védekezés: fertőzésmentes szaporítóanyag használata, vetésforgó, kulturális hi-
giénia megelőzésként. A fertőzés első tüneteinek észlelésekor rézkészítményekkel 
vagy Merpan (Captan)-nal kell kezelni, de ha a levélzetet is felhasználjuk, tartsuk 
be a feltüntetett várakozási időt.

A zeller szeptóriás levélfoltosságát két kórokozó gomba is okozhatja, a Sep-
toria apii – a nagy levélfoltosságot, míg a Septoria apii graveolentis – a kis levélfol-
tosságot. A Septoria apii nagy, 3–10 mm átmérőjű kerek, barnaszegélyű foltokat 
képez a levélen, míg a Septoria apii graveolentiss sokkal kisebb és sötétbarna, sze-
gély nélküli foltokat okoz. A betegség már palánta korban, 3-4 leveles állapotban 
megfertőzi a növényeket. A betegség lefolyása, kártétele hasonló a petrezselyem 
szeptóriás levélfoltosságához, így az ellene való védekezés is hasonló.

A zeller varasodása elterjedt betegség, amely a gumó minőségi és mennyiségi 
csökkenését eredményezi. E betegséget a Phoma apiicola gomba okozza. A gumó-
kon előbb sima, fényes felületű foltok jelennek meg, amelyekben a szövetek meg-
barnulnak, megpuhulnak, majd a külső bőrszövet megkérgesedik, megrepedezik 
és varas felületű lesz. Ezeken a részeken fejlődnek ki a gomba szaporítótestei, igen 
apró, fekete pontok alakjában. Tárolás idején a vörösesbarna foltok megnagyob-
bodnak, enyhén besüppednek, ráncosodnak, de nem hatolnak a mélyebben fekvő 
szövetekbe, viszont a repedéseken át rothasztó mikroorganizmusok hatolnak a 
gumóba, amelyek elpusztíthatják azt. A gomba a talajba a beteg növényi maradvá-
nyokon több évig is fertőzőképes marad. A palántákat kiültetés után fertőzi külö-
nösen hűvös, csapadékos időjárás esetén. Ezért a későbbi kiültetéssel elkerülhetők 
a kedvező fertőzési körülmények, így a növények egészségesek maradnak.

Védekezés: csávázott vetőmag használata, vetésforgó, kulturális higiénia, meg-
felelő tárolási körülmények biztosítása.

A fent említett kórokozókon kívül még számos kisebb jelentőségű vírus, bakté-
rium és gomba okozhat kisebb-nagyobb károkat a terményben.

Orbán Sándor
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gyermekoldala

Kemenes Inez: 
Ősz

Iskolánk udvarán
Fúj a szél, fúj a szél,
Hullik a fáról a
Szomorú falevél.

Megeredt az eső,
Csepereg, csepereg.
Sose jössz vissza már,
Gyönyörű kikelet?

Lobbanj fel, rőzseláng,
Pattogó, pattogó!
Holnap már itt a tél,
Vág a szél, hull a hó.

Az András napjához leg-
közelebb eső vasár-
nap az advent kezde-
te. Arra készülünk, hogy 
lelkünkben megszüles-
sen Jézus, a Fény. A 
csendes várakozásban 
nincs helye a mulatozás-
nak, karácsonyig nem 
rendezünk bált, nem 
hallgatunk hangos zenét, 
úgy is mondják: András 
zárja a hegedűt.

Színezd ki 
a Márton-napi kifestőt 
és az adventi koszorút.

Két lábon totyogó párna,
Tömik, hogy hízzon a mája,

Matyi róla kapta a nevét,
Márton süt belőle pecsenyét.

Mi az?



IV. József Attila
A 80 éve, 1937. december 3-án elhunyt József Attila költő Ódájának sorait idézzük: „Mifé
le lélek és miféle fény / ...” (folytatás: függ. 1., vízsz. 3., függ. 16., vízsz. 17., vízsz. 32., függ. 27.)
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VÍZSZINTES: 1. Sántikálni kezd! 11. Majd
nem átír! 13. Igekötő 14. ... Giuseppina 
Strepponi (G. Verdi felesége) 15. Kalotaszegi 
falu 19. Hatból kettő! 20. Fel (angol) 21. Régi 
magyar hosszmérték (kb. 30 cm) 23. Olasz vá
ros Campania régióban 25. Egyféle focihátvéd 
27. Legendabeli brit király (Kr. e. 10. század) 
28. Elemi parányra vonatkozó 29. Kettévágott 
kalpag! 30. Washington ... (főváros) 35. Cég
forma (röv.) 36. Az ENSZ munkaügyi szerve 
37. Hurkolt végű sétapálca (angol/skót) 38. 
„A” fekete tintafesték 40. Atomrács része! 42. 
... fel (edd meg) 43. Portrét 46. Őrli a közepét! 
47. Keskeny alakú, hátultöltős lőfegyver 51. ... 
Taylor (színésznő) 52. Fiat ... (autó) 54. Má
solatokat és kimutatásokat készítő beosztott 
tisztviselő (volt) 55. Nagyobb kavics

FÜGGŐLEGES: 2. Eredeti formájáról átala
kított ingatlan jelzője 4. Szibériai folyam 5. 
A Tőzsdecápák című film főszereplője (Gor
don), Michael Douglas alakításában 6. A, á, 
... (ábécékezdet) 7. Valaki arcához közel he
lyezze 8. Labdarúgóedző (Imre) 9. Hamis 
10. Zajlik a jég 12. Dublin lakója 18. Azok 
a személyek 22. Az egyik főangyal 24. A Bi
ka csillagkép főcsillaga 26. A hegy leve 29. 
Eperszemek! 31. Felfoghatatlanul nagy szá
mok (tréfásan) 33. Közösség (német) 34. 
Thaiföldi és Burkina Fasói gépkocsijelzés 
39. Cári rendeletet 41. A tetejére 44. Ame
rikai filmrendező (Albert) 45. ... Bó Cúailnge 
(óír mitológiai történet) 48. Kiotóban talál
ható! 49. JRY 50. Összekuszálva köt! 53. 
Pompás részlet!
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Péntek Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 155 éve, 1862-ben született Kégl Sándor orientalista, 
irodalomtörténész, a magyar iranisztika kiemelkedő 
alakja, az MTA tagja († 1920).

2 Szombat Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó származéka.

2 15 éve, 2002-ben hunyt el Marx György magyar fizi-
kus, az MTA tagja.

3 Vasárnap Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc 
Advent 1. vasárnapja

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3 205 éve, 1812-ben Felsőbányán született Lugossy Jó-
zsef magyar nyelvész, orientalista, az MTA tagja. 
80 éve, 1937-ben elhunyt József Attila Kossuth- és 
Baumgarten- és (posztumusz) Kossuth-díjas magyar 
költő. Az ő születésnapja a Magyar Költészet Napja.

4 Hétfő Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János, Szt. Bor-
bála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4 85 éve, 1932-ben született Makai Péter Erkel Ferenc-
díjas színházi rendező, díszlet- és jelmeztervező, érde-
mes művész, Makai Ödön és József Etelka fia, József 
Attila unokaöccse († 1991).

5 Kedd Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5 80 éve, 1937-ben hunyt el Thorma János magyar festő-
művész, a nagybányai művésztelep alapítója és egyik 
jellegzetes mestere.

6 Szerda Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós 

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6 220 éve, 1797-ben született Nagy Károly magyar mate-
matikus, csillagász († 1868).

7 Csütörtök Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7 125 éve, 1892-ben született Kosáryné Réz Lola magyar 
író, műfordító, Kosáry Domokos történész édesanyja 
(† 1984). 
110 éve, 1907-ben született Ámos Imre magyar festő-
művész († 1944). 
90 éve, 1927-ben született Fodor Sándor romániai 
magyar író, műfordító († 2012).

8 Péntek Mária, Márta, Emő, Emőke, Im-
makuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8 175 éve, 1842-ben született Csiky Gergely magyar író, 
költő, drámaíró, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja († 1891). 
145 éve, 1872-ben született Janovics Jenő színész, 
a Kolozsvári Nemzeti Színház kiemelkedő igazgatója, 
e színház impozáns épületének építtetője, filmrendező, 
a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és 
Korda Sándor felfedezője († 1945).

9 Szombat Gyöngyi, Györgyi, Natália, Leona  
Szt. Juan Diego 

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája. 
Leona – görög–latin eredetű; jelen-
tése: oroszlán.

9 580 éve, 1437-ben hunyt el Luxemburgi Zsigmond 
magyar király, cseh király, német-római császár. 
580 éve, 1437-ben koronázta Széchényi György eszter-
gomi érsek magyar királlyá I. Lipót magyar király ki-
lencéves József fiát, aki atyja halálát követően I. József 
magyar királyként 1705. május 5-től 1711. április 27-ig 
uralkodott.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Péntek Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 155 éve, 1862-ben született Kégl Sándor orientalista, 
irodalomtörténész, a magyar iranisztika kiemelkedő 
alakja, az MTA tagja († 1920).

2 Szombat Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó származéka.

2 15 éve, 2002-ben hunyt el Marx György magyar fizi-
kus, az MTA tagja.

3 Vasárnap Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc 
Advent 1. vasárnapja

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3 205 éve, 1812-ben Felsőbányán született Lugossy Jó-
zsef magyar nyelvész, orientalista, az MTA tagja. 
80 éve, 1937-ben elhunyt József Attila Kossuth- és 
Baumgarten- és (posztumusz) Kossuth-díjas magyar 
költő. Az ő születésnapja a Magyar Költészet Napja.

4 Hétfő Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János, Szt. Bor-
bála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4 85 éve, 1932-ben született Makai Péter Erkel Ferenc-
díjas színházi rendező, díszlet- és jelmeztervező, érde-
mes művész, Makai Ödön és József Etelka fia, József 
Attila unokaöccse († 1991).

5 Kedd Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5 80 éve, 1937-ben hunyt el Thorma János magyar festő-
művész, a nagybányai művésztelep alapítója és egyik 
jellegzetes mestere.

6 Szerda Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós 

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6 220 éve, 1797-ben született Nagy Károly magyar mate-
matikus, csillagász († 1868).

7 Csütörtök Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7 125 éve, 1892-ben született Kosáryné Réz Lola magyar 
író, műfordító, Kosáry Domokos történész édesanyja 
(† 1984). 
110 éve, 1907-ben született Ámos Imre magyar festő-
művész († 1944). 
90 éve, 1927-ben született Fodor Sándor romániai 
magyar író, műfordító († 2012).

8 Péntek Mária, Márta, Emő, Emőke, Im-
makuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8 175 éve, 1842-ben született Csiky Gergely magyar író, 
költő, drámaíró, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja († 1891). 
145 éve, 1872-ben született Janovics Jenő színész, 
a Kolozsvári Nemzeti Színház kiemelkedő igazgatója, 
e színház impozáns épületének építtetője, filmrendező, 
a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és 
Korda Sándor felfedezője († 1945).

9 Szombat Gyöngyi, Györgyi, Natália, Leona  
Szt. Juan Diego 

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája. 
Leona – görög–latin eredetű; jelen-
tése: oroszlán.

9 580 éve, 1437-ben hunyt el Luxemburgi Zsigmond 
magyar király, cseh király, német-római császár. 
580 éve, 1437-ben koronázta Széchényi György eszter-
gomi érsek magyar királlyá I. Lipót magyar király ki-
lencéves József fiát, aki atyja halálát követően I. József 
magyar királyként 1705. május 5-től 1711. április 27-ig 
uralkodott.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

10 Vasárnap Judit 
Advent 2. vasárnapja

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 80 éve, 1937-ben vette át – elsőként Magyarországról 
– Szent-Györgyi Albert az élettani vagy orvosi Nobel-
díjat. 
15 éve, 2002-ben tüntették ki Kertész Imrét irodalmi 
Nobel-díjjal, elsőként a 21. században a Budapesten 
született Nobel-díjasok között.

11 Hétfő Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11 150 éve, 1867-ben hunyt el az erdélyi születésű Bérczy 
Károly magyar író, újságíró, műfordító.

12 Kedd Gabriella, Ottília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12 70 éve, 1947-ben született Pászthy Júlia Liszt Ferenc-
díjas opera-énekesnő. 
45 éve, 1972-ben hunyt el Kondor Béla Kossuth-díjas, 
kétszeres Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész, 
grafikus.

13 Szerda Lúcia, Luca, Otília  
  
Szt. Lúcia 

Luca – a Lúcia régi magyar formája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: 
virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 540 éve, 1477-ben Korneuburgban Hunyadi Mátyás 
letette a koronázási esküt mint Csehország királya.

A Luca-napot követő 12 
nap időjárása jelzi a kö-
vetkező év 12 hónapjának 
időjárását.  
Szent Lucának híres napja,  
A napot rövidre szabja.  
Ha Luca sárban jár,  
A karácsony hóban áll.

14 Csütörtök Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 580 éve vesztette életét Budai Nagy Antal erdélyi 
kisnemes, az 1437-es erdélyi parasztfelkelés vezére, 
Kolozsvárnál december 10–14. között, az erdélyi neme-
si seregek ellen vívott harcban. 
410 éve, 1607-ben született Kemény János erdélyi 
fejedelem († 1662).

15 Péntek Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 215 éve, 1802-ben Kolozsváron született Bolyai János, 
világhírű matematikus, a „magyar Eukleidész”, akiben 
a magyarság teremtő géniusza a tudomány terén a 
legmagasabb fokon öltött testet († 1860). 
195 éve, 1822-ben hunyt el Verseghy Ferenc magyar 
költő, író, nyelvtudós, esztéta, a francia himnusz, 
a Marseillaise magyarra fordítója. 

16 Szombat Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16 135 éve, 1882-ben született Kodály Zoltán Kossuth- 
díjas magyar zeneszerző, népzenekutató, zenetudós, 
az MTA elnöke (1946–1949) Szent-Györgyi Albert 
társelnökségével († 1967). 
60 éve, 1957-ben hunyt el Gellért Oszkár Kossuth- 
és Baumgarten-díjas magyar költő.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

10 Vasárnap Judit 
Advent 2. vasárnapja

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 80 éve, 1937-ben vette át – elsőként Magyarországról 
– Szent-Györgyi Albert az élettani vagy orvosi Nobel-
díjat. 
15 éve, 2002-ben tüntették ki Kertész Imrét irodalmi 
Nobel-díjjal, elsőként a 21. században a Budapesten 
született Nobel-díjasok között.

11 Hétfő Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11 150 éve, 1867-ben hunyt el az erdélyi születésű Bérczy 
Károly magyar író, újságíró, műfordító.

12 Kedd Gabriella, Ottília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12 70 éve, 1947-ben született Pászthy Júlia Liszt Ferenc-
díjas opera-énekesnő. 
45 éve, 1972-ben hunyt el Kondor Béla Kossuth-díjas, 
kétszeres Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész, 
grafikus.

13 Szerda Lúcia, Luca, Otília  
  
Szt. Lúcia 

Luca – a Lúcia régi magyar formája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: 
virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 540 éve, 1477-ben Korneuburgban Hunyadi Mátyás 
letette a koronázási esküt mint Csehország királya.

A Luca-napot követő 12 
nap időjárása jelzi a kö-
vetkező év 12 hónapjának 
időjárását.  
Szent Lucának híres napja,  
A napot rövidre szabja.  
Ha Luca sárban jár,  
A karácsony hóban áll.

14 Csütörtök Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 580 éve vesztette életét Budai Nagy Antal erdélyi 
kisnemes, az 1437-es erdélyi parasztfelkelés vezére, 
Kolozsvárnál december 10–14. között, az erdélyi neme-
si seregek ellen vívott harcban. 
410 éve, 1607-ben született Kemény János erdélyi 
fejedelem († 1662).

15 Péntek Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 215 éve, 1802-ben Kolozsváron született Bolyai János, 
világhírű matematikus, a „magyar Eukleidész”, akiben 
a magyarság teremtő géniusza a tudomány terén a 
legmagasabb fokon öltött testet († 1860). 
195 éve, 1822-ben hunyt el Verseghy Ferenc magyar 
költő, író, nyelvtudós, esztéta, a francia himnusz, 
a Marseillaise magyarra fordítója. 

16 Szombat Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16 135 éve, 1882-ben született Kodály Zoltán Kossuth- 
díjas magyar zeneszerző, népzenekutató, zenetudós, 
az MTA elnöke (1946–1949) Szent-Györgyi Albert 
társelnökségével († 1967). 
60 éve, 1957-ben hunyt el Gellért Oszkár Kossuth- 
és Baumgarten-díjas magyar költő.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

17 Vasárnap Olimpia, Iza  
Szt. Lázár  
Advent 3. vasárnapja

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olümposz 
hegyéről való.

17

18 Hétfő Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18

19 Kedd Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19 575 éve, 1442-ben hunyt el Luxemburgi Erzsébet 
magyar királyné, Zsigmond magyar király és Cillei 
Borbála lánya, Habsburg Albert király özvegye. 
80 éve, 1937-ben született Marék Veronika József Atti-
la-díjas magyar író, grafikus.

20 Szerda Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil 

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 60 éve, 1957-ben hunyt el Ferenczy Noémi Kossuth- 
díjas festőművész, Ferenczy Károly lánya.

21 Csütörtök Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 60 éve, 1957-ben hunyt el Losonczy Géza magyar poli-
tikus, Nagy Imre kormányának államminisztere.

Ha Tamás reggelén friss 
hó esett,  
boldog, békés karácsonyt 
remélhettek.

22 Péntek Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Zeusztól származó.

22

23 Szombat Viktória, Győző  
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23

24 Vasárnap Ádám, Éva, Adél 
Advent 4. vasárnapja

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 180 éve, 1837-ben született Elisabeth Eugenie Amalie 
von Wittelsbach bajor hercegnő, később Erzsébet 
osztrák császárné, magyar királyné, közismert nevén 
„Sissy” († 1898). 
55 éve, 1962-ben hunyt el Sándor Kálmán Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar író.

Ha az éjszaka folyamán 
a szél keletről fúj, akkor 
marhavészt, nyugatról 
emberek halálát, délről 
betegséget hozott. 
Ha karácsony éjszakáján 
szépen hull a hó, remény-
séget ad, hogy lészen 
minden jó.

25 Hétfő Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 85 éve, 1932-ben született Domján Edit Jászai Mari- 
díjas magyar színésznő († 1972). 
40 éve, 1977-ben hunyt el Reményi József szobrász, 
érem- és plakettművész.

Ha fehér karácsony, akkor 
zöld húsvét, ha fekete kará-
csony, akkor fehér húsvét. 
Ha tiszta, napos az idő, 
akkor száraz nyár, jó 
gyümölcstermés, sok bor 
várható.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

17 Vasárnap Olimpia, Iza  
Szt. Lázár  
Advent 3. vasárnapja

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olümposz 
hegyéről való.

17

18 Hétfő Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18

19 Kedd Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19 575 éve, 1442-ben hunyt el Luxemburgi Erzsébet 
magyar királyné, Zsigmond magyar király és Cillei 
Borbála lánya, Habsburg Albert király özvegye. 
80 éve, 1937-ben született Marék Veronika József Atti-
la-díjas magyar író, grafikus.

20 Szerda Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil 

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 60 éve, 1957-ben hunyt el Ferenczy Noémi Kossuth- 
díjas festőművész, Ferenczy Károly lánya.

21 Csütörtök Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 60 éve, 1957-ben hunyt el Losonczy Géza magyar poli-
tikus, Nagy Imre kormányának államminisztere.

Ha Tamás reggelén friss 
hó esett,  
boldog, békés karácsonyt 
remélhettek.

22 Péntek Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Zeusztól származó.

22

23 Szombat Viktória, Győző  
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23

24 Vasárnap Ádám, Éva, Adél 
Advent 4. vasárnapja

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 180 éve, 1837-ben született Elisabeth Eugenie Amalie 
von Wittelsbach bajor hercegnő, később Erzsébet 
osztrák császárné, magyar királyné, közismert nevén 
„Sissy” († 1898). 
55 éve, 1962-ben hunyt el Sándor Kálmán Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar író.

Ha az éjszaka folyamán 
a szél keletről fúj, akkor 
marhavészt, nyugatról 
emberek halálát, délről 
betegséget hozott. 
Ha karácsony éjszakáján 
szépen hull a hó, remény-
séget ad, hogy lészen 
minden jó.

25 Hétfő Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 85 éve, 1932-ben született Domján Edit Jászai Mari- 
díjas magyar színésznő († 1972). 
40 éve, 1977-ben hunyt el Reményi József szobrász, 
érem- és plakettművész.

Ha fehér karácsony, akkor 
zöld húsvét, ha fekete kará-
csony, akkor fehér húsvét. 
Ha tiszta, napos az idő, 
akkor száraz nyár, jó 
gyümölcstermés, sok bor 
várható.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

26 Kedd István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

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

26 195 éve, 1822-ben mutatták be Kolozsváron az első 
magyar operát, Ruzitska József Béla futása című művét. 
45 éve, 1972-ben hunyt el Domján Edit Jászai Mari- 
díjas magyar színésznő.

Ha szép, napos idő van, 
akkor mindenből jó ter-
més lesz. 
Ha zúzmarásak a fák, 
és kisüt a nap, akkor jó 
makktermés várható.

27 Szerda János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

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

27 115 éve, 1902-ben született Ecsődi Ákos magyar festő-
művész, rajztanár († 1983). 
115 éve, 1902-ben született Szabó Ferenc Kossuth-díjas 
magyar zeneszerző († 1969). 
45 éve, 1972-ben hunyt el a nagyváradi születésű 
Dutka Ákos magyar költő, újságíró.

28 Csütörtök Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 80 éve, 1937-ben hunyt el Maurice Ravel francia 
zeneszerző.

29 Péntek Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29 215 éve, 1802-ben született Kiss Bálint magyar festő-
művész († 1868). 
85 éve, 1932-ben született Botvay Károly Kossuth-díjas 
magyar gordonkaművész. 
30 éve, 1987-ben hunyt el Száraz György Kossuth- 
és József Attila-díjas magyar író, szerkesztő.

30 Szombat Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 70 éve, 1947-ben lemondott I. Mihály román király, és 
kikiáltották a Román Népköztársaságot. 
55 éve, 1962-ben elhunyt Remenyik Zsigmond magyar 
író.

31 Vasárnap Szilveszter, óév  
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelenté-
se: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 90 éve, 1927-ben született Ruttkai Éva Kossuth-  
és Jászai Mari-díjas magyar színésznő († 1986). 
80 éve, 1937-ben hunyt el Czigány Dezső magyar 
festőművész. 

Szilveszter éjszakáján 
ha szépen ragyognak a 
csillagok, akkor bőséges 
aratás és szüret várható. 
Ellenben ha szilveszter 
éjjel esik, újév reggelén 
már süt a nap, akkor rossz 
lesz a termés.  
Az esztendő utolsó 
estéje s a következő év 
első napjának időjárása 
ha egyforma, akkor jó 
termés, gazdag esztendő 
várható.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

26 Kedd István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

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

26 195 éve, 1822-ben mutatták be Kolozsváron az első 
magyar operát, Ruzitska József Béla futása című művét. 
45 éve, 1972-ben hunyt el Domján Edit Jászai Mari- 
díjas magyar színésznő.

Ha szép, napos idő van, 
akkor mindenből jó ter-
més lesz. 
Ha zúzmarásak a fák, 
és kisüt a nap, akkor jó 
makktermés várható.

27 Szerda János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

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

27 115 éve, 1902-ben született Ecsődi Ákos magyar festő-
művész, rajztanár († 1983). 
115 éve, 1902-ben született Szabó Ferenc Kossuth-díjas 
magyar zeneszerző († 1969). 
45 éve, 1972-ben hunyt el a nagyváradi születésű 
Dutka Ákos magyar költő, újságíró.

28 Csütörtök Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 80 éve, 1937-ben hunyt el Maurice Ravel francia 
zeneszerző.

29 Péntek Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29 215 éve, 1802-ben született Kiss Bálint magyar festő-
művész († 1868). 
85 éve, 1932-ben született Botvay Károly Kossuth-díjas 
magyar gordonkaművész. 
30 éve, 1987-ben hunyt el Száraz György Kossuth- 
és József Attila-díjas magyar író, szerkesztő.

30 Szombat Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 70 éve, 1947-ben lemondott I. Mihály román király, és 
kikiáltották a Román Népköztársaságot. 
55 éve, 1962-ben elhunyt Remenyik Zsigmond magyar 
író.

31 Vasárnap Szilveszter, óév  
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelenté-
se: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 90 éve, 1927-ben született Ruttkai Éva Kossuth-  
és Jászai Mari-díjas magyar színésznő († 1986). 
80 éve, 1937-ben hunyt el Czigány Dezső magyar 
festőművész. 

Szilveszter éjszakáján 
ha szépen ragyognak a 
csillagok, akkor bőséges 
aratás és szüret várható. 
Ellenben ha szilveszter 
éjjel esik, újév reggelén 
már süt a nap, akkor rossz 
lesz a termés.  
Az esztendő utolsó 
estéje s a következő év 
első napjának időjárása 
ha egyforma, akkor jó 
termés, gazdag esztendő 
várható.
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Családszerkezet

A családban a vezető szerep az 
apáé volt. Az  asszony én uramnak 
szólította férjét. Az após apámuram, 
anyós anyámasszony, a nagyapa a 
gyerekeknek bapó, illetve a nagy-
anya nanó.1

Egy családon belül általában 
négy gyereket vállaltak, akik a szü-
lőknek cselédjei voltak. A hagyomá-
nyos paraszti társadalom értékeit 
képviselő család nevelési céljaihoz 
hasonlóan nem a gyerekek egyéni 
képességeire, hanem a munkavég-
zésre fektették a hangsúlyt. A gye-
rekek képzése elsősorban családi 
körben zajlott, az iskola nevelő sze-
repe minimális volt, hiszen a szülők 
tudatosan a munkára nevelték és a 
hagyományos gazdálkodásra készí-
tették gyerekeiket.

A házasságkötésre a körzeti en-
dogámia volt jellemző, ami a gaz-
dálkodás fenntartásának egyik fon-
tos eszköze. Emellett ugyanazon 
társadalmi és vagyoni szint endo-
gámiája is lényeges szempont volt.2

A  családon belül jellegzetes 
névadási szokást alakítottak ki. 
A  keresztnév használatánál meg 
kell említenünk a családi hagyomá-
nyozódás jelenségét, rendszerint az 
adott család, ág alapítójának neve 
öröklődött nemzedékeken keresztül. A családnevek jelentős része valamely kör-
zetre sajátosan jellemző volt. A nevek közül 16 (Adorján, Angyal, Barabás, Dénes, 
Fogarasi, Gyulai, Hancz, Józsa, Kalló, Kömöcsi, Mezei, Molnár, Pál, Török, Vári, 
Vígh) a Hidelvére; 14 (Bagaméri, Basa, Dancs, Kálmán, Kedves, Kerekes, Kocsis, 
Kujbusz, Lengyel, Magyari, Orosz, Szenes, Tövis, Zsejki) a Kétvízközre; 17 (Albert, 
Bertalan, Boldizsár, Borbély, Butyka, Dezső, Furu, Füzi, Hatházi, Karsai, Kászoni, 

1 Németh 1987: 221.
2 Pillich–Vetési–Vincze 1984: 96.
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Kiss, Nagy, Rácz, Szalma, Tárkányi) a Külmagyar utcai körzetre; 24 (Airizer, Amb-
rus, Bandár, Berki, Csiki, Deák, Diószegi, Gáspár, Gombos, Hunyadi, Incze, Kato-
na, Kelemen, Kilin, Kovács, Kömös, Kőszegi, Kun, Lukács, Porkoláb, Szász, Tóth, 
Toroczkai) pedig a Külközép utcai körzetre volt jellemző.3

3 Pillich–Vetési–Vincze 1984: 83.
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00 Adorjáni Dezső Zoltán

Főnix vagy por és hamu?!
A reformáció jubileumának lényege

ÉVEZREDEK ÓTA  ÉL AZ EMBERISÉG KULTÚRÁJÁBAN a hamvaiból életre 
kelő főnix legendája. A legenda szerint a csodálatos vörös-arany színű madár lán-
gokba borulva hal meg, hamvaiból pedig fiatal főnixmadár kel életre. Mitológiai 
madár, szimbólum, archetipikus kép vagy egyszerű sivatagi madár van az elbe-
szélés mögött?! Nem tudni. Annyi bizonyos, hogy mélyen él az emberi tudatban 
az újjászületés, a megújulás vágya, és ezt a főnix testesíti meg. Nem meglepő, 
hogy keresztyének is élnek ezzel a szimbólummal. Az őskeresztyének számára is 
a főnix Krisztus jelképe volt, és ma is ott tündököl Debrecen város címerén. A vá-
ros többször tűzvész áldozatául esett, és mégis újjáéledt. Valóban megragadja a 
fantáziánk az óriás szárnyait csattogtató, vörösarany fényben úszó madár. Mintha 
az élet minden ereje és szépsége az ő tollaiban gyűlt volna össze… Lángokba bo-
ruló halálában ott érezzük emberi mulandóságunk tragédiáját. „Biza, por és hamu 
vagyunk…” Jól tudjuk ezt mi magyarok, hiszen közel ezeréves első magyar nyel-
vű szövegemlékünk is erről szól. Ki is vitatná? Por és hamu vagyunk… Alkotha-
tunk nagyot, szemrevalót és méltót, de az idő foga semmin, senkin nem könyörül. 
A fényképek fakulnak, az emlékek porladnak, és gyűlnek a romok.

Összeszorul a szívünk, amikor ma az európai keresztyénség háza táján sok 
port és hamut látunk. Szomorúan megtorpanunk, ha akár százéves templomok 
ma üresen konganak vagy akár össze is omlanak, porrá lesznek, mert az elmúlás, 
a gyülekezeti tagok hiánya egyszerűen megviselte őket. Volt pedig idő, amikor 
a Krisztusba vetett reménység főnixként szárnyalt, és mélyen benne élt az em-
berek szívében. Ilyen idő volt a reformáció. Jóleső érzés idén az ötszáz évvel ez-
előtti reformáció nagyszerűségére emlékezni. Száz évvel ezelőtt háború volt, nem 
emlékezés. Most idén lehet, szabad, kell ünnepelni. Sokakat összegyűjtött ez a 
kerek évforduló, ez az identitást erősítő mérföldkő. A mi Romániai Evangélikus-
Lutheránus Egyházunk is ünnepel. Örvendetes volt már tavaly ünnepi zsinattal 
kezdeni az ünnepségsorozatot. Felemelő élmény volt a háromezer főt megszólító 
Reformációi Zarándoklat – Királyföldi és Barcasági Csángómagyar Világtalálkozó. 
Ebben az esztendőben jubileumi közgyűlésre került sor, ahol az erdélyi három 
egyházmegye együtt ünnepelt. A reformáció évfordulója a fiatalokat is megszólít-
ja. Idén került megrendezésre Válaszúton a 3. Köz-ép-pont, az Erdélyi Lutheránus 
Ifjúsági Találkozó. Kiállítások nyílnak, előadások sorjáznak. Kórustalálkozó volt, 
és Luther-szobrot is avattunk. A  jubilálásnak egy örvendetes eleme az is, hogy 
nem egyedül ünneplünk. Határokat átívelő emlékezésünk közösségbe egyesít re-
formátus szász testvérekkel és a világ evangélikusságával is. Ez lenne a főnix szár-
nyalása? Most repül teljes pompájában, és jövőben már romokban hever? Csak toll 
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és cifra dísz lenne minden? Jövőben újra üres templomok visszhangozzák az evan-
gélium szavát? Ünnepünk a lényegre mutat rá, vagy csak felvonultatjuk emberi, 
múló dicsőségünk? Csak por és hamu marad az ünnep után? Azt mondják, a jó 
kérdés már fél felelet. Hadd legyen a jubileumi esztendő jó kérdése az, hogy mi a 
lelki megújulás, a keresztyénség, az evangélikusság jövőjének kulcsa. Mélyen él az 
emberben az újjászületés képe, és a legenda szerint ötszáz évente újjáéled a főnix. 
Az vitathatatlan, hogy az ünnepségek nem múlnak el nyomtalanul. Számtalan ta-
lálkozásnak adtak teret, és a megerősödött emberi kapcsolatok együtt hordozzák 
majd az ünnep emlékét. Mégis félek, hogy csak emlékek maradnak, fotók a világ-
hálón. Szárnyal a főnix, de vajon Krisztust hordozza? A keresztyénségnek nem volt 
és nem lesz jövője Jézus Krisztus nélkül. Pál apostol és Luther is azon fáradoztak, 
hogy Őrá mutassanak. Az emberi hamvakból való feltámadásra csak egyetlen fő-
nix volt képes, és az Krisztus. Ünneplésünk lényege a vele való találkozás, a vele 
való kapcsolat megerősítése. Ő élő és ható Úr ma is, és velünk halad az emmausi 
úton. Türelmesen meghallgat és tanít. Látjuk őt? Felismerjük őt? Ő a kezdet és 
vég, ő az út, az igazság és az élet. Szent és tiszta Megváltóként ott áll ma is, 500 év 
múltával is mellettünk, és várja, hogy beengedjük otthonainkba. Nem egy emberi 
eszményképként, a példaképként szolgáló celeb, nem csupán egy nagy tanító, és 
nem is politikai vezető. Az a Krisztus, aki a főnix újjászülető szárnyalásának titka, 
az a megfeszített, bennünket Istennel megbékítő Messiás, a haláltól megváltó Jé-
zus. Minden kor más-más fullasztó ködbe rejtette az emberiséget. A mi korunknak 
is van ilyen porfellege, és elvilágiasodott életünkben aligha van szemünk arra, 
hogy felismerjük minden jövő titkát, az Istennel közösségben élő életet. Ebbe az 
életbe pedig csak Krisztus vezethet be. Mert sok minden elmúlik, de Krisztusban 
ott van a teremtő, megváltó és megszentelő Isten minden ereje, amely képes a por-
ból és hamuból feltámadni. Krisztusban ott az élet minden ereje, amely minden 
porfelleget leküzdve magasan és fényesen tud szárnyalni. Ez a Krisztus, ez a főnix 
ragyogja be ünneplésünket.
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EK Jezsuiták temploma

A Torda (Belső-Torda, Egyetem, Universităţii) utca bal oldalán, a Király utca 
sarkán álló templom. Erdély Habsburg-uralom alá kerülése után a Kolozsvárra 
visszatérő jezsuiták az óvári klastromba telepedtek. Tanintézetük számára itt nem 
lévén elegendő hely, 1700 körül megvásárolták a Király, a Farkas és a Belső-Torda 
(Egyetem) utca által határolt telket, ahol 1710-ben építeni kezdték kollégiumukat 
és templomukat. → Jezsuita kollégium, Jezsuita klastrom, Főkormányszék.

Az  egyszerű homlokzatú, kéttornyú templom 1718 és 1724 között épült ba-
rokk ízlésben. Főbejárata fölött, megtört szemöldökívek között, aranybetűs felirat 
olvasható:

HONORI SANCTISSIME TRINITATIS
’A Szentháromság tiszteletére’
A jezsuita rend Mária Te-

rézia által 1773-ban történt 
feloszlatása után 1776-ban a 
kegyesrendiek – piaristák  – 
tulajdonába került. A  déli 
oldalhajó második fülké-
jének bejáratánál Altorjai 
Apor István főkormány-
széki tanácsos latin nyelvű 
sírköve látható [KíKv 100., 
102–103.]. → Kegyesrendi 
templom, Jezsuita rendház 
(Kolozsmonostor).

1736: „Általmenvén az 
utcán, az mint most az jesu-
vi ták temploma vagyon” [Ap 
158.].

A jezsuita, 1773 után kegyesrendi, majd piarista templom
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Kegyesrendi templom.
A Belső-Torda (Egyetem) utcai barokk ízlésű templom. Erdély Habsburg-uralom 

alá kerülése után a Kolozsvárra visszatérő jezsuitákat előbb az óvári klastromban 
helyezték el. Tanintézetük számára ott nem lévén elegendő hely, 1700 körül a Far-
kas és a Belső-Torda utca találkozásánál telket vásároltak, ahol 1710-ben építkezni 
kezdtek [KíKv 103.]. A jezsuita rend 1773-ban történt feloszlatása után 1776-tól 
a kegyesrend temploma lett. Kegyesrendi, piarista vagy egyetemi templomként 
emlegetik. → Jezsuiták temploma, Piarista templom.

1894: Kegyesrendiek temploma [Mach]; 1910: Kegyesrendiek temploma [Kv910].

Kegyesrendiek társháza → Nemesek konviktusa, Római Katolikus Konviktus.

Piarista templom.
A  Belső-Torda (Egyetem) utcában 1718 és 1724 között épült barokk ízlésű, 

előbb jezsuita, majd a jezsuita rend 1773-ban történt feloszlatása után 1776-tól 
kegyesrendi, másképp piarista templom. → Kegyesrendi templom.
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December 17-én Brugovitzky Edit (1917–2003) tanárnő lenne százéves. Dé-
sen született, de iskoláit is már Kolozsvárt végezte, az itteni egyetemen 
szerzett természettudományi diplomát. 1942-től az egyetemen volt tanár-

segéd, majd már a Bolyain adjunktus, végül 1975-ös nyugalomba vonulásáig elő-
adótanár a növényélettani tanszéken. Péterfi István akadémikus munkatársi kö-
réhez tartozott. Tanulmányai, szakkönyvei mind a növényélettan körébe vágnak. 
Sírja az I. C parcellából a jobb oldali főútra néz.

December 23. Bethlen Gergely gróf (1810–1867) halálának a 150. évfordulója. 
A legendás hadvezér a város adományozta díszsírhelyen nyugszik, svéd gránit em-
lékoszlopán Klösz József megmintázta fehér márvány portréja látható. Már maga 
a felirat is sokatmondó: „bethleni / Gróf Bethlen Gergely / 1810–1867 / Harczolt 
a hazáért 1848-ban / mint ezredes, / a világszabadságért mint / olasz tábornok”. 
A terméskő fedkövön négy 1849 január–februárjában vívott ütközetet neveznek 
meg, amelyekben kitüntette magát. Életpályája a marosvásárhelyi Királyi táblánál 
indul, s talán jogásztisztviselő lesz, ha nem tör ki a forradalom. Már fiatalkorában 
jó lovas és céllövő. 1842-ben édesapja helyett vív párbajt gróf Teleki Lajossal. Go-
lyót kap tüdejébe, de a következő lövéssel leteríti a grófot. A forradalom kitörése-
kor beáll nemzetőrnek. 1848 augusztusában gróf Mikes Kelemennel megszervezi 
a híres Kossuth-huszárezredet. Ebben őrnagy, majd 1849 februárjától alezredes, 
áprilisától ezredes. Bem oldalán vesz rész a harcokban, kitűnik a vízaknai és piski 
csatában. A szabadságharc bukása után Törökországban bujdosik, aztán 1859-től 
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ezredes, majd 1860-tól tábornok Garibaldi hadseregében, küzd Itália egyesítésé-
ért. Az olaszok a Szt. Móric és a Szt. Lázár renddel tüntetik ki. 1867-ben amnesz-
tiában részesül, így rögtön hazatér, Kolozsvárt telepszik le, s december 23-án itt is 
éri a halál. A gróf Rhédey-házban bérelt lakásáról temetik. A Kolozsvári és Kolozs 
Megyei Honvédegylet – mint tiszteletbeli elnökét – saját halottjának tekinti. Ko-
porsóját a honvéd bajtársak katonai tiszteletadással kísérik ki a temetőbe. Először 
a Schütz-kriptában helyezik nyugalomra, csak 1903-ban hozzák át mostani sír-
helyére, az I. C parcella felső végébe. Ide emelt síremlékét pár éve a Házsongárd 
Alapítvány restauráltatta.

December 31-én Büchler Ignác (1846–1917) orvostanár halálának a századik 
évfordulója köszönt ránk. Budapesten szerez orvosi oklevelet 1871-ben. Megpá-
lyázza az utolsó tanévébe lépő kolozsvári Orvos-sebészeti Tanintézet kórbonctani 
tanszékének tanársegédi állását, s el is nyeri. A megnyíló egyetemen már a bel-
gyógyászatra kerül át. Itt a „kopogtatás és hallgatódzás taná”-ból nyer magánta-
nári képesítést. Machik Béla professzor hosszas betegeskedése alatt és halála után 
helyettesként vezeti a tanszéket. Ezt meg is pályázza. Mikor azonban Purjesz Zsig-
mondot nevezik ki, ő a magánpraxist választja s űzi az első világháború idejéig. 
Izabella utcai otthonából kísérik ki a zsidó temetőbe.
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Művész bérbe
Akárki akármit is mond, azért szép lassan kezdünk a korlátlan lehetőségek 

hona lenni. Most is olvasom ezt a hirdetést, amely hihetetlen ajánlatokkal kecseg-
tet. Ha példának okáért nívós partit kívánok rendezni, leveszik a szervezés gondját 
a vállamról, kajáról, piáról, műsorról ők gondoskodnak. Mi kell ennél több!?

És most jól tessék figyelni! Ha legnevesebb showmaneket, színészeket és opera-
énekeseket is bérelhetek, olyanokat, akiknek a nevétől az egész ország visszhang-
zik, akkor módomban áll újabb lehetőségeken elgondolkodni.

Mi, a felső tízezer, akik rendelkezünk a megfelelő anyagi fedezettel, akár aka-
démikust is bérelhetnénk, hogy oldja meg Pistike matematikadolgozatát. Nem tu-
dom, ki ma a magyar Einstein, de hajlandó lennék neki húsz forinttal nagyobb 
gázsit adni, ha a kisfiam feladatát példásan megoldaná, amellett pedig kiszámít-
hatná az adómat is oly módon, hogy azért én is jól jöjjek ki, s az államnak is ma-
radjon valamicske. Tetszik engem érteni, ez egy matematikafenoméntől elvárható.

De amennyiben majd neves festőművészeket bérelhetünk, rájuk is komoly fel-
adatok hárulnának. Ha az európai hírű expresszionista művész festené ki a laká-
sunkat, az ő sajátos ecsetkezelése mégiscsak más színvonalat biztosítana a sima 
fehér falaknak, mintha azt a névtelen szobafestő mázolná át.

Bérelhetnénk költőt is, akár Kossuth-díjasat, a kutyafáját neki, írja meg eposz-
ban az üzleti életben véghezvitt hősi tetteinket, írjon ódát a feleségünk pizzájáról 
és születésnapi köszöntőt Jancsika harmadik születésnapjára. Nem tudom, hogy 
bármily neves is lenne, tudnánk-e otthon foglalkoztatni prózaírót… Valami azért 
neki is akadna a ház körül, legfennebb korrektúrákat végezhetne a kerti bokrokon 
és a virágágyásokban.

Dehát nemcsak művészek használhatók egy magas nívójú háztartásban, más 
diplomás és különleges képességekkel rendelkező személyek is kapnának kereseti 
lehetőséget minálunk.

Elsőosztályú futballbíró, síppal a nyakában ügyelhetne a gyermekekre, amikor 
házibulit rendeznek és nekilátnak fölfordítani a házat. Természetesen itt a két 
taccsbírónak is meglenne a szerepe. Kerül, amibe kerül.

Amikor például heves vita készülődne kirobbanni nejem és közöttem, és se-
hogyan sem tudnánk megegyezni abban, hogy kinek van igaza, kibérelhetnénk 
egy alkotmánybírát, aki szakszerűen rávezetné nejemet, hogy milyen helytelen 
nézeteket vall az élet legkülönbözőbb kérdéseiről.

Álmodozásaimból azonban kénytelen vagyok magamhoz térni. Álmodozása-
imnak ugyanis éppen az alapja hiányzik, tudniillik nem tartozom a felső tízezer-
hez, hanem inkább az alsó százezerhez. Annyi pénzem sincs, hogy kiadjam Az em
beriség boldogulásának eredeti receptjei című alapvető munkámat.

Most azon gondolkodom: egy-két koldust azért fölbérelnék, hogy szponzoroktól 
kunyerálja ki a pénzt, amiből a dolgozatomat kiadhatnám.

Az ám, de még a koldusokra való pénzem is hiányzik.
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Már az iskolák közti bajnokságok világában is ritkán terem bravúr a színamatőr 
sportolóknak, hiszen ezen a szinten is lépéselőnyben vannak azok a tanintézmé-
nyek, amelyekbe kluboknál, versenyszerűen sportoló gyerekek is járnak. Erre cá-
foltak rá az elmúlt években a Báthory István Elméleti Líceum röplabdázói, Mihály 
Béla testnevelő tanár vezetésével.

A Báthory fiúcsapata ugyanis úgy szerezte meg a kolozsvári iskolák – tantárgy-
olimpiákkal egyenértékű – bajnokságának első helyét, hogy egyetlen játékosa sem 
tartozik valamilyen klubhoz, valamennyien kizárólag az iskola együttesében röp-
labdáznak. Eközben az ellenfelek között több olyan is akad, amely 2-3-4 igazolt, 
versenyszerűen is sportoló játékost is pályára küld a mérkőzéseken. „Arra vagyok 
a legbüszkébb, hogy abszolút amatőrök vagyunk” – vallja Mihály Béla, aki azért 
nyaranta egy edzőtáborba is elviszi tanítványait. Tavaly Balatonföldváron, 2015-
be Szovátán voltak a vakáció idején a Báthory röpisei, idén nyáron visszatértek a 
korábban jól bevált tengerparthoz, és Costineşti-re mennek.

Megyei szinten is csak egyetlen ellenfele van a Báthory fiúcsapatának, ám az 
egyelőre kőkemény dió: a dési 
Papiu Ilarian Líceum ugyanis 
egyben a sportág olimpiai köz-
pontja, azaz gyakorlatilag egy 
korosztályos országos válogatot-
tal tud kiállni. Mihály Béla ezért 
ezt a második helyet is értékes 
eredménynek tartja, mondván, 
hogy a profik ellen sem vallottak 
szégyent játékosai. Az  erdélyi 
magyar középiskolák sportolim-
piáján szintén második lett a 
csapat, a kolozsvári polgármes-
teri hivatal által kiírt Líceumok 
Ligáját viszont két egymást követő évben is megnyerte.

És a már lassan hat éve együtt játszó csapatnak az utánpótlása is biztosítva 
van, hiszen az 5–8. osztályosok együttese is jól teljesített az elmúlt évben: máso-
dik lett a korosztály városi iskolás bajnokságán és harmadik a megyei szakaszon.

A Báthory István Elméleti Líceum fiú röplabdacsapatának tagjai: Bíró Dániel, 
Szalma Györfy Zsolt, Tarisnyás Tamás, Bikkfalvi Márton, Buzogány Mátyás (csa-
patkapitány), Ambrus Endre, Balázs Norbert, Simon Ádám, Székely Dezső Zsolt, 
Bartha Botond.

Boros Miklós
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Bornemisza Anna receptjeiből

Az pisztrangbúl:
1. Sóban főtt, szép kéken: Fele víz, fele ecet légyen. Sózd meg, főzd benne. 

Vedd ki a pisztrangot, mosd meg, tölts jó erős ecetet reá.
2. Sült pisztrangot hidegen.
3. Olajban rántott: hidegen igen jó étek.
4. Magyar módon főtt pisztrang: Áztass cipót borban, pisztrangot főzd meg só-

ban. A borban áztatott cipót meg almával együtt. Ereszd fel borral és ecet-
tel, rakd pisztrangot, hadd főjön. Borsold, sáfrányozd meg. Csináld édesen. 
Metélj citromot is belé. Hidegen avagy melegen adhatod. úgy főzik magyar 
módon. Tárkonyt is metélhetsz belé.

5. Fejéren és kéken is főzheted az pisztrangot: Főzd sóban, s csinálj borsó-
levesbűl, vajbúl, ecetbűl levet. Ránts lisztet, tégy borsot, gyömbért, szere-
csendió-virágot és sós citromot belé, hadd főjön együtt. Töltsd az pisztrangra: 
úgy szép fejér és kék lészen.

6. Aszú pisztrangot: petrezselyemgyükérrel, vajjal. Pergelj lisztet belé, tégy 
borsot, gyömbért, szerecsendió-virágot belé, hadd főjön együtt. Parét is te-
hetsz belé: jóízű lészen. Savanyún is csinálhatod. Ha borsólevesed nincsen, 
petrezselymet s vereshagymát főzz vízben, s rakd belé az pisztrangot.

7. Pastetumban pisztrangot: akar melegen, akar hidegen jó.
8. Süsd meg a pisztrangot, s rántsd meg vajban. Csinálj savanyúlevet borsólé-

vel, ecettel és írósvajjal. Metélj sós citromot belé, s borsold meg. Hadd főjön, 
s töltsd az pisztrangra.

9. Rántott pisztrang is jó.
10. Pisztrangot feketelével: Végy ecetet és pozsárvért. Főzd meg a pisztrangot 

sóban, és rakd az feketelévbe. Tölts bort réá s ecetet, borsold meg. Csináld 
édesen: jóízű.

11. Mustárral főtt pisztrang: Főzd meg szép kéken a pisztrangot. Rakd egy tál-
ba. Tölts borsólevet réá s írósvajat. Hadd forrjon fel az tálban, és mikor 
feladod, tölts ecetet, s csinálj mustárt réá.

12. Csináld fodorított csuka formára az pisztrangot. Rántsd [meg] petrezse-
lyemmel. Csinálj borsólévbúl, mustárbúl s vajbúl levet. Hadd főjön meg. 
Töltsd az rántott pisztrangra jó melegen.

13. Levest is csinálhatsz pisztrangbúl: Süsd meg rostélyon, törd meg mozsár-
ban pirított kenyérrel együtt. Verd által borsólével. Borsold meg, sáfrányozd 
meg. Tégy írósvajat belé, hadd forrjon fel, s jóízű lészen.

14. Lengyel lével főtt pisztrang: sárgán, vereshagymával.
15. Az sült pisztrangra kaperlilevest is csinálhatsz: Végy borsólevest, ecetet, va-

jat; forrald meg benne az kaperlit. Borsold meg, s töltsd az sült pisztrangra 
jó melegen.
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16. Metéld el az pisztrangot, vesd forró vízbe, fonnyaszd meg. Törj fokhagymát 
ecetben, hintsd meg sóval a pisztrangot, rakd belé. Hadd álljon benne egy 
óráig. Vedd ki, süsd meg rostélyon, öntözd meg vajjal. Az  levét, melyben 
ázott, forrald meg; ha igen savanyú, tölts borsólevet réá. Borsold meg, s 
töltsd az pisztrangra: jóízű lészen.

17. Egy compót és egy csukát vagdalj öszve. Főzd meg borban, szűrd meg, töltsd 
más fazékba. Tégy borsot s fahajat belé, nádmézeld meg jól. Csináld viola-
színre, rakd belé az pisztrangot, s hadd álljon úgy: igen szép lészen.

18. Főzd meg az pisztrangot kéken és savanyún. Hadd álljon úgy addig, amíg 
meghűl benne: szép kékek lésznek, és ha meghűltek, rakd ki. Úgy főzik 
kassanádban az pisztrangot. Ha el akarod küldeni, rakd zsálya közé: jószagú 
és jó lészen.

Az fejér pisztrangot, melyet Sveciában főznek, négyképpen készíthetni:
1. Süsd meg, s hadd hűljön meg.
2. Sóban főtt, kéken.
3. Ha az pisztrang nagy, mesd ki az órját, süsd meg rostélyon. Add hidegen 

vagy melegen. Csinálj savanyúlevet alája.
4. Pastetumban, fekete tengeriszőlővel és fűszerszámmal: Süsd meg, tégy írós-

vajat is belé, és szépen is sül. Hidegen is adhatod avagy melegen. Ebbűl a 
pisztrangbúl sokféle étkeket készíthetni – akár sárgán, akár feketén.
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Számos babona létezik arról, hogy nem szerencsés kaktuszt tartani az ottho-
nunkban, hisz minden tüskés, szúrós vagy hegyes végű növény negatív energiákat 
lövell szét a térben, a tüskék egyfajta támadásnak tekinthetők a környezetünk 
ellen. Sokak szerint a kaktusz tartása hangulatunkra is kihathat, szúrósabbak, 
mogorvábbak és távolságtartóbbak lehetünk tőle. Állítólag az ajándékba adott 
kaktusz elvágja a barátság fonalát is, így vigyázzunk, hogy kinek ajandékozzuk. 
Az ellenséges hangulatot keltő növények azonban pozitív hatással is rendelkez-
nek, például a negatív erőket sugárzó tereket könnyen megtisztíthatjuk velük, hisz 
egyfajta energiát bomlasztó és tisztító tulajdonsággal is bírnak a tüskés növények. 
Tehát ha nem akarjuk kidobni a kevés törődést igénylő kaktuszunkat, akkor ves-
sük be néha tértisztításra, remek szolgálatot tehetnek a kaktuszok az ablakban, 
ajtóban, udvarban vagy lépcsőházban elhelyezve, hisz ilyenkor a betolakodók és a 
nem kívánatos hatások ellen védenek meg minket.

A kaktuszok eredetileg Dél-Amerikában éltek, napjainkban azonban már a vi-
lág számos száraz szubtrópusi, sivatagos területén megtalálhatók. Megvastagodott 
szárukban nagy mennyiségű vizet képesek elraktározni, ami védelme érdekében 
leveleik tövisekké módosultak. A kaktuszok akkor fogják magukat igazán jól érez-
ni nálunk, ha megpróbáljuk az eredeti élőhelyükön megszokott körülményeket 
biztosítani számukra otthonunkban is. A kaktusz egy pozsgás növény, s mint ilyen 
szárazságtűrő, de nem szárazságszerető. A kaktuszoknak is szükségük van vízre a 
fejlődéshez. A kaktuszok kevés vizet igényelnek, hiszen egész testfelépítésükben a 
hosszas vízhiányhoz alkalmazkodtak azzal, hogy vizet képesek raktározni.

Ezeket a növényeket ültessük homokos, jó vízáteresztő talajba, ami könnyen 
átnedvesedik, de könnyen ki is szárad, így megelőzhetjük az esetleges túlöntözést. 
Elegendő őket tavasztól őszig havonta egyszer, maximum kétszer öntözni, ősztől 
tavaszig pedig teljesen szárazon tartani. Az öntözést alulról oldjuk meg, azaz a 
lyukas aljú cserepük alá tegyünk egy kis tálkába vizet, és hagyjuk, hogy a cserép-
ben lévő föld felszívja azt. Ritkán öntözzünk, de akkor alaposan, azaz addig tölt-
sük utána vízzel a tálkát, amíg a növény talajának a felső része is átnedvesedik.

Mivel a kaktuszok természetes élőhelyén is nagyon alacsony a talaj tápanyag-
tartalma, így nekünk sem célszerű ezt megváltoztatnunk. A túlzott tápoldatozás a 
növény deformálódásához vezethet.

A legtöbb kaktusz pusztulását a helytelen tartási körülmények okozzák, a túl-
öntözés és a téli melegen tartás. Ezek élettani betegségeket idéznek elő, amelyek 
legyengítik a növényeket, és a fertőzések ekkor könnyebben támadnak. A gombás 
megbetegedéseket már kevés öntözéssel is megelőzhetjük, illetve azzal, hogy in-
kább reggel öntözünk, hogy a későbbi felmelegedéssel minél hamarabb felszárad-
jon a kaktuszokra esetleg rácseppenő víz.
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A kaktuszok nagyon fény- és melegigényes növények. Ezen igényeiket tavasztól 
őszig kielégíti a napsütéses órák száma és a fény erőssége, amennyiben tűző napon 
tudjuk tartani őket. 

Télen azonban kevés a fény, mivel elegendő fényt nem tudunk biztosítani erre 
az időszakra, le kell állítanunk a kaktuszok fejlődését, és egy pihenő időszakot 
kell beiktatnunk. Ha tehát kevés a fény, akkor a hőmérséklet is legyen kevés, 
5-10 °C, és az öntözést is szüneteltessük. Így a növény mintegy téli álmot alszik. 
Ha a tél folyamán bármilyen hajtásnövekedést, friss zöldet látunk a kaktuszon, 
akkor azonnal változtassunk valamit az elhelyezésén, mert vagy a hőmérséklet 
túl magas, vagy valami nedvességet kapott a növény, ezért indult növekedésnek. 
Ha nincs pihentetve a kaktusz a tél folyamán, akkor a következő éves virágzása is 
elmaradhat.

Pávelka Réka
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gyermekoldala

Szalvéta-Mikulás

Vágd ki az oválist, vágd 
be a vastag vonal mentén, 
cakkozd a szélét, rajzolj rá arcot. A négy-
be hajtott piros szalvéta két szélső csúcsát 
hajtsd hátra, hegyét csúsztasd be a kör ré-
sén. Kész is van a vidám Mikulás.

Fel-jött im-már      az  a csil-lag,     kel-je -tek föl,    kik a-lusz-nak!

A fák, füvek lengedeznek, az angyalok énekelnek.
Paradicsom kis kertjében piros ponyva leterítve,
Azon felül ring a bölcső, abban nyugszik a Teremtő.
Jobb kezében aranyalma, bal kezében aranyvessző.
Amikor azt megzúdítja, zúg az erdő, zeng a mező,
Sosem láttam oly termőfát, 
  mint Krisztusnak keresztfáját.
Piros vérrel virágozik, szentlélekkel illatozik.

Karácsonyfa de magos, 
rajta dió aranyos,
szép angyalka ültette, 
kis Jézuska küldötte.

Diós, mákos kalácsot, 
tiszta, boldog karácsonyt!
Üljünk vidám ünnepet, 
Jézuska megszületett!
           (Népköltés)



V. Fodor Sándor
A fősorokban a 90 éve, 1927. december 7-én született Fodor Sándor író közkedvelt mese
alakjainak nevét rejtettük el.

NÉMET 
ÁRUHÁZ

LÁNC
ELTÉPŐ

NEM SŰRŰ
FRANCIA 

FŐRENDEK

AFRIKAI 
NYELV ÉS 
NÉPCSO

PORT

SZÁZLÁBÚ 
(LATIN)
KELVIN 
(RÖV.)

NŐI NÉV 
(FEBR. 26.)

2.
JÓMÓDÚ

ATHÉNI 
SPORTKLUB
LATIN KET
TŐSBETŰ

... NYÚJT 
BE, 

FELLEBBEZ

FOCISTA 
(GLEN DE)
DICSÉRŐ 
VERSET

3.
KIS ÉRTÉ
KŰ FÉM

PÉNZ VOLT

A KÓRHÁZ 
JELE

TÜKÖRBEN 
VAN!

BECÉZETT 
PÁL

NAGYSZÁ
MÚ

FRANCIA 
SZEMÉLYES 

NÉVMÁS

RAGADO
ZÓ MADÁR
... KIRÁLYA 
(É. LALO)

KISSÉ 
ÁTVISZ!

ÖSSZEESŐ

SZINTÉN 
NE
7.

8.

DÉLAME
RIKAI 

STRUCC
ÁTRUHÁZ

AFRODIZI
ÁKUM
ADAG!

6.

SZIBÉRIAI 
VÁROS 
LAKÓJA

REST

MÁSOD
PERC JELE

NÉPIES 
VADKÖRTE

NÁDDAL 
BORÍTOTT
BECÉZETT 
ZOLTÁN

KÖLTŐ 
(TRÉFÁSAN)

BELÁT!

EGY 
(ROMÁN)

SAVÓADAG!

 BÓR 
VEGYJELE

DÁTUM RAG

5.
MULATÓ

AMERI
KAI ÍRÓ 

(TRUMAN)
1.

... MILAN 
(FOCIKLUB)

MENZA 
FELADATA

A FIA 
ELNÖKE 
(JEAN)

RÓMAI 499

TÁPLÁLJÁK
ATTÓL 

KEZDVE!

A

ELSZÓR 
A VÉGÉN!

4.

LÓVÁ ..., 
BECSAPÁ
KAMASZ 

FIÚ

AUTÓVER
SENY

ÁGYAT 
MEGVETŐ

HUHOGÁS 
HANGZÓI
HALMAZ 
ELEMEI!

ELŐTAG: 
LEVEGŐ
KEVERT 

POR!

ÖSSZEVISZ
SZA RAK!

RÉSZLEGES 
LÁBMOSÁS!

HIRTELEN 
ELHAGYJA 
A SZOBÁT
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Január Boldogasszony hava. Fergeteg 
hava. Télhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. 
Karácsony nyolcada (kiskará-
csony) 
A béke világnapja 

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 195 éve, 1823-ban született Petőfi Sándor magyar 
költő († 1849). 
165 éve, 1853-ban született Koessler János magyar 
zeneszerző, zenepedagógus († 1926). 
75 éve, 1943-ban hunyt el Rejtő Jenő (P. Howard) 
magyar író.

Ha újév napján csillagos 
az ég, rövid lesz a tél, ha 
piros a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Kedd Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése: 
hős férfi.

2 25 éve, 1993-ban hunyt el Somogyi József Kossuth- 
és Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrászművész, 
1974–1987 között a Képzőművészeti Főiskola rektora. 

3 Szerda Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, átvitt érte-
lemben a „szerencse fia”.

3

4 Csütörtök Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten követe.

4 155 éve, 1863-ban született Apáthy István magyar 
természettudós, zoológus († 1922).

5 Péntek Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília 

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése: meghallgattatás.

5

6 Szombat Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése: 
kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelenté-
se: királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai 
eredetű; jelentése: Baal isten óvja 
életét.

6 40 éve, 1978-ban a Szent Korona ezen a napon tért 
vissza Magyarországra az Amerikai Egyesült Államok-
ból, ahová a második világháború után vitték.

Ha vízkereszt vizet ereszt,  
A tél soká ki nem ereszt.

7 Vasárnap Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7 85 éve, 1933-ban hunyt el Négyesy László magyar 
irodalomtörténész, esztéta, az MTA tagja. 
30 éve, 1988-ban hunyt el Reich Károly Kossuth- és 
Munkácsy Mihály-díjas grafikus.

8 Hétfő Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János névalko-
tása; jelentése: gyöngytestvér.

8 110 éve, 1908-ban született Wass Albert erdélyi ma-
gyar író és költő († 1998). 

9 Kedd Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9 205 éve, 1813-ban született kővágó-örsi Kuthy Lajos 
magyar regény- és drámaíró, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező és a Kisfaludy Társaság tagja 
(† 1864).

10 Szerda Melánia, Vilmos, Vilma 
A vallássszabadság ünnepe  
Urunk megkeresztelése  
Szt. Vilmos 

Melánia – görög eredetű; jelentése: 
fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10 195 éve, 1823-ban született Nagykárolyban Ligeti 
Antal magyar festőművész († 1890). 
160 éve, 1858-ban született Törley József 
pezsgőgyáros, magyar iparmágnás († 1907).
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Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. 
Karácsony nyolcada (kiskará-
csony) 
A béke világnapja 

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 195 éve, 1823-ban született Petőfi Sándor magyar 
költő († 1849). 
165 éve, 1853-ban született Koessler János magyar 
zeneszerző, zenepedagógus († 1926). 
75 éve, 1943-ban hunyt el Rejtő Jenő (P. Howard) 
magyar író.

Ha újév napján csillagos 
az ég, rövid lesz a tél, ha 
piros a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Kedd Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése: 
hős férfi.

2 25 éve, 1993-ban hunyt el Somogyi József Kossuth- 
és Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrászművész, 
1974–1987 között a Képzőművészeti Főiskola rektora. 

3 Szerda Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, átvitt érte-
lemben a „szerencse fia”.

3

4 Csütörtök Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten követe.

4 155 éve, 1863-ban született Apáthy István magyar 
természettudós, zoológus († 1922).

5 Péntek Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília 

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése: meghallgattatás.

5

6 Szombat Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése: 
kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelenté-
se: királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai 
eredetű; jelentése: Baal isten óvja 
életét.

6 40 éve, 1978-ban a Szent Korona ezen a napon tért 
vissza Magyarországra az Amerikai Egyesült Államok-
ból, ahová a második világháború után vitték.

Ha vízkereszt vizet ereszt,  
A tél soká ki nem ereszt.

7 Vasárnap Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7 85 éve, 1933-ban hunyt el Négyesy László magyar 
irodalomtörténész, esztéta, az MTA tagja. 
30 éve, 1988-ban hunyt el Reich Károly Kossuth- és 
Munkácsy Mihály-díjas grafikus.

8 Hétfő Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János névalko-
tása; jelentése: gyöngytestvér.

8 110 éve, 1908-ban született Wass Albert erdélyi ma-
gyar író és költő († 1998). 

9 Kedd Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9 205 éve, 1813-ban született kővágó-örsi Kuthy Lajos 
magyar regény- és drámaíró, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező és a Kisfaludy Társaság tagja 
(† 1864).

10 Szerda Melánia, Vilmos, Vilma 
A vallássszabadság ünnepe  
Urunk megkeresztelése  
Szt. Vilmos 

Melánia – görög eredetű; jelentése: 
fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10 195 éve, 1823-ban született Nagykárolyban Ligeti 
Antal magyar festőművész († 1890). 
160 éve, 1858-ban született Törley József 
pezsgőgyáros, magyar iparmágnás († 1907).
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11 Csütörtök Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta 

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 115 éve, 1903-ban született Dékány András magyar 
ifjúsági író († 1967).

12 Péntek Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12 140 éve, 1878-ban született Molnár Ferenc író, újság-
író, forgatókönyvek és színdarabok szerzője,  
A Pál utcai fiúk alkotója. († 1952).

13 Szombat Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó;  
2. igaz + ikon.

13 450 éve, 1568-ban János Zsigmond, Erdély első feje-
delme és Dávid Ferenc jelenlétében a tordai ország-
gyűlésen, a világon először törvénybe iktatták a val-
lásszabadságot; ugyanezen dátummal jelölik az Erdélyi 
Unitárius Egyház fennállásának kezdetét. 
115 éve, 1903-ban született Román György magyar 
festőművész és író († 1981).

14 Vasárnap Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Hétfő Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 450 éve, 1568-ban hunyt el Oláh Miklós humanista 
történész, esztergomi érsek, királyi helytartó, Né-
metalföld régense; nevéhez fűződik a nagyszombati 
Jezsuita Akadémia 1554-es alapítása. 
110 éve, 1908-ban született Teller Ede magyar születé-
sű amerikai atomfizikus († 2003).

16 Kedd Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német erede-
tű; jelentése: harc + támasz.

16 190 éve, 1828-ban született Reményi Ede zeneszerző, 
világhírű hegedűművész († 1898). 
75 éve, 1943-ban hunyt el Czóbel Minka magyar 
költőnő.

17 Szerda Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17

18 Csütörtök Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 Ha Piroska napján fagy, 
Negyven napig el nem 
hagy!

19 Péntek Sára, Sarolta, Kenéz, Márió,  
Máriusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19 140 éve, 1878-ban hunyt el a nagyváradi születésű 
Szigligeti Ede magyar drámaíró, műfordító.

20 Szombat Fábián, Sebestyén, Tímea  
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, Bol-
dog Özséb

Sebestyén – görög–latin eredetű; 
jelentése: magasztos, felséges.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

20 95 éve, 1823-ban született Madách Imre magyar költő, 
író, a Kisfaludy Társaság rendes és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja († 1864). 
125 éve, 1893-ban született Gyergyai Albert magyar 
író, műfordító († 1981). 
100 éve, 1918-ban született Tardos Tibor József Attila-
díjas magyar író († 2004).
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11 Csütörtök Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta 

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 115 éve, 1903-ban született Dékány András magyar 
ifjúsági író († 1967).

12 Péntek Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12 140 éve, 1878-ban született Molnár Ferenc író, újság-
író, forgatókönyvek és színdarabok szerzője,  
A Pál utcai fiúk alkotója. († 1952).

13 Szombat Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó;  
2. igaz + ikon.

13 450 éve, 1568-ban János Zsigmond, Erdély első feje-
delme és Dávid Ferenc jelenlétében a tordai ország-
gyűlésen, a világon először törvénybe iktatták a val-
lásszabadságot; ugyanezen dátummal jelölik az Erdélyi 
Unitárius Egyház fennállásának kezdetét. 
115 éve, 1903-ban született Román György magyar 
festőművész és író († 1981).

14 Vasárnap Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Hétfő Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 450 éve, 1568-ban hunyt el Oláh Miklós humanista 
történész, esztergomi érsek, királyi helytartó, Né-
metalföld régense; nevéhez fűződik a nagyszombati 
Jezsuita Akadémia 1554-es alapítása. 
110 éve, 1908-ban született Teller Ede magyar születé-
sű amerikai atomfizikus († 2003).

16 Kedd Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német erede-
tű; jelentése: harc + támasz.

16 190 éve, 1828-ban született Reményi Ede zeneszerző, 
világhírű hegedűművész († 1898). 
75 éve, 1943-ban hunyt el Czóbel Minka magyar 
költőnő.

17 Szerda Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17

18 Csütörtök Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 Ha Piroska napján fagy, 
Negyven napig el nem 
hagy!

19 Péntek Sára, Sarolta, Kenéz, Márió,  
Máriusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19 140 éve, 1878-ban hunyt el a nagyváradi születésű 
Szigligeti Ede magyar drámaíró, műfordító.

20 Szombat Fábián, Sebestyén, Tímea  
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, Bol-
dog Özséb

Sebestyén – görög–latin eredetű; 
jelentése: magasztos, felséges.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

20 95 éve, 1823-ban született Madách Imre magyar költő, 
író, a Kisfaludy Társaság rendes és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja († 1864). 
125 éve, 1893-ban született Gyergyai Albert magyar 
író, műfordító († 1981). 
100 éve, 1918-ban született Tardos Tibor József Attila-
díjas magyar író († 2004).
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21 Vasárnap Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21 75 éve, 1943-ban hunyt el Bálint György magyar író, 
műfordító.  
65 éve, 1953-ban hunyt el Gábor Andor magyar író, 
humorista. 
45 éve, 1973-ban hunyt el Szabolcsi Bence magyar 
művészettörténész, zenetörténész, az MTA tagja.

Ha Ágnes hideg: engesztel  
Vince, hogy teljék a pince.

22 Hétfő Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 195 éve, 1823-ban Kölcsey Ferenc e napra keltezte 
az Isten, áldd meg a magyart kezdetű költeményét, 
az Erkel Ferenc megzenésítette, nemzeti imádságunk-
ká lett Himnuszt. 
75 éve, 1943-ban született Cseh Tamás magyar zenész, 
színész († 2009).

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Kedd Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; 
jelentése: az Istenség védelme alatt 
álló nő.

23 205 éve, 1813-ban született Turóczy Mózes magyar 
rézműves mester, 1849-ben ő öntötte Gábor Áron réz-
ágyúit († 1896). 
120 éve, 1898-ban Nagyváradon született Széchenyi 
Zsigmond magyar író, vadász, Afrika-utazó († 1967).

24 Szerda Erik, Márton, Timót, Erika, Han-
ga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán ere-
detű; jelentése: nagyrabecsült.

24 560 éve, 1458-ban magyar királlyá választották a 15 
éves Hunyadi Mátyást.

25 Csütörtök Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése 

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.

25 220 éve, 1798-ban Vízaknán (Szeben megye) született 
Szász Károly magyar politikus, matematikus († 1853).

Ha fényes Szent Pál,  
minden termés szépen áll.  
Ha Pál fordul köddel,  
jószág hullik döggel.

26 Péntek Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelentése: 
vend nő.

26 110 éve, 1908-ban Kronberger Lily műkorcsolyázónő 
megszerezte a magyar sporttörténelem első világbajno-
ki aranyérmét.

27 Szombat Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla 

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27 150 éve, 1868-ban hunyt el Kiss Bálint magyar 
festőművész.

28 Vasárnap Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelenté-
se: legény, fiú.

28 60 éve, 1958-ban hunyt el Helbing Ferenc magyar 
grafikus, festőművész.

29 Hétfő Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29 160 éve, 1858-ban hunyt el a nagybányai születésű 
idősebb Lendvay Márton magyar énekes-színész, 
rendező.

30 Kedd Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30 200 éve, 1818-ban született Görgei Artúr honvéd tá-
bornok, 1848–49-es hadvezér († 1916).

31 Szerda Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.

31 25 éve, 1993-ban hunyt el Ruzicskay György magyar 
festőművész.
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21 Vasárnap Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21 75 éve, 1943-ban hunyt el Bálint György magyar író, 
műfordító.  
65 éve, 1953-ban hunyt el Gábor Andor magyar író, 
humorista. 
45 éve, 1973-ban hunyt el Szabolcsi Bence magyar 
művészettörténész, zenetörténész, az MTA tagja.

Ha Ágnes hideg: engesztel  
Vince, hogy teljék a pince.

22 Hétfő Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 195 éve, 1823-ban Kölcsey Ferenc e napra keltezte 
az Isten, áldd meg a magyart kezdetű költeményét, 
az Erkel Ferenc megzenésítette, nemzeti imádságunk-
ká lett Himnuszt. 
75 éve, 1943-ban született Cseh Tamás magyar zenész, 
színész († 2009).

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Kedd Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; 
jelentése: az Istenség védelme alatt 
álló nő.

23 205 éve, 1813-ban született Turóczy Mózes magyar 
rézműves mester, 1849-ben ő öntötte Gábor Áron réz-
ágyúit († 1896). 
120 éve, 1898-ban Nagyváradon született Széchenyi 
Zsigmond magyar író, vadász, Afrika-utazó († 1967).

24 Szerda Erik, Márton, Timót, Erika, Han-
ga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán ere-
detű; jelentése: nagyrabecsült.

24 560 éve, 1458-ban magyar királlyá választották a 15 
éves Hunyadi Mátyást.

25 Csütörtök Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése 

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.

25 220 éve, 1798-ban Vízaknán (Szeben megye) született 
Szász Károly magyar politikus, matematikus († 1853).

Ha fényes Szent Pál,  
minden termés szépen áll.  
Ha Pál fordul köddel,  
jószág hullik döggel.

26 Péntek Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelentése: 
vend nő.

26 110 éve, 1908-ban Kronberger Lily műkorcsolyázónő 
megszerezte a magyar sporttörténelem első világbajno-
ki aranyérmét.

27 Szombat Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla 

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27 150 éve, 1868-ban hunyt el Kiss Bálint magyar 
festőművész.

28 Vasárnap Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul; 
2. – germán–latin eredetű; jelenté-
se: legény, fiú.

28 60 éve, 1958-ban hunyt el Helbing Ferenc magyar 
grafikus, festőművész.

29 Hétfő Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29 160 éve, 1858-ban hunyt el a nagybányai születésű 
idősebb Lendvay Márton magyar énekes-színész, 
rendező.

30 Kedd Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30 200 éve, 1818-ban született Görgei Artúr honvéd tá-
bornok, 1848–49-es hadvezér († 1916).

31 Szerda Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.

31 25 éve, 1993-ban hunyt el Ruzicskay György magyar 
festőművész.
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Viselet

A hóstáti öltözet soha nem volt mentes 
az iparos-kereskedő polgárság viseleté-
nek különböző hatásaitól, mégis sajátosan 
földművesviselet maradt, mivel az öltözet 
alkotói és viselői is évezredeken át meg-
tartották őstermelői foglalkozásukat.1 Jel-
legzetes viseletükkel a kolozsvári piacokon 
hitelesítették termékeiket, azok minőségét.

„A régi kolozsvári földművesek öltözé-
ke nagyjából megegyezett a többi erdélyi 
város magyar földészeinek és a kisebb me-
zővárosok lakosságának öltözetével. Egy 
100 év előtti hóstáti sírkövön ugyanazt a 
ráncos bő gatyát, azt a kétsoros gombolá-
sú, hajtókás, rövid derekú ujjast, bő torkú 
csizmát és pörgekalapot látjuk, mint a ko-
rabeli tordai, enyedi, dési, zilahi földmű-
ves »polgárok«-nál vagy más vidéki mező-
városok és »nemes falvak« lakosságánál. 
A  kolozsvári földész férfi hagyományos 
viselete: lobogós ujjú, gallértalan ing, nyá-
ron ráncos bő gatya, máskor meg szürke vagy kék ellenzős, zsinórozott díszítésű 
harisnya, rézpitykés mellény, melyre télen kék ujjast, a házas férfiak pedig fehér 
szűrt is vettek. A harisnyára fekete csizmát húztak. Fejükre keskeny, feltűrt ka-
rimájú fekete szőrkalapot tettek. Az  inghez ünnepeken rendszerint piros, illet-
ve – idősek és temetéskor – fekete csokornyakravalót kötöttek, munkába pedig a 
nadrág védelmére surcot vettek. Ez átalakult az 1848-as középosztálynál divatozó 
fekete, zsinóros magyar viselet hatására. Elterjedtté vált a kézelős és galléros ing, 
a fekete mellény hegyesre metszett csontgombokkal, a zsinóros és vitézkötéses fe-
kete harisnya, keményszárú csizma. A századfordulón a zsinórok elkeskenyednek, 
»kiment divatból« a mellény hímzése, a csizma bőrből fonott szegést és gombot 
kapott, a kalap puhább lett, a csokornyakkendő pedig formasággá vált. Az első 
világháború után meghonosodott a prémes gallérú fekete kabát és elhagyták a 
fekete szűrt is. Elmaradt akkor a zsinóros mellény és ujjasféle, de továbbra is prics-
cses nadrágot és kétsoros gombolású kiskabátot viseltek”2.

„A női öltözet a férfiakénál erőteljesebben vette fel a nyugati eredetű polgári 
öltözet egyes vonásait. Az idősebb asszonyok egyszerre több szürkés vagy barnás, 
bő ráncú és aránylag rövid szoknyát viseltek. Nyáron a legfelső szoknya mindig 

1 Kós 1972: 204.
2 Kós 1972: 205.



157JANUÁR
H

Ó
STÁT

kartonfersing volt. Felsőtestüket hasonló színű, testhez álló ujjas fedte. A lányok 
és menyecskék fersinge és ujjasa világosabb színű volt. A lányok hajukat egy fo-
natba viselték, és hosszú piros szalaggal kötötték meg. Lábukon felül piros bőrsze-
gésű, oldalt varrott, magas sarkú csizmát viseltek. A nyári mezei és kerti munkát 
mezítláb végezték. Az anyagokat üzletből vették, házilag szőtt és hímzett ruhájuk 
nem volt, a felsőruhákat is mind erre specializált hóstáti szabók, varróasszonyok, 
szűcsök és csizmadiák készítették. Ruháikat gyári anyagokból állították elő; a ha-
gyományos csizma helyét viszonylag korán átvette a bőrszandál és a teniszcipő.”3 
Az 1960-as évektől kezdődően elterjedtté vált a kivetkőzés szokása, a hagyomá-
nyos viseletet felcserélték polgári ruhadarabokkal és öltözködési szokásokkal.

3 Kós 1972: 207.
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EK Minorita templom

A  Belső-Közép (Deák Ferenc) és a Minorita utca sarkán álló barokk ízlésű 
templom.

Minorita rendház. A minorita templom mellett álló rendház.

Minorita szerzet. A Belső-Közép, a Minorita és a Belső-Király utca által hatá-
rolt telken álló minorita templom és rendház. → Minorita-templom.

1869: Minorita szerzet [Bodányi]; 1893: Minorita szerzet [SAKcs].

A kisferencesek, másképp minoriták, a hitújítás, a szekularizáció idején, 1556-
ban hagyták el a várost, és 170 év múltán, a Habsburgok újrakatolizáló politikája 
nyomán jöttek vissza Kolozsvárra. Előbb az unitáriusoktól visszavett Szentpéteri 
templom mellett telepedtek le, de a városba csak később, 1766-ban költözhettek, 
amikor megkapták a Közép utcai Henter-házat.

Minorita templom és rendház az 1900-as évek elején.  
A Deák Ferenc utca eleje, a háttérben a Főtér és a Jókai utca sarka
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1760-ban kérvényezték a templom építését. 1775-ben Héja Bálint zárdafőnök 
az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend vagyonából kért segélyt templomépítésre, de 
a De Rosin tábornok által felajánlott 500 aranyat Mária Terézia árvaház építésére 
rendelte. A minoriták csak nehezen tudták megvásárolni a szomszédos telkeket. 
A mai templom helyén, közvetlen a minorita klastrom szomszédságában elkezdő-
dött a templom építése. A rossz alapozás miatt 1779. szeptember 24-én a torony 
összedőlt. Eredeti alakjáról rajz, leírás nem maradt. 1780-ban Mária Terézia ne-
hezen, de 7000 forinttal járult hozzá az újjáépítéshez, amelynek vezetését Johann 
Eberhard Blaumann, a Bánffy-palota tervezője vállalta el. Az 1798. évi tűzvész 
idején leégett. Csak a 19. század utolsó negyedében kapott barokk sisakot [Kele-
men 72–73.].

Az első világháború után, 1926. november 7-én a magyar minoriták kénytele-
nek voltak átadni a templomot és zárdát a görögkatolikusoknak, mert a pápa nekik 
adományozta [OF 56., GKv 232.]. A templom ezután görögkatolikus székesegyház 
lett. 1948-ban az állampárti parancsuralmi rendszer első intézkedéseinek egyike 
a görögkatolikus egyház felszámolása volt. Ekkor a templom a görögkeleti egyház 
tulajdonába került. Az 1989. évi hatalomváltozás után újjáalakult görögkatolikus 
egyháznak csak 1998. február 20-án ítélte a bukaresti Ítélőtábla. A görögkeleti 
egyház halogatását látva, a görögkatolikusok 1998. március 13-án erőszakkal fog-
lalták vissza.

A görögkeleti egyház ikonosztáziont, azaz szentképfalat emelt az oltár helyére. 
A templom belsejét és a freskókat a felismerhetetlenségig befüstölték, a magyar 
múltról tanúskodó síremlékeket mind eltávolították [Gaal 85.].

A templom tornyán, a bejárat fölött megkopott, aranyozott alapon vésett, év-
számrejtő (1782) felirat olvasható:

ISTHAEC.TVRRIS.ERAT.TRISTI.PROSTRATA.RVINA.

RESTITVIT.CLEMENTE.

AVGVSTA.THERESIA.DONO.

’E  torony egy gyászos veszélykor összeomlott, / s a felséges Mária Terézia / 
kegyes adományából helyreállították.’

Az építés évét jelentő betűk vörösek, a többi fekete. A kiemeltekből az 1782. 
évszám adódik. A királynő ugyan ekkor már nem élt, de a költségekhez 1780-ban 
hozzájárult. Ezért kötődik nevéhez az újjáépítés [KíKv 131–132.].

1894: Minorita rend temploma [Mach]; 1910: Minoriták temploma [Kv910]; 1933: 
Görög katholikus katedrális [OF].
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Január 1-jén Haray Viktor (1818–1882) kétszázadik születésnapja köszönt 
ránk. Szürke márványoszlopa még áll a II. A parcellában, a bal oldali főúthoz 
közel, de arra az új tulajdonos, az Oprea család feliratai néznek, szerencsére 

meghagyták az eredeti, Harayra emlékeztető sorokat is. A fiatal Haray az 1830-as 
évek végén a Nemzeti Színház tagja lett, majd Kolozsvárra szerződött. Az 1848–
49-es szabadságharcban is részt vett: Bem tábornok bizalmi embere, Teleki Sándor 
hadsegéde a századosságig emelkedett. A bukás után bujdosott, később gazdatiszt-
ként szolgált. Népszínművek és vígjátékok szerzőjeként is számon tartották.

Január 2. Pataki István (1641–1693) professzor halálának a 325. évfordulója. 
A kolozsvári Református Kollégium Apáczait és Tolnai Istvánt követően sorrend-
ben harmadik tanára volt, de az első, akinek sírkövét is ismerjük. A 149,5×65,4 
cm-es nagy ereszes kő latin szövegét leírta Herepei János: ez arról értesít, hogy 
a nagyra becsült híres-neves Pataki István úr, a kolozsvári Református Kollégi-
um teológia tanára és II. Apafi Mihály választott fejedelem nevelője nyugszik 
itt. A II. C parcella bal szélén álló kő azóta elpusztult, de fénykép maradt róla. 

Az  elhunyt professzor életútja elég-
gé ismert. Sárospatakról származik, 
eredeti családneve talán Tót volt. Ott 
is végezte iskoláit. Törökverőként 
1662-ben nemeslevelet szerzett. Majd 
feltételezhetően Bánffy Dénes támo-
gatásával holland egyetemekre ment: 
1663-ban Franekerben, 1664 júniusá-
ban Groningenben, 1665 augusztusá-
ban Leidenben tanult filozófiát és te-
ológiát. Hazatérte után Bánffy udvari 
papja. 1668-ban hívják Kolozsvárra 
tanárnak. Coccejánus és karteziánus 
eszmék hirdetése miatt két enyedi 
tanárral együtt 1673 júniusában a 
radnóti zsinat elé idézik, s szigorú-
an megintik. Miután Bánffy Dénest 
1674 decemberében kivégzik, Teleki 
Mihály lesz a pártfogója, s talán ő 
ajánlja 1688-ban az ifjú Apafi mellé 
nevelőnek, haláláig e tisztségében 
maradt. Bár január elején halt meg, 
temetésére csak március 30-án került 
sor. Erre az alkalomra halotti kártát 
nyomtattak, melybe tanártársain kí-
vül Tótfalusi Kis Miklós is verset írt. 
Ennek egyik példánya a Farkas utcai 
templom egyik papi székének hátára 



161JANUÁR
KO

LO
ZSVÁ

RI PA
N

TH
EO

N

van rögzítve. Családja Kolozsvárt maradt Farkas utcai házukban, ezzel magyaráz-
ható, hogy őt is itt temették el.

Január 8-án Kenessey Béla (1858–1918) református püspök halálának a cen-
tenáriuma köszönt ránk. A Kertek parcella felső részében megnyitott díszsírhely-
sor elején nyugszik. Szegeden született, a fővárosi egyetemen, majd Utrechtben 
képezte magát, a budapesti teológián szerzett lelkészi diplomát. Már tíz éve bu-
dapesti teológiai tanár volt, amikor 1895-ben meghívták Kolozsvárra, a megnyíló 
teológiai fakultás első igazgatójául. Bibliateológiát tanított. 1899-ben főjegyzőnek, 
1908 elején pedig Bartók György utódaként püspökké választották. Tíz éven át, 
többnyire nehéz, háborús időkben vezette az egyházkerületet: talán szerencséje 
volt, hogy nem érte meg a háborús összeomlást követő nemzeti tragédiát. Számos 
tanulmánya és beszéde jelent meg különböző egyházi kiadványokban.

Január 17-én Szabó Dénes (1856–1918) szülész-nőgyógyász egyetemi tanárnak 
is elérkezik a halálozási centenáriuma. A budapesti egyetemen 1879-ben avatták 
orvosdoktorrá. Bécsben, Drezdában, Berlinben folytatott szaktanulmányokat, majd 
1881-től a fővárosi I. sz. szülészeti klinikán lett gyakornok, utóbb tanársegéd. 1889-
ben megszerezte a magántanári képesítést is. 1892-ben pályázat nyomán nevezték 
ki a kolozsvári egyetemre. Kitűnő sebész, közéleti személyiség volt. A millenniumi 
egyetemi emlékkönyv részére ő írta meg az Orvosi kar történetét. Irányításával 

épült a ma is működő Mikó utcai 
klinika 1899-ben. Többször dékán-
nak, 1905/906-ra pedig rektornak 
választották. Tiszteletére tanítvá-
nyai 1919-ben emlékkönyvet jelen-
tettek meg. Díszsírhelyre temették, 
Kenessey szomszédságába. Sírjának 
kőkerítése, fejköve ma is megvan, 
de felirata már nincs, magát a sírt 
másnak adták ki.

Január 29-e Purjesz Zsigmond 
(1846–1918) halálának szintén a 
századik évfordulója. A belgyógyá-
szati tanszéket alapító, sokat bete-
geskedő Machik Béla halálát köve-
tően 1880 májusában nevezik ki a 
kolozsvári egyetem professzorául. 
Új szellemet hoz az itteni orvoskép-
zésbe. Nemzedékek tőle tanulják a 
betegvizsgálás és gyógyítás alap-
szabályait. Nevéhez fűződik az első 
magyar belgyógyászati tankönyv 
közreadása (1885). A  90-es évek-
től szerte az országból özönlöttek 
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hozzá a betegek. Kolozsvárt és környékén az a hír járta, hogy ha a családi orvos, 
esetleg egy orvostanár sem tudott segíteni a betegen, elhívták Purjeszt. Ha ő sem 
találta lehetségesnek a gyógyítást, a beteg és a hozzátartozók is megnyugodva hív-
hatták a papot. Vaskorona renddel, kolozsvári díszpolgársággal, udvari tanácsosi 
címmel kitüntetve vonult nyugdíjba, s költözött a fővárosba 1911-ben. Ő irányítot-
ta az új belgyógyászati klinika felépítését, berendezését, 1899. október 7-én tartot-
ta amfiteátrumában a megnyitó előadást. E klinika kapujával szemben 1912-ben 
felállították Vastagh György készítette mellszobrát. Halálát követően – kívánsága 
szerint – Kolozsvárt temetik el a város kiutalta díszsírhelyre, a néhány nappal ko-
rábban elhunyt Szabó Dénes mellé. Egy év múlva, mikor az egyetemi klinikák ro-
mán kézbe kerülnek, az ottani mellszobrot talapzatával együtt áthelyezik a sírra. 
A talapzat mint sírkő máig helyén áll, a szobor rég eltűnt, akárcsak a név alá illesz-
tett, gyógyítást szimbolizáló bronz relief. A Purjesz-belorvosi iskolát Kolozsvárt, 
majd Szegeden Jancsó Miklós viszi tovább, de a román egyetem első belgyógyász 
professzora, Iuliu Haţieganu is Purjesz-tanítványnak vallotta magát. 

Január 31. Gálfi Lőrinc (1863–1943) teológiai tanár halálának a 75. évfor-
dulója. Kolozsvárt és Oxfordban végezte az unitárius teológiát, majd 1897-ben a 
kolozsvári egyetemen klasszika-filológusi tanári oklevelet szerzett. Ez utóbbi mi-
nőségében választották a főgimnázium rendes tanárává 1897-ben. 1892-től taní-
totta a szimbolikateológiát, dogmatörténetet a papneveldében. 1909-ben rendes 
tanárrá választották az újszövetségi tanszékre, ennek ő az első betöltője: 34 éven 
át, váratlan haláláig adta elő tantárgyait. 1914–1920 között dékán volt. 1911-től 
1918-ig szerkesztette a Keresztény Magvetőt, s ebben több újszövetségi témakörbe 
vágó tanulmányt közölt.
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Mi fáj nektek?

Ünnep után, alaposan kifáradva, lementem a Szürkebarátba témáért. Feltételez-
tem, hogy a Szürkebarátban találok magamnak témát, hiszen ott városunk krémje 
szokott beszélgetni, mellékesen bort is inni, de ez csak ürügy a beszélgetésre.

– Mi fáj nektek? – kérdeztem a szürke barátokat.
– Nekünk sok minden fáj – mondották a szürkék –, el sem tudjuk sorolni…
– Nekem például Erdély fáj – mondotta N., aki nemrég járt ott.
– Nekem a Felvidék fáj – mondotta Z., aki nemrég járt ott.
– Nekem a Kárpátalja fáj – mondotta H., aki nemrég járt ott.
– Nekem pedig az itthon fáj – mondotta S., aki itthon van jelen.
Csak meg kell kérdezni a magyart, hogy mi fáj neki, és mindjárt előkerülnek 

a kínok.
Mi, úgy látszik, fájni vagyunk.
A kormányunk sem boldog. Neki az fáj, hogy miközben egyik bölcs rendeletet, 

határozatot hozza a másik után, ezen a jónép nem lelkesedik. Mi van ezzel a nép-
pel, hogy képtelen lelkesedni, amikor a nadrágszíját szorosabbra húzzák? Még a 
nők nadrágszíját is, akik pedig tudvalévőleg nem viselnek nadrágszíjat.

Ki boldog hát e honban?
Állítólag Gizella. Pedig, szegény, ő sem volt boldog. Azzá avatták. De még a 

sírban sem volt boldog.
A  feltámadáskor elkerülhetetlenül is újabb népvándorlásnak leszünk kitéve. 

Bevonulunk a mennyek birodalmába. Úgy hírlik, még a pártvezetőket és bankáro-
kat is beengedik oda. Ott minden szép és jó lesz, mindenki szép és jó lesz. A lezser 
átvilágítás után. Se reklám, se pénz, se rock, se rablás, csak csupa harmónia.

Azért remélem, a Mennyei Napló tudósítójaként megtalálom a szürke baráto-
kat, és majd megkérdezhetem tőlük:

– Fiúk, mi az, ami nem fáj nektek?
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korcsolyapálya történetéhez
Az első világháborút követő hatalomátvétel a sportéletre is rányomta bélyegét 

Erdélyben. A román katonai hatóságok már 1919. június 23-án betiltottak min-
dennemű sporttevékenységet Kolozsváron, ezt a tilalmat pedig csak 1920 júliusá-
ban oldották fel. A magyar sportegyesületekért harcolók, dr. Somodi István körül 
tömörülve, 1920-ban újraalapították a Kolozsvári Atlétikai Clubot (KAC), illetve 
folytatták a munkát a Kolozsvári Korcsolyázó Egyletben (KKE).

Mindkét egyesület sorsa igen nehéz volt, de elsődlegesen a KKE  szenvedett, 
hiszen a hatalomváltást megelőzően igen nagyszerű bázissal rendelkezett – a kor-
csolyapavilont 1896-ban avatták, ugyanakkor a sétatéri tóra érvényes volt egy 
hosszú távú bérleti szerződés. Ám 1921-ben a legpesszimistábbak is érthetetlenül 
vették tudomásul, hogy az egyesület nem használhatja a tavat, és erre semmilyen 
logikus magyarázat nem létezett.

„A  Korcsolyázó Egylet évtízedekkel ezelőtt nagy költséggel megépítette a 
korcsolya-pavillont, hogy melegedők és öltözők álljanak a közönség rendelkezé-
sére. Tulajdonképpen a korcsolya-pavillont kellett volna lerontani, ha radikálisan 
meg akarták volna fosztani a publikumot ettől a sporttól. De csak félmunkát vé-
geztek. Megelégedtek azzal, hogy a pavillon földszintjét elrekvirálták útmesteri 
tanfolyam részére, emeletjét pedig valami szász klub számára. Mind a kettőt el 
lehetett volna helyezni néhány lépéssel odébb, az üresen álló kioszk helyiségében 
is, de akkor az a szerencsétlenség állott volna elő, hogy korcsolyázni is lehetne a 
jégen” – panaszolták a KKE hívei az Ellenzék 1921. november 30.-i számában.

Az  új román városvezetés jól kidolgozott terv részeként cselekedett. Ennek 
központjában a pénz és a hatalom állott: az egyesületben tömörülő magyarok ösz-
szetartó csoportot alkottak, amelyet nem nézett jó szemmel az új hatalom, hiszen 
politikai és társadalmi veszélyt éreztek. Egyszerűbb volt a létüket ellehetetlení-
teni, az anyagi alapjukat elvenni. Hasonlóan fontos szempontot jelentett a pénz 
is. A korcsolyázó egylet Erdély talán legtehetősebb egyesülete volt, amely már az 
1880-as évektől, állami támogatás nélkül, a tagok hozzájárulásával, igen számot-
tevő vagyont gyarapított. Ennek köszönhetően készíthette el azt a hosszú távú ter-
vet, amelynek eredményeként a pavilon is felépült. A stabil anyagi háttér, illetve a 
hosszú távú bérleti szerződések biztos terepet jelentettek a korcsolyaklub számá-
ra, amely így befektetéseket és újabb tagokat hozott. Ennek ellehetetlenítése igen 
könnyen tönkretehette az egyesület szilárd alapját, így a városvezetés egyértelmű 
célja a pavilon elvétele és a tó bérleti szerződésének megszüntetése volt.

Ahogy 1923. április 1-jén a város és a KKE  között kötött szerződés lejárt, a 
város végleg felmondta ezt, a tavat pedig a bukaresti országos sportszövetség he-
lyi fiókszervezetének (Comitetul Regional) adta bérbe. A hatalom elérte célját, öt-
ven év után eltávolította a KKE-t a sétatéri tó jegéről. Természetesen a tavat a 
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KKE továbbra is bérelhette ren-
dezvényeire, immáron a sport-
szövetség kolozsvári korcsolya-
osztályától. Jól tudták, hogy a 
magyar közösség összetartva 
továbbra is rendez nagyszabású 
eseményeket, így viszont ezek 
jövedelme túlnyomó részben a 
szövetség kasszájába jutott. Ez-
zel sikerült elérni, hogy a ma-
gyar sport vonzóerejével a ma-

gyar közönség áldozatkészségét a saját nyereségük gyarapítására használják fel.
A saját pálya hiánya nemcsak az egyesület anyagi hátterét roppantotta meg, 

de a kerületi és országos bajnokságra nevezett versenyzők felkészülését is elle-
hetetlenítette. 1925-ben a KKE hozzáfogott egy új pálya kialakításához. Ennek 
körülményeit Somodi István mesélte el a Budapesti Korcsolyázó Egylet elnökének, 
dr. Szentgyörgyi Imrének küldött 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 
sportszövetség (FSSR) kolozsvári téli sportszakosztályának adta bérbe, sőt ezt meg-
előzőleg egy évig összes felszerelésünket visszatartotta, mit csak nehezen tudtunk 
kiszabadítani a várostól.

Mi ezek után a nagy erőfeszítések után a Magyar utcai Kétágú ref. templom kert-
jében rendeztünk be a múlt év nyarán 6 modern teniszpályát 8 méteres kifutókkal, s 
ezek helyén a tél elején megnyitottuk saját jégpályánkat, melyhez kb. 20 tagunk sze-
mélyes garantiája mellett felvett kölcsön segítségével egy két helyiségből, closettek, 
mosdó, zuhany stb.-ből álló teniszöltözőnek kiválóan alkalmas melegedőt, illetve 
clubházat építettünk. Mindez elgondolhatod, hogy óriási munkába került és sok idő-
met vette igénybe s ez az oka, hogy a kivánatos érintkezést mind ez ideig nem tudtam 
Veletek megfelelően fenntartani. De most már hála Istennek áll a clubház és kicsiny 
(4400 m2) de szép jégpályánk meg van nyitva, hol a város legjobb társasága napon-
ként, főleg esti villanyvilágítás mellett találkozik. Az igaz, hogy van még adósságunk 
bőven, de mai napig körülbelül 260 millió magyar koronát építettünk be s pályánk 
elég jól jövedelmez ahhoz, hogy anyagi helyzetünk elé ne tekintsünk aggodalommal.”

Az  új pálya a Kétágú református templom mögötti telken jóval kisebb volt  
– 70×63 méter –, mint a sétatéri tó, ám kis mérete ellenére egyszerre használták 
az egyleti tagok és a versenyekre készülő sportolók. Horosz Béla, Maxim Bindea, 
Beke Lajos, Bojáki Anna, Marczinkievicz Lajos és Zoltán, Hirsch Elemér vagy 
Wellmann Katalin bajnoki címek sorát nyerték a 20-as és 30-as évek országos 
korcsolyaversenyein a KKE számára, az egyesület pedig nagyon sikeres maradt a 
második világháború utáni erőszakos felszámolásáig.

Killyéni András
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Bornemisza Anna receptjeiből

Az malacbúl:
  1. Egészen sülve, melegen, magyar módon – igen jó.
  2. Sokféle étket készíthetsz az malacbúl, de mégis egészen marad. Ha szépen 

megmellyesztetted az malacot, vond le a bőrit egészen. Hadd rajta az orrát, 
de az agyavelejét szedd ki s vigyázz, hogy több lyukat ne csinálj egynél. 
Töltsd meg a bőrit apró madarakkal, almával, körtvével, malozsaszőlővel. 
Vagdalj szalonnát s apró tengeriszőlőt közibe. Töltsd meg a malacot véle, de 
a madárkák sülve légyenek. Azután megtöltvén a malacot, süsd meg nyár-
son, s add fel egészen. Az húsbúl pedig, melyeket [Sic!] kiszedtél a' bőribűl, 
mindenféle ételeket készíthetsz, amint következik:

  3. Főzd meg a malacsültet, vagdald öszve az agyaveléjével, nyelvével s egy 
kevés kövér hússal együtt. Végy szalonnát is; vagdald öszve, csináld meg 
borssal, gyömbérrel, sáfránnyal s tyúkmonnyal. Töltsd disznóbélbe, fony-
nyaszd meg. Hadd hűljön. Főzd tehénhús-lével, s add fel tyúkhús-lévben.

  4. Az feje: főve, hidegen, ecettel, sóval is jó.
  5. Meg is főzheted a fejét fűszerszámmal, feketelével, vagy megsütheted, ha 

tetszik.
  6. Az malachúst az fejével együtt főzd meg vérben. Tégy egy kevés vizahólya-

got belé, egy egész vereshagymát s tárkonyt. Csináld savanyún, hadd főjön, 
s ha a hús megfőtt, vedd ki, hadd hüljön meg. Az zsírját szűrd le. Az leve is 
hadd hüljön. Keverd el egy kalánnal. Rakd egy tálba szépen a húst, azután 
töltsd réá az levét: igen szép hideg étek lészen belőle.

  7. Az füleit sárga savanyúlével, lábaival, fodrával és májával.
  8. Az nyelvet feketelével, magyar módon.
  9. Az fodort főve – akár sárgán, akár fejéren: tyúkmonyszékivel, ecettel, zöld 

füvekkel, írósvajjal, tehénhús-lével. Elsőben főzd meg a fodrot, s úgy töltsd 
réá ezt a levet.

10. Tüdejét, máját fonnyaszd meg, metéld aprón. Szúrj tehénhús-levet réá, me-
télj vereshagymát belé, tölts ecetet reá, pergelj lisztet belé, borsold meg. 
Csináld feketelével.

11. Csinálj kását az tüdejébűl, mint az bornyútüdőbűl szoktak csinálni. Az májat 
is belévagdalhatod, s savanyúlevet csinálj. Tyúkmonnyal vagdalj zöld füve-
ket belé. Csináld sargan, avagy hadd fejéren; fűszerszámmal is csinálhatod.

12. Kolbászt malachúsbúl: Végy szalonnát az hátulsó részérül. A húst vagdald 
meg aprón, s borsold meg. Hánd hideg vízbe. Megsütheted, avagy veres-
hagymával főzheted, avagy mindenféle zöld füvekkel adhatod.

13. Az  malacbúl csinált kolbászt melegen adhatod – aludttéjjel, gyömbérrel 
meghintve. Úgy eszik az Rhenus vize mellett.
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14. Az malacnak az eleit csináld pastetumban, s ha megsült, add hidegen. Az ol-
dalát is magas pastetumocskában csinálhatod – akár citrommal, akár egres-
sel, sárgán avagy fejéren.

15. Malacot feketelével, vereshagymával.
16. Fejér hideg étket malacbúl: Fonnyaszd húst. Főzd vízben s ecetben. Tégy 

szerecsendió-virágot s borsot belé, főzd meg benne. Hadd hűljön meg. Tölts 
hideg ecetet réá: fejér lesz attúl. Töltsd az húsra. Ha fokhagymával szereted, 
törd belé.

17. Füstölt malachúst akár melegen, akár hidegen adhatod. Vagy olaszkáposz-
tával, vagy paréval főzheted.

18. Karbonatát is csinálhatsz a malacbúl.
19. Mogyorófán sült magyar sültet: Az malacnak az hátulsó részét vond nyárs-

ra, akaszd a füstre egy óráig vagy kettőig. Süsd meg oztán, öntözd tehén-
hús-lével avagy zsírral: úgy jóízű. Azért jó a mogyorófa-nyárs, mert jó ízt ád 
a sültnek.

20. Végy cipót, bort, tehénhús-levet, ecetet, tyúkmony-székit, s főzd meg együtt 
sáfránnyal. Verd által egy szitán. A malachúst főzd meg vízben, s ha meg-
főtt, rakd szárazon egy tálba. Az májat is verd által az cipóval együtt, töltsd 
a húsra, hadd hűljön meg. Ezt májas hideg éteknek híják. Oly kemény lesz, 
hogy késsel kell metszeni.

21. Az farkát egressel főzd vagy savanyún, feketelével, mert a malachús sava-
nyún jó.

22. Az lábai főve, rántva avagy pastetumban, savanyún, feketelével is jó.
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Mindig is a kedvenc virágaim közé tartozott az amarillisz, csodálatos, színes 
virágaival mindig elbűvölt. Emlékszem, gyermekkoromban mindig csodáltam, 
hogy anyukámnak mennyire gyönyörűek a virágai, emlékszem az amarillisz gyö-
nyörű, tölcsérszerű, színes virágára, amely mindig kitüntetett helyet foglalt el az 
ablakban, csodálatos virágát majdnem egész évben megőrizte.

Nemrég kezdtem foglalkozni komolyabban az amarillisz termesztésével, mikor 
felmerült bennem a kérdés, hogy az én amarilliszom miért is nem virágzik. Eltelt 
egy év, két év és az amarillisz levelein kívül mással nem örvendeztetett meg. Hiába 
reménykedtem, hogy előbb-utóbb előjönnek a virágai, a várakozás hiábavaló volt. 
Pedig gondoztam, ápoltam, öntöztem, szerettem, de mindez nem volt elegendő.

Amatőr kertészként utánaolvastam, mit tehetnék, hogy az amarilliszek visz-
szanyerjék régi szépségüket, csodálatos virágukat, és megtanultam, hogy minden 
virág egyedi, saját életciklusa van, amit tiszteletben kell tartani ahhoz, hogy kitel-
jesedjék és újra virágozzék.

Két hete ültettem a gumókat cserépbe, és már látszik a bimbójuk, hamarosan 
kivirágoznak.

Az egyik alapvető szabály a pihentetés. Mivel a virágzás során a növény szinte 
minden energiáját és tápanyagát elhasználja, nagyon fontos, hogy a hagymát a 
következő virágzás előtt pihentessük. Akárcsak a többi hagymás növénynél, az 
amarillisznél is elég, ha a virágzás végén hagyjuk, hogy az összes tápanyag vissza-
húzódjék a hagymába, majd száraz, sötét, hűvös helyre tesszük pihenni.

A virágzás végén ne vágjuk le az éppen száradó virágot és leveleket, hanem 
hagyjuk ezeket teljesen elsárgulni, mert így a megmaradt tápanyag visszajut a 
hagymába.

Tehát fontos, hogy a következő virágzás előtt minimum két hónapig ne öntöz-
zük a hagymát, hanem sötét, száraz helyiségben tároljuk.

Amikor virágzásra szeretnénk bírni a növényt, kezdjük el szép lassan növelni 
a víz mennyiségét a locsolás során, de először csak kis mennyiségben adagoljuk, 
mert a hagyma könnyen kirothad. Amikor megjelennek az első hajtáscsúcsok, az 
öntözővíz mellé kezdjünk el szintén kis mennyiségben tápoldatot is adni, így mire 
virágzásra kerül a sor, a növény már rendelkezik a megfelelő tápanyaggal. Saj-
nos amelyik növény először levelet hoz, az már virágot nem szokott hajtani, épp 
ezért érdemes hajtatás előtt sötét kartonpapírral letakarni a cserepét, vagy eleve 
sötétebb helyiségben megkezdeni a hajtatást, és csak később vigyük át világosabb 
helyiségbe a növényt.

A májusi fagyokat követően kiültethetjük a szabadba, akár egész nyárra. Félár-
nyékos helyre, tápdús kerti földbe kerüljön, de cserepesen is a földbe süllyeszthető.

A  kiszáradást meggátló öntözést és a tápoldatozást július közepéig folytas-
suk. Ekkor augusztus végéig akár tűző napra is tehetjük, egyidejűleg fokozatosan 
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csökkentve az öntözést. Szeptember elejétől már csupán annyi vizet kapjon, hogy 
a levelek le ne égjenek, inkább fokozatosan sárguljanak, s földje végül teljesen 
szárazzá váljon. A teljes visszahúzódás után a hagymát kivehetjük a földből, nyu-
galmi időszaka ismét kezdetét veszi, és két hónapig tart.

Az  amarilliszek igen hosszú életűek, és sokszor megörvendeztetnek minket 
virágaikkal, ha helyesen kezeljük őket. A virágzás idején nagy helyet igényel, te-
remtsünk számára méltó környezetet ilyenkor. Színváltozatait tekintve igen széles 
a skála, a fehértől a sötét változatokig mindenféle kapható, vannak csíkosan ere-
zett fajtáik is.

A gyakori átültetést nem igényli, elegendő három-négyévente nagyobb cserép-
be ültetni őket, de nyáron ki is ültethetjük őket a kertbe, hiszen itt sok tápanyag-
gal töltődnek fel a hagymák. A növekedési időszakban sok vizet igényel a növény, 
míg a nyugalmi időszakban szinte szárazon állnak a hagymák.

Pávelka Réka
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gyermekoldala

Színezd ki négy különböző színnel (például a 
négy évszakot jelképező zöld-piros-barna-kék 
színekkel) az ábra felületeit úgy, hogy szomszé-
dos tartományoknak ne legyen azonos színe.

Bőség szálljon e házra,
e háznak gazdájára!

Mind eljöttünk köszönteni Újév napjára.

Január: hó, hó, hónapok.     
Benéznek sorba: itt vagyok.     
Február: szél, szél, széles ég.     
Csatorna ontja énekét.     
Március: rügy, rügy, rügy fakad.    
Tarka virágok, madarak.     
Április: por, por, záporok.     
Pocsolya, tenger háborog.     
Május: majális. Dong a lomb.     
Harangvirág és nagykolomp.     
Június: tűz, tűz, tűz a nap.     
Aranybúzában gép arat.

Július: víz, víz, vízesés.
A tó, a táj, a nyár mesés.
Augusztus: ég, ég, kék terem.
Dinnyék. Meglékelt végtelen. 
Szeptember: légy, légy, légy te bölcs. 
Sok iskolás és sok gyümölcs.
Október: szűr, szűr, szép szüret.
Korábban jön a szürkület.
November: köd, köd, lusta köd.
Mögüle tréfás ág bököd.
December: zúz, zúz, zúzmarát.
Az év kisöpri udvarát.   

Rigó Béla: Naptár

1. Most  ér-  kez- tünk       ez  hely-  re,
    most  ér-  kez- tünk       ez  hely- re.

A   ver-   se- met,     é-   ne-  ke- met    mon-dom  ked- vem-       re.



VI. Tompa Mihály
A 200 éve, 1817. szeptember 28-án született Tompa Mihály költő Király kútja című, Hu
nyadi Mátyásról szóló népregéjéből idézünk: „A népnek ő ma is nagy embere! / ...” (foly-
tatás: vízsz. 2., vízsz. 19., vízsz. 58., függ. 1.)
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VÍZSZINTES: 12. Bántalmazza 13. Apróra 
tört szárított kenyér 14. Hegycsúcsaira 16. 
Antonov gépe 17. Természetes logaritmus jele 
18. Középre beérkező! 20. Csökken a víz szint
je 22. Kémiai anyag 24. Magyar kártyajáték 
26. A hóhér teste! 27. Esőben állok 29. 1848-
as tábornok, aradi vértanú (Lajos) 30. ... és 
Kishont, régi magyar vármegye 33. Részvény
társaság (röv.) 34. Angol jogtudós, állam
férfi (sir Edward) 36. Kázus 38. Szenvedést 
okozzak 40. E, e, e, ... 42. ... nyúlt, magas em
ber 44. Zsiráfpáros! 45. Semmi Párizsban 47. 
Kissé borzong! 48. Vénember (cigányul) 51. 
Amerikai filmrendező, producer (Zack) 52. 
Kertben van! 53. Alá 54. Összevissza ütni! 55. 
Ókori sumér városállam 57. Eszével felfog

FÜGGŐLEGES: 2. Félig örmény! 3. ... Mons 
(hegység a Vénusz bolygón) 4. Becézett 
Zsigmond 5. Indiai tagállam 6. Páratlan tipp! 
7. Menyasszony 8. Német város, napóleoni 
csata helyszíne (1806) 9. Kész a végein! 10. 
Mohamed istene 12. Máshonnan idetoppanó 
15. Áttört hímzés, kézimunka 21. Nagy hasú 
állapot 23. Róma angol neve 25. Téli sport 28. 
Díszes női ékszer jelzője 30. Strucctoll része! 
32. Végtelen relé! 35. ... hány (lemészárol) 37. 
Rémuralom, terror (francia) 39. Király (olasz) 
41. Emeleti ablakból lezuhanni 43. Lenyúzott 
állatbőr, bunda 46. Nemzetiségi (román) 48. 
Német névelő 49. Idősebb (röv.) 50. ... Madrid 
(sportklub) 54. Trícium és deutérium vegyjele 
56. Római 2000 57. Lángol
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Csütörtök Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 305 éve, 1713-ban hunyt el II. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem. 
150 éve, 1868-ban Temesváron született Árkay Aladár 
magyar műépítész, iparművész, festő († 1932). 
140 éve, 1878-ban született Hajós Alfréd magyar 
építészmérnök, versenyúszó, labdarúgó, Magyarország 
első olimpiai bajnoka († 1955).

2 Péntek Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszen-
telő Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 160 éve, 1858-ban született Komjáthy Jenő magyar 
költő († 1895). 

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 visz-
szabújik, mert még hosszú 
lesz a tél, ha azonban 
nem látja az árnyékát, 
kint marad, mert már 
csak kevés ideig tart a tél.

3 Szombat Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 A Balázs-napi eső jégve-
rést hoz.

4 Vasárnap Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias. 

4 445 éve, 1573-ban született Káldi György magyar 
jezsuita atya, az első magyar nyelvű katolikus biblia-
fordítás készítője († 1634). 
120 éve, 1898-ban született Tóth Aladár magyar zene-
tudós, zeneesztéta, az operaház igazgatója, Baumgar-
ten-díjas, Kossuth-díjas († 1968).

5 Hétfő Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; 
jelentése: hatalmas, uralkodó + 
erős, merész.

5 485 éve, 1533-ban született Dudith András, a huma-
nizmus fénykorának polihisztor tudósa, a reneszánsz 
magyar irodalom alkotója, pécsi püspök és császári 
királyi tanácsos († 1589). 
230 éve, 1788-ban született Kisfaludy Károly magyar 
író, költő, drámaíró, festő († 1830).

6 Kedd Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán vér-
tanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Szerda Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7 130 éve, 1888-ban született Donáth Leó magyar sport-
vezető, irodalomtörténész, műfordító († 1941). 
85 éve, 1933-ban hunyt el gróf Apponyi Albert magyar 
politikus.
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Csütörtök Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 305 éve, 1713-ban hunyt el II. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem. 
150 éve, 1868-ban Temesváron született Árkay Aladár 
magyar műépítész, iparművész, festő († 1932). 
140 éve, 1878-ban született Hajós Alfréd magyar 
építészmérnök, versenyúszó, labdarúgó, Magyarország 
első olimpiai bajnoka († 1955).

2 Péntek Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszen-
telő Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 160 éve, 1858-ban született Komjáthy Jenő magyar 
költő († 1895). 

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 visz-
szabújik, mert még hosszú 
lesz a tél, ha azonban 
nem látja az árnyékát, 
kint marad, mert már 
csak kevés ideig tart a tél.

3 Szombat Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 A Balázs-napi eső jégve-
rést hoz.

4 Vasárnap Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias. 

4 445 éve, 1573-ban született Káldi György magyar 
jezsuita atya, az első magyar nyelvű katolikus biblia-
fordítás készítője († 1634). 
120 éve, 1898-ban született Tóth Aladár magyar zene-
tudós, zeneesztéta, az operaház igazgatója, Baumgar-
ten-díjas, Kossuth-díjas († 1968).

5 Hétfő Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; 
jelentése: hatalmas, uralkodó + 
erős, merész.

5 485 éve, 1533-ban született Dudith András, a huma-
nizmus fénykorának polihisztor tudósa, a reneszánsz 
magyar irodalom alkotója, pécsi püspök és császári 
királyi tanácsos († 1589). 
230 éve, 1788-ban született Kisfaludy Károly magyar 
író, költő, drámaíró, festő († 1830).

6 Kedd Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán vér-
tanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Szerda Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7 130 éve, 1888-ban született Donáth Leó magyar sport-
vezető, irodalomtörténész, műfordító († 1941). 
85 éve, 1933-ban hunyt el gróf Apponyi Albert magyar 
politikus.
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8 Csütörtök Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 190 éve, 1828-ban született Jules Verne (Verne Gyula) 
francia író († 1905). 
185 éve, 1833-ban született Lechner Lajos magyar épí-
tészmérnök, az 1879-es árvíz által elpusztított Szeged 
az ő tervei alapján épült újjá († 1897).

9 Péntek Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia 

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9

10 Szombat Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika 

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

10

11 Vasárnap Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony (A bete-
gek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 125 éve, 1893-ban Csonka János és Bánki Donát 
szabadalmaztatta a porlasztót (Bánki–Csonka-féle 
karburátor). 
120 éve, 1898-ban született Szilárd Leó magyar 
származású amerikai fizikus, biofizikus, atomtudós, 
feltaláló († 1964).

12 Hétfő Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 120 éve, 1898-ban hunyt el Barabás Miklós magyar 
festőművész, grafikus. 
115 éve, 1903-ban született Rideg Sándor Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar író († 1966).

13 Kedd Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina  
Húshagyókedd

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13 120 éve, 1898-ban hunyt el kőröspataki gróf Kálnoky 
Gusztáv Zsigmond osztrák–magyar diplomata, 1881 
és 1895 között az Osztrák–Magyar Monarchia közös 
külügyminisztere.

14 Szerda Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint 
Hamvazószerda 
 

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 650 éve, 1368-ban született Luxemburgi Zsigmond 
német-római császár, magyar és cseh király († 1437).

Ha házasodnak a verebek 
Bálintkor,  
Készülődhetsz a tavaszra 
bármikor.

15 Csütörtök Georgina, Kolos, Levente, Fauszti-
na, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar erede-
tű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

15 125 éve, 1893-ban született Blattner Géza magyar 
festőművész, grafikus, bábművész († 1967). 

16 Péntek Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 55 éve, 1963-ban hunyt el Lajtha László magyar zene-
szerző, népzenekutató.

Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik. 

17 Szombat Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17 70 éve, 1948-ban született Cserhalmi György Kossuth- 
és Balázs Béla-díjas magyar színművész. 
20 éve, 1998-ban hunyt el Wass Albert erdélyi magyar 
költő, író.
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8 Csütörtök Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 190 éve, 1828-ban született Jules Verne (Verne Gyula) 
francia író († 1905). 
185 éve, 1833-ban született Lechner Lajos magyar épí-
tészmérnök, az 1879-es árvíz által elpusztított Szeged 
az ő tervei alapján épült újjá († 1897).

9 Péntek Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia 

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9

10 Szombat Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika 

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

10

11 Vasárnap Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony (A bete-
gek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 125 éve, 1893-ban Csonka János és Bánki Donát 
szabadalmaztatta a porlasztót (Bánki–Csonka-féle 
karburátor). 
120 éve, 1898-ban született Szilárd Leó magyar 
származású amerikai fizikus, biofizikus, atomtudós, 
feltaláló († 1964).

12 Hétfő Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 120 éve, 1898-ban hunyt el Barabás Miklós magyar 
festőművész, grafikus. 
115 éve, 1903-ban született Rideg Sándor Kossuth- és 
József Attila-díjas magyar író († 1966).

13 Kedd Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina  
Húshagyókedd

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13 120 éve, 1898-ban hunyt el kőröspataki gróf Kálnoky 
Gusztáv Zsigmond osztrák–magyar diplomata, 1881 
és 1895 között az Osztrák–Magyar Monarchia közös 
külügyminisztere.

14 Szerda Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint 
Hamvazószerda 
 

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 650 éve, 1368-ban született Luxemburgi Zsigmond 
német-római császár, magyar és cseh király († 1437).

Ha házasodnak a verebek 
Bálintkor,  
Készülődhetsz a tavaszra 
bármikor.

15 Csütörtök Georgina, Kolos, Levente, Fauszti-
na, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar erede-
tű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

15 125 éve, 1893-ban született Blattner Géza magyar 
festőművész, grafikus, bábművész († 1967). 

16 Péntek Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 55 éve, 1963-ban hunyt el Lajtha László magyar zene-
szerző, népzenekutató.

Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik. 

17 Szombat Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17 70 éve, 1948-ban született Cserhalmi György Kossuth- 
és Balázs Béla-díjas magyar színművész. 
20 éve, 1998-ban hunyt el Wass Albert erdélyi magyar 
költő, író.
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18 Vasárnap Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett  
Nagyböjt első vasárnapja 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18 315 éve, 1703-ban hunyt el Zrínyi Ilona, Thököly Imre 
felesége, II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, Mun-
kács várának hős védője. 
80 éve, 1938-ban született Szabó István Oscar-díjas 
magyar filmrendező.

19 Hétfő Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 105 éve, 1913-ban született Balogh János Széchenyi-
díjas magyar zoológus, ökológus, egyetemi tanár, 
a MTA tagja († 2002).

Ha Zsuzsanna napján a 
pacsirták szólnak,  
vége lesz a hónak.

20 Kedd Aladár, Álmos, Zelinda  
Bold. Ferenc és Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. – germán 
eredetű; jelentése: mindenben 
hatalmas; 3. – iráni eredetű; jelen-
tése: elöljáró.

20 55 éve, 1963-ban hunyt el Fricsay Ferenc magyar 
karmester.  
45 éve, 1973-ban hunyt el Szigeti József magyar 
hegedűművész.

21 Szerda Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: 
Isten az én világosságom.

21 125 éve, 1893-ban született Honthy Hanna Kossuth-
díjas magyar színésznő, énekesnő, operettprimadonna 
(† 1978). 
75 éve, 1943-ban hunyt el a kolozsvári születésű Entz 
Géza zoológus, egyetemi tanár, akadémikus.

22 Csütörtök Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása 

Gerzson – héber eredetű; jelentése: 
az idegen, a száműzött.

22 230 éve, 1788-ban született Arthur Schopenhauer 
német író, filozófus († 1860).

Amilyen az idő ezen a 
napon, olyan lesz József-
napkor is.

23 Péntek Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.

23 575 éve, 1443-ban született Kolozsváron Hunyadi 
János és Szilágyi Erzsébet keresztségben Mátyás nevet 
kapott második fia, 1458-tól haláláig Corvin Mátyás 
magyar király és 1469-től cseh király († 1490). 
190 éve, 1828-ban hunyt el Fazekas Mihály magyar 
író, költő, botanikus, a Lúdas Matyi elbeszélő költe-
mény alkotója.

24 Szombat Mátyás, Etel  
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24 Ha Mátyás jeget talál, 
akkor töri, ha nem talál, 
akkor csinál.

25 Vasárnap Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 90 éve, 1928-ban született Benkő Samu erdélyi műve-
lődéstörténész, Bolyai-kutató, az MTA külső tagja.

26 Hétfő Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26 210 éve, 1808-ban született Boka Károly cigányzenész, 
Kossuth Lajos kedvenc cigányprímása ( 1860).

27 Kedd Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27

28 Szerda Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 135 éve, 1883-ban született Somlay Artúr Kossuth- 
díjas magyar színész, színészpedagógus († 1951).
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18 Vasárnap Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett  
Nagyböjt első vasárnapja 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18 315 éve, 1703-ban hunyt el Zrínyi Ilona, Thököly Imre 
felesége, II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, Mun-
kács várának hős védője. 
80 éve, 1938-ban született Szabó István Oscar-díjas 
magyar filmrendező.

19 Hétfő Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 105 éve, 1913-ban született Balogh János Széchenyi-
díjas magyar zoológus, ökológus, egyetemi tanár, 
a MTA tagja († 2002).

Ha Zsuzsanna napján a 
pacsirták szólnak,  
vége lesz a hónak.

20 Kedd Aladár, Álmos, Zelinda  
Bold. Ferenc és Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. – germán 
eredetű; jelentése: mindenben 
hatalmas; 3. – iráni eredetű; jelen-
tése: elöljáró.

20 55 éve, 1963-ban hunyt el Fricsay Ferenc magyar 
karmester.  
45 éve, 1973-ban hunyt el Szigeti József magyar 
hegedűművész.

21 Szerda Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: 
Isten az én világosságom.

21 125 éve, 1893-ban született Honthy Hanna Kossuth-
díjas magyar színésznő, énekesnő, operettprimadonna 
(† 1978). 
75 éve, 1943-ban hunyt el a kolozsvári születésű Entz 
Géza zoológus, egyetemi tanár, akadémikus.

22 Csütörtök Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása 

Gerzson – héber eredetű; jelentése: 
az idegen, a száműzött.

22 230 éve, 1788-ban született Arthur Schopenhauer 
német író, filozófus († 1860).

Amilyen az idő ezen a 
napon, olyan lesz József-
napkor is.

23 Péntek Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.

23 575 éve, 1443-ban született Kolozsváron Hunyadi 
János és Szilágyi Erzsébet keresztségben Mátyás nevet 
kapott második fia, 1458-tól haláláig Corvin Mátyás 
magyar király és 1469-től cseh király († 1490). 
190 éve, 1828-ban hunyt el Fazekas Mihály magyar 
író, költő, botanikus, a Lúdas Matyi elbeszélő költe-
mény alkotója.

24 Szombat Mátyás, Etel  
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24 Ha Mátyás jeget talál, 
akkor töri, ha nem talál, 
akkor csinál.

25 Vasárnap Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 90 éve, 1928-ban született Benkő Samu erdélyi műve-
lődéstörténész, Bolyai-kutató, az MTA külső tagja.

26 Hétfő Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26 210 éve, 1808-ban született Boka Károly cigányzenész, 
Kossuth Lajos kedvenc cigányprímása ( 1860).

27 Kedd Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27

28 Szerda Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 135 éve, 1883-ban született Somlay Artúr Kossuth- 
díjas magyar színész, színészpedagógus († 1951).
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A Hóstát a gazdasági-társadalmi változások tükrében

A hóstátiaknak sikerült sajátos intézményrendszerüket, szokásaikat, gazdálko-
dásmódjukat a várostól elkülönülten megtartaniuk, mégis néhány tényező élet-
módjuk megváltoztatására kényszerítette őket: a századfordulótól a gyors ipari 
fejlődés, urbanizáció (a szállításban bekövetkezett változások), majd a kollektivi-
zálás, bontások és rendszerváltás.

A szállítás, amelynek szerkezetében gyökeres változást hozott az 1870-ben fel-
avatott vasút, a kereskedelem, a hitelintézetek, a közigazgatás területén tevékeny-
kedők jelentős átalakulást eredményeztek a lakosság életében, annak növekedé-
sében. A polgári korban Kolozsvár iskolavárossá alakult, a fiatalok Erdély több 
részéből jöttek ide tanulni. A  gazdasági-társadalmi szerkezetben bekövetkezett 
változások átalakították a város hagyományos közigazgatását. Az 1870-es évek vé-

géig a város területe 11 tizedre osz-
lott: Óvár, Belmonostor, Belszén, 
Belközép, Belmagyar, Külmagyar, 
Külközép, Külmonostor, Külszén, 
Kétvízköz, Hidelve (1. térkép).1

Az 1872-ben kidolgozott városi 
szabályrendelet alapján lépést tet-
tek a tizedek végső felbomlása és 
egyben a város közigazgatásának 
központosítása felé. Tisztikarát, a 
tizedkapitányt, tizedjegyzőt és a 
két tizedszolgát eddig a tizedkö-
zösség választotta, ezután már a 
városi bizottság tette. Ezek után a 
hóstáti gazda már nehezebben ka-

pott tizedkapitányi vagy jegyzői megbízatást. Végképp törölték a hivatalos haszná-
latból a „tized” fogalmát, melyet a „kerület” szóval helyettesítettek. Az öt kerület: 
Belváros, Külmagyar és Külközép (Alsóváros), Kétvízköz, Hidelve, Külmonostor és 
Külszén (Felsőváros), és 1895-ben csatlakozik Kolozsmonostor hatodik kerületként 
(2. térkép).

1880-tól a város gyors ipari fejlődésnek indult, mely a századforduló után még 
erőteljesebbé vált. Az  egyre növekvő „belvárosban” rendeletek szabályozták az 
állattartást és az állatokkal való közlekedést, bizonyos körzetekben pedig végképp 
betiltották ezeket. A különböző korlátozó jellegű rendeletek, a területi szóródás 
fokozatosan csökkentette a városban a mezőgazdasági tevékenység lehetőségét és 
életterét. Így megkezdődött a zárt utcaközösségekben élő hóstáti családok területi 
szóródása, ami a körzeti mikroközösségek, szomszédsági kapcsolatok fokozatos 

1 Pillich–Vetési–Vincze 1984: 57.

1. térkép. Kolozsvár, 1870. A 11 tized
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bomlását jelentette. A  hat külső 
kerület betelepítésében nem min-
denik vett részt egyformán, a bel-
ső körzeteknek sajátos szóródási 
irányuk alakult ki.2 A  Hidelvéről 
a Kerekdomb, Nádas tere, Szőlő-, 
Csillag- és Szent György-hegy felé. 
A  Külmagyar utcai hóstátokból a 
Bulgária-telepen és a Cukorgyár 
utca környékén át a Kölesföld irá-
nyába. A Külközép utcából a Pata 
utca, Békás, Szopori út, valamint 
a Tóköz irányába. A  Kétvízköziek 
a Bulgária-telep felé költöztek (3. 
térkép).

A  kollektivizálás is nagymér-
tékben hozzájárult a gazdálkodás 
visszaszorulásához. Romániában a 
kollektivizálás 1949 márciusában 
kezdődött és 1962 áprilisában feje-
ződött be, ami azt jelentette, hogy 
a falusi lakosság, a mezőgazdasági 
termelők több mint 90%-a kollek-
tivista lett.3 A  kollektivizálás ti-
zenhárom éves folyamatát a javak 
elvonása, a csere, az elosztás és fo-
gyasztás szabályozása (beszolgál-
tatás, kvótarendszer) támogatta.4 
Megváltoztatta a vagyonszerkeze-
tet, a társadalmi, a jövedelemszerkezetre épülő hierarchiát, és széttörte a közös-
ségek morális egységét. Felerősödött a helyüket keresők elmozdulása, akik nem 
értettek egyet a folyamattal, elvándoroltak, és más országokban keresték a jobb 
megélhetés lehetőségét.5 Ebben az időszakban a hóstátiak már nem művelhették 
saját földjeiket, a gazdasági eszközeik nagy részét elveszítették, így csak háztáji 
gazdálkodással foglalkozhattak. Emiatt két választási lehetőségük maradt: dol-
gozni a kollektívben, vagy az életmód megváltoztatása és az ipari foglalkozásra 
való áttérés. Az utóbbi lehetőséget főleg a középgeneráció választotta. A férfiak 
többsége már valamilyen ipari állásban helyezkedett el, és csupán szabadide-
jükben végeztek földészmunkát. A  fiatalabb generáció már a továbbtanulásra 

2 Pillich–Vetési–Vincze 1984: 87.
3 Gagyi 2009: 118.
4 Gagyi 2009: 117.
5 Gagyi 2009: 123.

2. térkép. Kolozsvár, 1900. A hat kerület

3. térkép. Kolozsvár, 1940. A hóstáti családok 
területi szóródása
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választotta.
Nemcsak a sajátos magyar közösség életrendjét, de annak társadalmi életét is 

igyekezett gyökeresen átalakítani a kommunista hatalom. Nem nézték jó szem-
mel, hogy a hóstátiak körében fontos közösségszervező szerepet betöltő dalkör 
az egyház keretei között működik, ezért felkérték az énekkar vezetőségét, hogy a 
Testvériség kollektív keretében alakítson egy dalárdát. Ez 1963-ban létre is jött. 6

A kollektivizáláson kívül egy másik fontos, Kolozsvárt és ezen belül főleg a 
Hóstátot érintő történelmi esemény az 1979 után bekövetkezett bontások, me-
lyek a szocialista tömbházépítési program részét képezték. Románia számos más 
városában is történt hasonló folyamat, viszont a kolozsvári hóstátiak esetében az 
általuk legsűrűbben lakott utcák, körzetek lebontásával és ezek lakónegyedekkel 
való helyettesítésével megszűnt létezni egy kompakt magyar, sajátos közösség. 
Romániában a terület- és településrendezési tevékenységek egyidősek a szocialista 
rendszerrel: 1948-ban születtek meg az első városrendezési tervek, 1949-ben már 
beindult a kisebb közigazgatási egységek területrendezése, 1960-tól pedig már a 
falvak fejlesztése is részét képezi a hatalom célkitűzéseinek. A szocialista politikai 
állapot jobb megismerése érdekében tulajdonképpen különbséget kell tennünk két 
korszak között. Romániában a szocializmus ideje alatt, 1945 és 1965 között volt a 
Gheorghe Gheorghiu-Dej-korszak, amelyre főleg az iparosítás és urbanizáció volt 
jellemző. A második korszakban, 1965 és 1989 között Nicolae Ceauşescu volt az 
ország legfőbb vezére.7 A Ceauşescu-diktatúrát a falu-város különbségek eltűné-
sének politikája jellemezte, a városi lakosság növekedése volt a fejlődés és a hala-
dás legfontosabb mutatója.8 A területfejlesztési programot 1967-ben fogadták el, a 
dokumentum címe: RKP9 KB 1967. A későbbi szisztematizálási törvényként ismert 
alapelvek már itt felfedezhetőek.10 A Román Kommunista Párt 1972 júliusában 
tartott értekezletén Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár bemutatta a területrendezés-
sel kapcsolatos tervezetét, melynek célja elsősorban a települések koncentrálása 
és beépítettségének növelése volt. A  román pártvezetés a falu-város egymással 
„összhangban” való fejlődése révén tulajdonképpen a nemzet társadalmi, gazdasá-
gi, etnikai homogenizálását akarta megvalósítani. Az urbanizálás ideológiájához 
tartozott a falurombolás, ami a falusi családok városi tömbháznegyedekbe való 
bezsúfolását eredményezte.

A szocialista iparosítás és urbanizáció tömbházépítési programja Kolozsváron 
a hóstáti közösség földművelési lehetőségeinek megszűnéséhez vezetett, hiszen 
földterületeiket államosították, kertjeikbe pedig panelek épültek. A Bethlen dal-
kör elnöke, Butyka József 1978-ban ezt írta: „Sajnos, de való, Kolozsvár földészei, 
a hóstátiak az új építkezések következtében eltűnnek, szétszóródnak, kénytelenek 

6 Sipos 2006: 22.
7 Gagyi 2009: 60.
8 Gagyi 2009: 147.
9 Román Kommunista Párt.
10 Gagyi 2004: 137.
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egyesek szakmát változtatni, mert az új körülmények között a régit nem folytat-
hatják. De a szívünk egy marad, templomunk, imaházaink iránti ragaszkodásunk 
is, tudván azt, hogy ez az egyedüli hely, ahol anyanyelvünket tisztán és elegyítet-
lenül hallhatjuk, és ahonnan az egész heti munka után sokszor testileg fáradtan 
is, de lelkileg megpihenve térhetünk haza hajlékainkba.” Ebben az időszakban sok 
földész fiatal választott más pályát, így a dalárda alapszabályait is megváltoztat-
ták, tagja lehet bármilyen: „földműves származású polgár, jelenlegi munkahelyére 
való tekintet nélkül”.11

A  kommunista hatalom városrombolási őrülete a sok évszázados őstermelői 
tapasztalattal, kultúrával, hagyománnyal rendelkező családok életét gyökeresen 
megváltoztatta, ugyanis a hóstáti porták helyébe tömbháznegyedeket építettek.12 
A terület- és településrendezés vagy más szóval „szisztematizálás” eredményekép-
pen először Kolozsvár környékének román lakosságát telepítették az új lakónegye-
dekbe, majd a távolabbi vidékek lakosaira is sor került. A lebontott házak, ottho-
nok helyébe alternatívaként a román politikai rendszer csupán tömbházlakásokat 
nyújtott a hóstáti családoknak, ami nem jelentett megoldást a gazdálkodással 
foglalkozó családok számára. Ennek következtében az idősebb generáció, azok, 
akik folytatni akarták a gazdálkodó életformát, a városperemi körzetekben vá-
sároltak kertes házat vagy béreltek ott kertet. Gyökeres változás ment végbe a 
gazdasági tevékenység szerkezete és színvonala szempontjából is. A hóstátiak a pi-
aci igényekhez igazodtak, kénytelenek voltak áttérni a kapitalista mezőgazdasági 
termelésre. Megszilárdult a földtulajdon kapitalista struktúrája, a földterületeket 
felértékelték, a telekadók, ingatlanárak növekedtek, így lehetetlenné téve a hagyo-
mányos hóstáti gazdálkodás, életforma folytatását.

A  szocialista rendszerre jellemző iparfejlesztés, városfejlesztés gyökeresen 
megváltoztatta Kolozsvár etnikai összetételét: 1966-ban a magyarság arányszáma 
41,4%-ra, 1977-ben 32,8%-ra, 2002-ben pedig 19%-ra csökkent. Ezzel ellentétben 
a román ajkú lakosság százalékaránya 1966-ban 56,7% volt, ami 2002-ben 79,4%-
ra nőtt.13 Kolozsvár egyike volt az öt zárt várossá nyilvánított erdélyi városnak, 
ahova a letelepedést a magyar nemzetiség ellenében befolyásolták. A magyar la-
kosság 1977 és 1992 közötti csökkenése a megnyílt határok, elsősorban a Magyar-
országra irányuló kivándorlás következménye volt.14

A  kolozsvári hóstáti közösség életformaváltását siettető tényezők: kollekti-
vizálás (a földek elveszítése), a kompakt utcaközösségek, körzetek felszámolá-
sa (a  történelmi hóstátokból való kikerülés), a foglalkozásszerkezet átalakulása. 

11 Sipos 2006: 23.
12 Pillich 2005: 112: Az a baj, kérem szépen, hogy az a szép portéka már inkább csak rajtunk 

kacag. Ha jól utánaszámolok, már csak egy van köztünk, aki 45 éves, aztán még van 3-4, aki 
47–48, a többi mind öregebb, kérem. Nyugdíjas, benyomva a blokkba, kert nélkül, ló nélkül, 
szerszám nélkül. Csak üljön egész nap, és nézze a penészes falakat. Piacról veszi a zöldséget sok 
hóstáti, oda vagyunk kerülve. Fogy a kert, erősen fogy, és ahol még volna, a fiatal már onnan is 
mind gyárba szaladt (65 éves földész, 1979).

13 Varga E. 2007.
14 Csetri 2005: 13.
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ke, Kölesföld, Tóköz) következtében egyrészt megszűntek a korábbi hagyományos 
utcaközösségek, de ezzel egy időben a szomszédsági kapcsolatok is rendre fella-
zultak. A névanyagban is csökkenés figyelhető meg.15 A  foglalkozásszerkezet is 
gyökeresen átalakult, megnőtt a gyári munkások aránya. Itt generációs különb-
ségeket is észlelhetünk: a 60 éven felüliek még földészeknek tekinthetők, a kö-
zépnemzedék esetében már két kategóriát lehet felállítani: azok, akik csak gyári 
munkát vállalnak, és azok, akik az ipari foglalkozás mellett még folytatják a gaz-
dálkodást. A fiatal generáció már inkább a feladást választotta, nem vállalták a 
kettős életformát.

A  hóstáti közösség szervezeti keretei is megszűntek, pl. a dalárdába csak a 
még gazdálkodó öregek jártak, és néhányan a középgenerációból. A kultúrházat 
is elveszítették, amely a fiatalok számára addig lehetőséget nyújtott az együttléti 
alkalmak megszervezéséhez. Csökkent a közösség belső kohéziója, a közösséghez 
való tartozás érzése gyengült, ezt bizonyítják a párválasztásban bekövetkezett 
változások. Egyre többen kezdtek kiválni a közösségből, elmosódtak a határok, 
nemcsak a hóstáti körzetek között, hanem más városi rétegekkel szemben is, így 
kialakult egy ipari munkás és egy értelmiségi réteg is. A  párválasztás tükrözi 
a csoport belső viszonyainak, a csoport és környezete viszonyának alakulását. 
A belső kohézió jele volt a körzetenkénti endogámia. Rendszerint ha egy legény 
más körzeti lánynak próbált udvarolni, könnyen kicsúfolták a leány körzetének le-
gényei. A közösség összetartásának lazulását jelentették a vegyes házasságok is.16

Újabb fordulópont a hóstátiak életében a rendszerváltás után következett. Föld-
jeik csupán bizonyos részének (a nem beépített telkek) visszaszolgáltatása követ-
keztében három lehetőség közül választhattak: eladás, bérlés, magántulajdonként 
való hasznosítás. Hamarosan megjelentek a befektetők, felvásárlók, viszontel-
adók, a szántók és zöldségesek helyén az „újgazdag” réteg házai épültek. Ilyen 
körülmények között felgyorsult a gazdálkodó életforma feladása. Egyrészt, akik 
eladták földjeiket, különféle vállalkozásokba fektették pénzüket vagy külföldre 
költöztek, másrészt viszont voltak, akik családi összefogásban visszatértek a régi 
zöldségtermesztő, piacozó életformához.

15 Pillich 1980: 78.
16 Gaal 1995: 144.
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Unitárius templom

A Belső-Magyar (Kossuth Lajos, 1989. december 21.) utca bal oldalán, a Kurta-
Szappany (Dávid Ferenc) utca sarkán álló templom.

Mikor a Rákóczi-szabadságharc leverése után Erdély a Habsburgok kezére ju-
tott, a várost megszálló német katonaság parancsnoka, Steinwille tábornok 1716-
ban katonai erőszakkal vétette el az unitáriusoktól a Szent Mihály-templomot. 
Ez  időtől istentiszteleteiket csak magánházaknál tarthatták. Csupán II. József 
1781. évi türelmi rendelete adott lehetőséget templomépítésre. Az anyagiak hosz-
szú évekig tartó gyűjtése után, a munkálatok Türk Antal kőművespallér terve sze-
rint és vezetésével a Magyar utcai pap és kántor, valamint Kovács Mihály háza 
és egy másik ház helyén, 1792-ben kezdődtek meg. A számos adakozó ellenére 
1793-ban az egyháznak a Guberniumhoz, a főkormányszékhez kellett fordulnia, 
hogy az építkezéshez szükséges kiadások fedezésére egész Erdély területére ki-
terjedő gyűjtést engedélyezzen. A  főkormányszék ezt megadta, 1794-ben visz-
szavonta, majd 1796-ban újra megadta. Ekkor a lengyel unitáriusok is eladták 
Belső-Monostor (Unió, Memorandum) utcai házukat, és pénzüket az építkezés 
folytatására fordították. A késő barokk, rokokó és klasszicista ízlésjegyeket ötvöző 
templomot Lázár István püspök 1796. december 14-én avatta föl. Alig tíz év múl-
va az épület javításra szorult. Ekkor Leder József, majd 1830 körül Alföldi Antal 
javította ki repedéseit. 1831-ben ugyancsak Alföldi Antal építész a keleti és északi 
falat támpillérekkel, a nyugatit a régi unitárius kollégium épületének támaszkodó 
kettős ívvel szilárdította meg, ily módon mentve meg a beomlásveszélyes boltoza-
tot. A barokkos-hagymakupolás toronysisak, Pákei Lajos terve szerint, 1908-ban 
készült [KíKv 137.].

A templom homlokzatán, a főbejárat fölötti felirat szövege:

IN HONOREM SOLIUS
DEI. M DCC XCVI.

’Az egyetlen Isten tiszteletére. 1796.’

1894: Unitárius templom [Mach]; 1903: Unitárius templom [Stein].
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Február 2. Jancsó Sándor (1867–1943) teológiai tanár halálának a 75. évfor-
dulóját hozza el. Maksán született, s az elemitől kezdve teológiai tanulmá-
nyai végeztéig Nagyenyeden diákoskodott. Marburgban töltött tanulmányév 

után szintén Nagyenyeden kezd tanítani, 1892-ben magántanárrá habilitálják. 
1895-ben rendes teológiai tanárrá választják. De közben megnyílik a kolozsvári 
Református Teológiai Fakultás, s 1896-ban bezárják az enyedi teológiát. Szeptem-
bertől ottani rendes lelkész lesz 1932-es nyugalomba vonulásáig. Azután Kolozs-
várt él. Néhány tanulmánya és számos beszéde jelent meg nyomtatásban. Sírja a 
Sombori-kertben található.

Február 13-án Szász Ferencre (1893–1944) emlékezünk születése 125. évfor-
dulóján. Birtokos családból származott, így a kolozsvári Mezőgazdasági Akadé-
mián folytatott tanulmányokat, de utóbb a már Szegedre költözött egyetemen az 
államtudományi doktorátust is megszerezte. Az I. világháborúban az orosz fron-
ton harcolt. Utána kivette részét az erdélyi magyar politikai szervezkedésekből. 
1928-tól a Magyar Nép című hetilapnak a mezőgazdasági rovatát vezette. Mező-
gazdasági ismeretterjesztő köteteket szerkesztett. Az 1940-es bécsi döntést köve-
tően politikai szerepet vállalt, 1942–1944 között ő volt Kolozs vármegye alispánja. 
A Lutheránus temetőnek a főútra néző szövérdi Szász-sírboltjában nyugszik.



185FEBRUÁR
KO

LO
ZSVÁ

RI PA
N

TH
EO

N

Februárban emléke-
zünk meg gróf Rhédey 
Ádámról (1768–1849) is, 
mert születésének 250. 
évfordulója esik 2018-ra, 
de az esemény hónapját 
és napját sehol sem tart-
ják nyilván. Rhédey Ádám 
családja egyik legjelesebb 
tagja volt. Külföldi jogi 
tanulmányokat követően 
1806-tól 1835-ig Doboka 
vármegye főispáni tisztsé-
gét tölti be, 1835-től a Ki-
rályi Tábla, majd a Kincs-
tartóság elnöke. Általában 
csak „kincstartó”-ként em-
legetik. 1800-ban császári 
és királyi kamarási címet 
kap, valóságos belső tit-
kos tanácsos, a Szent Ist-
ván rend középkeresztese. 
1817-től haláláig a kolozs-
vári Református Kollégi-
um főgondnoka és állandó 
mecénása. A  könyvtárala-
pító gróf Teleki Sámuel 

kancellárnak a lányát, gróf Teleki Máriát (†1826. június 18.) vette nőül 1795. 
szeptember 14-én Bécsben. Gróf Teleki Domokos és Sipos Pál esküvőjükre írt verse 
nyomtatásban is megjelent. E házasságnak is köszönhetően Rhédey rövidesen Er-
dély leggazdagabb főura lett. A házasságból született négy gyermekből a két első, 
Kata és Ádám kis korában meghalt. Így a hatalmas vagyont a két férjhez adott lány 
örökölte. Klára (1809–1868) báró Radák István felesége lett, Mária (1811–1849) 
1840-ben gróf Mikó Imréhez ment nőül. Mikó Imre feleségének gyermekágyi láz 
okozta halálát követően határozta el a házsongárdi neogótikus kripta építését. 
Kagerbauer Antal tervei szerint az 1860-as évek közepén készült el. A feleség szo-
borral is díszített szarkofágján kívül a kripta alsó szintjén koporsóüregeket is ki-
alakítottak, s Mikó ide hozatta apósa és anyósa koporsóit. Ezeket azonban egy 
kriptarendezéskor „eltakarították” a fülkékből.
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Nem ritka alkalom, hogy őrültekkel legyen szerencsém találkozni; valószínű-
leg éreznek irántam némi vonzalmat, ezért keresnek fel gyakran hivatalomban 
vagy szerény otthonomban. Rendkívül tisztességes, becsületes, egyenes emberek. 
Néha gondterheltek: tanácsot, segítséget kérnek. Tanácsot mindig kapnak, segítsé-
get azért nem, mert rajtuk nem lehet segíteni. Megmondom őszintén, a századvég 
annyira ellustított, hogy a magam ügyeit sincs kedvem elintézni, örvendek tehát 
az eleve elintézhetetlen, kijárhatatlan ügyeknek, melyek a zavartalan pihenést 
biztosítják számomra.

Ha szabad különbséget tenni ember és ember között, a tudathasadásosok társa-
ságában szívesebben vagyok, mint a paranoiásokkal. Ők kiegyensúlyozottabbak, 
nyíltabbak, őszintébbek.

P. is eljött hozzám, soha életemben nem láttam azelőtt, mégis pillanatok alatt 
föltárta élete súlyos terhét. A gyomrában, egy alumínium kalitkában, évek óta 
él egy igen ritka gázlómadár. Hogyan került oda, kik tették oda, nem tudja, 
nem is zavarja őt különösebben, csak az, hogy a kalitka lakattal van zárva és 
eltűnt a kulcsa! Hiába írt már az UNESCO természetvédelmi bizottságának, az 
interpoliciának, és személyesen Giottinónak, az olasz maffia főnökének, semmi-
lyen választ nem kapott, pedig óvatosan járt el: nem adta postára a leveleket, 
hanem a legrafináltabb helyekre dugta el. És így tovább…

Az ügyet alaposan meghánytuk-vetettük, és P. azt is elmondta: az ügy alaposan 
megviselte az idegeit, és most kezelésre szorul az ideggyógyászaton. Érdeklődé-
semre, hogy kikkel van együtt, számos kedves ismerős nevét sorolta fel, akikről 
jóízűen elbeszélgettünk.

Az őrültekkel nagyon jól ki lehet jönni, és ebbéli meggyőződésemben még sem 
normálisak, sem elmebetegek nem tudtak megingatni.

Más a helyzet azonban a műőrültekkel. Ezek gyakran annyira kihoznak a sod-
romból, hogy dédelgetett lustaságom menten elpárolog, és már látványuktól is ké-
pes vagyok izgatott állapotba kerülni. Ezek a műőrültek elsősorban azok közül ke-
rülnek ki, akik a művészetben végzett, nem is mindig ártalmatlan tevékenységüket 
kívánják aláhúzni, és személyükre összpontosítani a megrökönyödött figyelmet.

Sajnos tagadhatatlan, hogy számos nagy alkotót kerülgetett az őrület, és nem 
csak kerülgette őket. Ennek fordítottja is közismert, miszerint gyakori az elmebe-
tegek művészi tevékenysége. A műőrült viszont mindkét területen epigon. Felfo-
gása szerint az eredetinek mindenképpen el kell térnie a normálistól. A magára 
erőszakolt abnormitást pedig két kézzel a feje fölött hordozza és lengeti.

Egyik régi kedves ismerősömből így lett műőrült. Amíg becsületes polgári fog-
lalkozásának élt, öröm volt vele társalogni és együtt lenni. Még az általa írt ver-
seket is meg lehetett hallgatni anélkül, hogy gyomorcsikarást kapjon tőle az em-
ber. Ha nem is tudta, de azért gondolta azt, amit mi tudtunk, hogy versei a III/C 
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kategóriába sorolhatók, ami arra jó, hogy halála után békén hagyják a verselőt, és 
nem kutatnak bizalmas dolgai után irodalomtörténet címén.

E derék mellékfoglalkozású költő aztán egy szép napon úgy döntött, hogy a je-
lenben vívja ki a halhatatlanságot, s olyan szövegeket kezdett komponálni, melyeket 
a kutyák is megugattak, s ezzel párhuzamosan felvette a dilis gesztusok modorát.

És nem eredménytelenül. Szövegeit publikálták, nevét fölvették a névsorokba, 
és személyét egy igen zárt és elliptikus körben bizonyos fokú figyelem övezte, 
annak ellenére, hogy e körben senki sem viselkedett természetesen. Munkahe-
lyén azonban már nem lehetett rábízni elvégzendő feladatokat, családja többé nem 
számíthatott családfői szerepére, baráti köre pedig minden pénzt rejtegetni volt 
kénytelen előle.

Megkapta a nem-egészen-normális megtisztelő és felmentő titulust, és ezzel 
új helyet vívott ki magának a társadalomban. E titulust büszkén viseli, őt magát 
viszont nem lehet elviselni.

Kerülöm őt, mert mint említettem, szerfelett ingerel a dilettáns őrült, de a régi 
ismeretség okán aggódom érte.

Alkalmam volt ugyanis végigkövetni sorsokat, olyan személyekét, kik kezdet-
ben csak úgy, a maguk örömére, sznobizmusból játszották meg az őrültet, s a vé-
gén tényleg megőrültek. De akkor már nem volt semmi örömük benne.
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Mindennapinak aligha nevezhető Demény Helga teljesítménye, az első nő volt, 
aki egy egész napon át úszott – összesen 52 kilométert – a 2017 februárjában 
Kecskeméten megrendezett Az úszás ünnepe elnevezésű rendezvényen. A maros-
vásárhelyi születésű, de Kolozsváron élő úszóoktatónak ráadásul nem szállt fejébe 
dicsőség, a 24 éves állatorvostan-hallgató végtelenül kedves, közvetlen, ízig-vérig 
sportember maradt.

Helga négyéves korában, anyai ösz-
tönzésre kezdett el úszni, mellúszóként 
válogatott kerettagságig vitte. Mint el-
árulta: soha nem volt túlságosan oda 
az úszásért, azért végezte a napi edző-
munkát, mert egyszerűen ez volt a fel-
adata. Azonban tizennyolc évesen úgy 
döntött: felhagy a versenyszerű úszás-
sal, ugyanis Romániában az élsportból 
sem lehet feltétlenül jól élni. Imádja az 
állatokat, ezért inkább az állatorvosi 
pálya mellett döntött.

Kolozsvári egyetemistaként azon-
ban már hiányzott számára a rendsze-
res sportolás. „Az egyetem egyszerűen 
nem adta meg azt a boldogságot, ame-
lyet az úszás nyújtott, ezért elkezdtem 
tanítani és természetesen úszni is, hi-
szen hiányzott a mozgás” – magyaráz-
ta. Így aztán az Orca klubnál vállalt 
munkát, amely nyílt vízi versenyeket 
szervez. Természetesen be is nevezett 
ezekre a versenyekre: a 6,5 kilométe-
res Tarnica-tó átúszó versenyre és a 
Bélesi-tóban megrendezett 10 kilomé-
teres úszómaratonra. Ezeken készült 
fel a 24 órás úszásra is, edzésenként 
3-4 kilométert teljesítve.

„Rájöttem, hogy semmi sem felszabadítóbb a nyílt vízi úszásnál” – mondta, hoz-
zátéve, hogy sokkal nehezebb a Tarnicai-tóban úszni, mint például a Balatonban, 
mert előbbi hegyi tónak számít a tengerszint fölötti magassága miatt és nagyon 
hideg a vize. Demény Helga szerint nyílt vízi úszásban két különböző stratégiát 

Demény Helga
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érdemes követni: vagy el kell húzni már az elején a mezőnytől, vagy pedig érde-
mes hátul maradni, így ki lehet kerülni az esetleges „tömegverekedéseket”.

A 24 órás úszásra az vette rá, hogy öccse egy évvel korábban véghezvitte már a 
bravúrt, így egyfajta családon belüli rivalizálás eredménye is lett, hogy belevágott 
a kalandba. Eleinte arra készült, hogy csapatban indul a kecskeméti versenyen, de 
végül az egyéni megmérettetés mellett döntött. „A legnehezebb dolog volt, amit 
életemben valaha tettem” – magyarázta. Azt is elárulta, szüksége volt morális 
támogatásra a teljesítményhez, ráadásul olyan ember részéről, aki tudja is, hogy 
miről beszél. Ezt a feladatot a testvére látta el.

Helga imádja tanítani is az úszást, meggyőződése, hogy a nevelésben rendkí-
vül fontos, hogy az oktató személyes jó példával járjon elöl. Sőt, felnőttek okta-
tásával is foglalkozik, amely lényegesen nehezebb feladat, hiszen amíg egy 3-4 
éves gyermek szinte magától értetődő természetességgel tanul meg úszni, addig 
a víztől rettegő felnőtteknek rengeteg mentális gátlást kell leküzdeniük. Közben 
javában készül a Balaton-átúszásra, ahol célja csupán annyi, hogy végigússza a 3 
kilométeres távot és közben jól érezze magát. „Amikor abbahagytam a verseny-
szerű úszást, megfogadtam, hogy csak annyit fogok sportolni, amennyi jólesik, és 
ami tényleg boldoggá tesz” – fogalmazta meg életbölcsességként is megszívlelendő 
gondolatait Demény Helga.

Kiss Előd-Gergely
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Wesselényi Kata receptjeiből

A birsalma sajtot így csináld
A szép birsalmát forró vízben tedd fel, és hirtelen főzd meg hogy meg ne vere-

sedjék a birsalma, mind addig főzd míg lágyul jól, osztán hámozd meg, s reszelőn 
reszeld meg, azután egy szitán általverd, az mennyire gondolod hogy az forma 
megtelik, azután minden font által tört birsalmához, más fél font nádmézet vess, 
az nádmézet medenczébe fel kell tenni minden egy fontra egy mészelj vizet tölts, 
s mind addig főzd míg jó sűrű lesz, azután vedd le a tűzről, s az általtört birsalmát 
a nádmézbe keverd, aki szerszámoson akarja, a minéműfű szerszámat akar az em-
ber aprón metélve belé vetheti, a kik pedig azt nem szeretik tsak egy kis czitrom 
hajat aprón megmetélve vetnek belé, s még egyszer a tűzre tészik, jól hadgyák 
főni, kevervén kalánnal, s mikor vészi eszibe, hogy mintegy hámlik a medenczéről 
a Liktáriom, le kell venni, s az formában kell tölteni, egy székre az kemencze mellé 
kell tenni, más nap az mint az metszése van, tiszta papirosra tedd környül mind 
meg fesd. Veres soritlit [?] a patikából hozatván köziben tévén, ezeket egy patyolat 
ruhában kötvén, a sajtot meg porozd vélle míg nedves, az után egy néhány napo-
kig az házban kell tartani szépen béfedni hogy a por meg ne lepje.

Fánk
Végy lisztet amennyit gondolsz, hogy elég lészen, tedd a tűzhöz melegedni, 

szüntelen keverd, azután szitáld meg, tedd egy lábosba, végy fertály tejet, vess 
belé egy darab olvasztatt vajat, tedd a tűzhöz, hogy olvadjon el, de igen meleg ne 
légyen, szűrd által szitán, azon liszthez végy annyi élesztőt, amennyit gondolsz, 
hogy elég lészen, ha szép az élesztőt töltsd csak úgy belé, ha pedig nem igen szép 
azan vajat tejjel együtt szitán által kell szűrni, verj mintegy nyolc vagy tíz tojást 
belé, felényit egészen kell belé verni, felének pedig csak sárgáját, ha akarod, ve-
heted mind csak a sárgáját, vagy pedig egészen is veheted, ha akarod, de úgy nem 
igen jó, azután egy fa kalánnal sokáig kell keverni, míg szépen hólyagzik, azután 
a vándlikat meg kell kenni olvasztott vajjal, félig töltvén, a tálba kell hagyni, míg 
szépen felnő, azután meg kell sütni.

Egy jó étek káposztával
Végy egy jó káposztát, fonnyaszd meg, a levelét tedd külön, melyek szép na-

gyok, melyeket már megfonnyasztottál, az aprólékát is minek utána megfonnyasz-
tottad, tedd vagdaló táblára, vagdald meg apróra, áztass semlye belet, azt minek 
utána megázatt, vagdald hozzá, aprón vagdalt petreselymet végy hozzá, vagdalj 
hozzá egy fél veres hagymát, aprón és egy kevés tehen hús kövérit, s tehen velőt 
is, vagdalj egy lábosba szalonnát, tedd a tűzhöz, hogy rántódjék egy kevéssé, az-
után tedd belé a szalonna zsírba azon aprón megvagdalt portékát, a tepertyűjét is, 
hadd benne, de a szalonna ne légyen igen forró, verj vagy négy tojást belé, azután 
kalánnal keverd fel jól, de vagdalj kockáson tisztított rákot is közibe, azzal együtt 
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keverd fel, a meglévén végy egy nagy lábost, teríts belé egy asztal keszkenőt, az 
asztal keszkenőn fejül tégy egy rend szépen megfonnyasztott káposzta levelet, 
megint egy rend tölteléket, fejül pedig borítsd be szépen megfonnyadt káposzta 
levéllel, azután az asztal keszkenőt kösd öszve cérnával, de ne igen alatt, hanem 
fennecske, hagyd föjjön a tehen hús, a lábosba tölts tehen hús levet reá, hadd 
föjjön a tehen hús lévben két óráig, mikor jól meglágyult vedd ki a tűztől, csak 
a káposztát lév nélkül szépen tedd egy tálba, hasagasd el szépen, fedd bé, hadd 
meg ne hüljön, azután csinálj levet neki, ezen módon: végy szép vajat és lábosba 
olvaszd el, s tégy belé szép fejér lisztet, hadd rántódjék meg, de szüntelen keverd, 
mikor megrántódott önts tehen hús levét reá, keverd fel, engedd, hogy forrjon fel, 
vess egy kevés tisztított rák farkat s lábot belé, keverd fel, főzd meg, szerecsendió 
virágozd meg, azután törd meg a rák haját aprón szép írós vajjal, ha megtört, tedd 
serpenyőbe, rántsd meg egy kevéssé, azután facsard belé abban a lévben ruhán 
által, a káposztára is facsarj egy keveset, azt a levet töltsd ki a tálba a káposztára, 
egy néhány darab fött , füstölt húst tégy rá s vidd fel az asztalra, igen jó étek, 
a töltelékben is kell jó szerecsendió virág s bors.
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Amikor már a krizantémok is elvirágoznak, és a kertünk elkezdi magára 
ölteni a szürke egyhangúság köpenyét, akkor kijátsszák aduikat az örökzöld 
fák és cserjék, élénk színpompákat csempészve a szürkülő tájba.

Az örökzöld szó hallatán hajlamosak vagyunk beérni a fenyők fogalmával, 
pedig számtalan más növény levele is áttelel. Ebbe a gyűjtőfogalomba tartozik 
a tűlevelű növények nagy része és néhány lomblevelű cserje, esetleg fa. Az, 
hogy ezek a fajok mindig leveles állapotban vannak, annak köszönhető, hogy 
leveleiket az év különböző szakaszaiban folyamatosan cserélik. Amennyiben 
olyan kertet tervezünk, mely télen is díszes látványt nyújt majd, érdemes az 
örökzöldek széles palettájából néhányat kiválasztani és beültetni.

Általában az örökzöldek díszítő értéküket a változatos szín- és formai 
adottságaiknak köszönhetik, már csak a tuják kimeríthetetlen kínálatában 
találkozhatunk élénkzöld, ezüstös, arany vagy rezes árnyalatokkal. A  tuják 
mellett a kertészetben gyakorta használt örökzöld növény a ciprus (Cupressus 
sp.), hamisciprus (Chamaecyparis sp.), cédrus, a boróka (Juniperus sp.), az álti-
szafa (Cephalotaxus sp.), cédrus (Cedrus sp.) és a fenyőfélék sora (Abies, Picea, 
Pinus). Van ám olyan tűlevelű faj is, mely leveleit télen elhullatja, ilyen pél-
dául a vörösfenyő (Larix sp.), az ősmamutfenyő (Metasequioa glyptostroboides), 
a pikkelyes mocsárciprus (Taxodium ascendens) vagy a virginiai mocsárciprus 
(Taxodium distichum). Ez utóbbi faj egy példánya megtekinthető a kolozsvári 
sétatéri tó közepén elterülő szigeten. A tű- és pikkelyszerű leveles növények 
gyökere laza szerkezetű, tápdús közegben fejlődik a legjobban, talajigénye pe-
dig általában savas, ezért telepítésükkor érdemes savanyító tőzeget adagolni 
a talajhoz.

Amennyiben igazán lenyűgöző színhatást szeretnénk elérni, létesítsünk 
kevert ültetvényeket, a tű és pikkelyes levelűek sorát gazdagítsuk örökzöld 
lombos cserjékkel, melyek a virágaik, terméseik vagy lombozatuk révén festői 
képet alkotnak a zöldövezetben. Elterjedt örökzöld cserjék például a pusz-
páng (Buxus sempervirens) vagy a kecskerágó (Euonymus fortunei), de ezek 
mellett még számos fajból válogathatunk kedvünkre. A  sárgás színhatásért 
ültessünk mahóniát (Mahonia aquifolium), a pirosas árnyalatokra megoldás a 
korallberkenye (Photinia x fraseri). A tűztövis (Pyracantha coccinea) tavasszal 
a virágaival, ősszel pedig sárga, narancs vagy piros színű terméseivel díszít, 
míg a Júlia borbolya (Berberis julianae) sötétzöld, fényes levelei gyakran pi-
rosra színeződnek. Ami egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, az a babér-
meggy (Prunus laurocerasus), amelynek előnye, hogy sövény létrehozására is 
alkalmas.
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A  fent említett növények sikeres elrendezéséhez, csoportos ültetéséhez 
ajánlatos figyelembe venni az adott faj sajátosságait és igényeit. Miután besze-
reztük a kellő információkat, határ a csillagos ég. Rendezzük tetszés szerint az 
örökzöldeket, melyek megfelelő gondozással meghálálják szeretetünket.

László Kinga tájépítész
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gyermekoldala

Űzzük el zajkeltéssel a telet!

Erős ragasztóval ragassz spárgadarabot két-két sö-
röskupak közé, a szálakat kösd botra. Spárgára, 
drótra fűzött sörnyitó kulcsok vagy középen kilyu-
kasztott söröskupa kok is remekül zörögnek.

Lepke-álarc

Színezd ki a lepkét. Ha megfelelő méretűre na-
gyítod, álarcnak is használhatod.

Farsangi köszöntő
Farsang napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon.
Bor legyen az asztalon,
Hogy a vendég ihasson.
Tyúk ide, húsos,
Kalács ide, fonatos,
Rétes ide, mákos,
Garas ide, páros!



VII. Szabó Magda
A fősorok a száz éve (1917. október 5.) született Szabó Magda író öt regényhősének ne
vét tartalmazzák.
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

1 Csütörtök Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente 

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán erede-
tű; jelentése: nemes barát.

1 165 éve, 1853-ban született Pákey Lajos kolozsvári 
magyar építész († 1921). 
95 éve, 1923-ban született Kuczka Péter magyar író, 
tudományos-fantasztikus irodalmár († 1999).

2 Péntek Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női 
név, Vörösmarty Mihály alkotta 
eredetileg férfinévnek a Zalán futá
sa című hőskölteményben, talán a 
nyelvjárási dalma szóból, amely-
nek jelentése: testes.

2 150 éve, 1868-ban hunyt el Nagy Károly magyar mate-
matikus, csillagász, akadémikus; nevét viseli a 115059 
Nagykároly kisbolygó.  
105 éve, 1913-ban született Entz Géza Herder-díjas 
magyar művészettörténész († 1993).

3 Szombat Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3 195 éve, 1823-ban született gróf Andrássy Gyula oszt-
rák–magyar külügyminiszter, magyar miniszterelnök 
(† 1890). 
160 éve, 1858-ban hunyt el Bajza József költő, szín-
igazgató, kritikus, a Magyar Tudományos Akadémia és 
a Kisfaludy Társaság tagja.

4 Vasárnap Kázmér, Zorán, Adrián, Adrienn  
Meszlényi Bold. Zoltán, 
Szt. Kázmér 

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 340 éve, 1678-ban született Antonio Vivaldi itáliai 
zeneszerző († 1741). 

5 Hétfő Adorján, Adrián  
Szent Adorján

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

5 20 éve, 1998-ban hunyt el Rab Zsuzsa magyar költő, 
műfordító.

6 Kedd Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

6 80 éve, 1938-ban hunyt el Balás Jenő székely  
származású bányamérnök, kutató, a magyar  
bauxitbányászat úttörője.

7 Szerda Tamás  
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7 115 éve, 1903-ban született Szandai Sándor Munkácsy-
díjas magyar szobrászművész († 1978).

8 Csütörtök Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8

9 Péntek Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9

10 Szombat Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
Olimpia

Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 35 éve, 1983-ban hunyt el Cseke Vilmos erdélyi ma-
gyar matematikai szakíró.

Ha ezen a napon fagy, 
még negyven napig lehet 
fagyra számítani.

11 Vasárnap Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11 105 éve, 1913-ban hunyt el Lengyel Béla magyar ve-
gyész, akadémikus, egyetemi tanár.
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Névfejtés Népi időjóslások

1 Csütörtök Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente 

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán erede-
tű; jelentése: nemes barát.

1 165 éve, 1853-ban született Pákey Lajos kolozsvári 
magyar építész († 1921). 
95 éve, 1923-ban született Kuczka Péter magyar író, 
tudományos-fantasztikus irodalmár († 1999).

2 Péntek Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női 
név, Vörösmarty Mihály alkotta 
eredetileg férfinévnek a Zalán futá
sa című hőskölteményben, talán a 
nyelvjárási dalma szóból, amely-
nek jelentése: testes.

2 150 éve, 1868-ban hunyt el Nagy Károly magyar mate-
matikus, csillagász, akadémikus; nevét viseli a 115059 
Nagykároly kisbolygó.  
105 éve, 1913-ban született Entz Géza Herder-díjas 
magyar művészettörténész († 1993).

3 Szombat Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3 195 éve, 1823-ban született gróf Andrássy Gyula oszt-
rák–magyar külügyminiszter, magyar miniszterelnök 
(† 1890). 
160 éve, 1858-ban hunyt el Bajza József költő, szín-
igazgató, kritikus, a Magyar Tudományos Akadémia és 
a Kisfaludy Társaság tagja.

4 Vasárnap Kázmér, Zorán, Adrián, Adrienn  
Meszlényi Bold. Zoltán, 
Szt. Kázmér 

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 340 éve, 1678-ban született Antonio Vivaldi itáliai 
zeneszerző († 1741). 

5 Hétfő Adorján, Adrián  
Szent Adorján

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

5 20 éve, 1998-ban hunyt el Rab Zsuzsa magyar költő, 
műfordító.

6 Kedd Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

6 80 éve, 1938-ban hunyt el Balás Jenő székely  
származású bányamérnök, kutató, a magyar  
bauxitbányászat úttörője.

7 Szerda Tamás  
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7 115 éve, 1903-ban született Szandai Sándor Munkácsy-
díjas magyar szobrászművész († 1978).

8 Csütörtök Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8

9 Péntek Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9

10 Szombat Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
Olimpia

Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 35 éve, 1983-ban hunyt el Cseke Vilmos erdélyi ma-
gyar matematikai szakíró.

Ha ezen a napon fagy, 
még negyven napig lehet 
fagyra számítani.

11 Vasárnap Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11 105 éve, 1913-ban hunyt el Lengyel Béla magyar ve-
gyész, akadémikus, egyetemi tanár.
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12 Hétfő Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
Szt. Maximilián 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

12 315 éve, 1703-ban született Amade László magyar 
költő († 1764). 
235 éve, 1783-ban született Kőszeghi-Mártony Károly 
magyar építőmérnök, hadmérnök, a sűrített levegős 
légzőkészülék és a gulyáságyú feltalálója († 1848).

Gergely-napi szél  
Szent György-napig él.  
Megrázza még szakállát 
Gergely, vagyis előfordul, 
hogy e napon havazik.

13 Kedd Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patrícia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; 
jelentése: arany.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

13 205 éve, 1813-ban hunyt el Kiss József magyar vízépí-
tő mérnök, hadmérnök. 

14 Szerda Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14

15 Csütörtök Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as sza-
badságharc évfordulója  
Marillac Szt. Lujza, Hofbauer 
Szt. Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15 90 éve, 1928-ban ünnepelhette meg először a magyar-
ság március hó tizenötödik napját államilag is elismert 
nemzeti ünnepként (az erről hozott és december 28-án 
hatályba lépett 1927. évi XXXI. törvénycikk alapján). 

16 Péntek Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16 125 éve, 1893-ban hunyt el Puskás Tivadar magyar 
mérnök, feltaláló.

17 Szombat Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelenté-
se: a dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír erede-
tű; jelentése: rómainak született 
nemes.

17 170 éve, 1848-ban V. Ferdinánd király kinevezte 
Batthyány Lajost miniszterelnökké. Megalakul az első 
felelős magyar ministerium (kormány).

18 Vasárnap Ede, Alexandra  
Szt. Sándor, Jeruzsálemi 
Szt. Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német 
eredetű; jelentése: az embereket 
vagy az emberek ellen oltalma-
zó; 2. – török eredetű; jelentése: 
akarat.  
Ede – germán eredetű; jelentése: a 
birtokát megőrző.

18 Sándor, József, Benedek  
Hoz a zsákban meleget.

19 Hétfő József, Bánk, Jozefa  
Szt. József 

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 75 éve, 1943-ban született Kiss Benedek József Attila-
díjas magyar költő, műfordító, a Magyar Művészeti 
Akadémia Irodalmi tagozatának tagja.

Szent Józsefkor nyissad (a 
szőlőt), ha vízben áll is a 
lábad.

20 Kedd Klaudia, Koppány  
Csáki Bold. Mór 

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20 190 éve, 1828-ban született Henrik Ibsen norvég író, a 
„modern dráma” atyja († 1906).

21 Szerda Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 105 éve, 1913-ban született T. Tóth Sándor erdélyi ma-
gyar matematikatörténész, egyetemi oktató († 2007).

Benedek, jönnek a jó 
melegek.

22 Csütörtök Izolda, Lea, Beatrix, Izolda  
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni, 
rendelkezni.

22 55 éve, 1963-ban hunyt el Székely Mihály magyar 
operaénekes. 
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12 Hétfő Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
Szt. Maximilián 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

12 315 éve, 1703-ban született Amade László magyar 
költő († 1764). 
235 éve, 1783-ban született Kőszeghi-Mártony Károly 
magyar építőmérnök, hadmérnök, a sűrített levegős 
légzőkészülék és a gulyáságyú feltalálója († 1848).

Gergely-napi szél  
Szent György-napig él.  
Megrázza még szakállát 
Gergely, vagyis előfordul, 
hogy e napon havazik.

13 Kedd Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patrícia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; 
jelentése: arany.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

13 205 éve, 1813-ban hunyt el Kiss József magyar vízépí-
tő mérnök, hadmérnök. 

14 Szerda Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14

15 Csütörtök Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as sza-
badságharc évfordulója  
Marillac Szt. Lujza, Hofbauer 
Szt. Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15 90 éve, 1928-ban ünnepelhette meg először a magyar-
ság március hó tizenötödik napját államilag is elismert 
nemzeti ünnepként (az erről hozott és december 28-án 
hatályba lépett 1927. évi XXXI. törvénycikk alapján). 

16 Péntek Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16 125 éve, 1893-ban hunyt el Puskás Tivadar magyar 
mérnök, feltaláló.

17 Szombat Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelenté-
se: a dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír erede-
tű; jelentése: rómainak született 
nemes.

17 170 éve, 1848-ban V. Ferdinánd király kinevezte 
Batthyány Lajost miniszterelnökké. Megalakul az első 
felelős magyar ministerium (kormány).

18 Vasárnap Ede, Alexandra  
Szt. Sándor, Jeruzsálemi 
Szt. Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német 
eredetű; jelentése: az embereket 
vagy az emberek ellen oltalma-
zó; 2. – török eredetű; jelentése: 
akarat.  
Ede – germán eredetű; jelentése: a 
birtokát megőrző.

18 Sándor, József, Benedek  
Hoz a zsákban meleget.

19 Hétfő József, Bánk, Jozefa  
Szt. József 

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 75 éve, 1943-ban született Kiss Benedek József Attila-
díjas magyar költő, műfordító, a Magyar Művészeti 
Akadémia Irodalmi tagozatának tagja.

Szent Józsefkor nyissad (a 
szőlőt), ha vízben áll is a 
lábad.

20 Kedd Klaudia, Koppány  
Csáki Bold. Mór 

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20 190 éve, 1828-ban született Henrik Ibsen norvég író, a 
„modern dráma” atyja († 1906).

21 Szerda Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 105 éve, 1913-ban született T. Tóth Sándor erdélyi ma-
gyar matematikatörténész, egyetemi oktató († 2007).

Benedek, jönnek a jó 
melegek.

22 Csütörtök Izolda, Lea, Beatrix, Izolda  
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni, 
rendelkezni.

22 55 éve, 1963-ban hunyt el Székely Mihály magyar 
operaénekes. 
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23 Péntek Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.

23 125 éve, 1893-ban született Vecsey Ferenc magyar 
hegedűművész, a nemesi származású Vecsey család 
tagja († 1935).

24 Szombat Gábor, Ella, Gabriella, Karina  
Szt. Gábor  

Gábor – héber eredetű; jelentése: 
Isten embere, Isten bajnoka.  
Karina – 1. – olasz eredetű; jelenté-
se: csinos nő. 2. – a Katalin svéd és 
dán formájának továbbképzése.

24 80 éve, 1938-ban született Ágh István Kossuth és  
József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító. 
75 éve, 1943-ban született Schwajda György magyar 
drámaíró, dramaturg, színházigazgató († 2010).

25 Vasárnap Anunciáta, Irén, Irisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  
Virágvasárnap

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.  
Írisz – görög eredetű; jelentése: 
szivárvány, nőszirom.

25 165 éve, 1853-ban hunyt el Kiss Bálint református 
lelkész, történész, pedagógus, az MTA tagja. 
100 éve, 1918-ban hunyt el Claude Debussy francia 
zeneszerző.

Gyümölcsoltó hidege  
Téli hónapnak megölője.

26 Hétfő Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika  
Szt. Emánuel  
  

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26 115 éve, 1903-ban Csíkszeredában született Gözsy Béla 
erdélyi magyar gyógyszerész († 1979). 
105 éve, 1913-ban született Erdős Pál, a 20. század 
egyik legkiemelkedőbb magyar matematikusa, az 
MTA tagja († 1996).

27 Kedd Alpár, Hajnalka 
  

Hajnalka – a Hajna kicsinyítő kép-
zős formája, hajnal.

27 405 éve, 1613-ban hunyt el Báthory Zsigmond erdélyi 
fejedelem. 
125 éve, 1893-ban született Mannheim Károly magyar 
szociológus, pedagógus, filozófus († 1947).

28 Szerda Johanna, Gedeon, Gida, Janka, 
Koppány  
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelentése: 
harcos, vágó, romboló.  
Johanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.

28 145 éve, 1873-ban Csíkmindszenten született Nagy 
István magyar festőművész († 1937).

29 Csütörtök Auguszta, Bertold, Jónás, Márk  
Nagycsütörtök 

Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

29 115 éve, 1903-ban hunyt el Dankó Pista cigány szár-
mazású magyar hegedűs és nótaszerző.

30 Péntek Zalán, Hunor, Magor, Amadé 
Nagypéntek

Zalán – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30 165 éve, 1853-ban született Vincent van Gogh holland 
expresszionista festőművész († 1890). 
75 éve, 1943-ban hunyt el Pollák Antal magyar feltalá-
ló, aki a gyorstávíró fejlesztéséről nevezetes.

31 Szombat Árpád, Benő, Kornélia, Ákos 
Nagyszombat 

Árpád – magyar eredetű; jelentése: 
árpa.

31
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

23 Péntek Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.

23 125 éve, 1893-ban született Vecsey Ferenc magyar 
hegedűművész, a nemesi származású Vecsey család 
tagja († 1935).

24 Szombat Gábor, Ella, Gabriella, Karina  
Szt. Gábor  

Gábor – héber eredetű; jelentése: 
Isten embere, Isten bajnoka.  
Karina – 1. – olasz eredetű; jelenté-
se: csinos nő. 2. – a Katalin svéd és 
dán formájának továbbképzése.

24 80 éve, 1938-ban született Ágh István Kossuth és  
József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító. 
75 éve, 1943-ban született Schwajda György magyar 
drámaíró, dramaturg, színházigazgató († 2010).

25 Vasárnap Anunciáta, Irén, Irisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  
Virágvasárnap

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.  
Írisz – görög eredetű; jelentése: 
szivárvány, nőszirom.

25 165 éve, 1853-ban hunyt el Kiss Bálint református 
lelkész, történész, pedagógus, az MTA tagja. 
100 éve, 1918-ban hunyt el Claude Debussy francia 
zeneszerző.

Gyümölcsoltó hidege  
Téli hónapnak megölője.

26 Hétfő Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika  
Szt. Emánuel  
  

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26 115 éve, 1903-ban Csíkszeredában született Gözsy Béla 
erdélyi magyar gyógyszerész († 1979). 
105 éve, 1913-ban született Erdős Pál, a 20. század 
egyik legkiemelkedőbb magyar matematikusa, az 
MTA tagja († 1996).

27 Kedd Alpár, Hajnalka 
  

Hajnalka – a Hajna kicsinyítő kép-
zős formája, hajnal.

27 405 éve, 1613-ban hunyt el Báthory Zsigmond erdélyi 
fejedelem. 
125 éve, 1893-ban született Mannheim Károly magyar 
szociológus, pedagógus, filozófus († 1947).

28 Szerda Johanna, Gedeon, Gida, Janka, 
Koppány  
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelentése: 
harcos, vágó, romboló.  
Johanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.

28 145 éve, 1873-ban Csíkmindszenten született Nagy 
István magyar festőművész († 1937).

29 Csütörtök Auguszta, Bertold, Jónás, Márk  
Nagycsütörtök 

Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

29 115 éve, 1903-ban hunyt el Dankó Pista cigány szár-
mazású magyar hegedűs és nótaszerző.

30 Péntek Zalán, Hunor, Magor, Amadé 
Nagypéntek

Zalán – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30 165 éve, 1853-ban született Vincent van Gogh holland 
expresszionista festőművész († 1890). 
75 éve, 1943-ban hunyt el Pollák Antal magyar feltalá-
ló, aki a gyorstávíró fejlesztéséről nevezetes.

31 Szombat Árpád, Benő, Kornélia, Ákos 
Nagyszombat 

Árpád – magyar eredetű; jelentése: 
árpa.
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Közösségi élet a rendszerváltás után

A  Hidelvi Kalandos Társaság, amely 1587-ben alakult, a hatalomváltást kö-
vetően nehéz periódust vészelt át. 1931-ben visszakapta működési engedélyét, 
a Kolozsvári Földészek Temetkezési Társulata néven. 1935–1938 között székházat 
építettek a Papiu Ilarian (Zrínyi utca) és a Máramaros (Zsigmond király) utca 
sarkán. A székházat a második világháborút követő években államosították, majd 
1998-ban újra a Kolozsvári Földészek Temetkezési Társulata tulajdonába került. 
A  Hidelvi Kalandos Társulatnak 2012-ben 98 tagja volt. Minden év elején be-
számoló közgyűlést tartanak, háromévente pedig tisztújító közgyűlést. Az egylet 
tagja bárki lehet, aki havonta kifizeti az 1 lej tagsági díjat. A vezetőség elnökből, 
alelnökből, titkárból, pénztárosból és cenzorokból áll. A  kultúrotthon központi 
helyet foglal el a hóstáti közösség életében, hiszen itt szervezik meg minden év-
ben a farsangi, az Anna-bált és a hagyományos szüreti mulatságot is.

A  rendszerváltás után, 1995-től a hóstáti közösség élete fellendült: újraala-
kult a fiatalok Virágos Táncegyüttese. Első szereplésük 1996 augusztusában volt 
Kolozsváron, a református világtalálkozón. Ugyanebben az évben részt vettek 
az Anna-bálon, ahol felavatták az együttes zászlóját. 1997-ben megszervezték a 
szüreti bált Kolozsváron és Magyarországon, Érden is. 1997-től kezdve minden 
évben, rendszerint szeptember utolsó szombatján tartanak szüreti bált a Kolozs-
vári Földészek Temetkezési Társulata által visszakapott Kalandos Kultúrházban. 
A szüreti mulatság az egyetlen alkalom, melyen a legtöbb hóstáti család találko-
zik. Az eseményt táncpróbák előzik meg, így az új tagok is megtanulhatják a ha-
gyományos táncrendet: hóstáti rendbéli, csárdás, keringő, sottis, négyes, ugrálós, 
gólya (50–53. kép).

Diószegi Ferenc hóstáti gazda szervezésének, a kolozsvári zenészeknek és fi-
ataloknak köszönhetően 2006-tól Magyarországon, Tápiószelén is rendszerint 
szeptember első felében megrendezik a szüreti bált. A szervező véleménye szerint 
a mulatság találkozási lehetőséget nyújt a kolozsvári és a Magyarországra kiköltö-
zött hóstátiak számára: „Hát egyszer csak rám jött, hogy szervezzünk egy szüreti 
bált. 2006-ban volt az első. Ugye Magyarországon is vannak hóstátiak, Kolozs-
váron minden évben megszervezik a bált. A kapcsolattartás nagyon gyenge, aki 
hazamegy Magyarországról, az csak ott ül egy pár napig, ellátogat csak egy két 
személyhez, nem tudja összejárni az összes barátját, nincs egy rendezvény. Ez egy 
alkalom, lehet találkozni régi ismerősökkel, akik lehet, hogy már rég nem látták 
egymást, és barátok voltak, meg rokonok” (Diószegi Ferenc).

1990 után a Bethlen Gábor Földész Dalkör is abban reménykedett, hogy az új 
világban több lehetőség lesz arra, hogy a hóstáti földészközösség megmaradjon, 
és hagyományait szabadon ápolhassa. 1991-ben az énekkar részt vett a Magyar 
Reformátusok II. Világtalálkozóján, melyet a Magyarországi Református Egy-
ház szervezett. 1997-ben a kerekdombi református egyházközség megtartotta a 
hóstátiak ünnepi találkozóját, melyen a dalkör is énekelt. A templomi fellépések 
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mellett az énekkar számos, Kolozsvár környékén szervezett regionális kórustalál-
kozón is részt vett: Várfalván, Tordaszentlászlón. A dalkör 2011-ben ünnepelte a 
125 éves jubileumát. Énekkari próbákat rendszerint a téli időszakban tartanak. 
Jelenleg id. Szabó József a dalkör elnöke: „Minden hétfőn próbálunk. November 
elsején kezdünk, mivel földművesek vagyunk, mikor megkezdődik a mezőgazda-
sági munka, így alkották meg az alapszabályt, hogy november elsejétől húsvétig, 
a nyári időszakban nincs próba, csak akkor megyünk, ha kell, menjünk szerepel-
ni, próbálunk 1-2 órát. Az énekeket, felkészülünk a téli időszakban, mindig van 
valami előkészítve. Az elnökök értesítik a dalos tagokat, hogy óra lesz, és milyen 
okból. Év elején, az első dalárdaórán választjuk meg a tagokat, szokott lenni egy 
közgyűlés, van egy költségvetés, ez a pénztáros ügye, a jegyző ügye, hogy nála fel 
van jegyezve, hogy hány temetés volt, hányan jelentek meg, ki volt órán, órákon 
szokott lenni névsorolvasás. Így működik. Ha marad pénz az elszámoló gyűlésen, 
akkor elosztjuk a pénzt a tagok között, megjelenés szerint. Szoktunk, ha valaki 
meghal, veszünk egy koszorút, a templom javára is költünk, adakozunk, kevés szo-
kott maradni. A beszámoló és elszámolás után feláll az elnök, és javasolnak a ta-
gok elnököt, két órával hamarabb szoktunk ilyenkor menni próbára. Ha leváltják 
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megfelel, akkor marasztalják” (id. Szabó 
József, a Bethlen Gábor dalkör elnöke).

A  hóstáti közösségen belüli kapcso-
lattartás és hagyományápolás céljából 
ifj. Zágoni Szabó István 2009-ben meg-
tervezte a kolozsvári hóstátiak honlap-
ját: „Gyökereikhez és származásukhoz 
ragaszkodó és erre büszke emberként 
kötelességüknek érzik, hogy az utó-
kor számára »átmentsék«, továbbadják 
mindazokat az értékeket, amelyeket ko-
lozsvári hóstátiként felcseperedve szü-
leiktől, nagyszüleiktől átvettek, meg-
tanultak és megbecsültek. Legyen az 
hagyományőrzés, azon belül a népzene, 
népviselet, irodalom, könnyűzene, sze-
mélyes emlékek, minden, a kolozsvári 
hóstátiakhoz kapcsolódó, e népcsopor-
tot bemutató és őseire emlékeztető do-

kumentumot honlapunkon a nyilvánosság előtt kívánunk bemutatni”1 (Zágoni 
Szabó István, a kolozsvári hóstátiak honlapjának szerkesztője).

2011. március 8-án az alsóvárosi református egyházközség presbitériuma a 
Kétágú templom keleti tornyában hóstáti emlékszoba létrehozásáról döntött. Szé-
kely József lelkipásztor szerint az emlékszoba működtetése révén a Kolozsváron 
és a világ többi részén élő hóstáti leszármazottak megismernék az egykor a várfa-
lakon kívül élő, mezőgazdálkodással foglalkozó közösség múltját: „Míg a hetvenes 
évek végén voltak hóstáti népviseletbe öltözött hívek az istentiszteleten, addig 
napjainkra lassacskán nemcsak a népviselet, de a valamikori népes közösség is el-
tűnik. Ezért is van szükség a hóstáti szobára, ahol a különböző használati tárgyak 
mellett a viseletek is helyet kapnak.”2

1 www.kolozsvarihostat.ro
2 Ferencz 2011: 5.
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Evangélikus templom

A Belső-Magyar (Kossuth Lajos, December 21.) és a Híd (Wesselényi, Dózsa 
György) utca sarkán álló, lutheránusnak is mondott templom. Homlokzatának 
felirata:

PIETATI
’A kegyességnek’

A reformáció idején unitáriussá vált Kolozsvárt, Zabanius Izsák nagyszebeni 
lelkész meggyőző munkájának eredményeként, 1696-ban jött létre újból az ágos-
tai hitvallású evangélikus lutheránus egyházközség. Bár a templomépítés gondola-
ta már korábban fölmerült, ennek első nyoma az a latin nyelvű beadvány, amelyet 
Schmidt Johann, az egyházközség lelkésze 1783. február 1-jén a kolozsvári refor-
mátus egyházhoz nyújtott be, s amelyben a templom helyéül a református egyház 

Az evangélikus, az unitárius templom és az unitárius kollégium. 1910-es évek eleje.
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EK tulajdonában – az evangélikus egyházközség szomszédságában – lévő szeglethe-
lyet kéri. A telekvásárlásra 1803-ban került sor. 1816. május 29-én ünnepélyesen 
elhelyezték az alapkövet. Az építés vezetője Winkler György kolozsvári építőmes-
ter és Kirmayer Keresztély ácsmester volt. A  templomot 1829. november 29-én 
szentelték fel. Falaiba beépítették a Hosszú-Szappany (Brassai) utca végén álló 
Kerek torony köveit. Belső tere a jón oszlopfőkkel még barokk ízlésű, de fehér-
aranyozott berendezése már empire-klasszicista. Id. Hintz György lelkész a német 
nyelvű istentiszteletek mellett 1861-től a magyar nyelvűeket is rendszeresítette 
[KíKv 119–120.]. → Kerek torony.

1948 után nem sokkal a templom hajója és szentélye melletti kis üzletsort le-
bontották, majd az 1950-es évek második felében a szomszédos, 4. szám alatti ház 
elejéből mintegy 7-8 méternyit, hogy ennek homlokzata a templom szentélyével és 
a 6. szám alatti házzal (melyben a Szabó Jenő-féle üzlet volt) egy vonalban legyen. 
→ Híd utca, Rozor.

1869: Ev[angélikus]. temp[lom]. [Bodányi]; 1894: Ág[ostai]. Hitv[allású]. Temp
lom; 1910: Ágostai ev[angélikus]. templom [Kv910]; 1933: Lutheránus templom [OF].
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Március 3. Rózsa József (1893–1968) tanár és szerkesztő születésének a 
125. évfordulója. Tusnádfürdőn született, a gyulafehérvári Római Kato-
likus Főgimnáziumban szerzett érettségit (1911), majd a kolozsvári egye-

tem Bölcsészeti Karán tanult. Harctéri szolgálat után 1918-ban szerzett klasszi-
ka-filológiából tanári diplomát. Utóbb doktorált is. 1920-tól 1948-ig a kolozsvári 
Római Katolikus Főgimnázium tanára, 1935-ben címzetes igazgatói titulust kap. 
Átmenetileg 1940–1944 között marosvásárhelyi tankerületi főigazgató. A tanítás 
mellett 1925-től a Jóbarát c. ifjúsági lapot szerkesztette. Latin nyelvű tankönyvek 
összeállításában is részt vett. Sírja a Lutheránus temető bejáratához közel található.

Március 13-án Imreh József 
(1924–1993) geológus halálának 
van a negyedszázados évfordulója. 
Kolozsvárt született, itt végezte kö-
zépiskolai és egyetemi tanulmánya-
it. 1950-ben szerzett diplomát, majd 
Jászvásáron doktori fokozatot ás-
ványtanból. A Bolyai, majd a Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen emel-
kedett a tanári ranglétrán, végül 
előadótanárként nyugdíjazták. Főleg 
a kristály- és ásványtan foglalkoztat-
ta. E  téren több tanulmányt közölt. 
Román nyelvű kristálytani kurzusa 
1966-ban jelent meg. A III. B parcel-
lában lévő, a főútra néző betonsírján 
olvasható felesége, Kiss Gabriella 
(1928–1993) vegyész előadótanár 

felirata is. Ő férje halálakor vetett véget életének. Egyszerre temették őket.
Március 16. Szöl lö sy Laura (1852–1893) színésznő halálának a 125. évfordu-

lója. Az egykor népszerű művésznő férjével, Osváth Gerő színművésszel nyugszik 
egy hant nélküli oszloppal jelölt közös sírban a II. C parcella északnyugati szegle-
tében. Egykor itt a neves színművészeknek alakítottak ki díszsírhelyeket.

Március 26. Nagygörgényi Csiszár József (1833–1893) halálának szintén 125. 
évfordulója. Kőoszlopa a III. B parcella családi sírkertjében található, egyik ol-
dalán e felirat: „N. G. Csiszár József /1848/9iki / honvéd alvadász / nádasmenti 
járási / főszolgabíró. / Született 1833. / aug. 13. / Meghalt 1893. / mart. 26. / 
Emelte Kolozsvármegye / tisztviselő karának / kegyelete”. Csiszár egy életen át 
viselte hősiessége következményét: bal karját veszítette az egyik csatában.
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Szervusz vagy sem

Nem tudom, ki hogy van a tegeződéssel, de minden bizonnyal mindenki más-
képpen van. Van, aki szeret tegeződni, és van, aki nem. Az én gyermekkorom-
ban még voltak házaspárok, akik magázódtak. Ennek ellenére igenis bizalmas 
viszonyban voltak egymással, a gyermeküket tegezték, és a gyermekük tegezte 
őket, de ők egymással magázódtak. Csak ma értem meg, hogy ebben volt valami 
ünnepélyesség, valami kölcsönös tisztelet, megőrzése valaminek, amit őrizni nem 
annyira gyakorlati, mint inkább eszmei cél. Ennek ellenére furcsa szokás, meg kell 
adni. No de az is furcsa, hogy manapság az iskolában a nebulók tegezik a gyakorló 
tanárokat. Azt mondják nekik bájos közvetlenségükkel: Szia! És a gyakorló taná-
rok, végzős egyetemi hallgatók ugyanolyan természetesnek tartják ezt, mint azt is, 
hogy a nebulók lármáznak az óra alatt, és nem tudnak felelni a feltett kérdésekre.

Valószínű, hogy a gyermekek már érzik a jövő zenéjét, és a következő szá-
zadban a tegeződés lesz a társadalmi érintkezési forma. Ezt onnan is gondolom, 
hogy baráti körömben a leszármazottak tegezik a szüleik barátait. Szervusz, Bandi 
bácsi! Hogy vagy, Bandi bácsi? – mondja a kamasz az őszhajú tudományos dolgo-
zónak. Persze ez a tegeződés még akkor kezdődött, amikor Bandi bácsinak nem 
volt fehér a haja, s a kamasz pedig éppen csak gagyogni kezdett. De  tegezik a 
nagymamákat is, a saját nagymamájukat, meg a másét is.

– Szervusz, Teri – mondják a tisztes korú hölgynek. – Csókolom, Mari néni 
– köszönnek a nagymama lányának, mert vele nem tegeződnek, vele ritkán talál-
koznak, s nincs vele meg ez a bizalmas viszony. Persze ezt korrigálni kell, mert 
mégiscsak furcsa, hogy Teri néninek szervusz, a lányának csókolom, és megisszák 
a pertut Marival is.

Ez az új tegeződő nemzedék valószínűleg természetesebb lesz, mint mi voltunk, 
és nem osztja az embereket Te-kre, Magá-kra vagy urambocsá Önök-re. Mindenki 
Te lesz, a minisztertől a piaci árusig.

– Hogy adod a hagyma kötését, jóasszony? – kérdezősködik majd a piacon a 
lányunk.

– Ha hármat veszel, olcsóbban – feleli majd a zöldséges szaktermelő.
– Szervusztok – lép majd be a hivatalba a derűs és bizakodó állampolgár, miért 

tartogatjátok a kérvényemet már három hónapja? Tologatjátok, teszitek, veszitek? 
Legyen már szívetek, és hagyjátok jóvá!

– Légy csak nyugodt, kedves barátunk, jó kezekben van az a kérvény. Csak hát 
kevesen vagyunk, keveset tudunk csinálni, nincs ma már annyi ember az akta-
munkához, mint régen, senkinek sincs kedve hivatalban dolgozni.

– Szevasz – szólítja majd meg a kéregető az előtte elhaladót –, kisegíthetnél 
egy pár fityinggel, szomjas vagyok.

– Sajnos nincs aprópénzem, de ha fel tudsz váltani egy százast, szívesen kise-
gítelek – jön a válasz.
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– Professzorkám, gyógyíts meg – nyiszorog majd a beteg a tekintélyes sebész-
professzornak, akihez a vesepangását viszi el nagy bizalommal. – Tudod, kérlek, 
itt fáj, meg ott fáj, te biztosan tudod, hogy mi a teendő ebben az esetben.

– Nyugodj meg, barátom – mondja majd a professzor, nem te vagy az első be-
tegem. Nővérke, légy szíves, készítsd elő a vesekompjútert.

Hát, szóval, valahogy így képzelhető el a jövő zenéje. A szövege ennél sokkal 
komplikáltabban szól. Mert például egyik nap valaki nagy tisztelettel ezt kérdezte 
tőlem:

– El tetszik tudni menni feladni azt a levelet, vagy adjam fel én?
Hamarabb feladtam, mint ahogy kimondta.
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1886-ban tűnt fel egy kolozsvári atlétikaversenyen, ahol megnyerte a 100 yar-
dos síkfutást. Neve ezután rendszeresen szerepelt a kolozsvári sportversenyek 
győztesei között. Ma mégis teljesen elfeledett sportolója városunknak. Történetét 
sokáig homály fedte.

Kolosváry János életéről kevés adat maradt fenn. A Református Kollégiumban 
érettségizett, majd a Kolozsvári Tudományegyetemen orvosnak tanult. Kiváló futó 
volt, de a sport számos más ágát is űzte. Ahogy akkor fogalmaztak, all round 
sportoló volt.

Az 1880-as évek elején Kolozsváron 
igen komoly mozgalom indult el az at-
létika meghonosítása érdekében, amely-
nek eredményeként 1884-ben megala-
kult a Kolozsvári Atlétikai Club (KAC). 
A klub működésének legfontosabb részét 
a szervezett versenyek jelentették. Éven-
te kétszer rendeztek nyilvános viadalt, 
emellett rendszeresen gyalogló-, illetve 
téli házi versenyeket is bonyolítottak 
le, amelyek népszerűek voltak a tagok 
és a közönség körében. A nyilvános vi-
adal programjában szereplő versenyek 
közül kiemelkedő volt az úgynevezett 
bajnoki próba. Ha egy sportoló három, 
egymást követő viadalon győzött ebben 
a próbában, illetve egy meghatározott 
eredménynél jobbat ért el, elnyerte az 
egyesület bajnoki címét.

Az első bajnoki címet Borbély György 
nyerte el, aki a bajnoki síkversenyen, 

3218 méteres távon, háromszor győzött egymást követően. A  bajnoki címmel 
együtt örökös tiszteletbeli tagságot, illetve aranyérmet és ezüstserleget nyert.

A negyedik nyivános viadalon tűnt fel a fiatal Kolosváry János. Ettől a pillanat-
tól sorozatosan szerepelt rövid és középtávú versenyeken, majd az 1888-as tavaszi 
viadalon megnyerte a bajnoki középtávfutást, és ezzel bajnokjelöltséget szerzett. 
Az 1888-as őszi viadalon ismét győzött és így megvédte jelöltségét, majd 1889 
tavaszán harmadszor is megnyerte a félmérföldes akadályfutást, és ezzel ő lett a 
KAC második bajnoka.

Igen ám, de Kolosváry neve mégsem lett olyan közismert, mint amilyen Bor-
bély volt. Bajnoki címét elismeri a magyar atlétikai szakirodalom, számos munka 
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mégsem tartja őt számon a bajnokok között. A KAC évkönyveiből nem derül ki 
egyértelműen bajnoki címének háttere. A  rejtélyt Borbély György egy jegyzete 
fedte fel: Kolosváry, pénzhiány miatt, érmeit és serlegeit elzálogosította, ám ez az 
ügy nyilvánosságra került, ezért a KAC vezetősége megfosztotta címétől és törölte 
nevét az egyesület bajnokai közül.

Volt időszak, amikor a szabályokat semmilyen körülmények között sem lehe-
tett áthágni.

Killyéni András
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Bornemisza Anna receptjeiből

Mindenféle tortákrúl, lepényekrűl s bélesekrül
  1. Végy fügét, metéld meg. Tégy apró tengeriszőlőt beléje. Csináld tortába, 

írósvajat tévén réá. Hadd süljön meg akar kemencében, akar tortasütő nagy 
serpenyőben. És ha tortát akarsz csinálni, végy írósvajat, tyúkhaszon-szé-
két az liszt közé; tésztát csinálván belőle, nyújtsd ki, és metéld kerekdeden, 
megsózván. S az ilyen tésztát mindenféle tortához csinálhatni.

  2. Ha malozsaszőlőbűl akarsz tortát csinálni, vedd ki magvát és süsd meg úgy.
  3. Általvert magyar szilvát – az is jó töltelék. Keverj fahajat belé. Melegen 

avagy hidegen adhatod.
  4. Az magyar szilvát akar aszalva, akar zölden jó megfőzni
  5. Végy fekete szőlőt, törd meg tyúkhaszon-székivel s nádmézzel.
  6. Az almát hámozd meg. Aprón vagdalván, rántsd meg vajban. Tégy aprósző-

lőt, fahajat s nádmézet belé.
  7. Az körtvélyt vagdald szélesen, és rakd az tortába. Tégy aprószőlőt, fahajat s 

nádmézet belé.
  8. Tengeri barack-torta: Vedd ki az magvát, és verd által úgy egészen, fahajjal 

és nádmézzel.
  9. Baráttorta.
10. Meggyes torta.
11. Hólyagoscseresznyét tortában; ha pedig régi, verd által reszelt kenyérrel, 

annál jobb töltelék lészen.
12. Eperjtortát: Ha frissek, csináld fahajjal és nádmézzel egészen az tortába; ha 

pedig régi, verd által kenyérrel. Vajat is tehetsz belé.
13. Szederj is jó nádmézzel és feketelével, tortában csinálván.
14. Faeperj tortában.
15. Málnát is tortában.
16. Végy tört mondolát rózsavízbe kevervén, s nádmézezd meg: ez is jó töltelék 

tortában. Hidegen avagy melegen adhatod.
17. Reszelj parmasán-sajtot avagy egyéb sajtot. Csináld meg tyúkhaszonnal és 

vajjal Csináld az pastetumba. Ezt sajttortának híják.
18. Végy rizskását, fonnyaszd meg vízben. Aprószólővel, nádméz és vajjal csi-

náld az pastetumba.
19. Narancstortát: hámozd és metéld szélesen az tortába.
20. Végy zöldborsót; hámozd meg, és csináld pastetumba.
21. Gesztenyét csontvelővel csinálhatod pastetumba.
22. Végy almát, aki aprón meg van vagdalva. Csinálj tésztát szép fejérlisztbűl, 

vízzel, nem igen sűrűn. Az feneket csináld tyúkhaszonnal és vajjal: annál 
gyengébb lészen. Tedd belé a megvagdalt almát, és amely tésztát vízbül 
csináltál, nyújtsd ki az kezeddel igen vékonyon, és csinálj olyan réteket 
vagy húszig valót. Kend meg írósvajjal, és mikoron réácsináltad, vesd a 
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kemencébe. Meglásd, hogy meg ne égjen. Ha húsevő napon vagyon, szalon-
nazsírral kenjed. Add fel melegen, meghintvén nádmézzel. Úgy csinálják a 
magyar tortát.

23. Spanyortortát mansoblankóbúl – sok rétekkel. Mindeniket vajjal avagy sza-
lonnazsírral meg kell öntözni, s ha megsült, meg kell öntözni és nádmézzel 
meg kell hinteni.

24. Szederjet is csinálhatsz tortába.
25. Spanyorfánkot sok rétekkel, paréval.
26. Spanyorfánkot almával és csontvelővel.
27. Apró, veres tengeriszőlővel is töltheted az tortát.
28. Végy hámozott mondolát. Metéld vékonyon és hosszan. Megvagdalván, 

ánizzsal, édestúróval, vajjal és tyúkhaszon-székivel keverd öszve, és csináld 
az tortába.

29. Nyújtsd ki az tésztát, mint az tortához szokták csinálni. Két rétet csinálj: az 
egyikre rakj almát, négy részekre metélvén. Rakj vajat is közibe, és borítsd 
réá az másikot. Metéld köröskörnyül, kend meg tyúkhaszon-székivel. Süsd 
meg az kemencében. Mesd fel, ha megsült. Hintsd meg az almát nádmézzel 
és fahajial. Keverd meg, add fel melegen.

30. Végy tésztát, akit tortához csináltak. Metéld sas formára avagy szív formá-
ra. Csinálj koszorót felyül réá. Ha megsül a kemencében, vedd ki, és süss al-
mát, s verd által fahajjal és nádmézzel. Megcsinálván, kend felyül az csinált 
tésztára. Hintsd meg confectummal, add fel az gyümölcsre.
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Amikor a kankalin felfedi virágzó pompáját a lehullott levelek alól és ránk 
mosolyog, bátran kijelenthetjük: itt a tavasz! Sikerét és népszerűségét sokoldalú-
ságának köszönheti. Eltekintve a változatos színpompától, említésre méltó, hogy 
a különböző kankalinfajok virágzási perióda majdnem három évszakot is lefed. 
Januárban megadja a hangot a száratlan kankalin, majd júliusban felteszi a záró-
akkordot a téglavörös kankalin. A kankalin tudományos Primula nemzetségneve 
a korai virágzásra utal, jelentése elsőke.
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A  mindenki által ismert száratlan kankalin (Primula vulgaris) meglehetősen 
igénytelen növény, a kertbe kiültetve gond nélkül ontja évente virágait. Március-
ban a különlegességeknek számító gömbös kankalin (P. denticulata) és a mocsári 
viszonyokat kedvelő rózsakankalin (P. rosea) nyitják meg a virágkörtáncot. Ápri-
lis–májusban a stafétát a tavaszi kankalin (P. veris) veszi át aranysárga virágaival, 
közepén narancssárga pettyezettel. Alapjában véve ez vadon élő virág, de kertbe 
telepítve is megállja a helyét. Az ehhez hasonló, ám dúsabb, nagyobb virágzatú 
sudárkankalin (P. elatior) az áprilisi hónapban biztosítja a virágzást. A májusi vi-
rágzásra megoldást jelenthet a majdnem 60 centiméter magasságot elérő japán 
kankalin (P. japonica). A virágzási sort a téglavörös kankalin (P. bullesiana) zárja, 
mely magassága elérheti a 40 centimétert, virágai pedig több „emeleten” helyez-
kednek el.

A fent említett szokványosabb fajok után lássunk pár érdekességet:
Cifrakankalin (P. auricula) – sziklakertbe ideális, sárga virág (március–április)
Emeletes kankalin (P. Millers’s Crimson) – bíborvörös virág (május–július)
Orchideakankalin (P. vialii) – gyertyaformájú virág (június–július)
Uráli kankalin (P. cortusoides) – rózsaszín virág (március–április)
Szőnyegkankalin (P. juliae) – kárminpiros, lila, rózsaszín vagy fehér virág 

(április–május)
Tündérkankalin/égi kincs (P. malacoides) – rózsaszín, fehér virág
A  kankalincsalád tagjai kellemes harmóniát alkothatnak, ha társaságukba 

hagymás virágokat, díszfüveket, páfrányokat vagy talajtakaró cserjéket vonunk 
be. A legtöbb primula félárnyékos, nedvesebb környezetben fejlődik megfelelően.

A nálunk vadon élő tavaszi kankalinnak gyógyhatása van. Virágai ehetők, a 
belőlük készített tea idegnyugtató, köptető, izomtónust és izomgörcsöt mérséklő 
hatással bír, míg a gyökeréből készült főzet a légcsőhurut kezelésére szolgál.

László Kinga tájépítész 
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gyermekoldala

Mondóka

Lovon járok, 
huszár lettem,
a fejemre 
csákót tettem.
Feszül rajtam 
nadrág, mente,
nincs is szebb 
a regimentbe’.

Keresd meg  
a két kép  
közti 5 apró 
különbséget.

Készíts kokárdát!

Hat egyre kisebb kört vágj ki piros, fehér és zöld anyag-
ból (a plüss, a filc nem foszlik), középen öltsd össze, 
majd egy arany vagy ezüst színű gombot varrj a közepé-
be. Gombostűvel feltűzheted a kabátodra.

 Hátul rúg és elöl harap,
A négy lábán fürgén szalad.

Megülik, vagy hintó elé fogják,
De előbb a kovácsnál patkolják.

Mi az?

Pista gyerek lovat kapott
  
Pista gyerek lovat kapott, 
Hintalovat fából, 
De azért még megrúghatja 
Őkelmét tréfából.

Ostort fog hát Pista gyerek, 
Rávág a sárgára, 
Elvágtatott egyenesen 
Törpék országába. 

Törpekirály a kis Pistát 
Óriásnak nézte, 
Kardot kötött oldalára,
Hogy országát védje.  

Ám de Pista nem szerette
Ezt a dicsőséget,
Szívesebben eszik otthon
Egy kis édességet.

Hazavágtat egyenesen,
Beköti a sárgát,
Szeretettel átöleli
Édes anyukáját. 



VIII. Sinkó Zoltán
A 80 éve, 1938. március 19-én született Sinkó Zoltán író gondolatát idézzük: „Bizonyí
tott tény, hogy a tettek elnyelik az üres szavakat, ha pedig ez így van, akkor ...” (folyta-
tás: vízsz. 21., függ. 21., függ. 18., vízsz. 1.) 
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VÍZSZINTES: 14. A kis hableány 15. Izom
sejt (szakszó) 16. Lecsóadag! 17. Kötik a kö
zepét! 19. Cremona városrésze! 20. Keverten 
ivó! 24. Béna és néma! 25. Alapszabály (ro
mán) 26. Északeurópai nép 27. Magas em
berre mondjuk 29. Szeg, de végek nélkül! 30. 
A földre hullajtá 32. Valamit a végsőkig el
használó 34. Matek lényege! 36. Becézett Te
réz 38. Ismétlődő erős hangot ad 40. Kicsi Vil
mos 42. Ne ..., ne beszélj mellé 44. Vonat ele
je! 45. A megelőző 47. Empátia 49. Szenve
dés 51. Vajon jó érzést keltett? 53. Zamatos, 
sárga bélű trópusi gyümölcs 55. Angol kör
zet 56. Kissé kiebrudal! 58. Tisztelt címzett 
(röv.) 59. L’..., Francesco Cavalli operája 
(1643) 61. Kilóg a ... (szólás) 63. Brazil szö
vetségi állam

FÜGGŐLEGES: 1. Magas növény 2. Diszk
réten tudomására adja 3. Egyetemes zsinat 
(325) helyszíne 4. Alig gyengült! 5. Elhagyta 
a rejtekhelyét 6. Arab fejedelmi cím 7. Előtag: 
kettő(s) 8. Büntetés elengedése 9. Embrió (ré
giesen) 10. Az oxidok régi magyar neve 11. 
Csatában áll! 12. Bahamaszigeteki és vatikáni 
autójelzés 13. Most rögtön 22. Ütemterv sza
kasza! 23. Korrövidítés 28. Lőrés része! 31. 
Ehető a gyümölcs 33. Kereskedik 35. Idegen 
Ilona 37. Becézett Krisztina 39. Neki a tulaj
dona 41. Millióból kettő! 43. ... gubát cse
rél (rosszat rosszal vált fel, szólás) 46. Ilyen 
csillag is van 48. Arab–héber női név 50. Több 
pápa neve 52. Ausztrál popegyüttes 54. Elvá
gott nebuló! 57. Részleges leárazás! 60. Lyu
kas sajt! 62. Opus (röv.)

A
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Április Szent György hava. Szelek hava. 
Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Vasárnap Hugó, Szörény  
Szt. Hugó 
Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1

2 Hétfő Áron 
Paolai Szt. Ferenc 
Húsvéthétfő 

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 545 éve, 1473-ban született Corvin János magyar báró, 
Hunyadi Mátyás természetes fia († 1504). 
85 éve, 1933-ban született Konrád György magyar író, 
a kortárs magyar próza világszerte egyik legismertebb 
alakja.

3 Kedd Buda, Keresztély, Richárd  Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 

3 100 éve, 1918-ban született Hubay Miklós magyar író, 
műfordító († 2011).

4 Szerda Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4 135 éve, 1883-ban született Juhász Gyula magyar 
költő († 1937). 
90 éve, 1928-ban Kolozsváron született Balázs Sándor 
erdélyi magyar filozófus, egyetemi tanár.

5 Csütörtök Vince, Honoráta, Kocsárd, Teo-
dóra  
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 125 éve, 1893-ban született Szabó Pál magyar író, poli-
tikus († 1970). 
65 éve, 1953-ban hunyt el Dienes László magyar eszté-
ta, szerkesztő, a kolozsvári Korunk alapítója, egyetemi 
tanár. 

6 Péntek Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelenté-
se: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 490 éve, 1528-ban hunyt el Albrecht Dürer német 
festőművész, grafikus. 
50 éve, 1968-ban született Kovács Ákos magyar zene-
szerző, „Ákos” néven előadóművész.

Ha ezen a napon esős, 
nedves az időjárás, akkor 
szűk lesz az esztendő.

7 Szombat Herman, Ármin, Orsolya, Lívia, 
Lídia  
De la Salle Szt. János, Szt. Herman

Herman – germán eredetű; jelenté-
se: hadi férfi.

7 10 éve, 2008-ban hunyt el a zetelaki születésű Tornay 
Endre András magyar szobrász- és éremművész.

8 Vasárnap Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér 
Irgalmasság vasárnapja 

Dénes – görög eredetű; jelentése: 
Dionüszosznak, a bor és a szőlő 
istenének ajánlott.

8 40 éve, 1978-ban hunyt el Rónay György költő, író, 
műfordító, esszéíró, a Vigilia főszerkesztője, A kis her
ceg magyarra fordítója.

9 Hétfő Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9

10 Kedd Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10 135 éve, 1883-ban született Sámuel Kornél magyar 
szobrászművész († 1914). 
25 éve, 1993 hunyt el Juhász Gyula történész, az 
MTA tagja.

11 Szerda Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11
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1 Vasárnap Hugó, Szörény  
Szt. Hugó 
Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1

2 Hétfő Áron 
Paolai Szt. Ferenc 
Húsvéthétfő 

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 545 éve, 1473-ban született Corvin János magyar báró, 
Hunyadi Mátyás természetes fia († 1504). 
85 éve, 1933-ban született Konrád György magyar író, 
a kortárs magyar próza világszerte egyik legismertebb 
alakja.

3 Kedd Buda, Keresztély, Richárd  Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 

3 100 éve, 1918-ban született Hubay Miklós magyar író, 
műfordító († 2011).

4 Szerda Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4 135 éve, 1883-ban született Juhász Gyula magyar 
költő († 1937). 
90 éve, 1928-ban Kolozsváron született Balázs Sándor 
erdélyi magyar filozófus, egyetemi tanár.

5 Csütörtök Vince, Honoráta, Kocsárd, Teo-
dóra  
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 125 éve, 1893-ban született Szabó Pál magyar író, poli-
tikus († 1970). 
65 éve, 1953-ban hunyt el Dienes László magyar eszté-
ta, szerkesztő, a kolozsvári Korunk alapítója, egyetemi 
tanár. 

6 Péntek Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelenté-
se: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 490 éve, 1528-ban hunyt el Albrecht Dürer német 
festőművész, grafikus. 
50 éve, 1968-ban született Kovács Ákos magyar zene-
szerző, „Ákos” néven előadóművész.

Ha ezen a napon esős, 
nedves az időjárás, akkor 
szűk lesz az esztendő.

7 Szombat Herman, Ármin, Orsolya, Lívia, 
Lídia  
De la Salle Szt. János, Szt. Herman

Herman – germán eredetű; jelenté-
se: hadi férfi.

7 10 éve, 2008-ban hunyt el a zetelaki születésű Tornay 
Endre András magyar szobrász- és éremművész.

8 Vasárnap Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér 
Irgalmasság vasárnapja 

Dénes – görög eredetű; jelentése: 
Dionüszosznak, a bor és a szőlő 
istenének ajánlott.

8 40 éve, 1978-ban hunyt el Rónay György költő, író, 
műfordító, esszéíró, a Vigilia főszerkesztője, A kis her
ceg magyarra fordítója.

9 Hétfő Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9

10 Kedd Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10 135 éve, 1883-ban született Sámuel Kornél magyar 
szobrászművész († 1914). 
25 éve, 1993 hunyt el Juhász Gyula történész, az 
MTA tagja.

11 Szerda Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11



2017–2018
ÁPRILIS220

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Április Szent György hava. Szelek hava. 
Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

12 Csütörtök Dániel, Gyula, Alpár Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12

13 Péntek Hermina, Ida  
I. Szt. Márton pápa 

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13

14 Szombat Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv 

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 170 éve, 1848-ban a Pozsonyból érkező Batthyány La-
jossal, Kossuth Lajossal és Széchenyi Istvánnal teljessé 
vált első magyar kormányt ünnepélyesen fogadta szék-
helyén, Buda-Pesten a fényárban úszó főváros népe.

Ha Tibor napjára még 
nem zöldek a rétek,  
a gazdák túlzott jó ter-
mést nem remélnek.

15 Vasárnap Anasztázia, Emese, Tas  
 

Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; jelen-
tése: kő, jóllakott, megtelt.

15 35 éve, 1983-ban hunyt el Illyés Gyula magyar író, 
költő, műfordító.

16 Hétfő Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek  
 

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16 180 éve, 1838-ban született Wagner Sándor magyar 
festőművész († 1919). 
160 éve, 1858-ban született Zala György magyar szob-
rászművész († 1937).

17 Kedd Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17

18 Szerda Andrea, Ilma  
Szt. Apolló

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18 420 éve, 1598-ban, Báthory Zsigmond lemondása 
után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária 
Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.

19 Csütörtök Emma, Malvin, Zseraldina,  
Kocsárd  
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- kez-
detű női nevek önállósult becézője.

19 225 éve, 1793-ban született V. Ferdinánd magyar ki-
rály, I. Ferdinánd néven osztrák császár († 1875).

20 Péntek Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20 280 éve, 1738-ban született Jelky András író, utazó 
(† 1783).

21 Szombat Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelentése: 
merész + tanács.

21 130 éve, 1888-ban hunyt el a dévai születésű Szamossy 
Elek magyar festőművész, litográfus. 
80 éve, 1938-ban Marosújváron született Csire Gabriel-
la romániai magyar író, gyermekíró.

22 Vasárnap Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 120 éve, 1898-ban Nagyilondán született Fodor József 
magyar költő, író, műfordító († 1973). 
110 éve, 1908-ban született Aszlányi Károly magyar 
író († 1938).
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12 Csütörtök Dániel, Gyula, Alpár Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12

13 Péntek Hermina, Ida  
I. Szt. Márton pápa 

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13

14 Szombat Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv 

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 170 éve, 1848-ban a Pozsonyból érkező Batthyány La-
jossal, Kossuth Lajossal és Széchenyi Istvánnal teljessé 
vált első magyar kormányt ünnepélyesen fogadta szék-
helyén, Buda-Pesten a fényárban úszó főváros népe.

Ha Tibor napjára még 
nem zöldek a rétek,  
a gazdák túlzott jó ter-
mést nem remélnek.

15 Vasárnap Anasztázia, Emese, Tas  
 

Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; jelen-
tése: kő, jóllakott, megtelt.

15 35 éve, 1983-ban hunyt el Illyés Gyula magyar író, 
költő, műfordító.

16 Hétfő Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek  
 

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16 180 éve, 1838-ban született Wagner Sándor magyar 
festőművész († 1919). 
160 éve, 1858-ban született Zala György magyar szob-
rászművész († 1937).

17 Kedd Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17

18 Szerda Andrea, Ilma  
Szt. Apolló

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18 420 éve, 1598-ban, Báthory Zsigmond lemondása 
után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária 
Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.

19 Csütörtök Emma, Malvin, Zseraldina,  
Kocsárd  
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- kez-
detű női nevek önállósult becézője.

19 225 éve, 1793-ban született V. Ferdinánd magyar ki-
rály, I. Ferdinánd néven osztrák császár († 1875).

20 Péntek Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20 280 éve, 1738-ban született Jelky András író, utazó 
(† 1783).

21 Szombat Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelentése: 
merész + tanács.

21 130 éve, 1888-ban hunyt el a dévai születésű Szamossy 
Elek magyar festőművész, litográfus. 
80 éve, 1938-ban Marosújváron született Csire Gabriel-
la romániai magyar író, gyermekíró.

22 Vasárnap Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 120 éve, 1898-ban Nagyilondán született Fodor József 
magyar költő, író, műfordító († 1973). 
110 éve, 1908-ban született Aszlányi Károly magyar 
író († 1938).
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23 Hétfő Béla, Egyed  
Szt. Adalbert 

Béla – 1. – magyar eredetű; jelen-
tése: bél, belső rész; 2. – török ere-
detű; jelentése: előkelő; 3. – héber 
eredetű; jelentése: világot elnyelő.

23 85 éve, 1933-ban hunyt el a dévai születésű Nopcsa 
Ferenc kalandos életű magyar báró, paleontológus, 
geológus, az MTA levelező tagja, ő volt az első ma-
gyarországi dinoszauruszlelet tudományos leírója.

24 Kedd Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni 
Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 370 éve, 1648-ban hunyt el Frölich Dávid matemati-
kus, csillagász, kalendáriumkészítő. 
110 éve, 1908-ban született Sulyok Mária magyar 
színésznő († 1987). 
105 éve, 1913-ban Nagyenyeden született Jékely Zol-
tán Baumgarten-díjas és József Attila-díjas magyar író, 
költő, műfordító († 1982).

Ha Szent György napján 
akkora a vetés, hogy a 
holló (más mondásban 
varjú) elbújhat benne, 
úgy jó lesz a termés. 
Ha Szent György-nap előtt 
megszólalnak a békák, 
az korai tavaszt és nyarat 
jósol. 

25 Szerda Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt.

25 200 éve, 1818-ban született Tolnay Sándor, az állator-
voslás első egyetemi professzora.

Ha Szent Márk napján 
énekel a fülemüle, jó 
tavaszt hirdet, ha hallgat, 
változó lesz a tavasz.

26 Csütörtök Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát.

26

27 Péntek Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, Mari-
anna  
Szt. Zita

Zita – 1. – a Felicitás német rövidü-
léséből; 
2. – latin–német eredetű; jelentése: 
sebes, gyors. Gyöngyvér – Arany 
János névalkotása; jelentése: 
gyöngytestvér.

27 115 éve, 1903-ban Kolozsváron született Jancsó Miklós 
Kossuth-díjas magyar gyógyszerész, hisztokémikus, 
fiziológus († 1966). 
90 éve, 1928-ban hunyt el Alpár Ignác magyar 
műépítész.

28 Szombat Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos 

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 90 éve, 1928-ban született Domokos Mátyás magyar 
irodalomtörténész, könyvtáros, folyóirat-szerkesztő 
(† 2006).

29 Vasárnap Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

29 155 éve, 1863-ban született Kollányi Ferenc magyar 
egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, az MTA tagja 
(† 1933).

30 Hétfő Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

30 315 éve, 1703-ban II. Rákóczi Ferencet összes mél-
tósága elvesztésére, minden vagyona elkobzására és 
lefejeztetésre ítélték ugyanazon napon, melyen anyai 
nagyatyját, Zrínyi Ilona édesapját, Zrínyi Pétert Bécs-
újhelyen lefejezték.

Ha ez a nap jó időt hoz, 
vele hozza a jó termést is, 
ha viszont rossz az idő, 
viszi a hasznot.



223
K

A
LEN

DÁ
RIU

M
ÁPRILIS

Április Szent György hava. Szelek hava. 
Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

23 Hétfő Béla, Egyed  
Szt. Adalbert 

Béla – 1. – magyar eredetű; jelen-
tése: bél, belső rész; 2. – török ere-
detű; jelentése: előkelő; 3. – héber 
eredetű; jelentése: világot elnyelő.

23 85 éve, 1933-ban hunyt el a dévai születésű Nopcsa 
Ferenc kalandos életű magyar báró, paleontológus, 
geológus, az MTA levelező tagja, ő volt az első ma-
gyarországi dinoszauruszlelet tudományos leírója.

24 Kedd Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni 
Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 370 éve, 1648-ban hunyt el Frölich Dávid matemati-
kus, csillagász, kalendáriumkészítő. 
110 éve, 1908-ban született Sulyok Mária magyar 
színésznő († 1987). 
105 éve, 1913-ban Nagyenyeden született Jékely Zol-
tán Baumgarten-díjas és József Attila-díjas magyar író, 
költő, műfordító († 1982).

Ha Szent György napján 
akkora a vetés, hogy a 
holló (más mondásban 
varjú) elbújhat benne, 
úgy jó lesz a termés. 
Ha Szent György-nap előtt 
megszólalnak a békák, 
az korai tavaszt és nyarat 
jósol. 

25 Szerda Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt.

25 200 éve, 1818-ban született Tolnay Sándor, az állator-
voslás első egyetemi professzora.

Ha Szent Márk napján 
énekel a fülemüle, jó 
tavaszt hirdet, ha hallgat, 
változó lesz a tavasz.

26 Csütörtök Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát.

26

27 Péntek Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, Mari-
anna  
Szt. Zita

Zita – 1. – a Felicitás német rövidü-
léséből; 
2. – latin–német eredetű; jelentése: 
sebes, gyors. Gyöngyvér – Arany 
János névalkotása; jelentése: 
gyöngytestvér.

27 115 éve, 1903-ban Kolozsváron született Jancsó Miklós 
Kossuth-díjas magyar gyógyszerész, hisztokémikus, 
fiziológus († 1966). 
90 éve, 1928-ban hunyt el Alpár Ignác magyar 
műépítész.

28 Szombat Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos 

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 90 éve, 1928-ban született Domokos Mátyás magyar 
irodalomtörténész, könyvtáros, folyóirat-szerkesztő 
(† 2006).

29 Vasárnap Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű; jelentése: korona, 
mindig tiszta.

29 155 éve, 1863-ban született Kollányi Ferenc magyar 
egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, az MTA tagja 
(† 1933).

30 Hétfő Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

30 315 éve, 1703-ban II. Rákóczi Ferencet összes mél-
tósága elvesztésére, minden vagyona elkobzására és 
lefejeztetésre ítélték ugyanazon napon, melyen anyai 
nagyatyját, Zrínyi Ilona édesapját, Zrínyi Pétert Bécs-
újhelyen lefejezték.

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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Hóstátiak által lakott negyedek, utcák 2012-ben

A  református egyházközségek névjegyzéke, adójegyzéke, Kolozsvár cím- és 
lakásjegyzéke alapján 1914-ben 665 hóstáti család élt Kolozsváron, ez az arány 
1941-ben 673-ra nőtt, míg 1979-ben a kollektivizálás, illetve a bontások követ-
keztében 313-ra csökkent. Az 1941-től 1979-ig tartó periódusra a közösség bom-

lása jellemző.1 A rendszerváltás után 
szintén a közösség apadásának le-
hetünk tanúi, az egyházközségek 
2011–2012-ben 116 hóstáti családot 
tartanak számon.

A hóstátiak által lakott negyedek, 
városrészek, jelenleg használt ut-
canevek és ezek magyar megfelelői 
2012-ben:

1. Bulgária-telep: Luncii (Cson-
gor utca), Ierbii (Tünde utca), 
Bobâlnei (János Zsigmond utca), 
Arad (Arad utca), Mărgăritarilor 
(Gyöngyvirág utca), Teilor (Hárs-
fa utca), Câmpina (Szabolcs vezér 
út), Plevnei (Kölesföldi út), Fabricii 
de Zahăr (Cukorgyár utca), Fabricii 
(Téglás utca)

2. Alsóváros: Henri Barbusse 
(Szamosközi utca), Anina (Csa-
ba utca), Călan (Kanalas utca), 
Rovine (Csánky Dezső utca), Lacul 
Roşu (Herepei utca), Ciocârliei 
(Pacsirta utca), Crinului (Liliom 
utca), Scorţarilor (Csertörő utca), 
Gorunului (Csermalom utca), 
Gospodarilor (Földész utca), Pa-
ris (Pap utca), Mărăşeşti (Krizbai 
utca), 21 Decembrie (Magyar utca), 
Dorobanţilor (Honvéd utca)

3. Tóköz: Între Lacuri (Tóköz), 
Mureşului (Maros utca), Dunării (Duna utca), Dâmboviţei (Béla király utca)

4. Györgyfalvi negyed: Inău (Észt utca, Pillangó-telep), Venus (Reguly 
utca), Artelor (Bod Péter utca, Pillangó-telep), Actorului (Orbán Balázs utca), 

1 Pillich–Vetési–Vincze 1984: 80–81.

1. térkép. Kolozsvár. Városnegyedek, városré
szek, ahol hóstáti családok élnek, 2012

2. térkép. Kolozsvár. Utcák, ahol a vizsgált 
közösség családjai, elődei élnek, 2012
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Nicolae Titulescu (Pata út), Septimiu Albini (Méhes utca), Bistriţei (Beszterce 
utca), Zambilei (Fazekas Mihály utca), Heltai Gáspár

5. Irisz-telep: Oaşului (Kajántói út), Odobeşti, Iasomiei (Bakamál utca), Codru 
Drăguşanu (Elővölgyi utca), Jan Huss (Szalárdi utca), Postăvarul (Kendeffy Ádám 
utca), Războieni (Ráskai Lea utca), Vrancea (Csillaghegyi út), Dumbrava Roşie 
(Lévai utca), Maramureşului (Zsigmond király utca)

6. Kerekdomb: Maramureşului (Zsigmond király utca), Doinei (Aranybulla 
utca), Papiu Ilarian (Zrínyi utca), Codrului (Erdő utca), Simion Balint (Buzogány 
utca), Giordano Bruno (Nagyboldogasszony utca), Corneliu Coposu (Nagy Lajos 
király út), Olteniei (Olt utca), Partizanilor (Imre király út), Atelierului (Műhely 
utca), Spinoasa (Verőfény), Pintenului (Sarkantyú utca)

7. Hidelve: Mecanicilor (Kalandos utca), Romulus Vuia (Gépész utca)

Összefoglalás

A hóstátiak Kolozsvár külvárosában élő, egységes foglalkozásszerkezetű, hete-
rogén eredetű közösséget képeztek. A városhoz tartoztak, de sikerült attól markán-
san elkülönülő életmódot kialakítaniuk. Sajátos település- és családszerkezettel, 
intézményekkel rendelkeztek. Társadalmuk pontosan kodifikált volt, kultúrájukat 
a kettősség jellemezte, hiszen egyrészt földész-, másrészt viszont polgári mintákat 
követtek. A közösségnek az idők folyamán sikerült rugalmasan alkalmazkodnia a 
különböző korszakok életfeltételeihez, ennek ellenére a gyors ipari fejlődés, kol-
lektivizálás, az erőszakos urbanizáció csakhamar területi szétszóródásukhoz és 
hagyományos életmódjuk felbomlásához vezetett. A külső hatások folyamatosan 
befolyásolták és gyökeresen meg is változtatták a hóstáti közösség hagyományos 
életvitelét.

A kolozsvári magyar hóstáti közösség életterének, zárt utca és szomszédsági 
rendszerének jelentős részén a városrombolás következtében tömbházak épültek. 
1970 és 1985 között megnövekedett a román lakosság száma, és a hóstátiak ál-
tal lakott történelmi városrészek (Pata utca környéke, Pillangó-telep, Borháncs, 
Külmagyar, Honvéd, Téglás, Cukorgyár, Pacsirta és Liliom utcák környéke) zöld-
ségeskertjei helyén lakótelepeket alakítottak ki. Ebben az időszakban a nincste-
lenné válás gyakran öngyilkosságba taszította a földészeket, a fiatalok nagy ré-
sze pedig a biztos megélhetés érdekében gyári munkás lett. Mindezen tényezők 
(kollektivizálás, iparosítás, bontások) gyökeres életformaváltásra kényszerítették 
a földészcsaládokat.

1990 újabb fordulópontot jelentett a hóstáti közösségnek, mivel a visszaka-
pott földek és a gyári munkalehetőségek visszaszorulása következtében sokan 
visszatértek a zöldségtermelő életformához. A  kolozsvári piacokon sok magyar 
és román lakos a rendszerváltás óta tudatosan vásárol azoktól a hóstáti terme-
lőktől, akik megmaradtak és nem adták fel a hagyományos, piacozó életmódot. 
A  földészek visszakapták az állam által elkobzott földek egy részét, és azok a 
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tottak ki: a földekért kapott összegeket vállalkozásokba fektették, vagy külföldön, 
leginkább Magyarországon keresték a jobb megélhetés lehetőségét.

Habár a közösség területileg szétszóródott, és sokan életformaváltásra kény-
szerültek, amint ezt sok földész említi: „lassan több hóstáti van külföldön, mint 
Kolozsváron”, a közösséghez való tartozás érzése megmaradt. A  rendszerváltás 
óta a ritualizált, illetve virtuális tér nyújt újabb lehetőséget a találkozásoknak. 
A Bethlen Gábor dalkör számos egyházi és világi rendezvényen vesz részt, emel-
lett pedig a külföldön elhunyt hóstátiak temetésén is felolvassák a halotti búcsúz-
tatókat. Id. Szabó József, a dalárda jelenlegi elnöke szerint a piacon hamar „terjed 
a pletyka”, így könnyen tudomást szerezhetnek az elköltözött hóstátiak életéről. 
2011-ben a dalárda elnökének egy Amerikába kiköltözött földész temetésére kel-
lett búcsúztatót írnia.

A Hidelvi Kalandos Társulat székházában 1998-tól minden évben megtartják 
a hagyományos szüreti mulatságokat. A  kirajzottak 2006-tól már Tápiószelén 
is megszervezik a szüreti bált, melyen elsősorban a Magyarországra kiköltözött 
hóstátiak vesznek részt. 2009-ben elkészült a kolozsvári hóstátiak honlapja is, 
2011-től pedig a Kétágú templom tornyában hóstáti szobát alakítottak ki.
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Gaal György

Dávid Ferenc (1520?–1579),  
Erdély legnagyobb reformátora (1)

Az erdélyi magyar lutheránusok második, a reformátusok és unitáriusok első 
püspöke, az unitárius egyház megalapítója 1510 vagy még valószínűbb, hogy 1520 
táján született Kolozsváron. Az a hatvan–hetven esztendő, amennyit élete átfog, 
nagy változásokat hozott a Szamos-parti város életében.

A 14. század elején szabad királyi várossá előléptetett helységet erős falrend-
szerrel vették körül, úgyhogy polgárai viszonylag háborítatlanul élhettek zavaros 
időkben is. A céhek száma egyre szaporodott a városban, árus emberei messze 
földre elvitték az itteni termékeket. A mohácsi vész és Magyarország három rész-
re szakítása után Kolozsvár szerepet kap a nagypolitikában is. S bár nem lesz a 
megalakuló Erdélyi Fejedelemség fővárosa (ez a szerep Gyulafehérvárt illeti meg), 
országos események zajlanak itt. Például 1556 októberében a főtéri templomban 
fogadják a rendek Izabella királynét és a gyermek János Zsigmondot, akik kilenc 
hónapig az óvári kolostorépületben laknak, s 1556. november 25-én a kolozsvári 
országgyűlésen ismerik el fejedelemnek János Zsigmondot, s nagykorúsításáig Iza-
bella királynéra bízzák a kormányzást.

A  körülbelül 6000 fős város lakosságának fele a szász-német, fele pedig a 
magyar nációhoz tartozik, akiknek képviselői felváltva gyakorolják a hatalmat. 
A város életében nagy változást hoz a század közepe táján a reneszánsz és a re-
formáció. Az előbbi inkább az építkezésekben, művészetekben figyelhető meg, az 
utóbbi viszont szellemi téren, a hit világában hoz változásokat. Többször is elűzik 
a szerzeteseket, majd a város lakossága végighalad a reformáció egyre radikalizá-
lódó irányzatain. 1557-ben itt létesül az egyik legrangosabb főiskola, mely messzi 
földről vonzza ide a tudósokat. Rendre Kolozsvár Erdély szellemi fővárosává, majd 
első városává válik.

Ebben a belső törvényektől kis respublikaként irányított egyre gazdagodó vá-
rosban született a középkor vége táján szász családból Dávid Ferenc. Édesapja, 
Hertel Dávid módos szász varga vagy tímár volt, az Óvárban lakott, ahol a lakos-
ság szinte teljesen a szászok sorából került ki. Anyja eredete, neve ismeretlen. Két 
testvérét sikerült a lakosok jegyzékeiben azonosítani. Az  egyik Hertel Gergely 
tímármester, akit a várost irányító százak tanácsába is beválasztanak, majd a vá-
rosvezetés második tisztségét, a királybíróságot is elnyeri az 1570-es évek végén. 
A kisebbik fiú, Péter arról nevezetes, hogy feleségül vette a lelkész és nyomdász 
Heltai Gáspár lányát, Borbálát. Mindnyájan ragaszkodtak Hertel családnevükhöz, 
csak a későbbi reformátornál történt névváltoztatás, korabeli humanista szokások 
szerint. Idegenben a Franciscus Colosvarinus / Clausenburgensis néven jegyezte be 
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a Franciscus Davidis (Ferenc a Dávidé) la-
tinos alakot használta. Ami kétségtelenül 
arra utal, hogy apja közismert, köztiszte-
letben álló személy lehetett. E latin név-
változat magyaros variánsa lett a Dávid 
Ferenc. A szász nációhoz tartozott, a latin 
mellett németül és magyarul prédikált, 
de műveit csak latinul vagy magyarul 
írta. Nagyon kevés életrajzi adat maradt 
fent róla.

Feltételezhetően iskoláit a kolozsvári 
Óvárban működő városi skólában kezd-
te az 1530-as években. Akkoriban az 
iskola felügyelője, a plébános Wolphard 
Adorján: Bécsben és Bolognában tanult 
humanista, költő, Erasmus híve, aki a re-
formáció eszméivel szimpatizál, a város 
nagypiacán reneszánsz stílusú házat emeltet. 1544-ben – mint gyulafehérvári 
püspöki helytartó – hal meg. Utóda a plébánosságban Heltai Gáspár, aki már a 
reformáció itteni elindítója. Az iskola vezetését 1545-ben veszi át Vízaknai Ger-
gely, akiről úgy tartják, hogy protestáns szellemben kezd tanítani. Dávid Ferenc 
még nem járhatott protestáns iskolába Kolozsvárt, de itt már fogékonnyá vált 
a vallási újítások iránt. Bizonyára már nem lesz tisztázható, hogy Kolozsvárról 
egyszer a gyulafehérvári káptalani iskolába vagy egyenesen Brassóba vezetett a 
kis Ferenc útja. Bejegyzés bizonyítja, hogy 1545 januárjától Brassóban, a szász re-
formátor, Honterus iskolájában diákoskodik. Honterus wittenbergi tanulmányok 
után 1542-től Brassó plébánosa, ő honosítja meg az új eszméket. 1544 decembe-
rében nyitja meg az ottani átszervezett iskolát, melyben már teológiai tagozat is 
működik. Az új iskola híre eljuthatott Kolozsvárra, s nem kizárt, hogy a plébános 
tanácsára küldik oda a tehetséges fiatalt. Az sem kizárt, hogy Wolphard utódja a 
püspöki helytartói méltóságban, Medgyesi Székely Ferenc épp Gyulafehérvárról 
irányítja oda Dávid Ferencet. Brassóban jeles, külföldet járt tanítók keze alá ke-
rül, gazdag könyvtár áll rendelkezésére. Iskolatársa Georg Hoffgreff, a későbbi 
kolozsvári nyomdaalapító. Valószínűleg Medgyesi Székely irányításával és támo-
gatásával sikerül a fiatalembernek Wittenbergbe is kijutni.

Wittenberg a reformáció kiindulási helye, egyeteme az új eszmék leghatáso-
sabb továbbítója. Tanára volt Luther Márton is, az 1540-es évek végén már Philipp 
Melanchton a legtekintélyesebb itteni egyéniség, őt tartják a lutheránus oktatás 
megszervezőjének. Tanításainak középpontjában minden dogma elvetése és az 
igazságkeresés állt. Dávid később „legszeretettebb tanítómester”-ének nevezi. Ő a 
wittenbergi diákok nyilvántartó könyvét 1548. január 20-án írja alá „Franciscus 
Clausenburgensis Transylvanus” néven, s 1550 végéig folytatja itt tanulmányait. 

Dávid Ferenc. Nagy Albert festménye
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Tudunk arról, hogy 1548 augusztusában Bécsben tartózkodott, s onnan írt levelet 
Brassóba, melynek függelékeként elküldte az augsburgi birodalmi gyűlés vallás-
ügyi határozatának egy példányát. Feltételezik, hogy Dávid közben Odera-Frank-
furt egyetemén is megfordult, de erre nincs bizonyíték. 1550-ben viszont egy elé-
giát küldött támogatójának, Medgyesi Székely Ferencnek Gyulafehérvárra, nem 
kizárt, hogy további támogatást remélt. Íme pár sor a 124 soros, disztichonokban 
írt hálálkodó versből:

Ez a levél, melyet most tartsz a kezedben, az Elba
Tájairól jön, ahol hó fedi a hegyeket.
És üdvözlete azt kíván – aminél a világon
Nincsen semmi se jobb: ritka egészséget. […]
Rajta, hazánk dísze, előre, te hírneves elme,
Röppentsd fel nevedet csillagos otthonokig!
S híveidet, kiket isteni gondviselés neked osztott,
Rajta, segítsd őket boldog férfiúként!
Kérlek azért, hogy légy a segítségemre tovább is,
Tarts tieid közt, és a seregükbe sorolj.
Nem lehetek jótetteidért méltó köszönettel,
Így az egész szívem hálás lesz neked.
(Tóth István fordítása)
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Április 10-én Argay György (1893–
1974) evangélikus-lutheránus püs-
pök 125. születésnapjára emlékez-

hetünk. Az első világháború után az erdélyi 
magyar lutheránusok püspökség nélkül 
maradtak, s nem akartak a Szebenben szé-
kelő 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. Temes-
vári lelkészként Argay Luther Zeitung – 
Luther Újság címmel kétnyelvű folyóiratot 
szerkesztett 1933–1935 között, 1937-ben 
pedig megírta a százéves ottani templom 
történetét. Sírja a Lutheránus temetőnek a 
főútra néző sírkertjében található.

Április 19. Szegő Júlia (1893–1987) ze-
netudós 125. születésnapja. Beregszászon 
látta meg a napvilágot. A  budapesti Ze-
neakadémián szerzett diplomát 1932-ben, 
majd a kolozsvári Bolyai Tudományegye-
temen lélektan–szociológia szakos képesí-
tést 1948-ban. 1944-ig számos előadókör-
úton énekesnőként lépett fel. 1945-től a 
kolozsvári Zenekonzervatórium, illetve a 
Magyar Művészeti Intézet tanára. Utóbb, 
1957-es nyugdíjazásáig az akadémiai Folk-
lórintézetben dolgozik. Csángó népdalokat 
gyűjtött, s különösen Bartók munkásságát 
kutatta, megírta életrajzát. Síremléke a 
Kertek parcella egykori református kertjé-
ben található.

Április 23. Vári Albert (1868–1953) teológiai tanár 150. születésnapjára em-
lékeztet. A kolozsvári Unitárius Kollégium végzettje, majd az itteni teológián tesz 
papi szigorlatot 1892-ben. 1905-től Székelyudvarhely templomépítő lelkésze, s 
innen pályázza meg a kolozsvári főgimnázium 1909-ben alapított vallástanári 
állását. Magánszorgalomból megtanul angolul, de vágya, hogy külső egyetemre 
mehessen, sohasem valósul meg. Már 1922-ben felmerül meghívása a gyakorlati 
teológiai tanszékre, de csak 1932-től alkalmazzák helyettes tanárként, 1933-ban 
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megválasztják a tanszékre, s egyben dé-
kánnak is. 1934-ben megürül az egyház-
történeti és jogi tanszék, ezután ennek 
tárgyait adja elő Vári az 1942/43-as tan-
év végéig, amikor nyugdíjazzák. Cikkei, 
tanulmányai főleg az Unitárius Közlöny
ben és a Keresztény Magvetőben jelentek 
meg. Ez utóbbinak a szerkesztője is volt 
1929-től. Tanulmányban foglalkozott Dá-
vid Ferenccel, Berde Mózsával és Simén 
Domokossal. Tankönyvet állított össze, 
prédikációi jelentek meg.
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Ugyanaz

Barátom, Béla, mint minden esztendőben, így ősz felé, az idén is megjelent 
nálam a körtével. Ez már hagyomány: minden esztendőben a barátság jeleként 
elhoz nekem egy gyümölcsöt arról a körtefáról, amelyet 18. születésnapján ünne-
pélyesen ültetett el. A fa az évek során nagyra nőtt, erősen göcsörtös, repedezett 
kérgű, de igen gyümölcsöző tevékenységet mondhat magáénak.

Minden esztendőben, amikor barátom, Béla átnyújtja a körtét, mellékeli hozzá 
a bicskáját, és nekem ott helyben kell elfogyasztanom és kommentálnom. Elké-
pesztő, hogy az első esztendőkben már elsütöttem a „kitűnő”, a „felséges”, a „re-
mek”, a „finom”, a „zamatos” és a többi könnyen előszedhető jelzőket. Ebben az 
esztendőben már nem tudtam, mit mondjak. Csak forgattam a számban a falatot, 
és elgondolkozva csámcsogtam.

– Na, milyen? – kérdezte barátom, Béla elégedetten.
Egy darabig hallgattam, de aztán nyilatkozni kellett. Azt mondtam, amit gon-

doltam: – Ez nem ugyanaz a körte!
Nem kellett volna ezt mondanom. Barátom, Béla, egészen megmerevedett és 

elsápadt.
– Hogyhogy nem ugyanaz a körte? Ugyanarról a fáról, sőt ugyanarról az ágról 

szedtem le. Hisz tudod, hogy sohasem csaptalak be!
Zavarba jöttem, de szólnom kellett.
– Nézd, barátom – mondtam –, nem szeretném, ha félreértenél, de tudnod 

kell, hogy az élet és a természet maga az állandó változás. A fa sem ugyanaz a fa, 
amelyről leszedted, és a körte sem ugyanaz.

– Csak nem? – kérdezte barátom, Béla epésen.
– Különben mit csinál Hedvig? – kérdeztem. Hedvig a barátom felesége.
– Ne is kérdezd, az utóbbi időben egyre házsártosabb.
– Ugyanaz a Hedvig? – kérdeztem.
– Hogyhogy ugyanaz a Hedvig?
– Ugyanaz a Hedvig, akit huszonöt évvel ezelőtt egy lelkes pillanatban írott 

versedben ,,lelkem harmatos liliomának” neveztél? Hedvig, aki finom, halk szavú 
leány volt, és nyolc hónapi udvarlás után sem engedte megfogni a kezét? Aki tánc 
közben olyan volt, mint a lepke?

– Hát, ami azt illeti, már nem lepke. Sajnos azóta rakott magára vagy harminc 
kilót.

– Ugyanaz a Hedvig? – kérdeztem ismét kajánul.
– Ugyanaz a Hedvig! – felelte a barátom, Béla letörten.
– Pedig ez már nem ugyanaz a Hedvig – mondtam. – És  te sem vagy már 

ugyanaz a Béla, és a körtefád sem ugyanaz, tehát a körte sem ugyanaz. Én sem 
vagyok ugyanaz. Nincs ezen mit csodálkozni.

Barátom, Béla elgondolkodva nézett a levegőbe.
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– Lehet, hogy igazad van. A múltkor nálam voltak a barátaim, jeles nap volt, 
hát úgy döntöttünk, hogy mulatunk egy jót. Ittunk egy kis bort, ettünk egy kis 
ezt meg azt, s amikor úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy tetőfokára hágjon a 
hangulat, nekiálltunk énekelni. Azokat a régi slágereket meg nótákat. Balázs elő-
vette a hegedűjét, és egymás után játszotta a jobbnál jobb számokat. Mit mondjak, 
énekeltünk, de valahogy ez már nem volt ugyanaz a dal, vagy mit mondjak… 
Ugyanaz a dal volt, de mi nem voltunk már ugyanazok? Mit tudom én… Valahogy 
már nem volt ugyanaz a hangulat.

– És másnap sem fájt a fejed?
– Dehogyisnem fájt! De már ez sem volt ugyanaz a fejfájás, mit mondjak?
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a magyar női torna

Olimpiai sportágban még sosem rendeztek világversenyt Kolozsváron. Egészen 
2017-ig, amikor egyből kettőt is: áprilisban a tornászok, szeptember elején pedig a 
férfi kosárlabdázók Európa-bajnoksága tette/teszi fel a nemzetközi sporttérképre 
Kolozsvárt.

A torna Európa-bajnokságon pedig végre belülről láthattuk, hogyan is működik 
a versenyrendezés a legmagasabb nemzetközi szinten.

Meg kell állapítanunk, rendkívül olajozottan. Percnyi csúszás nem volt az öt 
nap során a programban, minden akkor kezdődött és akkor ért véget, amikor kel-
lett. Látszott, hogy az Európai Tornaszövetség szervezőcsapatában a németek az 
urak, tökéletes precizitással zajlottak az események. A román szövetség bukaresti 
urait ugyan szemmel láthatóan feszélyezte, hogy Erdélybe kellett hozniuk az ese-
ményt, a román tornasztárokat azonban már jóval kevésbé. Az esemény nagykö-
vetének megnyert Nadia Comăneci ugyan ritkán, és csak protokollesemények ked-
véért ereszkedett alá a VIP-páholyból, a többiekkel viszont, Szabó Katitól Andreea 
Răducanig, bármikor össze lehetett futni a sportcsarnokban.

Az viszont nagyon kitetszett, hogy a román torna jelenleg olyasféle állapotban 
van, mint a magyar foci. Hatvan év után pont akkor sikerült végre az országba 

Kovács Zsófia
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hozni egy világversenyt, amikor elfogyni látszanak a tehetségek, amikor egyre 
kevesebben vállalják a spártai edzésmódszereket a sportdicsőség reményében. 
A négy román éremből hármat a veteránok nyertek: Marian Drăgulescu aranyat 
talajon és ezüstöt ugrásban, Cătălina Ponor pedig aranyat gerendán. Utóbbinál 
nagyobb kedvence nem is volt a közönségnek, mert már a második napon kiderült, 
hogy a női szakág sokkal jobban érdekli a romániai közönséget, mint a férfi.

A magyaroknak nem jutott ugyan aranyérem, mégis rendkívül jó kontinensbaj-
nokságot zártak. Az elmúlt években teljesen háttérbe szorult női tornászaik közül 
ugyanis két 17 éves versenyző valósággal berobbant a nemzetközi élmezőnybe a 
Szamos-parti csarnokban. Az egyéni összetettben ezüstérmet szerző Kovács Zsófi-
ának még a legendás Ónodi Henrietta eredményét is sikerült túlszárnyalnia, ebben 
a versenyszámban ugyanis idén áprilisig bronznál jobb eredményt még nem ért 
el magyar tornász. A dunaújvárosi sportolónak saját klubtársai jöttek el szurkolni 
Kolozsvárra, nem is hiába: a szerenkénti döntőkben még szerzett három hatodik 
helyet. Erre tett rá Dévai Boglárka az ugrásban nyert bronzérmével.

Berki Krisztián szintén második lett lólengésben, ám a londoni olimpiai baj-
noknak nem a szerrel, hanem egy túlbuzgó orosz bíróval gyűlt meg a baja, aki 
pontszámából három tizedet levont, mert a gyakorlat előtt túllépte a félperces 
felkészülési időt. A magyarok persze óvtak, hogy túl korán indították el az órát, de 
ezt elutasították – így az orosz Beljavszkij két tizeddel megelőzte Berkit.

Boros Miklós

Berki Krisztián
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Szilvássy Karola receptjeiből

KRÉMES ALMÁK
8 deka cukrot 3 tojás sárgájával jól eldörzsölni, aztán 3 deci tejet hozzákever-

ni. Ezt kell vaníliával vagy csokoládéval vagy kávéval megízesíteni, de úgy, hogy 
3 decinél ne legyen semmivel se több. Ekkor gőzön főzni, míg sűrű lesz. Amikor 
kihűlt, reáöntjük a már megfőzött, hideg almákra, melyeket belül gelée vagy jam-
mel töltöttünk meg. Körtével is nagyon jó, de akkor rendes kompótot főzünk, levét 
leszűrjük, hogy egészen száraz legyen, és a créme-et chocolade-val készítjük.

HIDEG ALMA-PUDING
1 kg hámozott almát vékony szeletekre vágni. Egy kis vaníliával és 6 deka cu-

korral fedett lábosban lassan főzni. Mikor püré lett, addig keverni, most már erős 
tűzön, míg egészen megvastagszik. Ekkor kihűteni, lassanként két kanál lisztet, 
egy tojás nagyságú darab habosra vert vajat és végül két egész tojást folytonos ve-
rés közben hozzáadni. Most egy pergelt cukorral bevont formába önteni és enyhe 
tűznél 1 óráig dunsztban főzni. A  formából kiborítani és vizes rummal hígított 
barackízzel vagy ribizli gelée-vel feladni.

FEDETT ALMÁK
6 tisztított és kiürített almába egy-egy kanál ribizli vagy málna gelée-t tenni, 

aztán egy vajas-prézlis (gratinírozott) tálba egymás mellé elhelyezni. Egy lábosba 
1 pohár tejet; egy tojásnyi vajat, melyet kis darabokban tettünk lassanként bele és 
6 deka cukrot felfőzni. Aztán mindjárt elvenni és két nagy kanál lisztet egyszerre 
beleönteni, erősen megdolgozni, fakanállal. Miután teljesen sima, visszatenni a 
tűzre. Addig kavarni, míg elválik a lábostól, akkor hozzátenni még 3 egész tojást. 
Most minden almára egy nagy kanál tésztái tenni, hogy egészen befedje. 1 órát 
gyenge tűznél sütni. Melegen feladni.

ALMÁS LEPÉNYKÉK
A hámozott almákat apró kockára vágni, forró vajban, folytonos kavarás köz-

ben átpirítani, de úgy, hogy el ne puhuljon. Most hideg tejbe annyi lisztet keverni 
habverővel, hogy sűrű palacsintatészta legyen, aztán hozzáadni 1/2 citrom reszelt 
héját, 3 tojássárgát, 3 fehérje kemény habját és egy evőkanál vaníliás cukrot. Vé-
gül a kihűlt almakockákat és egy kevés mazsolát kell még belekeverni és egy-egy 
kis merőkanállal forró olajban mindkét oldalán pirosra sütni. Aztán megcukrozni 
és rumos barackízt adni hozzá, hígítva.

ALMA-BECHAMEL
Egy fakanál vajat megolvasztani, benne 4 kanál finom lisztet szép rózsaszínre 

pirítani, aztán 1/2 liter langyos tejet beleereszteni és jó simára elkeverni, mia-
latt befő. Ekkor a tűztől elvéve tovább kavarni, míg teljesen kihűlt. Most előbb 2 
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tojásnak sárgáját, majd kemény habját hozzáadni. Végre jól kikent és kilisztezett 
tepsiben vékonyra sütni, 4 lapot vágni belőle. Almapürével összerakni egy tálban 
alapokat. A legfelsőt barackízzel bevonjuk, erre cukrozott mandulával behintett 
tojáshabot teszünk úgy, hogy az oldalak is be legyenek vonva és gyenge rózsaszín-
re kell pirítani.

ALMÁS OMLETT
4 tisztított almát négybe vágni, a cikkeket vékonyra szelni. Egy tojásnyi olvasz-

tott vajban gyenge tűznél, gyakori kavarás közben megsütni. Ekkor 8 felvert tojást 
1 kanál cukorporral és 1 kanál tejjel hozzátölteni. Erős tűznél omlette-nek kisütni. 
Összehajtva, forró tálon feladni.

KITŰNŐ ÉDES OMLETTE
6 tojás fehérjéből kemény habot verni, 4 evőkanál porcukrot, 4 tojás sárgá-

ját, 2 evőkanál grízes lisztet hozzáelegyíteni és vajjal kikent tepsiben 8-10 percig 
sütni, úgy, hogy a belseje folyós maradjon. Aztán a közepibe barackízet tenni és 
összehajtani.

MÉZESKALÁCS
Fél kiló méz, fél kiló liszt, 5 tojás, negyedkiló cukorhoz 20 deka nagyon finom-

ra darált dió, vagy mandula, kis szóda. A tojásokat jól felverni, aztán a mézet, a 
cukrot, majd a lisztet, a szódát s végül a diót hozzáelegyíteni. Tepsiben nagyon 
lassú tűznél sütni.



2017–2018
ÁPRILIS238

KE
RT

BA
R

ÁT Ha dáma, akkor kokedáma!

A kokedáma fogalma a 17. századi japán kultúrából származik, jelentése moha 
(koke) gömb (dama), lényege pedig a mohával borított földlabdában nevelt nö-
vény. Némely helyeken élő virágcserépnek is nevezik. Kialakulásában nagy szere-
pe volt a bonsai-technikának. Egy ilyen bonsai növényt megpróbáltak szabad gyö-
kérzettel nevelni, ám nehézséget jelentett az állandó nedvesség biztosítása, ezért 
a gyökérzetet mohával borították. Így alakult ki a mohagömbben nevelt növény 
kultúrája. Évszázadok során ez a növénytartási forma sokat változott, manapság 
széles palettából lehet választani, ám az öntözés gyakorisága szempontjából java-
solt szárazságtűrőbb fajokat választani. Kérdés, hogyan készítsük el?

Az egyik legjobb dolog a kokedámában, hogy elkészítése nem jelent nehézséget. 
Szakmai leírások szerint az első lépés a földgömb előállítása, melyhez finom virág-
föld, agyagaljzat és egy kis víz szükséges. Ezt a három összetevőt olyan arányban 
keverjük össze, hogy jól gyúrható masszát eredményezzen. Két kezünkkel ügyesen 
földgolyókat gyúrunk, majd félretesszük őket. Ezt követően elővesszük a kiválasz-
tott növényt, kiszedjük a cserépből, megtakarítjuk, esetleg a gyökerekből kicsit 
visszavágunk. Újból kezünkbe vesszük a földgolyót, kettéválasztjuk, az előkészí-
tett növényt behelyezzük a közepébe, majd összecsukjuk a két félgömböt. Ezután 
következik a mohával (Sphagnum) való borítás, melyet cérnával vagy spárgával 
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rögzítünk (a mohakéreg magában tartja a nedvességet, állandó vízellátást bizto-
sítva a gyökérzetnek). Ennél a lépésnél kell eldöntenünk, miképp szeretnénk ki-
állítani otthonunkba ezt az élő díszt. Felakaszthatjuk polc szélére, falra, ablakba, 
tehetjük íróasztalunkra, ablakpárkányra, viszont ennek függvényében gondoskod-
nunk kell akasztóról, esetleg állványról.

A kokedáma karbantartása igen egyszerű, öntözése vízfürdőbe merítéssel aján-
lott. Helyezzük a gömböt egy vízzel teli tálba, hagyjuk ott, míg jól megszívja 
magát, vegyük ki, majd óvatos mozdulatokkal szorítsuk ki belőle a fölösleges víz-
mennyiséget. Az öntözés gyakorisága meghatározásában figyelembe kell vennünk 
a növény igényeit. Van, amely heti egy merítést igényel, de akadnak 3-4 naponta 
locsolandó növények is. Amennyiben a kokedámát nem akasztjuk fel valahova, 
nem helyezzük állványra (lehet ez tekert drót, felfordított talpas pohár, 3-4 szép 
díszkavics), ajánlom, hogy öntözés után helyezzük egy kis tányérkára, hogy meg-
óvjuk a bútor épségét.

A kokedáma készítését egyszer kell kipróbálni, megízlelni a lényegét, utána 
minden megy magától. Lakásunk díszeként szinte minden sarokban megállja he-
lyét, egyedül vagy párban helyezve vagy függesztve.

László Kinga tájépítész
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gyermekoldala

Húsvéti köszöntő
Feltámadt a Jézus, mondják az írások,
Vízöntő hétfőre buzognak források.
Eljöttem hozzátok ifijú létemre,
Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre,
Mert ha meg nem öntöm ezen esztendőben,
Nem virágzik szépet nekünk a jövőben.
Virágozzék szépet, ékes virágokat,
Nyerjen az egekben fényes koronákat.

Hímes tojás

A tojás, az újjászületés jelképe nem hiányozhat az ünnepi 
asztalról. A népi tojáshímeket 4 csoportba lehet osztani:
1. A természet ébredése: inda, ág, rügy, levél, virág.
2. A nap teljes ragyogásában: nap, csillag, rózsa.
3. Az anyaföld megtermékenyítése: gereblye, borona, 
eke, kapa.
4. Állatok, testrészek: kígyó, kakastaréj, kakukk nyelve, 
tyúkláb, kéz.

Legyőzte a halált. Mondjunk halleluját! Győz az élet. 
Zengjen dicséretünk! Jézus ad minékünk békességet.

Zöld mezők újulnak, termőfák virulnak, virágoznak. 
Még a madarak is, énekelnek ők is, vigadoznak.

Ma van hús-vét nap-ja,      ta-vasz ú-ju-    lá-     sa, 

jól tud-já-     tok.           Hús-vét el-ső   nap-ján

tá-ma-dott fel   Jé-     zus,     őt áld-já-    tok!

Tervezz te is
tojásmintát!

Töltött 
rózsa

Hóvirág

Gereblye 
villával

Kakas-
taréj



IX. Páll Lajos
A fősorokban a 80 éve, 1938. április 2-án született Páll Lajos költő és festőművész né
hány művének címe alakul ki.

BIZNISZ FŰSZÁL!
3.

ALIG ALIG!
ÁTKAROLÁS

... VESZÍT, 
HÍGUL

VILLANY
KÖRTE

ÖSSZE
TÖRT LÁB!

RIGÓK 
SZÁRNYAI!
PÁRATLAN 

PEMZLI!

PATKÓ 
BELSEJE!

LÁM
ELŐHAS 

EGYNEMŰI

LUTÉCIUM, 
ITTRIUM 

VEGYJELE

MEGZA
VART IMA!
BOLTBAN 

VAN!

ÖSSZEVISZ
SZA TÉP!

ÉNEKHAN
GOK!

MEGTÉ
VESZTŐ 
LÁTSZAT
HÍRNÉV

A FELSŐ
FOK JELE

A ZSÍL 
MEDRE!

E TÁRGY
FARKAT
LAN VUK!
ÍTÉLKEZŐ

D
BELGA AU
TÓJELZÉS
MELY SZE
MÉLYRE?

MAGYAR 
ÉNEKES 
(JIMMY)

6.

... FRANCE 
(FRANCIA 

ÍRÓ)
NÉVELŐ

LÁTO GAT
NI KEZD!

5.

BRAZÍLIA 
RÉSZE

REN GÉS 
(ROMÁN)

ÉVA GYÜ
MÖLCSEI
JOBBÁGY
TÖRVÉNY 

RÉSZBEN 
ELLESEM!
FÉRFINÉV 
(JÚN. 7.)

HÓPEHELY!
BECÉZETT 

EMILY

IPSZILON
KÖLTŐ 
(EDGAR 
ALLAN)

1.
FEJŐ

EDÉNY, 
SAJTÁR 

(TÁJSZÓ)

2.
CSAK A 

KÖZEPÉN!

FELTETT 
ÖSSZEG
A -BŐL 
PÁRJA

FADARAB!
VAS

GYÁ ROS 
(ÁBRAHÁM)

ÓANGOL
KVARC

ÜVEGSZI
LÁNK!

MEGBABO
NÁZ

A VÉGÉN 
ELAKAD!

YUKON
PARTOK!

GAZDAGOK 
URALMA

Á N

4.
ALÁÁSSA 

EGY 
KICSIT!

RÖVID 
KÖSZÖNÉS
OLYANKÉPP

IDŐSEBB 
(LATIN)
NULLA

LAPOS 
A SZÉLEIN!
IGEALAK 
RÉSZE!

TUPOLJEV 
GÉPE

SPORTTRI
KÓ

KÖRÜLBE
LÜL (RÖV.)
LABANC 

HADVEZÉR

241ÁPRILIS
KER

ESZTR
EJTV

ÉN
Y



2017–2018
MÁJUS242

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Kedd Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás  

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 555 éve, 1463-ban Mátyás király Budán házasságot 
kötött Podjebrád Katalin cseh királyi hercegnővel 
(a király első házassága).

Ha tiszta, meleg idő van, 
jó lesz a termés, ha ned-
ves, csak középszerű.

2 Szerda Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelen-
tése: győzelmes védő.

2 495 éve, 1523-ban Budán kelt rendeletében II. Lajos 
magyar király betiltotta Luther Márton könyveinek 
adásvételét és olvasását. 
105 éve, 1913-ban hunyt el Láng Adolf műépítész, 
a magyar historizmus képviselője.

3 Csütörtök Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok 

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

3 105 éve, 1913-ban Tordán született Nagy Miklós erdé-
lyi agrármérnök, mezőgazdasági szakíró, szerkesztő 
(† 1988).

4 Péntek Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián 

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó. 

4

5 Szombat Gothárd, Irén, Györgyi, Erna, 
Kocsárd  
Szt. Irén  
 

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike. 

5 110 éve, 1908-ban hunyt el Duka Tivadar orvos, hon-
védszázados, a brit hadsereg őrnagya, India-kutató, 
Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának feldolgozója, az 
MTA tagja.

6 Vasárnap Eliz, Frida, Ivett, Tamara 
Anyák napja

Frida – német eredetű; jelenté-
se: béke, védelem, körülkerített 
terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 105 éve, 1913-ban született Dávid Gyula Kossuth-díjas 
magyar zeneszerző († 1977).

7 Hétfő Gizella, Dalma, Tünde  
Boldog Gizella 

Gizella – 1. – germán eredetű; 
jelentése: női túsz, női kezes.  
2. – a Gisel-, Geisel- kezdetű 
germán női nevek önállósult 
rövidülése.

7 185 éve, 1833-ban született Johannes Brahms német 
zeneszerző († 1897). 
100 éve, 1918-ban megkötötték a bukaresti békeszer-
ződést, melyben Románia különbékét kötött a központi 
hatalmakkal (Németországgal és az Osztrák–Magyar 
Monarchiával). 
55 éve, 1963-ban hunyt el Baktay Ervin festőmű-
vész, művészettörténész, asztrológus, Ázsia-utazó, 
orientalista. 

8 Kedd Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8 100 éve, 1918-ban hunyt el Hollósy Simon magyar 
festőművész.

9 Szerda Gergely, Izabella, Karola, Katin-
ka, Beáta 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9 255 éve, 1763-ban született Batsányi János magyar 
költő († 1845).

10 Csütörtök Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma 
Urunk mennybemenetele  
Áldozócsütörtök

Pálma – magyar eredetű; jelentése: 
a növény maga.  
Ármin – latin eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

10 265 éve, 1753-ban született Zay Sámuel magyar termé-
szettudós, orvos (1812). 
35 éve, 1983-ban hunyt el Kazal László magyar 
színész.
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1 Kedd Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás  

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 555 éve, 1463-ban Mátyás király Budán házasságot 
kötött Podjebrád Katalin cseh királyi hercegnővel 
(a király első házassága).

Ha tiszta, meleg idő van, 
jó lesz a termés, ha ned-
ves, csak középszerű.

2 Szerda Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelen-
tése: győzelmes védő.

2 495 éve, 1523-ban Budán kelt rendeletében II. Lajos 
magyar király betiltotta Luther Márton könyveinek 
adásvételét és olvasását. 
105 éve, 1913-ban hunyt el Láng Adolf műépítész, 
a magyar historizmus képviselője.

3 Csütörtök Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok 

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

3 105 éve, 1913-ban Tordán született Nagy Miklós erdé-
lyi agrármérnök, mezőgazdasági szakíró, szerkesztő 
(† 1988).

4 Péntek Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián 

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó. 

4

5 Szombat Gothárd, Irén, Györgyi, Erna, 
Kocsárd  
Szt. Irén  
 

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike. 

5 110 éve, 1908-ban hunyt el Duka Tivadar orvos, hon-
védszázados, a brit hadsereg őrnagya, India-kutató, 
Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának feldolgozója, az 
MTA tagja.

6 Vasárnap Eliz, Frida, Ivett, Tamara 
Anyák napja

Frida – német eredetű; jelenté-
se: béke, védelem, körülkerített 
terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 105 éve, 1913-ban született Dávid Gyula Kossuth-díjas 
magyar zeneszerző († 1977).

7 Hétfő Gizella, Dalma, Tünde  
Boldog Gizella 

Gizella – 1. – germán eredetű; 
jelentése: női túsz, női kezes.  
2. – a Gisel-, Geisel- kezdetű 
germán női nevek önállósult 
rövidülése.

7 185 éve, 1833-ban született Johannes Brahms német 
zeneszerző († 1897). 
100 éve, 1918-ban megkötötték a bukaresti békeszer-
ződést, melyben Románia különbékét kötött a központi 
hatalmakkal (Németországgal és az Osztrák–Magyar 
Monarchiával). 
55 éve, 1963-ban hunyt el Baktay Ervin festőmű-
vész, művészettörténész, asztrológus, Ázsia-utazó, 
orientalista. 

8 Kedd Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8 100 éve, 1918-ban hunyt el Hollósy Simon magyar 
festőművész.

9 Szerda Gergely, Izabella, Karola, Katin-
ka, Beáta 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9 255 éve, 1763-ban született Batsányi János magyar 
költő († 1845).

10 Csütörtök Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma 
Urunk mennybemenetele  
Áldozócsütörtök

Pálma – magyar eredetű; jelentése: 
a növény maga.  
Ármin – latin eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

10 265 éve, 1753-ban született Zay Sámuel magyar termé-
szettudós, orvos (1812). 
35 éve, 1983-ban hunyt el Kazal László magyar 
színész.



2017–2018
MÁJUS244

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Népi időjóslások

11 Péntek Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11

12 Szombat Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 85 éve, 1933-ban hunyt el Krúdy Gyula magyar író. Sok bort hoz a három -ác,  
ha felhőt egyiken se látsz.  
Fagyosszent

13 Vasárnap Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított. 

13 120 éve, 1898-ban született Jendrassik György magyar 
gépészmérnök, feltaláló († 1954).

Fagyosszent

14 Hétfő Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 Fagyosszent

15 Kedd Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség. 

15 Pünkösd napi esésre,  
Ne várj áldást vetésre.

16 Szerda Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 80 éve, 1938-ban hunyt el Sávoly Ferenc magyar mete-
orológus, a magyarországi agrometeorológia megala-
pozója. 
25 éve, 1993-ban hunyt el Hamza D. Ákos magyar 
festőművész, filmrendező.

Aki vízen érkezett, ezért 
gyakran hoz esőt.

17 Csütörtök Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin erede-
tű; jelentése: húsvét.

17 75 éve, 1943-ban született Kóbor János, az Omega 
együttes énekese, becenevén „Mecky”.

18 Péntek Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán ere-
detű; jelentése: nagyrabecsült.

18 90 éve, 1928-ban született Domokos Géza erdélyi ma-
gyar író, politikus, műfordító († 2007). 
85 éve, 1933-ban született Páskándi Géza erdélyi ma-
gyar író, költő, drámaíró († 1995).

19 Szombat Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: tiszafa; 2. – az Iván szláv 
becézője. 

19 125 éve, 1893-ban született Bajor Gizi (sz. Beyer Gizel-
la) magyar színésznő († 1951).

20 Vasárnap Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin 
Pünkösdvasárnap  
A Szentlélek eljövetele 

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 10 éve, 2008-ban hunyt el Raksányi Gellért Kossuth- 
és Jászai-díjas színművész, a Nemzet Színésze.

21 Hétfő Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk  
Pünkösdhétfő 

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21 155 éve, 1863-ban Aradon született Winkler Lajos ma-
gyar vegyész, gyógyszerész, egyetemi tanár († 1939). 
95 éve, 1923-ban született Tyll Attila Jászai-díjas ma-
gyar színművész, érdemes művész († 2002).

22 Kedd Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita  

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 205 éve, 1813-ban született Richard Wagner német 
zeneszerző († 1883). 

23 Szerda Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; 
jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23 125 éve, 1893-ban született Gábor Jenő magyar festő-
művész († 1968).
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11 Péntek Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11

12 Szombat Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 85 éve, 1933-ban hunyt el Krúdy Gyula magyar író. Sok bort hoz a három -ác,  
ha felhőt egyiken se látsz.  
Fagyosszent

13 Vasárnap Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított. 

13 120 éve, 1898-ban született Jendrassik György magyar 
gépészmérnök, feltaláló († 1954).

Fagyosszent

14 Hétfő Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 Fagyosszent

15 Kedd Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség. 

15 Pünkösd napi esésre,  
Ne várj áldást vetésre.

16 Szerda Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 80 éve, 1938-ban hunyt el Sávoly Ferenc magyar mete-
orológus, a magyarországi agrometeorológia megala-
pozója. 
25 éve, 1993-ban hunyt el Hamza D. Ákos magyar 
festőművész, filmrendező.

Aki vízen érkezett, ezért 
gyakran hoz esőt.

17 Csütörtök Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin erede-
tű; jelentése: húsvét.

17 75 éve, 1943-ban született Kóbor János, az Omega 
együttes énekese, becenevén „Mecky”.

18 Péntek Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán ere-
detű; jelentése: nagyrabecsült.

18 90 éve, 1928-ban született Domokos Géza erdélyi ma-
gyar író, politikus, műfordító († 2007). 
85 éve, 1933-ban született Páskándi Géza erdélyi ma-
gyar író, költő, drámaíró († 1995).

19 Szombat Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: tiszafa; 2. – az Iván szláv 
becézője. 

19 125 éve, 1893-ban született Bajor Gizi (sz. Beyer Gizel-
la) magyar színésznő († 1951).

20 Vasárnap Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin 
Pünkösdvasárnap  
A Szentlélek eljövetele 

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 10 éve, 2008-ban hunyt el Raksányi Gellért Kossuth- 
és Jászai-díjas színművész, a Nemzet Színésze.

21 Hétfő Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk  
Pünkösdhétfő 

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21 155 éve, 1863-ban Aradon született Winkler Lajos ma-
gyar vegyész, gyógyszerész, egyetemi tanár († 1939). 
95 éve, 1923-ban született Tyll Attila Jászai-díjas ma-
gyar színművész, érdemes művész († 2002).

22 Kedd Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita  

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 205 éve, 1813-ban született Richard Wagner német 
zeneszerző († 1883). 

23 Szerda Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; 
jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23 125 éve, 1893-ban született Gábor Jenő magyar festő-
művész († 1968).
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24 Csütörtök Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelenté-
se: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 
Eliza – az Erzsébet (Elisabeth) 
önállósult rövidülése.

24 200 éve, 1818-ban született Weber Henrik magyar 
festőművész († 1866). 
100 éve, 1918-ban született Mészáros Ági kétszeres 
Kossuth-díjas magyar színésznő († 1989).

25 Péntek Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán 
 

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 95 éve, 1923-ban Kolozsváron született Bisztrai Mária 
romániai magyar színésznő, Petru Groza román mi-
niszterelnök lánya. 
90 éve, 1928-ban született Hidas Frigyes kétszeres Erkel 
Ferenc-díjas magyar zeneszerző, karmester († 2007).

Orbán napján sokszor 
fagy van, tartja a néphit, 
de utána már nem fordul 
elő.

26 Szombat Evelin, Gyöngyvér, Aladár, Gerda  
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia (Eveline) 
és angol (Evelyn) továbbképzése; 
2. – kelta–skót eredetű; jelentése: 
kellemes, tetszetős, jókedvű. 

26

27 Vasárnap Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston 

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 310 éve, 1708-ban hunyt el Esze Tamás tarpai jobbágy, 
kuruc brigadéros, a Rákóczi-szabadságharc hadvezére.

28 Hétfő Emil, Csanád, Vilma, Szt. Emil  Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 95 éve, 1923-ban Dicsőszentmártonban született Ligeti 
György magyar zeneszerző († 2006).

29 Kedd Ervin, Magdolna, Kund  Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29 170 éve, 1848-ban Kolozsvárott megkezdte történelmi 
jelentőségű munkáját a Teleki József főkormányzó 
által összehívott utolsó erdélyi rendi országgyűlés. 
15 éve, 2003-ban hunyt el Károlyi Amy magyar 
költőnő.

30 Szerda Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek átvitele,  
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becézett 
formája (eredetileg férfinévként 
volt használatos).  
Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

30 170 éve, 1848-ban Kolozsvárott az erdélyi országgyű-
lés tárgyalta az uniót, s Wesselényi Miklós felszólalá-
sára egyhangúan elfogadta.  
125 éve, 1893-ban született Arányi Jelly magyar hege-
dűművésznő († 1966).

31 Csütörtök Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka  
Úrnapja 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök.  
Petronella – latin eredetű; jelen-
tése: Petronius nemzetségéből 
származó nő, kő, szikla.

31 75 éve, 1943-ban Kolozsváron született Rohonyi Zoltán 
irodalomtörténész, egyetemi tanár († 2013).
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24 Csütörtök Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelenté-
se: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 
Eliza – az Erzsébet (Elisabeth) 
önállósult rövidülése.

24 200 éve, 1818-ban született Weber Henrik magyar 
festőművész († 1866). 
100 éve, 1918-ban született Mészáros Ági kétszeres 
Kossuth-díjas magyar színésznő († 1989).

25 Péntek Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán 
 

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 95 éve, 1923-ban Kolozsváron született Bisztrai Mária 
romániai magyar színésznő, Petru Groza román mi-
niszterelnök lánya. 
90 éve, 1928-ban született Hidas Frigyes kétszeres Erkel 
Ferenc-díjas magyar zeneszerző, karmester († 2007).

Orbán napján sokszor 
fagy van, tartja a néphit, 
de utána már nem fordul 
elő.

26 Szombat Evelin, Gyöngyvér, Aladár, Gerda  
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia (Eveline) 
és angol (Evelyn) továbbképzése; 
2. – kelta–skót eredetű; jelentése: 
kellemes, tetszetős, jókedvű. 

26

27 Vasárnap Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston 

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 310 éve, 1708-ban hunyt el Esze Tamás tarpai jobbágy, 
kuruc brigadéros, a Rákóczi-szabadságharc hadvezére.

28 Hétfő Emil, Csanád, Vilma, Szt. Emil  Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 95 éve, 1923-ban Dicsőszentmártonban született Ligeti 
György magyar zeneszerző († 2006).

29 Kedd Ervin, Magdolna, Kund  Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29 170 éve, 1848-ban Kolozsvárott megkezdte történelmi 
jelentőségű munkáját a Teleki József főkormányzó 
által összehívott utolsó erdélyi rendi országgyűlés. 
15 éve, 2003-ban hunyt el Károlyi Amy magyar 
költőnő.

30 Szerda Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek átvitele,  
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becézett 
formája (eredetileg férfinévként 
volt használatos).  
Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

30 170 éve, 1848-ban Kolozsvárott az erdélyi országgyű-
lés tárgyalta az uniót, s Wesselényi Miklós felszólalá-
sára egyhangúan elfogadta.  
125 éve, 1893-ban született Arányi Jelly magyar hege-
dűművésznő († 1966).

31 Csütörtök Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka  
Úrnapja 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök.  
Petronella – latin eredetű; jelen-
tése: Petronius nemzetségéből 
származó nő, kő, szikla.

31 75 éve, 1943-ban Kolozsváron született Rohonyi Zoltán 
irodalomtörténész, egyetemi tanár († 2013).



2017–2018
MÁJUS248

H
Ó

ST
ÁT Nagy Ákos

A hóstátok és a városrendezés

A  hóstátok egykoron hagyománya-
ikat megtartó, saját intézményekkel 
rendelkező, zárt közösségeket alkottak 
Kolozsváron belül. A  20. század nagy 
történelmi eseményei visszafordítha-
tatlan változásokat hoztak a korábban 
főként zöldségtermesztésből élő hóstáti 
földészek életében.

A középkori Kolozsvár várfalain kí-
vül a Hidelvén, Kétvízközi, a Külmagyar 
és a Külközép utca környékén és a Mo-
nostoron is kertvárosok terültek el. 
Az  első négy körzetben kisebb meg-
szakításokkal folyamatosan jelen volt 
egy egységessé formálódó, azonos élet-
módot és foglalkozást folytató, állatte-
nyésztésből és konyhakerti növények 
termesztéséből élő réteg, akiket ma 
hóstátiaknak nevezünk. Fontos szerepet töltöttek be az egyre terjeszkedő város 
gazdasági életében, mivel a város zöldséggel, gyümölccsel való ellátását biztosí-
tották. A város kiterjedt határral rendelkezett, melyet a városi polgárok önerőből 
nem tudtak megművelni, ezért volt szükség erre a csoportra. Idővel, a minőségi 
terményeiknek, szakértelmüknek köszönhetően, megbecsülésre, hírnévre tettek 
szert a város polgárai és a környék lakosai körében. Ezek a fokozatosan fejlődő 
külvárosi közösségek kialakították saját szervezeteiket, intézményrendszerüket, 
melyek külön vagyonnal és jogkörrel rendelkeztek, és nagy szerepet játszottak a 
hóstáti identitás kialakulásában, fenntartásában. A 18. század végére a városfala-
kon kívül eső területek külső körzetekké, tizedekké váltak, lakói pedig elnyerték 
a polgárjogot. A 19. század második felében a tizedek betagolódtak a városi fertá-
lyok sorába. Ez az utcánként, negyedenként való szerveződés adta többek között a 
közösség megtartó erejét. A 20. század végére a hóstátiak váltak a 19. század végi 
magyar polgári világ hagyományainak megőrzői a magyar jellegét fokozatosan 
elveszítő városban. Ugyanakkor kapocsként is működtek a környékbeli magyar 
falvak, illetve az azokból betelepülők és a város polgári értékei között. Ezekkel a 
betelepülőkkel szemben mégis viszonylag zárt közösséget alkottak, hagyománya-
ikat megtartották, a régi polgári és egyházi hagyományok fenntartását komolyan 
vették, intézményrendszerük pedig meghatározta sajátos élet- és szo kásrendjüket.
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Az első világháborút lezáró békeszerződések értelmében az erdélyi magyar-
ság és azon belül a kolozsvári hóstátiak közössége is nemzeti kisebbséggé vált. 
Azonban földjeik, termelési eszközeik, jószágaik továbbra is saját tulajdonukban 
maradtak, így folytathatták a földész életmódot. Ezzel szemben a második vi-
lágégést követően bevezetett szocialista típusú gazdasági rendszer megszüntette, 
illetve minimális szintre csökkentette a magántulajdont. Így a gazdák már nem 
művelhették hagyományos módon földjeiket, és intézményeik is betagolódtak a 
szocialista állam keretei közé vagy éppen megszűntek. Megkezdődött a közösség 
és a földészéletforma átalakulása, amely az 1970-es évek végén kezdődő város-
rendezésben csúcsosodott ki. A ma élő hóstátiak ezt szűkebb, illetve tágabb kö-
zösségük egyik jelentős, sorsfordító eseményének tartják. Visszaemlékezéseikben 
ez egyfajta időszámítási pontként van jelen, hóstáti identitásuk megalkotásában is 
nagy szerepet játszik. Éppen ezért a város történelmi változásai közül a kommu-
nista időszak érintette a legérzékenyebben őket.

A város fejlődése a századok során folyamatos, viszonylag kiszámítható és ter-
mészetes ütemű volt. Ez  leglátványosabban a 20. század közepén berendezkedő 
kommunista hatalom erőltetett iparosításakor változott meg, amikor a politikai 
vezetés céljai érdekében akarva-akaratlanul rákényszerült arra, hogy a városok-
ban jelentkező munkaerőhiányt betelepítésekkel pótolja. Az  ország különböző 
vidékeiről Kolozsvárra érkezett munkaerőt újonnan létesített negyedek tömbhá-
zaiban helyezték el, melyeket a hóstátiak által lakott és megművelt egykori pe-
remterületeken építettek fel.

A bontások története 1967 októberéig nyúlik vissza, amikor a Román Kommu-
nista Párt Központi Bizottsága elfogadta a terület- és településrendezési progra-
mot, ismertebb nevén a szisztematizációs tervet, amelynek célja a vidéki helységek 
rendszerezése és az ország területi-közigazgatási szervezetének javítása volt. A ke-
vésbé átgondolt és körültekintés nélkül végrehajtott terv érdekében elkezdődött 
a falvak felszámolása, nagyvárosi lakónegyedek kialakítása, történelmi városré-
szek lerombolása, átalakítása. A program keretében a 2000-es évekig 558 városi 
jellegű agráripari központ kialakítását tervezték. Míg Gheorghiu-Dej idejében a 
gyors iparosítás miatt, addig a Ceauşescu-diktatúra alatt a városok számának nö-
vekedése, illetve a falvak és városok homogenizációja miatt volt szükség az ur-
banizációra. A hatalom szemében ez egyet jelentett a modernizációval, és ennek 
szellemében az urbanizációt mindenáron végre akarta hajtani. A hivatalos adatok 
szerint a szisztematizálás új mezőgazdasági földterületeket és hatékonyabb gaz-
dálkodást jelentett volna az országnak. A tervezett változások értelmében a föld-
műveléssel foglalkozók emeletes házakba kényszerültek volna, és létfenntartásuk 
legalapvetőbb eszközétől, a ház körüli kerttől és az állattartás lehetőségétől, vi-
szonylagos személyi autonómiájuktól is meg lettek volna fosztva. Részben ennek 
lehetünk tanúi a kolozsvári hóstátiak esetében is, hiszen a szisztematizációnak 
köszönhetően került többségük tömbházba, amivel hagyományos életmódjuk 
(és az ezzel járó önállóságuk) szűnt meg. Az erőszakos áttelepítések eredménye-
ként megfigyelhető a korábban kialakult emberi kapcsolatok szétszakítása, és 
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megsemmisítése is. Az  új lakónegye-
dekbe vidékről és a Kárpátokon túli 
elmaradott területekről érkeztek mun-
kások, akik az új lakásokat, a fejlődő 
infrastruktúrát, modernizációt pozití-
vumként élték meg. A politikai hatalom 
így kívánta megszüntetni a történelmi 
és civilizációs sokféleséget, és a falusi 
lakosság panelházakba költöztetésével, 
erőszakos, modernizációnak beállított 
városiasításával a szorosabb emberi 
kapcsolatok és a mi-tudattal rendelkező 
kis közösségek felszámolódtak. Bár az új lakónegyedek panelházaiba költöztetett 
román paraszt kiszakadt hagyományos közegéből, elveszítve anyagi és kulturális 
értékeit, nyelve és nemzeti hovatartozása megmaradt. Ezzel szemben a kisebbsé-
gek életterének felszámolása, megcsonkítása jelentősen hozzájárult a közösségek 
meggyengüléséhez és sok esetben a beolvadáshoz is. A hóstáti gazdák házaiknak, 
gazdasági udvaraiknak és termőföldjeiknek elvesztése következtében egykori 
kultúrájuk, történelmi örökségük ápolása vált lehetetlenné. Kolozsváron az 1979 
után kezdődő bontásokkal és a szisztematizálással olyan utcák kerültek megsem-
misítésre, amelyek kompakt élettereket alkottak. Így fizikailag is megsemmisült a 
kolozsvári magyarság egyik legösszetartóbb közössége, helyére pedig az újonnan 
beköltöző, nagyrészt román munkások érkeztek. A városrendezésnek ugyanakkor 
más régi, sajátos hangulattal, társadalmi csoportokkal rendelkező negyedek is ál-
dozatul estek. Az 1979 után bekövetkezett bontások a hóstátiak által legsűrűbben 
lakott körzeteket, utcákat, a kompakt magyar élettereket érintették elsősorban. 
A korábbi modell, miszerint a fiatal hóstáti családok külsőbb telkekre, kerületek-
be költöznek, a diktatúra éveiben már nem volt érvényes, vagy csak nagyon keve-
seknek sikerült, mivel azokat a területeket az újonnan létesült külvárosok gyárai, 
állami gazdaságai és lakónegyedei foglalták el. A 300 000 lakosúra duzzasztott, 
elrománosított városban a hatalom csak tömbházlakásokkal kárpótolta a földön-
futóvá tett hóstátiakat. A városrendezés zászlaja alatt a hatalom visszafordíthatat-
lanul megváltoztatta Kolozsvár etnikai és társadalmi összetételét, holott a román 
lakosság már a bontások előtt, az 1960-as években többségbe került.

A földjeik nagy részét a kollektivizálás során elveszítő hóstáti gazdákat egyik 
napról a másikra megfosztották a megmaradt háztáji kertjeiktől, házaiktól. A ha-
talom az újonnan épülő lakónegyedekben jelölt ki számukra lakásokat, így szét-
szórva a korábban egy tömbben élő hóstátiakat. Ezzel megfosztotta a közösséget 
az egyik legfontosabb összetartó kötelékétől, a közös élettértől. A  tíz–húsz csa-
ládnak is helyet adó tömbházakban kisebbségbe kerültek, a szomszédsági kapcso-
latok megváltoztak, magyar identitásuk ápolása egyre nehezebbé vált, ezekhez 
a helyekhez már nem kötődtek úgy, mint az egykori hóstátokhoz. A  bontások 
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mindenekelőtt az időseket érintették érzékenyen, ugyanis a fiatalok többsége már 
nem földművelésből élt, hanem ipari munkahelyeken dolgozott. Sokan nem bír-
ták elviselni, hogy életük munkája a buldózerek martalékává válik, és önkezükkel 
vetettek véget életüknek, mások pedig belebetegedtek a kényszerű költözésbe. 
A panelházakba való költözést elkerülendő, több hóstáti család inkább házat vá-
sárolt a város külső területein, ahol tovább művelhette a kertet.

Ma már csak egy-két tömbházak közé szorított utca, néhány épen megmaradt 
házsor utal mementóként az egykori hóstáti közösség városrészeire, az ott zaj-
ló élénk gazdasági, társadalmi és kulturális életre, amely Kolozsvár egyik üde 
színfoltja volt. A városrendezés visszafordíthatatlanul megváltoztatta a földészek 
többségének életét, akik ugyan felhagytak egykori életmódjukkal és szétszóród-
tak a városban és a nagyvilágban, de múltidézéseikben ma is ápolják a bontások 
előtti hóstátok emlékét.
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EK Dávid Ferenc (1520?–1579),  
Erdély legnagyobb reformátora (2)

Dávid Ferenc 1550 végén tér vissza szülőföldjére, bizonyára „megfertőzve” a 
reformáció eszméitől. 1551 januárjában már Beszterce városa alkalmazza isko-
lamesterként, február 7-én a városi tanács meg is jutalmazza egy iskoladráma 
bemutatásáért. 1552-ben a Besztercétől 15 km-re lévő Péterfalva (később Petres 
/Petriş) plébánosa. Az év végén pedig meghívják a betegeskedő Vízaknai Gergely 
helyére kolozsvári iskolamesternek. Ez  az iskola akkor már protestáns jellegű 
lehetett, s itteni elhelyezkedésével Dávid kikerülhetett a katolikus egyház ke-
retéből. Azokban az időkben még nem létezett áttérés; a reformáció csírái is a 
római egyház keretében terjedtek eleinte, de volt egy pont, ahol már az új eszmék 
vallója nem tekintette magát katolikusnak. Dávid is Kolozsvárt élhette meg ezt 
a pillanatot. Eleinte még mérsékelt nézeteket vallott: 1555 elején azzal tűnt ki, 
hogy a széki zsinaton elítélte az Erdélyben tartózkodó itáliai Francesco Stancaro 
tanítását, mely Jézust emberi természetűnek nyilvánította, aki nem lehet köz-
benjáró az imáknál. A tehetséges fiatalért két jelentős város egyháza is verseng. 
1555-ben Szebenbe és Kolozsvárra hívják plébánosnak. Ő  szülővárosa mellett 
dönt, ahol október 6-án választják meg, s 9-én prédikál először a piaci temp-
lomban. A  következő év elején Kolozsvárt a polgárság elűzi a szerzeteseket, a 
templomok katolikus jellegű berendezéseit lebontatja, az itt tartott országgyűlés 
feloszlatja a szerzetesrendeket, vagyonukat szekularizálja. Az 1557 februárjában 
Tordán tartott országgyűlés már elismeri a lutheránus egyházat, s rövidesen en-
nek püspökévé Dávid Ferencet választják. Neve egyre ismertebb lesz. 1557-ben 
Kassa városa is meghívja plébánosnak, március 1-jén írt válaszlevelében haladé-
kot kér a döntésre. 1557 folyamán az új püspök két zsinatot is összehív, ezeken 
még elítélik a svájci irányzat túlzottnak vélt reformjait, melyeket Kálmáncsehi 
Sánta Márton és Melius Juhász Péter hirdet. Ez az óvatos haladás a reformáció 
útján 1557 decemberében Stancarót távozásra készteti Erdélyből. Ekkoriban a 
lutheránus irányzat egyik vezető képviselője Dávid, így üdvözölheti őt a kor leg-
jelesebb szász költője, Christian Schesaeus:

S mert te bősz török útját nem tudod érccel elállni,
Azt teszed ésszel, amit enged a szép hivatás.
Igazi érvekkel hallgattatod el az eretnek
Száját, hogy lelket ments, ha a test elesik.
(Tóth István fordítása)

1557–1558 tájára teszik Dávid Ferenc első családalapítását. Felesége neve is-
meretlen, a házasságból születő négy gyermekről maradt fenn híradás. Egy meg 
nem nevezhető lánya Sommer János költő felesége lett, az 1574-es pestis ragadta 
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el. Kata nevű lányát Trauzner Lukács 
városi jegyző vette nőül. Dávid nevű 
fia (1560–1582) korán meghalt, talán 
ő működött közre az apja védelmére 
1581-ben kiadott „Defensio” összeállí-
tásában. A legismertebb János/Hannes 
nevű fia lett. 1565 körül született Bá-
zelben, Heidelbergben és Padovában 
tanult, orvosi doktorátust szerzett, de 
botanikusként is jelentős. 1595 táján 
hazatért Kolozsvárra, ahol 1601-től vá-
rosi orvos lett, a százak tanácsa tagjá-
nak is megválasztották, gazdag könyv-
tárat gyűjtött.

1558-tól eredeztethető Dávid Fe-
rencnek a helvét (református) tanok-
hoz való vonzódása, de ezeket csak 
mérsékelten hirdeti, hogy a magyar 
protestánsokat tudja összetartani. 
1559-ben már teljesen az új tanok híve 
lesz, kisebbségbe kerül a magyar pro-
testánsok közt, úgyhogy lemond a püspöki címről.

1564 hoz fordulatot Dávid Ferenc életében. Talán még az előző év végén a 
fejedelmi udvarba érkezik a vallási üldözés elől menekülő Giorgio Blandrata 
(Biandrata) orvos, akit a fejedelem udvari orvosul, s egyben tanácsosul alkalmaz. 
Ő az olasz reneszánsz eszmerendszert követve eljut a szentháromság-tagadásig. 
A hasonló gondolkodású spanyol orvos, Szervét Mihály (Miguel Serveto) tanait is 
ő közvetíti az erdélyiek körében. Nagy szerepe van abban, hogy a fejedelem 1564-
ben protestánssá lesz, majd Dávid Ferencet kinevezi udvari papjául. Még az évben 
a nagyenyedi zsinaton a helvét hitvallásúak, vagyis a reformátusok püspökévé is 
megválasztják. Ezzel az erdélyi magyar protestánsok két felekezetre szakadnak: a 
lutheri, illetve kálvini irányt követők csoportja. Dávid Ferenc most a kálvinisták 
élére áll, de idegen tőle a Kálvinra jellemző türelmetlenség, nézetei erőszakos ter-
jesztése, a másként gondolkodók eltiprása. Ezután szolgálata két városhoz köti: a 
gyulafehérvári udvarhoz és szülővárosához.

 A Blandrata-féle nézetek megfogannak az udvari prédikátor lelkében is, kétel-
kedni kezd a szentháromság-tanban. Egyre világosabbá válik előtte, hogy a gon-
dolkodó ember kötelessége a vallás állandó megújítása a Biblia alapján. 1566 ja-
nuárjától kezd Kolozsváron a szentháromság ellen prédikálni, s ezzel hittani viták 
sorát indítja el. A városi polgárok ugyanúgy vitatkoznak a vallási tételekről, mint 
a képzett prédikátorok. A kálvini nézeteket védelmező Melius Juhász Péter debre-
ceni püspök lesz Dávid legkitartóbb ellenfele. Az 1566. áprilisi gyulafehérvári hit-
vitán tárgyalnak először nyilvánosan a szentháromságról. Kolozsvár egyre inkább 

Szinte Gábor: Dávid Ferenc
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kezd hajlani e tanra. Ekkor Raphael Hoffhalter vezetésével nyomdát állíttat fel 
székvárosában, s a továbbiakban itt jelenhetnek meg az antitrinitárius művek, 
Dávid olyan alapvető kiadványai, mint a Rövid magyarázat… (1567), Rövid útmu
tatás… (1567), A Szentírásnak fundamentomából vött magyarázat… (1567). Ezek-
ben fejti ki alaptételeit. Kolozsvári paptársa, Heltai Gáspár eleinte nem fogadja el 
Dávid nézeteit, úgyhogy 1568 januárjában lemond lelkészi állásáról.

1568 hozza meg Dávid részére a legnagyobb győzelmet. A január 6–13. között 
tartott tordai országgyűlés a korabeli Európa egyik legszabadelvűbb törvénycik-
két szentesíti:

„…a prédikátorok minden helyeken hirdessék az evangéliumot, ki-ki az ő ér-
telme szerint; és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse, 
az ő lelke azon meg nem nyugodván; de tarthasson oly prédikátort, akinek ta-
nítása őneki tetszik. És ezért senki a superintendensek közül, se mások a prédi-
kátorokat meg ne bánthassák, a religióért senki ne szidalmaztassék, az előbbi 
constitutiok szerint. Nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításért más bárkit 
is fogsággal vagy helyétől megfosztással fenyegessen; mert a hit Istennek ajándé-
ka, a hallásból leszen, mely hallás Isten igéje által vagyon.” Lényege, hogy ezután 
senkit sem lehet vallási nézetei miatt üldözni, minden prédikátor a maga igazát 
hirdetheti. Ez  teremtette meg a lehetőséget az antitrinitárius/unitárius egyház 
megszervezésére. 1568. március 8–18. között tartják a második gyulafehérvári 
hitvitát, mely az unitáriusok győzelmével ér véget, s ennek eredményeként a fe-
jedelem s több tanácsúr is elfogadja az antitrinitárius elveket. A hagyomány sze-
rint a Kolozsvárra hazatérő Dávid Ferenc a Nagypiac és a Torda utca sarkán egy 
kerek kőre állva a polgároknak is kifejtette hitelveit, aminek hatására az egész 
város unitáriussá lett. Ez nyilván csak legenda, mert már jó ideje hirdette Dávid 
is ezeket az elveket a szószékről. De e hazatérés után teremtődött meg a feltéte-
le – először Kolozsvárt – az egyház megszervezésének. Ekkoriban hoz a két fél 
panaszára a fejedelmi tábla olyan határozatot, amely a városvezetésben szokásos 
szász–magyar váltásos rendszer mellé az egyházvezetésben is kötelezővé teszi a 
nációk közti egyensúlyt: a magyar plébánost szász kövesse, s magyar bíró idején 
a magyarok használhassák a nagy templomot, a szászok a kicsit – mert Kolozsvár 
piacán akkoriban két templom állott, az iskolában is magyar rektor után szászt 
kell választani, s a lektor mindig a másik nációból való legyen. 1569 októberében 
Nagyváradon tart hitvitát Melius és Dávid, ezen szintén az utóbbi kerül ki győz-
tesként, s ezután nézetei Erdély határain túl is terjednek: Biharban, Bánságban, 
sőt Dunántúlon Pécs környékén.
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Május 10-én báró Jósika Miklósné Podmaniczky Júlia bárónő (1813–
1893) halálának a 125. évfordulójára emlékezünk. Jósika Miklós, a „ma-
gyar regény atyja” második feleségeként szokták főleg emlegetni. 1847. 

augusztus 25-én kötöttek házassá-
got, s attól fogva a száműzetésben 
is hű társa, mindenben segítője 
volt a neves írónak. Maga is kitű-
nő értelmiségi család sarja. Öccse, 
Podmaniczky Frigyes akadémi-
kus, politikus, író, színházi inten-
dáns neve máig fogalom a magyar 
történelemben. Ő maga többnyire 
a Jósika Júlia írói nevet használ-
ta, maga is irodalmár volt. Regé-
nyeket és elbeszéléseket írt ma-
gyar és német nyelven, a magyar 
gyermekirodalom egyik úttörője. 
Férje több regényét németre fordí-
totta. Közel húsz évig ápolta férje 
drezdai sírját. 1893-ban bekövet-
kezett halála után mozgalom in-
dult, hogy mindkettőjük hamvait 
szállítsák haza Drezdából. Gyűj-
tést kezdeményeztek ennek ér-
dekében. Ekkor lépett az író első 
házasságából való unokája, Jósi-
ka Irén. A  belügyminisztériumi 
államtitkár férjét, Jósika Sámuelt 
kérte meg az intézkedésre. A rövi-
desen miniszterré előléptetett főúr 
kerülni akarta a netán udvarelle-
nes felhangokat hordozó országos 
ünnepséget, úgyhogy szinte titok-
ban exhumáltatta a két koporsót 
Drezdában, s azok 1894. április 
24-én érkeztek Kolozsvárra az ottani sírkővel és kerítéssel együtt. Rögtön felszál-
lították őket a kriptába. Az újratemetésre másnap délelőtt került sor mindössze tíz 
személy jelenlétében.

Május 14-én Vajda Gyula (1843–1909) művelődéstörténész, egyetemi tanár 
születésének a 175. évfordulója érdemel figyelmet. Kecskeméten született, Vácon 
1864-ben lépett be a piarista rendbe, 1868-ban szentelték pappá. 1873-ban a bu-
dapesti egyetemen szerzett történelem–földrajz szakos tanári oklevelet. Ezután 
a fővárosban tanított, s 1880-ban magántanárrá habilitálták. 1882-ben került 
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Kolozsvárra, itt gimnáziumigazgatónak és házfőnöknek is megválasztották. 1892-
ben egyetemi rendkívüli, majd 1895-ben rendes tanár lett a magyar művelődés-
történeti tanszéken. Középkori várostörténettel, Erdély múltjával foglalkozott. 
A piaristák közös sírkertjében nyugszik.

Május 17-én E. Szabó Ilona (1924–1993) halálának a negyedszázados évfordu-
lója köszönt ránk. Szamosújvárt született, Kolozsvárt 1952-ben szerzett rajztanári 
oklevelet. 1953-tól 1978-as nyugdíjazásáig a kolozsvári Művészeti Múzeumban 
muzeológus. Számos kiállítási katalógust állított össze, kismonográfiát írt Szolnay 
Sándorról és Fülöp Antal Andorról. Férjével, Engel Károly irodalomtörténésszel 
közös sírban nyugszik a Lutheránus temetőben.

Május 27-én Tóth Samu (1918–1967) könyvtervező művész lenne százéves. 
A Ferenc József Tudományegyetemen közgazdaságban szakosodott, 1942-ben 
doktori diplomát is szerzett. Mint a Józsa Béla Athenaeum könyvkiadásának a 
vezetője került kapcsolatba a könyvek tervezésével, műszaki előkészítésével. Az-
tán az Utunk adminisztrációjának lesz a vezetője. 1948-tól az Állami Könyvkiadó 
kolozsvári technikai szerkesztőségét vezeti. Sok száz kötet dicséri keze munkáját. 
Tapasztalatait román és magyar nyelven megjelent köteteiben összegezte.
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Segítség!

– Segítség! Seegítsééég!!!
– Mi a baj? Miért ordítozik?
– Nem látja, hogy fuldoklom? Segítség! Nem tudok úszni!
– Az elég nagy baj, ha nem tud úszni. Miért nem tanult meg kiskorában úszni? 

Most aztán látná a hasznát. Az ember sohasem tudhatja, minek mikor veszi hasz-
nát, ezért kell mindent idejében megtanulni.

– Ne prédikáljon, inkább segííítsen, nem bírom tovább.
– Maga fuldoklik, én meg segítsek. Hideg az a víz, hallja! Mit képzel, minden-

kiért csak úgy ugráljak be a hideg vízbe? Ki szárítja meg a ruhámat? He? S külön-
ben is, mi lenne, ha én fuldokolnék s maga állna a parton? Vajon segítene, kérdem 
én, mert így tevődik fel a kérdés.

– Segítség! Segítenééék. Bizonyisten segítenék. Húzzon már ki, s aztán majd 
beszélgetünk.

– Hiszen nem is ismerjük egymást. Akárkit az ember miért húzzon ki?
– Kovács vagyok, segííítség!
– Kovács, szép. Három oldal a telefonkönyvben. Ez nem név, hanem névsor, 

barátocskám. De mit tudom én, hogy kicsoda maga és micsoda maga, hátha egy 
gazfickó maga, és miután kimentem, leül és kifoszt. Hátha csak trükkből csinálja 
az egészet.

– Nem vagyok rabló, rendes ember vagyok. Két gyermekem van otthon, ki-
tűntem a munkában, senkinek egy rossz szava sem lehet rám. Mentsen ki, mert a 
végemet járom.

– Ha az ember minden fuldoklónak elhiszi, hogy ő egy rendes ember, akkor 
kiderülne, hogy minden rendes ember fuldokló. Márpedig ez így nem igaz! Bizo-
nyítsa be nekem, hogy megérdemli, és akkor esetleg kimentem. Különben maga-
mat sodorhatom veszélybe.

– Segítséég! Utána majd bebizonyítom. Most nincs rá idő.
– Nincs idő? Tán siet valahová?
– Gluty, glutty, gluguty…
– Fel a fejjel, polgártárs! Nem kell elengednünk magunkat!
– Bugy, bugy, bugyburugy…
– Adhatok egy jó tanácsot… Hé, mit csinál?
– Bu-gy, b-ugy…
– Nézz te oda, képes volt megfulladni. Íme, ilyenek az emberek. Nem tanul 

meg úszni, aztán fuldoklik, s végül mással akarja elvégeztetni azt, amit neki kel-
lene elvégeznie. Hé, hé, maga ott! Jöjjön, legyen szíves, segítse fel ezt a csomagot 
a hátamra!
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Először fordult elő a romániai kosárlabdázás történetében, hogy egy csapat a 
szezon mindhárom trófeáját begyűjtse: a 2016/2017-es idényben – sorrendben – a 
Szuperkupa, a Román Kupa, majd a bajnoki cím is Kolozsvárra került. És közben 
még egy tisztességes európai kupamenetelést is összehozott az U-BT csapata. Ösz-
szesen 50 győzelme volt a szeptembertől májusig lejátszott 63 mérkőzésen, romá-
niai csapatok ellen csupán hatszor vesztettek a kolozsváriak, a döntőbeli ellenfél 
Steauától pédául nyolc meccsből egyet sem.

Mindezt egy 32 éves, pályakezdő edzővel, a sérülései miatt játékos-pályafutá-
sát már két éve feladó korábbi csapatkapitány Mihai Silvăşan azonban alighanem 
a klub történelmének legerősebb keretét kapta a keze alá. A kolozsvári kosárlab-
dázás – történetében először – ugyanis nemcsak szakmailag, hanem gazdaságilag 
is kimagaslott a mezőnyből a csapat, és becsületére legyen mondva, megszolgálta 
a befektetést. A pénzügyi fölény olyan légiósok igazolását tette lehetővé, akik vi-
lág- és Európa-bajnokságok rendszeres szereplői, mint a szerb Alekszandar Rasics 
vagy az ukrán Makszim Pusztozvonov, vagy egyenesen olimpiai résztvevők, mint 

Török Rolland
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a februárban érkezett litván Vaidas Kariniauskas. A forrásokkal való kiváló gaz-
dálkodás talán legjobb mércéje, hogy a szezon előtti igazolt játékosok valameny-
nyien végig a csapat hasznos tagjai voltak, senkit sem kellett a vártnál gyengébb 
teljesítmény miatt lecserélni, mint az a korábbi években előfordult. Az egyetlen 
szezon közbeni erősítés, Kariniauskas, elsősorban biztonsági húzás volt, hogy sé-
rülés esetén is legyen meg a maximálisan megengedett öt külföldi játékos – és a 
Nagyvárad elleni elődöntőben kieső Rasics esete bizonyítja, hogy ez mennyire 
bölcs előrelátásnak bizonyult.

A jól összeválogatott légiósok mellett a hazai mag is kiemelkedően teljesített. 
Vlad Moldoveanutól ez nem meglepetés, az Amerikában tanult, Euroligás csapa-
tokban is megforduló kosaras ugyanis jelenleg kimagaslóan a legjobb romániai 
játékos. Mellette Török Rolland és Kuti Nándor kapta a legtöbb percet, és mind-
ketten fontos meccseket döntöttek el, előbbi többek közt a Steaua elleni bajnoki 
döntő harmadik meccsén, utóbbi a szebeni kupadöntőben vagy a Nagyvárad elleni 
bajnoki elődöntő sorsdöntő ötödik meccsén játszott remekül. Mindkettejüknek ez 
volt első felnőtt bajnoki címe, miután ifjúsági korosztályokban már nyertek arany-
érmeket, igaz, Török még nagyváradi színekben.

És ha már Nagyvárad – hiába a Steauával játszott a bajnoki fináléban az U-BT, 
az igazi ellenfél a címvédő bihari gárda volt. A szezon első meccsén, a Szuper-
kupában idegenben győzött Rasics utolsó másodperces triplájával a csapat, de a 
nagyváradiak ellen vívta a bajnoki rájátszás legkeményebb csatáját is. A VSK volt 
az egyetlen csapat, amely idén kétszer is nyerni tudott a kolozsváriak ellen, a 
párharc utolsó meccse pedig talán az egész szezon legszínvonalasabb csatája volt.

Boros Miklós
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Szilvássy Karola receptjeiből

HIDEG GESZTENYE-PUDING
Fél kiló nagy, hámozott gesztenyét forró vízbe dobva addig áztatni, amíg a 

belső héját le lehet húzni, ekkor kevés cukorral és vízzel puhára párolni és kis to-
jáshabbal mozsárban megtörni és átpasszírozni. Aztán 14 deka vaníliás cukorból 
szirupot főzni, ebbe 10 deka mazsolát és 10 deka vékonyra vágott birsalmasajtot 
kissé megpuhítani, ekkor beletenni a gesztenyepürét és végül 1 és fél deka zsela-
tint, mely forró vízben fel lett oldva. Mikor kihűlt, deci kemény habot (tejszínből) 
és 2 kanál rumot vagy maraschinot hozzáadni. Parfait formába önteni (ezt előbb 
hideg vízzel kiöblíteni) és 4 óráig sós jégbe ásni. Chocolade-crěme-t adni hozzá.

PROVENCE-I TORTA
8 tojás kemény habjába 21 deka finoman őrölt hámozott mandulát (esetleg mo-

gyorót vagy diót) és 21 deka vaníliás cukrot elegyíteni. Ebből 2 lapot sütni. Aztán 
21 deka összevágott mandulát pár kanál cukorral megpirítani, finomra megfőzni, 
21 deka simára vajat és 2 evőkanál nagyon erős feketekávét hozzáadni. Ezzel 
megtölteni a két lapot és kívül is bekenni vele az egész tortát. Végül cukros, őrölt 
mandulával behinteni.

AMERIKAI BOMBA
12 deka reszelt mandulát, 8 deka cukrot és 2 egész tojást és egynek a sárgáját 

összekeverni. Három részre osztani és három különböző nagyságban, megkent 
és meglisztezett tortapléheken megsütni. Aztán 5 almát hámozva négybevágni, 
kevés cukros vízben megfőzni. A szép sárgára sült tortalapokat előbb barackízzel 
bekenni, akkor 5 tojás fehérjéből kemény habot verni. 3 kanál vaníliáscukrot és 
fél citrom levét hozzáadni és meleg vízben addig verni, míg megmelegszik. Most a 
lapokat összerakni, alól legnagyobbat, erre az almát, majd a habot és így tovább. 
Az utolsó lapra a megmaradt hab jöjjön úgy, hogy oldaluk is be legyenek kenve. 
Végül aranysárgára sütni, és mikor kész, vastag chocolade-dal leönteni.

FRANCIA PUDING
1 kg hámozott almát kis kockákra vágni, 16 deka fehér kenyeret héjastól borba 

mártani, majd kézzel jól kinyomni. Ezekhez elegyíteni 30-30 deka vékony szele-
tekre vágott mandulát és diót, egy jó marék mazsolát és 50 deka cukrot. Mindent 
jól összegyúrni. Aztán egy tűzálló tálat vajjal erősen kikenni, beletenni a masszát, 
papírral befedni és forró csőben 3/4 óráig sütni. 10 perccel mielőtt elkészült, le 
kell venni a papírt, jól behinteni cukorral és így végigsütni.

EPRES TÉSZTA
25 deka habosra kevert vajba egyenként 8 tojás sárgáját hozzáadni, aztán még 

25 deka cukrot, 1 citrom levét, reszelt héját, 1 sütőport, 25 deka lisztet és a tojások 
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kemény habját. Jól belekeverni és ujjnyi vastagságúra sütni, rendes tűznél. Mikor 
jól kihűlt, közepén kettévágni és következővel tölteni: 2 liter szamócából fél ma-
rék szép szemet félretenni, a többit szitába helyezni, 35 deka cukorból szirupot 
főzni, aztán az eperre önteni, összeelegyíteni és kissé megpréselni egy fakanál-
lal. Ekkor a gyümölcsről lefolyt szirupban 3 tábla chocolade-ot megforrósítani, 
de nem szabad főjön, és jó simára elkeverni. Aztán a kihűlt epret a két lap közé 
tenni, kissé megnyomni. hogy ne nyíljon szét. A  chocolade-öntettel bevonni és 
száradni hagyni. Ekkor négyszögletű darabokra vágni éles késsel, és mindegyik 
tetejére 3 szem epret ragasztani. Ha nehezen megy, egy kis maradék chocolade-
dal utánasegíteni. Ha az eperlé nagyon híg, előbb jó sűrűre főzni és csak aztán 
hozzáadni a chocolade-ot.

LASKABÉLES
Rendes tésztából nagyon vékony laskát csinálni! Egy erősen kivajazott tepsibe 

tenni és jól bekenni vajjal, aztán szép rózsaszínűre sütni, még forrón sziruppal 
meglocsolni. Mikor már egészen kihűlt, kockákra vágni és kettőt összerakva vaní-
liás, kávés vagy chocolode-os tejszínhabbal megtölteni.
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Már nagyapáink is tudták, hogy bizonyos növények a kertben egymás mellé 
vetve, ültetve kölcsönösen segítik egymást: vagy úgy, hogy elriasztják a szomszéd-
juk kártevőit, vagy pedig elfedik az illatát, és így a kártevő nem találja meg azt. 
Lehetnek ízjavítók is. Egyszóval a növények is szeretik egymást. Viszont nemcsak 
szimpátia létezik a növények között, vannak rossz szomszédok is, amelyek gátol-
ják a szomszédjuk növekedését. Mindezt eredményesen használhatjuk fel a bioló-
giai kertészkedésben, mint az ökológiai növényvédelem egyik eszközét. Mielőtt 
az ökológiai növényvédelemről írnánk, le kell szögezni, hogy a biokertészetben a 
legfontosabb a megelőzés. Olyan fajokat és fajtákat érdemes termesztenünk, ame-
lyek jól viszonyulnak a kert éghajlatához, talajához, és ellenállók a kártevőkkel és 
kórokozókkal szemben. A biológiai kiskertben alkalmazott vegyes kultúra megne-
hezíti a kártevők és kórokozók nagyméretű elszaporodását. A helyes talajművelés, 
zöldtrágyázás, a talajtakarás növeli a növények betegségekkel szembeni ellenálló 
képességét, hozzájárul az ökológiai egyensúly kialakulásához. Az ökológiai mód-
szerekkel művelt kertben a biológiai egyensúly helyreállítása után viszonylag ke-
vés növényvédelmi eljárás alkalmazására van szükség.

Az ökológiai kerttervezésben figyelembe kell venni az előnyös növénytársítá-
si tapasztalatokat, amelyek feltételezéseink szerint allelopátiás anyagaiknak kö-
szönhetően bizonyos növények kártevőit riasztják, vagy elfedik a tápláléknövény 
illatát, és így a kártevő nem talál rá. Allelopátia a neve a növények, algák, bak-
tériumok, korallok vagy gombák azon tulajdonságának, ami lehetővé teszi, hogy 
szerves vegyületek, úgynevezett bioreagensek kibocsátásával szomszédjaik életfo-
lyamatát befolyásolják, azok növekedését elősegítsék vagy gátolják, adott esetben 
még a magok csírázását is meg tudják akadályozni. Az allelopátiakutatás lényegé-
ben Molisch 1937-es munkájával vette kezdetét. Az allelopátia a növények között 
lehetséges kölcsönhatások egyik típusa. Az allelopatikus kölcsönhatás lényege az, 
hogy a donornövény valamilyen kémiai anyagot juttat a környezetébe: a talajba, a 
levegőbe, amely befolyásolja, serkenti vagy gátolja a szomszédos növényegyedek 
életjelenségeit, például a növekedését.

Az allelopatikus anyagok: fenolok, flavonok, terpének, alkaloidok, glükozinátok, 
az allelopatikus növénynek gyakorlatilag minden rostjában: gyökér, szár, levél, vi-
rág, gyümölcs, virágpor, növényi maradványok a talajban, megtalálhatók.

A kibocsátás lehet: párologtatás, víz általi kioldás, kiszivárgás, ezen kívül a nö-
vényi maradványok bomlásakor is keletkezhetnek. Ezzel magyarázható, hogy egyes 
növények kedvelik egymás társaságát, segítik egymást, sőt megvédik a másikat a 
kártevők, a betegségek ellen. Mások pedig nem viselik el a növénytársuk közelségét.

A növénytársítással jó eredményeket értünk el. A növények között is létezik 
tehát bizonyos fokú „szeretet-gyűlölet”. A  teljességre való törekvés igénye nél-
kül néhány példával illusztráljuk az előbb felvetett kérdést. Több mint 30 éves 
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tapasztalatunk azt mutatja, hogy az egyik legjobb példa erre, ha a paradicsomot 
és a káposztaféléket – fehér káposzta, bimbós kel, brokkoli, karfiol – váltakozó 
sorokba vagy a paradicsomágyás szélére ültetjük. A harminc év alatt soha nem 
találtunk hernyórágást a káposztáinkon. A karalábé nem vált be.

Ugyancsak többéves megfigyelés bizonyítja, hogy a káposzta, kelkáposzta, leveles 
kel, brokkoli, a zeller szomszédságában a káposztalepke hernyója ellen véd. A para-
dicsom illata elfedi a káposztáét, így a káposztalepke nem találja meg azt, nem teszi 
le a petéit. A hagyma, a fokhagyma sárgarépával való soronkénti vagy négysoron-
kénti vetése eredményeként egymást védték a sárgarépa-, illetve a hagymalégytől.

Ezek a kapcsolatok távolról sem egyoldalúak. Erre példa a gyermekláncfű ese-
te. A gyermekláncfű viszonylag sok etilént bocsát ki, amely a környező növények 
növekedését gátolja, viszont az érési folyamatokat gyorsítja.

A fehérüröm közelében a növények (kömény, zsálya) sínylődnek, mert mérgező 
anyagot bocsát ki, előnye, hogy távol tart bizonyos kártevőket.

A koriander az édeskömény magkötését akadályozza. Viszont az ánizzsal vetett 
koriander serkenti az édeskömény csírázását és fejlődését. Jó mézelő, elősegíti a 
növények megporzását. Ha burgonyát ültetünk mellé, finomabb a krumpli íze.

Amint e pár példából is láttuk, a növények közötti rokonszenv és ellenszenv meg-
lehetősen bonyolult, de érdemes vele foglalkozni, mert ha a bonyolult kölcsönhatáso-
kat egyelőre még nem is ismerjük teljes egészében, gyakorlati haszna elvitathatatlan.

Miután az ökológiai egyensúly kialakult a kertben, kevesebb gond van a nö-
vényvédelemmel, de ez csak részigazság, hiszen az utóbbi években tapasztalt szél-
sőséges időjárás kedvez a kártevők megjelenésének és elszaporodásának. Ezért is 
van szükség a helyes növénytársítások alkalmazására, mert ezzel elejét vehetjük a 
kártevők és kórokozók nagymértékű elszaporodásának.

T. Veress Éva
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gyermekoldala

Májusfa
Kedvesemnek háza előtt
Az éjszaka magas fa nőtt,
S gyenge szellő lágy szárnyain
Piros kendő leng ágain.

Ajándék 
anyák napjára

Vágd körbe, hajtsd fél-
be, ragaszd össze a pi-
ros és a fehér formát. 
Vagdosd be mindket-
tőt a szaggatott vonalak 
mentén, majd sződd szí-
vecskévé a csíkokat.

A legények magas, sudár fákat rögzítettek a lá-
nyos házak kerítéséhez éjjel vagy kora hajnal-
ban. A természet újjászületésének szimbólumát szí-
nes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették-díszítik 
Európa-szerte. 



X. Cseres Tibor
A rejtvényben a 25 éve, 1993. május 23-án elhunyt Cseres Tibor író négy művének címe 
található (vízsz. 1., 18., 28., függ. 1.).
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VÍZSZINTES: 12. Tűz igéje 13. Monarchia 
polgárai 14. ... publica, köztársaság (la
tin) 16. Falombot 17. Agrártámogatásrész
let! 21. Ószövetségi próféta Akház király 
idejében 22. A napilap is ez 23. Morzejel 24. 
Fokozást jelző kötőszó 25. Bár zavartan! 26. 
Örömöt érez valami következtében 30. Ide
gen Johanna 31. Íze 33. Felvidéki csúcs 
(magyarul Orrkő) a Nyitra folyó forrása 
környékén 35. Ágyúlövedék alkotóeleme! 
36. Csak a fejét ..., hogy ne sántuljon (szó
lás) 38. Amennyiben 40. Általában az egyik 
kezét használó 42. Edzés 45. Területmérték 
46. Gépember 48. ... Turan (török labdarú
gó, az FC Barcelona játékosa) 49. Nemes
séggel bíró középkori lovag védőeszköze 52. 
Ravatal szélei!

FÜGGŐLEGES: 2. A múlt, jelen és jövő 
is ez 3. Ausztria határai! 4. Skót nemzetség 
5. Gazdag elitre jellemző 6. „A” hajó hát
só felén 7. Részeg 8. Önéletrajz (latin ere
detű röv.) 9. Szekér nyílt hátulját elzáró 
rácsszerű alkatrész (népiesen) 10. Lovas 
vándornép volt 11. Skandináv férfinév 15. 
Szerteszét folyik 19. Ady egyik álneve 20. 
Részben aláér! 25. Egymást követő írásjelei 
27. Alaptalan új információ 29. Csat köze
pe! 32. Nyugati gót király volt 34. Dél betűi 
37. Ógörög előcsarnok, terasz (névváltozat) 
39. ... Rieu (világhírű hegedűművész) 41. 
Csehországi hegység Königgrätz (Hradec 
Králové) közelében 43. Brazil Forma–1es 
versenyző (Felipe) 47. BPN 50. Máléadag! 
51. Zenedarab! 
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Péntek Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz 

Tünde – Vörösmarty Mihály néval-
kotása a tündér szóból.

1 190 éve, 1828-ban Brunszvik Teréz grófnő Budán 
Angyalkert néven megnyitotta Magyarország első 
kisdedóvó intézményét.  
105 éve, 1913-ban született Sőtér István magyar író, 
irodalomtörténész, egyetemi tanár, 1963–1966 közt az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora († 1988).

2 Szombat Anita, Etele, Kármen, Annamária, 
Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita 
(magyarul: Johanna) spanyol 
becézőjéből.

2 110 éve, 1908-ban született Szentkuthy Miklós 
Kossuth- díjas magyar író († 1988).

3 Vasárnap Cecília, Klotild  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő.

3

4 Hétfő Bulcsú, Ildikó, Kerény  
Szt. Quiriniusz 
Nemzeti Összetartozás Napja

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

4 510 éve, 1508-ban Székesfehérvárott megkoronázták a 
kiskorú II. Lajost, miután atyja, II. Ulászló május 29-én 
gyermeke nevében elfogadta a magyar királlyá válasz-
tás rákosi országgyűlés szabta feltételeit. 
235 éve, 1783-ban II. József magyar király Nagysze-
benben kiadta a jobbágy nevet és kötelezettségeket 
eltörlő és a személyes szabadságot biztosító rendeletét.

5 Kedd Fatima, Angéla, Ferdinánd, Kund  
Szt. Bonifác 

Fatima – 1. – arab eredetű; jelenté-
se: (ismeretlen), Mohamed legfiata-
labb leányának neve; 
2. – portugál eredetű; jelentése: 
egy portugál község neve.

5 545 éve, 1473-ban jelent meg Budán Hess András 
Chronica Hungaroruma, az első Magyarországon nyom-
tatott könyv.

6 Szerda Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelentése: 
északi fény.

6 170 éve, 1848-ban született Baross Gábor, korának 
kiemelkedő gazdaság- és közlekedéspolitikusa, akit 
a vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt 
„vasminiszternek” neveztek († 1892). 
105 éve, 1913-ban született Gobbi Hilda magyar szí-
nésznő († 1988).

7 Csütörtök Arianna, Grácia, Róbert, Szabolcs, 
Levente 

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 80 éve, 1938-ban hunyt el Dsida Jenő erdélyi magyar 
költő, műfordító.

8 Péntek Helga, Medárd  
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelentése: 
hatalmas + erős.

8 425 éve, 1593-ban született I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem, uralma alatt Erdély békében fejlődött s kul-
turálisan is megerősödött; feleségével, Lorántffy Zsu-
zsannával különösen sokat tett a református egyházi és 
iskoláztatási tevékenység felvirágoztatásáért († 1648).  
175 éve, 1843-ban született Széll Kálmán politikus, 
magyar miniszterelnök († 1915).

Ha Medárdkor esik, akkor 
negyven napon át bőséges 
részünk lesz csapadékban.

9 Szombat Annamária, Előd, Félix, Annabella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

9 60 éve, 1958-ban megkezdődött Nagy Imre és társai-
nak pere Budapesten.
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Péntek Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz 

Tünde – Vörösmarty Mihály néval-
kotása a tündér szóból.

1 190 éve, 1828-ban Brunszvik Teréz grófnő Budán 
Angyalkert néven megnyitotta Magyarország első 
kisdedóvó intézményét.  
105 éve, 1913-ban született Sőtér István magyar író, 
irodalomtörténész, egyetemi tanár, 1963–1966 közt az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora († 1988).

2 Szombat Anita, Etele, Kármen, Annamária, 
Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita 
(magyarul: Johanna) spanyol 
becézőjéből.

2 110 éve, 1908-ban született Szentkuthy Miklós 
Kossuth- díjas magyar író († 1988).

3 Vasárnap Cecília, Klotild  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő.

3

4 Hétfő Bulcsú, Ildikó, Kerény  
Szt. Quiriniusz 
Nemzeti Összetartozás Napja

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

4 510 éve, 1508-ban Székesfehérvárott megkoronázták a 
kiskorú II. Lajost, miután atyja, II. Ulászló május 29-én 
gyermeke nevében elfogadta a magyar királlyá válasz-
tás rákosi országgyűlés szabta feltételeit. 
235 éve, 1783-ban II. József magyar király Nagysze-
benben kiadta a jobbágy nevet és kötelezettségeket 
eltörlő és a személyes szabadságot biztosító rendeletét.

5 Kedd Fatima, Angéla, Ferdinánd, Kund  
Szt. Bonifác 

Fatima – 1. – arab eredetű; jelenté-
se: (ismeretlen), Mohamed legfiata-
labb leányának neve; 
2. – portugál eredetű; jelentése: 
egy portugál község neve.

5 545 éve, 1473-ban jelent meg Budán Hess András 
Chronica Hungaroruma, az első Magyarországon nyom-
tatott könyv.

6 Szerda Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelentése: 
északi fény.

6 170 éve, 1848-ban született Baross Gábor, korának 
kiemelkedő gazdaság- és közlekedéspolitikusa, akit 
a vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt 
„vasminiszternek” neveztek († 1892). 
105 éve, 1913-ban született Gobbi Hilda magyar szí-
nésznő († 1988).

7 Csütörtök Arianna, Grácia, Róbert, Szabolcs, 
Levente 

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 80 éve, 1938-ban hunyt el Dsida Jenő erdélyi magyar 
költő, műfordító.

8 Péntek Helga, Medárd  
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelentése: 
hatalmas + erős.

8 425 éve, 1593-ban született I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem, uralma alatt Erdély békében fejlődött s kul-
turálisan is megerősödött; feleségével, Lorántffy Zsu-
zsannával különösen sokat tett a református egyházi és 
iskoláztatási tevékenység felvirágoztatásáért († 1648).  
175 éve, 1843-ban született Széll Kálmán politikus, 
magyar miniszterelnök († 1915).

Ha Medárdkor esik, akkor 
negyven napon át bőséges 
részünk lesz csapadékban.

9 Szombat Annamária, Előd, Félix, Annabella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

9 60 éve, 1958-ban megkezdődött Nagy Imre és társai-
nak pere Budapesten.
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

10 Vasárnap Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője.

10 105 éve, 1913-ban megalakult a második Tisza István-
kormány, amely az utolsó békeévtől három világhábo-
rús évvel 1917. június 15-ig volt hatalmon. 
75 éve, 1943-ban Bíró László József magyar újságíró, 
feltaláló Argentínában szabadalmat nyert golyóstoll 
nevű találmányára.

Nedves, esős időt várj,  
mert Margit mindig 
bepisál.

11 Hétfő Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol 
Szentháromság vasárnapja

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.

11

12 Kedd Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János 

Villő – latin–magyar eredetű; 
jelentése: lomb.

12 75 éve, 1943-ban született Benkő László Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, az Omega együt-
tes tagja.

13 Szerda Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

13 30 éve, 1988-ban hunyt el az aradi születésű Telmányi 
Emil magyar hegedűművész, a Bach-vonó feltalálója.

14 Csütörtök Elizeus, Hedvig, Herta, Valér, 
Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: királyi.

14 265 éve, 1753-ban született Chudy József zeneszerző, 
karmester; az első magyar opera szerzője; († 1813). 
160 éve, 1858-ban született Dankó Pista magyar ci-
gány hegedűművész, nótaszerző († 1903).

15 Péntek Jolán, Modeszt, Vid, Viola, Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán 

Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar); 
a viola virága (görög).

15 185 éve, 1833-ban Kolozsváron született Bolyai János 
matematikus. 
125 éve, 1893-ban hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, 
karmester, zongoraművész, pedagógus, a Magyar Him-
nusz zeneszerzője. 
115 éve, 1903-ban született Fekete József erdélyi szob-
rászművész, a modern romániai szobrászat kiemelkedő 
egyénisége († 1979). 
60 éve, 1958-ban ítélték halálra mártírtársaival 
Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
miniszterelnökét.

Ha Vid napján esik, nem 
lesz jó a termés. Ha azon-
ban Vid világos (derült), 
bő termés lesz.

16 Szombat Arany, Benő, Jusztin, Jusztina Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

16 110 éve, 1908-ban született Trencsényi-Waldapfel Imre 
klasszika-filológus, irodalomtörténész, vallástörténész, 
egyetemi tanár, az MTA tagja († 1970).

17 Vasárnap Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: 
babérfa, babérkoszorú. 

17 20 éve, 1998-ban hunyt el László Gyula magyar 
régész-történész, képzőművész, a „kettős honfoglalás” 
elméletének kidolgozója.

18 Hétfő Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelenté-
se: levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó.

18 150 éve, 1868-ban született Horthy Miklós altenger-
nagy, Magyarország kormányzója († 1957). 
85 éve, 1933-ban Tasnádon született Szilágyi Pál 
erdélyi magyar matematikus, egyetemi tanár, 
egyetemszervező.
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10 Vasárnap Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője.

10 105 éve, 1913-ban megalakult a második Tisza István-
kormány, amely az utolsó békeévtől három világhábo-
rús évvel 1917. június 15-ig volt hatalmon. 
75 éve, 1943-ban Bíró László József magyar újságíró, 
feltaláló Argentínában szabadalmat nyert golyóstoll 
nevű találmányára.

Nedves, esős időt várj,  
mert Margit mindig 
bepisál.

11 Hétfő Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol 
Szentháromság vasárnapja

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.

11

12 Kedd Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János 

Villő – latin–magyar eredetű; 
jelentése: lomb.

12 75 éve, 1943-ban született Benkő László Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, az Omega együt-
tes tagja.

13 Szerda Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

13 30 éve, 1988-ban hunyt el az aradi születésű Telmányi 
Emil magyar hegedűművész, a Bach-vonó feltalálója.

14 Csütörtök Elizeus, Hedvig, Herta, Valér, 
Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: királyi.

14 265 éve, 1753-ban született Chudy József zeneszerző, 
karmester; az első magyar opera szerzője; († 1813). 
160 éve, 1858-ban született Dankó Pista magyar ci-
gány hegedűművész, nótaszerző († 1903).

15 Péntek Jolán, Modeszt, Vid, Viola, Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán 

Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar); 
a viola virága (görög).

15 185 éve, 1833-ban Kolozsváron született Bolyai János 
matematikus. 
125 éve, 1893-ban hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, 
karmester, zongoraművész, pedagógus, a Magyar Him-
nusz zeneszerzője. 
115 éve, 1903-ban született Fekete József erdélyi szob-
rászművész, a modern romániai szobrászat kiemelkedő 
egyénisége († 1979). 
60 éve, 1958-ban ítélték halálra mártírtársaival 
Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
miniszterelnökét.

Ha Vid napján esik, nem 
lesz jó a termés. Ha azon-
ban Vid világos (derült), 
bő termés lesz.

16 Szombat Arany, Benő, Jusztin, Jusztina Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

16 110 éve, 1908-ban született Trencsényi-Waldapfel Imre 
klasszika-filológus, irodalomtörténész, vallástörténész, 
egyetemi tanár, az MTA tagja († 1970).

17 Vasárnap Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: 
babérfa, babérkoszorú. 

17 20 éve, 1998-ban hunyt el László Gyula magyar 
régész-történész, képzőművész, a „kettős honfoglalás” 
elméletének kidolgozója.

18 Hétfő Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelenté-
se: levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó.

18 150 éve, 1868-ban született Horthy Miklós altenger-
nagy, Magyarország kormányzója († 1957). 
85 éve, 1933-ban Tasnádon született Szilágyi Pál 
erdélyi magyar matematikus, egyetemi tanár, 
egyetemszervező.
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Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

19 Kedd Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19 190 éve, 1828-ban született Than Mór magyar festő-
művész († 1899). 
120 éve, 1898-ban született Kerecsényi Dezső iro-
dalomtörténész, kritikus, irodalompedagógus, az 
MTA tagja († 1945).

20 Szerda Flóra, Keve, Rafael, Illés, Szilamér Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít.

20 215 éve, 1803-ban született Asbóth Lajos honvéd ezre-
des († 1882).

21 Csütörtök Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs.

21 100 éve, 1918-ban született Szele Tibor magyar mate-
matikus († 1955). 
90 éve, 1928-ban született Bara Margit magyar szí-
nésznő († 2016).

22 Péntek Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus Szt. Ta-
más, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22 105 éve, 1913-ban született Weöres Sándor magyar író, 
költő, drámaíró († 1989). 
70 éve, 1948-ban született Cserháti Zsuzsa EMeRTon-
díjas magyar énekesnő, előadóművész († 2003).

23 Szombat Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe 

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23 145 éve, 1873-ban született Beck Ö. Fülöp magyar 
festőművész, szobrász, éremművész († 1945).

24 Vasárnap Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 Ha előtte már énekel a ka-
kukk, olcsó lesz a gabona.  
Ha Szent János bogara 
nagyon fénylik, jó idő 
ígérkezik.

25 Hétfő Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25

26 Kedd János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

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

26

27 Szerda László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

27

28 Csütörtök Irén, Iringó, Levente  
A gyulafehérvári főszékesegyház 
felszentelése, Szt. Ireneusz 

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

28

29 Péntek Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.

29 155 éve, 1863-ban született Giergl Kálmán, a magyar 
eklektika korszakának jelentős építésze, a Györgyi-
Giergl művészcsalád tagja († 1954). 
155 éve, 1863-ban született Juhász Árpád magyar 
festőművész († 1914).

30 Szombat Bese, Tihamér  
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30 105 éve, 1913-ban született Vayer Lajos Széchenyi- 
díjas művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja 
(† 2001).
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19 Kedd Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19 190 éve, 1828-ban született Than Mór magyar festő-
művész († 1899). 
120 éve, 1898-ban született Kerecsényi Dezső iro-
dalomtörténész, kritikus, irodalompedagógus, az 
MTA tagja († 1945).

20 Szerda Flóra, Keve, Rafael, Illés, Szilamér Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít.

20 215 éve, 1803-ban született Asbóth Lajos honvéd ezre-
des († 1882).

21 Csütörtök Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs.

21 100 éve, 1918-ban született Szele Tibor magyar mate-
matikus († 1955). 
90 éve, 1928-ban született Bara Margit magyar szí-
nésznő († 2016).

22 Péntek Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus Szt. Ta-
más, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22 105 éve, 1913-ban született Weöres Sándor magyar író, 
költő, drámaíró († 1989). 
70 éve, 1948-ban született Cserháti Zsuzsa EMeRTon-
díjas magyar énekesnő, előadóművész († 2003).

23 Szombat Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe 

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23 145 éve, 1873-ban született Beck Ö. Fülöp magyar 
festőművész, szobrász, éremművész († 1945).

24 Vasárnap Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 Ha előtte már énekel a ka-
kukk, olcsó lesz a gabona.  
Ha Szent János bogara 
nagyon fénylik, jó idő 
ígérkezik.

25 Hétfő Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25

26 Kedd János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

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

26

27 Szerda László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

27

28 Csütörtök Irén, Iringó, Levente  
A gyulafehérvári főszékesegyház 
felszentelése, Szt. Ireneusz 

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

28

29 Péntek Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.

29 155 éve, 1863-ban született Giergl Kálmán, a magyar 
eklektika korszakának jelentős építésze, a Györgyi-
Giergl művészcsalád tagja († 1954). 
155 éve, 1863-ban született Juhász Árpád magyar 
festőművész († 1914).

30 Szombat Bese, Tihamér  
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30 105 éve, 1913-ban született Vayer Lajos Széchenyi- 
díjas művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja 
(† 2001).
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A Kolozsvári Református Bethlen Gábor 
Földész Dalkör díszzászlaja (1)

A hóstáti identitástudat kialakulásának és megerősödésének tudható be, hogy 
a 19. században nagy népszerűségnek örvendő és számos helyen megalakuló dal-
körök mintájára a kolozsvári külterületeken élő földműves közösségek is megalakí-
tották saját dalegyleteiket. Az egyesületi élet fontos elemeit képezték a különböző 
reprezentációs tárgyak, így a zászlók is, melyek a csoporthoz való tartozás egyik 
legfőbb szimbólumai voltak. A Kolozsvári Református Bethlen Gábor Földész Dal-
kör birtokában is több ilyen díszlobogó volt, melyek közül az 1927-ben készült mai 
is elmaradhatatlan szereplője a kórus fellépéseinek.

1882-ben a Külmagyar és Külközép utcai földészek egyházi segítséggel meg-
alapították A Külmagyar és Külközép utcai ev. ref. egyházi énekkart, amely azonban 
alig egy évig működött. 1886. február 8-án azonban újjáalakult az énekkar, mely-
nek alakuló ülésén elfogadták az alapszabályt, tisztikart választottak a kalandos 
társulatok akkori tagjai közül. A  dalárda tevékenységének már a kezdetektől 
fogva egyik fontos eleme volt a temetési szertartásokon való énekes búcsúztatás. 
Megalakulása óta az énekkar számos egyházi és világi ünnepélyen vett részt. Ilyen 
említésre méltó alkalom volt Ferenc József császár 1887-es és Blaha Lujza 1889-es 
kolozsvári látogatása, illetve a Mátyás-szobor 1902-es avatása. 1889-ben elkészült 
első csoportképük, 1894-ben közös zászlót kaptak ajándékba az ugyancsak akkor-
tájt megalakult hidelveiekkel és a kétvízköziekkel, 1910-ben pedig saját díszzászlót 
készíttettek. Az első világháború után csökkent az énekesek száma, a tagok közül 
többen hősi halált haltak. A  trianoni békediktátum után a dalkör szereplési al-
kalmai megváltoztak: a temetések mellett inkább egyházi rendezvényeken léptek 
fel, a nemzeti ünnepek pedig háttérbe szorultak. Az 1926-os jubileumi ünnepsé-
gek után a Honvéd utcai tagok kiváltak és Bocskai néven új énekkart alapítottak. 
A szakadás ellenére a kórusok között jó kapcsolat maradt, és egymás ünnepségein 
gyakran felléptek. 1927-ben újabb díszzászlót adományoztak a dalkörnek, mellyel 
az 1920–30-as években bálokban, műsoros esteken és egyházi rendezvényeken 
jelentek meg. A korabeli emlékezetesebb fellépéseik közt megemlíthető az 1934-
ben bemutatott, a hóstáti esküvői szokásokat feldolgozó, Hóstáti lakodalom című 
előadás, melyben a Bocskai és a hidelvei kórussal közösen énekeltek. Az 1933-as 
év újabb mérföldkő volt a dalárda történetében, ugyanis beléptek a Romániai Ma-
gyar Dalosszövetségbe, ami megnyitotta a kaput dalosversenyeken való részvétel 
előtt, ahonnan számos díjazással tértek haza. A két világháború közötti hatalom 
nyomására nevüket 1935-ben Magyar utcairól Kolozsvári Református Földészek 
Bethlen Gábor Dalkörére változtatták. A második bécsi döntés után Kolozsvárra is 
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bevonuló vitéz nagybányai Hor-
thy Miklós kormányzót többek 
között a dalkör is díszzászlóval 
fogadta. Ekkor ajándékoztak a 
hajdúhadháziak címeres nem-
zetiszínű zászlót a kolozsvár-
alsóvárosi gyülekezetnek, utal-
va a közös hajdú gyökerekre. 
Az újabb történelmi fordulatnak 
köszönhetően újra megnőtt világi 
fellépéseik száma. A második vi-
lágháborúban több tag is behívót 
kapott, működésük pedig hóna-
pokig szünetelt. A  szovjet bevo-
nulás felfordulásában tűntek el a 
dalkör serlegei, a zászlók azonban 
sértetlenek maradtak. 1945-ben 
a megmaradt javak számbavéte-
lével, új vezetők választásával és 
fellépésekkel újrakezdték tevé-
kenységüket. 1946-ban 60 éves 
jubileumukat ünnepelték, melyen 
megemlékeztek a Szovjetunióba 
elhurcolt tagokról is. Az 1948-as 
év zászlóbotrány miatt maradt 
emlékezetes, ugyanis egy ünne-

pélyre díszzászlóval vonultak a városon keresztül. A magyar feliratos zászlót a 
rendőrség a rendszer elleni izgatásként fogta fel, ezért elkobozta azt, és csak püs-
pöki közbenjárásra sikerült visszaszerezni. Ugyanazon évben az 1941-ben aján-
dékba kapott nemzetiszínű lobogót egy házkutatás során elkobozták, és annak 
rejtegetőjét meghurcolták. A dalkör az 1950-es években jobbára csak egyházi ren-
dezvényeken lépett fel. A kollektivizálás, a mezőgazdaság szocialista átalakítása 
igen érzékenyen érintette a hóstáti közösséget és azon belül a földészek dalkörét 
is. Hatalmi nyomásra 1963-ban a termelőszövetkezetben létrehoztak egy kórust, 
amely világi rendezvényeken énekelt, egyházi és temetési alkalmakkor pedig a 
régi név alatt szerepeltek a földészek. Az 1970-es években kezdődő városrendezés 
során a hóstátok jelentős részét felszámolták, ami a dalkör életére is hatással volt. 
A földművelés háttérbe szorult a hóstátiak körében, a fiatalok többsége már ipa-
ri munkahelyeken dolgozott, ezért 1975-ben szabálymódosításra került sor, mely 
kimondta, hogy a dalkör tagja „föld műves származású polgár (jelenlegi munka-
helyére való tekintet nélkül)” is lehetett. A 90 éves jubileum alkalmából a dalkör 
tablóit és zászlóit az alsóvárosi templomban helyezték el. A 100 éves évfordulót 
templomi ünnepséggel, oklevelekkel, más énekkarok fellépésével ünnepelték meg. 
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ünnepen léphetett fel a dalkör, majd az 
elkövetkező esztendők során több hazai 
és magyarországi rendezvényen is tisz-
teletüket tették. A 110. és 120. évfordu-
lót is megünnepelték. Utóbbi több okból 
is emlékezetes maradt, ekkor került be-
mutatásra Sipos Gábor levéltáros köny-
ve, amely a dalkör történetét ismerteti, 
illetve Pál Csaba hajdúhadházi lelkész 
átnyújtotta Adorjáni László alsóvárosi 
lelkésznek a kommunizmus évei alatt 
elkobzott 1941-es zászló másolatát. 2011-ben a dalkör ünnepi műsorral vett részt 
Kolozsvár Főterén a felújított Mátyás-szoborcsoport avatásán. 2016. május 22-én, 
a református egység napján ünnepelték a dalárda fennállásának 130. évfordulóját. 
A dalkör annyi viszontagság ellenére napjainkban is működik, legyen szó egyházi 
fellépésről, kórustalálkozóról vagy hóstáti temetésről.
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Dávid Ferenc (1520?–1579),  
Erdély legnagyobb reformátora (3)

Az új, „kolozsvári vallás” 1569 végére Heltai Gáspárt is hívéül nyeri meg, s a 
következő években olyan európai rangú gondolkodókat, vallásújítókat gyűjt hosz-
szabb-rövidebb ideig Kolozsvárra, mint a szászországi születésű, Moldvában, majd 
Brassóban, Besztercén végül Kolozsvárt tanító költő, Johannes Sommer, a fejedel-
mi családból származó, a cseh és lengyel művelődéstörténetben is számon tartott, 
máglyán megégetett Jacobus Paleologus, a gyermekkeresztelés ellen prédikáló 
olasz Nicolaus Paruta, a szombatosság alapelveit lefektető, Ballenbergben szüle-
tett, „zsidó doktor”-ként emlegetett Matthias Vehe-Glirius, a német jezsuitából 
Lengyelországban szabadgondolkodóvá, Dávid hatására unitáriussá lett Christian 
Francken. Többen a kolozsvári főiskolán is tanítanak. 1571 januárjában a maros-
vásárhelyi országgyűlés ismét megerősíti a vallásszabadságot. Míg Európa más 
országaiban az ellenreformáció egyre jobban uralomra jut, elűzi vagy elpusztítja 
a másként gondolkodókat, Erdély otthont, menedéket nyújt a szabadgondolkodók-
nak. Még a fejedelem halála után is jó ideig.

János Zsigmond, az első erdélyi fejedelem alig 31 évesen, 1571. március 14-
én gyanús körülmények közt távozik az élők sorából. A fejedelemválasztás során 
a Habsburg-párti Bekes Gáspár unitárius főúrral szemben a törökpárti Báthory 
István győzedelmeskedik, s vele elkezdődik a katolikusok lassú térnyerése Erdély-
ben. Egyelőre csak Dávid Ferenc tevékenységét korlátozzák. Már szeptemberben 
Báthory elrendeli a vallásos művek cenzúráját, aminek következtében több uni-
tárius szellemiségű kötet nem jelenhet meg. Az 1572. május 25–29. között tartott 
tordai országgyűléssel olyan határozatot fogadtat el, amely minden további vallási 
reformot betilt.

Dávid Ferenc magánélete ekkoriban válságos szakaszon megy át. 1570-ben el-
veszti első feleségét, még kiskorú gyermekei anyját. 1572-ben másodszor is meg-
nősül, fiatal lányt véve el. A  város egyik legbefolyásosabb polgárának, a szász 
Steffen Münichnek, aki magyarul Barát István néven is szerepel, a Kata nevű lá-
nya lesz a felesége. 1570 táján elhunyt apósa háromszor viselt főbíróságot, négy-
szer királybírónak választották. A  Nagypiac és a Belső Szén utca sarkán állott 
tekintélyes háza (ma a Rhédey-palota található a telken). Dávid különben kolozs-
vári első lelkészként a templommal szembeni plébániaházban lakott, úgyhogy egy 
soron a Münichék házával. Az idősödő férfi és a fiatalasszony kapcsolata hamar 
megromlik, 1574-ben Münich Kata anyjához költözik, 1576. január 10-én a nagy-
enyedi zsinat kimondja válásukat. Ez nagy csorbulást okoz a püspök tekintélyén, 
még a fejedelem részéről is gúnyolódásra ad alkalmat. Kata asszony nemsokára 
Bácsi Péterhez megy feleségül, akitől fia születik.
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Mindkettő tagadja a szentháromság imádását, Jézus Krisztus megítélése körül tér 
el véleményük. Dávid Ferenc, valamint Sommer és Paleologus Jézust embernek 
tekinti, akit tisztelni lehet, de nem imádni; Blandrata és követői, köztük Hunyadi 
Demeter, elfogadják Jézus imádását, közbenjáró szerepét.

 Az 1576. január 28-án tartott medgyesi országgyűlés véglegesíti az unitárius 
egyház státusát: Dávid Ferencet elismeri püspöküknek, s biztosítja az utód megvá-
lasztási jogát is. Ezután alakul ki a zsinatkonzisztóriumi jellegű egyházi szervezet, 
mely 13 körre oszlik, élén a zsinat választotta püspökkel. Ettől az évtől a lengyel 
királlyá választott Báthory István helyett ennek testvére, Báthory Kristóf vajda 
gyakorolja a hatalmat Erdélyben. Még 1576-ban a tordai országgyűlés az unitá-
riusok zsinattartási jogát két városra, Kolozsvárra és Tordára korlátozza. Így pró-
bálják megakadályozni a felekezet elterjedését. Blandrata éppen Dávid Ferenctől 
félti a megalakult egyházat, látva, hogy ez nem tartózkodik a további újításoktól. 
Kolozsvárt két gyülekezete van az unitáriusoknak: a szász és a magyar. Dávid 
mindkét nyelven tart istentiszteletet. Ekkoriban kezdődik a kolozsvári szászok fo-
kozatos beolvadása. Nációjukhoz még ragaszkodnak, de egyre inkább elfogadják 
a magyar nyelvet.

Blandrata minden igyekezete ellenére az 1578 márciusában 322 pap részvételé-
vel tartott tordai zsinat megengedi a lelkészeknek az olyan kérdésekről való vizs-
gálódást, amelyekről még nincs zsinati határozat. Itt merül fel a gyermekkereszte-
lés kérdése is. Dávid rendre elfogadja a Kolozsvárt tanító Vehe-Glirius véleményét, 
hogy a keresztény szülőktől származó gyermekeket nem kell megkeresztelni, mert 
azok már öröklik az ezzel járó jogokat. Az 1578. augusztusi tordai zsinaton új-
ból felmerül a Krisztus-imádás kérdése. A betegeskedő Dávid Ferenc megtéríté-
sére Blandrata Kolozsvárra hívja az olasz Fausto Sozzinit, s novembertől áprilisig 
Dávid Ferencnél szállásoltatja el. Sozzini kellene hogy meggyőzze a kolozsvári 
püspököt a további újítások veszélyességéről. Az 1579 februárjában tartott tordai 
zsinat elutasítja Blandrata vádjait: ők nem újítanak, hanem csak tanaikat fejlesztik 
tovább. Ilyen körülmények között az olasz orvos erőszakos módszerhez folyamo-
dik: bevádolja a fejedelemnél Dávidot mint hitújítót. Minthogy erre vonatkozóan 
1572-től tilalom van, a fejedelem rögtön házi őrizetbe véteti a kolozsvári püspö-
köt, s eltiltja a prédikálástól. A beteg Dávid fogságban veti papírra panaszos sorait:

Húsz évig becsülettel szolgálván a hazámat,
Jellemem ismeretes a fejedelem előtt.
Gyűlölt bűnömül azt róják fel, hogyha kutatnád,
Hogy három helyett vallom az egy igazat.
Istenfélelem így lett „bűnné”, mert sose mertem
Többre felosztani azt, aki örökre csak egy –
Három részre tagolni fel azt, kit senki sem oszthat,
Azt, aki mindig egész: tiltja örökre hitem.
(Tóth István fordítása)
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Az 1579. április 24–26-i országgyűlés elé idézik Dávidot, de itt megvédi né-
zeteit, nem tudják bűnösnek nyilvánítani. A  fejedelem kénytelen június 1-jére 
egy újabb országgyűlést összehívni, ezúttal székhelyére, Gyulafehérvárra. Ezt 
tanácsadója, Leleszi János jezsuita készíti elő, s gondoskodik róla, hogy kellő 
számban megjelenjenek a püspök ellenzői. A  nagybeteg Dávid Ferencet veje, 
Trauzner Lukács kíséretében őrizet alatt háromnapos szekerezéssel szállítják Fe-
hérvárra. Ott kétnapi kihallgatás és tárgyalás után megszületik a Kendi Sándor 
kancellár kimondta végítélet: „A fejedelem Ő fensége megértette, hogy te, Fe-
renc, a magad fejéből, az egyház beleegyezése nélkül, erre a kárhozatos istente-
lenségre, erre a fül nem hallotta káromlásra vetemedtél, és az ország határozata 
ellenére újítást követtél el. Ő fensége ezért benned méltó példát statuál, hogy az 
efféle megátalkodott újításoktól másoknak elvegye a kedvét. Egyelőre, további 
intézkedésig a fejedelem Ő fensége őrizetében maradsz” (Márkos Albert fordítá-
sa). Dávidot Déva várába zárják, ahol görcsös betegsége egyre jobban erőt vesz 
rajta. Utolsó napjaiban elméje is elborul, keze megbénul. November 7-én éri a 
halál. Sírhelyét nem lehetett azonosítani. A hagyomány szerint cellája falán e 
latin feliratot találták:

Dávid Ferenc a tordai országgyűlésen. Körösfői Kriesch Aladár festménye
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Tartja az útján fenn azt, ami egyszer igaz.
Azt írtam, mi a szívben volt, s bizakodva kimondtam,
Hogy a hazug vallás holtom után leomol.
(Tóth István fordítása)

Közben július 2-án, a Kolozsvárra összehívott zsinaton, Blandrata hatására 
megválasztották az új unitárius püspököt Hunyadi Demeter személyében.

Dávid Ferenc életéről aránylag keveset tudunk, de az akkori viszonyokhoz ké-
pest aránylag sok műve maradt fent. Ezek száma 40 körül mozog. Egy részük 
névtelenül jelent meg, s ezek szerzőségét többen vitatják, mások társszerzők köz-
reműködésével születtek. Művei elemzéséből kiderül, hogy reneszánsz emberként 
végigjárta a reformáció valamennyi irányzatát, mindegyikből tanult, de semmit 
sem vett át szolgaian, mindent a józan ész bírálatának vetett alá.

Emlékének védelmére, már 1581-ben röpirat jelenik meg Defensio Francisci 
Davidi (Dávid Ferenc védelme) címmel Paleologus, Vehe-Glirius és David Hertel 
összeállításában. Halála háromszázados évfordulójára Jakab Elek ír róla kétköte-
tes monográfiát (Budapest, 1879). Ennek több adata beivódott a köztudatba. Így 
az unitáriusok máig november 15-én – az azóta helyesbített elhalálozási napon – 
tartják a Dávid Ferenc-megemlékezéseket, lévén hogy a születési időpontot nem 
lehet kideríteni. Az 1861 óta megjelenő felekezeti folyóirat, a Keresztény Magvető 
hozza róla a legfontosabb tanulmányokat. 1885-ben létesül a Dávid Ferenc Egylet 
a vallásos és erkölcsi élet ápolására, s természetesen a nagy vallásalapító emlékét 
is ébren tartja. 1888-ban megindult lapja, az Unitárius Közlöny is népszerű meg-
emlékezéseket közöl Dávidról. Kanyaró Ferenc, Kiss Ernő, Gyallay-Pap Domokos, 
Zoványi Jenő, Kozma Ferenc, Kőváry László, Gál Kelemen, Szász János újabban 
pedig Balázs Mihály tettek közzé tanulmányokat, megemlékezéseket róla. De egy-
re inkább számon tartják a szabadelvű reformáció nemzetközi irodalmában is. 
A szépirodalomban többször megörökítették: Páskándi Géza 1970-ben Vendégség 
címmel drámát, Lászlóffy Aladár 1980-ban esszét írt róla. Többen megfestették el-
képzelt arcképét, az Unitárius Kollégium díszterme (mely ma nevét viseli) számára 
arcplakettjét is megmintázták.

(Megjelent: Gaal György: Születtek Kolozsvárt.  
Polis Könyvkiadó, 2016. 39–47.)
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Június 11-én, Szentmártoni Kálmán (1879–1968) halálának a félszázados 
évfordulóján, már nem állhatunk meg sírjánál a Fekete-kert néven ismert 
temetőparcellában: Mást temettek belé. 1899-ben érettségizett az Unitárius 

Kollégiumban, utána beiratkozott az egyetemre, s a földrajz–történelem szakcso-
port tárgyait hallgatta. Közben napidíjasként az Egyetemi Könyvtárban is dol-
gozott, hogy megélhetését biztosítsa. 1907-ben szerezte meg oklevelét, s azután 
a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban tanított, 1934-től igazgató is volt. 
1935-ben választották meg a kolozsvári Unitárius Kollégiumba tanárnak, s itt 
1943-ig tanított. 1938-tól szerkesztette a Keresztény Magvetőt, legtöbb tanulmánya 
itt jelent meg. Dolgozatai főleg Erdély, a székelység és az unitárius egyház múltjá-
val foglalkoznak.

Június 12. gróf Bánffy György (1843–1929) 175. születésnapja. A grófi címet 
megszerző Bánffy Miklós (1801–1894) harmadik gyermeke, szellemi és vagyoni 
örököse. Őt is elhalmozta az udvar a hűséges főuraknak kijáró rangokkal és kitün-
tetésekkel: 1867-ben aranysarkantyús vitéz, 1892-ben udvari kamarás, 1896-ban 
valóságos belső titkos tanácsos és főajtónálló-mester. Megkapja a Ferenc József-
rend nagykeresztjét is. Mint főajtónálló zászlós úrnak számított, s a Főrendiház 
tagjává vált. Évtizedeken át a Vöröskereszt Egylet kolozsvári választmányának 
az elnöki tisztségét is betöltötte. Az Erdélyi Református Egyházkerületnek három 
évtizedig volt főgondnoka. Családja ritka értékű levéltárát 1908-ban megőrzésre 
átadta az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek. Az Egyesület 1909-es jubileumi ünnep-
ségén ő képviselte az uralkodót. Mint az erdélyi arisztokrácia doyenje, élete 86. 
évében Bonchidán halt meg. A Farkas utcai templomból Makkai Sándor püspök 
a Zsoltárok könyvéből vett igével temette: „az Isten nagy tetteivel járó ember”. 
Apjához hasonlóan ő is az iktári Bethlen-kripta déli fala mellé temettette magát. 
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Fehér márványtáblán olvasható sírfelirata. Bán-
ffy György nem élhetett tartós boldog családi 
körben. 1870 tavaszán vette nőül unokatestvé-
rét, báró Bánffy Irmát (1851–1875). A fiatalasz-
szony ötévi házasság után Sáromberkén hirtelen 
elhunyt. A házasságból egy leány és egy fiú szü-
letett. A fiú, az író-politikus gróf Bánffy Miklós 
(1873–1950) édesapja alakját is megörökítette 
Erdélyi történet c. híres regénytrilógiájában.

Júniusban emlékezünk meg Klösz József 
(1843–1922) 125. születésnapjáról is. A  pontos 
dátumot nem jegyezték fel. A Lutheránus temető 
nyugati kerítése előtt, egy kis gót betűs sírkő al-
ján találjuk nevét bevésve. Ma már csak nagyon 
kevesen tud ják, hogy – Bertha Mihály mellett – a 
19. század utolsó negyedének legjobb kolozsvá-
ri szobrásza volt. Bécsi és budapesti ta nulóévek 
után a legtöbb kolozsvári épület szobordíszeit ő 
fa ragta. Nevéhez fűződik a Széchenyi téren állott 
egykori Széchenyi-szobor, s a temető sírkövein 
Bethlen Gergely, E. Kovács Gyula, Kéler Ilona és 
Sala mon János domborműves portréja.
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Emberi kapcsolatok

– Nézze, Picuri kolléga, tulajdonképpen miért is kérettem magát.
– Igenis.
– Sok a feladat, kevés az idő, de azért mindenre kell időt szakítanunk. 

Nemdebár?
– Igenis.
– Nemigen van rá időm, de mégis időt kell szakítanom arra, hogy az emberek-

kel elbeszélgessek. Nem szabad elszakadni az emberektől.
– Igenis.
– Nos, arra gondoltam, megkérdezem magát, mit szól hozzá, mit kellene ten-

nünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, egymás problémáihoz, apró ügyes-
bajos dolgaihoz? Barátian.

– Igenis.
– Maga csak ne mondja nekem folyton azt, hogy igenis, ez egy kötetlen baráti 

beszélgetés, vegye úgy, mintha régi ismerősök lennénk, hiszen mi már nagyon 
régóta ismerjük egymást. Maga már itt volt a gyárban, amikor engem ide kinevez-
tek, immáron nyolc éve. Hiszen két év híján ez egy egész évtized. A maga családja.

– Bocsánat, nincs családom…
– Á, nincs családja. No lám. Például ezzel is foglalkoznunk kellene, hogy ma-

gának miért nincs családja.
– Igyekszem, kérem, majd igyekszem.
– Nagyon helyes, a szabadidőt arra kell felhasználni, hogy az ember házastár-

sat keres magának, azután már mindjárt másképpen alakul a szabadideje! Hogyan 
áll a szabadidejével?

– Háát, nem is tudom, mit mondjak. Sokat olvasok, szeretek olvasni.
– Nagyon helyes, a mai világban, amikor az embernek alig jut ideje valamire 

is, az olvasás a leghasznosabb időtöltés. A könyv a legjobb barát, ahogy mondani 
szokták, ugyebár.

– Igenis. És moziba is járok, csak oda már nem olyan szívesen, mert mindig 
leköpnek pergelt sós maggal, meg vonyítanak a sötétben.

– Igen, sajnos nagyon sok ifjú még mindig nem tud civilizáltan viselkedni a 
moziban, holott a mozi is a civilizáció terjeszkedésének eszköze. Igen, igen. De mit 
is akartam én mondani? Szóval a szabadidő, a szabadidő… Én például úgy vagyok 
vele, hogy az embereket csak itt, a gyárban ismerem, és ez csak az egyik oldala az 
embereknek. De meg kellene ismernünk egymást otthonunkban, szabadidőnkben. 
Együtt kellene töltenünk bizonyos szabadidőt a gyáron kívül is. Ért engem?

– Igenis.
– Például maga felkereshetne engem otthon, persze a baj az, hogy nekem na-

gyon kevés a szabadidőm, most éppen bővítjük a házunkat, szinte minden idő-
met az építkezésen töltöm. De tudja meg, hogy ez egy nagyon kellemes időtöltés. 
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Az ember szinte kipiheni magát téglahordás, miegymás közben. Én nagyon szere-
tek dolgozni. Nem tudom, maga hogy van vele.

– Ó, én is nagyon szeretek dolgozni.
– Nahát, látja, ez nagyszerű. Mit szólna hozzá, ha néha, persze, amikor kedve 

meg ideje van, eljönne hozzám, dolgozgatnánk a házacskán, és közben beszélget-
nénk. Este persze borozgatnánk, s bor mellett csak összébb kerülnek a lelkek, nem 
gondolja?

– Igenis.
– Csak azért, hogy a munkaidőn kívül együtt legyünk. Hallottam, hogy maga 

nagyon ügyes kezű, ért a falrakáshoz meg a vakoláshoz, én tanulni is szeretnék 
magától. Na, mit szól hozzá?

– Kérem, én nagyon szívesen.
– Én ennél jobb alkalmat nem is tudok arra, hogy jobban megismerjük egy-

mást. Igazán örvendek ennek az ötletnek. Úgy hiszem, maga sem idegenkedik tőle.
– Igenis.
– És mondja csak, ez az Igmándi, igaz, hogy jól ért a villanyszereléshez?
– Nagyon jó szakember.
– Na, mit szólna hozzá, ha őt is bevonnánk ebbe az öntevékeny társaságba? 

Úgy hiszem, vele is volna miről beszélgetni. Neki is vannak problémái, miegymás.
– Biztosan.
– Na, akkor küldje be Igmándit.
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A kolozsvári úszósport közel 180 éves múlttal rendelkezik, hiszen az 1830-as 
évek elején már működött Kolozsváron egy uszoda, amelyet a helyi sportemberek 
kedvükre használhattak. Báró Wesselényi Miklós, a kor nagy úszója volt számukra 
a példakép, aki nemcsak Zsibó közelében a Szamosban, hanem Fürednél a Bala-
tonban is úszott, nagy feltűnést keltve a korabeli nézők körében.

Az 1848/49-es szabadságharc után az osztrák hadsereg modern uszodát nyitta-
tott Kolozsváron. Ezt Karl von Urban tábornok építtette a katonaság részére, aki a 
város polgáraival részvényeket vétetett, ebből a pénzből emeltette a Sétatér végén, 
a Bem (Coşbuc) utca felől a katonai uszodát, amelyet 1855. május 1-jén nyitottak 
meg. A város később visszavásárolta a polgároktól a részvényeket, és a szabad 
órákban közhasználatra megnyitotta az uszodát.

A városi tanács nyár elején, általában június 1-jén nyitotta meg az uszodát a 
közönség számára, ilyenkor zászlókat függesztett ki a városban. A férfiaknak nem 
volt szabad egyszerre úszni a nőkkel, így az urak reggel 6-tól fél 8-ig, majd délben 
fél 12-től este 9-ig úszhattak, míg a hölgyek fél 8-tól fél 12-ig vehették igénybe 
az uszodát. Akinek nem volt saját fürdőruhája, az bérelhetett, ebben az esetben a 
belépők drágábbak voltak.

Az úszni vágyók válthattak egyszeri belépőt, havi bérletet vagy egy nyári sze-
zonra szóló bérletet. Az  egyszeri alkalom 10 krajcárba került, ha az úszó saját 
fürdőruhával jött, illetve 15 krajcárba, ha bérelt fürdőruhát. Akik egy szezonra 
óhajtottak bérletet kötni, azok 3 forint 50 krajcárt fizettek (ez az összeg egy forint-
tal megnőtt, ha az illető fürdőruhát is bérelt). A katonák félárat fizettek.

A nyár folyamán lehetőség nyílt az úszás megtanulására is. Akik úszómester se-
gítségét igényelték, azok alkalmanként 25 krajcárt fizettek (az összeg 30 krajcárra 
rúgott, ha az úszó fürdőruhát is bérelt), egy szezonra egy bérlet pedig ebben az 
esetben 8 forintba került (ha fürdőruhát is bérelt, akkor 9 forintba).

Koncz Rudolf, az 1900-as évek fiatal labdarúgója visszaemlékezése szerint az 
uszoda deszkából épült, a medence gerendákból volt kialakítva, mérete körülbelül 
40×25 méter lehetett, egyik sarkában egy kis elkerített részben sekély víz volt. 
A medencéből a víz a Sétatér sétányai között található két árokba folyt ki, majd a 
Szamosba torkollott. Ebben a medencében játszottak először vízipólót is Kolozsvá-
ron 1908 nyarán.

Az uszodában nemegyszer rendeztek versenyeket is. Az első versenyen, 1890-
ben, négy számot hirdettek meg: félórás versenyúszás, a győztes a leghosszabb 
távot úszó versenyző; gyorsúszás (versenytáv a medence hossza); vízbeugrás és 
búvárverseny – a leghosszabb víz alá merülés. A félórás versenyúszás győztese 11 
hosszt, körülbelül 440 métert úszott.

Az  uszoda a 20. század elejéig működött, 1911-ben, a sporttelep építése-
kor bontották le. A  bontáshoz 1911. szeptember 11-én fogtak hozzá, amikor a 
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uszoda bontásáról „az uszoda lebontási munkálatai szeptember 4-én, hétfőn már 
megkezdődnek. Erre való tekintettel a tanács értesíti a város közönségét, hogy a 
katonai uszodát csak tegnapig lehetett igénybe venni, a mai nap már nincs nyitva 
a közönség számára” – jegyezte meg az Ellenzék 1911. augusztus 30-i száma.

A katonai uszoda „sztárvendége” kétségkívül Fabinyi József volt, Fabinyi Ru-
dolf professzor fia, aki a kor legjobb kolozsvári úszójaként 1908-ban (már buda-
pesti műegyetemi diákként) részt vett a londoni olimpia 200 méteres mellúszás 
próbáján, ezzel hírnevet szerzett a kolozsvári úszósport számára is.

Killyéni András
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Szilvássy Karola receptjeiből

CSERESZNYEPÁSTÉTOM
Kimagozott cseresznyét egy tálban porcukorral meghinteni, esetleg egy kis 

cseresznyelikőrrel is meglocsolni és így hagyni egy óráig. Tűzálló tálat zsíros, om-
lós tésztával kibélelni, aztán megtölteni a bepácolt cseresznyével. A tészta szélét 
bekenni tojással, a tetejét beborítani egy lap tésztával, ennek közepére kis nyílást 
csinálni, hogy a gőz elillanhasson. Ezt bekenni tojással és közép meleg sütőben 
megsütni. Más gyümölccsel is lehet. Eper, barack, szilva stb.

MAZSOLATORTA
4 tojás sárgáját 9 deka cukorral jól elkavarni, aztán hozzáadni 10 deka mazso-

lát, 9 deka chocolade-ot és 9 deka diót. Ezeket mind darálva és végül a tojások 
kemény habját. Megsütni, kettévágni. Most 3 tojás sárgát 2 deka cukorral, 1 szelet 
puhított chocolade-dal, 12 deka vajjal jól elkeverni, ezzel megtölteni a tortát és 
be is vonni. Aztán behinteni nagyszemű mazsolával. (Az összes mazsolát rumba 
áztatni!)

MELEG KÁVÉTORTA
14 deka lisztet, 8 deka vajat 5 deka cukorral, 5 deka darált, pirított mogyoróval 

(lehet mandula vagy dió is), 1 tojás sárgájával jól összegyúrni. Aztán 3 tortalapot 
sütni belőle. Még melegen levenni a pléhről. Most 10 tojás fehérjéből kemény ha-
bot verni, jó erős feketekávé és cukorból szirupot főzni, a habhoz keverni és ezzel 
megtölteni a lapokat, miután előbb porcelánlapra helyeztük azokat. Kívülről is jó 
vastagon bevonni és 5 percig a forró sütőben sütni.

NARANCSKRÉM-TORTA
8 tojás sárgáját 8 evőkanál cukorral habosra keverni, aztán 2 narancs héját 

kockacukorral bereszelni és hozzáelegyíteni, de csak egy részét, meg a tojások 
kemény habját és 7 deka lisztet, végül lisztezett formában kisütni. Mikor kihűlt, 
kettévágni és a következő créme-mel tölteni: negyed liter tej és 2 kanál lisztből 
nem nagyon sűrű bechamelt főzni, kihűteni. Akkor hozzáadni még 12 deka vajat, 
melyet 12 deka cukorporral jól eldörzsöltek habosra és megízesíteni a maradék 
narancsos cukorral. Végül narancsos fondant mázzal bevonni és tetejét narancs-
szeletekkel körülrakni.

SZILVAÍZ-KOLBÁSZ
Egyforma súlyú szilvaíz, cukor és félannyi dióbél kell hozzá. Előbb a szilvaízt a 

cukorral tűzön felfőzni, akkor hozzáadni a megvagdalt diót, cukrozott nyújtólapra 
tenni és kolbászformára sodorni. Körülbelül 5-6 cm átmérőjű kell legyen. Haszná-
latkor felszeletelni. Kis narancshéjat is lehet beletenni.
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FONOTT KALÁCS
Két deka élesztőből kovászt készíteni. Mikor megkelt, melegített edénybe egy 

liter szitált liszthez önteni. Aztán 2 tojássárgát, diónyi vajat, 4 kanál cukrot és 
4 kanál langyos tejet hozzáadni, hogy kemény, rétestésztaszerű legyen. Dagasztás 
közben gyakran kell a tésztát csavarni. Mikor hólyagokat vet, és leválik a kézről 
és az edény faláról, 5 dk vajat melegen, de nem forrón, lassanként beledagasztani. 
Meleg helyen, letakarva, egy fél óráig keleszteni. Duplájára kell nőjön. Ekkor lisz-
tezett deszkára borítani, három hosszabb hurkát csinálni, ezeket szépen összefon-
ni, a végeket visszahajtani, tepsibe tenni és letakarva, meleg helyen még fél órát 
keleszteni. Majd tojássárgával bekenni és forró sütőbe tenni.

KARLSBADI GALUSKA
6 tojás sárgáját 10 deka cukorral jó habosra dörzsölni, akkor 6 tojás kemény 

habját és 4 kanál lisztet hozzáadni. Aztán forró vaníliás tejben galuskákat főzni 
belőle és szitára tenni. Végül egy tűzálló tálat vajjal jól kikenni, a galuskákat 
belehelyezni, mindegyikre egy mogyorónagyságú vajat téve. A csőben megsütni. 
Szép magasra kell felnőjjenek. Tálalás előtt citrom vagy bor-chaudeau-t reáönteni.

GYÜMÖLCS-SOUFFLÉ
Az almákat meghámozni, kivájni és gyenge szirupban megfőzni, de csak úgy, 

hogy széjjel ne menjenek. Aztán jam vagy befőttel megtölteni. Tűzálló tálba tenni. 
7 tojás sárgáját, 7 kanál cukrot jól eldörzsölni, aztán 7 deka lisztet és a tojások 
habját is belekeverve, az egészet az almákra tölteni és 15 percig forró csőben 
sütni.



287JÚNIUS
KERTBA

R
ÁT

Növényi levek készítése és alkalmazása 
a környezetkímélő kertművelésben

Növényi levek készítése egyáltalán nem ördöngösség, hiszen az alapanyagok jó 
része megtalálható a kertben, a mezőn, az erdőben, más része pedig beszerezhető 
a patikában. Érdemes velük foglalkozni, mert környezetkímélő módszer, költség-
csökkentő és sok hasznot hoz a kertésznek, biokertésznek egyaránt. Pár évvel ez-
előtt, amikor gyerekkori barátnőmmel, Lázár Évával (Vörös Györgynével) ötven év 
után újra találkoztam és beszélgetni kezdtünk, örömmel állapítottam meg, hogy 
nyugdíjaséveinek elején, amíg kertészkedett, közel tíz éven keresztül, nagyon so-
kat használta a csalánlevet, aminek a készítési módját hajdanában a Kertbarátok 
Lapjában olvasta. Ilyenkor mindig az az érzésem, hogy úttörő munkánk nem volt 
hiábavaló. Visszatérve a növényi levekre, egyrészt tápanyagutánpótlásra, másrészt 
az ökológiai növényvédelemben igen eredményesen használhatók. A kettő egyébként 
szorosan összefügg, mert ha a növény jól táplált, kevésbé betegszik meg.

A  továbbiakban a növényi levek készítési módjáról, majd a felhasználásáról 
írok. Mivel ez kimeríthetetlen téma, néhány példával illusztrálom, hogy milyen 
kártevők ellen milyen leveket használjunk.

A növényi leveket készítési módjuk szerint három csoportra oszthatjuk: kivona-
tok, erjedő levek és erjesztett levek.

A kivonatokat áztatással, forrázással és főzéssel készítjük. Az erjedő és erjesz-
tett levek készítési módja hasonló, csak abban különböznek, hogy az erjedő levek 
1–3 nap alatt, az erjesztett levek pedig 2–3 hét alatt válnak használhatóvá. Készí-
tésükhöz szükség van egy 10 literes üvegre vagy ép zománcú edényre, ha ez nincs, 
műanyag edényt használjunk. Kell hozzá még aprító olló, mérleg, szűrő, öntöző, 
háló és kőpor vagy zeolit, esetleg néhány csepp macskagyökér-kivonat.

Milyen növényi alapanyagokat használunk a növényi levek készítésére? A nö-
vények lehetnek alacsonyrendű virágtalan növények: páfrány zsurló vagy maga-
sabb rendű virágos növények: csalán, dió. Felhasználhatjuk az egész növényt pél-
dául a csalánlé készítésénél, vagy a gyökerét, a vadsóska esetén, a virágos hajtását 
a gilisztaűző varádicsnál vagy a virágot a kamillánál, esetleg a virág préslevét a 
macskagyökérnél. A növénykondicionáló szerek, akár az istállótrágya, a növények 
növekedését és fejlődését segítik elő.

A trágyalevek készítése nagyjából hasonló, 1 kg felaprított friss vagy 300 g szá-
rított növényt 10 liter esővízben, 2-3 hétig, napi kavargatással erjesztünk. Ha nem 
áll rendelkezésünkre esővíz, a csapvizet 24 órán keresztül napon hagyjuk állni és 
ezután használjuk fel. Hálóval fedjük le, hogy ne dongják a legyek, a kellemetlen 
szag ellen kőport, alginitot vagy macskagyökércseppeket használunk. Akkor van 
kész, amikor már nem habzik és megtisztul. Tízszeres hígítással a trágyalevet a 
növények tövére öntözzük. Ezt a műveletet a vegetációs periódus alatt többször 
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is megismételhetjük. A csalánlé serkenti a növények növekedését és fejlődését, a 
fotoszintézist, az anyagcserét. A zsurló erősíti a növények szöveteit, így a kártevők 
nehezebben tudnak behatolni.

A gyermekláncfűlé növekedésserkentő. Készítésére 2 kg friss levelet 10 liter 
vízben erjesztünk két hétig, majd ötszörös hígítás után a talajra öntözzük.

Ha a málnát bodza-, zsurló- és varádicslével öntözzük, rügyfakadást követően 
és miután letermett, jó terméseredményeket érhetünk el, nemcsak az idén, de jö-
vőre is. Igen fontos tanács, hogy káposztafélék gyökérgolyvája ellen bevethetjük 
a tormatrágyalevet.

A  gyógynövényeken és gyomnövényeken kívül bármilyen zöldségnövényt 
használhatunk növényi trágyalevek készítésére. Ezek szerint vegyes trágyalevet 
is készíthetünk, ha veszünk 15-15 dekát az alább felsorolt növényekből: csalán, 
gyermekláncfű, káposzta, útifű, pásztortáska, fekete nadálytő. Természetesen itt 
is van kivétel, ami erősíti a szabályt: petrezselymet, pasztinákot, lestyánt, zsázsát, 
ürmöt ne tegyünk az erjesztett lébe.

Az  erjesztett levek csak trágyázásra alkalmasak. Kártevőriasztásra kivona-
tokat, illetve erjedő leveket használunk, amelyeket permetezéssel juttatunk a 
növényekre.

Gombafertőzés megelőzésére a zsurlófőzet eredményes lehet: 30 dkg zsurlófű, 
5 liter víz, főzési idő 1 óra. A szűrt levet borús időben permetezzük a növényre és 
a talajra.
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Ilyenkor tavasszal tetűtámadásra kell számítanunk. Nálam már meg is jelentek 
a kertben. Riaszthatjuk a tetveket különböző levekkel, de a hatás esetleges, meg 
kell ismételni, nem pusztulnak el, inkább elhagyják a növényt.

A rebarbara erjedő lé aprított szárból és levélből készül. Riasztja a tetveket és 
földi bolhákat. Ez utóbbit egyébként helyes növénytársítással is lehet riasztani. 
Amennyiben a hónapos retek mellé salátát ültetünk, a földi bolha nem támad.

Zöld levéltetűt riaszthatunk kamillalé felhasználásával: 2 marék kamillavirág, 
másfél liter víz, félnapos áztatás után már használható, ötszörös hígításban locsol-
juk vele a növényeket.

Diólevélből 2 liter vízzel készítünk forrázatot, riasztja a tetveket, hangyákat, 
legyeket.

A csupasz csiga igen sok bosszúságot okoz a kertésznek. 1 fej fokhagymát 1 li-
ter vízben főzzük 30 percig, 12 órás állás után permetezzük azokat a növényeket, 
amelyeket a csigák szeretnek. Csiga ellen jó a begónialé is: 1 marék zöld növényt 
10 liter vízben 1 napig áztatunk. Permetezzük vele azokat a növényeket, amelye-
ket a csigák szeretnek.

Az utóbbi időben a kullancs sok problémát okoz városi környezetben is. Bará-
taim mindegyre a sürgősségi klinikán kötnek ki kullancscsípés miatt. Vállalkozó 
szellemű emberek kullancsriasztásra megpróbálhatják a fokhagymafőzetet, ame-
lyet magunkra kenhetnek, mielőtt a kertbe mennek.

A felsorolt módszerek csak akkor érvényesek, ha megelőzésre vagy a támadás 
kezdetén használjuk. Amennyiben nagymértékben jelennek meg a kártevők a ker-
tünkben, forduljunk növényorvoshoz.

T. Veress Éva
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gyermekoldala

Vezérlő csillagunk,
Szent László királyunk,
Áldott emléked,
Légy örökre nálunk!

Neked termi a föld
A sok rózsát,
Mindegyikünk a te
Bátor kis katonád!

Olvasd sorba a kezdőbetűket!

Mindegyik halacskának van párja?
Ceruzáddal kösd össze őket. 

Nincsen hangom,
nem beszélek,

tiszta vízben vígan élek.
Mi vagyok?



XI. Dsida Jenő
A 80 éve, 1938. július 7-én elhunyt Dsida Jenő költő, szerkesztő Miért ez a csöndesség? 
című verséből idézünk: „Kolozsvárt a Mihály-templomban / ...” (folytatás a rejtvényben).

POZITÍV 
ELEKTRÓD

MAROS
PARTI 

VÁROSBÓL 
VALÓ

FARÖNK
HASÁB!

JÉZUS 
SEBEIT 
VISELŐ
DIÓBÉL!

ALÁZATOS 
KÉRLELÉS
BONCOLT 
BONCNOK!

KERGETTE, 
HOGY 

ELFOGJA

3. SOR

RÖVID
LÁTÁS 

(SZAKSZÓ)
ÁLLÓVÍZ

BÚZASZEM!
BAL LÁBBAL 
... A NAPOT 
(SZÓLÁS)

 EZZEL KÖ
TIK A JÓ
SZÁGOT A 

JÁSZOLHOZ

DÍSZÍTŐ
MAGYAR 

ADÓHATÓ
SÁG (RÖV.)

DARAB 
(RÖV.) A

RUCAFEJ!
ABU ... 

(AZ ELSŐ 
KALIFA)

NÉMET 
MAGAZIN

OLIMPIAI 
B. ÚSZÓNŐ 
(CAMELIA)
TILTÓSZÓ

CSÚCS
PONTJA

ISKOLAI 
PROGRAM
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Vasárnap Anikó, Annamária, Áron, Tiha-
mér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő.

1 200 éve, 1818-ban született Semmelweis Ignác Fülöp 
magyar orvos, egyetemi tanár, a pesti Szent Rókus 
Kórház szülészeti osztályának főorvosa, a gyermekágyi 
láz kóroktanának felfedezője, az „anyák megmentője” 
(† 1865).

2 Hétfő Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon + híres.

2 80 éve, 1938-ban Nagysomkúton született Szilágyi 
Domokos erdélyi magyar író, költő, irodalomtörténész, 
műfordító († 1976).

Sarlós Boldogasszony 
aminő,  
Hat hétig olyan lesz az idő.

3 Kedd Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3 135 éve, 1883-ban született Franz Kafka prágai német 
zsidó író, a 20. század egyik legkiemelkedőbb írója 
(† 1924). 
125 éve, 1893-ban Marosvásárhelyen született 
Bortnyik Sándor magyar festő, grafikus († 1976).

4 Szerda Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4 115 éve, 1903-ban Kolozsváron született Szervátiusz 
Jenő romániai magyar szobrászművész († 1983). 
65 éve, 1953-ban lépett hivatalba Nagy Imre 
miniszterelnök.

5 Csütörtök Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.  
Sarolta – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: fehér menyét; 
2. – a Charlotte név magyarosítása.

5 165 éve, 1853-ban született Csontváry Kosztka Tivadar 
magyar festőművész († 1919). 
95 éve, 1923-ban született Klaniczay Tibor Kossuth- 
díjas irodalomtörténész, az MTA tagja († 1992).

6 Péntek Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló.

6 170 éve, 1848-ban született Baross Gábor közlekedési, 
majd kereskedelemügyi miniszter († 1892). 
30 éve, 1988-ban hunyt el Péchy Blanka színésznő, 
előadóművész, nyelvművelő.

7 Szombat Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.  
Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

7 105 éve, 1913-ban hunyt el Spáda János kolozsvári 
magyar építőmester.

8 Vasárnap Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.  
Teréz – görög eredetű; jelentése: 
hőség, forróság, nyár, aratás, szü-
ret, vadászni.

8 75 éve, 1943-ban született Szakcsi Lakatos Béla  
magyar zongoraművész, zeneszerző, dzsesszzenész.

9 Hétfő Hajnalka, Lukrécia, Ruth,  
Veronika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és társ.

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.  
Veronika – 1. – görög–latin erede-
tű; jelentése: győzelmet hozó; 
2. – latin–görög eredetű; jelentése: 
igaz + ikon.

9
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Portugáliai Szt. Erzsébet
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miniszterelnök.
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tű; jelentése: fehér menyét; 
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díjas irodalomtörténész, az MTA tagja († 1992).
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Goretti Szt. Mária
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10 Kedd Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelenté-
se: az Amálok (gót királyi család) 
+ védelem.

10 145 éve, 1873-ban hunyt el Latabár Endre magyar 
színész, színházigazgató, zeneszerző.

11 Szerda Lilla, Lili, Nelli, Nóra  
Szt. Benedek. (Európa 
fővédőszentje)

Lilla – a Lídia és Lívia régi magyar 
becézőjéből önállósult.  
Nóra – arab eredetű; jelentése: 
Isten az én világosságom.

11

12 Csütörtök Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály néval-
kotása a dal szóból.

12 40 éve, 1978-ban hunyt el Makláry Zoltán Kossuth- 
díjas színész, érdemes és kiváló művész.

13 Péntek Margit, Jenő  
Szt. Henrik

Jenő – magyar eredetű; jelentése: 
a hatodik magyar honfoglaló törzs 
neve.

13 100 éve, 1918-ban született Abodi Nagy Béla magyar 
festőművész († 2012). 
30 éve, 1988-ban hunyt el Gobbi Hilda Jászai Mari- 
díjas, Kossuth-díjas színművésznő.

Mérges Margit zivatart 
hoz.

14 Szombat Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; jelen-
tése: férfi, hős.

14 15 éve, 2003-ban hunyt el Janikovszky Éva Kossuth-
díjas író, költő

15 Vasárnap Henrik, Roland, Örkény, Leonóra  
Szt. Bonaventura

Henrik – germán eredetű; jelenté-
se: körülkerített birtokán uralkodó.  
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős. 
Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelenté-
se: szabad, szabados, szertelen.

15 130 éve, 1888-ban hunyt el Balogh Kálmán magyar 
orvos, iskolateremtő egyetemi tanár. 
20 éve, 1998-ban hunyt el Csenki Imre Kossuth-díjas 
magyar karnagy, zeneszerző.

16 Hétfő Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.  
Enikő – Vörösmarty Mihály alkotá-
sa; jelentése: ünő, szarvastehén.

16 205 éve, 1813-ban született Rózsa Sándor, a leghíre-
sebb magyar betyár († 1878). 
100 éve, 1918-ban született Szilágyi János György 
művészettörténész, klasszika-filológus, ókorkutató 
(† 2016).

17 Kedd Elek, Endre  
Szt. Zoérárd-András és Benedek

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

17 415 éve, 1603-ban hunyt el Székely Mózes magyar 
szabadságharcos, az egyetlen unitárius székely erdélyi 
fejedelem. 
130 éve, 1888-ban született Füst Milán magyar költő, 
esztéta († 1967).

18 Szerda Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó.  
Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18 70 éve, 1948-ban hunyt el Telcs Ede magyar szobrász-
művész. 
30 éve, 1988-ban hunyt el Szentkuthy Miklós magyar 
író, esszéíró, műfordító, a regényirodalom megújítója.
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Henrik – germán eredetű; jelenté-
se: körülkerített birtokán uralkodó.  
Roland – német eredetű; jelentése: 
vakmerő hős. 
Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelenté-
se: szabad, szabados, szertelen.

15 130 éve, 1888-ban hunyt el Balogh Kálmán magyar 
orvos, iskolateremtő egyetemi tanár. 
20 éve, 1998-ban hunyt el Csenki Imre Kossuth-díjas 
magyar karnagy, zeneszerző.

16 Hétfő Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.  
Enikő – Vörösmarty Mihály alkotá-
sa; jelentése: ünő, szarvastehén.

16 205 éve, 1813-ban született Rózsa Sándor, a leghíre-
sebb magyar betyár († 1878). 
100 éve, 1918-ban született Szilágyi János György 
művészettörténész, klasszika-filológus, ókorkutató 
(† 2016).

17 Kedd Elek, Endre  
Szt. Zoérárd-András és Benedek

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

17 415 éve, 1603-ban hunyt el Székely Mózes magyar 
szabadságharcos, az egyetlen unitárius székely erdélyi 
fejedelem. 
130 éve, 1888-ban született Füst Milán magyar költő, 
esztéta († 1967).

18 Szerda Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó.  
Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18 70 éve, 1948-ban hunyt el Telcs Ede magyar szobrász-
művész. 
30 éve, 1988-ban hunyt el Szentkuthy Miklós magyar 
író, esszéíró, műfordító, a regényirodalom megújítója.



2017–2018
JÚLIUS296

K
A

LE
N

DÁ
RI

U
M

Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

19 Csütörtök Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.  
Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

19 555 éve, 1463-ban az Erzsébet királyné által 1440. 
augusztus 28-án elzálogosított magyar Szent Korona 
visszavásárlásáról Mátyás király és III. Frigyes császár 
szerződést kötöttek, melyet Mátyás király követei 
Sopronban, másfelől III. Frigyes követei Bécsújhelyen 
írtak alá.

20 Péntek Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 Esős Illés igen rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Szombat Dániel, Daniella, Helén, Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc 

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám.  
Helén – görög eredetű; jelentése: 
vitatott (talán: nap, hold).

21 170 éve, 1848-ban hunyt el Kőszeghi-Mártony Károly 
építőmérnök, hadmérnök, a sűrített levegős légzőké-
szülék és a gulyáságyú feltalálója.

22 Vasárnap Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya; Magdala 
városából származó nő. 

22

23 Hétfő Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása. 

23 515 éve, 1503-ban született Jagelló Anna magyar 
királyné. 
155 éve, 1863-ban született Bródy Sándor író, dráma-
író, újságíró († 1924). 
20 éve, 1998-ban hunyt el Gertler Endre magyar hege-
dűművész, tanár. 
15 éve, 2003-ban hunyt el Cserháti Zsuzsa EMeRTon-
díjas magyar énekesnő.

24 Kedd Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

24 555 éve, 1463-ban az 1440-ben elrabolt és idegenbe 
vitt magyar Szent Korona a Mátyás király vezette kato-
nai és diplomáciai küzdelmek eredményeként magyar 
földre hazatért. 
160 éve, 1858-ban született Ábel Jenő magyar klasszi-
ka-filológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.

25 Szerda Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 260 éve, 1758-ban született Nyulas Ferenc magyar 
orvos, kémikus, 1806-tól Erdély főorvosa, a magyar 
kémiai szaknyelv tudatos megteremtésére irányuló 
első jelentős lépések elindítója. 
125 éve, 1893-ban Csíkzsögödön született Nagy Imre 
magyar festőművész († 1976). 
115 éve, 1903-ban Fogarason született Ajtay Andor 
magyar színész, Kossuth-díjas, érdemes és kiváló mű-
vész († 1975). 
100 éve, 1918-ban hunyt el Abonyi Árpád magyar író, 
újságíró. 
70 éve, 1948-ban született Baka István magyar költő, 
műfordító († 1995).

Napja vihart szül, ám de-
rült éjszakáján a kertben 
jó termést várjál.  
Ha esik, az nem jó,  
férges lesz dió.
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Névfejtés Népi időjóslások

19 Csütörtök Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.  
Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

19 555 éve, 1463-ban az Erzsébet királyné által 1440. 
augusztus 28-án elzálogosított magyar Szent Korona 
visszavásárlásáról Mátyás király és III. Frigyes császár 
szerződést kötöttek, melyet Mátyás király követei 
Sopronban, másfelől III. Frigyes követei Bécsújhelyen 
írtak alá.

20 Péntek Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 Esős Illés igen rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Szombat Dániel, Daniella, Helén, Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc 

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám.  
Helén – görög eredetű; jelentése: 
vitatott (talán: nap, hold).

21 170 éve, 1848-ban hunyt el Kőszeghi-Mártony Károly 
építőmérnök, hadmérnök, a sűrített levegős légzőké-
szülék és a gulyáságyú feltalálója.

22 Vasárnap Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya; Magdala 
városából származó nő. 

22

23 Hétfő Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása. 

23 515 éve, 1503-ban született Jagelló Anna magyar 
királyné. 
155 éve, 1863-ban született Bródy Sándor író, dráma-
író, újságíró († 1924). 
20 éve, 1998-ban hunyt el Gertler Endre magyar hege-
dűművész, tanár. 
15 éve, 2003-ban hunyt el Cserháti Zsuzsa EMeRTon-
díjas magyar énekesnő.

24 Kedd Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

24 555 éve, 1463-ban az 1440-ben elrabolt és idegenbe 
vitt magyar Szent Korona a Mátyás király vezette kato-
nai és diplomáciai küzdelmek eredményeként magyar 
földre hazatért. 
160 éve, 1858-ban született Ábel Jenő magyar klasszi-
ka-filológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.

25 Szerda Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 260 éve, 1758-ban született Nyulas Ferenc magyar 
orvos, kémikus, 1806-tól Erdély főorvosa, a magyar 
kémiai szaknyelv tudatos megteremtésére irányuló 
első jelentős lépések elindítója. 
125 éve, 1893-ban Csíkzsögödön született Nagy Imre 
magyar festőművész († 1976). 
115 éve, 1903-ban Fogarason született Ajtay Andor 
magyar színész, Kossuth-díjas, érdemes és kiváló mű-
vész († 1975). 
100 éve, 1918-ban hunyt el Abonyi Árpád magyar író, 
újságíró. 
70 éve, 1948-ban született Baka István magyar költő, 
műfordító († 1995).

Napja vihart szül, ám de-
rült éjszakáján a kertben 
jó termést várjál.  
Ha esik, az nem jó,  
férges lesz dió.
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Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

26 Csütörtök Anna, Anikó, Panna, Anita  
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: 
kegyelem, Isten kegyelme, kellem, 
kecsesség, báj.

26 340 éve, 1678-ban született I. József német-római csá-
szár, magyar és cseh király († 1711).

Anna asszony reggele  
Már hűvös, ne játssz vele!

27 Péntek Liliána, Natália, Olga, Györk, 
Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsi-
nyítő képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 170 éve, 1848-ban született Báró Eötvös Loránd ma-
gyar fizikus, miniszter († 1919).

28 Szombat Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: 
senkinek sem ártó.  
Szabolcs – magyar eredetű; jelen-
tése ismeretlen.

28 105 éve, 1913-ban született Szőllősy Klára író, műfor-
dító († 1970).

29 Vasárnap Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

29 105 éve, 1913-ban Kolozsváron született Szőkefalvi-
Nagy Béla magyar matematikus († 1998).

30 Hétfő Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő. 

30 185 éve, 1833-ban született Habsburg-Lotaringiai 
Károly Lajos főherceg, Ferenc József császár öccse, 
Ferenc Ferdinánd főherceg édesapja, 1896-ig trónörö-
kös († 1896). 
150 éve, 1868-ban hunyt el Tompa Mihály magyar 
költő.

31 Kedd Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán erede-
tű; jelentése: jó dárda; 
2. – ír–kelta eredetű; jelentése: 
szarvast kedvelő. 

31 105 éve, 1913-ban született Kosáry Domokos Széche-
nyi-nagydíjas történész, egyetemi tanár, könyvtáros, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője, 
amelyért börtönbüntetést szenvedett, 1990–1996 kö-
zött az MTA elnöke († 2007).
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Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások
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A Kolozsvári Református Bethlen Gábor 
Földész Dalkör díszzászlaja (2)

A zászlók, lobogók használata az ókorig nyúlik vissza, formájuk, jelentésük és 
használatuk pedig igen sokrétű. A középkori vallási és világi társulatok (céhek, 
testvériségek) életében is jelentős szerepet töltöttek be ezek a reprezentációs célú 
tárgyak, melyek az adott közösséget képviselték. A  középkorban alapított és a 
temetések lebonyolításával foglalkozó kalandos társulatok céhekhez hasonló szer-
vezetek voltak, melyek saját zászlóval is rendelkeztek. A zászlók hozzájárultak a 
testületek reprezentációs törekvéseihez, méretük és alakjuk igazodott a felvonu-
lások és körmenetek reprezentációs lehetőségeihez, nagy figyelmet szenteltek a 
külsőségeknek, mivel ekkor volt lehetőségük magukat testületileg megmutatni. 
Ennek eredményeképp sok esetben hatalmas költségekbe verték magukat, és ri-
valizálások alakultak ki egyes céhek, szervezetek között. Gyökereit, eredetét te-
kintve ezekhez a céhzászlókhoz kapcsolódik a dolgozat tárgya is, a Kolozsvári 
Református Bethlen Gábor Földész Dalkör ma is használatos díszzászlaja.

A  dalkör első gyászzászlaja 1894-ben készült el, majd ugyanezen évben a 
hídelveiekkel és a kétvízköziekkel közös díszlobogót kaptak ajándékba Szász Do-
mokosné főtiszteletű asszonytól. Ezt külön zászlószentelési ünnepélyen avatták 
fel, mindhárom kórus részvételével. Attól fogva létezik a csoporton belül a zászló-
gondozó és a zászlótartó tisztsége, melyre fiatalabb tagokat választanak, feladatuk 
pedig a zászló hordozása és gondozása. A Külmagyar utcai dalkörnek 1910-ben 
sikerült külön díszzászlót készítenie, melynek költségeit egy mulatság bevételéből 
fedezték. Ezt a lobogót 1911 pünkösdjén szentelték fel, amikor először hangzott 
el a dalkör Petőfit parafrazáló jeligéje is: „Fel a zászlót jó magasra, egész világ 
hogy láthassa!” A  díszzászlót a Magyar utcai iskolában őrizték, és ünnepélyes 
temetéseken is használták. 1941-ben újabb, nemzeti színekben pompázó lobogó 
birtokába jutott a dalkör, melyet Erdély Magyarországhoz való visszatérésekor a 
hajdúhadháziak adományoztak a kolozsvár-alsóvárosi gyülekezetnek. Ezt 1948-
ban a hatalom elkobozta és valószínűleg megsemmisítette. A 120 éves jubileum-
kor a hajdúhadháziak egy új másolatot adományoztak a gyülekezetnek.

A ma használatos díszzászlót 1927-ben Szalarics Béláné Sebe Juliánna adomá-
nyozta, így betöltve a zászlóanya szerepét is. Ezt 1928. szeptember 30-án a Kétágú 
templomban szentelték fel. A selyemmel hímzett, krémszínű zászló egyik oldalán 
a névadó Bethlen Gábor címere és a következő felirat áll: „Ha az Isten velünk, 
Kicsoda ellenünk / Ajándékozta: Cluj 1928. május 27-én / Szalarics Béláné / szül. 
Sebe Juliánna.” Másik oldalán pedig egy hárfa és a következő hímzett felirat ol-
vasható: „Magyar- és Honvéd-utczai Református / Földész Dalkör / 1886–1928.” 
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A  díszzászló rúdját egy hárfa alakú, 
fémből készült fej díszíti. A zászlótar-
tó rúdon apró réztáblácskák találha-
tók, amelyeken az adományozók ne-
vei állnak. A  zászló elengedhetetlen 
tartozéka lett a világi és egyházi fel-
lépéseknek. Temetésen annak függvé-
nyében van jelen a dalkör zászlaja is a 
halotti lobogó mellett, hogy tag volt-e 
az illető, akit utolsó útjára kísérnek. 
Ezeket a zászlókat temetéskor, illetve 
fellépések kezdetén szertartásosan, 
háromszor meghajtják. Jelzik ezál-
tal az elhunyt iránti kegyeletet, elő-
adások alkalmával pedig a közönség 
iránti tiszteletet.

A  csoport identitásának (ön)meg-
határozásában a zászlónak elengedhe-
tetlen szerepe van. Ezt jelzi az a tény 
is, hogy már a megalakulás után pár 
évvel fontosnak tartották egy ilyen 
reprezentációs eszköznek a meglétét, 
felszentelését, ünnepeken való bemu-
tatását. Az  etnikai, lokális és vallási 
identitás egyik legmarkánsabb kifeje-

zőeszközei voltak ezek a díszlobogók, ugyanis a hóstáti magyar közösség ezáltal 
megfogalmazhatta elkülönülését Kolozsvár többi közösségétől. Az 1927-es zászlón 
jelzésértékű a Bethlen-címer használata is, amely történelmi kontextusba helyezi 
a csoportot. Jelzi, hogy tulajdonosai magyarok, a város egy bizonyos szegletéhez, 
néprajzi csoportjához köthetőek és református vallásúak. A zászló ugyanakkor a 
múlt megszervezésének a szimbolikus tárgya: a rajta található évszám segít a dal-
kör történetének kezdeteit felidézni, megemlékezni, illetve szertartásos használa-
ta a hagyományalkotásban segít. A hímzett hárfa pedig az éneklés hagyományát 
szimbolizálja.

A tárgyak vizsgálatában külön figyelmet kell szentelnünk a kontaktzónáknak, 
a tárgyak és személyek közötti találkozások kontextusának. Egy tárgy reprezen-
tációja az identitáspolitikai terv, az önmegmutatás, elismertetés részévé, illetve 
annak térbeli kifejeződésévé válhat. A zászlónak a kolozsvári kétágú református 
templomban való őrzése az identitáspolitika eredménye. A tudatos helyszínválasz-
tással a közösség tagjai kifejezik, hogy a hóstáti identitás egyik alappilléréhez, 
a református egyházhoz tartoznak. Tehát a zászló esetében a templom az egyik 
kontaktzóna, ahol a dalkör ünnepi alkalmakkor fellép. Ugyanakkor a temetőkben 
vagy a kórustalálkozók helyszínein is találkozik a tárgy és a személy. A tárgyaknak 
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és gyakorlatok tömege, tervek sokasága szer-
veződik köréjük vagy alakul ki körülöttük. 
A  hozzájuk társított szimbolikus tulajdonsá-
gok, értékelések azonban idővel módosulhat-
nak. Az  itt bemutatott zászlóhoz is különbö-
ző gyakorlatok (zászlóhasználati szokások), 
tervek (felszentelés, felújítás, megőrzés stb.) 
szerveződnek. És a hozzá való viszony is vál-
tozott az idők során: kezdetben Kolozsvár tel-
jes lakossága pozitívan viszonyult a zászlóhoz, 
nagy becsben tartották mind a dalárdát, mind 
a reprezentációs kellékeit. A politikai rendsze-
rek változása azonban azt eredményezte, hogy 
a zászlók (főleg a nemzeti színűek) sértettek 
egyes köröket, melyek cselekvően is felléptek 
ezek használata ellen. Így az 1948-as botrány 
egyfajta értékváltásként is felfogható, az új ro-
mán hatalomnak nem tetszett a magyar nem-
zeti jelkép, ezért lépett fel ellene. Látható, hogy erősen etnicizált tárgyról van szó. 
Nem mellékesen a dolgok anyagi aspektusai is szerepet játszanak a szubjektumok 
és a dolgok közötti interakcióban. A dalkör zászlaja esetében ez abban nyilvánul 
meg, hogy a brokát zászló és a rúd réztáblácskái különleges törődést, odafigyelést 
kívánnak meg a gondozására kinevezett személytől. A dalkör zászlaja is repre-
zentációs tárgy, mely valamilyen mértékben megkülönbözteti a nem hóstátiakat 
a földész közösségtől. Mint minden tárgy, használata során ez is kommunikációs 
szerepet kap, illetve szociológiai funkcióval töltődik fel, mert tájékoztatja a kívül-
állót a használók kilétéről. Az emberek megszokás révén intimizálják a tárgyakat, 
vagyis magukénak érzik. Az önmagukban közömbös, élettelen tárgyak humani-
zálódnak, érzelemmel és jelentéssel telítődnek, így a nekik tulajdonított értelmek 
és értékek hierarchiája szerint is besorolják őket, vannak közönséges használati 
tárgyak és értelemteremtő/értelemközvetítő műtárgyak. Ez utóbbiak közvetlenül 
nem hasznosak, de összetett üzenetet hordoznak, önmagukon messze túlmutat-
nak. Ebbe a kategóriába tartozik a dalköri díszzászló, melynek birtoklását, hasz-
nálatát, megőrzését szabályozzák, ezzel is erősítve a róluk kialakított képet.

A Kolozsvári Bethlen Gábor Földész Dalkör ma is használatos díszzászlaja a 
hozzákapcsolt történeteknek, az emlékezetnek köszönhetően a csoportidentitás 
egyik meghatározó eleme és szimbóluma. Egy olyan jelkép, amely nemcsak a dal-
kör számára, hanem a hóstátiak és a tágabb környezet, Kolozsvár magyarsága szá-
mára is őrizendő érték, amely az egykor oly életerős földészközösségre emlékeztet.
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Július 15-én Rezik Károly (1887–1968) halálának az 50. évfordulóján idézzük 
fel emlékezetét. A város zenei életének kimagasló egyénisége volt. Aradi ta-
nulóévek után 1905-ben jutott be a fővárosi Zeneakadémia gordonka–orgona 

és zeneszerzés szakára. Többek közt Popper Dávid tanítványa volt. Az akadémia 
elvégzése után 1909-től Lipcsében folytatta zenei tanulmányait, s 1911-ben orgo-

na- és csellóművészi oklevelet nyert. Számos 
német és magyar városban hangversenye-
zett. 1913-ban meghívták a kolozsvári Zene-
konzervatórium tanárául. Itt kamarazenét is 
tanított. 1920-ban ő lett a konzervatórium 
igazgatója, s a hatalomváltozás nagy nehéz-
ségei közt kellett az intézetet fenntartania. 
1935-ben magánkonzervatóriumot létesí-
tett. A Szent Mihály-templom karnagya év-
tizedeken keresztül, 1920-tól rendszeresen 
szimfonikus zenekart működtet Kolozsvárt. 
Számos énekkar élén működik hosszabb-
rövidebb ideig. Erdélyben is rendszeresen 
hangversenykörutakon vett részt. Sírja a 
II. A parcellában található.

Július 29. Bartalis János  (1893–1976) 
költő 125. születésnapja. Apáczai Csere Já-
nos szülőfalujából, Apácáról érkezett Ko-
lozsvárra, itt lett okleveles tanító. S bár a 
megélhetés gondja többször elsodorta innen, 
végül itt állapodott meg. Ő képviselte a sza-
bad verset az erdélyi költészetben. Rímte-
len, expresszionista sorokban tudta világgá 
kürtölni a természet szépségét vagy a város 
iránti szeretetét: „Klio számodra / új törté-
nelmet írt. / Haraggal vérző testedbe hasí-
tott. / S én új sorsodnak osztályosa vagyok. 
/ A  legnehezebb időben fogadtál öledbe. / 
Én hozzád hű maradok / s veled leszek. / 
Mint anya gyermekét, / szerettél. / Mint 
gyermek az anyját, / szeretlek!” – vallotta 
Kolozsvárhoz című versében. A  lutheránus 
egyház felügyelőgondnoka volt, így sírja is a 
Lutheránus temető főútra néző szélén talál-
ható kopjafával megjelölve.
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Szépségversenyző

– Foglalkozása?
– Szépségversenyzőnő.
– Az micsoda?
– Aki szépségversenyeken vesz részt.
– Ebből él?
– Ez a foglalkozásom.
– Ez nem foglalkozás. Mi az, hogy szépségversenyző? Az autóversenyző még 

elmegy, a hangversenyző, na, még az is elmegy, de szépségversenyző? Ilyen nincs.
– Nézzen rám, én az vagyok.
– Hiszen épp az, hogy látom magát. Na de nem akarok személyeskedni. Min-

denki úgy néz ki, ahogy az anyja szülte. Nem lehet minden nő Vénusz. Nekem 
semmi bajom a maga küllemével. No de ilyen foglalkozást! Hogy írjam be ide? Aki 
elolvassa, röhögni fog.

– Aki utoljára röhög, az röhög a legjobban. Ha megnyerem az idén a szépség-
királynő-választást, akkor sírhatnak.

– Az biztos. De hát miért nyerné meg?
– Óriási esélyeim vannak.
– Ne ijesszen meg.
– De ijesztem. Maga provokált. Először is: az idén a teltkarcsú a divat.
– Maga teltnek telt…, de a karcsúsággal nagy bajok vannak.
– Maga csak ne zsűrizzen, mert maga ehhez nem ért. Aztán: manapság az érett 

nőket részesítik inkább előnyben, és ez nagyon helyes.
– Az biztos, hogy maga nem éretlen. Ez első pillantásra szembetűnik.
– Na ugye? Harmadszor, de nem utolsósorban: most már óriási tapasztalatom, 

gyakorlatom van a versenyzésben. Negyed évszázada versenyzek. A kezdők min-
denütt hátrányban vannak.

– Ha az hátrány, hogy valakinek sima és hamvas az arcbőre, akkor tényleg 
nagy esélyei vannak. Tavaly is versenyzett?

– Mi az hogy! Majdnem kitűnő helyezést értem el.
– Hogyhogy majdnem?
– Ha az előselejtezőn nem esem ki, legalább második díjat nyerek.
– Irigylem az önbizalmát. Ha tizedennyi önbizalmam lenne, nem kellene itt 

ilyen vacak rubrikákat kitöltenem.
– Hát igen, aki csúnya és idős, annak nem is lehet önbizalma. A szépség önbi-

zalmat ad.
– És maga szép, ha szabad érdeklődnöm?
– Még kérdi? Gyönyörű vagyok. Ellenállhatatlan.
– Mondta ezt magának valaki?
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– Dehogy mondták. Az ilyesmit nem mondják. Az emberek irigyek, és a szép-
séget és tehetséget elnyomják. Már onnan is látható, hogy szép és tehetséges va-
gyok, hogy elnyomnak, és nem akarnak elismerni.

– De hiszen engem sem ismernek el, és engem is nyomnak, ahol lehet, és ettől 
mégsem vagyok szép és tehetséges…

– Nana, az nem olyan biztos. Gondolkodjon csak egy kicsit a téma felett.
– Ami azt illeti… Tudja meg, hogy sok igazság van abban, amit mond. Tyű, 

a mindenségit, ahogy így belegondolok, hogy engem mennyit mellőztek, már ér-
zem is, hogy kezdek szépülni.
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Az olimpiai mozgalom hőskorától kezdve a magyar úszósport sikertörténetek 
sorát szolgáltatta. Az első magyar olimpiai siker Hajós Alfréd nevéhez fűződik, 
de rajta kívül számos úszóbajnok tagja a halhatatlanok csarnokának. A  husza-
dik századi magyar úszótörténet 
része Fabinyi József mellúszó is, 
aki Kolozsvárról indulva meg sem 
állt az 1908-as londoni olimpiáig.

Fabinyi József Kolozsváron 
született 1887. március 31-én. 
Apja, Fabinyi Rudolf, a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem 
kémiaprofesszora, emellett ki-
emelkedő sportember volt. Töb-
bek között a korcsolyázó egylet 
elnöke volt, nevéhez fűződött a 
huszadik század elején a kolozs-
vári korcsolyaélet felvirágoztatá-
sa a főváros szintjére.

Gyermekei a kolozsvári Re-
formátus Kollégiumban végezték 
középiskolai tanulmányaikat, 
ahol ekkoriban igen magas szintű 
sportélet zajlott. A  Fabinyi gyer-
mekek is bekapcsolódtak az is-
kolai sportéletbe, illetve a városi 
korcsolyaéletbe egyaránt, Józse-
fet már az 1901/02-es tanévben 
is díjazták mint kiváló sportolót.

Üstökösként tűnt fel a ma-
gyar mellúszásban – írta róla a 
korabeli sajtó –, holott csak egy 
bölényfizikumú őstehetség volt, 
aki egyedül edzett igen primitív körülmények között Kolozsváron. A változást az 
1906-os év hozta el számára, amikor sikeresen érettségizett a kollégiumban, majd 
a fővárosi Királyi József Műegyetem vegyészmérnöki karán folytatta tanulmánya-
it – édesapja igen nagy örömére.

Fabinyi József
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1907-ben a Műegyetemi Atlétikai és Football Club versenyzőjeként országos 
bajnokságot nyert a 220 yardos mellúszásban. A MAFC-ban, illetve a válogatott-
ban már szakszerű felkészülésben volt része, amely hamar meglátszott eredmé-
nyein. Bár az 1908-as év kevésbé volt sikeres – csak harmadikként végzett az olim-
piai válogatóversenyen –, őt is nevezték a londoni olimpiára kiutazó úszókeretbe.

Az olimpián a hatodik selejtezőcsoportba sorolták, melyet nagy csatában meg-
nyert. Sajnos a négyes elődöntőből nem sikerült döntőbe jutnia, mai helyezés sze-
rint a 7-8. helyen rangsorolták volna (az akkori szabályok szerint azoknak, akik 
nem jutottak tovább, nem jegyezték az idejét).

Fabinyi József, miután 1910-ben a Királyi József Műegyetemen megszerezte a 
vegyészmérnöki oklevelét, tanársegédként dolgozott, majd Kolozsváron 1914-ben 
doktori címet nyert. Az első világháborúban tüzérszázadosként harcolt. Kimagasló 
karriert futott be a szerveskémia terén, 1919-től az ózdi vasgyár igazgatója volt 
nyugdíjazásáig. 1920-ban szabadalmazták az ércek redukálására kidolgozott el-
járását. 1949. április 9-én hunyt el Budapesten, a Farkasréti temetőbe temették, 
majd a család kérésére hamvait átszállították az ózdi családi sírba.

Killyéni András
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Wesselényi Kata receptjeiből

Vízzel ugorkát e szerint kell sózni
Az ugorkát mint szinte mikor etzettel szokták sózni, a szerént meg mosván és 

egy kevéssé az házban magában had fonnyodjon, annak utána egy tíz vedernyi 
általag ugorkához kivántatik két tetéz ontálnyi árva csallyány gyökér, ugyan any-
nyi szőlő levél, torma is egy ontálnyi, kerti kömény annyi mint szinte az etzettel 
sózott ugorkához; ezeket öszverakván, az vizet mint az dagasztani való vizet szin-
te úgy meg kell sózni, s azon öszverakott ugorkára töltvén, bé kell fenekelni, s 
hogy jól megálljon, gyakran kell az bé fenekelt hordót hengergetni, e szerént jól 
meg fog állani. Vége.

Zöld dió liktáriom
Míg a zöld dió kicsiny, Sz. János nap előtt két héttel szedd le, orsóval fúrd által, 

keresztül hosszára is, hogy által menjen az orsó, de el ne hasadjon, hideg gyenge 
párlúgba kell áztatni két hétig, de minden nap új lúgat tölts reá, egy hét múlva tisz-
ta vízbe tedd, és minden nap az orsóval kifúrogasd, hogy a lyuk meg ne rekedjen 
benne, ha egy hétre szépen kiázik, próbáld meg, főzd meg mézes vízben, ha szép 
gyenge lészen, szedd ki a vízből, rázd ki jól, és tégy a lyukába két szem szekfűvet, 
s egy kis fa hajat s mézes vízben főzd meg, rakd ki ruhára, szálljon jól ki a vize, 
azután tölts hideg forralt mézet reá, ha pedig megvirágoznék az méz újabban főzd 
meg a levét, de az előtt minden nap forgasd egyik fazékból a másikba, míg meg 
nem főzed a levét másodszor.

Kandérozni mindenféle gyümölcsöt, virágat, fűszerszámat
A fahéjt hosszukon metéld meg és jól száraszd meg a szekfüvet is száraszd meg, 

ha mondolát akarsz csinálni, meg ne hajald, hanem ruhában jol dörgöld meg, ha 
szerecsendió virágat azt is hosszukon metéld ha gyümölcset, úgy mint czitrom, 
narants hajat, körtvéjt s egyébb gyümölcset akarsz, azt nádmézben kell elsőben 
becsinálni. Ha virágat akarsz kandérozni, azakat elsőben könyvben kell tenni, ott 
jól megnyomtatni s szárasztani, hogy szép egyenesen álljon s fött nádmézben kell 
mártani, és így a mit az ember kandérozni akar egy rézedénybe rakja a melynek 
szorosabb az alsó része, annak utánna egy font specieshez végy mentől keményebb 
tisztított nádmézet, két fontat és főzd meg addig, míg az ujjad között, jó vastagon 
nyúlik, és egy kevéssé hadd meg hülni, az után töltsd a speciesekre és egy tiszta 
deszkácskával, nyomtasd meg az edénybe, hogy kevéssé meghaladja a deszkát a 
nádméz tedd meleg házba, de ne közel a kementzéhez, és két étzaka hagyad ott, 
azután az edént gyengén boritsd fel, hogy szüredjék le a méze, mint egy két oráig 
egy meleg házban, azután egy kevéssé az oldalára felfordítván. Szénre kell tarta-
ni, hogy valamenyire melegedjék és fel kel fordítani, hogy kijöhessen belőle, és 
osztán egy késsel, gyengén ki kell válogatni papirosra, szitára kell rakni, és meleg 
házban kell egy étzaka tartani, igy kell cselekedni háromszor vagy négyszer.



309JÚLIUS
ÍN

YES KO
LO

ZSVÁ
R

Apró ánisos kenyér
Egy font nádmézhez végy tizenegy tojást, jól egybe vervén egy óráig a nád-

mézzel, de mind egy felé verd, azután szép válogatott ánis magot tégy belé nyolc 
lotot, semlye lisztet négy lotot, keverd a nádméz közé, azt jól megkevervén, vedd 
ki a fazékból s tedd lapító deszkára, magossan töltsd, azután az elmaradt négy 
loth liszttel csinálj tésztát, azután süsd meg, megsütvén vagdald el, tedd papirosra, 
újabban kevéssé süssed. Készen van. Tedd el oly helyre hogy száradjon.
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környezetkímélő szerekkel

A globális környezetszennyezés időszakában egyre nagyobb értéke van azok-
nak az eljárásoknak, amelyeknek eredményeként káros vegyi anyagoktól mentes, 
egészséges táplálék kerül az ember asztalára. E módszerek jó része a biogazdálko-
dás feltételrendszerében már bevezetésre került, más részük elfogadtatása a jövő 
feladata.

A kertben igen bonyolult kölcsönhatások alakulnak ki. Ezek egy részét újabban 
az allelopátiával magyarázzuk. A növények által kibocsátott anyagok, melyek kör-
nyezetükbe, a talajba, a levegőbe kerülnek, jó szolgálatot tesznek a biokertésznek, 
kertésznek egyaránt, azáltal is, hogy riasztják a kártevőket. A következőkben bi-
zonyos növények szerepét szeretnénk hangsúlyozni, azokét, amelyek a kártevőket 
riasztják vagy a hasznos élőlények szaporodását segítik elő.

Előbb a kártevőriasztó növények köréből adunk néhány példát, majd a bioker-
tészetben is engedélyezett szerek elkészítésére néhány házi receptet.

A házi molytól megvédhetjük a gyapjúholminkat, amennyiben levendulát, ür-
möt, diólevelet, bazsalikomot, rozmaringot teszünk a ruhák közé.

A  kártevőriasztásra a legjobb példa a büdöske vagy bársonyvirág. Gyökere 
által kiválasztott anyagával elűzi a fonalférgeket. A  jelenlegi kutatások érdekes 
eredményekhez vezettek, kiderítették, hogy a növényi hatóanyagok szerkezetileg 
ahhoz a szintetikus vegyszerekhez hasonlatosak, amelyeket a fonalférgek irtásá-
ra használnak. Szúnyog-, légyriasztásra dohányvirágot, bazsalikomot, muskátlit, 
csombormentát termeszthetünk a balkonkertben, teraszon vagy a biokertben. Va-
lamennyit a teraszunkon évek óta sikerrel termesztjük. Sem a legyek, sem a szú-
nyogok nem bántanak minket. A lisztecskét a bazsalikom, a szurokfű (oreganó), 
borsmenta, kakukkfű, csombor riasztja. Hangyariasztásra fodormentát és csalánt 
használhatunk. A kertből a fonalférgeket a büdöske, a sarkantyúka, a körömvirág 
űzi el.

Szólnunk kell azokról a kölcsönhatásokról, amelyek a növények és az állatok 
között alakulnak ki. A futóbogarak, a holyvák és a lágybogarak az ökológiai kert 
egyik legkellemetlenebb ellenségeit, a csupaszcsigákat pusztítják, az évelő gyepe-
ket és főleg a kutyatejféléket kedvelik, a sziklakerti növények között és a kövek 
alatt is keresnek menedéket. Az ökológiai rendszerű kert igen változatos növénye-
ivel is a hasznos élőlények elszaporodását teszi lehetővé, így a kórokozók és kárte-
vők visszaszorításában hasznos rovaroknak igen nagy szerepük van. Ha kaprot és 
petrezselymet telepítünk a kertbe, a zengőlegyeket szaporítjuk vele, melyek lárvái 
pusztítják a levéltetveket. Hasonló az eset a csalánnal, szereti a katicabogár, lár-
vája pedig naponta 200 levéltetűt is képes felfalni. Az útifű a fürkészdarazsakat, 
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fürkészlegyeket vonzza, azokat a hasznos rovarokat, amelyek a tetveket, hernyó-
kat, legyeket, molyokat, lepkéket tizedelik.

A csupasz csiga igen sok bosszúságot okoz a biokertésznek. Riasztónövényként 
ki lehet próbálni az ürmöt, édesköményt, rozmaringot, fokhagymát, zsázsát. Soha 
ezeken a növényeken csigarágást nem tapasztaltunk.

A vakondok sok kertésznek okoznak fejfájást, gyakran feltúrják az egész kertet. 
Ezek a föld alatti járatokban élő rágcsálók nem kedvelik a ricinust, nárciszt vagy 
a kutyatejfélékhez tartozó nagy sárfüvet (Euphorbia lathyris). Egyetlen élő növény 
20–25 méteres körzetben fejti ki hatását, de a biztonság kedvéért ültessük a kert-
ben tízméterenként. A növény kétéves, emiatt érdemes évente vetni. Gyerekeket 
óvjuk tőle, mert az egész növény mérgező. Nagy sárfű nálam is van a kertben: 
torockói kertbarátaimtól kaptam egy tövet, és mint érdekességet termesztem vagy 
továbbadom, mert vakondkártételt eddig nem tapasztaltam a Sétatér melletti kis-
kertben. Vakondűző növényként tartják számon a kerti labodát is. A császárko-
rona hagymájának vakondriasztó hatása van, gyökere olyan illóolajat választ ki, 
amit a vakond nem szeret. Idetartozik a ricinus is. Ha a gyalogbodza (Sambucus 
ebulis) levágott szárát vakondtúrásba dugjuk, elűzi a kertből a betolakodót.

Fokozott óvatossággal ültessük a fenti növényeket a kertbe, különösen ha kis-
gyermek is van, mert a labodát kivéve a többi mind mérgező. Ezek közül a ricinus 
a legdrasztikusabb, már öt mag is halált okozhat. Valószínűleg nem véletlen, hogy 
ezeket a növényeket nem kedvelik a vakondok, hiszen illatanyagaik is feltételez-
hetően mérgezőek.

A kerti zsázsa átható illatanyagai távol tartják a csupasz csigákat. Soha a zsá-
zsán csigarágást nem tapasztaltunk, még akkor sem, ha amúgy más növényt ala-
posan megdézsmáltak a csigák. E megfigyelés alapján a zsázsát szegélynövényként 
vetettük a salátasorok mellé, így a csigák kedvenc eledele érintetlen maradt.

Kártevőriasztásra használhatunk a biokertészetben engedélyezett szereket is. 
A káliszappan segítségével is űzhetjük a tetveket: 1 liter vízhez 1 evőkanál szap-
pant oldunk fel. A megtámadott növényekre permetezzük. Háromszor kell a mű-
veletet megismételni, vagy addig folytatni, amíg van tetű a kertben. Tetűriasztásra 
készíthetünk permetező szert, a következő recept alapján: fél liter víz, 2 evőkanál 
cukor, 2 evőkanál só, 2 evőkanál mosogatószer.

Jó szolgálatot tesz, ha másfél liter vízhez 1 deciliter tejet adunk és 2 teáskanál 
szódabikarbónát oldunk fel, majd ezzel permetezünk.

Molyirtó szert nyerünk, ha fél liter vízben 1 kávéskanál szódabikarbónát ol-
dunk, és hozzáadunk egy mokkáskanál ecetet.

Környezetkímélő gyomirtó szert is kipróbálhatunk a következő recept szerint: 
4 liter ecet, 6 evőkanál só, 1 evőkanál folyékony szappan. Kisebb mennyiség ese-
tén jó szolgálatot tesz, ha negyed liter vízben 2 evőkanál sót, 1 teáskanál káliszap-
pant oldunk.

T. Veress Éva
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EK Az Életfa Családsegítő Egyesület  

gyermekoldala

Kövesd a búza útját  
a termőföldtől az asztalig.

Búzakalász  
papírból 

Sárga pa-
pírból vágj 
ki köröket, 
hajtsd őket 
kettőbe, és  
kicsit egy-
másba 
csúsztat-
va ragaszd 
őket egy 
rajzlap-
ra rajzolt 
szár két 
oldalára.

Bencze József: 
Vetőbúza éneke 

Ez a jó föld – ide vessetek, 
langyos esők, majd ide essetek, 
szelek, majd itt szeressetek, 
sugarak, barnára fessetek, 
kaszák, ropogva szeljetek, 
szekerek, zsákok, vigyetek, 
malomkerékbe vessetek, 
pékek, kenyérré gyúrjatok, 
eső, föld, napfény: itt vagyok! 

Zöld vagyok tavasszal.
nyáron pedig sárga,

fehéren kerülök
malomban a zsákba.

Mi vagyok?



XII. Szilágyi Domokos
A 80 éve, 1938. július 2-án született Szilágyi Domokos költő A város című verséből idé
zünk: „Ím, a város. Elébed nyújtom, / tudván, hogy ...” (folytatás: függ. 22., vízsz. 26., 
függ. 8., vízsz. 1., függ. 1.).
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VÍZSZINTES: 12. Érthetetlenné vagy homá
lyossá válik 13. A Maros testvére 14. Nagy
apa nagyapja 15. Páratlanul dong! 16. Szent 
... tüze (fényjelenség) 17. ... Tiki (Thor Heyer
dahl tutaja) 18. Trento déltiroli város más 
neve 21. Székely is 22. Király (dán) 23. Né
mán súg! 25. Tűzön rotyog 28. Irodalomkriti
kus (József), az Athenaeum szerkesztője 31. 
Evőkanál (röv.) 32. Védelmezem 33. Éber az 
elején! 34. Kecses erdei vadak 35. Bemondja 
egy részét! 38. Egyiptomi archeológiai hely
szín, itt van Sznofru fáraó tört falú piramisa 
40. Portugál szegek 42. A Mekong folyósza
kasza! 43. Dzsesszszerű spirituálének 45. Pi
hent a végén! 46. Idegen Zsuzsanna 48. Nem 
ül, hanem ... 50. ... Csinping (a kínai elnök) 
51. Összeszorított kézfej 53. Félig elárul!

FÜGGŐLEGES: 2. Elegáns férfiruhát viselő 
3. János walesi nyelven 4. Kortárs zenestí
lus 5. A szerelmi költészet ógörög mitoló
giai múzsája 6. Paci 7. A mostanáig meg
tapasztaltak, létezők 9. Elnémult róka! 10. 
Íves felület, boltozat teste 11. Albert Ein
stein szülővárosa 16. Lent középen! 19. Pá
ratlan rónák! 20. Szerencsés, de csak egy 
kicsit! 24. Napóra, árnyékvető pálca 25. 
Üres fej! 27. Ásványi fűszer 29. Kezdetle
ges számológép 30. Prahova megyei vá
ros 35. Ezek voltak a Brontë-nővérek is 
36. Megalkotó, alapító 39. A személyéhez 
41. Szül az állat 44. Mobutu Sese ... (kon
gói diktátor volt) 47. Kissé nekiindul! 49. ... 
Nyikolajevics Tolsztoj (orosz író) 52. Gyil
kol 54. Éneklő szócska
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