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Köszöntő

Hetedik kalendáriumunkat tartja kezében az olvasó, és reményeink szerint egy-
aránt talál benne kedvére való gondolatokat, ismereteket, melyeknek egy közös vo-
nása van – hogy ilyen vagy olyan módon, de Kolozsvárhoz kötődnek, színes mozaik-
kockákkal egészítik ki eddigi Kolozsvár-képünket.

Az írások műfaja is rendkívül szerteágazó, egy kalendáriumhoz méltón, melyben 
a legkisebb olvasótól a nagyszülőkig mindenki találhat szemezgetnivalót.

Szerkezete megőrizte az évek során kialakított rovatok nagy részét, kerültek be 
újabbak, mások eltűntek, de megpróbálják tág tematikus körökbe igazítani az írá-
sokat és képeket. Ha előző kiadványunk a reformáció 500. emlékévére reflektált, 
ez a kötetünk az erdélyi vallásszabadság 450. évfordulójára figyelve egyik legszebb 
erdélyi hagyományunk, a vallási türelem kérdéskörét járja körül. Idesoroltuk Rácz 
Norbert Zsolt kolozsvár-belvárosi lelkész versajándékát is, régi és 20. századi unitá-
rius költők munkáiból.

Kiadványunk legnépszerűbb figurája – minden kétséget kizáróan – Mátyás kirá-
lyunk, akit a Mátyás király-emlékév jegyében is felidézünk. Városunk híres szülötte 
nemcsak a külön rovatba sorolt tanulmányokban, értekezésekben, de a gyermekolda-
lakon is mindegyre felbukkan, idén a humoros történeteknek is ő a főszereplője, sőt 
a keresztrejtvényfejtőknek is nagy királyunkból kell vizsgázniuk.

A kolozsvári negyedek sorában ezúttal a Kerekdomb múltjából és jelenéből sze-
melgettünk, rácsodálkozva arra, hogy milyen keveset is tudunk erről a vonzó, festői 
városrészről.

Homlokráncolva olvasgathatjuk a kalendáriumot is, lám, mi mindenről nem tu-
dunk vagy nagyon is keveset tudunk, ami mindennapi életterünket meghatározta, 
alakította a századok során.

És sorban a megszokott rovatok, a sportról szóló írások, mind-mind egy kiváló 
ember arcképe, egy-egy emlékezetes esemény felidézése tömören, de elgondolkodta-
tóan. Még a kertbarátok rovatába is belopakodott Mátyás királyunk (nem álruhában), 
és az év minden hónapjára jutnak érdekességek, hasznos tanácsok, figyelmeztetések.

Előző kötetünkhöz hasonlóan idén is a főnemesi konyhába pillantunk be, Szabó 
Beáta ezúttal a könyvtáralapító gróf Teleki Sámuel hitvese, iktári Bethlen Zsuzsanna 
receptjeiből szemelgetett, Deé Nagy Anikó és László Lóránt megjelenés előtt álló 
könyvéből.

A szerkesztőknek nincs is más dolguk, midőn útjára bocsátják a 7. kalendáriumot, 
mint megköszönni a szerzőknek, fényképészeknek – újaknak és a kipróbált, megbíz-
ható régebbieknek – színvonalas, odaadó munkájukat, az Olvasónak pedig gondo-
latébresztő olvasgatást, hasznos időtöltést, illetve lélekfrissítő ki- és bekapcsolódást 
kívánni a kincses város áramkörébe.

A szerkesztők
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Szemelvény a 8. Kolozsvári Magyar 
Napok emlékezetes pillanataiból

A megújulás igénye és az erdélyi értékek tudatosítása alakította a kísérletezés 
útjára lépő 8. Kolozsvári Magyar Napok programját 2017-ben. Ami soha nem vál-
tozik, az a rendezvénysorozat mindenkori célja: kiszakadni a hétköznapok rutinjá-
ból, egybegyűjteni a kolozsvári magyar családokat, hazahívni a kincses városból 
elszármazottakat, és megmutatni kulturális értékeinket a velünk együtt élő több-
ségi lakosságnak.

Az állandóan változó kultúrafogyasztási szokások és igények arra sarkallták 
az elmúlt esztendőben a szervezőket, hogy új fejezetet nyissanak a Kolozsvári 
Magyar Napok történetében. Első lépés a térbeli terjeszkedés, illetve a helyszínek 
átszervezése volt, melynek keretében 2017-ben először a Sétatér egy részét is be-
lakta az eseménysorozat, teher- és tömegmentesítve ezáltal a szűkössé vált Farkas 
és Fogoly utcát.

Az új helyszín miatt nem vesztett vonzerejéből a Farkas utca, a Romkert vagy 
a szintén átszervezett, a Borutcának helyet biztosító Fogoly utca sem. Népszerű 
helyszínként működött a Magyar Kézműves Sörök Udvara és a Bánffy-palota udva-
rán kialakított tér is, miközben a Főtér megmaradt a legnagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó koncertek színhelyének, ahol esténként 15–20 ezer ember is összegyűlt.

Együtt a transylvanicumok égisze alatt

A helyi és regionális értékek mindig is hangsúlyos szerepet kaptak a Kolozs-
vári Magyar Napok történetében, így válhatott „transzilvanikummá”, azaz egy 
olyan virtuális védjeggyé, mely magában foglalja Erdély esszenciáját. Ezt hivatott 
érzékeltetni a 8. KMN jelszava, a Transylvanicum. A  fesztivál egy csepp Erdély-
ből – benne van a régió minden íze és zamata, színe és illata, köszönhetően egy 
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olyan jellegzetes program- 
és hangulatkavalkádnak, 
amelyhez minden előadó, ki-
állító vagy portékáját kínáló 
kézműves mester hozzátette 
saját értékét.

A  programok összetétele 
az előző éveket követte, igaz, 
látványosan nőtt a képzőmű-
vészeti kiállítások és ezáltal 
az egész héten látogatható 
kulturális események száma. 
Szinte valamennyi Kolozs-
váron működő intézmény, 
szervezet és kiállítótér meg-
nyitotta kapuit a fesztiválo-
zók előtt. Színházi miniévad, 
filmnapok, hangversenyek, 
irodalmi és sportprogramok, 
kerekasztal-beszélgetések, 
városnéző séták, borkósto-
lók, ifjúsági programok, vá-
sárok egyaránt gazdagítot-
ták a kolozsvári sokadalmat, 
megmutatva mindazon érté-
keket, amelyeket egész évben 
magukban hordoznak.

A KMN szíve és lelke: a Farkas utca és a Fogoly utca

Nyolc év alatt a KMN legfőbb helyszínévé vált a Farkas utca, illetve a Fogoly 
utca, amelyek a terjeszkedés ellenére továbbra is megmaradtak a fesztivál szívé-
nek és lelkének. A polgári korzózás hangulatát megteremtő Farkas utca ezúttal is 
a kézműves vásárt, a könyvstandokat, a múzeumok sétányát, a civil szervezetek 
programsátrait, illetve a Refo500 sátort fogadta be, míg a Fogoly utca idén először 
a borbarátok koccintóhelyévé vált.

Nagy érdeklődés mutatkozott idén is az Erdélyi Kézmíves Céh szervezésében 
zajló kézművesvásár termékei iránt: sokan ragadták meg az alkalmat és szerez-
ték be a garantáltan természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, kézi 
készítésű ékszereket, emléktárgyakat, szörpöket, sajtokat vagy kóstolták meg a 
helyben készült ételeket. Gazdagabb felhozatallal várta a könyvek szerelmeseit a 
könyvvásár, ezúttal az Egyetemiek Háza mellett.
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A  különböző szervezetek sátrai a maguk gazdag programkínálataival mint 
stratégiai támaszpontok szőtték át az egész utcát a Babeş–Bolyai Tudományegye-
temtől a Farkas utcai református templomig. Az Erdélyi Református Egyházkerü-
let által a reformáció 500 éves fennállása alkalmából működtetett sátorban be-
szélgetéseket, zenés előadásokat, gyerekfoglalkozásokat és könyvvásárt egyaránt 
szerveztek, emellett állandó programként iskolatanszert gyűjtöttek a rászoruló 
gyerekeknek.

A  hangulatosan berendezett Borutcában a Balaton fel vidéktől Nagyenyedig, 
Ménes től Kraszna bél te kig tucat nyi pincészet kínálta eladásra az isteni nedűt, egy-
fajta találkozóhelyként szolgálva a rég nem látott ismerősök számára, akik egy koc-
cintás erejéig meg is pihenhettek az asztaloknál, miközben a palatkai cigánymuzsi-
kusok vagy a kolozsvári dzsesszzenészek szolgáltatták a háttérzenét.

Egy hajóban eveztek

2017-ben először, a Kárpát-medence különböző magyar felsőoktatási intézmé-
nyeit képviselve, húsz diák indult útnak, hogy két középkori hajórekonstrukcióval 
végigszeljék a Duna Mosonmagyaróvártól Csepel szigetig tartó szakaszát, majd 
kis budapesti kitérővel a sétatéri csónakázótavon horgonyoztak le. A szigethalmi 
Őskultúra Alapítvány működtette Emese Park és a Kincses Kolozsvár Egyesület 
Egy hajóban evezünk elnevezésű közös projektje Kolozsváron zárult, ahol az együtt 
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hajózó fiatalok korhű viseletbe öltözve, animátorokként csatlakoztak a Kolozsvári 
Magyar Napok programjaihoz. Az érdeklődő közönség az egyik újjáépített hajót, 
a Toportyánt is kipróbálhatta.

Az  Emese Park középkori figurái nemcsak a tavon mutatták meg magukat, 
hanem igazi középkori hangulatot teremtettek a Romkertben is. A kézműves fog-
lalkozások és mesterségbemutatók mellett naponta felvonulással idézték meg a 
Mátyás-kori kolozsvári városi milíciát. Megjelenésükkel, a korhű díszletek és te-
vékenységük révén időutazásra hívták a látogatókat, amelyen nemcsak a legkiseb-
bek vettek részt szívesen, hanem a 
szüleik is.

Egy (séta)tér az egész 
családnak
Kolozsvár egyik közkedvelt pi-

henőparkja a boldog békeidők han-
gulatát idézte a Magyar Napok ide-
jén, ahol mindenkinek bőven jutott 
finomságokból, függőágyakból és 
játszótársakból egyaránt. A  KMN 
legújabb helyszíne a szórakozáson 
kívül azt a célt szolgálta, hogy a 
vásári forgatagban és programdöm-
pingben elfáradt fesztiválozóknak 
legyen hol megpihenniük két prog-
ram között. Az  évszázados geszte-
nyefák hűvöse ideális környezetet 
nyújtott nemcsak a pihenéshez és a 
lazuláshoz, hanem a gyermekprog-
ramokhoz és az örömfőzéshez is. 
A Sétatér fái alatt rendezkedett be a 
színházi sátor, de a magyar fejlesz-
tésű Teqball-asztal kipróbálására is 
itt nyílt lehetőség.

Míg a szülők a nyugágyakon, 
babzsákokon pihentek és beszél-
gettek, addig a liliputiak felfe-
dezték a gyermekparkot, amely 
Bóbita játszóházzal, kézműves 
foglalkozások egész sorával, óriás-
homokozóval, mezítlábas ösvény-
nyel, gyermektáncházzal és sok 
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meglepetéssel várta a gyerekeket. A folyton változó Sétatér délután egészen más 
arcát mutatta, mint délelőtt: népszerű gyermekzenekarok, a  könnyűzene leg-
frissebb magyar felfedezettjei, esténként pedig egy-egy sztárzenekar fokozta a 
hangulatot.

Kolozsvár rejtett 
kincsei
A 8. Kolozsvári Magyar Napok 

egyik különleges művészi élménye 
a 150 éve született Róth Miksa 
nevéhez fűződik, aki a 20. század 
legismertebb és legelismertebb 
magyar iparművésze volt. Mun-
káinak reprodukcióiból Megszíne-
sített napfény címmel nyílt tárlat 
a sétatéri Kaszinóban. Igazi szen-
zációnak számított, hogy a román 
jegybank épülete megnyitotta a 
kapuit a látogatók előtt, így élő-
ben is rácsodálkozhattunk a Róth 
Miksa festette üvegmennyezetre, 
mozaikokra, üvegbetétes ajtókra.

A  kiállítás rávilágított arra, 
hogy a kincses városnak rengeteg 
olyan rejtett vagy kevésbé ismert, 
de világszínvonalú művészekhez 
köthető kincse van, amely csak 
arra vár, hogy felfedezze a nagyvilág. Legyen szó a Házsongárdi sírkert látogatá-
sáról, a városnéző séták alkalmával felfedezett faragott kőelemekről vagy a ritkán 
látogatható műemlékeink belső díszítéséről.

A  Kolozsvári Magyar Napok mindenkori küldetése ezeknek a felfedezése és 
megmutatása a közösség tagjainak.

A zene mindenkié!

A Kolozsvári Magyar Napok több mint ötszáz programja közül a könnyűzenei 
koncertek azok, amelyek a legnagyobb tömegeket vonzzák, ezért a szervezők min-
den évben különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden zenei stílus képviselője 
megjelenjen a fesztiválon.
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Függetlenül attól, hogy ki mit hallgat a szabadidejében, a magyar könnyűzenei 
élet nagyágyúinak elévülhetetlen slágereire mindenki felkapja a fejét. Generációk 
nőttek fel az olyan előadóművészek zenéjén, mint például Hobo, Deák Bill Gyu-
la, a Ghymes, Charlie vagy Szikora Róbert, így nem véletlen, hogy ezek a főtéri 
koncertek vonzották a legtöbb érdeklődőt. Mindegyik előadó a legjobb formáját 
nyújtotta, egyszeri és megismételhetetlen pillanatokkal örvendeztetve meg a kö-
zönséget. A  sokakban nosztalgiát ébresztő dalokon túlmenően talán fontosabb, 
hogy együtt lehettünk és jól érezhettük magunkat Kolozsvár Főterén.

De nem csak a Főtéren voltak óriási bulik. Magyarfenesen, az Arkhai szobor-
parkban a Balaton zenekar indította a koncertek sorát. Az új helyszínen, a Sétaté-
ren kora délután gyermekeknek szóló koncertek, illetve kezdő zenekarok pörget-
ték fel az életet. 2017-ben sem hiányoztak a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás 
Programjának támogatottjai. Esténként olyan zenekarok arattak óriási közönség-
sikert, mint a Pál Utcai Fiúk, a Kowalsky meg a Vega, az Anna and the Barbi-
es, AG Weinberger & One More Minute, a Magashegyi Underground – amelyek 
rendhagyó módon a Loose Neckties Society kolozsvári színészzenekarral léptek 
színpadra –, az Old Boys vagy az Ocho Macho. Más helyszíneken, mint például a 
Magyar Kézműves Sörök Udvarán, a Bánffy-palota udvarán, a Fogoly utcában és 
az Insomnia Kávéházban is voltak élő zenei koncertek, ahol – a Bulgakov kávéház-
hoz hasonlóan – lemezlovasok zenéjére is lehetett afterpartizni.
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A Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, a SzINT Kulturális Egyesület és a Szar-
kaláb Néptáncegyüttes szervezte Szent István-napi Néptánctalálkozó 2017-ben is a 
népek kavalkádját teremtette meg a fesztivál napjaiban. 7 ország 20 nemzetisége 
és regionális kisebbséget képviselő néptáncegyüttese vett részt a már augusztus 
11-én megkezdődött találkozón. Jöttek – az erdélyieken kívül – Görögországból, 
Lengyelországból, Kárpátaljáról, Felvidékről, Magyarországról és a Vajdaságból 
is. A gyönyörködtető változatosság a sokszínű népviseletekben, a népzenei kaval-
kádban, de a beszélt nyelvek sokféleségében is megmutatkozott.

Az sem csalódott, aki inkább a klasszikus zenét kedveli: a megszokott és el-
maradhatatlan déli orgonamuzsika vagy a toronyzene mellett több meghatározó 

koncertélményt is nyújtott számukra 
a KMN. Különleges programpontként 
A  zene mindenkié! A  siketeké is! cím-
mel siketeknek és nagyothallóknak is 
bemutatták az orgonazene világát. Jel-
tolmács magyarázta el, hogyan működ-
nek a hangszerek, és lufik segítségével 
érzékelhették a zenei hang rezgéseit.

„Te rongyos élet, bolondos 
élet…!”

A  Kolozsvári Magyar Napok min-
denkori célja megszólítani az idősebb 
generáció tagjait, akik számára kü-
lönleges élményt jelent, ha kedvenc 
nótáikat, betétdalaikat hallhatják élő-
ben. A  fesztiválutca beüzemelése után 
minden napra jutott egy operett-, nóta- 
vagy musicalest, de a műfaj szerelme-
sei számára kétségkívül Kálmán Imre 
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Csárdáskirálynő című operettje koronázta meg a hetet, amelyet Erdélyben először 
láthattak szabadtéren, nagyszínpadi felállásban. Még az eső sem tántorította el 
attól a kolozsvári közönséget, hogy részt vegyen a Csárdáskirálynő erdélyi sza-
badtéri bemutatóján, a Budapesti Operettszínház előadásában. A monumentális 
darabot Kerényi Miklós Gábor rendezte, közreműködött a Budapesti Operettszín-
ház énekkara és balettkara, valamint a Kolozsvári Magyar Opera zenekara. Stázi 
szerepében az erdélyi könnyűzenei előadóművészként már hírnevet szerző Dancs 
Annamari, a Budapesti Operettszínház énekesnője volt látható. A Kolozsvári Ma-
gyar Napok záróeseménye feledhetetlen élmény marad mindenki számára, aki a 
szeszélyes időjárás ellenére kitartott a nézőtéren.

Mészáros Tímea, Szabó Lilla
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Szerda Boglárka, Péter, Nimród  
Liguori Szt. Alfonz 

Boglárka – magyar eredetű; jelen-
tése: gyöngyös, zománcos, gomb 
alakú ékítmény.

1 320 éve, 1698-ban Kolozsvári Dimién Pál unitárius kollégiumi rektor és Dénes 
Ferenc kancellista németalföldi segélygyűjtő útjának adományaiból felépítették az 
előző évben leégett főtéri iskolájukat.

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

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2 90 éve, 1928-ban először szállt le Kolozsváron utasszállító repülőgép.

3 Péntek Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
Kira

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

3

4 Szombat Dominika, Domokos, Kriszta  
Vianney Szt. János

Domokos – a Domonkos alakvál-
tozata, latin eredetű; jelentése: 
Istennek szentelt.

4 50 éve, 1968-ban hunyt el Budapesten Császár Károly irodalomtörténész, esz-
téta, tanár, a Pásztortűz főszerkesztője, a református leánygimnázium igazgatója 
(sz. Kolozsvár, 1887).

5 Vasárnap Jázmin, Krisztina, Zita  
Havas Boldogasszony

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

5 170 éve, 1848-ban kerültek forgalomba az első magyar bankjegyek, az ún. 
Kossuth-bankók.

6 Hétfő Berta, Bettina  
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű; jelentése: 
Perchta istennő nevéből.

6

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

Arabella – 1. – spanyol eredetű; 
jelentése: kis arab nő; 
2. – skót eredetű; jelentése: szere-
tetre méltó.

7

8 Szerda Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

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

8 360 éve, 1658-ban 200 000 török-tatár indult Erdélybe II. Rákóczi György ellen. 
Az ellenség feldúlta és porig égette Gyulafehérvárt, továbbá Tordát, Marosvásár-
helyt, Kolozsvár külvárosát. Kolozsvár belvárosa 100 000 tallérért váltotta meg 
magát.

9 Csütörtök Emőd, Loránd  
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.

9

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

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

10

11 Szombat Tibor, Tiborc, Zsuzsanna  
Szt. Klára

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

11 385 éve, 1633-ban a főtéri templom nagyobb tornyába csapott a villám, a tüzet 
hamar eloltották.

12 Vasárnap Diána, Klára  
Chantal Szt. Johanna Franciska

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

12

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

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13 90 éve, 1928-ban született Árapatakon Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész, 
szerkesztő.

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

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

14 145 éve, 1873-ban megindult a vasúti közlekedés a Kolozsvár–Brassó vonalon.
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Jeles évfordulók

15 Szerda Mária  
Nagyboldogasszony

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

15 980 éve, 1038-ban hunyt el I. István király, az alkotmányos magyar monarchia 
alapítója. Halálos ágyán országát és koronáját Szűz Máriának ajánlotta fel. Szüle-
tett 969-ben.
95 éve, 1923-ban a kormány bezáratta a Marianum keretében működő 
tanárképezdét.

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

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

16 170 éve, 1848-ban Szász Károly javaslatára az unióbizottság kimondta, hogy a 
Kolozsvári Akadémiai Líceumot egyetemmé kell alakítani.
140 éve, 1878-ban Felsőbb Kereskedelmi Iskola létesült Kolozsváron.

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

17

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

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata.

18

19 Vasárnap Huba  
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19

20 Hétfő Nemzeti ünnep  
Az államalapítás ünnepe  
Szt. István király 

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

20 420 éve, 1598-ban másodszor tért vissza Erdélybe Báthori Zsigmond, a tordai 
országgyűlés augusztus 28-án újra a fejedelemségbe iktatta.
110 éve, 1908-ban született Kolozsváron Klumák István műfordító.
75 éve, 1943-ban a Fellegvár kaszárnyájában emléktáblát lepleztek le a Székely 
Hadosztály 1920-ban ott raboskodó tisztjei és legénysége emlékére.

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

Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

21 395 éve, 1623-ban tízezer fős sereg élén Kolozsvár falai alól indult Bethlen Gábor 
II. Ferdinánd császár-király ellen, hogy azt a korábbi békefeltételek betartására 
kényszerítse.
195 éve, 1823-ban született Csernátony (Cseh) Lajos újságíró, politikus, Kossuth 
Lajos titkára. († Budapest, 1901. március 4.)

22 Szerda Menyhért, Mirjám  
Szűz Mária királynő

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

22

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

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

23

24 Péntek Bertalan, Aliz, Delinke  
Szt. Bertalan apostol

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

24 180 éve, 1838-ban hunyt el Kölcsey Ferenc, az MTA rendes tagja Csekén.

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

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

25

26 Vasárnap Endre, Mónika, Izsó, Rita, 
Zamfira 

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

26 240 éve, 1778-ban Mária Terézia megalapítja a Collegium Regium 
Theresianumot, a piaristák kolozsvári tanintézetének konviktusát, a szemináriu-
mot pedig Szent Józsefről nevezi el.
70 éve, 1948-ban született Kolozsváron Garda Dezső szociológus, történész.
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
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Névfejtő Jeles évfordulók

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

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

27

28 Kedd Ágoston, Mózes  
Szt. Ágoston

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

28 120 éve, 1898-ban Brandt József professzor sebészeti klinikáján bemutatták az 
első kolozsvári röntgengépet.

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

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

29 70 éve, 1948-ban a Házsongárdi hősök temetőjében leleplezték a szovjet hősök 
márványtáblás emlékművét, rajta orosz, román és magyar felirattal.

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

30 100 éve, 1918-ban született Balaskó Nándor szobrászművész, a kolozsvári Magyar 
Művészeti Intézet szobrászat–kerámia tanszékének vezetője.

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

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

31 220 éve, 1798-ban a Belső Szén (Napoca) utcában kitört tűzvész a városnak a 
Belső Közép (Eroilor) utcától délre eső részét elpusztította. Mivel a tanácsház is 
használhatatlanná vált, a városi tanácskozásokat Mátyás király szülőházában vagy 
a Fejér Ló fogadóban (Redut) tartották.
80 éve, 1938-ban saját gépével Kolozsvárra érkezett Charles Lindbergh ezredes, 
az Atlanti-óceánt először átrepülő világhíres pilóta.

285 éve, egy 1733. évi összeírás szerint 1525 család élt Kolozsváron, ami körül-
belül 9000 főnek felel meg; a családfők közül 814 református, 301 római katoli-
kus, 276 unitárius, 122 lutheránus, 12 görögkatolikus.
100 éve, 1918-ban a család emléktáblával jelölteti meg Kőváry László történetíró 
óvári lakóházát.
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30 100 éve, 1918-ban született Balaskó Nándor szobrászművész, a kolozsvári Magyar 
Művészeti Intézet szobrászat–kerámia tanszékének vezetője.

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

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyrabecsült.

31 220 éve, 1798-ban a Belső Szén (Napoca) utcában kitört tűzvész a városnak a 
Belső Közép (Eroilor) utcától délre eső részét elpusztította. Mivel a tanácsház is 
használhatatlanná vált, a városi tanácskozásokat Mátyás király szülőházában vagy 
a Fejér Ló fogadóban (Redut) tartották.
80 éve, 1938-ban saját gépével Kolozsvárra érkezett Charles Lindbergh ezredes, 
az Atlanti-óceánt először átrepülő világhíres pilóta.

285 éve, egy 1733. évi összeírás szerint 1525 család élt Kolozsváron, ami körül-
belül 9000 főnek felel meg; a családfők közül 814 református, 301 római katoli-
kus, 276 unitárius, 122 lutheránus, 12 görögkatolikus.
100 éve, 1918-ban a család emléktáblával jelölteti meg Kőváry László történetíró 
óvári lakóházát.
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egy identitásmegerősítő kezdeményezés 
erdélyi színhelyei

A  2018-as esztendőben a Kárpát-medence magyarlakta vidékein szervezett 
kulturális fesztiválok visszatérő „vendége” Mátyás király, aki születésének 575. 
és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából szinte minden nagyobb 
eseményen megjelenik – hol az országjáró király szerepébe búvó, álruhát öltő 
hagyományőrző konkrét személyében, hol pedig szellemi örökségének máig ható 
bemutatása révén.

A  magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette Mátyás király 
emlékév célja éppen ez: összekapcsolni a Kárpát-medence magyarságát a közös 
történelmi múlt megélésének élményén keresztül. Koncertek, kiállítások, színházi 
előadások, mesemondó versenyek, tanulmányi vetélkedők, tudományos konferen-
ciák, zarándoklatok, szabadtéri reneszánsz forgatagok, öltözet-, fegyver-, étel- és 
italbemutatók, jótékonysági rendezvények követik egymást egész évben, a progra-
mok sokaságának lebonyolítását pedig a Magyarság Háza vállalta magára, mely-
nek partnere a Kincses Kolozsvár Egyesület.

A  Kárpát-medence magyar közösségei közül minden bizonnyal a kolozsvári 
magyarság életében él a legelevenebben a Mátyás-mítosz, már csak azért is, mert 
itt született a nagy király, alakját pedig Fadrusz János szobrászművész híres főtéri 
alkotása, a kincses város szimbólumává vált Mátyás-szoborcsoport is méltósággal 
őrzi. Magától értetődő tehát, hogy Kolozsvár a Mátyás-emlékév egyik kitüntetett 
helyszíne.

Mátyás Napok a király születésnapján

Miután a január 12-én, déli tizenkét órakor a szegedi Dóm téren eldördült 
díszsortűz jelezte a nagyvilág számára, hogy hivatalosan is kezdetét vette a Má-
tyás király-emlékév, az első nagyobb szabású eseményre Kolozsváron került sor. 
Hunyadi Mátyás születésének évfordulóját az Amaryllis Társaság 1993 óta rene-
szánsz hangulatú sokadalommal ünnepli, idén a 26. Mátyás Napok szervezéséhez 
csatlakozott a Kincses Kolozsvár Egyesület is, hogy az emlékév jegyében minél 
gazdagabb programfelhozatallal ünnepeljen Kolozsvár.

A  Vivat Mathias! mottóval megszervezett Mátyás Napokkal Erdélyben is el-
rajtolt a Mátyás király-emlékév. A  16 programból álló háromnapos kolozsvári 
rendezvénysorozat több ezer résztvevője megtöltötte az események helyszíneit. 
Az ünnepségek leglátványosabb és legtöbb résztvevőt vonzó eleme a zenés-fáklyás 
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felvonulás volt. A menet a Mátyás ki-
rály rendeletével épült Farkas utcai 
református templomtól indult és a fő-
téri Mátyás-szoborcsoport előtt, 575 
fáklyából kirajzolt lángoló VIVAT 
felirattal, középkori muskétákból 
leadott díszsortűzzel és rézfúvósok 
előadásában, reneszánsz dallamok-
kal zárult.

A  Mátyás-menet lebonyolításá-
ban – az Emese Park korhű ruhába 
öltözött csapata mellett – mintegy 
száz önkéntes középiskolás is segí-
tette a szervezőket. Az eseménysoro-
zat másik csúcspontja a menet utáni 
épületvetítés volt Mátyás király szü-
lőházánál. A  rendkívüli érdeklődés-
nek köszönhetően több alkalommal 
lejátszott, Bordos László Zsolt ne-
vével fémjelzett vetítés legnagyobb 
királyunk szellemiségét és mesebeli 
alakját egyaránt megjelenítette.

Interaktív vándorkiállítások

A Mátyás Napokon túlmenően, a Kincses Kolozsvár Egyesület két interaktív 
vándorkiállítással járult hozzá az Erdélyben és a Partiumban zajló kulturális fesz-
tiválok Mátyás-programjaihoz. A Hunyadi Mátyás életterei című kétnyelvű, kültéri 
megvilágított pannókiállítás, valamint a Kalandok Mátyás táborában című, Má-
tyás kori hadisátrat rekonstruáló interaktív kiállítás nagy sikerrel mutatkozott be 
– többek között – Sepsiszentgyörgyön, Nagyváradon, Tusnádfürdőn és természe-
tesen Kolozsváron.

A  Kalandok Mátyás táborában című interaktív vándorkiállítás, melyet a szi-
gethalmi Emese Parkkal közösen hozott tető alá az egyesület, Hunyadi Mátyás 
korába röpíti az érdeklődőket. A kiállítás egy középkori lovagi sátorban, illetve 
a sátor előtti térben zajlik, ahol az érdeklődők kipróbálhatják a Mátyás korában 
használt fegyvereket, felpróbálhatják a korra jellemző ruhákat, lovagi vértezetet. 
A kiállított tárgyak között megtekinthető annak a Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött sodronyingnek és sisaknak a másolata is, amely Mátyás király legendás 
hadvezéréé, Kinizsi Pálé volt. A nyitott lovagi sátornak és környezetének a korhű 
berendezése lehetőséget nyújt az érdeklődőknek a fotózkodásra is. A korabeli han-
gulatot reneszánsz népi és udvari játékok idézik fel.
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A Hunyadi Mátyás életterei című kétnyelvű kültéri pannókiállítás Mátyás kevés-
bé ismert arcát tárja elénk: a folyton utazó királyét. Az összeesküvések, a védeke-
ző és a támadó hadjáratok állandó mozgásra kényszerítették az uralkodót, akinek 
egyik szerencsés tulajdonsága éppen a gyors cselekvés volt. Mátyás a gyakorta 
hadban álló uralkodóként jelenik meg előttünk: a Magyar Királyság minden égtája 
felé és azon kívül is vezetett hadjáratokat, de különösen a nyugati területi ter-
jeszkedés kötötte le. Ennek megfelelően alakult a királyi fő- és mellékrezidenciák 
kiépítése, jelentőségük megítélése. Ugyanakkor művészetpártolásának köszönhe-
tően a várak, kolostorok és templomok építészeti stílusát, berendezését és kertjét-
parkját itáliai mesterek alakították ki, többnyire reneszánsz ízlés szerint. Mind-
ezeket bemutatja a tárlat, amely egyúttal a korabeli Magyar Királyság jól ismert 
határain túlra is elvezet bennünket, egy igazi közép-európai uralkodó életterét 
jelenítve meg.

A két vándorkiállítás a Kolozsvári Magyar Napokon is megtekinthető.

Vivat Mathias!

Mátyás király kerül a 9. Kolozsvári Magyar Napok középpontjába is, és eh-
hez igazodik a nyitógála témája: a  budapesti Új Színház Országjáró Mátyás ki-
rály című zenés históriás játéka ugyanis szintén az igazságos király emléke előtt 
tiszteleg. Mátyás király udvara két helyszínen is felelevenedik. A Bánffy-palota 
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udvarán felállított Mátyás-színpadon napközben régizenei koncertekkel, temati-
kus műsorokkal idézik fel a reneszánsz kort, a Romkertben pedig az Emese Park 
épít középkori falut Mátyás korabeli kellékekkel, viseletekkel, építményekkel, 
szerszámokkal.

A Kolozsvári Magyar Napok keretében „találkozik” első ízben az emlékév al-
kalmából létrejött három vándorkiállítás: a Pro Patria Egyesület Hunyadiak dicső 
kora című kiállítása, a Magyarság Háza Mátyás király – mecénás és katona kiál-
lítása, valamint a Kincses Kolozsvár Egyesület már ismertetett, Hunyadi Mátyás 
életterei című mozgótárlata. Az emlékévhez a Kolozsvári Magyar Napok több part-
nerszervezete is kapcsolódik gyerekprogramokkal, reneszánsz városnéző sétával 
vagy éppen román történészekkel zajló kerekasztal-beszélgetéssel.

A Mátyás király-emlékév erdélyi zárórendezvényére a 9. Hunyad Megyei Ma-
gyar Napok keretében kerül sor, a Vajdahunyad várában.

Ahogy láthatjuk, gazdag és látványos programkavalkád teszi emlékezetessé a 
Mátyás király-emlékévet, teljesítve a kezdeményezők eredeti szándékát és szoro-
sabbra fűzve magyar közösségeinket. Az emlékév alkalmat ad arra, hogy inspirá-
ciót merítsünk az erős birodalmat építő, szigorú törvényeket hozó, de a tudomány 
és a művészetek pártját fogó Mátyás király munkásságából, példát állítva a gyere-
kek és fiatalok legújabb generációja elé.

Mészáros Tímea
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Jakab Gábor

Kerekdomb

Kereken 50 éve vagyok Kolozsváron a kerekdombi városnegyed lakója. 1968-
ban helyezett ide katolikus lelkésznek a legendás hírű erdélyi püspök, Márton 
Áron. Ekkortól lettem falusi származású (farkaslaki) emberként a szó szoros ér-
telmében „városi lakos”. Kolozsvár ugyanis már 1316. augusztus 19. óta „királyi 
város”.

A városrészt Hegyaljadombról nevezték el eleink Kerekdombnak, amely „domb-
nak” a nagy részét azonban azóta elhordták, s a korabeli vasút és vasúti műhelyek 
építésénél használták fel. A 18. század legvégén és a 19. század elején alakult ki 
különben területileg ez a negyed. Feljegyzések szerint 1902-ben mindössze 50, 
1944-ben 564 lakosa volt. 1914 és 1944 között több mint 100 hóstáti család köl-
tözött a kerekdombi és a vele határos Irisz-telepi körzetbe. 1968-ban, amikor ide 
kerültem, többségében magyarok lakták az említett városrészeket, azóta viszont 
a nemzeti összetétel gyökeresen megváltozott, s ma már a román lakosság képezi 
a túlnyomó többséget. (Egy sokatmondó szomorú statisztikai adat: 1968-ban a 
Kerekdombon 1200 katolikus hívőt tartottunk nyilván, 2018-ban már csak 340 
személyt. A vészes fogyásnak három oka van: a természetes elhalálozás, a nagy-
arányú elvándorlás és a gyermekvállalási kedv drasztikus megcsappanása.)

Az ortodoxok temploma az 1930-as években épült. A református és katolikus 
közösség hívei a két világháború közötti években bérelt házakban tartották is-
tentiszteleteiket. A katolikus templomot 1943-ban (a „magyar világban”) emelték 
őseink, a református templom pedig jóval később, a Ceauşescu-érában, 1977–1980 
között épült. Az 1989-es politikai változások lehetővé tették, hogy a 2000-es évek 
után a görögkatolikusok is egy fatemplomot építhessenek maguknak. Mint köztu-
dott, ők a kommunista rendszerben nem gyakorolhatták nyilvánosan vallásukat. 
Örvendetes tény, hogy mind a mai napig békességben élnek együtt a negyed mind 
vallásilag, mind pedig nemzetiségileg megosztott lakói, ami akaratlanul is a zsol-
táros szavait imádkoztatja velem: „milyen jó és mily gyönyörűséges, ha békesség-
ben együtt élnek a testvérek” (Zsolt 132,1).

A  legidősebb nemzedék tagjai szomorú történelmi napként tartják számon 
1944. június 2-át. Ennek a pénteki napnak a délelőttjén ugyanis az amerikai légi-
erő részéről borzalmas szőnyegbombázás érte a vasútállomást és környékét. Fel-
jegyzések szerint közel 1200 bombát dobtak a városrészre, aminek 1342 ember 
áldozata lett, súlyosan megrongálódott 327 földszintes és 58 emeletes ház.

Ötvenéves kerekdombi létem szomorú emlékei közé tartozik az 1989-es kará-
csony ünneplése, illetve az akkor közösségileg átélt „félelmetes karácsony éjszaka”. 
A vasúti fűtőház felől hallható folyamatos lövések és puskaropogások közepette 
kellett megünnepelnünk a betlehemi gyermek (Jézus) születését, a hagyományos 



25AUGUSZTUS
KER

EKD
O

M
B

éjféli misét. Az a mindenkiben rettegést keltő hír járta akkoriban a kincses város-
ban, hogy az országot ellepték a „terroristák”, akik bárhol és bárkit lepuffanthat-
nak. Ennek alapja az a később beigazolódott tény volt, hogy Bukarestben, az este 
beállta után, a háztetőkről és a tankok által biztosított fedezékből ártatlan embe-
reket terítettek földre.

Az említett karácsony éjszakai misén végül is, hála a Fennvalónak, senkinek 
nem esett baja, teljes testi épségben, viszont egy felejthetetlen „élménnyel” térhet-
tek nyugovóra a gyermek és felnőtt hívek.

Írásom kiegészítéséül még csak annyit jegyzek meg az egész várossal kapcso-
latban, hogy annak román neve 1974-ig Cluj volt (magyarul Kolozsvár, németül 
Klausenburg, latinul Claudiopolis), azután pedig a Napoca nevet is megkapta, s így 
lett belőle Cluj-Napoca. A Zilah felé vivő hosszú és széles utca, amelyen lakom, 
a templom építése évében Nagy Lajos király utcaként volt ismert mindaddig, amíg 
meg nem változtatták a jelenlegi rezsimben először Maxim Gorkij, majd legutóbb 
Corneliu Coposu utcává. Kerekdomb román neve pedig – Dâmbul Rotund.
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Rácz Norbert

A hit Isten ajándéka

Idén ünnepeljük az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi tordai ülésén hozott vallás-
ügyi határozatának 450. évfordulóját. E jeles alkalommal a piciny ország politikai 
testülete európai viszonylatban is egyedi határozatot fogadott el, a vallásszabadság 
törvényeként viszonylagos hírnévre szert tevő döntést. E törvénynek köszönhetően 
alakulhatott ki az az egyedi vallási sokszínűség, amely Erdély egyik legjellemzőbb 
tulajdonságává vált. A határozat kimondásától számítja a Magyar Unitárius Egyház 
intézményi fennállását is, ugyanis a törvény megengedő szellemisége tette lehető-
vé, hogy az antitrinitárius közösség intézményes szerkezete létrejöjjön. A kettős 
ünnepség évében ezzel az írással az a célunk, hogy egyfelől fejet hajtsunk az elődök 
bölcsessége előtt, másfelől levonjuk azokat a következtetéseket, amelyek egyetemes 
jellegükből kifolyólag napjainkban is fontosak számunkra.

Illő talán, hogy mielőtt nekilátunk e határozat hátterének, mondanivalójának 
és következményeinek a vázolásához, idézzük magát az ünnepelt szöveget:

„Urunk őfelsége miképpen ennek előtte való gyűlésibe országával közönséggel 
az religio dolgáról végezőtt, azonképpen mostan és ez jelen való gyűlésébe azont 
erősíti, tudniillik, hogy midőn helyökön a prédikátorok az evangéliumot prédikál-
ják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem 
penig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ü lelke azon meg nem nyugodván, 
de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért penig senki 
az superintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne 
szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constitutiók szerént, és nem 
engedtetik ezt senkinek, hogy senki fogsággal, avagy helyéből való priválással 
fenyőgessön az tanításáért, mert a hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely 
hallás Istennek igéje által vagyon.”

A régies nyelvezet, a kontextusából kiragadott szöveg és a mára már letűnt tör-
ténelmi és társadalmi viszonyok sajátos, számunkra meglepően más volta nehézzé 
teszi a megértést. Így a félreértés lehetősége árnyként még akkor is ott leselkedik 
az olvasó feje felett, ha át is vergődi magát a régies hivatalnoki fogalmazás cikor-
nyáin. Bontsuk ki hát óvatos kézzel a szöveget, hadd értsük meg mondanivalóját!

„Urunk őfelsége (…) országával közönséggel…” – 
Egy ország a léthatáron
Az úr, akiről itt szó van, János Zsigmond, a fiatal Erdélyi Fejedelemség első 

uralkodója, Szapolyai János és Jagelló Izabella egyetlen gyermeke, az idő tájt 28 
éves fiatalember, testőrkapitánya, Gromo szerint középmagas, vékony derekú, 
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erős karú ember, aki örömét leli a zenében, a vadászatban és a teológiai vetélke-
dések hallgatásában. Az ország pedig, amelyet kormányoz, a függetlenségét éppen 
megszerző fejedelemség, amely létét a török kegyének köszönheti. Erdély messze 
áll még a Bethlen Gábor korában elért tündérkerti állapotától. A törökbarát és né-
metpárti csoportok közötti viták mély barázdákat szántanak, amelyekbe a harag 
magját veti el a történelem. A fiatal uralkodó úgy kell vezesse megosztott orszá-
gát, hogy közben a két nagyhatalmat se sértse döntéseivel. A keresztény Erdélyt 
Európa politikai térképére rá kell rajzolni, miközben a függetlenséget garantáló 
törököt sem szabad túlságosan felingerelni. Lényegében az ő uralkodása idején 
alakult ki az a sajátos külpolitikai helyzet, amely e két erő közé ékelt piciny feje-
delemség külpolitikáját meghatározta.

A helyzet az országon belül is zavaros. A fiatal politikai entitásnak belső struk-
túrája még nem szilárdult meg. A  középkori egyházi rendszerre ráépülő világi 
hatalom ebben az időben teljesíti ki intézményi formáját azért, hogy a határok 
körülvette senkiföldjéből valódi európai ország legyen. E politikai struktúrát, va-
lamint a kormányzást egy egyedi forma, a három „nemzet” képezte országgyűlés 
jelentette. A nemzet fogalma itt megtévesztő lehet, ugyanis itt nem a szó modern 
értelmére kell gondolni. Erdély rendi társadalom, amelyben a három rend (vagy 
nemzet) képviselői döntenek. E rendszer 1437-ben jött létre Csicsókápolnán, a Bu-
dai Nagy Antal-féle parasztfelkelés leverése érdekében. A vármegyei nemesek a 
székely és szász székek segítségét kérték, hogy a fellázadt parasztokat legyőzhes-
sék. Az önállóvá váló fejedelemség számára később ez képezte a politikai vázat is. 
A helyzetet jól kell érteni! Itt nem a magyar, székely és szász etnikumú személyek 
kötnek szerződést egymással, hanem a vármegyei nemesség, valamint a teljesen 
más közigazgatási formában – székekben – élő székelyek és szászok. A helyzet 
„nagy vesztese” nyilvánvalóan a parasztság, közelebbről a jobbágyok, akiknek 
a képviselete csak áttételesen, uraik révén valósul meg. Az ekkor már Erdélyben 
élő románok közül egyesek a magyar nemesség sorait gyarapították, ilyen minő-
ségben, etnikai hovatartozásuktól függetlenül, tagjai voltak az országgyűlésnek, 
eltérően a magyar és román parasztságtól, amely beszélt nyelvétől függetlenül 
képviselet nélkül maradt. Ezek a rendek üléseztek, János Zsigmond uralkodása 
óta, magyar nyelven, és döntöttek az ország sorsáról.

„…miképpen ennek előtte (…) az religio dolgáról 
végezőtt…” – A tél-túl villámló Ige kisülései
Az alcím Heltai Gáspárhoz kalauzol, aki saját kora egyik tektonikus erejű vál-

tozásának, a protestáns reformáció erdélyi hatásának az előtörténetét vezeti be e 
szavakkal. A lutheranizmus már az 1530-as évektől beszivárog a szász kereske-
dők révén, és az egyházi nyomásgyakorlás ellenére szinte ellenállás nélkül ter-
jedni kezd. Az első alkalom az ország történelmében, amely tárgyalja e helyzetet, 
az 1557-es országgyűlés, amelynek határozata szabad vallásgyakorlást biztosít a 
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katolikusok mellett a lutheránusoknak is. E szellemiségben válik később elfoga-
dottá a Francesco Stancaro és Kálmáncsehi Sánta Márton által elterjesztett helvét 
reformáció, amelynek bástyája a kolozsvári főpap és fejedelmi prédikátor, Dávid 
Ferenc lesz. Az erdélyi rendek az 1568-as döntés előtt és után is megengedően vi-
szonyultak a vallás kérdéséhez. A korabeli kizáró európai trend helyett a befogadó 
magatartást részesítették előnyben.

Az 1557-es döntés előzményét képezi az az Augsburgban elfogadott békeszer-
ződés, amely a történelemben először fogadja el a lutheránusok létjogosultságát. 
E határozatban kimondottak képezik majd évszázadokra meghatározó módon az 
európai viszonyulást a vallás kérdéséhez. Itt mondatik ki a „cuiusregio, eius re-
ligio” (akié a terület, azé a vallás) elve, illetve az uralkodókra vonatkozó „ius 
reformandi” (a reformációhoz való jog). Augsburg a tekintetben is fontos, hogy 
latens módon kimond még egy dolgot, éspedig azt, hogy vallási ügyekben minden 
megállapodás időlegesnek tekintendő, illetve csupán a lehető legkevesebbet sza-
bad megengedni. Így például a megfelelő politikai képviselet nélküli reformátusok 
már nem estek az augsburgi béke által megrajzolt tolerancia körébe.

A kimondott és elhallgatott erővonalak aztán visszaköszönnek a kor vallást 
tárgyaló politikai döntéseiben, például az 1579-es utrechti örök unióban, az 1598-
as nantes-i ediktumban, az 1648-as vesztfáliai békében vagy az 1649-ben kimon-
dott marylandi békében. Csupán egy kivételt említhetünk e helyen, az 1573-as 
varsói konföderációt, amely az öt évvel korábban Erdélyben kimondott rendelet 
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párja lehetne megengedő mivoltában. De hát ebben a hasonlóságban talán nincs 
is semmi meglepő, már csak azért sem, mert mindkét ország vallási kérdéseinek 
hátterében szürke eminenciásként ott találjuk Giorgio Biandrata doktort. Egy jö-
vőbeli kutatás tárgya lehetne annak a feltárása, hogy vajon mi módon kommuni-
kál egymással a két határozat.

„…helyökön a prédikátorok az evangéliumot 
prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint…” – 
egy protestáns ország protestáns törvénye
Az Erdélyi Fejedelemség megerősödésével párhuzamosan gyengül a katolikus 

egyház jelenléte Erdélyben. János Zsigmond csecsemő még, midőn a gyulafehér-
vári püspöki rezidencia fejedelmi palotává változik, vagy akkor, mikor az egyházi 
birtok szekularizálása révén nyer az új ország némi intézményi és gazdasági erő-
forrást. Bár a katolicizmust senki sem űzi el Erdélyből, 1568-ban az ország vallási 
térképe protestáns államot mutat. A döntésnek – a reformáció elsöprő elánja mel-
lett – politikai árnyalatai is vannak. A protestantizmushoz való csatlakozás ugyan-
is némileg lazította a Habsburg-házzal való kapcsolatot, nagyobb külpolitikai moz-
gásteret biztosítva a fejedelemségnek. A reformáció egyházainak megerősödésével 
ugyanis a törvényalkotók kifejezték a keresztény Európához való kötődésüket, ám 
hangot adtak fenntartásaiknak is a nyugati erőkkel szemben.

Összegezve, 1568-ra Erdély zömében protestáns országgá alakult, amelyben 
viszont a katolicizmus is megmaradhatott. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt a 
tényt, hogy tényleges katolikusüldözés nem történik az Erdélyi Fejedelemség terü-
letén a 16. században sem. Ám a reformáció kiteljesedését annyira egyértelműnek 
tartották, hogy János Zsigmond korai halála után az országgyűlés kész fejedelem-
mé választani a katolikus Báthory Istvánt. Amennyiben az országgyűlés elsöprően 
protestáns tagjai csak árnyékát érezték volna az esetleges katolikus megerősödés-
nek, bizonyára nem választották volna meg a hithű katolikus főnemest.

Ilyen körülmények között válik érthetővé a határozat szövege, amely prédiká-
torokról beszél, akik – vegytiszta protestáns fogalmazás – az evangéliumot hirde-
tik szabadon.

„…senki az superintendensök közül, se egyebek az 
prédikátorokat meg ne bánthassa…” – egy másfajta 
egyházszerkezet
Az előbbivel való szerves rokonsága miatt foglalkozunk itt az erdélyi egyházi 

szerkezettel. Láthattuk fentebb az ország vallási állapotát, tekintsük most végig az 
egyházi szerkezetet is! E kérdés a mai olvasó számára éppoly idegennek tűnhet, 
mint annyi minden más e forrongó 16. századból. Ma, ha egyházakra gondolunk, 
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akkor struktúrákat látunk magunk előtt. Gyülekezeteket, regionális szintű egy-
házmegyéket vagy -köröket, valamint főhatóságokat, élükön püspökökkel. Mai 
gondolkodásunk szerint egy egyházhoz olyan személyek tartoznak, akik elfogad-
ják annak a közösségnek a tanítását, liturgiáját és hatalmi intézményeit. Ilyen 
egyházat viszont hiába keresnénk a 16. századi Erdélyben. Illetve gyorsan ponto-
sítunk, talán egyet találnánk: a szászok lutheránus közösségét. A mai értelemben 
vett egyházi közösségek kialakulása és letisztázódása a 16. század folyamán zajlik 
Európa-szerte, általában egy-egy hitvallás körül. Így ölt testet a lutheránus egyház 
az ágostai hitvallás körül, illetve a református egyház a heidelbergi káté nyomán. 
E  folyamatot felekezetiesedésnek nevezzük, amely Erdélyben csak a 16. század 
végén, sőt az unitárius egyház vonatkozásában a következő század derekán megy 
végbe.

Az  általunk tárgyalt időszakban Erdélyben két püspökség létezett párhuza-
mosan. Az elsőhöz a szászok tartoztak, élükön Matthias Hebler szuperintendens-
sel, a másikhoz a magyarok és székelyek, élükön Dávid Ferenccel. Kezdetben a 
két egyház tanítása azonos, azaz lutheránus volt. Dávid Ferenc hitváltása után e 
magyar közösség részint lutheránus maradt, ám sokan a püspök tanait karolták 
fel. 1568-ra, mikor Dávid újra megváltoztatja véleményét a hit dolgaiban, és az 
antitrinitárius felfogást fogadja el, az általa vezetett püspökség területén legalább 
négy jól elkülöníthető felfogás él egymás mellett, nem beszélve azokról a vari-
ációkról, amelyektől most kénytelenek vagyunk eltekinteni. Az  erdélyi magyar 
püspökségben együtt éltek katolikusok, lutheránusok, kálvinisták és unitáriusok, 
az egyház legfelsőbb vezetője viszont mindnyájuknak Dávid Ferenc volt. Ez  idő 
tájt a püspök szerepe nem terjedt ki a hozzá tartozó hívek hitére. Ezt az állapotot 
törvényesíti az 1568-as határozat, amely szó szerint tiltja a püspök beavatkozását 
hitelvi kérdésekbe.

„…oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki 
tetszik…” – a szabad papválasztás joga
A történelmi és politikai események gyakran szürke, néha kifejezetten piszkos, 

pragmatikus világából lassan eszmeibb magasságok felé haladunk. Az  első kö-
vetkeztetés, amely e törvény mondanivalójával kapcsolatban levonható, az, hogy 
az augsburgi béke cuius regio, eius religio szellemiségével ellentétben az erdélyi 
határozat a gyülekezet hatáskörébe helyezi a papválasztás jogát. Sem a nemesség-
nek, sem az egyházi hatóságnak, egyetlen földi hatalomnak sincs joga beavatkozni 
a gyülekezet döntésébe. Itt kell gyorsan megjegyeznünk, hogy e határozat nem 
beszél egyénekről, hanem a gyülekezet egy emberként áll a törvényhozók lelki 
szeme előtt. Egy adott település közössége dönt, vállalva annak jó és rossz követ-
kezményeit, akárcsak a pap, aki nem támaszkodhat valamilyen felső instanciára. 
Egyedüli lehetősége Isten igéjének minél tisztább prédikálása.



31AUGUSZTUS
VA

LLÁ
SSZA

BA
D

SÁG
 450 

„…mert a hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, 
mely hallás Istennek igéje által vagyon” – egy nem 
szokványos logika
Az eddig elmondottak kivétel nélkül megtalálhatók vagy levezethetők a 16. szá-

zad gondolkodásából. Még az eddig leglátványosabb jog, a szabad papválasztásé 
is felsejlik más törvényekben, viszonyulásokban. Ha a szöveg itt megállna, nem 
jelentene egyebet egy fura kis ország fura kis logikájának a megnyilvánulásánál. 
Ám ez a záradék mindent megváltoztat, és valóban eszmei magasságba lendíti az 
1568-as törvényt.

Körösfői Kriesch Aladár monumentális festményének középpontjában Dávid 
Ferenc alakja áll, aki bal karját a magasba lendítve, átszellemült, prófétai ábrázat-
tal „kinyilatkoztatja” a „vallásszabadságot”. Arca mennyei fénysugarakban úszik, 
mintha maga a Gondviselés glóriája fonna aranypalástot az igazságtól extázisba 
esett ember körül. E festmény azt sugallja, hogy a törvény a főpap műve. A törté-
nészek viszont egész más tablót festenének. Bár a tordai országgyűlés jegyzőköny-
ve nem áll rendelkezésünkre, és így nem ismerjük a szövegezés pontos folyamatát 
vagy az esetleges vita szereplőit és érveit, azt azért mindenképp látnunk kell, 
hogy ez a határozat egy politikai és nem zsinati döntés nyomán születő teológiai 
törvény. Nem tudjuk, hogy Erdély legjelentősebb reformátorának volt-e szerepe 
a döntés megszövegezésében, ám ez a zárás, ami egyben a törvény logikájának a 
kiindulópontja, teológiai műveltségről árulkodik. A  szöveg ízig-vérig protestáns 
logika mentén érvel. Eszerint az üdvözülés Isten kegyelmi ajándéka, amely a hit 
által születik az emberben. A hit viszont csak a Szentírás olvasása, valamint annak 
helyes magyarázatát nyújtó prédikálás által jöhet létre az emberi lélekben. Olyas-
miről van tehát szó, amely az egyén és Isten között megy végbe. A kor protestáns 
érvelése szerint a legfontosabb dologról, amely az emberi életben felmerülhet, 
a hit révén, ajándékba kapott üdvösségről. Mivel ez a kérdés túlmutat bármilyen 
földi hatalom kompetenciáján, a gyülekezet üdvösségének folyamatába senki bele 
nem szólhat. E gyülekezeté a döntés, vele együtt a kegyelemből létrejövő hit le-
hetősége vagy a kárhozatot hozó félreértés opciója. E  folyamatba emberi hatal-
masság bele nem szólhat, mert akkor illetéktelenül vállalná át a közösségtől a 
felelősséget. És itt, ezen érvelés mentén születik meg egy olyan gondolat, amely 
ebben a politikai dimenzióban ismeretlen volt Európában: a szabad vallásgyakor-
lás lehetősége. Igazságtalanok lennénk, ha nem sietnénk hozzátenni, hogy néhány 
nagyszerű értelmiségi – mint Sebastian Castellio – boszorkánykonyhájában már 
alakot öltött ez a gondolat, ám a politikai döntéshozók asztalán sehol sem fogal-
mazódott meg ilyen tisztasággal, a protestantizmus ízét, velejét magában hordó, 
azt mégis meghaladó érvelés. A kor körülményei között bizony vallásszabadság ez, 
mégpedig a javából. Hasonló gondolat máshol elfogadottságra csak a 18–19. szá-
zadokban jut.
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Összegzésféle

Fentebb ízekre próbáltuk szedni azt, amit a hagyomány köteggé formált, azzal 
a céllal, hogy megértsük e szövegnek a mondanivalóját. Szemünk elé immár egy 
olyan határozat kerül, amely logikájával egyedi a korabeli Európában, egyben 
olyan érték, amely a modern Nyugat számára alapvető fontosságú. Teljesen szo-
katlan módon a  törvény logikája nem a tekintélyesek érdekeit szem előtt tart-
va, hanem az Isten és ember sajátos protestáns viszonyából indul ki. A hit, mely 
üdvözít, Isten igéjének olvasása, hallgatása révén születik az emberben. Ezért e 
folyamatba senkinek sem lehet beleszólása. Ha pedig egy kicsit jobban belegondo-
lunk, akkor a vallási pluralitás gondolatával is hamar szembesülhetünk. Ha vallási 
kérdésekben a közösségnek ekkora befolyása van, akkor ez azt is jelenti, hogy a 
különböző álláspontok békében élhetnek egymás mellett, hiszen – egyebek mel-
lett – az adott közösség döntése is alátámasztja jogosultságukat. Továbbá a szabad 
útkeresés lehetősége is feldereng, ugyanis a Biblia értelmezésének folyamatában 
az igazság minél tisztább kifejezése minden közösségnek és egyénnek lehetősége, 
de kötelessége is.

Ha a fentebbieket összevetjük az Európában uralkodó állapotokkal, a  kont-
raszt még látványosabb lesz. Miközben Európa-szerte egymást gyilkolták a kü-
lönféle felekezetek, Erdélyben évszázadokon át viszonylagos békében élt együtt 
a négy bevett felekezet. Elég egy röpke pillantást vetni kontinensünk vallási 
térképére, és Erdély egyedisége még feltűnőbb lesz. Az évszázadok folyamán a 
különböző országok viszonylagos felekezeti egységességet öltöttek magukra, de 
nem így Erdély, ahol a recepta religiók rendszere megőrizte a pluralitásnak eme 
felemelő példáját.

Idén ünnepeljük együtt ezt az egyedi értéket, kiemelve az erdélyi döntéshozók 
bölcsességét és igazságkeresését!
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Ember és természet szimbiózisa

Zsögödi Nagy Imre élete és munkássága

A 20. századi erdélyi képzőművészet működési mechanizmusa egy szövőszék-
hez hasonló Banner Zoltán szerint: az egyes régiók mélyen elraktározott sajátossá-
gai nyugati szövésminta alapján kapcsolódnak egymásba. Eszerint a kolozsvári és 
nagybányai elsődlegesség mellett a század elején egy új súlypont alakul ki Erdély 
keleti határvidékén, de hosszú ideig úgy tűnt, alkotói képtelenek lesznek bekap-
csolódni a modern képzőművészeti áramlatokba. Nem így történt.

Márton Ferenc, Nagy István, Nagy Imre és Szopos Sándor átütő erejű alkotói 
tevékenysége frissítő fuvallatként vette be magát mind a székely, mind az erdé-
lyi művészi élet berkeibe. Emellett művészi kifejezőeszközeik, formaviláguk – ha 
tudattalanul is –, de egyfajta közös világnézetbe integrálódott, oly módon, hogy 
ezekre a laza kelet-erdélyi csoportosulásnak sem nevezhető kortárs festőkre felfi-
gyelt az olyan jelentős művészi körök egyike is, mint a nagybányai művésztelep. 
Ameddig Nagybányán sokáig elhúzódik a plein air festésmód, a könnyed atmosz-
ferikus hatások tájképen történő megjelenítése, addig a csíki alkotók felfogásában 
a monumentális alakok is helyet kapnak ebben a komor tájban. Ezek a figurák 
gyakran a természeti erőkkel küzdenek, mégis oly módon, mint akiknek létele-
mük az a környezet.

Márton Ferenc népi életkép ábrázolásai és Nagy István alakjainak hősies sors-
vállalása ötvöződik Nagy Imre grafikus beállítottságából kinövő romantikus-idil-
likus táj-ember szimbiózisán alapuló festészeti koncepciójában. Ami a triász tagja-
iban közösnek mondható, az a mítoszteremtő hajlam, amivel a hétköznapi „hegyi 
ember” tevékenységeit emelik az egzisztencializmus kérdésköreibe, valamint az a 
nélkülözhetetlen grafikai alap, amire felépítik a képi világukat. Tehát Nagy Imre 
művészi tevékenysége az imént említett hármas kereteiben is értelmezhető, de 
ennél sokkal tágabb, egyetemesebb viszonyrendszerben is, erről a későbbiekben 
lesz szó.

1893. július 25-én született Zsögödön, Nagy Bálint és Erzsébet gyerekeként. 
Középiskolai tanulmányait a csíksomlyói tanítóképzőben fejezi be. Már kisisko-
lásként a környezete számára érdemes részleteinek a lerajzolása foglalkoztatta a 
legerősebben, emiatt többször is összekülönbözött tanítóival. 1915 és 1917 között 
tartalékos tisztként vesz részt az első világháborúban. Művészi kifejezőereje itt is 
a felszínre törekszik: „A fedezékem kb. négy-öt méteres sárga agyagba volt ásva. 
Valóságos oszlopcsarnokot ástam ki, ülésekkel, figurákkal tarkítva. Egyszóval 
szobrászkodtam. Egy Atlasz-figura tartott egy oszlopot, ez volt az arra járóknak, 
a nézelődőknek a legérdekesebb.” Részben ennek is köszönhető, hogy nemsokára 
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EK – több megálló után – Mezőtúrra ke-
rül. Itt egyfajta katonai művésztelep 
működik, ahol lehetősége nyílik töb-
bek között Nagy István és Márton Fe-
renc társaságában alkotni.

A  következő néhány évben Pes-
ten tartózkodik, szobrászatot tanul, 
majd beiratkozik a Képzőművészeti 
Főiskolára. 1920-tól két évig ösztön-
díjasként a kecskeméti művésztelepen 
alkot. Életének erről a rövid szaka-
száról úgy emlékezik Följegyzéseiben, 
mint a háború megpróbáltatásai utá-
ni fellélegzés paradicsomi légköréről: 
„Az  elmúlt háborús évek lerongyol-
tak, majdnem ruha nélkül maradva, 
a jó meleg nyárban, szinte vad életet 
éltünk. Olvasni, dolgozni, a mulasztá-
sokat lehetett pótolni, amit a hábo-
rúban elvesztettünk. Többé-kevésbé 
zökkenő nélkül folyt az élet, amikor a 
város a folyó ösztöndíjakat kezdte el-
hanyagolni.” Nemsokára tisztázatlan 
ügyek miatt el kell hagynia az aktív 
művészközösséget.

1924-ig ismét Budapesten él, ekkoriban főként rézkarcokat készít, az időköz-
ben felmerülő pénzügyi nehézségei miatt azonban ismét tovább kell állnia, ezúttal 
úgy dönt, visszaköltözik szülőfalujába. Itt az elkövetkezendő időszakban minta-
gazdaságot épít ki, egyrészt, hogy saját magát fenntartsa, ugyanakkor nem titkolt, 
enyhén romantikus hangvételű szándéka volt az is, hogy példát statuáljon a közös-
ség számára. Ő az első szülőfalujában, aki kapálógépet, gereblyegépet, vetőgépet, 
rádiót használ. Méhészettel is foglalkozik, kaptárrendszert alakít ki, ami szintén 
ismeretlen volt addig, valamint a célzott gyümölcstermesztéssel is próbálkozik. 
Kidolgozta a Csíki-medence gazdasági tervezetét, és nem utolsósorban az is meg-
említhető, hogy ő az első síző a környéken.

Továbbra is a művészetnek szenteli életét, egymást követik kiállításai Erdély 
nagyobb városaiban (Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely). A második brassói kiál-
lítása különösen nagy sikert arat, a Klingsor folyóirat köré csoportosuló értelmisé-
giek erős támogatását élvezheti.

1928-ban kiállít Firenzében, a Tavaszi Világkiállításon. Nem marad visszhang 
nélkül az esemény, innentől folyamatosan felfelé ível a karrierje, egyre inkább 
bekapcsolódik a művészi körökbe. A Barabás Miklós Céh tagjai sorába lép, aztán a 
Csíki Székely Múzeum alapítótagjai között is számon tarthatjuk.

Önarckép, olaj, vászon, j. b. l., Nagy Imre, 
1924?, 640x440 mm. CSSZM ltsz.: 1032.



35AUGUSZTUS
KO

LO
ZSVÁ

R
I KIN

CSEK

1937-ben meghívják a londoni 
koronázási ünnepélyre, a  következő 
évben egyéni kiállításra is sor kerül 
Londonban. Külföldi sikerét bizo-
nyítja az alkotó következő feljegy-
zése: „Rotschildnéval csak később, 
Zsögödből tudtam felvenni a kapcso-
latot. A  magammal vitt nyolc képet 
kiállította, el is adta.” Hazai elismert-
ségének egyik gesztusa a Zichy Mi-
hály grafikai díjjal történő kitüntetés.

A  második világháborúba főhad-
nagyként hívják be, a Kárpátok legna-
gyobb csúcsára kellett volna vonulnia, 
de nem sokáig gyakorolhatta tiszt-
ségét, hamarosan megkezdődött a 
visszavonulás Szolnok felé. Ebben az 
időszakban volt egy Horthy Miklós lo-
vasportré-megrendelése, a kép a mai 
napig nem kerül elő.

1949 és 1950 között Kolozsváron 
tartózkodik, a Művészeti Intézet elő-
adótanáraként. Akvarellt tanít, nép-
szerűségét mutatja az is, hogy Veress 
Pál festőművész csak azért költözik át a bukaresti akadémiáról a kolozsvárira, 
hogy Nagy Imrétől tanulhasson. Sajnos mire megérkezik, a mestert már menesz-
tették. Eltávolításának okaként kulákságát szokták említeni. Habár hivatalosan 
nem volt az, időben eladta birtokait az államnak, de hallgatólagosan úgy tartot-
ták számon. Ehhez társultak egyéb „múlasztásai” is. Egyik alkalommal a szovjet 
miniszteri helyettest kellett volna műtermében fogadnia, azonban tizenöt perc 
várakozás után a művész ebédje elköltésére indult. Amikor hazatért, megtalálta a 
cédulát, melyen közölték az intézetből történő elbocsátását.

Ezt követően Marosvásárhelyen él rövid ideig, a cukorgyári munkások tevé-
kenységéről fest életképeket, hogy rehabilitálja magát. Elmondása szerint nem a 
proletárokat látta bennük, hanem a nemes egyszerűséggel élő, dolgozó, gazdál-
kodó embereket. A munkások sem „művész úrként” tekintettek rá, hanem mint 
emberre, aki fest.

1958-ban egy nagyobb szabású kiállítást tart Kolozsváron, tíz év alatt létre-
hozott alkotásait mutatják be a nagyközönségnek. Az  1960-as évek további ki-
tüntetéseket hoznak számára: a Munkaérdemrend I. fokozatát, majd a Kulturális 
Érdemrend I. fokozatát ítélik neki. 1969-ben a Magyar Képzőművészek Orszá-
gos Szövetsége tiszteletbeli tagja lesz. 1976. augusztus 22-én hunyt el. Mindkét 
csíkszeredai lakásának minden alkotását és összes ingóságát a Hargita Megye 

Szüleim, olaj, vászon, j. j. l., Nagy Imre, 1927, 
900x725 mm. CSSZM ltsz.: 1058.
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EK Tanácsára hagyta, azzal a kéréssel kiegészítve, hogy alakítsanak ki egy emlék-
házat, amely teljes életművét bemutatja, ugyanezt a teret kulturális események, 
koncertek lebonyolításának színhelyéül ajánlja fel.

Nagy Imre tehetsége hamar megmutatkozik, kezdetben Nagy István és Márton 
Ferenc nyomán indul el, törekvésének nyomai a Rakodók és Pipás férfi c. képeken 
érhetők tetten. Az I. világháborús részvétele és a főiskolai évek fokozatosan kiér-
lelik sajátos stílusát. Sikerül elsajátítania a fa- és rézmetszés, szén, tinta, tempera 
stb. technikáit, alapos grafikai tudása pedig nagyszerű alapul fog szolgálni a na-
gyobb méretű olajkompozíciókhoz.

A  húszas éveire a Nyugat-Európában hódító expresszionizmus, kubizmus és 
egyfajta realizmus sajátos ötvözete jellemző. „Festményeim beljebb visznek az 
anyagba, s ezt a festészetemet a térkeresés, az anyag plasztikussága, szobrászati 
elemek uralják.”

Kortársai közül Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, Korb Erzsébet, Varga Nándor 
Lajos, Tarjáni Sinkovics Jenő némely alkotásai állnak közel Nagy Imre stílusához. 
Mestere Olgyai Viktor volt, aki beleoltotta a súlyos, tömbszerű formafelfogást, 
ezt egészítette ki saját, szintén erős jelleme. Maga a festő a németalföldi festészet 
képviselőit és id. Pieter Brueghelt tekintette távoli tanítómesterének. Ausztria, Né-
metország, Franciaország, Anglia területén tett utazásai során igyekezett minél 
többet befogadni ezen régiók művészetének sajátos vonulataiból.

Az 1926-os, második brassói kiállítása alkalmával dr. Heinrich Zillich így ír 
alkotásairól:

„Föltétlenül felismerhető ezen a kiállításon is Nagy Imrének a maradandó, ere-
deti stílusa: szereti a darabost, sőt sokszor a brutális kifejezést, kicsattanó életet, 
szereti a tömény (erős) színeket, ami mindig mélyen belénk hatol. De most az a 
benyomásunk, hogy Nagy Imre még jobban látja, mint eddig, a hangosat, a bősé-
get, a tájat. A színáradásokat felbontja és újrarendezi vadul, és mégis bővérűen, 
összekötve a földdel, a messzeséggel, az erdővel; a természet minden formában, 
a groteszkben is, ha csak értelme van, csak alkotásra vár, csak teremteni akar.”

A harmincas évektől kezdődően egyfajta fordulat észlelhető stílusában: a vas-
tagon felvitt festékfelületek kezdenek leolvadni, a nagyobb, darabos foltok felap-
rózódnak, a borongós, komor színvilágot világosabb, melegebb árnyalatok váltják 
fel, a drámai fényhatások és beállítások könnyedebb, szabadabb formákat öltenek. 
Újabb, nagyfokú mesélőkedvet eláruló részletek is megjelennek. A váltást legin-
kább az önarcképeken érzékelhetjük, de ugyanezt végigkövethetjük a portrékon, 
életképeken is.

Az 1924-es és 1925-ös Önarcképein a középpontban, szemből láthatjuk a mű-
vészt komoly arckifejezéssel, drámai megvilágításban. A háttér árnyékba burko-
lózik, halvány, szűrt fény csak a képmás mellnél elvágott alakjára vetül. Maga a 
beállítás eléggé statikus, főleg az 1924-es képen, a másikon már feloldódik ez a 
hatás, a kezek beemelésével, a nyak hátradöntésével.

Az  Önarckép maszkokkal c. festmény a kép a képben gyakorlatát idézi fel, 
ugyanakkor James Ensor azonos című alkotását is eszünkbe juttathatja, de 
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gondolhatunk Manet Émile Zola arcképére is, ahol az író ugyanebben a beállí-
tásban ül egy belső térben. A festő mellett elhelyezett vásznon egy álló, női akt 
tűnik fel, kontraposztos beállítása reneszánsz előképeket idéz fel. Az előtérben kis 
asztalkán festékes tégelyek, ecsetek sorakoznak. A húszas évek tömbszerű, plaszti-
kus formavilága itt levegős, festői megformálássá változik, narrativikus elemekkel 
egészül ki az önarckép műfaja. Nem csupán egy portréról van szó, érvényhez jut 
az alkotó művészettörténeti jártassága is.

Az Anyám és a Szüleim c. képeken a tömbszerűség, melankólia, a figurák ön-
magukba fordultsága a meghatározó, ehhez társul a hideg kékes-zöldes színvilág. 
A Kukoricahántás c. 1924-ben készült alkotásán a Pieter Brueghel-féle figurafelfo-
gás a cézanne-i lemezkeszerű formaképzéssel keveredik. A térnek mélységet ad, 
az alakok egy közös tömböt képeznek, mégis mindenkit a munka monotonitása 
köt le.

Külön csoportba sorolhatók azok az alkotásai, amelyek otthonától távol, Kecs-
keméten vagy nagybányai tartózkodásai alkalmával készültek. Ilyen például az 
Alföldi táj c. kép is, amely kiválóan tükrözi Nagy Imre kivételes érzékét az eltérő 
éghajlati sajátosságok és ezekből eredő fényviszonyok megragadására. A dombor-
zati formának megfelelően erős horizontalitás uralja a képet, az impresszionizmus 
ecsetkezelését magán viselő elmosódott formák jelzik a rekkenő hőséget.

A nagybányai művésztelepen alkotott Nagybánya c. olajkép az Alföldi táj el-
lenpárjaként nevezhető meg: itt a vertikalitás válik meghatározóvá, elnagyolt, 
sávszerű, hűvös árnyalatú felületekből alakítja ki a két ember, az épületek és fák 
formáit egyaránt.

A Forrás c. kompozíciója pontosan annyira fegyelmezett, mint amekkora oda-
figyelést igényel maga a téma: a vízhordás. A folyamat minden mozzanatát be-
mutatja a festmény, az önarcképeknél megfigyelt mesélőszándék itt még határo-
zottabban jelentkezik. Érdemes megfigyelni a háttér és egyáltalán a környezet 
kialakítását: a témából logikusan következő természeti létezők (fű az előtérben, 
a víz tükre, dombok a háttérben) színeit összemosta a készítő, és montázsszerű sá-
vokat alakított ki belőlük. A szabadabb kubista jellegű térformálást ellensúlyozza 
az alakok plaszticitásával, a földszínek meleg színárnyalataival.

Az 1930-as odaliszk, vagy Vénusz-beállítású Akton már megfigyelhetjük a szí-
nek „belső fényét”: a vörös drapéria izzása a háttér hideg színfoltjai és a nő bőré-
nek zöldes árnyalatai szokatlanul feszült viszonya hatja át a képet.

A Pihen a család c. mű szénaboglya aljában rejtőző családja valóban a nyu-
galom megtestesítője, a zöldes-sárgás dombok letisztult formáinak hullámzása is 
ugyanezt a harmóniát erősíti. A fény merőlegesen vetül a dombokra, jól érzékel-
hető a levegő forrósága, a háttér egének különféle színsávjai az ugyancsak válto-
zékony, bizonytalan időjárásra utalnak.

A  Répaszedők c. alkotás a Forráshoz hasonlóan egy mozgássorozatot tükröz, 
a már jól ismert robusztus alkatú nők szedik és hordják a zöldségeket. Itt is kifeje-
zésre jut a munka egyhangúsága, ismétlődése, amely valamiképpen az élet monoto-
nitásába való elégikus belenyugvást is megfogalmazza. A kora reggeli fény enyhén 
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EK jobbról, a kép belsejéből vetül az elő-
tér felé. Amellett, hogy mélységet ad a 
kompozíciónak, végtelen melegséggel, 
puhasággal ruházza fel a természetet.

Az ötvenes–hatvanas években egy-
re inkább a látványközpontúság kerül 
előtérbe. A korábbi nagy tömegű szín-
foltok egyre több apró színfoltra tago-
lódnak. A  fülledt atmoszféra helyét 
valami szellős, hegyi frissesség vesz 
át. Ugyanakkor utolsó periódusának 
van egy másik iránya is: elnagyolt, 
ceruzarajzszerűen kialakított, ideges 
színfoltokból alakítja ki szomorkás, 
baljós hangulatú olajképeit. Ilyenek 
például a Macskák, Az  utolsó két ló, 
Vadkörtefa bárányokkal c. művei.

A Vágy és a Hol volt, hol nem volt c. 
festmények a fennebb tárgyaltakhoz 
képest sokkal oldottabb anyagfelfo-
gást közvetítenek. Ember és termé-
szet, ember és állatvilág bensőséges 
kapcsolatát oly módon juttatja ér-
vényre a művész, hogy a figurák is 
hasonló anyagszerűséggel vannak 
megformálva, mint a környezetük, 

mintegy beleolvadnak a hegyi világ otthonosságába. A táji elemek megmintázásá-
ban a korábbi hullámzó, kerekded formákat felváltja az enyhén szálkázott, hosszú-
kás ecsetvonásokból kialakított, festőiségre törekvő formavilág.

Az  1959-es Vihar, a  Madárijesztők és Az  utolsó két ló c. alkotások tartalom 
szempontjából is eltérnek a korábbi művektől, a bukolikus hangulatú tájakba va-
lami nyugtalanító férkőzik. A Vihar a két évvel korábbi azonos című képnek az 
újragondolása. A kompozíció rendkívül dinamikus, legalább annyira, mint a rajta 
keresztülsuhanó lovak vágtája, melyek az emberekkel együtt ereszkednek alá a 
meredek domboldalról.

A Madárijesztők még inkább kifejezi a borzongatót. A jobb alsó sarokban egy 
meztelen női test terül végig egy domb alatt, mellette egy fekete macska oson szá-
jában a zsákmánnyal, aztán a két madárijesztő arctalan alakja következik. Az elő-
tér dombján varjak baljós alakjai kémlelik a falu határát. A templom kiemelt he-
lyet kap, tökéletesen a kép középpontjában található. Mögötte fénnyel borított és 
árnyékba borult dombok és hegyek sorakoznak. A horizontvonalon alig kivehető, 
elmosódott emberi figurák lépdelnek, az égbolt felhőiből rohanó állatalakok bon-
takoznak ki. A hideg-meleg, fényes-árnyékos ellentétek együttese tovább növeli 

Nagybánya, olaj, vászon, j. j. f., 
Nagy Imre, N. Bánya, 1926, 600x440 mm. 

CSSZM ltsz.: 1419.
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a tartalmi elemek miatt keletkezett 
feszültséget.

Az utolsó két ló c. olajfestmény ha-
tározottan az idilli falusi élet véges-
ségét jelzi: az elmosódott, szálkázott 
felületű domboldalban kitaszítottként 
még mindig úgy áll a két ló, mint akik 
azt várják, hogy bekössék utánuk a 
szekeret, de rajtuk kívül egyetlen élő-
lény sincs a tájban.

A Krumpliszedők és a Régi temető c. 
képeken a tér perspektivikus kitáru-
lását vehetjük észre. A korábbi, mun-
kavégzést megjelenítő alkotásokon 
csupán néhány, robusztus figura ka-
pott helyet, ezeken viszont a táj nagy 
részét tevékenykedő emberalakokkal 
tölti ki. A magaslati nézőpontnak kö-
szönhetően a távolabbi dombokra és 
hegyekre is rálátás nyílik, így erősen 
mélyülni kezd a kép tere, több részle-
tező, narrativikus motívumnak adva 
helyet.

Általánosan elmondható, hogy műveit legtöbbször olajjal készíti, de előfordul-
nak temperaképek is. Nagyobb kompozícióit számos vázlat, fametszet előzi meg. 
Vannak, akik elsősorban grafikusként tartják számon Nagy Imrét. Kétségtelen, 
hogy abban a műfajban is egyedülállóan teljesített, de talán még érdekesebb az, 
ahogyan a fametszés gyakorlatait, technikáit használja a festészetében.

A komponálással kapcsolatos nézőpont kapcsán dr. Pogány Gábor művészet-
történész Erdélyi látásmód a festészetben c. szövegét tartom hasznosnak röviden 
bemutatni, ugyanis rávilágít egy kulcsfontosságú tévedésen alapuló mítoszra: 
a különleges erdélyi szemléletmódról van szó. Ha magyarországi és erdélyi fes-
tők közös tárlatát tekintjük, azonnal felismerjük az utóbbit. Az író szerint adott-
ságként kezeljük az erdélyi nézetet, így könnyen lehet mítoszokat, nagyfokú 
kivételességtudatot építeni rá. Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a kérdéskört, hamar 
rájöhetünk, hogy egy régóta használt képépítési módról van szó, amelyet Pieter 
Bruegheltől – akinek munkássága, mint már mondottuk, hatással volt Nagy Imre 
festészetére is – Cézanne-ig számos művész előszeretettel alkalmazott, ha megkí-
vánta a téma és a táj. A klasszikus komponálási módot (középen horizontvonal 
jobbra és balra motívumok) hegyi környezet esetében el kell forgatni kilencven 
fokkal, hogy a horizontvonal felemelkedjék, és a megfelelő motívumokat bele le-
hessen helyezni az így keletkezett térbe. Erre az egyik legidevágóbb példa Nagy 
Imre Az én falum c. képe, de Nagy Istvánnál, Incze Jánosnál és más hegyvidéki, 

Vihar, tempera, rétegelt lemez, j.k.l., 
Nagy Imre, Kvár., 1957, 595x490 mm. 

CSSZM ltsz.: 1045.
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EK nem erdélyi festőnél is észrevehető e képalkotási mód alkalmazása. Mindettől füg-
getlenül az erdélyi festészet semmivel sem lesz kevesebb, és az, amit „erdélyiség-
nek” nevezünk, megmarad és pontosan attól értékes, hogy nem tudjuk pontosan 
megfogalmazni, miben is áll ez.

A vásznain jelentkező tájak és különleges fényviszonyok szinte kizárólag a Csí-
ki-medence domborzatának és sajátos éghajlatának ihletésében születnek. A ködös 
reggelek, magas páratartalom miatt néha egészen talányos fényviszonyok kelet-
keznek, tiszta időben pedig merőlegesen vetül a fény az egyenetlen, ezerarcú tájra. 
A Három-hegy a legtöbb alkotás hátterében ott magasodik, gyakori jelenléte fel-
idézheti a nagy festőelőd, Cézanne Mont Saint Victoire hegyéhez fűződő viszonyát.

A figuráit egyszerű paraszti tisztasággal és súlyos jelenléttel formázza meg. 
A világtól elszigetelve, nem törődve annak rohamos átalakulásával, a Gondvise-
lőbe vetett hitben élik mindennapjaikat. Nem magukat az alakokat idealizálja, 
inkább a tevékenységüket emeli ki, ezért sincsenek részletezően kidolgozva az 
arcok. Azt is mondhatnánk, hogy a tájban feltűnő emberek egy kicsit a modell és 
a staffázsalakok között helyezkednek el.

Továbbá az a kapcsolat is kiemelendő, ami a művész és környezete között lét-
rejön: Nagy Imre nem szemléli, hanem megéli a tájat. Feljegyzések is maradtak 
arra vonatkozóan, hogy mennyire lételeme volt a természetben való bármine-
mű tevékenység. Nem csupán festői igényeinek vagy esztétikai tapasztalatának 
kilégítésére szolgál, hanem egyúttal az élettere is, amellyel szimbiózisban él.

Összegezve, Nagy Imre munkásságáról elmondható, hogy kettős irányultságot 
mutat. Egyrészt szülőfalujának környezetét és az ott élő emberek sajátos lelkü-
letét a lehető legkifejezőbb módon emeli művészetté és juttatja el a kontinens 
távoli sarkaiba is, másrészt a külföldön tett utazásai, tanulmányai gyümölcsét 
is meghonosítja otthonában. Így például az alföldi tartózkodása során kifinomo-
dott levegőhatások iránti fogékonyságával ragadja meg a Csíki-medence sajátos 
atmoszférikus közegét. Saját stílusában lenyűgöző a koloritja, az, ahogyan ebből 
megteremti a maga olykor súlyos, monumentális, máskor könnyedebb formáit. 
Hihetetlen fogékonysággal ragadja meg környezete természeti jelenségeit, fény- és 
éghajlati viszonyait, majd ezeket sajátos eszközökkel önti művészi formába.

Irodalomjegyzék

Szabó András (szerk.): A mi nagy Imrénk. Válogatás Zsögödi Nagy Imre festőmű-
vész műveiből. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2008.

Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században. Képzőművészeti Ki-
adó, Budapest, 1990.

Szücs György (szerk.): Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920–1990. 
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015.

Szabó András: A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre. Pallas Akadémia – Csíki 
Székely Múzeum, Csíkszereda, 2006.
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Gaal György

Házsongárdi évfordulók (2018–2019)

A 433 éves Házsongárdi temető elmúlt évi történetével kapcsolatosan három 
esemény érdemel külön említést.

Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész sírjainak a rendbetételéhez csat-
lakozva 2017. augusztus 12-én Berde-megemlékezésre került sor a Bánffy-palota 
Tonitza-termében. Ezt a kezdeményező, Gergely Erzsébet, a Házsongárd Alapít-
vány igazgatója nyitotta meg, majd alulírott a Berde család történetéről tartott 
előadást, Dávid Gyula – felolvastatott dolgozatában – Berde Mária írói pályáját 
ismertette. A szimpózium folytatásaként a múzeum földszinti termében megnyílt 
a Berde Amál-emlékkiállítás, melynek kurátora Székely Sebestyén György művé-
szettörténész volt. A reformáció 500. évfordulójára rendezett szeptember 29–30-i 
ünnepségeken nyílt meg a Berde család jeles tagjait bemutató pannós kiállítás a 
Református Múzeum tetőterében. Ennek kurátora Szebeni Zsuzsa színháztörté-
nész volt. A megnyitón a kiállítást megtekintette Orbán Viktor miniszterelnök és 
Kató Béla református püspök. Az évfordulóra Gergely Istvánné 30 oldalas színes 
füzetet állított össze Reformáció 500 – Házsongárdi zarándoklat címmel. Teme-
tősétát is vezetett az ünnepségek alkalmával a református sírok megtekintésére. 
A felújított Berde-sírokat végül október 19-én ünnepség keretében Kató Béla püs-
pök áldotta meg.

A  már évtizedek óta eredeti sírjuktól megfosztott két jeles személyiségnek 
állíttatott méltó emléket a Házsongárd Alapítvány: Finály Henriknek és Melka 
Vincének. Finály Henrik felújított kövét és Melka Vincze Gergely Zoltán készí-
tette síremlékét 2017. november 21-én avatták fel a Lutheránus temetőben. Ger-
gely Istvánné emlékbeszéde után a lutheránus és a római katolikus egyházak 
lelkészei áldották meg a sírköveket. A temetői szertartás után a Római Katolikus 
Nőszövetség dísztermében emlékülésre került sor, amelynek keretében Egyed 
Ákos akadémikus Finály Henrikről, Murádin Jenő művészettörténész Melka Vin-
céről tartott előadást. Ugyanakkor Murádin Jenő dedikálta frissen megjelent 
Melka-monográfiáját.

Purjesz Zsigmond orvosprofesszor halálának a 100. évfordulóját megelőző na-
pon, 2018. január 26-án a szülőváros, Szentes kezdeményezésére sírkoszorúzásra 
és emlékülésre került sor. A temetőben a koszorúzás alkalmával alulírott, Gergely 
Erzsébet és Szirbik Imre szentesi polgármester mondott megemlékező szavakat, 
majd az Erdélyi Múzeum-Egyesület székházában Mile Lajos főkonzul, Oláh Emese 
kolozsvári alpolgármester, Szirbik Imre, Hegedüs Csilla, az RMDSZ üv. alelnöke, 
Sipos Gábor EME-elnök, valamint Bódizs György főorvos, EME szakosztályi alel-
nök köszöntötte az egybegyűlteket. Megemlékező előadást alulírott és Péter H. 
Mária marosvásárhelyi orvostörténész tartott.
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A temető évről évre sírok tucatjaival gazdagodik, s ez gyakran régi sírok el-
pusztítását is jelenti. Ma már ritka alkalom, hogy olyan jeles magyar személyiség 
kerüljön a házsongárdi földbe, mint 2018. február 17-én: ekkor temették Kallós 
Zoltán (1926–2018) Kossuth-díjas néprajzkutatót, akinek neve már fogalomszám-
ba megy a magyarság körében.

A következőkben a 2018/2019-ben 25-tel osztható számú évfordulós neves sze-
mélyiségek sírjait mutatjuk be.

Augusztus 6-án hídvégi és oltszemi Nemes János grófra (1792–1868) em-
lékezhetünk halálának másfél százados évfordulóján. Egyike volt Erdély 
előkelő főurainak: császári és királyi kamarási, valóságos belső titkos ta-

nácsosi címmel és a Lipót-renddel tüntette ki az uralkodó, egy ideig Felső-Fehér 
vármegye főispáni székét töltötte be. Első, gróf Bánffy Jozefával (†1819) kötött 
házassága gyermektelen maradt, de a gróf Berchtold Máriával (1795–1870) kötött 
második frigyéből heten születtek. A sorrendben hatodikként világra jött Nemes 
János (1834–1905) gróf Bethlen Polixénát vette nőül, s így lett a Farkas utcai 
Bethlen–Nemes-palota tulajdonosa. A családnak Hídvégen volt pompás kastélya, 
de többnyire Kolozsvárt laktak.

Augusztus 29-én Péntek Ár-
pád (1921–1993) teológiai tanár 
halálának a negyedszázados év-
fordulója köszönt ránk. Lugosról 
indult, Kolozsvárt és Nagyenye-
den végezte a teológiát. 1943-
tól segédlelkész Temesváron, 
majd 1946-tól Szucságon, végül 
Ótordán parókus lelkész. Megír-
ja az ótordai református templom 
építéstörténetét. 1968–69-ben 
Amszterdamban folytat egyete-
mi tanulmányokat. 1972-től a 
kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben a református gyakor-
lati teológia tanára. 1982–1990 
között az intézet rektora. 1990 
őszétől a Református Tanárkép-
ző Fakultás szervezője és első 
dékánja. 1973-ban doktorált, 
számos tanulmányt és prédikáci-
ót tett közzé. A Református kert 
parcella betonsírjában nyugszik.
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Augusztus 30-án Balaskó Nándor 
(1918–1996) szobrászművész szüle-
tési centenáriumát ünnepelhetjük. 
1937–1943 között Bukarestben, majd 
Budapesten végezte felsőfokú művé-
szeti tanulmányait. Szovjet hadifogság 
után 1948-tól a kolozsvári Magyar Mű-
vészeti Intézet, majd a Ion Andreescu 
Főiskola szobrászat–kerámia tanszéké-
nek a vezetője. 1970-ben Portugáliába 
menekül, s ott Sintra városában alkot. 
Nyugat-Európa és Amerika több vá-
rosából kap megrendelést, nemzetközi 
hírű szobrászművész lesz. Nagymére-
tű, neoklasszicista kompozíciókat és 
portrékat alkot. Németországban éri 
a halál, de kívánságának megfelelően 
Kolozsvárt temetik el, sírja a II. B par-
cellában található.
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Nyolcvanas évek

egy nyúlketrec
a nyikorgó létra lelke
az első Bulgar Tabac
a kukoricásban

a gyermekkor halvány
emlékei lassan tűnnek el
mint sosemvolt csónak
augusztusi tengeren
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Szabadszentkirály

Szabadszentkirálynak a neve onnan eredt, hogy valamikor Mátyás király a 
németekkel való harc közben szorult helyzetbe került, és a szentkirályi emberek 
hirtelen nem tudták másként elbújtatni, lefeküdt, és egy nagy teknőt borítottak rá, 
és két ember ráült a teknőre, és nekiálltak rajta kártyázni. Hamarosan odaértek az 
üldözői, aztán kérdezték, hogy:

– Nem láttak erre egy embert, egy vitézt menni?
Azt mondják, hogy:
– Láttuk – aztán mutattak egy irányt, hogy – erre és erre szaladt.
Mentek utána, és így menekült meg Mátyás király az üldözői elől. Ezért adta a 

szabadszentkirályi nevet a községnek.

Kémer (Szilágy megye)

Máttyás király

Máttyás király eccer vándorútja közben – tikkasztó hőség vót, s megszomjazott 
szörnyen. S amin ment, egy daráló vízimalomhoz ért. A mónárlegéntől egy pohár 
friss vizet kért. Jön is már a mónár egy pohár friss vízvel. Kerék malomkövet meg-
emelt fél kézvel. S mihha tálca vóna, azon nyujtotta fel a vizet Máttyásnak a lóra.

Elállott a szeme-szája a királynak.
– Jé, mónár! Hogy hívnak?
– Hát, Kinizsi Pálnak.
– Nem jobb lenne neked, ha katona lennél?
– Hát biza, uram, sohase vót nagyobb vágyam ennél!
Így lett Kinizsi Pál a Máttyás katonája. Nagy vitéz lett belőle. Vezérség szállt 

rája, s a Kenyérmezőn eccer egy roppant török hadat ugy elpáholt, hogy hazáig 
szaladt. S a győztes csatára nagy dáridót csapott.

A két kemén markába két törököt kapott, s a harmadikot felvette a fogával, s a 
kállai kettőst így járta negyedmagával.

Andrásfalva (Bukovina)
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A megtrágyázott lencse

Elmegy a szegény emberhez Mátyás. Este. De diákruhába. És azt mondja:
– Befogadsz?
– Igen. Befogadlak. Gyere be.
Bemegy Mátyás, és no, elébe tesz egy tál lencsét. Akkor azt mondja Mátyásnak:
– Állj meg. Menyek hozzak ki zsírt és még: – Me, teszem, hogy még jobb legyen. 

Legyen finomabb az a lencse, megtrágyázom.
Na jól van. Mátyás megeszi, elbeszélgetnek s elmegy. S akkor hagy egy gyűrűt 

nekie, azelőtt mielőtt elment, ez a gyűrű, evel keresse.
– Gyere Budára, és mutasd ezt a gyűrűt. Akkor nézd meg, be fognak engedni.
Na felkerekedik, el is megy s mutassa azt a gyűrűt, igen-igen tisztelik azt a 

szegény embert. Bemegy. Hát ki fogadja? Mátyás.
– Uram, király, bocsáss meg, hogy csak egy tál lencsével tudtalak felszolgálni.
– Semmi. Űlj le az asztalhoz. – Leül, s akkor hoz egy tányér ezüstöt. Letölti az 

asztalra. S hoz egy tányér aranyat is. – Na ez azér. Ezt megtrágyázom. Ha te is 
megtrágyáztad a lencsét, én is megtrágyázom.

Odaadta a szegény embernek, s aztán élt boldogan az aranyakkal.

Magyarszovát (Kolozs megye)

Mátyás és a bányabáró

Egy bányabáró nagyon nyomorgatta a bányászokat. Hírit vette ennek Mátyás 
király, és titokba beszegődött a bányába tisztviselőnek, hogy nyugodtan szétnéz-
hessen egy kicsit. Látta, hogy milyen gazemberségre készülnek a bányagróf em-
berei, de hagyta. A pénztáros igazságos ember vót, nem akarta, hogy becsapják 
a bányászt. Ezért el akarták tenni láb alól. Kieszelték, hogy feltörik a kasszáját, 
ellopják a pénzt, becsukatják. Úgy is vót. Befalazták a bányába a szerencsétlent. 
Másnap megjelent Mátyás király nagy kísérettel, és kiszabadította, a  bányabá-
rót meg a pereputtyát elcsapatta. Nagyon a szívén viselte a bányászok sorsát, 
merhogy a város azelőtt az anyjáé vót. De ő mindenhova elment, ahol a szegénye-
ket sanyargatták, és igazságot tett.

Nagybánya (Szatmár megye)
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Mátyás király udvari bolondja

Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. 
Egyszer csak azt látja, hogy udvari bolondja sietve megy.

– Hová-hová, fickó, ilyen sebbel-lobbal? – kiáltott le neki a király.
– Téged akarlak meglátogatni, komám.
– Hadd el, nem lehet az.
– Nem? És miért nem?
– Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni.
– Hát akkor te hogy jutottál be?
Ez  a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott rá felelni, 

azért nem haragudott egy csöppet sem.

Tóth Béla

Mondja kend értelmesebben!

Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták 
egymásnak: „Nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé me-
gyek is!” Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett a felett, hogy az egyik új 
vesszőkerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, s így a kerítés elrohadt, de rá-
adásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt, s a disznónak beleharapott 
a fenekébe. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan 
sem tudtak igazságot tenni. A két ízben is károsodott székely elhatározta, hogy pa-
naszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja:

– Mondja kend egy kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg 
jól az egészet.

Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely ekképpen:
– Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy 

kerítést vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most 
mondjuk, hogy én vagyok a disznó, s felséged a kutya; én átbújok a rossz kerítésen, 
felséged meg beleharap a fenekembe.

Magyarpéterfa (Kis-Küküllő megye)
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Tíz évvel az első után az idén meglett a CFR negyedik bajnoki címe is, amellyel 
máris a román futball örökranglistájának hatodik helyére ugrott, holtversenyben 
az Universitatea Craiovával, a Petrolullal és a Temesvári Ripensiával. Alig egy év-
vel a csődvédelem alól való kiszabadulás után máris újra trófea került a vasutasok 
vitrinjébe, miközben a csapat sorra döntögette a klubrekordokat.

Az új tulajdonosok döntései és Dan Petrescu edzői viselkedése ugyan gyakran 
kiverte a biztosítékot a szurkolóknál, ám ők nem népszerűségi versenyt akartak 
nyerni, hanem bajnokságot. Ehhez pedig tapasztalt játékosok kellettek és jól szer-
vezett csapat, amelyet a sajtó és az ellenfelek előszeretettel minősítettek túlzottan 
védekező szelleműnek, ám az eredmények végül az edzőt igazolták.

A szezon rekordjai:
1. A CFR a szezon során 79 pontot szerzett, ami klubrekord – eddig a 2008-

as bajnok volt a legjobb, 76 ponttal.
2. Az  alapszakaszban 59 pontot szerzett, nemcsak klubrekord, hanem or-

szágos csúcs is, a rájátszásos rendszer bevezetése óta eddig 52 pont volt a 
legtöbb az alapszakaszban.

3. Három meccset vesztett el összesen a bajnokságban, szintén klubrekord – 
eddig szintén a 2008-as bajnokcsapat volt a csúcstartó, négy vereséggel.

4. Mindössze 19 gólt kapott – klubrekord.
5. A 36 mérkőzésből 22-t hozott kapott gól nélkül a csapat – klubrekord.
6. Hazai pályán nemcsak veretlen maradt, de a Fellegváron egyszer sem 

vezettek az ellenfelek – klubrekord.

A nagy rivális FCSB-t (amelyet már tilos Steauának nevezni) ugyan egyszer sem si-
került legyőzni, de ki sem kapott tőle a vasutascsapat. A négy rangadó egyformán 
1-1-es döntetlennel zárult, bár a rájátszásban igencsak frusztráló volt, hogy a bu-
karestiek mindkétszer a legvégén egyenlítettek. Áprilisban volt az a hullámvölgy, 
amikor megingott a csapat önbizalma, de a három májusi meccsen már ismét 
tökéletesen zárt a védelem, elöl pedig mindig volt aki gólt lőjön.

A CFR-nek ugyan nem volt klasszis csatárteljesítménye, viszont a szezon során 
16 játékosa is szerzett gólt, ami az ellenfelek számára állandó bizonytalanságot és 
kiszámíthatatlanságot jelentett. Szemben az alig változó védelemmel és középpá-
lyával, centerposzton hat játékos is megfordult a szezon során, közülük a francia 
Omrani volt a leghatékonyabb a maga 8 góljával. És bár George Țucudean szemé-
lyében a CFR adta a Liga 1 egyik társgólkirályát, az aradi támadó 15 góljából csak 
négyet szerzett kolozsvári színekben, a többit még a Viitorul játékosaként lőtte az 
őszi idényben.
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A döntő tényező azonban a rendkívül tapasztalt középpályás volt, a 35 éves, 
Izraelből hazaigazolt román válogatott, Ovidiu Hoban, a 34 évesen visszatérő ar-
gentin Bajnokok Ligája-hős Juan Emanuel Culio és a 32 éves Ciprian Deac triója 
egyszerre volt a csapat támadásainak motorja és az ellenfelek játékának szétrom-
bolója. A sokáig a játék minősége miatt morgó közönség pedig szép lassan vissza-
szokott a fellegvári stadionba, a Viitorul ellen már telt ház ünnepelte a csapatot, 
amely négy év szünet után a nyáron az európai kupaküzdelmekbe is visszatért. 
De már Petrescu nélkül, a  sikeredzőt négyszeres fizetésért csábította el a kínai 
ligában sereghajtó Kujcsou Hengfeng, beárazva a román bajnokságot. 

Boros Miklós
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Bethlen Zsuzsanna szakácskönyvét az 1692-ben Marosvásárhelyen, Tofaeus (Tó-
fői) Zsófia által összeállított kéziratról másoltatta. A több másolatban is fenn-
maradt munka aztán nyomtatásban is megjelent 1695-ben Misztótfalusi Kis 

Miklós gondozásában. A Teleki Tékában őrzött változatból nyújtunk ízelítőt.

Töltöt czipó
A tzipónak ki kell vájni a’ belét, magát is szépen meg hámazván tsinály rátottát 

hat vagy hét tyúkmonyból, ezt a’ tzipó bélivel jól öszve kell vágni az után egy tál-
ba tévén, vagy három tyúkmonyát kell réá ütni, abban nádmézet, tengeri szőlőt, 
sáfrányt bővön belé, és azokkal megint jobban öszve kell verni, az után aval kell 
a’ tzipót meg tölteni, és egy kis tzipó hajjal tsináld bé hogy az töltelékje a’ tzipóból 
ki ne menyen, azomba egy tsuporban végy szín mézet, bort, akár nádmézet hogy 
jó édes légyen, mondolát, malosa szőlőt, fügét, fa héjjat, és ezekkel a’ szerekkel 
a’ töltött tzipót a’ tsuporban egészszen ted fel, és főzd meg jól az míg fel for, ha 
pedig nem akarod a’ tzipót meg főzni, tehát rántsd meg vajban mind töltelékestől 
és tsináld hídra, és úgy öntsd alája az levet, igen jó étek ha jól tsinálod, és ad fel.

Spanyor lévv
Vagy hat almát meg kell hámazni, és négy darabba ketté ketté hasogatni, és 

úgy keresztűl metzvén ezeket vajban szép piroson rántsd meg, ha meg rántódik 
szed ki a’ serpenyőből, és dugj mondulát beléje, és felyül tengeri szőlővel hintsd 
meg, tölts vagy két kalán bort és egy kalány vizet hozzá, és tálba forrald fel egy 
kalány mézet is tégy hozzá, borsat, sáfrányt, és ha jól meg fő, ad fel.

Cseh rántott
Az almát meg hámazván hasítsd négy darabban, ved az völgyit, és rántsd meg 

vajban, mézben, az után törd meg jól, és szitán verd által egy tálban ahoz tégy 
tyúkmony sárgáját, téjfelt, és mézet, úgy hogy se igen sűrű, se igen híg ne légyen, 
ezt jól öszve kevervén, más mázas tálat keny meg vajjal, és öntsd abban a’ tálban, 
és mind tálastól ted jó sebes szénre, és süsd meg, vas fedővel felyül és pirítsd meg, 
úgy hogy a’ vas fedőre rakj jó sebes szenet, és mikoron meg fő, ’s jól meg pirosul, 
trágyázd meg nádméz, fa hajjal, ’s ted fel az asztalra, az kinek kell ehetik benne.

Bába fánk
A szép kenyeret metéld apró lapos szeltre, rakd tálba, öntsd meg lágy meleg 

édes téjjel, mikor valamenyire meg ázik szűrd le az tejet, rakd szitára a’ szetlet, 
hogy szivárkódgyék, az után hat vagy hét tyúkmonyat verj egy fazékban vagy 
tálban, mézet belé, habard meg, és a’ szeltett mártogasd belé, egyenként rakd 
serpenyőben meleg vajban, és mikor egy rendet raktál felyül malosa szőlővel rakd 
meg, megint szeltet, megint malosa szőlőt, így rakd egy néhány rendel, ez meg 
lévén rántsd meg hogy mind két felől meg pirulyon, ad fel, trágyázd meg, jó étek 
a’ ki szereti, ehetik benne.
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Paláta
Az édes tejet forrald fel magánoson, és meg hülvén egy tsuporban 16 tyúk-

monynak a’ fejérit verd belé, más tsuporban az sárgáját egyébb szükségre egy 
ejtelni téj kell, és a’ tyúkmonynak fejérit jól meg sodorván öntsd a’ hideg fel forralt 
téjben, abban nádmézet, és rósa vizet, habard meg jól, ted tűzhez mind habard a’ 
míg fel forr tsak távol hogy meg ne kozmásodgyék, töltsd a’ tálban, és meg aluszik, 
felyül hintsd meg malosa szőlővel, mondolával.

Veres béles
Az melly veres tengeri szőlő a kertekben terem főzd meg, azomban egy ser-

penyőben rósa vizet és nádmézet forrald fel, és midőn fel for azt a’ tengeri szőlőt 
ted belé, és mind addig főzd míg jó sűrű lészen, de ne keverd hogy a’ szőlő meg 
ne romollyon, abba bors, gyömbér, szekfű, fa héj, és mandolát aprón metélve, egy 
kevés czitromot reá kell metélni, fa héjjal, nádmézzel jól trágyázd, és a’ béles-
nek való tésztában tsináld belé, mind szintén egyébb vajas bélesb/e/ és ted bé a 
kementzébe süllyön meg, ad fel.

Körtvélly béles
A körtvéllyt szépen meg tisztítván kerekdeden szép vékonyon metéld fel, és 

vajba ránts meg, azomba/n/ malosa szőlőt, és mandolát, forrald fel más edényben 
tsinály tésztát bélesnek az mint szokták tsinálni vajjal, és tyúk monyal el lapítván 
az rántott körtvélyt, malosa szőlőt rakd a tésztára, fa héjjal, nádmézzel trágyázd 
meg, megint tésztával tsináld bé megint, körtvelyel rakd bé, és az szerszámokkal, 
megint tészta és mind így egy néhány versel, leg felyül tésztával tsináld bé a mint 
a’ módgya, és a kementzébe süsd meg, és ad fel.

Egres béles
A kertekben termő meg ért édes egrest tsak úgy zölden tisztogasd meg, az után 

végy anyi nád mézet a’ menyit ítélsz elégnek tortátához avagy béleshez, törd meg 
mint a lisztet, hánd belé az egrest, tölts rósa vizet az menyi egy tyúk mony héjba 
férne, ted eleven szénre had főjjön anyira hogy sűrű légyen, sáfrányt, székfüvet, 
fa héjat, főzd meg jól, de ne keverd hogy az egres egészszen maradgyon, és mikor 
a’ leve mind el fő, ted ki, had hűllyön meg, és az után a’ bélest töltsd meg vélle, 
kementzébe süsd meg, és ad fel.

Palástos riskása
Egy marok riskását tégy édes téjben, főzd meg igen jól, tsak légyen bővön, ad 

fel az tálban, ted ki had hűllyön, nádmézzel hintsd meg, ha gyömbérrel is úgy is jó.

Köles kása
Mosd meg tiszta vízben, ted az tűzhöz akár vízzel akár téjjel, és hogy meg fő, 

egy kevés szitált lisztel törd fel, vajazd meg, ad fel.
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ÁT „Hass! Alkoss! Szépíts!”, avagy 
városszépítő mozgalom Kolozsváron

Több mint 130 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a kincses városban a közös-
ségi városszépítő munka újra civil értékké minősüljön. 2017-ben ugyanis megala-
kult a Kolozsvári Városszépítő Egylet, amely az 1883-ban létrehozott és Haller 
Károly jogtudós, egyetemi tanár és Kolozsvár egykori polgármesterének nevéhez 
szorosan kötődő Kolozsvári Szépítőegylet szellemi örököse kíván lenni. Annak a 
városszépítési mozgalomnak igyekszik a folytatója lenni, amelynek nevéhez olyan 
eredmények fűződnek, mint a Sétatér kialakítása és modernizálása, a Fellegvár 
parkosítása vagy a Mátyás király-szoborcsoportnak helyet adó tér kialakításában 
játszott aktív szerep.

A városszépítés iránt elkötelezett, az esztétikus városkép, az élhetőbb környe-
zet érdekében tenni akaró kolozsváriakat akarja szervezett formában megszólí-
tani az a tucatnyi kolozsvári fiatal, akik megalapították az egyesületet. A civil-
szervezet létrehozásának gondolata Gergely Balázs fejében fogalmazódott meg, 
és nagyon gyorsan lelkes támogatókra talált. A kezdeményezés szükségességét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt 10 esztendő, amely alatt Kolozsvár látvá-
nyos gazdasági és infrastrukturális változáson, fejlődésen ment keresztül, ennek 
köszönhetően pedig azon kevés romániai települések egyike, ahol a demográfiai 
trendek továbbra is pozitív előjelűek. Azon kevés erdélyi városok egyike, amely 
éppen a gazdasági és kulturális vonzerejének köszönhetően nem szembesül a né-
pességfogyás jelenségével.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan vagy talán éppen ennek következtében, vá-
rosunk egyre inkább kezdi elveszíteni az élhető, szerethető, kellemes és eszté-
tikus mivoltát. A  belvárosban és közvetlen környezetében található ingatlanok 
omladozó, poros, szürke homlokzataikkal, a fokozatosan betonszínbe öltöző Főtér, 
Jókai utca és Deák Ferenc utca képe, a  zsúfolt és forgalmas belváros mind azt 
sugallják, hogy elhanyagoljuk, nem fordítunk kellő figyelmet városunkra, környe-
zetünkre. Ez a felismerés vezetett oda, hogy valamit tenni kell a városi összkép, 
mindennapjaink élettere megváltoztatása érdekében. Így született meg tulajdon-
képpen az egyesület első projektötlete, amely a Virágos Kolozsvár nevet kapta. 
A kezdeményezés célja katalizálni egy olyan mozgalom kialakulását, amelyik arra 
biztatja a kincses város polgárait, a  belvárosban működő cégek, intézmények, 
szervezetek vezetőit, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet közvetlen környezetük-
re, hogy díszítsék fel virágokkal ablakaikat, teraszaikat, az épületek homlokzata-
it, öltöztessék virágba kertjeiket, a házak előtti utcarészeket vagy a tömbházak 
közötti zöldövezeteket. A verseny első kiadását a Kolozsvári Városszépítő Egylet 
2017 tavaszán hirdette meg, és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy óriási 
érdeklődés övezi. A kolozsvári magyar és román nyelvű sajtó egyaránt nyitottan, 
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támogatóan állt a projekt mellé, és maximális érdeklődéssel követte végig annak 
alakulását. Hasonló fogadtatása volt a projektnek a kolozsvári polgárok körében 
is, sokan gratuláltak az ötlethez. A versenyre beérkezett pályázatokat egy közéleti 
személyiségekből, művészekből, építészekből és kulturális menedzserekből össze-
álló zsűri értékelte. Az értékelési szempontok között nagyon fontos volt az épület 
és az azt díszítő virágok színvilágának harmóniája, a használt virágok sokfélesége, 
a feldíszített tér forma- és színvilága, és nem utolsósorban az a kizáró jellegű elő-
írás, hogy a projektnek Kolozsváron kell lennie.

A Virágos Kolozsvár verseny 2017. évi első kiadásának díjátadó gálájára október 
10-én került sor. Ennek keretében az egyesület kiosztotta a zsűri megítélte díjakat. 
A három kategóriagyőztes mellett a zsűri két különdíjat is megítélt. A Legszebb 
erkély díjat Lokodi Noémi, míg a Legszebb homlokzat díjat Székely István nyerte 
el. A zsűri döntése értelmében a Legszebb ablak díj Lupan Cristina pályázót illette 
meg. A zsűri különdíjában részesült Zolcsák Péter virágos erkélye, míg az egyesü-
let két különdíjasa Láng Éva és Nădăşan Mihaela.

A díjazottakat a Könczei Emőke kerámiaművész által készített, az egyesület 
stilizált logóját és a projekt nevét viselő virágcserepek egy-egy egyedi példányával 
ajándékozták meg a szervezők.

A 2017-ben lebonyolított verseny sikerén és pozitív fogadtatásán felbuzdulva 
a Kolozsvári Városszépítő Egylet vezetése úgy döntött, hogy a 2018. esztendőben 
tovább folytatja a projektet. Az előző évi kiadáshoz képest néhány újdonsággal is 
gazdagabb lett a második kiadás. Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy a 2017-
ben meghirdetett három versenykategórián kívül (legszebb erkély, legszebb hom-
lokzat és legszebb ablak) egy új nevezési kategóriát is meghirdettek a szervezők. 
A 2018. évi második kiadás alkalmával ugyanis lehet pályázni a legszebb udvar 
díjra is. Ezt a döntést a vezetés azért látta fontosnak meghozni, mert egyrészt már 
a tavalyi pályázók között is volt olyan, aki udvaráról, kertjéről készített fotósoro-
zattal pályázott, de sajnos díjazni nem lehetett. Ugyanakkor azért is fontos volt 
bővíteni a versenykategóriák számát, mert ezáltal talán könnyebb lesz bevonni a 
mozgalomba a kertvárosi részek és a tömbháznegyedek lakóit is.

A Virágos Kolozsvár projekttel kapcsolatos információk és tudnivalók, a 2017-
ben és 2018-ban beérkezett pályázatok, valamint a Kolozsvári Városszépítő Egylet 
rövid bemutatása megtalálható a www.varosszepito.ro honlapon, valamint a Virá-
gos Kolozsvár facebook-oldalon (https://www.facebook.com/viragos.kolozsvar/).

A Kolozsvári Városszépítő Egylet a jövőben számos más projekttel kíván hozzá-
járulni egy másik Kolozsvár-kép kialakulásához, egy tisztább, szebb, élhetőbb és 
egészségesebb élettér megvalósulásához. A Haller-örökség folytatójaként az egye-
sület célja az egykori városszépítő munka folytatása, valamint a „Hass! Alkoss! 
Szépíts!” vezérelv gyakorlatba ültetése és átörökítése a jövő nemzedékek számára.

Szenkovics Dezső,
a Kolozsvári Városszépítő Egylet elnöke
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Ezt a szólást (vízsz. 1., függ. 16., függ. 15.) a roppant kíváncsi emberre mondhatjuk.

VÍZSZINTES: 12. Üregesedő (mészkő) kőzet-
test 13. Gaius ... Caesar (ókori római hadve-
zér, államférfi, író) 14. Kölesből erjesztett, 
csekély alkoholtartalmú, savanykás ital 15. 
Csak egy felső végtaggal rendelkező 16. Iráni 
vallásalapító, a manicheizmus prófétája 17. 
Magot szór 18. Kismértékben 19. Képzelet-
ben megteremtett illúziórendszer 22. Fasor 
közepe! 23. Némileg influenzás! 24. Hullott, 
zuhant 26. Gyémántdarab! 28. Kalácsféle 30. 
Pénzintézetnél elhelyezett összeg 32. Megza-
vart bál! 34. Kötelezi magát, kilátásba helye-
zi 36. Francia személyes névmás 37. Egye-
temi képzési irány 39. Ügynök (román) 41. 
Bosszankodást kifejező indulatszó 43. Szín-
padi öltözet 45. Görög betű 47. Erdélyi ma-
gyar grafikus és festő (János) 50. Dominika 
fővárosa 52. Korszerű 54. Bizakodik 55. Vö-
rös (régiesen)

FÜGGŐLEGES: 1. A, a, a, ... 2. Mértéktelenül 
eszik 3. Királyi módra ül 4. Kétarcú mezo
po támiai–sumer istenség, Enki főisten köve-
te 5. Félig szabad! 6. Múlt idő jele lehet 7. 
Ilyen étel is van 8. Kissé elájuló! 9. Lilealakú-
ak rendjébe tartozó madárfaj 10. Adott idő 
során történő 11. Corpus ... hungarici (magyar 
törvénytár) 17. Római hatos 20. Etruszk vá-
ros volt 21. Vendéglátói vállalkozás pontos 
elszámolási kötelezettség nélkül (németes) 
25. Én, ..., ő 27. A közepébe célzó! 29. Óír 
írásmód 31. Vitalitás 33. ...Zsilinszky Endre 
(politikus, újságíró) 35. Kivonat, összefogla-
ló (francia eredetű szóval) 38. Ég a ... alatt a 
munka (szorgalmas) 40. A te tulajdonod 42. 
Német helyeslés 44. Shakespeare egyik ki-
rálya 46. Felső (német) 48. Etanoladag! 49. 
Részben feloldó! 51. Európai Unió (román 
röv.) 52. Pont a végén!
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Fekete sereg – így hívták Mátyás zsoldoshadseregét.  
Ebben a két szóban csupa e magánhangzó van, akárcsak a se-
reg hosszabb, szintén eszperente nyelven megfogalmazott meghatározásában, 
melyet a zöld pöttytől indulva, a nyilakat követve olvashatsz ki.

Válaszd ki azt a hármat az itt látható 
fegyverek közül, amelyeket a fekete 
sereg katonái is használhattak.



55AUGUSZTUS
KER

ESZTR
EJTV

ÉN
Y

Szólás
Ezt a szólást (vízsz. 1., függ. 16., függ. 15.) a roppant kíváncsi emberre mondhatjuk.

VÍZSZINTES: 12. Üregesedő (mészkő) kőzet-
test 13. Gaius ... Caesar (ókori római hadve-
zér, államférfi, író) 14. Kölesből erjesztett, 
csekély alkoholtartalmú, savanykás ital 15. 
Csak egy felső végtaggal rendelkező 16. Iráni 
vallásalapító, a manicheizmus prófétája 17. 
Magot szór 18. Kismértékben 19. Képzelet-
ben megteremtett illúziórendszer 22. Fasor 
közepe! 23. Némileg influenzás! 24. Hullott, 
zuhant 26. Gyémántdarab! 28. Kalácsféle 30. 
Pénzintézetnél elhelyezett összeg 32. Megza-
vart bál! 34. Kötelezi magát, kilátásba helye-
zi 36. Francia személyes névmás 37. Egye-
temi képzési irány 39. Ügynök (román) 41. 
Bosszankodást kifejező indulatszó 43. Szín-
padi öltözet 45. Görög betű 47. Erdélyi ma-
gyar grafikus és festő (János) 50. Dominika 
fővárosa 52. Korszerű 54. Bizakodik 55. Vö-
rös (régiesen)

FÜGGŐLEGES: 1. A, a, a, ... 2. Mértéktelenül 
eszik 3. Királyi módra ül 4. Kétarcú mezo
po támiai–sumer istenség, Enki főisten köve-
te 5. Félig szabad! 6. Múlt idő jele lehet 7. 
Ilyen étel is van 8. Kissé elájuló! 9. Lilealakú-
ak rendjébe tartozó madárfaj 10. Adott idő 
során történő 11. Corpus ... hungarici (magyar 
törvénytár) 17. Római hatos 20. Etruszk vá-
ros volt 21. Vendéglátói vállalkozás pontos 
elszámolási kötelezettség nélkül (németes) 
25. Én, ..., ő 27. A közepébe célzó! 29. Óír 
írásmód 31. Vitalitás 33. ...Zsilinszky Endre 
(politikus, újságíró) 35. Kivonat, összefogla-
ló (francia eredetű szóval) 38. Ég a ... alatt a 
munka (szorgalmas) 40. A te tulajdonod 42. 
Német helyeslés 44. Shakespeare egyik ki-
rálya 46. Felső (német) 48. Etanoladag! 49. 
Részben feloldó! 51. Európai Unió (román 
röv.) 52. Pont a végén!
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Szombat Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 140 éve, 1878-ban József Károly főherceg, a honvédség főparancsnoka Kolozsvárt 
tartózkodott. A Nemzeti szállóban lakott, gróf Esterházy Kálmán főispán kalauzo-
lásával megtekintette a város nevezetességeit. 
130 éve, 1888-ban vették használatba az Anatómiai, Kórbonctani és Törvényszéki 
Orvostani Intézetek új, Hauszmann Alajos tervezte Mikó utcai épületét.

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

2 170 éve, 1848-ban Kossuth Lajos a képviselőházban nyilatkozatot indítványozott 
a horvát néphez, Európához és a külhatalmakhoz, miszerint „jogosabb téren soha 
sem állott nemzet, mint amelyen mi állunk”.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3 130 éve, 1888-ban Siket-intézet nyílt a városban, a Bel-Közép (Eroilor) utca 6. sz. 
alatti Hutflesz-házban; Olgyay János tanár 8 siket gyermekkel foglalkozott.

4 Kedd Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 565 éve, 1453-ban V. László király Sleunig Gergely kolozsvári plébánost udvari 
káplánná nevezte ki, s az ország területén szabad közlekedési jogot biztosított 
neki.

5 Szerda Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5

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

6 95 éve, 1923-ban a Romániai Magyar Dalosszövetség 23 dalárda részvételével 
megrendezte első országos dalosversenyét Kolozsváron.

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

Regina – latin eredetű; jelentése: 
királynő.

7 50 éve, 1968-ban vették használatba a Majális (Republicii) utcai Biológiai Kutató-
központ modern épületét.

8 Szombat Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 570 éve, 1448-ban Hunyadi János a törökveszély közepette a pápa segítségét 
szorgalmazta: „Míg én és vitéz bajtársaim a keresz ténység javaiért kockáztatjuk 
életünket, illő volna, hogy az igazhívők atyja új tartaléksereg összegyűjtése céljá-
ból a vallás oltárára pénzsegélyt áldozna.”

9 Vasárnap Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 150 éve, 1868-ban Kolozsvárra érkezett Mariano Falcinelli érsek, pápai nunci-
us Fogarassi Mihály püspök kíséretében. A Feleken küldöttség fogadta, Biasini 
Kajetán olasz nyelven üdvözölte, harangzúgás közepette léptek be a Szent 
Mihály-templomba.
80 éve, 1938-ban született Kolozsváron Oláh József műszaki szakíró.

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

10 360 éve, 1658-ban török-tatár csapatok fogták körül a várost, lakosságát elhurcol-
ták, Kolozsvár csak ezer tallér hadisarccal tudta magát megváltani.
115 éve, 1903-ban született Szádeczky-Kardoss Elemér geológus, geokémikus, 
országgyűlési képviselő († Budapest, 1984. augusztus 23.).

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

11
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Szombat Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 140 éve, 1878-ban József Károly főherceg, a honvédség főparancsnoka Kolozsvárt 
tartózkodott. A Nemzeti szállóban lakott, gróf Esterházy Kálmán főispán kalauzo-
lásával megtekintette a város nevezetességeit. 
130 éve, 1888-ban vették használatba az Anatómiai, Kórbonctani és Törvényszéki 
Orvostani Intézetek új, Hauszmann Alajos tervezte Mikó utcai épületét.

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

2 170 éve, 1848-ban Kossuth Lajos a képviselőházban nyilatkozatot indítványozott 
a horvát néphez, Európához és a külhatalmakhoz, miszerint „jogosabb téren soha 
sem állott nemzet, mint amelyen mi állunk”.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3 130 éve, 1888-ban Siket-intézet nyílt a városban, a Bel-Közép (Eroilor) utca 6. sz. 
alatti Hutflesz-házban; Olgyay János tanár 8 siket gyermekkel foglalkozott.

4 Kedd Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 565 éve, 1453-ban V. László király Sleunig Gergely kolozsvári plébánost udvari 
káplánná nevezte ki, s az ország területén szabad közlekedési jogot biztosított 
neki.

5 Szerda Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5

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

6 95 éve, 1923-ban a Romániai Magyar Dalosszövetség 23 dalárda részvételével 
megrendezte első országos dalosversenyét Kolozsváron.

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

Regina – latin eredetű; jelentése: 
királynő.

7 50 éve, 1968-ban vették használatba a Majális (Republicii) utcai Biológiai Kutató-
központ modern épületét.

8 Szombat Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 570 éve, 1448-ban Hunyadi János a törökveszély közepette a pápa segítségét 
szorgalmazta: „Míg én és vitéz bajtársaim a keresz ténység javaiért kockáztatjuk 
életünket, illő volna, hogy az igazhívők atyja új tartaléksereg összegyűjtése céljá-
ból a vallás oltárára pénzsegélyt áldozna.”

9 Vasárnap Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 150 éve, 1868-ban Kolozsvárra érkezett Mariano Falcinelli érsek, pápai nunci-
us Fogarassi Mihály püspök kíséretében. A Feleken küldöttség fogadta, Biasini 
Kajetán olasz nyelven üdvözölte, harangzúgás közepette léptek be a Szent 
Mihály-templomba.
80 éve, 1938-ban született Kolozsváron Oláh József műszaki szakíró.

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

10 360 éve, 1658-ban török-tatár csapatok fogták körül a várost, lakosságát elhurcol-
ták, Kolozsvár csak ezer tallér hadisarccal tudta magát megváltani.
115 éve, 1903-ban született Szádeczky-Kardoss Elemér geológus, geokémikus, 
országgyűlési képviselő († Budapest, 1984. augusztus 23.).

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

11
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Jeles évfordulók

12 Szerda Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

12 555 éve, 1463-ban Mátyás király biztosai által megerősítette a Velencével kötött 
szövet séget.
70 éve, 1948-ban Kolozsvárra látogatott Johnson Hewlett Canterbury „vörös” 
érseke, Sztálin csodálója.

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

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

13 50 éve, 1968-ban halt meg Bethlen György gróf, császári és királyi kamarás, 
a romániai magyar politikai élet vezéregyénisége.

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14

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

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

15 35 éve, 1983-ban hunyt el Budapesten Szervátiusz Jenő szobrász (sz. 1903, 
Kolozsvár).
70 éve, 1948-ban a Marianum Római Katolikus Leánynevelő Intézet államosított 
épületét a tanügy-minisztérium a Bolyai Tudományegyetemnek utalta ki, ide költö-
zött a Bölcsészettudományi Kar és a Társadalomtudományi Intézet.

16 Vasárnap Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16

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

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

17 105 éve, 1913-ban megnyitották az Állami Tanítóképző Intézet Nagy Károly ter-
vezte Eperjes (O. Ghibu) utcai épületét (jelenleg az Avram Iancu-líceum).
105 éve, 1913-ban Schreiber Gyula budapesti vállalkozó beköltözhető állapotban 
átadta a római katolikus egyház építtette sétatéri bérházakat.
105 éve, 1913-ban készült Janovics Jenő első kolozsvári játékfilmje, a Sárga csikó, 
a felvételek során szeptember 17-én Imre Erzsike fiatal színésznő a Szamosba esett 
és megfulladt.
25 éve, 1993-ban hunyt el Pataky József történelemtudós, egyetemi tanár.

18 Kedd Diána, Titusz, Tamás Diána – római eredetű; jelentése: 
ragyogó.

18 385 éve, 1633-ban harangozás idején újra villám csapott a templomtoronyba, 
ezúttal a tűz kiterjedt, s a torony gombja is leesett a földre, azt csak október 25-én 
tudták megjavítani és helyretenni.

19 Szerda Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

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

19

20 Csütörtök Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 30 éve, 1988-ban hunyt el Kolozsváron Gábos Lajos geológus, szakíró (sz. 1927. 
Fogaras).

21 Péntek Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

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

21 410 éve, 1608-ban a kolozsvári országgyűlés törvénycikkben kimondta, hogy ez-
után Kolozsvárt működhet református pap, s a reformátusok egyházi szertartását 
nem szabad háborgatni.

22 Szombat Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Jeles évfordulók

12 Szerda Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

12 555 éve, 1463-ban Mátyás király biztosai által megerősítette a Velencével kötött 
szövet séget.
70 éve, 1948-ban Kolozsvárra látogatott Johnson Hewlett Canterbury „vörös” 
érseke, Sztálin csodálója.

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

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

13 50 éve, 1968-ban halt meg Bethlen György gróf, császári és királyi kamarás, 
a romániai magyar politikai élet vezéregyénisége.

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14

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

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

15 35 éve, 1983-ban hunyt el Budapesten Szervátiusz Jenő szobrász (sz. 1903, 
Kolozsvár).
70 éve, 1948-ban a Marianum Római Katolikus Leánynevelő Intézet államosított 
épületét a tanügy-minisztérium a Bolyai Tudományegyetemnek utalta ki, ide költö-
zött a Bölcsészettudományi Kar és a Társadalomtudományi Intézet.

16 Vasárnap Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16

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

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

17 105 éve, 1913-ban megnyitották az Állami Tanítóképző Intézet Nagy Károly ter-
vezte Eperjes (O. Ghibu) utcai épületét (jelenleg az Avram Iancu-líceum).
105 éve, 1913-ban Schreiber Gyula budapesti vállalkozó beköltözhető állapotban 
átadta a római katolikus egyház építtette sétatéri bérházakat.
105 éve, 1913-ban készült Janovics Jenő első kolozsvári játékfilmje, a Sárga csikó, 
a felvételek során szeptember 17-én Imre Erzsike fiatal színésznő a Szamosba esett 
és megfulladt.
25 éve, 1993-ban hunyt el Pataky József történelemtudós, egyetemi tanár.

18 Kedd Diána, Titusz, Tamás Diána – római eredetű; jelentése: 
ragyogó.

18 385 éve, 1633-ban harangozás idején újra villám csapott a templomtoronyba, 
ezúttal a tűz kiterjedt, s a torony gombja is leesett a földre, azt csak október 25-én 
tudták megjavítani és helyretenni.

19 Szerda Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

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

19

20 Csütörtök Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 30 éve, 1988-ban hunyt el Kolozsváron Gábos Lajos geológus, szakíró (sz. 1927. 
Fogaras).

21 Péntek Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

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

21 410 éve, 1608-ban a kolozsvári országgyűlés törvénycikkben kimondta, hogy ez-
után Kolozsvárt működhet református pap, s a reformátusok egyházi szertartását 
nem szabad háborgatni.

22 Szombat Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22
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23 Vasárnap Etelka, Tekla, Líviusz  
Pietrelcinai Szt. Pió atya

Tekla – görög eredetű; jelentése: 
Isten dicsősége.

23 85 éve, 1933-ban született Kolozsváron Orbán István műszaki tankönyvíró 
(† 1988, Kolozsvár).
20 éve, 1998-ban éjszaka Gheorghe Funar polgármester az 1975-ben emelt Baba 
Novac-szobor feliratát magyarokat megbélyegző sorral egészíttette ki.

24 Hétfő Gerda, Mercedes  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 90 éve, 1928-ban Kolozsváron járt Józef Pilsudski marsall, lengyel köztársasági 
elnök, Báthory István lengyel királyra vonatkozó emlékek után kutatva.

25 Kedd Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás 

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

25 510 éve, 1508-ban hunyt el Beatrix, I. Mátyás király második felesége.

26 Szerda Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 215 éve, 1803-ban elkezdték a Farkas (Kogălniceanu) utcai színházépület alapjai-
nak kiásását.
105 éve, 1913-ban ünnepélyesen felavatták a már korábban használatba vett 
Monostori úti Mentőpalotát.

28 Péntek Vencel  
Szt. Vencel 

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

28 550 éve, 1468-ban Mátyás király biztosítékot adott arra, hogy a szokatlan adó zást 
nem fogja állandósítani.

29 Szombat Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29

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

Jeromos – görög eredetű; jelentése: 
szent nevű. 

30 125 éve, 1893-ban nyílt meg a Siket Intézet Herczeg Zsigmond tervei szerint 
emelt új épülete a Kül-Közép (Dorobanţilor) utcában.
105 éve, 1913-ban született Kolozsváron Kovács Zoltán festőművész, Koós Zsófia 
színművésznő férje († 1999. június 30-án Kolozsvárott).

110 éve, 1908-ban nyílt meg Udvari András új filmszínháza, az Apolló a Ferenc 
József (Horea) út elején.
70 éve, 1948. szeptember–októberben állami nyomásra a Református Teológiai 
Fakultás épületében megalakult az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet, 
amely felölelte a korábbi református teológián kívül az unitárius és evangélikus 
teológiai oktatást.
65 éve, 1953-ben a kolozsvári Mechanikai Intézetben megszüntették a magyar 
nyelvű mérnökképzést.
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Mátyás király
1443–1490

A  magyarok legnagyobb királya, Mátyás, „az igazságos” Kolozsvár szülötte. 
E városban már a király halála után alig száz évvel kibontakozott a Mátyás-kul-
tusz, mely többé-kevésbé tudatos maradt a következő századokban is, de a 19. szá-
zad végén a szülőház megjelölésével és helyreállításával, majd a monumentális 
Mátyás-szobor emelésével láthatóvá vált. Azóta minden kolozsvári magyar, de 
még az idelátogatók többsége is tényként jegyzi meg, hogy Kolozsvár Mátyás vá-
rosa. Itt már a kisiskolás is megismerkedik néhány Mátyás-legendával, tudja, hogy 
miért áll a szobor a Főtéren. S az ott áthaladó magyar ember a méltóságteljes 
szoborra tekintve úgy érzi, hogy igaz az egykor képeslapokon olvasható felirat: 
„Mátyás király (még) vigyáz Kolozsvárra!”

Pedig szinte a véletlen műve volt, hogy az országalapító Szent István után leg-
ismertebb magyar király – aki nem csak a címet viselte, nem csak egy tartomány-
nak tekintette az országot, hanem tényleg beleszületett a magyar környezetbe, 
s magyarként nevelkedett – éppen Kolozsvárt jött a világra. Édesapja, Hunyadi 
János, a törökverő hős, erdélyi vajda döntése lehetett, hogy a háborús időkben, 
mikor ő is állandóan hadakozik, egy biztos helyen szülessen meg fia, s töltse gyer-
mekéveit, amíg a családi fészek, Hunyadvár kiépítése véget ér. Remélhette, hogy a 
falakkal övezett várost is megnyeri bizalmával.

Zavaros időkben jött Mátyás a világra. Luxemburgi Zsigmond király félszázados 
uralma 1437 decemberében ért véget. Leányának, Erzsébetnek a férje, Habsburg 
Albert király csak másfél évig viselte a koronát, s utána két királya is lett az or-
szágnak. 1440. február 22-én megszületik Albert király utószülött fia, László, akit 
már május 15-én Székesfehérváron megkoronáznak, de aztán édesanyjával és a 
koronával együtt Frigyes német király és osztrák herceg védelme alá menekülnek. 
Mert a rendek közben március 8-án Krakkóban Nagy Lajos király egy másik uno-
káját, III. Ulászló lengyel királyt I. Ulászlóként magyar királlyá választják. A két 
királypárt közötti háborús viszonyok évekig bizonytalan helyzetet teremtenek az 
országban. Ekkoriban emelkedik országos tényezővé az egyre magasabb tisztsé-
geket elnyerő hadvezér, Hunyadi János. Eredete eléggé nehezen kinyomozható.

Hunyadi édesapját mint „Serba fia Vajk”-ot említi Zsigmond király 1409-ben 
kelt oklevele, amellyel hű szolgálatának elismeréseképpen neki adományozza a 
hunyadi uradalmat. Az oklevél felsorolja Vajknak egy Mogos és egy Radu nevű 
testvérét, valamint János nevű fiát is. A kutatások fényében valószínűnek tűnik, 
hogy a román Vajk Havasalföldről Zsigmond király híveként telepedett Magyar-
országra, s lett udvari vitéz. 1407 körül már itt születhetett fia, János, akit aztán 
katolikusnak keresztelt, s lovagi neveléssel főúri udvarok apródjaként indított el 
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a vitézi pályán. Hunyadi János 1428 táján vehette feleségül a boszniai eredetű 
Garázda család leszármazottját, horogszegi Szilágyi Erzsébetet, akinek Mihály 
bátyja szintén törökverő hírében állt. E házasságból 1433 táján született az első 
fiú, Hunyadi László.

Az  édesapa, Hunyadi János 1430 körül lépett Zsigmond király szolgálatába, 
s elkísérte a királyt négyéves itáliai útjára, amelynek során 1433. május 31-én 
IV.  Jenő pápa Rómában a magyar uralkodót német-római császárrá koronázta. 
Közben Hunyadi két évet töltött Milánóban a Visconti hercegek udvarában, ahol 
bőven nyílt alkalma művelődni, hadtudományát tökéletesíteni. Megismerkedik 
Franceso Sforza herceggel is, Milánó későbbi urával. Vagyonilag is gyarapodott, 
úgyhogy amikor 1434-ben hazatértek, már ő kölcsönzött a királynak. Ezután 
egyenes vonalú János emelkedése: 1439 májusában Albert király szörényi bánná 
nevezi ki, bekerül a főurak közé, lehetősége nyílik az országos politikába is be-
leszólni. 1441 februárjában kapja meg I. Ulászlótól az erdélyi vajdaságot, s ezzel 
a legbefolyásosabb főurak egyikévé válik. Ekkoriban fog hozzá Vajdahunyad vá-
rának építéséhez. Mikor 1442 decemberében Erzsébet királyné – fia, V. László jo-
gainak fenntartása mellett – elismeri Ulászló király uralmát, az utóbbi táborához 
tartozó Hunyadi szerepköre tovább növekszik.

Mátyás születési helye soha sem volt kérdéses: Kolozsvár történetírója, Jakab 
Elek öt, a  királytól származó oklevelet is összeszámlált, amely említi, hogy itt 
született. Az egyikben még a szülőház fennmaradásáról is gondoskodott. A szüle-
tés ideje körül már véleménykülönbségek voltak. A kolozsvári krónikaátdolgozó, 
Heltai Gáspár 1575-ben kinyomtatott művében így ír a születésről:

Erzsébet „szülé kedig ezt a Mátyást Kolosvárott Erdélben, mikoron írnának 
Krisztus Urunknak születése után 1443. Bőjt második havának huszonhetedik 
napján, reggel három órakort. Mert az Erzsébet asszony akkor Kolosvárott szál-
lott vala, jövén Szilágyból, egy szőlőműves kazdag embernél, ki lakik vala az 
Óvárba, egyenest arcól, mikoron bemennek az Óvárban, egy kőházban. És az em-
ber szász vala. Annál marada szálláson az Erzsébet asszony a szülésnek utána 
egynyíhány esztendeig. És  ott vitték a fiát, Mátyást, legelőször is az oskolába. 
Hogy annakutána magyari királlyá lőn Mátyás, nagyon megajándékozá a gazdát, 
és jeles szabadsággal meglátogatá. Mostan is az vas ajtókon és az vas táblákon 
rajta vagyon az Mátyás király címere, az arany gyűrős holló. És örök emléközetre 
megajándékozá az várast is igen nagy és jeles privilégiommal és szabadsággal, 
melynek a drága levele most is ugyan volna…”

Ezek szerint 1443. március 27-re esnék a születésnap, mégis sokáig 1440 is 
felmerült születési évként, mert Mátyást királlyá választásakor 18 évesnek említik 
– nyilván, hogy nagykorúnak tűnjék. Ez az évszám már azért sem valószínűsíthe-
tő, mert Hunyadi akkor még nem volt erdélyi vajda, tehát aligha keresett volna 
feleségének itt, Erdély központi városában nyugalmas helyet. Mindent összevetve 
az 1443. február 23-i dátum (mely egybeesik a korabeli Mátyás-nappal is) tűnik a 
legelfogadhatóbbnak. Egy Mátyás halálakor Ragusa városában elmondott emlék-
beszéd szintén ehhez a dátumhoz köti a születést.
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val évekig Kolozsvárt tartózkodott, talán egészen 1452-ig, amikorra befejeződött 
Vajdahunyad várának a kiépítése. Így itt keresztelték meg az óvári kolostorral 
összekötött Domonkos-rendi templomban vagy az éppen befejezett hatalmas Szent 
Mihály-plébániatemplomban. Az előbbi melletti rendház építését édesapja is hat-
hatósan támogatta. De még iskolába is itt kezdett járni, talán a domonkosok ko-
lostori iskolájába. Bizonyosnak tekinthető, hogy itt eszmélkedett a jövendő király, 
mert máskülönben nem kötődött volna a városhoz, nem emlékeztetett volna rá 
ismételten.

Mátyás gyermekkoráról keveset tudunk, jórészt feltételezésekre kell utalnunk. 
Édesanyja rokonságban állt Vitéz Jánossal, aki 1442-től váradi kanonok, 1445-
től pedig püspök volt. 1465-ben már Mátyás emeli az esztergomi érseki székbe. 
Vitéz Váradon humanista központot teremt, görög–latin könyvtárat alapít, innen 
indul unokaöccse, Janus Pannonius, a humanista költő is. A kis Mátyás nevelteté-
sét a váradi főpap irányította, nyilván humanista szellemben. Egy ideig Sanocki 
Gergely, a  lengyel származású váradi kanonok – utóbb lembergi érsek – volt a 
mentora. Hamar megtanult latinul, s e nyelven olvasta a Váradról hozott köny-
veket, melyek jeles hadvezérek – Nagy Sándor, Hannibál, Caesar – történeteiről 
szóltak. Feljegyezték, hogy mikor édesapja idegenekkel államügyekről tárgyalt, 
ő tolmácsolt latinról. A szellemi művelődés mellett az apródi-lovagi felkészülésre 
is lehetett alkalma Hunyad várában. Még csak tízéves, amikor bátyjával együtt 
megkapja a „besztercei örökös gróf” címet, 1454 nyarán pedig édesapja Nándor-
fehérváron lovaggá üti.

Közben az ország sorsában nagy változások történnek. 1444. november 10-én 
a magyar sereg súlyos vereséget szenved II. Murád szultántól Várnánál. I. Ulászló, 
az „utolsó lovag-király” is ott leli halálát. Hunyadi Havaselvén át éppen hogy meg-
menekül. A rendek ezután elfogadják a már megkoronázott V. Lászlót királyokul, s 
kiskorúsága idejére Hunyadi Jánost választják mellé kormányzónak. 1450 októbe-
rében már Hunyadi köt egyezséget Frigyessel arra nézve, hogy a jövendő császár 
gyámsága alatt maradhat a király 18 éves koráig, azután pedig Hunyadi segítsé-
gével fog kormányozni. Mikor Frigyes 1451 decemberében Rómába utazik, hogy a 
pápa fejére tegye a császári koronát, a biztonság kedvéért magával viszi V. Lászlót 
is. Eközben Hunyadi saját fiai útját is egyengeti. 1451 augusztusában Mátyást el-
jegyzik Cillei Ulrik tízéves Erzsébet lányával. Ennek korai halála miatt a házasság-
kötésre nem kerül sor. 1452-ben Frigyest Bécsújhelyen ostrom alá veszik a cseh és 
magyar csapatok, úgyhogy szeptember 4-én kiadja V. Lászlót Cillei Ulriknak, aki 
aztán, igen vitatható módon, könnyelmű életre neveli a gyermek-királyt.

1453. május 29-e megrengeti az egész keresztény világot. E napon II. Mohamed 
török szultán elfoglalja Bizáncot és ezzel megdönti a Kelet-Római Birodalmat. En-
nek hírére V. Miklós pápa szeptember 30-án keresztes háborút hirdet a törökök 
ellen, a keresztény uralkodók összefogását, egymás közti békéjét szorgalmazza. 
Nem sok eredménnyel. A török kitartóan tör nyugat felé. 1456-ban már Szerbi-
án túl Nándorfehérvárat ostromolja. Ennek védelmét Szilágyi Mihály és Hunyadi 
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László vezeti. A vár eleste megnyitná az utat Magyarország elfoglalására. Az ép-
pen pápává választott III. Kallixtusz elrendeli a déli harangszót, hogy hallatán a 
hívek a pogányok legyőzéséért imádkozzanak. S Hunyadi Jánosnak már orszá-
gos főkapitányként 1456. július 22-én sikerül felszabadítani az ostromzár alól 
Nándorfehérvárat, megfutamítja II. Mohamed 150 ezres seregét. Európai elisme-
rést hoz e győzelem. Még egy hónap sem telik el, s a nagy törökverő augusztus 
11-én a zimonyi táborban pestis következtében meghal. A gyulafehérvári székes-
egyházban helyezik nyugalomra.

Hunyadi halálát követően a két testvér útját az édesanya és ennek bátyja, 
Szi lágyi Mihály egyengetik. Legfőbb ellenségük Cillei Ulrik, aki emelkedésének 
akadályozóit látja a Hunyadi-fiúkban, célzást is tesz elpusztításukra. Így mikor 
V. László Cillei kíséretében 1456. november 9-én meglátogatja Nándorfehérvárat, 
a Hunyadi-hívek Cilleit felkoncolják. Decemberben a király Temesváron meges-
küszik, hogy Cillei haláláért nem áll bosszút, s Hunyadi Lászlót apja utódaként 
főkapitánnyá nevezi ki. A következő év márciusában azonban – figyelmeztetések 
ellenére – a Hunyadi-fiúk Budára mennek, ahol az ingatag királyt a Cillei-párti fő-
urak meggyőzik, hogy börtönözze be a fiúkat kíséretükkel, köztük Vitéz Jánossal 
együtt. Gyors eljárást követően március 14-én valamennyiüket felségsértés és hűt-
lenség címén fej- és jószágveszésre ítélik, de az ítéletet csak Hunyadi Lászlón hajt-
ják végre március 16-án a budai Szent György téren. Utóbb Mátyás őt is édesap-
juk mellé, a gyulafehérvári székesegyházba helyezi nyugalomra. A püspököt és a 
többi kísérőt rövidesen szabadon engedik. Mátyást a király őrizetben tartja, majd 
mikor május végén lázadástól félve Bécsbe menekül, magával viszi. Innen ősszel 
cseh királyi székhelyére, Prágába utazik László, hogy ott fogadja jövendőbelijét, 
a francia királykisasszonyt. Mátyást is odahurcolja. November 23-án a mindössze 
17 éves király hirtelen meghal. Mátyás Podjebrád György (Jiři Podĕbrad) cseh 
kormányzó foglya lesz.

Az ifjú király váratlan halála elindította a magyar trónért folytatott újabb küz-
delmet. III. Frigyes császár a Habsburg család révén igényt tartott a trónra, a ko-
rona úgyis nála volt. A főurak és a köznemesség inkább a hagyományos királyvá-
lasztást pártolta, több főúr is reménykedett családja győzelmében, vagy legalább 
előnyök kicsikarásában. A két legerősebb főúr ekkoriban Garai László nádor és 
Újlaki Miklós erdélyi vajda volt, ők kerültek szembe a Szilágyi Erzsébet és Mihály 
vezette Hunyadi-párttal, mely Mátyás megválasztását tűzte ki céljául. Tanácsaival 
Vitéz János püspök támogatta az utóbbiakat. A köznemesség, de a pápa is jórészt a 
Hunyadiak pártján állt. Megindultak az egyeztetések. Podjebrád György – miután 
Mátyás megígérte, hogy feleségül veszi lányát – rábírta sógorát, Újlakit, hogy tá-
mogassa Mátyás megválasztását. Közben Szilágyi Erzsébeték megfogadták Garai 
Lászlónak, hogy az ő Anna lányát veszi majd el Mátyás. Az 1458. január 23-ra 
összehívott országgyűlésen a főurak és főpapok tanácsa, miután Szilágyi Mihály 
megígérte, hogy Mátyás nem fog senkin bosszút állani bátyja haláláért, elhatá-
rozta, hogy Mátyást ajánlja megválasztásra. A Pesten összegyűlt mintegy 40 ezer 
fős országgyűlés tömege közben a hirtelen befagyott Dunán kezdett átvonulni 
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nem volt szükség ezek bevetésére, mert január 24-én a köznemesség egyhangúlag 
királlyá választotta Mátyást. Nagykorúsodásáig, öt évre mellé rendelték Szilágyi 
Mihályt kormányzónak. Mátyás későbbi történetírója, Bonfini így örökítette meg 
– bizonyára szemtanúk beszámolója alapján – az egykori hangulatot: „Másnap az-
tán titkos tanácsban egy értelemmel mindnyájan Mátyást kiáltották ki királynak. 
De a pesti nép és a gyerekek már napokkal előbb kiáltozták ezt utcán, téren, út-
félen. Hallották az ellenségei és gondolkodóba estek, szabad-e ellenszegülni Isten 
és a nép szavának. Elnémítani pedig nem tudták a gyermekek és a nép haragjait. 
Sőt nagy csodaszámba ment az is, hogy gyűlésükben a főpapok, főurak, nemesek 
és követek még ki se kiáltották Mátyást királlyá, bizonyára isteni intésre, a pesti 
főegyházban a papi testület nagy örvendezéssel és buzgó énekléssel adott érte 
hálát a nagyságos és jóságos Jézusnak, szentséges szülőanyjának és mind a többi 
szenteknek. Midőn aztán szerte kihirdették, egész Magyarország örvendezésre, 
ünneplőre fordult. Trombitával, síppal, dobbal, tánccal és énekszóval vigadoztak, 
s napokon át kiáltozták örvendezve: Éljen Hunyadi Mátyás király!” (Geréb László 
fordítása).

Mátyás, mialatt királynak választották, Prágában Podjebrád György vendég-
foglya volt. Vitéz János püspök tárgyalt a cseh kormányzóval a szabadulás feltéte-
leiről. Podjebrád lánya elvétele mellett még 50 ezer arany váltságdíjat is követelt. 
Február 8-án a Morva folyó menti Sztrasznicnál (Stražnice) aztán átadta a királyt 
a Szilágyi Mihály vezette főúri küldöttségnek. Február 14-én fogadták Mátyást 
Budán a főpapok, főnemesek, városi tanácsosok, élen a főbíróval. A Nagyboldog-
asszony templomba vitték az ifjú uralkodót, s ott hálaadó misét követően trónra 
ültették, majd átkísérték a királyi palotába. Koronázásra nem kerülhetett sor, mert 
a királyi jelvényeket ekkor még III. Frigyes birtokolta.

Nehéz feladat várt a 15 éves királyra. Rövid időn belül bizonyítania kellett, 
hogy rátermett a trónra, rendet tud teremteni az országban, s fel tudja venni a har-
cot a külső ellenséggel. Minden irányból ellenség fenyegette ekkoriban Magyar-
országot. Keletről a török szultán készült hódítani. Nyugatról III. Frigyes remélte, 
hogy Mátyás bukása esetén megtarthatja magának a koronát. Északról a lengyel 
Kázmér király is magának vagy fiai közül valamelyiknek örökösödés címén meg-
szerezte volna a trónt. Ráadásul délen Velence is igyekezett Dalmácia területei-
ből minél többet magának megkaparintani. Eleinte még Szilágyi kormányoz. Így 
1458. január 31-én ő rendeli el, hogy Kolozsvár önkormányzatát az addigi 60 tagú 
tanács helyett száz férfiú vezesse, közülük 50 legyen a magyar, ugyanannyi pedig 
a szász náció tagja. A 12 esküdt is fele-fele arányban képviselje a nemzetiségeket. 
A bírót évenként felváltva válasszák a két nációból. Szilágyi kormányzását teher-
nek érezte Mátyás, s igyekezett őt távol tartani az udvartól, amiért ez 1458 nya-
rának végén lemondott hivataláról. Kárpótlásul megkapta a besztercei grófságot. 
Minthogy azonban Beszterce városa – kiváltságaira hivatkozva – nem akarta falai 
közé beengedni, megostromolta azt, s vezetőit kivégeztette vagy megcsonkíttatta. 
Mátyás csak 1465-ben állította vissza a beszterceiek kiváltságait. 1458 nyarán 
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Mátyás már kezében tartja a kormányzást. 1458. június 8-án Budán fogadja szülő-
városa elöljáróit, s két oklevélben erősíti meg a korábbi kiváltságokat, szélesbíti a 
város bíráskodási körét, s minthogy anyját és nagybátyját segítették, három évre 
adómentességet kapnak.

A törökök az ifjú király tapasztalatlanságára számítva 1458 augusztusában el-
foglalják a Duna mentén fekvő Galambóc várát. Mátyás kiküldött seregei már 
szeptemberben visszafoglalják a várat. Hadakozásaihoz pénzt biztosítandó Mátyás 
adót vet ki az országra az országgyűlés jóváhagyása nélkül. Erre a család korábbi 
ellenségei, Újlaki, Garai maguk pártjára vonván Szilágyi Mihályt is szövetkeznek 
ellene. Vitéz János elsimítja az ellentéteket. De  Szilágyi továbbra is lázadozik, 
ezért Mátyás Világos várába záratja. A főúrnak szakácsa segítségével sikerül meg-
szökni, de egy törökökkel folytatott csatában fogságba esik, Konstantinápolyba 
viszik, s ott 1461 májusában lefejezik. Még 1458 decemberében Mátyásnak a sze-
gedi országgyűléssel sikerül elfogadtatnia haderőreformját, melynek lényege egy 
állandó hadsereg felállítása – az addigi, csak alkalmilag összehívott seregen kívül. 
Ugyancsak ebben az évben tér haza ferrarai és padovai tanulmányai befejeztével 
Csezmicei János, akit Váradon kanonoki székhez juttat, majd két év múlva pécsi 
püspöknek neveztet ki. A királyi kancellária egyik alapembere lesz, de igazán hí-
ressé az teszi, hogy Janus Pannonius néven a kor legjelesebb latin nyelvű költője 
lesz a pannóniai tájakon. Büszkén jelenti ki egyik epigrammájában:

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
   (Pannónia dicsérete. Berczeli Anzelm Károly fordítása)

A  főurak még mindig nem tudnak belenyugodni Mátyás országlásába. 1459 
februárjában néhányan összegyűlnek Újlaki Miklós németújvári várában, s meg-
választják III. Frigyes császárt magyar királynak. A császári csapatok rá is törnek 
az országra, de Mátyás egységei kiűzik őket, még Stájerországba is behatolnak. 
Csak 1463-ban tud Mátyás Vitéz János közvetítésével békét kötni III. Frigyessel. 
A bécsújhelyi béke lényege: a császár 60 ezer korona fejében visszaszolgáltatja a 
Szent Koronát, a császár Mátyást fiának tekinti, s lemond javára a trónigényről, 
de viseli továbbra is a magyar királyi címet, ha pedig Mátyás örökös nélkül halna 
meg, ő örökli a magyar trónt. Sopron kivételével megtarthatja eddigi magyaror-
szági birtokait. A negyedszázadig idegenben visszatartott Szent Koronát rövidesen 
díszes küldöttség szállítja Grazból Budára.

Közben Mátyás szavának áll, s 1461 tavaszán feleségül veszi a 12 éves Podjeb-
rád Katalint. A cseh urak Trencsénnél adják át a magyar küldöttségnek a király-
kisasszonyt, majd ezek bekísérik Budára, ahol Szécsi Dénes esztergomi érsek meg-
áldja a házasságot. A tényleges egybekelésre azonban csak két év múlva kerülhet 
sor a királyné kiskora miatt. Katalin rövidesen teherbe esik, de 1464 januárjában 
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koznia kell, alig foglalkozhat feleségével, még a koronázást is egyre halasztja. 
Eleinte a legközelebbi bajkeverőt, Jan Giskra Felvidéken garázdálkodó cseh zsol-
dosvezért kényszeríti behódolásra. Birtokokat és 40 ezer forintot juttat neki a béke 
érdekében. Zsoldosait Mátyás befogadja saját seregébe. Aztán Brassóban tölt egy 
hónapot, mialatt a havasalföldi szövetséges fejedelmek harcában tesz igazságot. 
A  kegyetlenkedő Vlad Ţepessel szemben Radulnak biztosítja a trónt. 1463-ban 
Délvidéken hadakozik a törökökkel. Megveri Ali bég seregeit Szerbiában, Bosznia 
egy részét Jajca (Jajce) főváros bevehetetlennek számító várával is felszabadítja. 
Megmutatja a törököknek, hogy apja méltó fia, akitől tartani kell.

Az  1460-as évek elején veti meg az alapjait Mátyás állandó hadseregének, 
a „fekete sereg”-nek. Tíz év alatt fejleszti ezt a korabeli Európa egyik legerősebb 
katonai egységévé. Állandó zsoldoscsapat, mely a 70-es évek végén 10 ezer, a 80-
as évek közepén pedig 28 ezer fős lehetett. Ebből 8 ezer a gyalogos, 20 ezer a lovas 
katona, míg az előbbiek főleg csehek, németek, románok, az utóbbiak többségük-
ben magyarok, székelyek. Ezt a sereget egy 150 ágyús tüzérség, valamint egy 
330 egységes hajóraj és 9 ezer szekér is támogatta szükség esetén. Akadnak olyan 
számítások, melyek szerint Mátyás akár 140 ezer fős sereget is ki tudott állítani 
országos mozgósítással. A csapatok képzésében néha maga is részt vett, csatákban 
nem egyszer fegyvert fogott vagy veszélyes feladatokat hajtott végre. Néhányszor 
meg is sebesült. Zseniális stratéga volt, aki gyors csapatmozdulatokkal, de ha kel-
lett, kiéheztetéssel csikarta ki a győzelmet. Kortársai második Attilát láttak ben-
ne. A fekete sereg elnevezést annak idején Mátyás nem használta, egyes feltevések 
szerint a sötét katonai egyenruha nyomán született a név, mások az utolsó pa-
rancsnok, „Fekete” Konrád sziléziai herceg ragadványnevét viszik át a seregre is.

A határok biztosítását követően Mátyás 1464. március 29-én sort kerít a koro-
názási ünnepségekre. A III. Frigyestől visszakapott Szent Koronát a székesfehér-
vári bazilikában Szécsi Dénes esztergomi bíboros-érsek helyezi a király fejére. 
A szertartás után lovagi tornát rendeznek, melyen Mátyás is a küzdők közé áll. 
E koronázással Mátyás teljes jogú királya lesz az országnak, minthogy a felnőtt 
kort is elérte, s bebizonyította: tud hadakozni, uralkodni.

A  továbbiakban Mátyás az ország jobb megszervezésére, központi hatalma 
megerősítésére fordít nagyobb gondot. 1464-ben még folytat egy törökellenes had-
járatot, nem egyértelmű sikerrel. II. Piusz pápa keresztes hadjáratot hirdet a török 
ellen, s már betegen Anconába utazik, hogy maga az élre állva hajóval utazzon a 
hadszíntérre. Augusztus 15-én Anconában éri a halál. (Utóda, II. Pál üdvözlésére 
Mátyás Janus Pannonius pécsi püspök vezetésével meneszt díszes küldöttséget.) 
A már hadba vonult Mátyás a Balkánon próbál szembeszállni a törökkel. Október-
ben sikerül elfoglalnia Szrebernyik (Srebrenica) várát, majd ostrom alá veszi az 
észak-boszniai Zvornikot is, de a beköszöntő kemény tél miatt vissza kell vonulnia. 
Ezután Mátyás déli irányban csak szükség esetén hadakozik, az esetleges török tá-
madásokat vereti vissza. Nyugat felé próbál terjeszkedni, hatalmát európai szinten 
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is igyekszik elismertetni. Nem egy nyilatkozata szerint ez csak a hátteret biztosí-
taná a törökellenes háborúhoz.

A 60-as évek közepén bontakozik ki Mátyás humanista művelődéspolitikája. 
Egyetemet létesít és könyvtárat alapít. Az egyetem alapítását nagy valószínűséggel 
az esztergomi érsekké előléptetett Vitéz János kezdeményezte Janus Pannonius 
pécsi püspökkel egyetértésben. De a királyi udvartartás fényét is emelhette egy 
európai hírű oktatási intézet. Úgyhogy a király nevében 1465. május 19-én Ró-
mában Janus Pannonius kért jóváhagyást egy egyetem alapítására II. Pál pápától. 
A pápa jóváhagyta a folyamodványt, s az egyetem szervezésével Vitéz János érse-
ket bízta meg, a székhely kiválasztását pedig a királyra bízta. Mátyás Vitéz János-
sal egyetértésben az ország akkori második legnagyobb városát, Pozsonyt jelölte 
ki székhelyül. Ennek többféle magyarázatát is találhatjuk. A város közel volt az 
érseki székhelyhez, Esztergomhoz, de Csehországhoz is, ahol akkoriban a huszitiz-
mus révén veszélyes vallási eszmék terjedtek. Nem utolsósorban a magyar fiatalok 
által leginkább látogatott két egyetem, a bécsi és a prágai is elég közel feküdt, 
számíthattak az itteni diákok elhódítására. 1467. július 20-án került sor az ün-
nepélyes megnyitásra. Vitéz mint egyetemi kancellár intézte az ügyeket. Pompás 
épületet emeltetett, európai rangú oktatókat nyert meg, köztük kora legnagyobb 
csillagászát, Johannes Regiomontanust, s a híres asztrológust, Martin Ilkuszt. 
Minthogy Vitéz részt vesz a Mátyás-ellenes összeesküvésben, a  király figyelme 
elfordul az egyetemről, s Vitéz és Janus Pannonius 1472-ben bekövetkezett halála 
után a diákok szétoszolnak. Az Universitas Istopolitana – ahogy Pozsony latin ne-
véről szokták e tanintézetet nevezni – a pécsi és az óbudai kezdeményezés után a 
harmadik a magyar felsőoktatás történetében.

Az  egyetemalapítással is összefügghet Mátyás könyvtárának kialakítása. 
Az uralkodóval még Vitéz János szeretteti meg az akkoriban ritka és drága kéz-
iratos könyveket, kódexeket. Trónja megszilárdulása után, a 60-as évek második 
felében a király egyre tervszerűbben gyűjti a köteteket, a huzamosabban Magyar-
országon tartózkodó olasz Galeotto Marzio humanistát tékája vezetésével bízza 
meg. Ekkor jön létre a híres Corvina-könyvtár magja.

A 60-as évek második felének felismerése Mátyás részéről az is, hogy a hadse-
reg fenntartásához, a hadakozáshoz, de az uralkodói építkezésekhez, pompához is 
annyi pénzre van szükség, amennyit az érvényben lévő adózás útján sehogy sem 
tud behajtani. Tehát meg kell újítani az adózási-pénzügyi rendszert. Ennek kidol-
gozásával Ernuszt János körmöci kamaraispánt bízta meg. A reform értelmében az 
eddigi adók, vámok új elnevezést kaptak, a mentesítések megszűntek, s az összes 
adó a kincstartóhoz folyt be, aki ezután tisztviselő, nem pedig valamely főúr volt. 
A  király állandó értékű ezüst- és aranypénzeket veretett. A  hadiadót évenként 
rótták ki, ennek értéke portánként 1 forintra rúgott. Miután az új adózási törvényt 
elfogadta az országgyűlés, Mátyás 1467. március 25-én hirdette ki.

Mátyás átszervezte az igazságszolgáltatást is, s megpróbálta szétválasztani a 
közigazgatástól. Elvileg bármely nemes ember egyenesen a királyhoz folyamodha-
tott peres ügyével, s ha nem is maga a király, de helyettese, a királyi kiskancellária 
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szágjáró bíráskodását megszüntette.

Az adóügyi újítások ezúttal Erdélyben váltottak ki tiltakozást, összeesküvést. 
Farnasi Veres Benedek vezetésével szervezkedtek az itteni urak és főpapok, Szent-
györgyi János erdélyi vajdát az országrész független uralkodójává akarták nyilvá-
nítani. Még 1467 nyarának végén Mátyás Erdélyben terem csapatával, könnyedén 
szétszórja az ottani sereget, a  főurak egy részének megkegyelmez, néhányukat 
kivégezteti. A Kolozs megyei nemesek kegyelmet kapnak. Ekkor, szeptemberben 
bocsátja ki Kolozsváron a szülőházát adómentesítő privilégiumlevelét is. Erdély-
ből tovább folytatja útját Moldva felé, mert az ottani Ştefan cel Mare vajda nem 
akarja elismerni a magyar fennhatóságot, inkább Lengyelország felé tájékozódik. 
E hadjárat kudarccal végződik, mert Moldvabányán éjnek idején rátörnek István 
csapatai, a magyarok alig tudnak a városból kimenekülni, maga Mátyás is megse-
besül. Brassóban gyógyíttatja magát, de a hátgerince mellé betört nyílhegyet csak 
1471-ben egy német orvosnak sikerül eltávolítani.

Az északnyugati határ mentén is dolga akad Mátyásnak. A Csehország kirá-
lyává választott Podjebrád György többé-kevésbé pártolja a huszitákat, úgyhogy a 
pápa 1466-ban eretnekké nyilvánítja. IV. Kázmér lengyel királyt szólítja fel, hogy 
távolítsa el a trónról Podjebrádot. Ez azonban nem mozdul. Helyette Mátyás lép 
fel. 1468. április 8-án hadat üzen egykori apósának, majd győzedelmesen bevonul 
Olmützbe (Olomouc), ahol 1469. május 3-án a katolikus rendek cseh királynak 
választják, s 13-án Brünnben (Brno) meg is koronázzák. Morvaországot és Szi-
léziát hajtja uralma alá. Podjebrád szorult helyzetében Kázmér lengyel királlyal 
szövetkezik, s ennek fiát, Ulászlót a Prágában összehívott nem katolikus főurak-
kal utódjává választatja. A létrejövő cseh–lengyel–osztrák koalíciót úgy próbálja 
Mátyás megbontani, hogy megkéri Kázmér király Hedvig lányának a kezét. Per-
sze elutasítják. Podjebrád 1471. március 22-i halálát követően tényleg Ulászlóra 
száll a cseh trón, de Mátyás is megtartja cseh királyi címét. Még korábban, 1470 
elején Mátyás Bécsben is próbálkozik valamilyen egyezségre jutni. Február 11-én 
díszes kísérettel vonul be a császárvárosba, s ott egy hónapon át folytat Frigyessel 
tárgyalásokat, s közben változatos lovagi játékokon, udvari mulatságokon vesz 
részt. Feleségül kéri Frigyes ötéves Kunigunda lányát. Frigyes azonban egyre csak 
halasztja a szerződéskötést, úgyhogy Mátyás, merénylettől félve, hirtelen távozik. 
Ezután Frigyes a csehekkel és lengyelekkel szövetkezik.

Alighogy a csehországi hadjárat nyugvópontra jut, Mátyásnak már újra otthon 
akad dolga. Ezúttal közvetlen munkatársai szervezkednek ellene. Vitéz János ér-
sek, Janus Pannonius püspök és több főpap, valamint főúr azért háborog, hogy 
Mátyás megnyirbálta az egyházi jövedelmeket, s a török elleni harc helyett nyu-
gaton háborúzik. A főpapok azt is rossz néven veszik, hogy a német Beckensloer 
János egri püspök mind nagyobb befolyásra tesz szert a királyi udvarban. A láza-
dók IV. Kázmér lengyel király másodszülött fiának, a 13 éves Kázmér hercegnek 
ajánlják fel a trónt. 1471 júliusában Mátyás hirtelen hazatér Morvaországból, s 
rövid idő alatt rendet teremt. Vitézt fogságba veti, Janus Pannonius elmenekül. 
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A következő évben mindketten meghalnak. A lengyelek viszont felbátorodva 1471 
szeptemberében egy hadüzenő nyilatkozatban Mátyást trónbitorlónak nevezik, s 
Kázmért jogos trónörökösnek (édesanyja, Zsigmond király unokája révén). Az ép-
pen ülésező országgyűlés kinyilatkoztatja, hogy a magyar törvények értelmében 
leányágon a trón nem örökölhető. 1472 októberében Kázmér 12 ezer fegyveressel 
elindul Magyarország meghódítására. A magyar rendek azonban alig csatlakoz-
nak a lengyel erőkhöz. Mátyás hagyja Kázmér csapatait Hatvanig vonulni, majd 
onnan Nyitrára. Mikor Mátyás Nyitrához közeledik, Kázmér elmenekül, s a hátra-
hagyott helyőrség is megadja magát. A kis Kázmér e kalandot követően a vallásos 
életet választja, s korai halála után 1521-ben szentté avatják.

A lengyel királyi család, mely most a cseh trónt is részben birtokolja, minden-
képpen szeretné Csehország Mátyáshoz tartozó részét is megszerezni. 1473-ban 
és a következő évben több tárgyalást folytatnak erről. Végül 1474 októberében 
egy hatalmas csapat, 60 ezer lengyel, 20 ezer cseh fegyveressel, a Boroszlóban 
(Wrocław) tartózkodó Mátyás ellen vonul. A  szorongatott magyar király mind-
össze 10 ezer fegyveresével olyan ügyesen taktikázik, hogy a támadókat mindig 
elvágja az utánpótlástól, rendre kiéhezteti, végül kénytelenek békét kérni. Kázmér 
király és fia, Ulászló együtt járul Mátyás elé. Az 1474. december 8-i boroszlói béke 
meghagyja Mátyás kezében Morvaországot és Sziléziát, s három évre fegyverszü-
netet biztosít.

A  törökök, látva Mátyás nyugati-északi háborúzásait, igyekeznek újra előre-
nyomulni a keleti és déli végeken. 1474-ben a király Magyar Balázst küldi csapat 
élén a moldvaiak megsegítésére. A  következő év januárjában fényes győzelmet 
aratnak Szulejmán pasa seregei felett. 1475 elején egy török csapat délről tör az 
országra, s nagy pusztítást végezve, Váradig nyomulnak. Mátyás erre április 24-re 
országgyűlést hirdet, ahol adót szavaznak meg a törökellenes háborúra. Október-
ben Mátyás 60 ezer fős sereggel felvonul a törökök építette új erődítmény, Szabács 
vára ellen. Hosszas ostrommal, melyben maga is életét kockáztatja, 1476. február 
15-én beveszi a várat. Erről az ostromról született első históriás énekünk, a nyelv-
emléknek számító Szabács viadala. Mátyás a továbbiakban igyekszik a törökökkel 
kerülni a csatározást. Kialakítja a végvárrendszert, így egy állandó biztonsági 
vonalat teremt a törökökkel szemben. Az itteni katonák időnként rajtaütésekkel 
zaklatják az arra portyázó törököket. A végvári katonaság túlnyomóan magyar, 
a zsoldosokat inkább az északi-nyugati harcokban veszi igénybe, mert ott lehet 
zsákmányolni is.

Az  1470-es évek közepén Mátyás átszervezi a kancelláriát. Összeolvasztja a 
nagykancelláriát a titkos kancelláriával, vezetője az alkancellár, utóbb titkár. 
Ez rendszerint egyetemet járt értelmiségi. Az eddigi főúri tisztségviselőket egy-
re inkább művelt „új emberekkel” helyettesíti. Ezek nem csak a hivatali iratok 
kiállításában megbízhatóak, hanem külföldi követségekben is szerephez jutnak. 
Ha jól szerepelnek, gyakran kanonoki, püspöki székkel jutalmazza őket. Néha 
azonban Mátyás is téved. Így jár Beckensloer Jánossal: váradi, majd egri püspökké 
nevezteti ki, végül Vitéz utódaként az esztergomi érsekségre emeli. 1476 őszén 
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aki a salzburgi érsekséggel jutalmazza, s talán a pápai széket is kilátásba helyezi. 
A lemondott salzburgi érsek, Rohr Bernát viszont Mátyáshoz menekül, s a várai 
fölötti védnökséget is átengedi a magyar királynak. Ráadásul Beckensloer szökése 
után sem hajlandó lemondani az esztergomi érseki székről, végül 1479-ben Má-
tyás megfosztja attól. A továbbiakban az itáliai származású Veronai Gergely egri 
püspök, kancellár lesz a király legbefolyásosabb munkatársa.

Mátyás még trónra lépése előtt megözvegyült. Már gyermekkorától megtanul-
hatta, hogy a főúri, de különösen a királyi családoknál a házasság nem vonzalom 
kérdése, hanem az egyik legjobb szövetségkötési eszköz. Az uralkodó egyenesen 
diplomáciai úton nősül, jövendőbelije lehet még kisgyermek is, s az esküvőn sem 
kell neki jelen lennie. A királyi hitves legfőbb kötelessége utódokat, trónörököst 
szülni. Az uralkodók, így Mátyás magánéletében is nők sora fordult meg, de ezek-
ről a krónikások illendően hallgatnak. Egynek nevét azonban megőrizte a tör-
ténetírás, az  Edelpeck Borbáláét. Ezt a boroszlói származású hölgyet egy Bécs 
környéki vadászat alkalmával ismerte meg, s magával vitte Budára, ahol 1473. 
április 2-án fia született tőle. A fiú a János nevet kapta, a történelemben Corvin 
Jánosként szokták emlegetni, s utóbb Mátyás örökösévé tette. A magyar király 
közben állandóan tájékozódott, hol találhat érdekeinek megfelelő menyasszonyt, 
de a Habsburgok, Jagellók, Hohenzollerek, Sforzák rendre kikosarazták.

1474-ben fordult Mátyás érdeklődése Aragóniai Ferdinánd nápolyi király csa-
ládja felé. A  király nem csak Nápolytól délre Szicíliáig uralta Itáliát, hanem a 
spanyolországi Aragónia is az övé volt. Elsőszülött fiának felesége egy milánói 
hercegnő, egyik lányának a férje pedig a ferrarai herceg. Mátyás úgy dönt, hogy 
megkéri egy másik leány, Beatrix kezét. 1474 szeptemberében a kalocsai érseket 
küldi leánykérőbe, s október 30-án Boroszlóban értesül róla, hogy kérése meghall-
gatásra talált. Erre nagy ünnepséget rendeznek, a sziléziai fővárosban két órán át 
zúgnak a harangok. 1475. február 2-án fogadja ugyancsak Boroszlóban Mátyás 
Bari város érsekét, aki a nápolyi király követeként jegyajándékokat hoz. Ezt is több 
napig lovagi játékokkal ünneplik. Májusban a veszprémi püspök utazik Nápolyba a 
házassági szerződés megkötésére, Ferdinánd jegyajándékul 200 ezer aranyat ajánl 
fel. Ezután a házassági előkészületek a törökellenes hadjárat miatt szünetelnek. 
1476 tavaszán állapodnak meg az esküvő időpontjáról, májusban Mátyás szétküldi 
a menyegzői meghívókat Európa valamennyi fontosabb udvarába s Itália minden 
fejedelemségébe. Díszes küldöttséget indít Nápolyba a lányért Geréb Péter váradi 
püspök és Pongrácz János erdélyi vajda vezetésével. Nyolcszáz díszruhás lovas kí-
séri őket. Ahogy végighaladnak Itálián, városról városra megcsodálják a különít-
ményt. Nápolyban szeptember 15-én kerül sor az esküvőre, ezen Pongrácz János 
képviseli a királyt. Október 2-án a királyné díszes kíséretével hajóra száll, Ferrara 
partjainál kötnek ki. Innen a szárazföldön folytatják útjukat Krajnán és Stírián át, 
állandóan a portyázó törököktől tartva. December 10-én érkeznek Székesfehérvár 
közelébe, ahol a király mezőn felállított sátorok közt, háromezer lovas vitéz kísé-
retében fogadja feleségét, aki hatlovas hintóból száll ki. Veronai Gábor püspök és 
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kancellár olasz nyelvű beszéddel üdvözli a királynét, aki ékes szavakkal válaszol, 
s kifejezi háláját a király iránt. A király közeledtével Beatrix udvari szokás szerint 
térdre borul, de a király rögtön magához emeli. Ezután Beatrixot fehér paripára 
ültetik, a király barna ménre száll, s így vonulnak be Fehérvárra a templomba 
hálaadó istentiszteletre. December 15-én kerül sor az ünnepélyes budai bevonu-
lásra. Lovas csapat nyitja a sort, aztán a külföldi követek vonulnak, a főrendek, 
főpapok, a király kilenc kamarása, a lovas apródok, majd lóháton aranyozott pa-
lástban a király, utána apród címerrel, aztán szintén lóháton a királyné arannyal 
átszőtt kék ruhában, végül az asszonyok következtek nyolc hatlovas díszhintóban. 
A budai Nagyboldogasszony templomhoz érkeznek, ahol hálaadó istentiszteletre 
került sor, majd átvonulnak a palotába. A korabeli szemtanú német krónikás így 
írja le az átvonulást:

„A  templomból kijőve a királyi pár ismét lóra szállt. A  királynő egy fehér, 
arannyal ékesített paripát lovagolt. Barna bársony, arannyal hímzett olasz kabát 
volt rajta, keblén kivágva. Fejét fátyol borította, ahogy az olasz nők viselik. A fá-
tyolt gyöngykorona szorította le, amelyet a pápa áldott meg és ajándékozott neki. 
A korona alatt mindkét oldalon kevés hajat hagyott szabadon. Haja barna volt, 
szeme fekete. Arca is barnás színű, sem rövid, sem hosszú, éppen a legarányo-
sabb. Szája piros, és állandóan kedves mosolyra állt. Fehér nyakán arany nyaklánc 

Beatrix és Mátyás. Giovanni Dalmata 1480 körül készült páros domborműve
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vezette.” (Borsa Béla fordítása)

Az  ünnepségsorozat december 22-én ért csúcsához: Vetési Albert veszprémi 
püspök (az esztergomi érseki szék éppen betöltetlen lévén) Budán feleskette és 
királynévá koronázta Beatrixot, majd nagy lakoma és lovagi játékok sora követ-
kezett. Mint a fenti leírásból is kitűnik, a 19 éves Beatrix szép és művelt asszony 
volt. Mátyást is egyből bűvkörébe vonta, olyannyira, hogy egy ideig a politikától 
is eltérítette. Humanista nevelésben részesült, jól tudott latinul, szerette a zenét, 
táncot, irodalmat. Bevezettette az itáliai udvari etikettet. Számos udvari emberét 
magával hozta Nápolyból. Igyekezett a politikába is beleszólni.

Mátyás király udvara Beatrix érkezése után rövidesen átrendeződik, az addi-
gi puritán bútorzatot, viseletet reneszánsz pompa váltja fel. A budai várpalotát 
még Zsigmond király építtette s tette székhelyévé. Mátyás az 1470-es évektől a 
késő gótika jegyében erődítési munkálatokat végeztetett, majd egy új szárnyat is 
emelt a Duna felé, amelynek két helyiségébe híres könyvtárát helyezte el, vala-
mint csillagvizsgálóját, gótikus várkápolnát is építtetett, s a hegy nyugati oldalán 
teraszos várkertet hozott létre. A palota reneszánsz díszítése frízekkel, szobrokkal, 
kutakkal már Beatrix idejében megtörtént. 1473 tájától Mátyás a még Nagy Lajos 
korából származó visegrádi királyi nyaraló gótikus átépítését is megkezdte, majd 
ezt is a reneszánsz jegyében fejezte be. Csodálatos berendezése, függőkertjei a 
külföldi követeket bámulatba ejtették. Mátyás ugyan sohasem járt Itáliában, de 
mégis ismerte a reneszánsz ottani divatját, a humanizmus eszméit.

A budai királyi udvar az Alpoktól északra az első reneszánsz központtá vált. 
Főleg Beatrix megérkezése után teljesen olaszos légkör árasztotta el. A főbb ud-
vari humanisták is olaszok voltak vagy legalább itáliai egyetemeken tanultak. 
A vándorhumanista Galeotto Marziót (1427–1497) már említettük. Mátyás király 
tréfás mondásairól és jeles cselekedeteiről írott latin művét 1485-ben fejezte be és 
Corvin János hercegnek ajánlotta. Pietro Ransano (1428–1492) a 80-as évek végén 
A magyarok történetének rövid foglalata címmel írt latin nyelvű munkát. Antonio 
Bonfini (1427–1502) padovai és ferrarai tanulmányok után 1486 őszén jött Ma-
gyarországra, s ott a királynő felolvasója lett, de 1488-tól hozzáfogott fő művéhez, 
mely a magyarok történetét dolgozta fel „négy és fél” könyvben, a kezdetektől 
1496 tájáig. Ebben őrizte meg a Mátyás idejére vonatkozó legtöbb történelmi ada-
tot. A  magyar humanisták sorát Thuróczy János (1435?–1489) nyitja meg, aki 
bár nem volt udvari ember, elkészítette a magyarok krónikáját, melyben Mátyás 
uralkodásáról is megemlékezett. A művet 1488-ban Brünnben ki is nyomtatták. 
Garázda Péter (1448?–1507) Vitéz János támogatottjaként került itáliai egyete-
mekre, tehetséges költőként tért haza 1473-ban, de a Vitéz összeesküvését követő 
bizalmatlanság rá is árnyékot vetett, úgyhogy szerény egyházi pályán működhe-
tett. Mindössze két latin verse maradt az utókorra. Váradi Péter (1450?–1501) Vá-
radon született, s ő is Vitéz Jánosnak köszönhette indulását, külföldi tanulmány-
útját. Gazdag könyvtárat gyűjtött, Mátyás a kalocsai érseki széket juttatta neki, 
egy ideig főkancellárnak is megtette. Őt bízta meg, hogy Janus Pannonius halála 
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után gyűjtse össze ennek verses hagyatékát egy Corvina-kötetbe. Utóbb ellentétbe 
került Mátyással, amiért ez börtönbe csukatta, s csak a király halála után, pápai 
közbenjárásra szabadult ki. Nem tartozott az udvari emberek közé Megyericsei 
János (1470?–1517) költő, kalocsai érseki titkár, majd kolozsi főesperes sem, de 
a budai központ kisugárzásának hatására összegyűjtötte Erdély római kori latin 
feliratait, melyek a vatikáni könyvtárban maradtak az utókorra.

E korszak humanizmushoz kötődő vezető eszmei irányzata a firenzei Medici- 
udvarban Marsilio Ficino körül bontakozott ki, s újplatonizmus néven ismert. Ga-
rázda és Váradi is hívei voltak. Mátyás szintén érdeklődött a felújított idealista 
tanok iránt.

Az udvari könyvtár, mely Bibliotheca Corviniana néven ismert, a 70-es évek-
ben magába olvasztja Vitéz János és Janus Pannonius gazdag gyűjteményeit is. 
Janus görög könyvtára külön egységet képezett. Miután a gyűjtemény méltó el-
helyezést kapott a budai palotában, Mátyás tervszerűen bővítette azt, embereit 
gyűjtőutakra küldte Itáliába, Görögországba, még a Török Birodalom távolabbi ré-
szeibe is. Másoló és díszítő mestereket foglalkoztatott Firenzében, Rómában, majd 
Budán is másolóműhelyt létesített. Gondot fordított a díszes kötésekre, a köteteket 
címerével díszíttette. Ő maga gyakran kézbe vette a díszes köteteket, vitákat ren-
dezett a könyvtárban. De udvari emberei is megfordultak ott adatgyűjtés céljából. 
Az 1480-as években Corvin János nevelője, Taddeo Ugoletto volt a könyvtáros. 
A könyvtárban a korabeli tudomány minden ága képviselve volt, a latin és görög 
kötetek mellett modern nyelvű kéziratok is előfordultak, néhány magyar kódex 
szintén lehetett a gyűjteményben. A kézírásos anyag mellett pár ősnyomtatvány 
színezte a tékát. Különben Budán 1472-től Hess András nyomdász műhelye mű-
ködött, melyből a következő évben került ki a latin nyelvű Budai Krónika. Ezzel 
Magyarország a hatodik európai állam, ahol beindult a nyomdászat. Mátyás halá-
la idején a Corvina könyvtár 2000-2500 kötetet tartalmazhatott, melyekben, akár 
4000 mű lehetett bemásolva. A palotában volt még külön a királyné 100 kötetes 
magánkönyvtára, valamint a kápolna 600-800 kötetes gyűjteménye. A király ha-
lála után a könyvtár gyarapodása elakadt, értékesebb darabjaiból többet elajándé-
koztak, széthordtak. Az egész gyűjtemény Buda 1526-os török kézre kerülésekor 
pusztult el, sok kötetet a szultán udvarába vittek. Jelenleg 190-200 Corvina-kódex 
ismert, ezeket közel félszáz európai és amerikai könyvtárban őrzik.

Mátyás humanista gondolkodását, könyvszeretetét legjobban egy 1471. szep-
tember 13-án a római Giulio Pomponio Leto egyetemi tanárhoz, jeles filológushoz 
írt levele tükrözi:

„Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország királya Julius Pomponius Laetusnak 
üdvözletét küldi. Blandius miniátor festőnk ezekben a napokban tért vissza a kó-
dexekkel Rómából, s átadta leveled, mely nekünk, miközben országunk ügyivel 
foglalkoztunk, és ezért nyugtalanok voltunk, annál kedvesebb volt, mivel meg-
győződtünk arról, hogy te társaságoddal együtt ismét megemlékeztél rólunk. Már 
sokan mondták, hogy a háborúban hallgatnak a Múzsák, mi mégis, amennyi időnk 
csak marad az állandóan nyugtalanító háborúkból, az  irodalomnak szenteljük 
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lás és örvendő arccal, de még inkább örvendő lélekkel fogadtuk, és Silius Italicust, 
melyet hála fáradozásaidnak, oly fényűzően nyomtattak ki Rómában, már több-
ször átolvastuk. Ugyanis már ifjúságunkban tetszett nekünk Silius, és most, hogy 
magunk is háborút viselünk, annál inkább tetszik, mert ő is a háborúról énekel, s 
vele egyetértve be kell vallanunk, hogy nem irigylésre méltó a királyok sorsa, akik 
kénytelenek háborúkat viselni, amelyeknek megvannak ugyan a maguk diadalai, 
de mégis mindig emberi vértől áztatottak. Mi egyáltalában nem kívánjuk a há-
borút, mégsem tudjuk visszautasítani, ezt népünk becsülete, azt jogaink sérelme, 
amazt pedig rosszakaróinknak szándéka parancsolja. És ez így van! Sőt annyira 
mindennapos és gyakori, hogy már nem lehetünk nyugton, ha nem adunk előbb 
háborúval szilárd alapot a békének. Annál dicsérendőbb a te sorsod, és a tieidé, 
akik nem vérontásra, nem országokra vágytok, hanem az erény és irodalom ba-
bé raival szelíden beéritek. Sőt még ti teszitek hálássá a sokat próbált királyokat, 
mert elfelejtetitek velünk a fegyverek rémítő zaját. Isten veled!” (Kardos Tibor 
fordítása)

De Mátyás nem csak a filológusokat és bölcsészeket kedvelte. Udvarában min-
denféle művészek megfordultak. A budai és visegrádi palotáknál olasz mesterek 
vezették az építkezést. A díszítést pedig a 80-as években Giovanni Dalmata firen-
zei képzettségű horvát szobrászművész végezte. Több festőművész freskókkal dí-
szítette a paloták belső tereit, ugyanakkor a király olyan híres itáliai művészektől 
is rendelt portrét, oltárképeket, mint Andrea Mantegna vagy Filippino Lippi. A pa-
loták falát néhol aranyszövésű, jeleneteket ábrázoló gyapjú- és selyemkárpitok 
fedték. Ötvösök díszes asztali edényei, műves fegyverek kápráztatták el a látoga-
tókat. Egyházi használatra ugyancsak számos ereklye- és szentségtartót, füstölőt, 
miseruhát rendelt a király. Mátyás udvara példát mutatott a főuraknak, azok is 
kezdtek hasonló stílusban építkezni, dísztárgyaikat lehetőleg az udvarban dolgo-
zóknál rendelték meg.

Az igazán fényes királyi udvarhoz még kellett volna egy egyetem is. A pozsonyi 
feloszlása után Budán szeretett volna Mátyás főiskolát alapítani. A hagyományok 
szerint az ottani domonkos kolostorban működő rendi teológiát akarta egyetemmé 
bővíteni. A fennmaradt kevés adatból arra lehet következtetni, hogy 1580 körül 
csak a teológiai és a bölcseleti fakultása működött a tanintézetnek, mely sohasem 
kapott pápai megerősítést. A híres tanárok sorában említik a német származású 
Petrus Nigert s a Kolozsvárt született teológiai doktort, Nicolaus de Mirabilibust. 
Heltai Gáspár krónikájában leír egy félbemaradt csodálatos épületet, melyben az 
egyetem hét kara működött volna a hét szabad művészetnek megfelelően, s a di-
ákok létszáma akár 40 ezerre emelkedhetett volna. Utóbb a hadtörténészek úgy 
vélekednek, hogy ez a nagy épület inkább Mátyás híres zsoldosserege laktanyájául 
készült.

Még alig zajlik le Mátyás esküvője, már újra sérelem éri III. Frigyes részéről. 
A német-római császár Ulászlót ismeri el cseh királynak, s beiktatja a birodalmi 
választófejedelmek közé. A magyar királynak minden vágya az volt, hogy ő is 



77SZEPTEMBER
M

ÁTYÁ
S KIR

Á
LYU

N
K EM

LÉKEZETE

választófejedelem legyen, s így esetleg megpályázhassa a császári trónt. Mátyás 
hirtelen betör osztrák földre, körülzárja Bécset s ostromolni kezdi. A császár még 
idejében elmenekül Linzbe. Végül 1477. december 1-jén békekötésre kényszerül. 
Ennek értelmében Frigyes visszavonja Ulászló cseh királyi elismerését, helyette 
Mátyást nyilvánítja cseh királynak, aki – mint választófejedelem – le is teszi a 
császár iránti hűségesküt; Frigyes vállalja még 100 ezer arany hadikárpótlás kifi-
zetését és a kezében lévő magyar várak visszaszolgáltatását. Mivel a kárpótlásnak, 
figyelmeztetések ellenére, csak felét fizeti ki, 1480 februárjában Mátyás elfoglal 
egy határmenti osztrák várat.

A  70-es évek végén Mátyás Velencével próbál egyezkedni, hogy az Adri-
át is uralma alá vonja. Triesztet egy ideig ostromolja is, de nem tudja bevenni. 
A Signoria mindig kitér Mátyás kezdeményezései elől. 1478 decemberében és a 
következő év februárjában Mátyás meghosszabbítja a Jagellókkal korábban kötött 
békeszerződést, majd olmützi udvarában vendégül látja a cseh és lengyel királyt, 
s nagy pompával, lovagi játékokkal ünneplik a békét. Ennek lényege, hogy mind 
Ulászló, mind pedig Mátyás viselheti a lengyel királyi címet, Mátyás megtarthatja 
uralmát Morvaország, Szilézia és Lausitz tartományok felett, de halála után Ulász-
ló ezeket megválthatja 400 ezer forintért. 1479 márciusában Mátyás kölcsönös 
barátsági szerződést köt a svájciakkal is: egymás ellenségeinek nem nyújtanak 
segítséget.

A törökök 1479 őszén újra mozgolódni kezdenek. Ali bég jelentős csapattal be-
tör Erdély déli részébe, Gyulafehérvárt is felprédálja. Mátyás Báthori István erdé-
lyi vajdát és Kinizsi Pál temesi ispánt küldi ellenük, akik október 13-án Kenyérme-
zőnél fényes diadalt aratnak: a törökök vesztesége 30 ezer, míg a magyaroké csak 
8 ezer fő. A következő évben a magyar csapatoknak Boszniában kell helytállniuk. 
Nagy megrázkódtatást okoz a Török Birodalomnak II. (Hódító) Mohamed szultán 
1481. május 3-i halála. Ráadásul az elsőszülött és a másodszülött fia közt hatalmi 
harc indul a trónért. Ezen az idősebbik győz, s II. Bajezid néven lesz szultán. A ki-
sebbik fiú, Dzsem herceg elmenekül, s nyugati országokban keres támogatást trón-
igénye érvényesítéséhez. Mátyás is szeretné a trónkövetelőt udvarába hozatni, azt 
remélve, hogy így majd sakkban tarthatja Bajezidot. Velence nemzetközi kapcso-
lataival megakadályozza ezt a törekvést. A törökökkel folytatott küzdelmek egy 
érdekes fejezetét képezi Otranto visszafoglalása. Mátyás apósának a királyságához 
tartozó dél-itáliai várost 1480 nyarán szállja meg a török hajóhad, s már Brindisit 
fenyegeti. A következő évben Mátyás Magyar Balázs parancsnoksága alatt 800 fős 
sereget küld Itáliába. Ez elfoglalja Otranto fő vízforrását, s nyáron a szomjan halás 
szélére sodorja a törököket, úgyhogy 1481. augusztus 10-én megadják magukat. 
1483-ban Mátyás öt évre szóló fegyverszünetet köt Bajezid szultánnal, így uralko-
dása hátralévő időszakában a déli vidékeken nem kell harcolnia.

Akad azonban a királynak gondja a nyugati szomszéddal, Frigyes császárral, aki 
nem tartotta be a korábbi békekötés feltételeit, továbbra sem fizette ki a kárpótlás 
felét. 1482 elején Mátyás betör Ausztriába, s kilenc havi ostrommal szeptember 30-
án megadásra kényszeríti Haimburg várát, majd sorra foglalja el a kisebb várakat, 
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1484 elejére felvonulhat Bécs alá, majd 1485 
januárjától minden irányból körbezárja a vá-
rost, s szabályos ostromba kezd. Május 14-én 
a városi elöljáróság az egyetem tanárait küldi 
Mátyáshoz, ismerve ennek tudománypártolá-
sát. Sikerül megegyezni, hogy amennyiben 
június 1-jéig Frigyes nem küld felmentő sere-
get, a város megadja magát, az őrség szabad 
elvonulást kap. Minthogy felmentő csapatok 
nem érkeznek, június 1-jén Mátyás 8 ezer fős 
serege élén bevonul a városba, ahol fényes 
fogadtatásban részesíti a tanács, a papság és 
az egyetem, öt nappal később a királyné is 
megérkezik, s a dómban tartanak hálaadó is-
tentiszteletet. A király ezután Bécset tekinti 
birodalma fővárosának, az  ottani főherce-
gi palotában rendezkedik be, s felveszi az 
Ausztria hercege címet is. Dóczi Orbán egri 
püspököt ügyvivőként a bécsi püspökség élé-
re helyezi. E győzelem nyomán Mátyás közel 
érezheti magát a német-római császári cím megszerzéséhez. Ráadásul ostrom alá 
fogja, s egyéves küzdelmet követően 1487 augusztusában beveszi Frigyes addigi 
székvárosát, Bécsújhelyet is. Frigyes azonban mindent elkövet, hogy fiának, Mik-
sának biztosítsa a császári trónt: 1486. február 16-án a frankfurti birodalmi gyű-
lésen német királlyá választatja, április 9-én Aachenben koronázzák meg. Innen 
már csak egy lépésre volt a császári címtől, melyet 1508-ban meg is szerzett.

A sok háborúzás közben Mátyásnak birodalma jobb megszervezésére és a trón 
utódlására is kellett gondolnia. Egyre nyilvánvalóbbá vált előtte, hogy felesége 
meddő, úgyhogy törvénytelen fiát, Corvin Jánost kell előkészítenie az utódlásra. 
1485–86-ban fogadtatta el Mátyás az országgyűléssel az új törvénykönyvet, mely 
aztán 1488-ban Lipcsében nyomtatásban is megjelent. Különösen fontosak az ún. 
nádori cikkelyek, amelyek előírják, hogy törvényes utód hiányában a királyválasz-
tásnál először a nádor szavaz, s a kiskorú király törvényes gyámja a nádor lesz, 
aki egyben a főkapitányi tisztséget is betöltheti. A nádor a király távollétében az 
ország kormányzója. E törvény elfogadását az is indokolttá tette, hogy 1484 vé-
gén elhunyt Ország Mihály, aki 26 esztendeig töltötte be a nádori tisztséget, s új 
nádort választottak Zápolyai Imre személyében. Ennek hatáskörét pontosabban 
meg kellett szabni, annál is inkább, hogy a király többnyire Bécsben tartózko-
dott. Ugyancsak ekkor fogadták el az új magán- és büntetőjogi törtvénykönyvet, 
a Decretum Maiust, mely összegyűjtötte az előző királyok idevonatkozó rendele-
teit és a bírósági gyakorlat szabályait. Ez szabályozza a vármegye autonómiáját is. 
Leglényegesebb előírása, hogy az eddigi szokásjog helyére az írott jogot helyezi.

Hiteles Mátyás-szobor Bautzen-ben
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Szülővárosáról sem feledkezik meg a király. 1481. augusztus 24-én kelt rende-
letével kivette Kolozsvárt a besztercei bíró hatásköréből, és egyenesen a szebeni 
bíróságot tette illetékessé a megfellebbezett ügyek elbírálásában. Úgy látszik, hogy 
Szilágyi Mihály 1458. januári rendelete a városi önkormányzat megszervezésére 
nem volt elég hatásos, úgyhogy 1486. május 18-án Mátyás elrendeli: ezután a bíró 
és az esküdt polgárok megválasztásánál Kolozsvárt is Buda város szokásait és tör-
vényeit kövessék. Így remélte a király, hogy a szászok és magyarok közti vitáknak 
véget vethet. Az ekkori szabályok részben 1848-ig fennállottak. Ebben az időben 
Mátyás maradandó módon is ki akarja fejezni háláját szülővárosa iránt, s elhatá-
rozza, hogy oda egy ferences minorita templomot és zárdát építtet. 1486. novem-
ber 9-én Szabó Ambrus bíró és a városi tanács kijelöli azt a Farkas utcai telket, 
ahova a ferencesek építkezhetnek. 1487. szeptember 5-én a király Bécsújhelyen 
kelt levelében megparancsolja a város elöljáróinak, hogy segítsék a ferenceseket a 
templom- és zárdaépítésben. 1490. január 18-án pedig a Farkas utcai megkezdett 
építkezés folytatását Tarcsai Márton kamarai ispánra bízza, aki a küldött János 
barátot és társait a király jövedelme rovására támogassa. Így épül fel Kolozsvár 
egyik legimpozánsabb, ma is álló gótikus temploma, a rendház idővel elpusztult. 
Balogh Jolán találóan jegyzi meg: „A Farkas utcai templom Mátyás kőbe faragott, 
kőbe épített végakarata szülővárosában”.

1487 táján kezd a király betegeskedni. A sok hús- és borfogyasztás eredménye-
ként köszvény gyötri, egyre nehezebben tud mozogni. A következő évben a Bécs 
melletti Badenben kezelteti magát. Állapota egyre jobban előtérbe helyezi a trón-
utódlás kérdését. E téren szembekerül feleségével, Beatrixszal, aki mind jobban 
beleszól a politikába. Így például az ő kérésére helyezi fivérét, Aragóniai Jánost 
az esztergomi érseki székbe 1480-ban, majd ennek halálát követően Beatrix uno-
kaöccsét, a hétéves Estei Hippolit ferrarai herceget ülteti a legfőbb magyarországi 
egyházi tisztségbe, a magyar főpapság méltó felháborodására. Beatrix mindent 
elkövet, hogy Corvin Jánost esélytelenné tegye az utódlásra, s magának szerezze 
meg a trónt. Mátyás rendre emeli magasabb méltóságokra fiát: Hunyad grófja, Lip-
tó hercege. Hatalmas vagyont juttat neki. A főurakat, főpapokat, még Bécs városát 
is felesketi hűségére. 1485 tavaszán Jánost eljegyezteti a 13 éves Sforza Bianca 
ferrarai hercegkisasszonnyal, 1487 novemberében képviselő útján a házasságot is 
megkötik Ferrarában. (1493-ban a pápa elválasztja őket, s Bianca 1494-ben Miksa 
király, a későbbi császár felesége lett.)

1489-ben Mátyás állapota annyira romlik, hogy nem képes lábra állni, többnyi-
re hordszéken viszik. Buda várát legmegbízhatóbb hívére, Ráskai Balázsra bízza 
azzal, hogy az majd juttassa Corvin Jánosnak. Az utódlás kérdéséről még Miksa 
királlyal is tárgyal. 1490 januárjában utoljára jár Budán, innen hajóval távozik, 
s Visegrádon, Esztergomban, Komáromban és Pozsonyban is megáll, mondhatni 
búcsút vesz itteni rezidenciáitól. Bécsben februárban nagy pompával megünneplik 
névnapját. Április 4-én a virágvasárnapi nagymisét a vár udvarán tartatja, hogy 
ne kelljen a dómba vitesse magát. Külön oltárt és magának trónt ácsoltat. A mise 
után Domenico Bollani velencei követet lovaggá avatja. Visszavonul a palotába, 
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TE hogy az ünnepi ebédre megvárja feleségét, aki a városban hallgat misét. Megéhez-
ve fügét kér, de amit kap, romlottnak találja, s ezért feldühödik, szemei elhomá-
lyosulnak. A hazatérő királyné hiába kínálja. Hálószobájába viszik a királyt, ahol 
délután 6 óra tájban a szélhűdés jelei mutatkoznak, eszméletét veszti. Az orvosok 
nem mernek a beteghez nyúlni, csak a királyné próbálkozik valamit segíteni a 
néha fájdalmak miatt hangosan jajgató Mátyáson. Ha magához tér, a körülállókat 
nézi, erőlködik, de nem tud szólni. Harmadnap, április 6-án reggel hal meg. Bon-
fini írja le részletesen a haláltusát, amelynek alapján az orvosok egyértelműnek 
találják a halál okát: agyvérzés. Utóbb akadtak történetírók, akik gyilkosságra, 
mérgezésre gyanakodtak.

A holttestet a belső részek eltávolítása után illően felöltöztetve a bécsi várpa-
lotában ravatalozták fel, majd a dómban gyászmisét tartottak. Aztán a jól szur-
kozott koporsót fekete posztóval bevont hajóra helyezték s Budára szállították, 
onnan kocsin vitték tovább Székesfehérvárra. Itt a székesegyházban ravatalozták 
fel, ahol a szentélyben Mátyás már fülkés reneszánsz sírkápolna kialakíttatásához 
kezdett, de az akkor még nem volt készen. A székesfehérvári prépost és a nápolyi 
püspök végezte a temetési szertartást. Beatrix nem vett részt a végtisztességen.

Mátyás király 47 éves korában bekövetkezett halála után mutatkozott meg leg-
inkább hosszú, 32 éves országlásának egyik fő hiányossága: nem tudta eredmé-
nyeit megszilárdítani s az utódlást biztosítani. Corvin Jánost ugyan előkészítette 
a trónutódlásra, de törvénytelen származása és Beatrix áskálódása könnyűvé tette 
ennek félreállítását. Megint jóformán valamennyi környező uralkodó s a főurak 
egy része is pályázott a trónra. Kisebb csaták is zajlottak. Végül Corvin Jánost 
lemondatták trónigényéről, s a július 15-i rákosi országgyűlésen Ulászló cseh ki-
rályt ültették a magyar trónra, azzal a feltétellel, hogy vegye feleségül az özvegy 
királynét. Miután Ulászlót Székesfehérváron megkoronázzák, Bakócz Tamás győri 
püspök előtt Ulászló és Beatrix házasságot köt. Az új király azonban Beatrix min-
den közeledését elutasítja, a királynét Esztergomba száműzve tartja, majd a pápa 
1501-ben felbontja a kényszerházasságot. A magyaroknak ellenszenves királyné 
ezután visszatér Nápolyba, ahol épp 1501-ben oszlatták fel a királyságot. Egy ideig 
Ischia szigetén húzódik meg, majd egy nápolyi kolostorban él 1508. szeptember 
13-án, 55 éves korában bekövetkezett haláláig. A nápolyi San Pietro Martire temp-
lomban helyezték nyugalomra. Fehér márványkoporsós síremlékén a latin felirat 
zárósora így szól: „Vallásosságával és jótékonyságával önmagát győzte le”.

A  székesfehérvári háromhajós négytornyú bazilika a királysírokkal együtt a 
török időkben teljesen elpusztult, úgyhogy Mátyás sírja sem maradt fenn. Sírfel-
iratát sem ismerjük, de több epigrammaszerű latin sírvers is megemlékezett halá-
láról. Egy korabeli névtelen szerző így fogalmazta meg a sírfeliratot:

Itt nyugszom Mátyás, a királyok dísze, virága,
Marsnak a fénye; korán elragadott a halál.
Morva királyokat és vitéz cseheket leigáztam,
És le a lengyelnek büszke levente hadát.
Sok nép meghódolt, s meg a fényes Bécs is előttem;
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Egy magam, én a világ ostora, réme valék.
Két Caesaron arattam örökre dicső diadalmat,
Volt eme két Caesar római és a török,
Többre törekvém, ámde a sors irigyelte hatalmam;
Összeomoltam, ímé: árny vagyok és hamu most.
Nézd mi valék, mily nagy! Szólnak majd messzi jövőben
Késő századok is: létre a perc hoza csak.
  (Hegedüs István fordítása. Mátyás király emlékkönyv. 1902. 202.)

Mint a nagy királyok esetében, Mátyásról is rengeteg anekdota, monda szü-
letett, népmesei hőssé vált. Ezt a folyamatot már két latin nyelvű történetírója, 
Galeotto Marzio és Antonio Bonfini elindította, s különösen Heltai Gáspár magyar 
nyelvű krónikája rögzítette, terjesztette a történeteket. Heltai hét mondát is fel-
jegyzett, melyek közül a legismertebb a kolozsvári bíró megbüntetésének történe-
te. Kríza Ildikó néprajzkutató öt fő csoportba sorolja a Mátyás-motívumokat: 1. az 
okos király bölcsességei; 2. az igazságos király, aki álruhában segíti az emberek 
közötti konfliktusok megoldását; 3. a tréfákat kedvelő, butákat nevetségessé tevő 
király; 4. viselkedésmintákat nyújtó elbeszélések (étkezés, ruházat, szókimondás); 
5. kalandok, országjárás, ajándékozás. Ismertebb Mátyás-anekdoták: Nincs rosz-
szabb a sajtnál, Mátyás király árpát árul, A király orra, Az okos leány, Egyszer volt 
Budán kutyavásár, Mátyás király Gömörben, Róka fogta csuka, csuka fogta róka, 
Mátyás, a hivatalkereső.

A  legendás, eszményített király természetesen a szépirodalomban is számos 
alkotás hőse lett, kezdve a históriás énekektől. Bessenyei György eposzt, Berzsenyi 
Dániel ódát, Kisfaludy Károly drámákat és balladát, Vörösmarty Mihály elbeszé-
lő költeményt (Szép Ilonka), Bajza József, Erdélyi János, Garay János anekdotá-
kon alapuló verset, Jósika Miklós (A csehek Magyarországban), Mikszáth Kálmán 
(A  szelistyei asszonyok) és Surányi Miklós (A  nápolyi asszony) regényt írt róla. 
A legművészibben azonban Arany János idézte meg emlékét balladáiban (V. Lász-
ló, Mátyás anyja).

Képzőművészeti megörökítései saját korában kezdődtek: emlékérmeken és pe-
cséten. Két szobor is készült róla, az egyik domborműpár, a királyt és a királynét 
ábrázolja oldalnézetből, 1480 körül keletkezhettek, egyes feltételezések szerint 
Giovanni Dalmata munkái; a leghitelesebb ábrázolása Georg von Stein lausitzi 
kormányzó rendeletére készült 1486 táján, az  épülő bautzeni (Budissin) várka-
pu díszeként. Trónon ábrázolja, angyalok tartják feje felett a koronát, kezében 
az uralkodói jelvények, lába oroszlánon nyugszik. Dokumentumok bizonyítják, 
hogy a szobor fejrészét elküldték Budára, s ott a király jelenlétében véglegesítet-
ték az arcvonásokat. A 19–20. században sok nagy művészünk (Vizkelety Béla, 
Liezen-Mayer Sándor, Wagner Sándor, Madarász Viktor, Lotz Károly) festett Má-
tyást is megörökítő történelmi képet, s két maradandó művészi szobor, a Fadrusz 
Jánosé Kolozsvárt és a Stóbl Alajosé Budán ragadja meg a király anekdotákból 
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Mátyás-emlékművét.)

A Mátyás-kultuszt Kolozsvárt Heltai Gáspár alapozta meg itt kinyomtatott ma-
gyar nyelvű krónikájával, melyben egy külön fejezetet szentel a nagy király dicsé-
retének, s ebben máris idealizálja, szinte mesebeli hőssé emeli a város szülöttét. 
Így indul a fejezet:

„Az Mátyás király szép termetű férfiú vala, sem igen kicsin, sem igen nagy. 
A közép termetséget valamennyére meghaladta vala, szép és nemes tekéntetű, mu-
tatván akaratos, bátor szüvet. Veres orcájú vala, szép sárga hajú. Szépen ékesítik 
vala orcáját mind szöméldeki, melyek szélesek valának, és gyors, feketére hajlandó 
szömei és az ő mindenképpen illő orra. Szabad és egyenes tekintetű vala, és orosz-
láni módra az eltekintésbe semmit nem pillant vala a szömével. Az eltekintésben 
kegyességet mutat vala. Akire kedig félszömmel néz vala, az nyilván nagy harag-
nak jele lőn. Majd hosszú vala a nyaka és az álla, és majd széles vala a szája. Szép 
illendő feje vala: sem felette igen nagy, sem igen kicsin. Az homloka majd széles 
vala. Szépen illenek vala egybe minden tagjai, szép gömbeleg karjai valának és 
hosszú kezei. Széles vala mind háta, mind mellye. Szép lábai valának, az lovon 
való járásra alkolmatosok. És  mindenképpen szép teste vala, fejér-veres színű, 
mint a Nagy Sándor felől írnak. Gyermekségétől fogva igen gyors vala és erős 
mellyű, nagy és bátor szűvű, nagy dicsíret- és tisztességkívánó. Igen munkatehetű 
vala, és nem hamar fárad vala meg. Igen szenvedhet vala az ő teste mind hideget, 
mind hevet, mind éhséget és mindenféle munkát. Az hadakozás könnyű dolog vala 
nála. Semmi nehezebb dolga nem lőn, mint otthon hivolkodni. Gyönyörűséges 
lakásokat igen szereti vala. Kedveli vala a szép asszonyi állati szömélyeket, de 
más embernek feleségét soha nem bántott. Gyakorta múlatott barátival és ivutt es 
lakásban vélek. Kész vala mindjárt az ígéretekre, és hertelen haragú vala. Szabad 
elméje vala, mindenkor nagy dolgokra ügyeközik vala”.

Mátyás kolozsvári születését leginkább fennálló szülőháza tudatosította a vá-
roslakókban – mint arra Heltai is utalt. A király Kolozsvárt járva 1467-ben a ház 
akkori tulajdonosát és leszármazottait mentesítette a ház és tartozékai adójától: 
„A királyi méltósághoz illő dolog születése házát és helyét kegyadományokkal és 
kiváltságokkal ellátni. Mi is azért némelyek közbenjárására Kolb István kolozsvári 
polgár érdekében tekintetbe vévén az ő apósa, néhai Méhffi Jakab hűséges szol-
gálatait, az ő érdemeiért amazt megjutalmazni akarván, azt a kőházat, mely a ko-
lozsvári Óvárban, az új várossal szemben áll, melytől keletre egy utca van melyen 
a Boldogságos Szűz óvári kolostorához járnak, nyugatra pedig szomszédja Veres 
Antal háza, és amely házban jelenleg Kolb István lakik, minden tartozékaival, 
úm. szőlőkkel, szántóföldekkel, rétekkel minden adófizetéstől és közteherviselés-
től mentessé tesszük; úgyszintén magát Kolb Istvánt, feleségét, Orsolya asszonyt 
és Margitot, a Méhffi Jakab leányait és minden ivadékait felmentjük minden adó-
tól a ház tartozékai után.” (Szádeczky Lajos fordítása. Mátyás király emlékkönyv. 
1902. 303.)
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Az oklevél pontosan meghatározza a ház helyét, s rámutat, hogy a király szü-
letése idején Méhffi Jakab volt a tulajdonos. Neki két lánya született, Orsolya és 
Margit. A kiváltságlevél keletkezésekor Orsolya Kolb István felesége volt, így Kolb 
lett az elsődleges kedvezményezett. A ház az 1640-es évekig a család kezén ma-
radt, akkor eladták. Az új tulajdonos, Kovács Gáspár városi tanácsos, egy ideig 
főbíró, tulajdonképpen nem élvezhette az adómentességet, de hogy ezt megtartsa, 
II. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez fordult, aki 1649. december 12-i okleve-
lével a kiváltságot most már a házhoz kötötte, s minden ezutáni tulajdonost men-
tesített az adózás alól. A kiváltságot utóbb, már a Habsburg-fennhatóság idején, 
Lipót császár 1692. szeptember 22-i parancslevele is megerősíti, ennek betartására 
1716-ban a Főkormányszék újból figyelmezteti a városi tanácsot.

A város vezetőségének ez a mentesség sehogy sem volt ínyére, úgyhogy amikor 
Kovács ükunokája, Joó Borbála áruba bocsátja a szülőházat, előjogával élve meg-
vásárolja az ingatlant. Ennek 1730 körül kellett történnie, mert az 1734-es város-
leírás már így ír róla: „A déli részen, éppen szemben a déli kapuval, áll az a ház, 
mely hajdani fenséges Korvin Mátyás király születéséről híres, amint ezt az épület 
régisége is egész biztosra elárulja; nagy kiváltságokat élvezett; ma a városi tanács 
fennhatósága alatt áll.” 1746-ban a város elöljárósága tanúkihallgatást rendel el 
a házzal kapcsolatban, 24-en mondják el, mit tudnak a ház történetéről, korábbi 
tulajdonosairól, kiváltságairól. (Jakab Elek: Kolozsvár története. I. 457–459.)

A patinás épületben a város 1769-ben kórházat szeretne berendezni, végül ka-
tonai beszállásolási hely lesz, az 1830-as években transzportház, a városon átszál-
lított foglyok szálláshelye. 1868 szeptemberében, mikor a Magyar Történelmi Tár-
sulat Kolozsvárt tartja „első vidéki” gyűlését, a megalakított régészeti bizottság 
felkeresi a nevezetes épületeket, így e házat is, s figyelmeztet megóvására. Másfél 
évvel később, Jakab Elek Kolozsvár történetében leírja az akkori katonai laktanya 
siralmas állapotát. Falai ki- s bedűlnek, emeletét vassínek tartják össze, folyosói, 
udvara elhanyagolt. Kapuja mellett bódé az őrt álló katona részére. Kapuján már 
nyoma sincs a hollós jelvénynek. 1879-ben aztán Szabó Károly történettudós a 
városi levéltárban ráakad Mátyás kiváltságlevelének egy 1648-as hitelesített má-
solatára, valamint Rákóczi 1649-es megerősítő okiratára is, s ezeket a következő 
évben közzéteszi. Ennek hatására születik meg Haller Károly jogászprofesszor, 
a későbbi polgármester 1880 júniusában a város törvényhatósági bizottságához 
benyújtott javaslata: jelöljék meg emléktáblával a szülőházat. Öttagú bizottságot 
neveznek ki e célból, de az ügy alig halad. Pedig 1881 nyarán arról is határoznak, 
hogy a házat stílszerűen renoválni kellene, s valamilyen kulturális intézmény, mú-
zeum céljaira hasznosítani. 1882-től előtérbe kerül a Mátyás-szobor felállításának 
ügye, a szülőházról csak ennek kapcsán esik szó.

Ferenc József király 1887-es kolozsvári látogatása és adománya az emléktáblá-
ra hozza ismét a figyelem középpontjába a Mátyás-szülőházat: két évvel később, 
1889. szeptember 2-án tartják a Pákei Lajos tervei szerint Zala György megmin-
tázta emléktábla leleplezését. Rajta Hegedüs István klasszika-filológus professzor 
e sorai olvashatók:
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EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1443 MÁRCZ. 27én
MÁTYÁS

AZ IGAZSÁGOS
HUNYADI JÁNOS ÉS SZILÁGYI ERZSÉBET FIA.
SZÜLŐHÁZÁT A NAGY KIRÁLY KEGYELETBŐL

MINDEN TEHER ALÓL FÖLMENTETTE
II. RÁKÓCZI GYÖRGY ERDÉLYI FEJEDELEM

E HÁZ KIVÁLTSÁGÁT MEGERÖSITETTE
I. FERENCZ JÓZSEF APOSTOLI KIRÁLYUNK

1887 SZEPT. 23án LÁTOGATÁSÁVAL MEGTISZTELTE
ÉS KEGYES ADOMÁNNYAL GONDOSKODOTT

HOGY ÖRÖK EMLÉKEZETÜL MEGJELÖLTESSÉK.
A KEGYELET ÉS TISZTELET HIRDETŐJE

EZ AZ EMLÉKTÁBLA MELYET LEGNAGYOBB FIÁNAK
SZÜLŐHÁZÁRA TÉTETETT A TULAJDONOS

KOLOZSVÁR SZABAD KIRÁLYI VÁROSA
MDCCCLXXXVIII.

(Ma a születés időpontját február 23-ra teszik, a záró dátum utáni évben tör-
tént a leleplezés!)

Az ünnepségre már az egész ország felfigyelt, hiszen megjelent Szapáry Gyula 
földművelésügyi miniszter, Jókai Mór és Orbán Balázs. Az írófejedelem ez alka-
lomra írt ódáját (Korvin Mátyás király) maga szavalta el. Egyik szakaszában így 
vall:

Emlékedet ím, négy század tartja épen:
El nem fogy, újra él minden nemzedékben.
A nép hisz benned, mint a föltámadásban,
S neved él örökké egy felsóhajtásban.

Az ünnepi beszédet Hegedüs Sándor országgyűlési képviselő mondta, tőle vette 
át a táblát Albach Géza polgármester. Akkor változtatták a házhoz vezető utca ne-
vét is „Mátyás király”-ra. A leleplezési ünnepséget kétszáz fős bankett, este pedig 
színházi díszelőadás követte.

Hanem a ház állapotán a tábla elhelyezése nem sokat segített. A millennium 
évének kellett eljönnie, hogy újra ráfigyeljenek. A városi törvényhatóság 1896. 
május 17-i díszközgyűlésén határozatban mondják ki, hogy megjavíttatják a Má-
tyás-szülőházat, s valamely közművelődési célra fordítják. A katonaság még az 
évben ki is költözik belőle. De  falai annyira düledezők, hogy az utca felől osz-
lopokkal kell őket megtámasztani. Csak az évtized végére gyűl össze elég pénz, 
hogy a fővárosi Gyalus László építész tervei szerint nekifogjanak a restaurálásnak. 
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Az akkor divatos eklektika szellemében, mázas cseréppel fedve újítják meg a há-
zat. A városi tanács 1899-es határozatával az épületet az Erdélyi Kárpát Egyesü-
let rendelkezésére bocsátja, hogy néprajzi múzeumot létesítsen benne. A múzeum 
megnyitására 1902. október 12-én kerül sor Fadrusz János Mátyás-szobrának le-
leplezését követően. Az  idővel több mint 7000 darabra felszaporodott néprajzi-
turisztikai-balneológiai gyűjtemény mellett kiállították a Mátyás-szoborra kiírt 
pályázat mintapéldányait is. A ház újabb, 1942–43-as, Kós Károly tervei szerint 
történt renoválásakor kapja mai puritán, korhű külsejét.

Kolozsvár másik, újabb keletű emlékeztetője a nagy királyra Fadrusz János Má-
tyás-szobra. Kolozsvár város törvényhatósága 1882. július 21-i közgyűlésén Nagy 
Lajos költő, unitárius lelkész és tanár indítványozta, hogy állítsanak szobrot Má-
tyásnak. Szász Domokos református püspök támogatásával határozat is született 
erről, s országos gyűjtést hirdettek. 1887 januárjában a városi közgyűlés újjáala-
kítja a szoborbizottságot, mely újabb országos közadakozásra szólít fel. 1893-ra 
elegendő a pénz a pályázat kiírására. A millenniumra akarják felállítani a szob-
rot. Az 1894. április 30-i határidőre hét munka érkezik be, a zsűri egyöntetűen 
Fadrusz János alkotását találja a legjobbnak. A város szerződést köt a művésszel. 

Fadrusz János Mátyás-szobra Kolozsvár főterén. Gaal György felvétele
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A millenniumkor, 1896. szeptember 30-án csak az ünnepélyes alapkőletételre ke-
rül sor, a teljes szobor országos ünneppé emelkedő leleplezését 1902. október 12-
én tartják. A császár-királyt képviselő József Ágost főherceg és Széll Kálmán mi-
niszterelnök beszéde után hull le a lepel. Az ünnepségre külön vonattal érkeznek a 
vendégek a fővárosból. Közöttük van Apponyi Alberttől és Bánffy Dezsőtől kezdve 
Jókai Mórig minden jelentős személyiség. Méltán ünneplik Fadruszt is, akinek ez 
a legjobb munkája. A szobor Pákei Lajos tervezte magas bástyaszerű talapzaton 
a lován győztesen bevonuló, seregszemlét tartó magabiztos uralkodót ábrázolja. 
A fenséges hatást fokozza a négy hódoló vitéz, akiket a hagyomány Magyar Ba-
lázs, Kinizsi Pál, Szapolyai János, Báthory István korabeli törökverő hadvezérek-
kel azonosított. A szobor utóbb Kolozsvár egyik jelképévé vált. 2010-ben került sor 
teljes restaurálására.

Rövidítve megjelent Gaal György Születtek Kolozsvárt  
(Polis Könyvkiadó, 2016) című albumában.

A Mátyás-szoborcsoport, háttérben a Szent Mihály-templom. Fotó: Szentes Zágon
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H. Szabó Gyula

Műterem a Kerekdombon

Közel másfél évtizede dolgozunk együtt a Kriterion grafikusával, Matei Lászlóval, 
több tucat könyvborítónk tervezőjével, illő tehát megkérdeznem, milyen előzmények 
után került a Kerekdombra.

Egész biztosan 2004-ben készítettem az első könyvborítót a Kriterionnak. Ak-
kor már kerekdombi lakosok voltunk. Azt, hogy odakerültünk, véletlen szerencsé-
nek tulajdonítom.

Kezdjem hát az előzményekkel. A Gyergyói-medencéből származom, ezt azért 
említem így, mert a medencén belül (és nem csak) több helységhez is kötődtem az 
évek során. Édesanyám tősgyökeres szárhegyi, édesapám pedig a Marosvásárhely 
melletti Mezőbándról származott. 1970-ben került Szárhegyre, egy vak hangot 
nem tudott magyarul, de amint többször is büszkén emlegette, „egy év után már 
magyarul tartottam a pártgyűlést a kultúrházban”. Rá három évre születtem meg 
Gyergyószentmiklóson, az első néhány évem még Szárhegyen telt, de utána több-
ször is költöztünk. A nyolcadik osztály vége Csomafalván ért. Akkor kellett eldön-
tenem, hogy merre is vegyem az irányt. Több minden foglalkoztatott akkoriban. 
Vonzott a bűnügyi nyomozói szakma, lelkesen baritonoztam a helyi gyerek-fúvósze-
nekarban, és persze szerettem rajzolni meg festeni. Hogy végül is a képzőművészet 
mellett döntöttem, azt ottani volt rajztanáromnak, Csipkés Péternek köszönhetem, 
aki már hetedik osztályban felfigyelt rám. Rögtön el is kezdte megismertetni, meg-
szerettetni velem a rajz és a festészet varázslatos világát. Elődeim is voltak, akik 
már kitapostak egy biztos utat Csipkés irányítása alatt a képzőművészeti szakma 
felé, és természetesen én sem lóghattam ki abból a sorból. Követtem hűen Csipkés 
Péter stratégiáját, ami úgy hangzott, hogy felvételiznem kell Csíkszeredában egy 
olyan líceumba, ahová tudom, hogy biztosan bejutok, párhuzamosan beiratkozom 
a Művészeti Népiskolába, ahol két évig szorgosan készülök Zsigmond Márton irá-
nyítása alatt, és csak utána felvételizem a marosvásárhelyi Művészeti Líceumba, 
így a bejutásom „garantált”. Úgy is volt. Azóta is hálával gondolok vissza Zsig-
mond Márton tanáromra, aki a népiskolai hivatalos órák mellet rendelkezésemre 
bocsátotta műtermét, kulcsot adott és lelkemre kötötte, hogy minél többet gya-
koroljak, mert az hasznomra válik. Élve az alkalommal, a Csíkszeredában töltött 
időm java részét tanárom műtermében töltöttem. Már akkor megtapasztalhattam, 
hogy milyen sokat számít a műterem, milyen erősen befolyásolja egy képzőművész 
munkakedvét, egyengeti sikerhez vezető útját. Zsigmond Márton szakmai irányí-
tásának köszönhetően tizedik osztály végén már elég jól fel voltam készülve, hogy 
Vásárhelyre gond nélkül bejussak. Ketten voltunk a festészeti osztályon, Datu Vic-
tor tanár úr vezetése alatt. Határozottan állíthatom, hogy iskolai éveim legszebb 
időszakát Vásárhelyen töltöttem. Megszerettem a várost, még akkor is, ha nem 



2018–2019
SZEPTEMBER88

KE
R

EK
D

O
M

B

csak pozitív élményekben volt részem a kétévi tartózkodásom alatt. Vásárhelyen 
ért a forradalom, kis időre rá végigtáncoltam a város utcáin a márciusi eseménye-
ket is, amiről nem mondhatom, hogy kellemes élmény lett volna, a tizenkettedik 
osztály végén, halomra buktunk az érettségin románból. A márciusi esemény utó-
hatása lehetett, meg az, hogy a forradalom után mindjárt kértük a magyar osztály 
létrehozását a Művészeti Líceum keretében és kitúrtunk egy tanárnőt az iskolából, 
aki később Maros megye alprefektusa lett. Akkor éreztem először, hogy milyen 
érzés tehetetlennek lenni a nagy igazságtalansággal szemben. Persze tudtuk, hogy 
nem úgy megy a román, ahogy kéne, de akkor sem voltunk olyan alacsony szin-
ten, hogy négyessel (egy pár kivétellel) mindenkit halomra vágjanak. Megemlítem 
mellékesen, hogy ugyanakkor hetessel szóbeliztem. Természetesen ősszel vígan 
átmentünk. Csak annyit tudtak elérni ezzel az urak, hogy akiket nem engedtek 
át a fellebbezések után sem, abban az évben lemaradtak a főiskolai felvételiről. 
Utólag kiderült, hogy nem is sült el részemről olyan rosszul, mert a következő 
évben egy színvonalasabb osztályt fogtam ki a főiskolán. A pótérettségi után egy 
évet Szárhegyen töltöttem, képzőművészeti szempontból a legtermékenyebb évem 
volt. Műtermet működtettem a szárhegyi kultúrotthonban. Abban az időben ren-
deztem első egyéni kiállításom a gyergyószentmiklósi művelődési házban. Több 
csoportos kiállításon is részt vettem, először kerültem ki Magyarországra mint 
kiállító művész, és több munkámat is eladtam. Tehát összességében nagyon jó 
évem volt. Miután felkerültem Kolozsvárra, sok minden megváltozott, új utakat fe-
deztem fel a képzőművészet terén, már nem volt olyan egyértelmű, hogy a művész 
célja csakis az, hogy képet fest és eladja. Inkább vonzottak a kísérleti művészet 
kifejezőeszközei, módszerei. Ezek után szóba sem jöhetett az eladás, és mivel úgy 
döntöttem, hogy önellátó leszek az egyetemi éveim alatt, pénzkeresési megoldá-
sok után kellett kutakodjam. Volt ugyan ösztöndíjam, de a lakbért sem fedezte. 
Így kerültem be én is az első év elején egy reklámgrafikai műhelybe órabérben 
dolgozni. Jól kerestem, de sok volt a munka, hát éjjel-nappal dolgoztunk. Egyre 
körülményesebb volt egyetemre járni s ugyanakkor dolgozni is. Soha nem tudtam 
nyugton ülni, s ahelyett, hogy könnyítsek az életemen, jó nagyot bonyolítottam. 
Temesváron, a művészeti főiskolák fesztiváljának záróünnepségén, néhány pohár 
rum után, elégedetlenségemet fejeztem ki Ioan Sbârciu tanáromnak az első év 
kiértékelési eredményei kapcsán. Közöltem vele elhatározásom, miszerint távol 
maradok a főiskola műtermeitől, hogy többé ne legyek a kollégák és tanárok befo-
lyása alatt, s csak az évharmadok végén rendezett kiállításokon fogok jelentkezni. 
Hála az égnek, hogy Ioan Sbârciu mindig is nyitott ember volt, és értékelte a bátor, 
újító szellemeket. Rögtön elfogadta az érvelésemet, de határozottan kijelentette, 
hogy vigyázzak, ha nem mutatok fel olyan szintű anyagot, ami a kiértékelő bi-
zottságot meggyőzze, eltávolít az egyetemről. Telt-múlt az idő, én az egyetem felé 
sem néztem, miközben közelgett az évharmad végi kiállítás. A nagy pénzkeresési 
lázban fel sem tűnt, hogy nekem nincs egyetlen munkám sem, amit kiállíthatnék. 
Nemhogy munkám, de még ötletem sem volt, hogy mit is kéne festenem. Csak az 
utolsó héten estem pánikba. Közben szitanyomással sokszorosítottunk, így ugrott 



89SZEPTEMBER
KER

EKD
O

M
B

be a mentőötlet, hogy nem fogok hagyományos módszerekkel festeni, hanem a 
szitanyomás-technika segítségével. Ilyen módon született meg rövid idő alatt egy 
sorozatmunka a saját arcképemből kiindulva pop-art stílusban, annyi különbség-
gel, hogy nem kimondottan dekoratív jelleget öltöttek munkáim, hanem valóban 
festettem a grafikai sokszorosító technológiával. Sikerült meglepni a bizottságot, 
jó minősítést kaptam, és így a főiskolán maradhattam.

1997-ben, megelégelve az alkalmazott grafikát, jött a megmentő felajánlás, ez-
úttal Viorel Nimigeanu monumentálisfestészet-tanárom részéről. Felajánlotta azt a 
lehetőséget, hogy ortodox templomokat festő csoportjába bekapcsolódjam. A ma-
rosvásárhelyi művészetiben elméletileg a monumentális festészetre szakosítottam 
magam, most alkalom nyílt arra, hogy gyakorolhassam is ezt a festészeti ágat. 
Ekkor ismerkedtem meg először a Kerekdombbal és lakosaival, ugyanis tanárom 
a kerekdombi újonnan épült ortodox templom kifestését vállalta fel. Majdnem egy 
évig a Kerekdombon laktam és dolgoztam. Minden nap, sorra beosztva, a templom 
egyházközössége biztosította étkezésünket. Esténként a háziasszony, aki másnap 
soros volt a főzésben, küldte a férjét puhatolózni, hogy mit is ennénk szívesen, mit 
főztek mások. A hívők többsége vasutas munkás volt, vagy akként ment nyugdíj-
ba. Függetlenül attól, hogy módosak voltak vagy nem, mindent elkövettek, hogy 
„a festők” jól érezzék magukat és semmiben ne szenvedjenek hiányt. Este a férj el-
hozta a vacsorát, megvárta, hogy elfogyasszuk, közben mesélt az életükről és a ke-
rekdombi emberekről. A végén mindig megkérdezték, milyen volt az étel, mi meg 
nem győztük dicsérni a háziasszonyt. Akkor boldogan távoztak haza, azt ígérve, 
hogy következőleg még jobb és választékosabb lesz a menü. Sokszor annyi volt az 

Have a Break, 34×75 cm, digitális nyomat
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étel, hogy barátokat, ismerősöket kellett hívjunk, segítsenek elfogyasztani. Sokan 
oda is kaptak, főleg az egyetemisták, és rendszeresen jelentkeztek délebéd körül 
„munkalátogatóba” vagy este a vacsora előtt. Számomra azért is emlékezetes a 
kerekdombi templomfestés, mert itt ismertem meg a feleségemet a csapat egyik 
tagja révén. Miután otthagytam a Kerekdomb templomfestő csapatát, próbáltam 
folytatni saját szakállamra, de engedély nélkül nem volt lehetséges. Az engedély 
megszerzésének pedig az volt a nagy akadálya, hogy én római katolikus vagyok, 
és nem voltam hajlandó áttérni az ortodox vallásra. Így abbamaradt a templom-
festő karrier.

Ahogy mondani szokták, az egyik kapu nyitja a másikat, a templomfestés nyi-
totta meg a másik szakterület kapuit. A máramarosszigeti ortodox templomban 
készített munkám fizetségéből vásároltam meg az első személyi számítógépemet. 
Ezzel léptem a reklámgrafikai tervezés nálunk akkor még gyermekcipőben járó 
területére. Közel tizennyolc éve már, hogy ezt az utat taposom. Eleinte gyors 
léptekkel sajátítottam el a grafikai tervezőprogramok titkait, esztétikai és mű-
vészi felkészültségemnek köszönhetően simán gördült a tervezés is. Időközben 
hat hónap katonaságot is ledaráltam Gyimesben és Csíkszeredában. Akkor dön-
töttem el, hogy végleg visszamegyek Kolozsvárra. Nem volt könnyű, hat hónap 
kimaradás után gyakorlatilag elölről kellett kezdenem a szakmai tevékenysé-
gemet, főleg hogy nem akartam ott folytatni, ahol annak idején abbahagytam. 

A tanácsadók, 90×120 cm, olaj vászonra
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A reklámgrafikai tervezés jó útnak bizonyult, de még az elején voltam, a megren-
delésekhez is nehezen lehetett hozzájutni. Jelentkeztem egy hirdetésre. Grafikai 
tervezőt keresett a Feleacul, Erdély legnagyobb édességgyártója. Tapasztalatom 
ugyan nem sok volt, de terveket kellett bemutatni, hogy milyen ötletekkel, megol-
dásokkal járulnék hozzá a termékcsomagolások felújításához. A számos jelentkező 
közül engem választottak, így elkezdődött a tizennégy évig tartó együttműködés. 
Első évben mint alkalmazott, majd mint munkavállaló ügyfél. A tizennyolc év le-
forgása alatt gyarapodott az ügyfélköröm, dolgoztam reklámgrafikai cégekkel, és 
nem utolsósorban említem a megkülönböztetett ügyfelet: a Kriterion Könyvkiadót. 
2004 óta megszakítás nélkül készítem a borítókat, tervezek könyvet, szórólapokat.

A  házvásárlási kényszer 2000-re datálható, amikor megtudtuk, hogy gyere-
künk fog születni, és valahogy nem akaródzott elfogadni, miszerint kénytelenek 
leszünk egy szűk garzonlakásban vagy egyáltalán tömbházlakásban felnevelni. 
Én amúgy sem voltam valami szenvedélyes blokklakó, inkább vállaltam a vak-
merő, rátarti ötletet, és elindultam Kolozsvárt végigcserkészni, lehetőségeinkhez 
igazodó ház után. Ahogy telt az idő, egyre világosabbá vált előttem, hogy korlátolt 
lehetőségeink mondhatni lehetetlenné teszik, hogy valaha is házat (vagy valami 
ahhoz hasonlót) vásárolhassunk Kolozsváron, de még a környező helységekben 
sem. Mikor megszületett a lányunk, még mindig a garzonban laktunk, de én ki-
tartóan kerestem tovább, felzaklattam minden ismerősömet, többek között Nemes 
bácsit is, aki annak idején, amikor a templomot festettem a Kerekdombon, egyház-
tanácsos volt. Két esetet is közvetített, de egyik sem valósult meg, azért, mert vagy 
túlságosan bonyolult volt a ház helyzete, vagy túl drága volt.

Másodízben készültem megnézni egy házat Bács község bejáratánál, amikor a 
feleségem (ő követte az újságban a hirdetéseket) jelezte, hogy van egy új hirdetés, 
ami a térkép szerint utamba esik, jó lenne azt is megnéznem. Le is szálltam a 31-
es buszról, és elindultam felfelé a dombon. Gondolom, nagyon fáradt lehettem, 
mert túl hosszúnak tűnt az út, megálltam a felénél és visszatértem. Igen ám, de 
sokat kellett várnom a buszra, hogy továbbmehessek. (Gondolom, valami égi jel 
lehetett.) Közben evett a fene, hogy miért nem voltam képes végigmenni. Nekiló-
dultam hát másodszor is a dombnak, ez alkalommal végig, de amikor megláttam 
a házat, mely nagyon jó állapotban volt, egyből arra gondoltam, ezért biztosan 
túl sokat kérnek, nem érdemes becsengetnem, töltsem az időt vele… visszatértem 
a megállóhoz. Lefelé az úton, mely szintén elég hosszúnak tűnt akkor, szidtam 
magamat: most mibe került volna, hogy becsengess és megkérdezd az árát? Nem 
értem teljesen le az aljba, vissza is sirültem, eldöntve, hogy ez alkalommal végig-
járom a táncot. A történet úgy végződik, hogy megvásároltuk a házat meglehető-
sen jó árban, és októberben már kerekdombi lakosok lettünk.

A gyermekei tehát már tősgyökeres kerekdombiak. Mennyit változott az utcájuk 
képe odaköltözésük óta?

Akkoriban még mezei utak hálózták be az egész Kerekdombot, a  gyerekek 
az utcákon játszadoztak, olyan volt, mintha falun laknánk. Elég sokan tartottak 
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tehenet és lovat, a szomszédból hordtuk a tejet minden második este. Amikor a 
lányom már akkora volt, együtt mentünk, hogy láthassa, hogyan fejik a tehenet. 
Szinte több szekér járt az utcánkban, mint autó, talán azért is, mert nagyon rossz 
állapotban voltak az utak. Emlékszem, az  első télen jó nagyot havazott, egész 
éjszaka szánkózott az utca népe, én néztem sóvárogva a kapuból, mert nem volt 
szánkóm, nejlonnal meg túl veszélyes lett volna. Megfogadtam, hogy következő 
évben szánkóra teszek szert és úgy várom a telet. Csakhogy a következő két tél 
száraz volt, és nem hullott elég hó, hogy szánkózni lehessen, meg utána leaszfal-
tozták az utakat, és többet nem állt meg a hó rajta, mert sózzák is télen. Lassan 
rendre kivesztek a tehenek, a  lovak, a  tejet a boltból vesszük, és a gyerekeket 
sem tudjuk hagyni az utcán játszani, mert életveszélyes lett, nem beszélve arról, 
hogy az egész utca egy nagy autóparkoló. Csak azzal tudok büszkélkedni, hogy 
a mi utcánk azon kevés utcák közé tartozik, amely megmaradt majdnem abban 
az állapotában, mint amikor odaköltöztünk, és még nem épült rá tömbház vagy 
csoportos lakóházak tömege.

A könyvgrafikusi munkáját ismerem, de emellett mi fér bele az alkotómunkába?
Nehéz volt fennmaradni ennyi éven keresztül a reklámgrafikai piacon, nagy 

a versengés és sokszor igazságtalan. Sokat számítanak a társadalmi kapcsolatok, 
amiben én nagy hiányt szenvedek. Nem vagyok elég rámenős. Ugyanakkor felfo-
gadtam, hogy nem indítok céget, nehogy benne elássam magam teljesen, maradok 
ipari engedéllyel rendelkező szabadúszó. Vigyáztam arra, hogy mindig hagyjak 
nyitott kaput a képzőművészet felé. Mégis szégyenletesen kevés időt szántam a 
festészetnek, főképp grafikai munkákat készítettem ez idő alatt, melyekkel nem-
zetközi biennálékon vettem részt, kézzelfoghatóbb volt elkészíteni is, meg kiállí-
tani is. Tudatában vagyok annak, hogy az alkalmazott grafikának köszönhetem, 
hogy az évek során fejleszteni tudtam a házat, össze sem lehet hasonlítani, hogyan 
nézett ki akkor, amikor megvásároltuk és most. A reklámgrafikában elért ered-
ményeimnek köszönhetem azt is, hogy most már saját műtermem van. Minden 
keresetemet önfejűen a házba fektettem, amíg a feleségem ki nem borult egy szép 
napon, hogy most már legyen elég, mi mikor fogunk élni? Úgy érzem, eljött az idő, 
hogy nagyobb figyelmet szánjak az igazi szakmámnak. Aktívabb lettem a szakmai 
körökben, a Barabás Miklós Céh tagja vagyok jó néhány éve, rendszeresen részt 
veszek a céh kiállításain, mindig friss munkákkal. Az idéntől ott a helyem a Kolozs 
megyei rajzpedagógusok évi kiállításán. A történelmi múzeumban állítottam ki az 
idén kolozsvári művészekkel közösen.

És ami a legfontosabb, egy éve tanítok a kolozsvári Művészeti Líceumban. Még 
nem vagyok címzetes tanár, de remélem, hogy a közeljövőben ez is megtörténik, 
mihelyt ürülni fog egy hely.
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Jakubinyi György

Szükségesekben egység, kétségesekben 
szabadság, de mindenben szeretet

Amikor először hirdették meg a reformáció 500. évfordulójának tervezett ün-
nepségét, azt mondta egy paptestvér: Amikor a szülők elválnak, a gyermekek nem 
szokták megünnepelni szüleik válóperének évfordulóját. Igaza volt. Most azonban 
nem a válást ünnepeljük, hanem a 20. században a Szentlélek sugallatára meg-
indult ökumenikus mozgalom keretében mi, keresztények keressük az egységet, 
keressük azt, ami összetart. Tanúságtételünk a világ előtt csak így lesz hiteles: 
„Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy, s én benned, úgy 
legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” 
(Jn 17,21).

A II. vatikáni ssinat Unitatis Redintegratio kezdetű, 1964. 11. 21-én kelt Hatá-
rozat az ökumenizmusról ezt írja: „Az egység ellen elkövetett bűnökre is áll Szent 
János tanúsága: »Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és 
tanítása hiányzik belőlünk« (1Jn 1,10). Alázatosan kérünk tehát bocsánatot Isten-
től és különvált testvéreinktől is, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-
zőknek” (UR 7. A II. vatikáni zsinat dokumentumai. Ford. és szerk. dr. Diós István, 
Szent István Társulat, Budapest, 2000. 258.).

A múltat nem tagadhatjuk, de feldolgozzuk, és a jövőbe tekintünk. Ezért ün-
neplünk most mi is keresztények együttesen. A Gaudium et Spes kezdetű, 1965. 
12. 7-én kelt zsinati lelkipásztori konstitúció az egyházról a mai világban ezt írja: 
„Jóval erősebbek ugyanis azok a tényezők, melyek egyesítik a hívőket, mint ame-
lyek megosztják őket: legyen egység a szükséges dolgokban, szabadság a kétsége-
sekben, és szeretet mindenben” (GS 92. A II. vatikáni zsinat dokumentumai, ford. és 
szerk. dr. Diós István, Szent István Társulat, Budapest, 2000. 738.). Ez a gyönyörű 
ökumenikus kijelentés mindig is izgatott: honnan származik. A zsinati dokumen-
tum, amelyet idéztem, forrásként XXIII. Szent János pápa Ad Petri Cathedram kez-
detű, 1959. 06. 29-én kelt körlevelét jelöli meg. De honnan vette a pápa? Yve M. J. 
Congar OP domokos atya kimutatta, hogy ez a jelszó a reformáció idején jött létre, 
amikor a reformátorok is keresték az egység útját.1

Most, amikor a reformáció 500. évfordulóján összegyűltünk erdélyi megün-
neplésére, csakis ezt kívánhatom: Amint a múltban, úgy a jövőben is vezessen 
mindnyájunkat ez a jelszó:

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Azaz: A szüksége-
sekben egység legyen, a kétségesekben szabadság, de mindenben a szeretet.

1 Y. M. J. Congar O.P.: La Foiet la Théologie. Desclée, Tournai 1962, 198. 
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A vallásszabadság gondolata minden embert megmozgat. Még az ateistákat is, 
mert a lelkiismereti szabadsághoz az is hozzátartozik. A  skolasztika tanácsolja, 
hogy mielőtt beszélnénk valamiről, határozzuk meg azt. Ezért idézem a II. vati-
káni zsinaton 1965. 12. 7-én kelt és aláírt Dignitatis humanae kezdetű Nyilatkozat 
a vallásszabadságról című dokumentumot,2 amely minket, katolikusokat kötelez:

„Ez a vatikáni zsinat kijelenti, hogy az emberi személynek joga van a vallássza-
badsághoz. E szabadság abban áll, hogy minden embernek mentesnek kell lennie 
egyesek, társadalmi csoportok vagy bárminemű emberi hatalom kényszerítő ha-
tásától, mégpedig úgy, hogy a vallás tekintetében senki se legyen kénytelen lelki-
ismerete ellen cselekedni, s ne is akadályozzák abban, hogy – jogos határok közt – 
magánéletében vagy nyilvánosan, egymagában vagy közösségben lelkiismerete 
szerint cselekedjék. Kijelenti továbbá, hogy a vallásszabadság valójában az emberi 
személy méltóságán alapszik, amint ez a méltóság mind az Isten kinyilatkoztatott 
szavából, mind magából az emberi értelemből megismerhető. Az emberi személy 
e jogát a vallásszabadsághoz a társadalom jogrendjében úgy kell elismerni, hogy 
polgári joggá váljon.”

Tudom, hogy egyházam nem így viszonyult mindenkor a vallásszabadsághoz. 
Ezért lehet köszönteni a tordai 1568-as országgyűlést, hogy elsőként kimondta a 
vallásszabadságot. Természetesen a  korabeli korlátok között: A  vallásszabadság 
csak a három náció: magyar, székely és szász négy bevett vallására vonatkozott: 
a római katolikus, református, evangélikus, unitárius vallásra. Mivel a római ka-
tolikus egyháznak 150 éven át a fejedelemség idején püspöke nem lehetett, ezért 
mai szemmel nézve nem tudom a meghirdetett vallásszabadságot annak tekinteni, 
aminek ma tekintjük. Arról pedig nem is beszélek, hogy más országgyűléseken azt 
is kimondták, hogy egyik bevett vallásról a másikra nem lehet áttérni, új vallást/
felekezetet nem lehet alapítani (pl. a szombatosok).

Most azonban a jövőt nézzük. Korunkban a terjedő elvilágiasodás hatására rá-
ébredtünk arra, amit az Úr Jézus mondott: A keresztény tanúságtétel egyik erőssé-
ge az egység. Az ökumenikus és vallásközi mozgalom a Szentlélek műve. Kívánom 
az unitárius egyháznak elismerése 450. évfordulóján, hogy küldetését továbbra is 
az Evangélium alapján teljesítse.

2 A II. vatikáni zsinat dokumentuma. Szerk. dr. Diós István, SzIT, Budapest, 2000, 494.



95SZEPTEMBER
KO

LO
ZSVÁ

R
I KIN

CSEK

Hunyadi Attila

Buza László 
Sárospatak, 1885. február 8. – Budapest, 1969. október 18. Nemzetközi jogtu-
dós, egyetemi tanár, az MTA tagja

Buza László akadémikus, a sárospataki református jogakadémia tanára, a sze-
gedi és a kolozsvári egyetem professzora 1885. február 8-án született Sárospata-
kon. Kolozsváron végezte egyetemi tanulmányait (Sárospatak, Budapest, Berlin 
mellett), és 1912-ben itt, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerzett 
magántanári képesítést is. Előbb Sárospatakon és a Kolozsvárról Szegedre költöző 
egyetemen professzor, majd 1940-től, a bécsi döntés nyomán Kolozsvárra hazaté-
rő egyetemen, amelynek rektora is, s amelyet 1944 őszén sem hagyott cserben. 
Miskolczy Dezső és Haynal Imre professzorokkal együtt Buza László dékánként és 
volt rektorként tevékenyen közreműködött abban, hogy az egyetem Kolozsváron 
maradjon, s a légvédelmi óvóhelyen megnyitott viharos egyetemi évben kiemel-
kedő szerepe volt a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás folytonosságának 
fenntartásában, különösen a magyar közigazgatás 1944. szeptemberi „kiürítési 
rendelete” utáni fél évben, mely idő alatt Észak-Erdélyben szovjet közigazgatás 
volt, március 6-ig, a Groza-kormány megalakulásáig. A hajdani névadó császár 
nevét elhagyó Kolozsvári Tudományegyetem ezen átmeneti tanéve után, az 1945 
júniusában I. Mihály királyi rendelettel létrehozott Bolyai Tudományegyetem ta-
nára maradhatott Buza László 1948-ig, amikor a magyar állampolgárságú tanáro-
kat gyakorlatilag kiutasította a Román Népköztársaság kommunista kormányzata. 
A professzor ekkor Magyarországra költözött, s ismét Szegeden lett a nemzetközi 
jog tanszékvezetője.

Munkássága értékelésekor a pedagógiai és intézményszervezői fáradhatatlan 
munkáját csak az akadémiai tagságig vezető tudományos kutatatói és elemzői, 
jogtudori munkásságával párhuzamosan tudjuk értelmezni.

Tanulmányai
Sárospatak szülöttjeként – apja, Buza János (1848–1912) a sárospataki reformá-

tus kollégium gimnáziumi tanára, 1880-ban pedig igazgatója volt – alap- és közép-
fokú iskoláit szülővárosában, Sárospatakon végezte, majd érettségi után ugyanitt 
kezdődött jogi képzése a jogakadémián, ahol mások mellett Finkey Ferenc tanít-
ványa volt. Tanulmányait a budapesti, berlini és végül a kolozsvári egyetemeken 
folytatta. A Kolozsvári Tudományegyetem jogi karán folytatott képzése 1908-ban 
a jogtudományi, 1909-ben pedig az államtudományi doktorrá avatásával zárult.

Itt, Kolozsváron 1908-ban jogtudományi, 1909-ben pedig államtudományi ok-
levelet szerzett, utóbbi a sub auspiciis regis, azaz királygyűrű adományozásával 
járt együtt. Friss jogdoktorként 1908-tól Sárospatakon a jogakadémia tanára lett, 
s miután 1912-ben szintén Kolozsvárott egyetemi magántanári képesítést szerzett, 
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nított, s több tanéven át jogakadémiai dékáni, emellett 
főiskolai közigazgatói tisztségeket is vállalt.

Miután 1912-től a kolozsvári egyetemen is óraadó, 
az 1919-ben Kolozsvárról Szegedre költözött egyetemen 
1923-tól nyilvános rendes egyetemi tanár, közben egy-
egy tanévig jogkari dékán, majd prorektor.1 1940–41-
ben a jogi kar dékánja, 1943–44-ben pedig a Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem rektora. Repatriálása után ismét 
a szegedi egyetem nemzetközi jogi – 1949–50-ben és 
1951–54 között dékáni tisztséget is betöltő – egyetemi 
tanára 1948-tól 1966-ig, nyugdíjazásáig. Rendkívül ter-

mékeny tudományos munkássága eredménye volt, hogy 1930-tól az MTA Jogtu-
dományi Bizottságának meghívott tagja, 1938. május 6-tól pedig az MTA levelező, 
1946. július 24-től pedig rendes tagja. 1960–64-ben az MTA Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottságának elnöke, emellett 1959–65 között a Magyar Jogász Szövetség 
elnöke is volt. 1954-ben társszerzőkkel együtt írt új Nemzetközi jog tankönyvet. 
Utolsó kötetét A nemzetközi jog fő kérdései az új szellemű nemzetközi jogban címmel 
1967-ben adta ki.

Jogtudományi elméleti munkássága magas színvonalú és szerteágazó volt. 
Az első világháborúig főként közjogi (a miniszteri felelősségről, parlamenti ha-
táskörök vagy az uralkodói jogkörök kérdéséről értekezett a korszak meghatározó 
folyóirataiban közölt tanulmányaiban).2 A versailles-i békerendszer s a Népszövet-
ség megalakulása, illetve a kisebbségvédelmi szerződések és a trianoni szerződés 

1 Többször volt dékán (Szegeden 1932/33), prodékán, prorektor (1939–1940). 1930–1937 kö-
zött az MTA Jogtudományi Bizottságának meghívott tagjaként is tevékenykedett.

2 Művei 1918 előtt:
 A miniszterek jogi felelőssége. Budapest, 1911.
 A mentelmi jog tettenkapás esetén. In: Jogtudományi Közlöny, 1912. (47. évf.) 43. sz. 379-380. old.
 Közsegély és választói jog. In: Jogtudományi közlöny, 1913. (48. évf.) 26. sz. 223-225. old.
 (recenzió) Tihanyi Lajos: A magyar országgyűlés költségvetési joga és a delegációk. In: Jogtu-

dományi közlöny, 1914. (49. évf.) 19. sz. 204-205. old.
 Az államjogi kivételes állapot. In: Jogtudományi Közlöny, 1915. (50. évf.) 27. sz. 305-306. 

old. ; 28. sz. 313-314. old. ; 32. sz. 350-351. old. ; 33. sz. 361-362. old.; 36. sz. 386-387. old.;
 A repülőgépek és léghajók nemzetközi jogi helyzete a haborúban. In: Jogtudományi Közlöny, 

1914. (49. évf.) 45. sz. 453-455. old.
 A királyi hitlevél. In: Jogtudományi Közlöny, 1916. (51. évf.) 51. sz. 447-448. old.
 A magyar trónörökösben megkívántató kellékek. (Antal Józseffel). In: Jogtudományi Közlöny, 

1916. (51. évf.) 36. sz. 310-313. old.
 A magyar szent korona igényei a volt mellékországokra. In: Budapesti Szemle (3.), 1916. (44. 

évf.) 167. köt., 477. sz. 397-429. old.
 Hadiszolgálat és parlamenti választói jog. In: Jogtudományi Közlöny, 1917. (52. évf.) 28. sz. 

253-255. old.
 Az udvartartás jogi természete. In: Jogtudományi Közlöny, 1918. (53. évf.) 28. sz. 209-210. 

old; 30. sz. 230-231. old.
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által gyökeresen átalakult új nemzetközi kapcsolatok 
miatt is Buza László egyetemi tanárként nemzetkö-
zi jogi kérdésekkel kezdett foglalkozni behatóan, 
így a Népszövetséggel, a  nemzetközi szerződések-
kel, a  nemzetközi büntetőjoggal, illetve a nemzeti 
kisebbségek jogi helyzetével és a kisebbségvédelem 
nemzetközi normáival.3 A  harmincas években és a 
második világháború idején, illetve 1940–1944 kö-
zött a kollégiáit, például Csekey István4 professzort is 
foglalkoztató időszerű kérdéseket tanulmányozott.5 
A  második világháború idején kolozsvári tanárként 

3 1918 utáni művei:
 Affaire des colons hongrois du Bánát et de la Transylvanie devant la Société des Nations. In: Revue 

de Hongrie. Budapest, 1926. (Klny.) 14 oldal. (Az erdélyi és bánáti magyar telepesek ügye a 
Nemzetek Szövetsége előtt. A román agrárreform kisebbségellenessége, a bánáti és erdélyi 
telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt, a Nemzetek Szövetsége és a kisebbségi jog.)

 A királykérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. Budapest, Pallas Ny., 1928. 15 oldal. Klny. a 
Magyar Jogi Szemle 1928. évf. 10. számából.

 Válságban van-e a parlamentarizmus? Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának ankét-
je. (Többekkel). Kiad. a Magyar Külügyi Társaság. Szerk. Radisics Elemér. Budapest, 1930. 
100 oldal (Aktuális problémák. II. füzet)

 A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében. Bu-
dapest, 1930. 1. XX, 432 oldal

 Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint. In: Jan-
csó Benedek Emlékkönyv. Szerk: Asztalos Miklós. Budapest, 1931. (A nyelvhasználat szabad-
sága nyilvános gyűlésekre vonatkozóan, bármilyen közzététel esetén. A Nemzetek Szövetsé-
gének Tanácsa és a kisebbségek nyelvhasználati joga).

 A Nemzetek Szövetségének szerepe az alkalmazhatatlanná vált nemzetközi jogszabályok re-
víziójánál s a rebus sic stantibus klauzula. In: Acta litterarum ac Scientiarum Reg. Universitatis 
Hung. Francisco-Iosephinae. Sectio Juridico-politica. Tom. V. Szeged, 1931.

 Revízió nemzetközi jogi alapjai. Budapest, Politzer. 1933. 28 oldal
 A nemzetközi jog tankönyve. Budapest, Politzer. 1935. XII, 428 oldal
 La réforme du conseil. Budapest, Athenaeum, 1935. 15 oldal
4 Csekey István: A német vezér állam. Szeged, Városi nyomda, 1936.
5 Buza László 1936–1940 közötti tanulmányai:
 Diktatúra és kisebbségvédelem. In: Acta litterarum ac Scientiarum Reg. Universitatis Hung. 

Francisco-Iosephinae. Sectio Juridico-politica. Tom. X. Fasc. 2. 11–23. oldal. Szeged, 1936.
 A kormányzói jogkör kiterjesztése. Szeged, Árpád Ny., 1938. 14 oldal
 Új irányok a nemzetközi jogban. Budapest, Attila Ny., 1938. 53, 3 oldal
 A felkelők nemzetközi jogi helyzete és a spanyol polgárháborúba való „benemavatkozás”. Sze-

ged, Városi Nyomda, 1938. 48 oldal
 Magyar közjog. (Buza László előadásai alapján összeállította Beller István). Szeged, 1939. 

84+6 oldal.
 A semlegesség nemzetközi joga. Pécs, Dunántúl Ny., 1939.
 Az elismerés jogi természete a nemzetközi jogban. Budapest, Grill, 1939. 15 oldal.



2018–2019
SZEPTEMBER98

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK

folytatta a téren foglalatoskodását, előadásai többek között az EME és az ETI ki-
adványaiban jelentek meg.6

Életrajzírói külön kiemelik dékánsága (Szegeden 1932–33, Kolozsváron 1940–
41, 1944–45), majd rektorsága (1943–1944) idejét a Jog- és Államtudományi Ka-
ron, ahol mindvégig fontos szerepe volt az Egyetemi Tanács működtetésében. Két 
professzortársával együtt neki volt köszönhető, hogy 1944 őszén az egyetem és a 
klinika működőképes maradt Kolozsváron. Miskolczy Dezső orvosprofesszorral, 
az egyetem 1944–1945. évi rektorával és Haynal Imre belgyógyásszal, az orvosi 
kar dékánjával a háborús viszonyok és a „kiürítési parancs” ellenére helyükön 
maradtak, és 1944. szeptember 17-én meg tudták nyitni az egyetemi tanévet.

Részt vett abban a tudósokból, közéleti vezető személyiségekből álló testület-
ben, amely 1945 decemberében Márton Áron püspök vezetésével memorandumot 
dolgozott ki, és azt eljuttatta a nagyhatalmak 1946. május 7-én béketárgyalásokra 
összeülő képviselőihez. E tervezet Erdély határainak az etnikai összetételt alapul 
vevő kialakításáról szólt.

A  román állam 1945 nyarán Kolozsváron új magyar egyetemet szervezett, 
amely 1959-ig tartotta meg önállóságát. Buza László magyar állampolgársága mi-
att az 1945. december 11-étől immár Bolyai János nevét viselő tudományegyetem 

6 1940–1944 között:
 A nemzetközi kisebbségi jog jövője. Kecskemét, 1940.
 Háború az új nemzetközi jogért. Szerk. Geőcze Bertalan. Budapest, 1940. 18 oldal. /A Nem-

zetközi Jogi Egyesület Magyarországi Csoportja Könyvtára 3. sz./
 Nemzetközi jog. Buza László előadásai. (Összeáll. Bellér István). Szeged, Árpád Ny., 1942. 38 

oldal
 A nemzetközi jogalkotás jelszavai és alapelvei a bécsi kongresszus óta. Budapest, Stephaneum 

Ny., 1942. 18 oldal
 A deliktum fogalma a nemzetközi jogban, Kolozsvár, 1942. 46 oldal. Ez a tanulmánya a nem-

zetközi jogi deliktumokról. Itt áttekinti a felelősség alapproblémáit, s végül állást foglal az 
államok tárgyi felelőssége mellett, szemben az akkor mértékadó vétkességi felfogással.



99SZEPTEMBER
KO

LO
ZSVÁ

R
I KIN

CSEK

vezetéséből kikerült, 
tanított, és mint koráb-
ban, sokat publikált az 
egyetemmel együttmű-
ködő, (1940–1950-ig 
fennállott, s 1945-ben 
az egyetemhez csatolt) 
Erdélyi Tudományos In-
tézet (ETI)7 és az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület 
(EME) kiadványaiban. 
A  Bolyai Tudomány-
egyetem 1946–1947-
ben elindított Szabad-
egyetemén is tartott 

előadásokat. 1947–1949 között a magyar állampolgárságú professzoroknak el kel-
lett hagyniuk Kolozsvárt, mert szerződésüket a román minisztérium nem hosszab-
bította meg. Közben viszont Buza professzor, aki a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja 1938-tól, a  rendes tagságot is megszerezte 1946-ban. Akadémiai 
székfoglalóit is nemzetközi jogi témában tartotta.

Az 1945 utáni világrendről, a Nemzetek Szövetsége által megszabott új nem-
zetközi jogi normákról előadásaiban és írásaiban foglalkozott8 már 1944–1948 
között Kolozsvárról, majd 1948-tól kezdődően Szegedről szemlélve és értel-
mezve a világháború utáni világ játékszabályait és legfontosabb normaalkotó 

7 Az 1940 őszén az egyetem mellett, azzal egy időben felállított és megszervezett Erdélyi 
Tudományos Intézet (ETI), bár hivatalosan a budapesti Teleki Pál Intézet tagintézete volt, 
szimbiózisban működött az Egyetemmel. Az ETI intézeti tanárai egyben az egyetem ma-
gántanárai voltak, és előadtak az egyetemen. Az egyetem egyes professzorai, egyben az ETI 
vezetői, az ETI kiadásában jelentettek meg számos fontos művet. Az  intézetet 1945 után 
az egyetemhez csatolták, s új, kitűnő fiatal kutatók is bekapcsolódtak munkájába: Faragó 
József folklorista, Imreh István gazdaságtörténész és Markos András szociológus. 1947-től 
Gaál Gábort tették meg – a marxista-leninista átalakítás jegyében – az intézet igazgatójává. 
Az intézet 1949 végéig tudott tudományosan működni; 1950 elején megszüntették, tudomá-
nyos munkatársait széthelyezték különböző más intézményekbe.

8 Buza László: A Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója mint összetett állam. Erdélyi Tudomá-
nyos Füzetek 191. sz. Kolozsvár, 1945.

 Uő: Új nemzetközi jogi elvek az Egyesült Nemzetek san-franciscoi alapokmányában. Erdélyi 
Tudományos Füzetek 199. sz. Kolozsvár, 1946. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. 

 Nemzetiszocializmus Németországban. (Betiltva 1945. februárban.)
 A dekalogos és a nemzetközi jog. Kolozsvár, Egyetem, 1947. Kolozsvár, Jordáky Ny. 32 oldal 

(Jog- és közgazdaságtudományi értekezések)
 Kelet és Nyugat kapujában. Erdély Európában. Kolozsvár, Ifjú Erdély, 1946.
 A közjog alapintézményei. Cluj, Schildkraut, 1948. 68 oldal
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EK intézményeit vagy nagyhatalomként meghatározó aktorainak közjogi és nemzet-
közi jogi vonásait.9

1949-ben már mint az MTA  rendes tagja tér vissza Szegedre. Buza Lász-
ló Kolozsvárról Szegedre visszatérve, 1948–1966-ig, nyugdíjazásáig a Szegedi 

9 1948 utáni művei:
 A nemzetközi közhatalom szervezete az egyesült nemzetek alkotmánya szerint, Szeged, 1949. 26 

oldal
 Nemzetközi jog, Budapest, 1950.
 A szovjet nemzetközi jogi felfogás. Szeged, MEFESZ, 1950. Szeged. 19 oldal. (Jogászköri kiad-

ványok MEFESZ Jegyzetosztály)
 A  felszabadulás és Magyarország nemzetközi jogi szuverénitása. Szeged, Csongrád M. Ny., 

1954, (!1955.)
 Törvényesség és az igazságosság elve a nemzetközi jogban. Budapest, 1957.
 Nemzetközi jog (Hajdú Gyulával és Vitányi Bélával), 2. átdolg. kiad. Budapest, 1958. 471 

oldal
 A magyar közjogi pozitivizmus és Buza László első monográfiái. Szeged, Szegedi Egyetem, 

1958. Szegedi Ny. 19 oldal (Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et politica)
 A béke és a nemzetközi jogi törvényesség, Buza László előadása és hozzászólások. Kiad. a Ma-

gyar Jogász Szövetség az Országos Béketanács és a Közalkalmazottak Szakszervezete. Bu-
dapest, 1958. Budapest, Szikra, 31 oldal

 Az atom- és hidrogénrobbantás és a nemzetközi jog. Budapest, Akad. Kiadó, 1958. Budapest, 
Akad. Ny.

 Szükséghelyzet a nemzetközi jogban. Budapest, Akad. Kiadó, 1958, Budapest, Akad. Ny.
 The state of necessity in international law. Budapest, Akad. Kiadó, 1959. Budapest, Akad. Ny. 

23 oldal
 Nemzetközi jog. Egyetemi tankönyv. (Hajdú Gyulával.) 3. átdolg. kiad. Budapest, Tankönyv-

kiadó, 1961. Szeged, Szegedi Ny. 470 oldal
 Az  ENSZ főtitkárának nemzetközi jogi helyzete. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 1961, 

Szeged, Szegedi Ny. 32 oldal (Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et politica)
 (Recenzió) Herczeg Géza: A gyarmati kérdés és a nemzetközi jog. In: Állam és jogtudomány, 

1962. (5. évf.) 4. sz. 550–559. oldal
 A  nemzetközi jogi normák kialakulásának útja. A  fejlődésnek az ENSZ alapokmányában 

meghatározott iránya a békés egymás mellett élés… szellemében. Szeged, Szegedi Egyetem, 
1963. Szegedi Ny. 50 oldal (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta 
juridica et politica)

 (Recenzió) Beér János: A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése Magyarországon 1945–1960-
ig. Budapest, 1962. In: Századok, 1963. (97. évf.) 1. sz. 199–201. oldal

 A  nemzetközi ellenőrzés mint a törvényesség biztosítéka a nemzetközi életben. In: Állam és 
jogtudomány, 1965. (8. évf.) 2. sz. 163–182. oldal

 A  nemzetközi jog fejlődése a felszabadulás óta. Szeged, Szegedi Ny., 1965. 47 oldal (Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta juridica et politica)

 Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről. Budapest, 1963. In: Századok, 1966. 
(100. évf.) 6. sz. 1351–1352. oldal

 A nemzetközi jog fő kérdései az új szellemű nemzetközi jogban. Budapest, Akad. Kiadó, 1967 
Budapest, Akad. Ny. 111 oldal

 Nemzetközi jog, egyetemi tankönyv. (Hajdú Gyulával). 4. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó, 
1968. Budapest, Felsőokt. Jegyzetell. soksz. 470 oldal

 Az elmélet és a gyakorlat fogalma és egymáshoz való viszonyának kérdése a nemzetközi jogban. 
In: Állam és jogtudomány, 1968. (11) 1. sz. 3–12. oldal
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Tudományegyetemen a nemzetközi jog tanszékvezető egyetemi tanára volt. A Ma-
gyar Jogász Szövetségnek 1959–1965 között, az Állami és Jogtudományi Bizott-
ságnak 1960–1964 között töltötte be az elnöki tisztét.

Az oktatás mellett, melyet legalább olyan fontosnak tartott, mint a tudományos 
munkát, minden idejét az általa „új szellemű”-nek nevezett, II. világháború utáni 
nemzetközi jog kutatásának szenteli. Ezt az ENSZ Alapokmányából eredezteti, s 
lényegét abban látja. hogy megtiltja az erőszakot és az azzal való fenyegetést, és a 
közösségiség gondolata érvényesül benne, szemben az általa klasszikusnak neve-
zett nemzetközi joggal, hol az egyéni érdek dominált.

Kifejti az ún. „programjellegű normák” fogalmát, s azt egyenesen a közösségi 
elv érvényesítéséből vezeti le. Ezekről az alappontokról kiindulva mintegy 13 ta-
nulmányban elemzi a nemzetközi jog új vonásait s az eredményeket A nemzetközi 
jog kérdései az új szellemű nemzetközi jogban c. utolsó nagy munkájában foglalja 
össze, és ötvennyolc, katedrán eltöltött év után 1966-ban megy nyugdíjba; 1969-
ben hunyt el.

Buza László nevéhez fűződik a mai nemzetközi jogban jelentőssé vált foga-
lom (a „programjellegű norma”, azaz soft law) megalkotása. Buza László 1950-es 
évekből származó meghatározása szerint ezek a nemzetközi együttműködés sza-
bályozásában ún. jog előtti, „in statu nascendi” normák, melyek lényegileg egy 
nemzetközi szerződés jogi lefektetése előtt megszülető konszenzus határozatai és 
azok rögzítése. (Vagyis van egy ígéret a nemzetközi jogközösség részéről, amelyet 
tartalommal a nemzetközi jogközösség utólag tölt ki.)

A nemzetközi jog szinte egész területét átfogta kutatási területe. A legáltaláno-
sabb problémától kezdve, a hadifoglyok elleni büntetőeljárás kérdéseit is érintve 
publikálta tanulmányait. 1930-ban jelenik meg monográfiája a kisebbségek jogi 
helyzetéről, mely kérdés akkoriban talán a legjelentősebb volt az ország külpoli-
tikája szempontjából. E négyszáz oldalas munka mindmáig a legrészletesebb ma-
gyar nyelvű feldolgozása ennek a témának, s még ma is fontos forrásmunkaként 
tartják számon.

Hihetetlen érzékenységet mutat a politikai aktualitások iránt, így az I. világhá-
ború után olyan nemzetközi jogi kérdéseket igyekezett feldolgozni, mint a légi há-
ború jogi problémái vagy a háborús represszáliák. A spanyol polgárháború idején 
a felkelők nemzetközi jogi helyzetével és a polgárháborúba való be nem avatko-
zással foglalkozott. A fogékonyság, mellyel reagált a világpolitikai eseményekre és 
folyamatokra, szükségképpen ahhoz vezetett, hogy rendszerint elsőként foglalko-
zott egy-egy szűkebb területtel tudományágán belül. Sok hézagpótló tanulmányt 
írt. Sokszor felhívta a figyelmet a mind sokrétűbbé váló objektív valóság egy-egy 
új vetületére, mely alapos kutatásra, részletes kifejtésre vár. Csalhatatlan ösztön-
nel választotta ki, melyek a jogi kérdések egy történelmi-politikai eseményben, s 
az ezekre adott válaszait emelte aztán a tudományos általánosság szintjére.

Kutatásainak jelentős eredménye, hogy a belső jog kidolgozott intézményeit át-
viszi a nemzetközi jog síkjára, és sokszor teljesen figyelmen kívül hagyott terüle-
tekről bizonyítja be: a nemzetközi jog tudományának arról is van mondanivalója. 
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EK Ilyen például a szükséghelyzet a nemzetközi jogban vagy a nemzetközi ellenőrzés 
szerepe, amely a törvényesség biztosítéka az államok közötti kapcsolatokban.

Buza László tanítványai közül számtalan tudós került ki: nála doktorált Bibó 
István, Szabó József. Herczegh Géza pécsi professzor (a Hágai Nemzetközi Bíróság 
tagja) is mellette kezdett el foglalkozni a nemzetközi joggal. Tanítványa volt Ta-
kács Lajos kolozsvári professzor, aki a Bolyai Egyetem beolvasztásakor, 1959-ben 
a jogi kar dékánja volt, és szintén tanítványa volt a szegedi tanszék vezetésében 
utódja, Nagy Károly is. Dobai István a Bolyai Tudományegyetem nemzetközi jog 
tanszékén 1948-ig, az egyetemről való eltávolításáig Buza László tanársegéde volt, 
de korábban jogbölcseletet és nemzetközi jogot egyaránt tőle tanult. Szállóigévé 
vált ma is idézett mondása: „Ha valamit nem értesz, írj róla tanulmányt”.

Buza László élete végéig megtartotta református egyházi kötődését. Munkakö-
réhez és képzettségéhez kapcsolódóan viselt választott egyházi tisztségeket, végül 
1954-től 1963-ig a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoki tisztét töltöt-
te be.10

1969. október 18-án hunyt el Budapesten.
1985. június 24-én a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának Tudományos Bizottsága és Nemzetközi Jogi Tanszéke centenáriumi ülést 
rendezett Buza László akadémikus, a kar egykori neves nemzetközi jog profesz-
szora születésének 100. évfordulója alkalmából, ahol Pólay Elemér egyetemi ta-
nár, a Tudományos Bizottság elnöke Buza László tudósi, oktatói-nevelői és emberi 
egyéniségét méltatta. A konferencia egyöntetű véleménye szerint Buza László az 
universitas-eszmének volt híve, mely lehetővé teszi karon belül és karközi viszony-
latban azt, hogy az oktatók véleményüket kicserélve további indíttatást kapjanak 
tudományos munkájukhoz. Oktatói tevékenysége mindenki számára példát adó 
volt, s vallotta, hogy az egyetemi oktató nevelni csak pontosságával, tudomány-
szakának abszolút birtokában és emberi magatartásának példamutató voltával ké-
pes. Jellemző emberi vonása volt a kollegialitás és az oktatók közti baráti viszony 
ápolására törekvés, aminek egymás kölcsönös segítésében, tudományos és oktató-
munkájának támogatásában kell megnyilvánulnia.

Kolozsváron a professzor emlékét ápolja a „Buza László” Egyesület a Nemzet-
közi és Regionális Tanulmányokért a BBTE Magyar Történeti Intézetének jelenkor, 
nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakirányán. Az EMTE kolozsvá-
ri Jogi karán egyetemi előadóterem viseli az erdélyi jogászprofesszorok egyetemi 
arcképcsarnokában is rangos tisztet betöltött dékán és rektor nevét.

10  http://zemplenimuzsa.hu/05_3/buza.htm 
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Irodalomjegyzék:

Buza László (1885–1969). http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanszek 
-tortenete-150727/buza-laszlo-1885–1969

Blutman László: Buza László. Jogtudományi közlöny. XI. évf. 10. sz. 1985. ok-
tóber, 592–593.

Jogi tanulmányok Buza László egyetemi tanár, akadémikus oktatói működésé-
nek 50. évfordulójára. Szerk: Antalffy György et al. Szeged, Szegedi Ny., 
1958. 369 oldal, illusztrált (Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et 
politica)

Kovács István: Buza László (1885–1969). Magyar tudomány. A Magyar Tudo-
mányos akadémia Értesítője. LXXVII. kötet. Új folyam XV. kötet. 6. sz. 1970. 
június. 450–452.

Ruszoly József: Hat évtized a nemzetközi jog szolgálatában. Buza László nyolc-
vanéves. In: Tiszatáj XIX. évf. 5. sz. 1965. május, 354–357.

Veress Emőd, Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945–
1959. Sapientia EMTE, Kolozsvár, 2016.
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Szeptember 13-án Bethlen György (1888–1968) gróf halálának félszázados 
évfordulója késztet emlékezésre. Mezőgazdasági akadémiát végzett és állam-
tudományi doktorátust szerzett. Megkapta a császári és királyi kamarási, 

valamint a titkos tanácsosi címet. Utóbb az Erdélyi Református Egyházkerület fő-
gondnokául választották. Az I. világháborúban hadnagyként vett részt. 1916–1936 

között az Erdélyi Gazdasági Egy-
let alelnöke, majd elnöke. A romá-
niai magyar politikai élet vezér-
egyénisége. 1924-től az Országos 
Magyar Párt alelnöke, 1926-tól 
1938-ig pedig elnöke. 1926-tól a 
román parlamentben képviselő is. 
A  világháború után bebörtönöz-
ték. Felesége, báró Jósika Paula 
révén került a Jósika-kriptába.

Szeptember 17. Pataki József 
(1908–1993) történettudós halálá-
nak a negyedszázados évforduló-
ja. A kolozsvári román egyetemen 
szerzett történelem–román nyelv-
szakos diplomát 1930-ban. Az-
után katolikus gimnáziumokban 
tanított, 1941-től 1944-ig Csík-
szeredában igazgató is. Az  orosz 
fogságból hazakerülve továbbkép-
ző intézeti tanár, majd a Bolyai, 
utóbb Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemen a középkori egyetemes 
történelem tanára 1979-es nyug-
díjazásáig. 1990-ben az MTA kül-
tagjául választják. Még 1944-ben 
megszerzi a doktorátust. Később 
a huszita mozgalommal, a  ro-
mán–magyar történelmi kapcso-
latokkal és a székelység múltjával 
foglalkozik. Különösen fontos for-
rásközlő kötete: Kolozsvári emlék-
írók 1603–1720, mely a Kriterion 
Könyvkiadó „fehér sorozatában” 
jelent meg, s a fejedelemség korá-
nak legfontosabb naplóiból, em-
lékirataiból nyújt válogatást.
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László Noémi

Szeptember

Ha kő színt váltana, mint a lomb,
szeptemberben fölizzana a város,
pár nembeton, nemtégla épület
visszaragyogna tavalyi magához,
pár járdaszél sárgán sóhajtaná,
hogy befelé igyekszünk már az őszbe,
bár fönt, a színeváltozatlan égen
még tengerkék fuvallat kergetőzne –

ha a kő ritkulhatna, mint a lég,
szeptemberben az áttetsző falak
lelassítanák a járókelőket,
köszöngetnénk, „de jó, hogy láttalak”,
hogy láttalak, mert kőből van a házad
s ahol az utca teste macskakő,
pár pillanatra láthatóvá válna
a rétegesen áramló idő –

ha a kő kicsordulna, mint a könny,
festménnyé válna néhány utcakép,
és egy-két arra járó sejtené,
hogy nézelődni soha nem elég,
hogy nyugton ülni nem hagynak sosem,
bámulni is kell, nemcsak érteni –
pirulj, repülj, remegj, szeptemberem,
te éteri!
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Gond nélkül élünk

Eccer vót, hol nem vót, Kolozsváron vót, amikor Mátyás király lóháton szokott 
járni, mer ő lovag vót. Vót neki egy öreg fejér lova, s hát ment, s meglátott egy 
márványtáblát egy nagy épületen. Hát, ki vót arra írva, hogy gond nélkül élünk. 
Úgy felharagudt a király.

– Hát, én király vagyok, s én mennyi gondokval élek, s ezek gond nélkül élnek!
Bévágtatott az udvarra, hát kik vadnak ott? Ezek a ferencrendi szerzetes papok.
– Tü gond nélkül éltek?
– Igen, felség.
– Há, akkor hónap reggel gyertek el! Egy közülletek három kérdésre ha meg 

nem felel, akkor a fejeteket karóba húzatom!
Há, imá kezdtek gondolkozni a papok, busulni, hogy a király mit mondott ne-

kik. Eccer egy cigánlegén vót az udvarukba, amelyik szokott nekik sepregetni s 
tüzet tenni. Észrevette, hogy a papok mennyire busulnak.

– Szerzetes urak, métt busulnak? – kérdi a cigánlegén.
– Hát, ne es kérdezd, úgyse tudsz segítteni rajta.
– Dehogynem, hátha megoldjuk a dolgot.
– Ne, mit mondott a király!
– Hát, akkor adjanak nekem egy leverendát, s azt a kicsi szürke lovacskát fel-

nyergeljük, s elmenyek én, megfelelek a három kérdésre.
Hát, a papok nagyon örültek, hogy akadott, aki elmenyen, s felel a királynak.
Oda es ért. Az udvari bolondja csoszogott hátra a színy alá, ő az ablakon ki vót 

könyökölve, me korán fel szokott kelni. Köszönt illedelmesen neki, szépen köszönt, 
s fogadta.

– Na, szerzetes ur, eljött?
– Eljöttem, felséges királyom.
Hát, akkor le es jött a grádicson, s megkérdezte, hogy:
– Meg tudja-e szerzetes ur mondani, hogy hol a világ közepe?
Ez a cigánlegén, mivelhogy papnak vót őtözve, leverenda rajta, mutatott a ló 

lába elejibe le.
– Itt van, ne! Ha nem hiszi, mérje körül!
Gondolkozik a király.
– Hát akkor, szerzetes ur, mondja meg, hogy hát hán csillag van az égen?
– Hát, felséges királyom, annyi csillag van az égen, ahán szőrszál van ezen a 

kis szürke lón, s ha nem hiszi, számolja meg!
Ez es elég vót a királynak. Hát a harmadik kérdés.
– Hát, mondja meg, szerzetes ur, hogy mit gondolok én?
– Hát, őfelsége azt gondolja, hogy pap vagyok, pedig én egy cigánlegén vagyok 

– azt mondja.
Hát akkor a királynak nem vót mit mondjon.
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– Hát, szerzetes ur, elmehet, megfelelt a három kérdésre.
Így megmentődtek a papok a nagy gondtól.

Andrásfalva (Bukovina)

Hollós Máttyás

Hollós Máttyás jó királyunk, Jól megülte székét,
Nem nézte, hogy kis kényurak, Sanyargassák népét.
Visegrádi széjes várát El-elhatta lopva,
Hogy a népnek buját-baját, Kitudja titokba.
Felőtözött durva daróc paraszti ruhába,
S így vetődött el egy este, kincses Kolozsvárra.
Reggel alig pitymallott még Isten áldott napja,
Nehán rongyát Máttyás király fel magára kapta.
Kiült a legközelebbi utca szegeletre.
Nem sokáig lógatta ott tétlenül a lábát,
Hetykes hajdu állt előtte, s büszkén rákiabált.
Mit lopod itt a napot, hé, mit ülsz itt heába,
Mensz rögtön fát aprítani bíró udvarába.
És vajon a bérem mi lesz? – tudakolta Máttyás.
A béred egy héten hat nap, s a hetedik rádás.
– Mi az, mész vagy nem mész?
Jót húzott a válla közi, nesze, itt a félpénz.
Ment most imán Máttyás király sajgó vállal s a hajdu utánna. Itt es, ott es, és 

még máshol el-felhangzott a lárma. És a király egész nap a fát hordogatta. S ennek 
a közin a kezit egynéhán fa véresre hasgatta. De ez a vércsepp nem esett hiába, me 
felírta három hasáb fára a nevét Máttyás király.

Másnap aztán reggel kürtszó zendült, zászló lengett, futott a hír szerte. Mert jön a 
király nagy seregével és kérdezgetve. Kérdezgette a bírót, hogy mi hír van a városba.

Hát a bíró azt mondta:
Reám ezt es, azt es mondnak.
Arra kérem kigyelmedet, ne higgyen a szónak.
Gonosz bíró, álnok szónak én sohase hittem.
De ez a három piros vércsepp az én vérem itten.
Szamosujvár börtönébe fogsz lakolni érte,
Mind így jár, ki törvéntelen terhet rak a népre.

Andrásfalva (Bukovina)
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Tömény sportélmény, amely egy hétre 
teljesen beszippantott és kiragadott a világ 
egyéb történései közül – ez volt a tavalyi ko-
sárlabda férfi Európa-bajnokság kolozsvári 
csoportja. Az  NBA-sztár Gasol-testvéreket, 
Ricky Rubiót, Nikola Vucsevicset vagy Bojan 
Bogdanovicsot ötször is élőben látni felejthe-
tetlen, Hanga Ádámék produkciója pedig szí-
vet melengető volt.

Mert igazi meccshangulatot nem a házi-
gazda román, hanem leginkább a magyar vá-
logatott szurkolói varázsoltak a Szamos-parti 
csarnokba. Legalább ezren mindig voltak, 
a románok elleni sorsdöntő és egyben presz-
tízsmeccsre pedig közel háromszor annyian 
is összegyűltek, anyaországiak és erdélyi-
ek vegyesen. Így aztán a magyarok meccsei 
voltak a leghangulatosabbak, szinte hazai 
pályán játszott Sztojan Ivkovics csapata. 

A szövetségi kapitány az utolsó meccs után percekig hálálkodott Kolozsvárnak és 
a szervezőknek a fogadtatásért. (Könnyű volt neki, nem tud románul…) És köz-
ben remek kosárlabdát is játszott a csapata, a csehek és a románok legyőzésével 
még a továbbjutás is meglett, az  olimpiai ezüstérmes Szerbia elleni isztambuli 
nyolcaddöntő pedig már ajándék volt a magyar válogatott számára. Mint ahogy 
ajándék volt már az utolsó csoportmeccs is a spanyolok ellen, amelyen Pau Gasol 
egy első félidei laza triplával átvette a vezetést az Európa-bajnokságok legjobb 
pontszerzőinek listáján: a katalán klasszis azt a francia Tony Parkert előzte meg, 
akivel amúgy csapattársak a San Antonio Spursben.

A hangulat, a szurkolás 14 meccsen abszolút európai volt, gond nélkül ültek 
egymás mellett még a horvát és montenegrói drukkerek is, a román–magyar rang-
adón viszont pár száz turbónacionalista szájhős (akiknek a többi találkozón nyoma 
sem volt) mindent megtett, hogy ellopja a show-t. Vajon ugyanezek az emberek 
egy budapesti Eb-re is el mernének utazni és így „szurkolni” a román válogatott-
nak? És vajon észrevették, amikor Török Rolland minden kosara után rámutatott 
a nevére a mezén?

A házigazda román csapat ezzel szemben meccset sem nyert az Eb-n, de sokat 
profitált abból, hogy 30 év után egyáltalán visszatért a nagy nemzetközi tornák 
vérkeringésébe. Nem véletlenül mondta Kuti Nándor, aki 20 évesen volt a csapat 
legjobb pontszerzője Montenegró ellen, hogy az ő generációjuknak kell átvenni a 
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stafétát, és pár éven belül a csapat húzóembereivé válni. A jelenleg is zajló világ-
bajnoki selejtezőkön Hollandiát és bombameglepetésre Horvátországot is legyőzte 
Románia – már csak ezért megérte rendezni.

Kolozsvár 2017 szeptemberének első hetében megmutatta, hogy képes megfe-
lelni az egyik legigényesebb nemzetközi sportszövetség elvárásainak. A FIBA jó-
val szigorúbb feltételeket támasztott, mint tavasszal a tornászok európai szövet-
sége, és jobban számon is kérte azokat. A szervezőcsapat azonban, bár az utolsó 
napon már több tagján is felfedezhetőek voltak a végkimerültség jelei, jól teljesí-
tett. A munka dandárját a kolozsvári és a nagyváradi klubok emberei vitték, a bu-
karesti szakszövetség képviselőinek többsége inkább csak reprezentált. Az  igazi 
profik azonban a FIBA szerződéses partnerei voltak, olimpiát, világbajnokságokat 
megjárt külföldi szakemberek.

A végén pedig lehangoló volt látni, ahogy alig tíz perccel a Románia–Monte-
negró meccs után a technikusok máris hozzáláttak a palánkok leszereléséhez, 
a  kábelek feltekeréséhez, a  csomagoláshoz. Miközben a játékosok még javában 
nyilatkoztak, bennünk már tudatosult, hogy Kolozsvár számára éppen véget ért 
egy világszintű sportesemény.

Boros Miklós
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Főkötős fánk
Tsinálly kadotzat néki mint az alma fánknak, az után egy tiszta tsupornak fe-

nekét lyukazd meg mint egy borsó szem tiszta meleg vaj légyen az tűznél, osztán 
töltsd az lyukos fenekű fazékban a’ kadotzot, menyit meg akarsz rántani, tsorgass 
az vajban az tsuporból anyit hogy egészszen vehessd ki, mikor sütöd szép fodor 
lészen, mikor arányzod, hogy meg sült, ved ki rostás kalányal, Nád mézeld meg 
felyül, és ad fel.

Töltséres fánk
Édes téjben verj bőven tyúkmony fejérit, lisztet, mézet, hogy édes légyen, ke-

verd meg mint az egyébb kadotz szokott, hogy az törtsér /!/ szárán által mehes-
sen, só légyen, belé forró vaj, és valami öreg töltsért tölts meg, botsásd a’ vajban, 
ha meg sült ragd tálban, nád mézeld meg felyül, ad fel.

Baratzk fánk
Az igen szép hasadó baratzkot igen jól hámozd meg, az magvát kivévén kadotzot 

tsinály, sóvát is meg adván, mártsd belé az meg hámozott baratzkot, rántsd meg 
szépen, ad fel.

Bisalma pástétom
Először tsinály egy kis házatskát sáfrányos tésztából a’ mint szokás, azomban 

egy néhány bisalmát hány a’ tűzbe, és midőn meg kezd a’ haja pergelődni, hánd 
hideg vízben, és szépen hántsd meg, felyül lyukazd meg, az magvát szed ki, és 
egészszen ragd belé, abban vajat, mézet, szekfűvet, tsinály kementzébe, süsd meg, 
ad fel.

Körtvélly pástétom
Az almát vagy körtvélyt ted egy fazékban, és vízben forrald meg jól, ved ki, 

tisztítsd meg az hajától, és egészszen ted más fazékban, tölts veres bort réá, nád 
mézet, egyébb mézet, ezek így lévén főzd meg jól, tésztából pástétomot tsinálván, 
ragd belé, és az kementzéb/en/ süsd meg, ad fel.

Szilvás czipó
Aszszú szilvát meg mosván főzd meg, az magvát ki hánván, vágd meg jól a’ 

vágó késsel, abban szekfű, gyömbér, azomban szelldely tzipót igen szép vékonyon, 
és a szilvát kend réá, ez így lévén néhány rendel, az két végét tzövekeld bé hogy 
ki ne bomollyék, metéld el keresztül laposon mint két ujnyi, és tálb/a/ rakván 
trágyázd meg, ez majd ollyan mint az ostya béles.

Alma kása
Az almát szépen meg hántván, metéld darabra, és tsupob/a/ fel tévén, vízzel, 

és egy kis vajjal főzd meg, jól törd meg, egy fél kalány törött fa hajat, mézet hogy 
jó édes légyen, egy kis rósa vizet is az szagáért, ezeket meg kell törni, azomba ha 
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ezüst tálad nints, egy mázas tálat vajjal meg kenvén ted abban, s mind allól fellyül 
szenet kell rakni, és midőn szépen meg pirul, felyül nádmézzel trágyázd meg, vid 
az asztalra, ha pedig más képpen akarod főzni, lásd felyebb.

Tálba főtt zsemlye kása
Végy egy marok zsemlye kását, édes téjben főzd keményen, az után az fazék-

ból ki vévén ted egy mázas tserép tálban arra is írós vajat, akár egyébb vajat, egy 
néhány tyúkmonyat, úgy anyira hogy meg hígullyon tőlle, ezek együtt lévén tsak 
úgy hidegen igen jól meg kell törni mind addig az míg fel puffad, azomban egy 
mázos tálat, ha ezüst tálad nints, vajjal meg kenvén, és abban rakván ted bé az 
meleg kementzében, és midőn meg pirul, trágyázd meg, s ad fel.

Mondola klödör
Végy fél marok mondolát azt hánd forró vízben, onnat ki vévén vond le az ha-

ját, és meg tisztítván mosárban törd meg, egy tsep rósa vizet tseppents belé, hogy 
olaja ne /e/reszkedgyék, jól meg törvén ted egy tálban, ahoz nádmézet, rósa vizet, 
azomba fejér tzipó belet ásztas meg téjben, azt ki vévén jól fatsard meg, a’ tejet ted 
a’ mondolához, jól törd egyben ezek meg lévén, a’ tűznél mázas tsuporban forjon 
édes téj, és hánd abban mint az egyébb klödört szokták fel forralni, midőn fel for, 
ragd tálban, és az levet öntsd réá, vid az asztalra.

Túrós béles
Az alutt tejet ted a tűzhez had menyen egyben, midőn egyben ment, szűrd egy 

szitára, és a’ kezeddel a’ savóját jól nyomogasd ki, ragd egy tálban, és metély egy 
kevés kaprot, jól gyúrd öszve vízzel, egy kevés élesztővel azt szép aprón mint egy 
kisded tángyér ragd réá az kapros túrót, tésztával ved bé, ted bé a’ kementzébe, 
ragd tálban, és jól trágyázd meg.

Édes téj
Piritos kenyeret apríts egy tálban, akár pedig kalátsot, és hideg édes tejet önts 

réá, vid az asztalra, legjobb pedig őszszel a’ téj és télen, mert akkor sűrűb, a’ bijal 
téj pedig annál is jobb, az kinek olly fejő marhája vagyon. Azomba ezek is jók: 
téjfel, írós vaj, felyül nádméz, bor sajt, jungáta, édes orda, sós orda, sajt, túró, új 
édes sajt, édes téjfel, Téj hidegen. Ezekből hol egyet, hol mást az asztalra fel vihet-
ni, a’ ki szereti ehetik benne.

klödör – gombóc
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A Vivarium Studio (Kolozsvár) egy concept shop, jól meghatározott elképzelés 
szerint állítja össze kínálatát, mely a vásárlók és érdeklődők egy konkrét csoportját 
szólítja meg. Ezen elképzelésnek megfelelően alakítottuk ki a belső teret, a dekorációt, 
választottuk meg a zenét, de még az ott dolgozók megjelenését is, hogy összhangban 
kiegészítsék egymást. A termékek minden darabját külön válogatjuk össze, nem csu-
pán egyszerű mintadarabot kínálunk, hanem egy életstílust, életérzést is.

A  Vivarium Studio egy igazi kis családi vállalkozás. Minden, ami az üzlet-
be kerül, a  székelyudvarhelyi lakásunkból kerül ki, a  két beépített teraszun-
kon neveljük a növényeket, a pincéből kialakított műhelyben vágjuk az üveget, 
a marketingrész és az ötletelés a konyhában történik. A lányaink is aktívan részt 
vesznek mindenben, a kisebbik 1 éves, ő még csak simogatja a virágokat és gyö-
nyörködik, a nagyobbik szinte 4 éves, ő már kaktuszt is ültetett, és saját bonsaia 
van. A  szülők/nagyszülők befogadták a nagyobb növényeinket, amelyek talán 
egy nap egy igazi botanikus kert részei lesznek. Az elképzelésünk egyszerű: bo-
tanikus concept shop, vagyis a mindennapi szobanövényeket művészi, dekorá-
ciós fényben próbáljuk megjeleníteni, különleges fajokat és technikákat is meg 
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akarunk ismertetni az emberekkel. Saját mini botanikus kertünk van: kaktuszo-
kat, pozsgásokat, bonsaiokat nevelünk, és geometrikus terráriumokat készítünk 
Tiffany-technikával. Ezt Youtube-ról tanultuk, sok gyakorlással és kísérletezéssel 
pontosítottuk, hisz a terráriumokat nem kaptafára építjük, és sokszor geometriai 
képleteket kell alkalmaznunk, hogy a szögek tökéletesen összeálljanak.

A második országos Zen-Bonsai expóra is készülünk, ezt Temesváron tartják, 
minden május első hétvégéjén. Az elnevezés találó, hisz bonsait nevelni jellemala-
kító, nemcsak a türelemre és a tiszteletre tanítást jelenti, hanem bizonyítottan jó 
hatással van mind a testre, mind a lélekre.

Mi egyszerű szobanövényeket, főként fikuszfajokat vetünk alá az alakítás szá-
mos technikájának, fő célunk a tanítás és célcsoportunk a fiatalabb korosztály, 
így próbálunk egy kis kihívást, figyelemelterelőt vinni a monitorok mellé. Minket 
is ez motivált, hogy kipróbáljuk. Egy földön talált mag, egy széltépte közönséges 
boróka (Yamadori, jap., természetből begyűjtött bonsai alany), egy érdekesen lyukas 
kő (Suiseki, jap., a természetben megtalálható domborzati formák és képződmények 
kicsinyített másai) már igazi kincseket jelenthetnek a bonsai-rajongók számára. 
Ebben a nagyon összetett művészetben, ahol figyelni kell az edény formájára, szí-
nére (a kis kínálat miatt, sokan maguk készítik ezeket), a kísérő növényekre stb., 
az érdeklődők egy kis segítséggel könnyen megtalálhatják ezen alkotási formának 
a hozzájuk legközelebb álló részét.

Sebestyén Ágota
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„Szomorú a királyok sorsa, amiért háborút kénytelenek viselni, mert ...” (folytatás a 
rejtvényben)

IDÉZET 1.
MAGTÁR  
KÖZEPE!

10 GRAMM
TESTVÉR 
(BIZAL
MASAN)

ÉRTÉKES 
DÍSZFA
KÖRZET

IDÉZET 3.

AGRESSZÍV 
KEZDET!

IGEKÖTŐ
KÁNAÁNI
TA ISTEN

PROFITOT 
TERMEL

KÉPES 
LENNE RÁ
GERLEFEJ!

FÉREG

HATBÓL 
KETTŐ!
KÉZI 

FÚRÓGÉP

PLASZTILIN
LÁNDZSA

FÉLE

ELŐZŐ 
24 ÓRAI
RÁTER-
METTEN

A VÖRÖS 
BOLYGÓ
TOLVAJ 
TESZI

MEGZA-
VART TOR!

HÁRSFA 
(ROMÁN)

KIRÁLYI 
SZÉK

GLASGOW
BAN VAN!

HAMIS
ÖSSZEVISZ-
SZA KEN!

DÉL 
AMERIKAI 
FOLYAM
ROSSZ LÓ

KILO 
(RÖV.)

FÉRFINÉV 
(JÚL. 2.)

VISSZAVO-
NUL

IDÉZET 2.

I

NÉMILEG 
AGYAFÚRT!

KENDŐ, 
SÁL

OXIGÉN 
(RÉGIESEN)

GÖRBICZ 
... (KÉZI

LABDÁZÓ)
BÚSULÁS

SZEREPLŐ 
CSOKONAI 
DOROTTYA  
EPOSZÁ BAN

KISSÉ AR
RA ÉBRED!

KÍNAI PÉNZ 
VOLT

FALUSI 
BÁCSI
INDUL 
A RALI!

... VÁG 
(RÉGIESEN 
GYÓGYÍT)

BIKAPÁROS!

TISZTELET
BELI (RÖV.)

ZORRO 
JELE

A SZÉLEIN 
SZED!
SZITA

ÁLLÍT, 
MOND

BALTI NÉP
CSÚCS

EREDMÉNY

TÖRÖK
ORSZÁGI 
VÁROS
DIÓBÉL!

HALKAN 
GURULÓ!
TANMESE 

RÉSZE!

OLLÓS 
ÁLLAT
LOVAG 

(NÉMET)

KICSI 
ATTILA
BORS

SZEMEK!

... VILMOS 
(HOLLAN

DIA ATYJA)
TALÁN!

KEDVET-
LENSÉG

V

N

A

OLASZ 
ÉS BRAZIL 
AUTÓJEL-

ZÉS

SZARDÍNIAI 
NAGYVÁROS

FÉMSZÁLAKBÓL 
HÁLÓT HOZ LÉTRE

,

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Szép, Herkules termetű ember vala, jó eszű és felettébb nagy 
erejű. A malomban egyedül felemelte a malomkövet. Egy egész 
hordó bort felemelt, jeles hamarfutó vala. 
Vajon Mátyás király melyik vitézéről írta Heltai Gáspár ezeket az elismerő szava-
kat? Titkosírással írtuk le a nevét, és segítségül két másik szót.

Kösd össze a pontokat a 
számozás sorrendjében! 
Kit ábrázol a rajz?
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Mátyás király a királyok sorsáról
„Szomorú a királyok sorsa, amiért háborút kénytelenek viselni, mert ...” (folytatás a 
rejtvényben)

IDÉZET 1.
MAGTÁR  
KÖZEPE!

10 GRAMM
TESTVÉR 
(BIZAL
MASAN)

ÉRTÉKES 
DÍSZFA
KÖRZET

IDÉZET 3.

AGRESSZÍV 
KEZDET!

IGEKÖTŐ
KÁNAÁNI
TA ISTEN

PROFITOT 
TERMEL

KÉPES 
LENNE RÁ
GERLEFEJ!

FÉREG

HATBÓL 
KETTŐ!
KÉZI 

FÚRÓGÉP

PLASZTILIN
LÁNDZSA

FÉLE

ELŐZŐ 
24 ÓRAI
RÁTER-
METTEN

A VÖRÖS 
BOLYGÓ
TOLVAJ 
TESZI

MEGZA-
VART TOR!

HÁRSFA 
(ROMÁN)

KIRÁLYI 
SZÉK

GLASGOW
BAN VAN!

HAMIS
ÖSSZEVISZ-
SZA KEN!

DÉL 
AMERIKAI 
FOLYAM
ROSSZ LÓ

KILO 
(RÖV.)

FÉRFINÉV 
(JÚL. 2.)

VISSZAVO-
NUL

IDÉZET 2.

I

NÉMILEG 
AGYAFÚRT!

KENDŐ, 
SÁL

OXIGÉN 
(RÉGIESEN)

GÖRBICZ 
... (KÉZI

LABDÁZÓ)
BÚSULÁS

SZEREPLŐ 
CSOKONAI 
DOROTTYA  
EPOSZÁ BAN

KISSÉ AR
RA ÉBRED!

KÍNAI PÉNZ 
VOLT

FALUSI 
BÁCSI
INDUL 
A RALI!

... VÁG 
(RÉGIESEN 
GYÓGYÍT)

BIKAPÁROS!

TISZTELET
BELI (RÖV.)

ZORRO 
JELE

A SZÉLEIN 
SZED!
SZITA

ÁLLÍT, 
MOND

BALTI NÉP
CSÚCS

EREDMÉNY

TÖRÖK
ORSZÁGI 
VÁROS
DIÓBÉL!

HALKAN 
GURULÓ!
TANMESE 

RÉSZE!

OLLÓS 
ÁLLAT
LOVAG 

(NÉMET)

KICSI 
ATTILA
BORS

SZEMEK!

... VILMOS 
(HOLLAN

DIA ATYJA)
TALÁN!

KEDVET-
LENSÉG

V

N

A

OLASZ 
ÉS BRAZIL 
AUTÓJEL-

ZÉS

SZARDÍNIAI 
NAGYVÁROS

FÉMSZÁLAKBÓL 
HÁLÓT HOZ LÉTRE

,
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

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

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

1 100 éve, 1918-ban katonai pompával temették el Dietrich Gyula tüzérzászlóst, 
ő volt a frissen bevezetett elektromos áram első kolozsvári halálos áldozata.

2 Kedd Örs, Petra  
Szt. Őrzőangyalok

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

2 170 éve, 1848-ban gr. Batthyány Lajos magyar miniszterelnök benyújtotta le-
mondását a képviselőházban a kormányfői és a képviselői állásáról. A lemondást 
elfogadták.
200 éve, 1818-ban született Északi Károly, a Keleti Vasút építkezéseinek főmérnöke.

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

3 405 éve, 1613-ban a Báthori Gábor fejedelem megbuktatására küldött török-tatár 
hadaktól a Hójánál szorongatott fejedelem és csapatai bebocsátását a város megta-
gadja, ennek következménye lesz a fejedelem bukása.
100 éve, 1918-ban hunyt el Török István tanár, tankönyvíró, a Református Kollé-
gium igazgatója.

4 Csütörtök Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4 5 éve, 2013-ban avatták fel a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek a 
Tordai út alján emelt kettős épületét. Az épület 5000 négyzetméter hasznos felüle-
tet biztosít, 450 diák befogadására alkalmas.

5 Péntek Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk.

5

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

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

6 110 éve, 1908-ban született Fülöp Antal Andor festőművész († Kolozsvár, 1979. 
december 20.).

7 Vasárnap Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8 560 éve, 1458-ban Mátyás király Nándorfehérváron elrendelte nagybátyja,  
Szi lá gyi Mihály elfogatását, amiért a Hunyadi-ház ellenségeivel szövetkezett.
130 éve, 1888-ban született Kolozsváron Koleszár László orvosi szakíró, szerkesz-
tő († 1965, Caracas, Venezuela).

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

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

9

10 Szerda Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

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

10 80 éve, 1938-ban született Szilágyi István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth-díjas és József Attila-díjas író. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi 
Tagozatának tagja (2009).
65 éve, 1953-ban született Lőwy Dániel vegyészkutató, tudományos főmunkatárs, 
egyetemi tanár, helytörténész.

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 370 éve, 1648-ban meghalt I. Rákóczi György. Erélyes fejedelemként tartották 
számon, aki Bethlen Gábor nyomdokain haladva Erdély önállóságának fenntartá-
sát tűzte ki célul.
75 éve, 1943-ban Búza László rektor egyetemi körlevelet bocsátott ki a zsidó 
diákok védelmére.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

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

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

1 100 éve, 1918-ban katonai pompával temették el Dietrich Gyula tüzérzászlóst, 
ő volt a frissen bevezetett elektromos áram első kolozsvári halálos áldozata.

2 Kedd Örs, Petra  
Szt. Őrzőangyalok

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

2 170 éve, 1848-ban gr. Batthyány Lajos magyar miniszterelnök benyújtotta le-
mondását a képviselőházban a kormányfői és a képviselői állásáról. A lemondást 
elfogadták.
200 éve, 1818-ban született Északi Károly, a Keleti Vasút építkezéseinek főmérnöke.

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

3 405 éve, 1613-ban a Báthori Gábor fejedelem megbuktatására küldött török-tatár 
hadaktól a Hójánál szorongatott fejedelem és csapatai bebocsátását a város megta-
gadja, ennek következménye lesz a fejedelem bukása.
100 éve, 1918-ban hunyt el Török István tanár, tankönyvíró, a Református Kollé-
gium igazgatója.

4 Csütörtök Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4 5 éve, 2013-ban avatták fel a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek a 
Tordai út alján emelt kettős épületét. Az épület 5000 négyzetméter hasznos felüle-
tet biztosít, 450 diák befogadására alkalmas.

5 Péntek Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk.

5

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

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

6 110 éve, 1908-ban született Fülöp Antal Andor festőművész († Kolozsvár, 1979. 
december 20.).

7 Vasárnap Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8 560 éve, 1458-ban Mátyás király Nándorfehérváron elrendelte nagybátyja,  
Szi lá gyi Mihály elfogatását, amiért a Hunyadi-ház ellenségeivel szövetkezett.
130 éve, 1888-ban született Kolozsváron Koleszár László orvosi szakíró, szerkesz-
tő († 1965, Caracas, Venezuela).

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

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

9

10 Szerda Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

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

10 80 éve, 1938-ban született Szilágyi István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth-díjas és József Attila-díjas író. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi 
Tagozatának tagja (2009).
65 éve, 1953-ban született Lőwy Dániel vegyészkutató, tudományos főmunkatárs, 
egyetemi tanár, helytörténész.

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 370 éve, 1648-ban meghalt I. Rákóczi György. Erélyes fejedelemként tartották 
számon, aki Bethlen Gábor nyomdokain haladva Erdély önállóságának fenntartá-
sát tűzte ki célul.
75 éve, 1943-ban Búza László rektor egyetemi körlevelet bocsátott ki a zsidó 
diákok védelmére.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

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

12

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

13 125 éve, 1893-ban a városi törvényhatósági bizottság 158. sz. határozata szerint 
1894. január 1-jétől a Bel-Szén utca Jókai nevét kapja.
35 éve, 1983-ban hunyt el Kolozsváron Ferencz Lászlóné Jagamas Ilona újságíró, 
elbeszélő, szerkesztő.

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

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

14

15 Hétfő Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 145 éve, 1873-ban született Kolozsváron id. Parádi Ferenc orvosi szakíró 
(† 1968, Dés).

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

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

16

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

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

17 15 éve, 2003-ban a Főtér nyugati oldalán, a Rhédey-ház előtt leleplezték az 1989. 
december 21-i áldozatok emlékművét, Liviu Mocan alkotását, amely 27 vértanú 
nevét sorolja fel.

18 Csütörtök Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 170 éve, 1848-ban Puchner erdélyi osztrák főparancsnok kiáltványt tesz közzé, 
miszerint ő veszi át a teljhatalmat Erdélyben, aki ellenáll, haditörvényszék elé 
állítja.
5 éve, 2013-ban avatták fel a Szamosfalva határában 1849. október 18-án kivég-
zett két honvédtiszt 1896-ban emelt, ledöntése után restaurált emlékművét.

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

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

19 50 éve, 1968-ban a kolozsvári születésű Silai Ilona ezüstérmet szerzett a mexikói 
nyári olimpián 800 méteres távfutásban.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

20 405 éve, 1613-ban a kolozsvári országgyűlésen az erdélyi rendek Báthori Gábort 
megfosztják a fejedelemségtől.

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

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

21 440 éve, 1578-ban a tordai országgyűlés a fejedelem kezdeményezésére hozzájá-
rult a jezsuiták Kolozsmonostoron történő letelepítéséhez.

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 55 éve, 1963-ban zajlottak Kolozsváron a hadsereg Zápolya (Gen. Traian Moşoiu) 
utcai sportcsarnokában a 6. férfi röplabda Európa-bajnokság csoportmérkőzései.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

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

12

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

13 125 éve, 1893-ban a városi törvényhatósági bizottság 158. sz. határozata szerint 
1894. január 1-jétől a Bel-Szén utca Jókai nevét kapja.
35 éve, 1983-ban hunyt el Kolozsváron Ferencz Lászlóné Jagamas Ilona újságíró, 
elbeszélő, szerkesztő.

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

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

14

15 Hétfő Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 145 éve, 1873-ban született Kolozsváron id. Parádi Ferenc orvosi szakíró 
(† 1968, Dés).

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

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

16

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

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

17 15 éve, 2003-ban a Főtér nyugati oldalán, a Rhédey-ház előtt leleplezték az 1989. 
december 21-i áldozatok emlékművét, Liviu Mocan alkotását, amely 27 vértanú 
nevét sorolja fel.

18 Csütörtök Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 170 éve, 1848-ban Puchner erdélyi osztrák főparancsnok kiáltványt tesz közzé, 
miszerint ő veszi át a teljhatalmat Erdélyben, aki ellenáll, haditörvényszék elé 
állítja.
5 éve, 2013-ban avatták fel a Szamosfalva határában 1849. október 18-án kivég-
zett két honvédtiszt 1896-ban emelt, ledöntése után restaurált emlékművét.

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

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

19 50 éve, 1968-ban a kolozsvári születésű Silai Ilona ezüstérmet szerzett a mexikói 
nyári olimpián 800 méteres távfutásban.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

20 405 éve, 1613-ban a kolozsvári országgyűlésen az erdélyi rendek Báthori Gábort 
megfosztják a fejedelemségtől.

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

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

21 440 éve, 1578-ban a tordai országgyűlés a fejedelem kezdeményezésére hozzájá-
rult a jezsuiták Kolozsmonostoron történő letelepítéséhez.

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 55 éve, 1963-ban zajlottak Kolozsváron a hadsereg Zápolya (Gen. Traian Moşoiu) 
utcai sportcsarnokában a 6. férfi röplabda Európa-bajnokság csoportmérkőzései.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

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

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

23 405 éve, 1613-ban a Szent Mihály-templomban fejedelemmé választották Bethlen 
Gábort, 28-án tette le a fejedelmi esküt, november 19-ig tartózkodott Kolozsváron.
5 éve, 2013-ban Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója al-
kalmából az alsóvárosi Kétágú református templom kertjében leleplezték Bethlen 
egész alakos, 2,20 m magas, Péterfy László készítette bronzszobrát.

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

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

24

25 Csütörtök Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25

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

26 70 éve, 1948-ban törvényrendelettel a korábbi Mezőgazdasági Akadémia helyén 
Mezőgazdasági Főiskola létesült, ezen belül egy kar magyar előadási nyelvvel. 
A magyar tagozatot 1959-ben felszámolták.

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

27 150 éve, 1868-ban született Nagy Károly erdélyi református püspök, a református 
teológia tanára.

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

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

28 175 éve, 1843-ban született báró losonci Bánffy Dezső politikus, főispán, a képvi-
selőház elnöke, miniszterelnök († Budapest, 1911. május 24.).
100 éve, 1918-ban este a nyári színkör termében megalakult a Nemzeti Tanács 
erdélyi bizottsága, elnökéül Apáthy István egyetemi tanárt, alelnökéül Janovics 
Jenő színigazgatót választották. Október 31-én Kolozsvár közgyűlése kimondta 
csatlakozását az őszirózsás forradalomhoz.

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

29 125 éve, 1893-ban avatták fel a Siketnémák Államilag Segélyezett Országos 
Intézetének Herczeg Zsigmond és Baumgarten Sándor fővárosi építészek tervezte 
egyemeletes épületét a Honvéd (Dorobanţilor) utca 38. sz. alatt.

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

30 175 éve, 1843-ban elkezdték az új tanácsház, a városháza építését a Főtéren 
Kagerbauer Antal és Böhm János építészek tervei szerint.
105 éve, 1913-ban nyílt meg Kolozsvár ötödik filmszínháza, az Egyetemi mozgó 
Sebestyén Dávid Egyetem utcai, újonnan épült bérpalotájában, igazgatója Tompa 
Kálmán volt.

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

Zenóbia – görög eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

31 135 éve, 1883-ban Felméri Lajos egyetemi tanár elnökletével megalakult a Ko-
lozsvári Athletikai Club, a KAC.
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Október Mindenszent hava. Magvető hava. 
Őszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

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

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

23 405 éve, 1613-ban a Szent Mihály-templomban fejedelemmé választották Bethlen 
Gábort, 28-án tette le a fejedelmi esküt, november 19-ig tartózkodott Kolozsváron.
5 éve, 2013-ban Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója al-
kalmából az alsóvárosi Kétágú református templom kertjében leleplezték Bethlen 
egész alakos, 2,20 m magas, Péterfy László készítette bronzszobrát.

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

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

24

25 Csütörtök Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25

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

26 70 éve, 1948-ban törvényrendelettel a korábbi Mezőgazdasági Akadémia helyén 
Mezőgazdasági Főiskola létesült, ezen belül egy kar magyar előadási nyelvvel. 
A magyar tagozatot 1959-ben felszámolták.

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

27 150 éve, 1868-ban született Nagy Károly erdélyi református püspök, a református 
teológia tanára.

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

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

28 175 éve, 1843-ban született báró losonci Bánffy Dezső politikus, főispán, a képvi-
selőház elnöke, miniszterelnök († Budapest, 1911. május 24.).
100 éve, 1918-ban este a nyári színkör termében megalakult a Nemzeti Tanács 
erdélyi bizottsága, elnökéül Apáthy István egyetemi tanárt, alelnökéül Janovics 
Jenő színigazgatót választották. Október 31-én Kolozsvár közgyűlése kimondta 
csatlakozását az őszirózsás forradalomhoz.

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

29 125 éve, 1893-ban avatták fel a Siketnémák Államilag Segélyezett Országos 
Intézetének Herczeg Zsigmond és Baumgarten Sándor fővárosi építészek tervezte 
egyemeletes épületét a Honvéd (Dorobanţilor) utca 38. sz. alatt.

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

30 175 éve, 1843-ban elkezdték az új tanácsház, a városháza építését a Főtéren 
Kagerbauer Antal és Böhm János építészek tervei szerint.
105 éve, 1913-ban nyílt meg Kolozsvár ötödik filmszínháza, az Egyetemi mozgó 
Sebestyén Dávid Egyetem utcai, újonnan épült bérpalotájában, igazgatója Tompa 
Kálmán volt.

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

Zenóbia – görög eredetű; jelentése: 
Zeusztól származó.

31 135 éve, 1883-ban Felméri Lajos egyetemi tanár elnökletével megalakult a Ko-
lozsvári Athletikai Club, a KAC.
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Mátyás király szülőháza

A Mátyás-ház Kolozsvárnak viszonylag kevés középkori eredetű polgárházai 
közé tartozik. Az utókor kegyelete és az épület különleges jogállása őrizte meg szá-
munkra, mára pedig valóságos turisztikai zarándokhellyé nőtte ki magát. A tör-
ténetére vonatkozó legkorábbi szórványos adatok a 15. század közepéig nyúlnak 
vissza, amikor egyik szobájában látott napvilágot Mátyás, Magyarország jövendő-
beli királya.

Noha korábban Mátyás születésének a dátuma vita tárgyát képezte, ma már 
egyértelműen állítható, hogy erre az eseményre 1443-ban került sor. Ez a dátum 
szerepel a humanista Bonfini és Petrus Ransanus történeti műveiben, illetve Hel-
tai Gáspár krónikájában. Az 1443-as dátumot támasztják alá Ilkus Márton krakkói 
és az Othmarus által kompilált vatikáni horoszkópok. Eszerint a ma is irigylésre 
méltóan kiszámított születési dátum: 1443. febr. 23, 15 óra, 7 perc, 34 másodperc. 
Közmegegyezéses alapon 1443. febr. 23-át tekinti ma a történettudomány Mátyás 
születési dátumának. Ezt a dátumot támasztja alá Hunyadi János pályafutása is, 
aki 1440-ben még csak szörényi bán volt, tevékenységi területe pedig a bánság te-
rületére korlátozódott, távol Kolozsvártól. 1443-ban viszont, az időközben erdélyi 
vajdává emelkedett Hunyadi karrierjébe sokkal jobban illeszkedik a Kolozsvárral 
való szorosabb kapcsolat.

Óhatatlanul merül fel a kérdés: Mátyás miért nem született Vajdahunyadon? 
A  kérdésre a választ a vajdahunyadi vár építéstörténete adja meg. Itt ugyanis 
az  arisztokrácia sorába nemrégiben felkapaszkodott Hunyadi János látványos 
építkezésbe kezdett, a munkálatok pedig az 1440-es években javában folytak. Cél-
ja olyan arisztokratikus jellegű rezidencia megépítése volt, amely összhangban 
legyen az ő határtalan politikai ambícióival és társadalmi státuszával. A zajos épí-
tőtelepből fokozatosan kiemelkedő új vár kétségtelenül távol tartotta a szülés előtt 
álló, nyugalomra vágyó Szilágyi Erzsébetet, aki számára Hunyadi János máshol 
keresett menedéket.

A legmegfelelőbb helynek Kolozsvár kínálkozott, a város tudniillik igen jó kap-
csolatban volt a vajdával. A jó viszony hátterében a kölcsönös érdek állt. Kolozsvár 
ugyanis, az 1437-es, Budai Nagy Antal által vezetett lázadásban való részvétele mi-
att, Habsburg Albert király rendelkezése révén elveszítette városi kiváltságainak 
egy részét. Visszaszerzésükre az új király, I. Ulászló alatt kínálkozott jó alkalom, 
a közvetítő szerepet pedig a királyi udvarban nagy befolyásra szert tett Hunyadi 
János játszotta. Másfelől Hunyadinak is szüksége volt Kolozsvár támogatására. 
Hunyadi ugyanis nehéz polgárháborús időszak után lett Erdély vajdája 1441-ben, 
az ellenpártot képviselő Losonci Dezsővel szemben. A polgárháború alatt Erdély 
többnyire Losonci Dezső pártján állt, az  újonnan kinevezett Hunyadinak pedig 
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kezdetben alig voltak támogatói itt, különösen a nagyobb városok sorában. Ilyen 
körülmények között Kolozsvár kiállása Hunyadi mellett igen fontos támaszt je-
lentett, cserébe pedig Hunyadi elérte I. Ulászlónál a város elvett kiváltságainak a 
visszaállítását. E szépen körvonalazódó viszony a város és a vajda között megfele-
lő feltételt teremtett arra is, hogy az állapotos Szilágyi Erzsébet számára biztonsá-
gos helyet kereső Hunyadi választása Kolozsvárra essen. Minden bizonnyal tehát 
szándékosan kiválasztott helyszínről van szó, és nem véletlenszerű egybeesésről, 
ahogyan Heltai elbeszélése alapján ma is él a történet a köztudatban. Ráadásul a 
család hosszabb időre rendezkedett be a városban. Mátyást itt keresztelték meg, 
illetve itt ismerkedett meg a betűvetéssel

 Mátyás születésekor a ház Méhffi Jakab szőlősgazda tulajdonában volt, akitől 
később veje, Kolb István örökölte meg. Amikor 1467-ben Mátyás király leverte az 
erdélyi nemesek lázadását, Kolozsváron is megfordult, szülőházának új tulajdo-
nosát pedig felmentette a királynak fizetendő adó alól. Ebből később nagyon sok 
bonyodalom adódott, mivel az új háztulajdonosok úgy értelmezték Mátyás kivált-
ságát, hogy az a ház mindenkori tulajdonosára vonatkozott. A ház egyik befolyá-
sos tulajdonosa, Kovács Gáspár városi tanácsos 1649-ben azt is elérte II. Rákóczi 
György fejedelemnél, hogy az adómentességet a házra is kiterjessze. A város végül 
úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy 1740-ben megvásárolta az épületet, és ka-
tonai kórházat működtettek benne.

1929-ben
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A  ház középkori állapota nehezen rekonstruálható. Az  kétségtelen, hogy a 
15. század közepén az épület jóval kisebb volt a mainál. Az eredeti maghoz tar-
tozik a kapualj és a szomszédos szobák. Amennyiben már akkor emeletes volt, itt 
rendezték be a lakosztályokat, tehát Mátyás valamelyik emeleti helyiségben szü-
letett. A 16. században a házat kiszélesítették, a 18. században pedig az udvar irá-
nyába bővítették. Ezekkel a lényeges kiegészítésekkel örökölte meg a 19. század.

A 16. század után, amikor Heltai Gáspár krónikája szerint a ház ajtaját és ab-
lakait még a Hunyadi-címer díszítette, Mátyás és vele együtt a szülőház kultusza 
fokozatosan alábbhagyott. 1740-ben a város nem kegyeleti érzelmektől vezérelve 
vásárolta meg a házat, hanem pénzügyi megfontolásból. A szülőház iránti tisztelet 
tompulása különben nem róható fel senkinek, mivel a műemlék fogalma és kultu-
sza Magyarországon alig a 19. század közepén kezdett kikristályosodni.

A  műemlékek iránti megváltozott szemléletet tükrözi a Magyar Történelmi 
Társulatnak 1869-ben tartott kolozsvári gyűlése, ahol nemcsak tudomásul vették 
az épületben uralkodó áldatlan állapotokat, hanem figyelemre méltó javaslatok is 
születtek. „Ma katonai laktanya, falai ki- s béhajlanak, pinczéi ajtó, ablak nélkül, 
felhagyva, elárvult állapotban, mint a folyosók és udvar is. A ki kegyeletes hon-
fiúi figyelemmel nézi meg, elszomorodik ez elhagyatottságon. A nagy király, a ki 
Kolozsvárért annyit tett, kinek e város főbb anyagi és szellemi erőforrásai tekinté-
lyes részét köszönheti, több kegyeletet érdemelne. A Magyar Történelmi Társulat 

1944-ben
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idei itt létekor annak régészeti szakbizottsága figyelmeztetésére azon eszme lőn 
kifejezve, hogy a nagy király emléke iránti tisztelet megkívánná, hogy azon házat, 
melyen egy ország, sőt a müvelt európai népek figyelme függ, a város a katonaság 
további rombolásaitól megvédve s eredeti modorában kijavítva, jövőben valamely 
városi népies, vagy polgári és közműveltségi czélra használja. Vajha a valóban 
szép eszmét Kolozsvár müveit közönsége szívvel méltányolva, megvalósitná!”

A tervekből végül nem lett semmi, a mulasztások pedig végül Ferenc József 
császárnak 1887-ben Kolozsváron tett látogatása alkalmával csattantak. A város-
ban szeptember 23-án tett sétája során az uralkodó Mátyás születési házát is meg-
látogatta, a körülötte nyüzsgő városi elöljáróknak pedig finoman az orrára koppin-
tott: „Nem nagy kegyeletre mutat, hogy Kolozsvár Mátyás király születési házát 
katonai kórháznak használja”. A kínos helyzetet csak tovább fokozta az uralkodó 
400 forintos adománya annak érdekében, hogy a város végre emléktáblával jelölje 
meg a házat. A Bécset is elfoglaló Hunyadi Mátyással és általa a magyar nemzeti 
történelemmel való megbékélés kedves gesztusa volt ez egy Habsburg részéről.

Az emléktáblát Pákei Lajos építészmérnök tervezte, szövegét Szabó Károly tör-
ténész fogalmazta meg és Zala György kivitelezte. A rajta feltüntetett 1888-as év-
számmal ellentétben, felavatására egy évvel később, 1889. szeptember 2-án került 
sor. A Corvinákból kiemelt reneszánsz motívumokat felsorakoztató emléktábla já-
tékosságát jelentős mértékben fokozza az erőteljesen kiugró szemöldökpárkányra 

Kalotaszegi konyha az Erdélyi Kárpát-Egyesület néprajzi múzeumában
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helyezett két bájos angyal, akik koronázási jelvények szimbólumait tartják a 
kezükben.

A  ház első helyreállítására 1899 körül került sor, azt követően, hogy a ka-
tonaságot kiköltöztették a házból. A  Műemlékek Országos Bizottsága Gyalus 
Lászlót, a budapesti Iparművészeti Iskola tanárát bízta meg a munkálatok veze-
tésével, aki Kós Károly szavaival élve „egy groteszkül felemás, hamisított »gótikus-
németreneszánsz« csodabogárrá” alakította a házat. Ez a beavatkozás lényegében 
a háznak csak a külső megjelenését volt hivatott korrigálni, ennek estek áldozatul 
az eredeti ablakkeretek is.

A  helyreállítás befejezését követően az épületet az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
kapta meg és néprajzi múzeumnak rendezték be. A múzeum itteni tartózkodása 
rövid életű volt, mivel az impériumváltást követően kiköltöztették az épületből. 
A legnagyobb horderejű helyreállításra 1942–1943-ban került sor, Kós Károly irá-
nyítása alatt. Hóman Bálint kultuszminiszter 1940-ben többek között a házat is 
meglátogatta, és elrendelte a restaurálását. A terv a Hunyadiak emlékét őrző kiál-
lítás létrehozása volt. Ekkor került sor a vakolatok leverésére, ismét kibontották az 
emeleti nagyterem hevederíveit, beazonosították az eredeti járószinteket, ajtó- és 
ablaknyílásokat. A helyreállításnak két fontos következménye volt a házra nézve: 
egyfelől eltüntette a korábbi Gyalus László-féle modern polgári homlokzatot, és a 
korábbi egyszerű, nyugodtabb tagolású homlokzatot állították vissza. Ugyanekkor 

2018-ban
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került sor a korábbi lépcsőház megszüntetésére, és új lépcsőfeljárót alakítottak ki 
a ház északi végében.

A második világháborút követően az üresen maradt épületet a Móricz Zsigmond 
népi kollégium vette át. A kollégium lényegében a Bolyai Egyetem diákjai számára 
teremtett tanulási feltételeket, azonban az egyetem 1948-as kommunista szellemű 
átszervezésével funkcióját veszítette. 1949-ben még megünnepelték ötéves évfor-
dulójukat, az év végére azonban a kollégium megszűnt. Akkor az 1948-ban frissen 
létrehozott Magyar Művészeti Intézet szerezte meg az épületet. Ebben elsősorban 
az intézetet létrehozó Kovács Zoltánnak és Balogh Edgárnak volt jelentős szerepe, 
akik más kolozsvári műemléket is megkaptak az intézet számára, így mentve meg 
őket az enyészettől. 1950-ben összevonták a román és magyar művészképzést, és 
létrehozták a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetet. Ennek örököse a jelenlegi 
Művészeti és Design Egyetem, amelynek továbbra is Mátyás király születési háza 
szolgál otthonul.

A csodával határos módon megmaradt középkori épület ma is hirdeti nagysze-
rű királyunk szokatlan születési körülményeit. Éppen ebből a furcsa helyzetből 
adódik, hogy az egyedüli ismert és megőrződött magyar királyi születési hely. 
Noha az épület erősen él a népi köztudatban és nagy tiszteletnek örvend, szégyen, 
hogy közel egy évszázad után sem sikerült legalább egy emlékszobát berendezni 
Mátyás király tiszteletére.

2018-ban
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A kerekdombi református egyházközség 
és temploma építésének története

I. A múlt

A kerekdombi református egyházközség fiatal egyházközség, hiszen csupán 58 
éve, 1960. január 1-től vált önállóvá, hetedikként, a többi kolozsvári egyházközség 
között. Ám kialakulása, illetve temploma megépítésének története korábbi időkre 
vezethető vissza.

Az 1946. április 15-ei hídelvei presbiteri gyűlésen (ugyanis korábban a hídelvei 
egyházközséghez tartozott a kerekdombi) „a lelkipásztor örömmel jelenti, hogy 
1946. április 14-én, virágvasárnap, szabadtéri istentisztelet keretében a Partizán 
út 62. szám alatt, a hídelvei református egyház telkén, népes gyülekezet jelenlété-
ben, letettük az Emlékezés templom alapkövét”. Ez az alapkő, melyen az 1946-os 
évszám is rajta van, azt hirdeti, hogy a Kerekdomb népe már a gyülekezet önálló-
sulása előtt templomot akart építeni az illető helyen. Egy 1957-es feljegyzés arról 
tanúskodik, hogy Kós Károly elkészített egy tervrajzot a megépítendő templomról, 
amely azonban – ma már pontosan nem tudni, miért – nem épült fel. Az említett 
telket később értékesítették, így az alapkő a Gorkij út (most C. Coposu utca) 72. 
szám alá került át, kifejezvén azt is, hogy a kerekdombiak a régi telekről igen, de 
az épülendő templomról nem mondtak le.

Közben a kerekdombi önállósulás kérdése 1958-ban újra előtérbe kerül, a pres-
bitériumban azzal számoltak, hogy amint a 2155 lélekkel leválasztott iriszi gyüle-
kezet, úgy a Kerekdomb a kardosfalvi résszel, 2269 lélekkel szintén leválasztható, 
s a hidelvei egyházrészben még mindig maradna 3981 lélek. 1959 novemberében a 
hidelvei lelkipásztor a gyűlésen bejelenti, hogy „az egyházmegye esperesi hivatala 
1959/551-es számú leiratában a következőről értesít: Jóváhagyást nyert a hetedik, 
kolozsvár-kerekdombi egyházközség lelkipásztori, énekvezéri és egyházfi állással”.

A hidelvei gyülekezet ezzel válaszolt a 610 kerekdombi választójogosult egy-
háztag kérésére, azt is hozzátéve, hogy a kerekdombi egyházközség azonnal kezdje 
meg az önálló egyházi életet a Gorkij út 72. szám alatt, így a kerekdombi egyház-
községnek a 30-as években megkezdett szervezése 1960. január 1-jén fejeződött 
be. Megválasztotta főgondnokát, gondnokát, presbitériumát. Két évig Kozma Tibor 
személyében helyettes lelkésze volt a gyülekezetnek, majd Molnár Dezsőt hívják 
meg első lelkipásztorának, aki 1968-ig marad ebben a gyülekezetben. 1969-ben a 
megüresedett lelkészi állásba dr. Dobri Jánost hívják meg, akit 1985-ös nyugdíjba 
vonulása után fia, Dobri András követ.

Dr. Dobri János személyében a templomról és lelkészi lakásról álmodó gyüle-
kezet olyan lelkészt nyert, aki az álmukat nemcsak őrizni akarta, hanem valóra 
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váltani is. A Finta József készítette és Nagy László átdolgozta, 1969-ben készült 
tervvel hét éven keresztül kilincseltek az illetékeseknél, míg végre 1977. szeptem-
ber 24-én hozzá lehetett kezdeni a templom építéséhez. A kerekdombi református 
templom abban egyedülálló, hogy olyan korban (1977–1980 között) épült, amikor 
úgy tűnt, ez lehetetlen. Dr. Dobri János lelkipásztor bebizonyította hétévi töretlen 
kitartással és akarattal, hogy e sötét korban is épülhet templom. Az ébredő, meg-
újult remény következménye az lett, hogy az épülő templomot itt, Erdélyben min-
denki egy kicsit magáénak is érezte. Megható volt látni és tudomásul venni, hogy a 
munkából nemcsak a kerekdombiak vették ki részüket, de gyakran jöttek más gyü-
lekezetek lelkipásztorai híveikkel együtt néhány napra, hogy a reménység templo-
mába ők is építsék be szeretetüket. Dolgoztak itt férfiak és nők, fiatalok és idősek, 
reformátusok és nem reformátusok egyaránt. Lelkészek, gondnokok, presbiterek, 
egyháztagok a városból, Erdélyből, határokon túlról érkeztek egyre, hogy hivatá-
suk magaslatán álló mérnökök irányításával, anyagi javakat, emberi energiát nem 
kímélve segítsenek imával, kétkezi munkával. A Dobri János megálmodta temp-
lom Isten akaratából 1980-ra készen lett, és ugyanaz év április 27-én felszentelték. 
A gyülekezet részéről kezdetben idegenkedve fogadott, a megszokottól eltérő, új 
stílusban megépített templom lassan, az évek során valóban áldott otthonná, Isten 
házává lett. Az építkezés befejezése időpontjának azonban 1988. szeptember 18-át 
tekintjük, amikor a régi tervből a második rész is megvalósult. Helyi erőfeszítés és 
külföldi segítség eredményeként felépült a parókia épülete, lelkészlakással, imate-
remmel, lelkészi irodával, valamint gyermekmegőrzővel és egészségügyi szobával.
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II. Közelmúlt

A gyülekezet alakulása óta 58, a templomépítés óta 37 év telt el. Ez az idő sok 
mindenről beszél. Arról, hogy a gyülekezet egykori lélekszáma 2010-ig 2169-ről 
1130-ra, 2015-re pedig 986-ra csökkent. Hogy jelenleg 563 családunk van, me-
lyekben 167 özvegy él, illetve 88 egyedülálló, család nélküli, 30 év feletti egy-
háztag. De arról is, hogy hála Istennek folyt és folyik a lelki épülés is, a diakóniai 
munka, az ifjúság nevelése. Öröm volt megünnepelni a templomépítés tízes évfor-
dulóit, amikor lehetett alkalmat találni a számvetésre.

A gyülekezeti életnek külön fejezetét jelenti a hollandiai Heeinstede egyik refor-
mátus gyülekezetével indult kapcsolat, mely ma Wim és Margriet van der Vooren 
testvéreinken keresztül gyümölcsöződik. Az ő segítségükkel vásárolhattuk és több 
mint tíz éve szentelhettük fel gyülekezeti otthonunkat a kalotaszegi Bogártelkén. 
Ez a ház az elmúlt években is a gyülekezetépítés fontos helye volt, ahol gyermek-, 
konfirmandus ifjúsági és angol táborokat szerveztünk, de helye volt családvasárna-
poknak, gyülekezeti kirándulásoknak is. A házat egyébként, felismervén a közös-
ségformálás lehetőségét, szinte minden magyar iskola igénybe vette, de többször 
egyetemista csoportok is szívesen használták. A ház használatáért kapott bevétele-
ket az otthon fenntartására költöttük. Kirándulásokról, gyülekezetépítésről lévén 
szó, nem feledkezhetünk meg azon alkalmakról, amikor Torockóra, illetve a Bélesi-
tó környékére utaztunk, illetve azon felejthetetlen kétnapos utazásokról, amikor a 
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Székelyföld, illetve az ezeréves határ szépségében és történelmi emlékeiben gyö-
nyörködtünk, illetve amikor Erdély legnevesebb várait tekintettük meg.

Lelki épülésünk másik fontos támasza gyülekezetünkben több mint tíz éve 
indult kapcsolatunk a balmazújvárosi református gyülekezettel, amelynek tag-
jai, Szabadi Árpád esperes-lelkipásztor vezetésével akkor álltak mellénk, amikor 
az anyaországi politikai hangulat azt sugallta, hogy nem kellenek a határon túli 
kistestvérek. Istennek hála a 13 éve tartó kapcsolatunk ma is erősít bennünket, 
alkalmanként közösen meglátogatjuk egymást, illetve ifjaink közösen táboroznak 
évente Bogártelkén a Filemon házban, illetve Óhután.

III. Jelen s talán jövő is

Tudjuk, hogy a fizikai épülést a lelki épülésnek is állandóan követnie kell. Ezért 
tartjuk nagy áldásnak a 38 éve született vegyes karnak, valamint a 13 éve ala-
kult Crescendo kórusnak a létrejöttét, mert ezek énekkari próbái, illetve itt vagy 
más templomokban való szolgálatai a lelki közösségi épülésnek áldott alkalmai 
voltak. A lelki épülés érdekében tartunk évente számos rendezvényt, ünnepélyt, 
ide számítva a hónaponként tartott alkalmakat, amikor megemlékezünk az adott 
hónapban azokról, akik születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulóju-
kat ünnepelik, jelezvén mindenki számára, hogy fontosak vagyunk egymásnak. 
Az  egymással való kommunikáció érdekében a havi istentiszteleti alkalmakról 
és rendezvényekről gyülekezetünk tagjait az időszakonként megjelenő Létezünk 
gyülekezeti lapunk révén rendszeresen tudósítjuk. Rendszeressé tettük az öregek 
és betegek látogatását, melyet elsősorban gyülekezetünk diakónusa végez.

Visszatekintve az elmúlt eredményekre, szeretném megköszönni Isten után 
azon testvéreimnek a mellém állását, segítségét, mely nélkül ezekről ma nem 
beszélhetnék. Köszönöm gondnok testvéreimnek, hogy egyházunk javát mindig 
egyetértéssel szolgálhattuk, köszönöm közvetlen munkatársaimnak a közös gon-
dolkodást, tervezést, szervezést, énekkarosainknak azt a szeretetteljes hozzáál-
lást, amelyre az elmúlt években is számítani lehetett.

E számvetés végén azokra gondolunk, akik részt vállaltak a gyülekezet önálló-
sulásában, a templom építésében s azokra is, akik az eddig eltelt idő alatt munká-
jukkal, anyagi javakkal és imádsággal szolgálták egyházunk életét. Visszatekintve 
az elmúlt időre, tudnunk kell, hogy a múlt nemcsak emlékezésre ad alkalmat, 
hanem kötelez is. Tegyünk meg mindent, hogy a ma álló templomunkat ápoljuk, 
őrizzük, a lelkeket építsük, Istenünket magasztaljuk. A 78. Zsoltár szavait pedig 
vigyük magunkkal szent testamentumként: „A jövő nemzedéknek is elbeszéljük 
az Úr dicséretét…, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek 
Isten dolgairól” (Zsolt. 78,4–7).

Mert mindenért egyedül Istené a dicsőség!

Dobri András lelkipásztor
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Adorjáni Dezső Zoltán 

A reformátori kereszt útja

Alapige:
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de ne-

künk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: „Elvesztem a böl csek böl-
csességét, és az értelmesek értelmét elvetem.” Hol a bölcs? Hol az írás tu dó? Hol e világ 
vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcses sé gét? Mivel tehát a világ a sa-
ját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, 
hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt 
kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, 
aki a zsidóknak ugyan megüt kö zés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak 
az elhívottaknak, zsi dóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten böl-
csessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten 
„erőtlensége” erősebb az emberek erejénél (1Kor 1,18–25).

Nagy szeretettel emlékezem vissza a 2017. május 19. és 21. között Nagy váradon 
megtartott Református Egység Napjára, melyet a történelmi Magyarország refor-
mátus egyházai szerveztek meg a Varadinum ünnepségek keretében. Történelmi 
jelentőségű találkozó volt ez Váradon, hiszen nemcsak udvariasságból, vendégnek 
hívták meg erdélyi evangélikus egyházunkat, hanem aktív resztvevőnek is. Így 
lettünk mi, magyar evangélikusok integráns, alkotó része a reformáció 500 éves 
jubileumát ünneplő összreformátus rendezvénynek.

Május 20-án, szombaton került sor a szépen restaurált váradi várban (jelképes 
környezetben) az ünnepi istentiszteletre, amelyen az a megtiszteltetés ért, hogy 
együtt szolgálhattam a református püspöktestvérekkel. Szolgálatra kértek fel, ami 
nekem nagyon jól esett. Emberileg igen szép testvéri gesztus volt, méltó emlékezés 
együtt a reformáció 500 évére.

5000-6000 ember vett részt ezen a nagyon szépen és színvonalasan meg ren de-
zett szabadtéri istentiszteleten, amely zeneileg, liturgikailag csodálatos élményt 
jelentett számomra. Egyáltalán nem éreztem magam vendégnek, kívülállónak – 
hiszen otthon voltam az enyéim között. Minden emberi, baráti, szolgatársi gesztu-
son túl hiszem, hogy ez az alkalom a Szentlélek ajándéka volt.

A szolgálat nem egyszerűen egy imádság elmondására vagy egy lekció felolva-
sására korlátozódott, hanem az úrvacsora liturgiájának végzése volt a fela da tom, 
mégpedig az evangélikus szertartás szövege szerint.

Hogy ez mitől különös, mitől rendkívüli, mitől forradalmian újszerű? A pro-
testáns, evangélikus istentisztelet két csúcspontja az igehirdetés és az úrvacsora. 
Ebből az úrvacsora liturgiáját bízták rám.
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Nagyon jól tudjuk, hogy a 16. század második felében, Luther (1546) és 
Melanchton (1560) halála után, éppen az úrvacsora értelmezése körül kialakult 
heves, elfogult, szerintem értelmetlen viták vezettek a református és evangéli-
kus felekezetek kialakulásához és az eddig nagyjából együvé tartozó protestánsok 
szétválásához. Ez a váradi közös úrvacsorázás véleményem szerint jóval több volt, 
mint egy emberi, egy történelmi gesztus. Nekem Jézus főpapi imádságának sza-
vai jutottak eszembe: „hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, 
énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, 
hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, 
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy 
tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és 
úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn. 17,21–23)

Tehát többről, jóval többről szól ez, mint egy kedves, szép emberi gesztusról. 
Isten megajándékozott minket, Isten cselekedett velünk, Isten az egység, a szeretet 
és békesség lelkét adta nekünk!

Ezen az ünnepen, ott Váradon, azon a nagyon református ünnepen – mindaz, 
ami valamikor határt, elválasztó vonalat, ellentétet jelentett közöttünk, éppen az 
úrvacsora liturgiája (a szereztetési igék, az  anamnézis és epiklézis), a szentség 
összeforrasztott, összekötött minket. Ez pedig a Szentlélek által ihletett pünkös-
di jelenség volt. Ez a legmarkánsabb kifejezése annak, hogy együvé tartozunk, 
hogy a szószéki és úrvacsorai közösségünk tartalmas evidencia, egyházainkban 
élő gyakorlat.

S mindezt az ott jelen lévő református hívek nyíltan, kíváncsian (hisz volt, aki 
most látott életében először élő evangélikus celebrálót), teljes természetességgel, 
örömmel és lelkesen fogadták, így Isten Lelkének egy szép közösségteremtő csodá-
ját éltük meg. Ezt bizonyította az is, hogy az istentisztelet végén meglepően sokan 
jöttek oda hozzám, lelkészkollégák, hívek, ismerősök és ismeretlen arcok – kezet 
szorítottak és sokan mondták: „Püspök úr, folytassuk, legyen folytatás, ez így szép, 
így helyes… ez nagyon jól esett”. Meggyőződésem, hogy nemcsak Váradon, hanem 
a mennyben is öröm volt, hiszen engedelmeskedtünk Krisztus parancsának.

Most itt a folytatás: közös ünnepi zsinat, istentisztelet, közösen végzett 
lelkészszentelés.

Ami késik, nem múlik, ha hinni lehet az évszámoknak, a régi levéltári feljegy-
zéseknek, akkor az utolsó közös zsinatunktól röpke 446 évet késtünk! Most ezt 
pótolni igyekszünk. Tehát ha minden igaz, 446 évvel ezelőtt, a katolikus erdélyi 
fejedelem, Báthori István rendeletében, elődeink Medgyesen 1571. május 1-jén 
zsinatot tartottak. Kemény vitákkal, éles ellentétekkel terhes zsinatolás és korszak 
volt ez. A zsinaton elnökölt a szász protestánsok püspöke, Mattias Hebler és a ma-
gyar protestánsok újraválasztott püspöke, Alesius Dénes. Sajnos ettől kezdve heves 
teológiai viták és politikai érdekek mentén útjaink szétváltak – a felekezetképző-
dés, konfesszializáció útjára léptünk, így alakul meg az Erdélyi Református Egy-
házkerület, és így erősíti meg lutheránus pozícióját az erdélyi szász egyházkerület, 
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melynek földrajzi, politikai besorolásunk miatt mi, magyar evangélikusok is tagjai 
maradtunk.

Hogy ez a szétválás értelemszerűen mennyire volt helyes, mennyire volt előre-
vivő, méltó a Krisztus-követő léthez, mennyire felelt meg a mi Urunk akaratának, 
ezt mindenki maga döntse el. Kálvin egészen biztosan tiltakozott volna minden 
szakadásért, hiszen az Institutio 4. könyve I. fejezetében ezt írja: „mivel Isten ösz-
szekötötte, szétválasztani nem szabad, úgy, hogy akinek Isten atyjuk, azoknak 
az egyház legyen anyjuk; …S azért neveztetik az egyház katholikusnak, vagyis 
közön sé ges nek (egyetemesnek), mivel nem oszthatnák azt két vagy három felé, 
anélkül, hogy Krisztust részekre ne szaggatnók; ami pedig lehetetlenség. Istennek 
minden válasz tottai ugyanis úgy vannak összekötve Krisztusban, hogy amiképpen 
egy fejtől függnek, azonképpen mint egy testbe is olvadnak össze…” (296–297.).

Tegyem hozzá ehhez az idézethez, hogy sem Kálvin, sem Luther, sem 
Melanchton, sem reformátoraink általában nem ismerik a több anyaszentegyház 
fogalmát. A késő középkor emberének gondolatvilágában és hitében ilyen, hogy 
több egyház, nem létezett, hiszen Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk egy! A Jézus 
titokzatos teste egy test! Isten üdvözítő szeretete minden ember számára ugyan-
az a kiapad ha tatlan forrás. Isten szeretetének megvalósulása a történelemben, 
a Krisztus-ese mény ben, az egy esemény!

A Lélek egy! Valamennyien ezt a Lelket kapjuk, amely életet ad, meg vilá go sít, 
megszentel, megtart és megerősít a hitben.

A keresztség egy! Az ajándékok sokfélék, de egy a Lélek. Újra és újra meg kell 
találni és fel kell vállalni a lelki egység útját.

Igaz, azt is ki kell mondani, hogy az egyház felekezeti megoszlása, bár törté nel-
mi képződmény, mégis bűnös állapot. A mi bűnünk, az enyém, a tiéd, egy olyan 
álla pot, amit meg kell szüntetni. A látható, szomorú tényeknek ellentmondva, re-
formátorainkkal együtt vallom, hogy minden megosztottság ellenére egy egyete-
mes anyaszentegyház van, és mi mindnyájan ennek részei vagyunk.

Az Egy Egyházról, az  igazi egységről teljesen egybehangzóan tanítják refor-
má toraink, pl. Melanchton az ágostai hitvallás VII. cikkelyében: „Azt is tanít-
ják, hogy egy minden időre kiterjedő anyaszentegyháznak kell léteznie. Az Egy-
ház pedig a szentek gyülekezete, melyben az evangélium helyesen hirdettetik 
és a szentségek he lye sen szolgáltatnak ki. Az egyház igazi egységéhez elegendő 
az evangéliumi tanban és a szentségek kiszolgáltatásában való megegyezés, és 
nem szükséges, hogy külső szoká sok, szertartások, vagy emberek által megálla-
pított ceremóniák mindenütt hasonlóak legyenek…” Heinrich Bullinger zürichi 
reformátor ezzel egyezően így fo galmazott a II. helvét hitvallásban: „Azt mondjuk 
tehát, hogy az egyház igazi egységét a tanítások képezik, és Krisztus evangéliu-
mának igazi és egyező hirdetése, valamint nyilvánvalóan az Úrtól rendelt szertar-
tások… Tehát egészen bizonyos, hogy az egyház külső ismertető jegyei az Ige és a 
sákrámentumok, mivel így adták elő az isteni bizonyosságok. Ezek szerkesztenek 
egybe minket…”
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Kálvin az Institutio 4,1-ben pedig így fogalmaz: „Ahol tehát tisztelettel hall-
gatják az evangéliumot, s ahol nem hanyagolják el a szentségeket, ott abban az 
idő ben az egyháznak igazi és kétségtelen képe látható… s ennek egységét nem 
szabad meg rontani.”

Jöjjünk közelebb időben: közös hitvalló iratunk, az Európai Reformátori Egy-
házak Egyezménye (Leuenbergi Konkordia) második pontjában ezt írja: „az Anya-
szentegyház egyedül az Úr Jézus Krisztusban alapul. Ő  az, aki egybegyűjti az 
Egyházat – aki az Igehirdetés és a Szentségek által közli az ő megváltó kegyelmét.”

És most az általunk oly nagyon szeretett fának a képét használom, ami az egyik 
ünnepi plakáton is rajta volt. Nekünk a közös gyökeret, a megtartó törzset (közös 
törzsünket) letagadni nem lehet. Igaz, az ágak a törzsből szépen ide-oda nőttek 
az ég felé, hol párhuzamosan, hol görbén, de egy lombozatot alkotnak, és ezek az 
ágak közösen, lombozatot alkotva adják meg a fa formáját. A közös gyökér és törzs 
meghatározza a gyümölcsöt is! A modern genetika felől közelítve meg a képet, 
a bennünk lévő lelki, hitbeli DNS ugyanazt a konfigurációt, ugyanazt a mintát 
tükrözi, reprodukálja.

Most pedig nézzük meg azt a testvéri, baráti, bajtársi viszonyt, ami refor má-
torainkat összekötötte. Kálvin, mint a második reformátori generáció tagja, sze-
mélyesen nem találkozott Lutherrel, de atyjának és mesterének nevezte a hitben. 
Melanchtonhoz őt is, Bullingert is végtelen tisztelet, szeretet és mély barátság 
fűzi. Ez a viszony nem kritikátlan tudósi magatartást jelent, hanem őszinteséget, 
bátorságot, nyitottságot a vitákra, amely ma kötelez minket, óriási feladatot ró 
mind teológiai gondolkodásunkra, mind egyházi gyakorlatunkra! S anélkül, hogy 
múltunk árnyoldalait letagadnánk, tu dom, hiszem, ma jó úton járunk, és azt kívá-
nom, hogy legyen erőnk, bátorságunk a foly tatáshoz.

Ha engedelmesek akarunk lenni küldő Urunknak, hűségesek a küldetéshez, 
akkor semmi esetre sem szabad félúton megállni, megelégedni egy dekoratív öku-
me nikus minimalizmussal, jelképes jubiláló fesztivizmussal, felemelő, mégis üres 
formaságokkal. Még az sem elég, hogy egy adott történelmi sorshelyzet, a nemzeti 
sorskérdés követeli meg a szoros együttműködést, összefogást, egységet. Nekünk 
elsődleges Krisztus parancsa, az evangéliumi küldetés, minden egyéb másodlagos, 
csak következményként jelentkezhet.

Magyarországon áthaladva több helységben, falvakban, városokban, nagyon 
sok helyen templomokon, parókiákon, középületeken, múzeumokon ott ékesked-
tek a színes szép óriás hirdetők – magyarul bannerek –, felhíva a figyelmet arra, 
hogy a Reformáció 500 a jubileum éve.

Ennek kapcsán jutott eszembe a 20. század egyik nagy regényének, Gabriel 
Garcia Marquez Száz év magányának egy apró epizódja. Ez a könyv egy Macondo 
nevű őserdei falu furcsa lakóiról szól, akiket egy nagyon különös, ragályos beteg-
ség támad meg, az álmatlanságkór. Egyszerűen nem tudnak soha többet aludni. 
Az  álmatlanság következménye, hogy valóban nincsenek álmaik, nincsenek ví-
zióik, nincsenek elkép ze léseik, fantáziájuk nem működik, egyszerűen eltompul-
nak. Mivel nem alszanak, dolgoznak, de egyszer elfogy a munka is, mert mindent 
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elvégeztek. De egy még ennél is súlyosabb tünete van az álmatlanságkórnak. Felüti 
a fejét a felejtés, az amnézia – egyszerűen mindent kezdenek elfelejteni: tárgyak 
neveit, fogalmakat, élőlényeket, társaikat, önmagukat. Jose Antonio Buendea, 
a falu esze kitalálja, hogy védekezni úgy lehet, ha a dolgokra felírják azok nevét: 
üllő, kalapács, szék, ajtó, ágy, fal, serpenyő meg lábas. Megjelölték írással a növé-
nyeket meg az állatokat: tehén, kecske, juh, tyúk, disznó…, malanga, banán stb. 
Azután eszükbe jutott, hogy eljöhet az idő, amikor a feliratokról ráismernek ugyan 
a dolgokra, de már nem tudják, mire valók. Így hát egy táblát akasztottak a tehén 
nyakára s felírták: Ez tehén. Minden reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon, a tejet 
pedig fel kell forralni, majd kávét kell beleönteni, hogy tejeskávé legyen belőle. – 
Így éltek hát illó valóságban, amely megakadt a szavak horgán…

A falu fő utcájára egy nagy táblát állítottak, amelyre felírták: Van Isten. Igen 
ám, ott állt a felirat, hogy van Isten, csak az a baj, ha elment az eszük, megszűnt 
az emlékezet – akkor azt sem fogják tudni, mi fán terem az egész. Mivel eszik vagy 
isszák, hogy van Isten? Mi a jelentése, a tartalma az egésznek? Nem lesz ez más, 
mint egy üres, hasznavehetetlen, tartalmatlan felirat! Egy üres szó!

Igen, fennakadtak a szavak horgán – mihelyt elfelejtették az írott szó jelentését.
Ország-világ felírtuk bannerre, fűre-fára, hogy Reformáció 500, meg szerteszét 

látjuk Luther és Kálvin portréit, könyvborítótól sörösüvegig mindenütt – felírtunk 
mindenféle hasznos megünnepelhető dolgot. Itt most már nekünk is az a kérdé-
sünk: tudjuk, mi fán terem ez az egész reformáció? Mi is az, hogy reformáció? Mi 
a reformáció lényege? Miről, illetve kiről szól a reformáció? Mi is ez a történet?

Meggyőződésem, hogy nagy jelszavakat, bevett kliséket emlegetve van vála-
szunk. Ezen a szinten hiba nincs, de a nagy jubilálás, emlékezés, főhajtás és felhaj-
tás kapcsán átjön vajon az igazi tartalomból, a lényegből valami? Megért valamit 
a 21. század embere abból a mély tartalomból, a lényegből, ami a látvány, ami a 
díszletek mögött van? Elindít ez az egész valami szellemi, lelki pezsgést, valami 
személyes, hitbeli reformációt a mi életünkben? Értjük, hogy mi is történik?

Mi a reformáció?
Hadd kezdjem el válaszomat egy tagadással. A  reformáció nem egyszerűen 

következménye a reformátorok hősies kiállásának, lovagias csatározásainak, lát-
ványos vitáinak. Nem birodalmi gyűlésekről, látványos protestációkról szól; iga-
zából egy nem is túl látványos történet. (Nem látványosság!) S bár a hagyományok 
szerint mi a kiindulását 1517. október 31-ével datáljuk, a wittenbergi 95 tétel ki-
függesztésétől számítjuk – mert mi nagyon ragaszkodunk a konkrét dátumokhoz, 
szeretjük a dolgokat keretbe terelni. Meggyőződésem viszont, hogy a reformáció 
lényege mégsem köthető egy konkrét dátumhoz, naphoz, órához. Ez biztos sokkal 
korábban kezdődik el Luther gondolkodásában, ott forr, erjed 1513–1517/1518 
között a tudomány műhelyében. Nem látványos hőstett, hanem imádságos, hit-
ben fogant, nagy és kemény, tudományos bibliakutatás és teológiai gondolkodás 
eredménye! A reformáció mindenekelőtt egy lelki, hitbeli, egy teológiai, egyházi 
jelenség volt, kétségtelenül óriási civilizációtörténeti következményekkel. A refor-
máció az ige ügye. (A bibliai szöveg, az írott kijelentés exegetikai és hermeneutikai 
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műhely munkájából született.) A  reformátorok elsősorban szobatudósi és igehir-
detői munkájának köszönhetően helyükre kerülnek a hit dolgai. A reformare szó 
eredeti jelentése is újraalakítani, visszaigazítani valamit az eredeti, az autentikus 
állapotnak megfelelően. Az egész folyamat egy kérdéssel kezdődik, Luther kérdé-
sével: Hol/Hogyan találok egy kegyelmes Istent? ! És ez nem egy retorikus, irodal-
mi, stiláris kérdés, hanem ez a döntő, az egzisztenciális, élet-halál kérdés számára. 
Ez indítja el az egész gondolkodási folyamatot és szab irányt, egyértelmű irányt az 
egész reformációnak. Erre a nagyon személyes, mély kérdésre keresett és megta-
lált válasz jelenti mind a mai napig a reformáció lényegét. Ez pedig nem más, mint 
a „Kereszt teológiája” – amit tulajdonképpen 1518-ban a lipcsei disputációban és a 
Hogyan szemléljük Krisztus szenvedését című írásaiban hoz nyilvánosságra a refor-
mátor. Ezután minden reformátori írásban ez köszön vissza. „Crux sola est nostra 
teologia” – a kereszt egyedül a mi teológiánk. És mi ennek lényege? A kereszt teo-
lógiájának jelentése, tartalma és módszere tulajdonképpen egy radikális szakítást, 
szembe for dulást jelent – a kor divatos, nagy teológiai konstrukciójával, amit sko-
lasztikának nevezünk. Ennek gyűjtőneve a Dicsőség teológiája, latinul Theologia 
Graliae – egy nagyon rokonszenves szellemi építmény, szép, divatos, logikus és 
nagyon emberközpontú. Ennek is van egy nagyon tetszetős alapkérdése: Én, az 
ember, a teremtmény, miként ragadhatom meg a végtelen, a tökéletes, a minden-
ható Isten lényegét, hogyan ismerhetem meg az isteni lét esszenciáját – és hogyan 
üdvözít engem ez az istenismeret? Teremtésben kapott emberi képességem és lel-
ki, szellemi minőségem által miként tudok behatolni Isten létének titkába? Ha 
őszinték vagyunk, láthatjuk: ez egy máig ható, nagyon izgalmas kérdés – talán 
nincs is olyan gondolkodó ember, aki ne kérdezett volna hasonló módon.

A dolog megfejtése abból indul ki, hogy minden, ami létezik, ami van, amit 
teremtett az ember is, de maga a teremtő Isten is, minden, mint egy hierarchikus 
lánc, egymásba, egymáshoz kapcsolódó láncszemszerűen van összeillesztve, ösz-
szefüggő építmény, a kicsitől a végtelenig. Az egyik láncszemből kiindulva megis-
merhető az (értelem és a lélek útján) a másik láncszem, egyrészt mert kapcsolódik, 
másrészt mert minden, ami van, ugyanazt az isteni lényeget hordozza.

Így az ember, mint kisebb láncszem, megismerheti Istent, aki mindennek az 
alapja. Lényegében véve a bűneset, a nagy szakítás után is maradt az emberben 
valami isteni képmás, isteni szikra, belső intuitív értelem, valami őseredeti, er-
kölcsi tudat, egy olyan belső, mély isteni jellegű képesség, amelynek segítségével 
megismerheti Isten lényegét, megragadhatja Istent (synteresisnek nevezik). Tehát 
a ratio, az intellectus, a synteresis vagy a belső megvilágosodás segítségével meg-
ragadható a transzcendens örök lényeg. Sőt az erkölcsi jó is ezek segítségével töké-
letesíthető, cselekvéssel, gyakorlással. Igaz, első cselekvő a mindenható Isten, ott 
van a Megváltó cselekedete is, a megelőző kegyelem is – de mindez csak mint im-
pulzus elősegíti az emberben feltámadni azt a különös megismerő habitust. Végül 
is az emberi böl csesség, az emberi tudás, az emberi erkölcsi, cselekedeti igyekezet 
hidat, utat épít Istenhez!
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Ez egy nagyon izgalmas lelki-szellemi kaland, vonzó és szimpatikus, egy kis 
görög filozófia, egy kis gnoszticizmus, egy csipetnyi spiritualitás, logikai módszer. 
Egy csodálatos emberi útépítés tanúi lehetünk, ahol végül is a főszerep az emberé. 
Nos, ezzel szemben születik meg a kereszt teológiája, és ezáltal bontakozik ki a 
reformáció egész rendszere. Ez a dicsőséges emberi út, bár vonzó, rokonszenves, 
izgalmas, mégis kudarcra van ítélve, zsákutca, mert semmi más nem történik, 
mint maga az ember épít egy absztrakt, bizonytalan, érthetetlen, hiányos saját 
istenképet. De az emberi bölcsesség és az emberi ismeret nagyon könnyen válik 
bolondsággá és boldogsággá.

A teremtett valóságból – a létből, az emberi valóságból tapogatóz hatunk Isten 
után, létéről sejthetünk is valamit, a  teremtett valóság utal Istenre és sóhajto-
zik Isten teljessége után. De ez csak sejtés marad, tapogatózás, lehetőség, Isten 
árnyék le nyomata, de nem ő. A képpel találkozunk, de nem az ő valóságával. Isten 
lényege, léte egyszerűen kisiklik az emberi megismerhetőség, a felfogásunk hatá-
rai közül. Nincs ember és Isten között lényegi megfelelés. Isten egészen más!

A kereszt teológiája az a fordított irány, nem az emberi bölcsesség, ismeret, ré-
vület épít utat Istenhez, hanem maga Isten épít utat, egyirányú utat az ember felé. 
Nem az ember ragadja meg Isten lényét, hanem Isten kegyelme, szeretete ragadja 
meg a mi szerencsétlen, véges, bűnös, korlátok közt vergődő emberi egzisztencián-
kat. Nem az ember a cselekvő az ő üdvösségére nézve, örökkévaló létéért semmit 
sem tehet, hanem Krisztus keresztjében egyedül és kizárólag Isten cselekszik. Lu-
ther és a reformátorok ezt a kérdést teszik helyre, itt kerül a maga helyére a jócse-
lekedetek teológiája, az emberi bölcsesség, az ismeret, a rácio, a habitus, a szabad 
akarat, minden. Saját lényegéről maga Isten beszél a kinyilatkoztatás által. Ezt a 
tényt, a kereszt eseményét – amiben benne van a teljes krisztusi mű – egyedül a hit 
képes megragadni. „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható 
dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó 
tanúbizonyságot a régiek” (Zsid 11,1).

A hit kérdéseihez csakis a hit vonzalmával és nem emberi bölcsességgel lehet 
közelíteni. A hit Isten műve bennünk! A hit azonban nem valamiben való rögesz-
més hiszékenység, hanem feltétlen és teljes bizalom Isten iránt. Ez az egyetlen 
olyan ajándékba kapott habitus, ami képes megragadni azt a mély, megmagya-
rázhatatlan kegyelmet és szeretetet, ami ott a kereszten agonizáló Krisztusban 
jelent meg. Isten a szenvedésben és a látszólagos gyengeségben, alázatban jelenti 
ki önmagát. Isten az ellentétekben jelenti ki magát. Így lesz a kereszt bolondsága 
Isten megváltó bölcsessége.

Így érthető meg, hogy Jézus az út, mert nem én építek utat Istenhez, hanem 
ő hozzám. Krisztus az igazság, nem az én kompromittált, relatív igazságom, vélt 
igazságom, hanem Isten igazsága érvényesül (a Kereszten), Krisztus az élet, ami 
azt jelenti, benne leszünk, új teremtés, tőle kapjuk az új életet – ő nem fényezget, 
toldozgat, foltozgat, hanem újat ad, megújít.

Francois Mauriac írja: „Egyetlen moccanása a tiszta Szeretetnek megsemmisíti 
a bűnös életet”. A Kereszt, mint Luther fogalmaz –, Isten szeretetének támadása a 
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bűn ellen! Ez a reformáció lényege, és ebből indul ki minden következmény, ez az 
alap.

Pál apostol írja: „A kereszt Isten hatalma és bölcsessége, minden hívőnek üd-
vösségére”. Augustinus szerint: a kereszt az eredendő bűnre adott isteni válasz, 
a kegyelem meghirdetése.

Luther, Kálvin, nagy reformátoraink attól a kereszt teológusai, hogy ők min-
dent a kereszt valóságán át látnak, láttatnak és értelmeznek. Isten létét, az emberi 
mivoltot, a létezés célját, ittlétünk értelmét, a hit lényegét, a megigazított életet, 
az üdvbizonyságot, a teljes kérdéskört.

Kemény, megpróbáló, megtévesztő időket élünk. Az  értelem és értékvesztés 
korát, a nagy szabadságnak mondott modern rabszolgaság korszakát. Ma nagyon 
kemény szellemi harc folyik a világban. A szabadság politikai korrektségére hivat-
kozva Istenről szólni szinte bűntény, szinte tiltott. De én ma nem azoktól tartok, 
akik őt tagadják nyíltan, bátran, lelkesen, gúnyosan – az látható, az értelmezhe-
tő, van ellenfél –, lehet érvelni, lehet harcolni! Sokkal inkább a mai spirituális 
kotyvalék a ve szély, a Huxley-féle emberközpontú vallás. Ugyanaz a gnosztikus, 
szinkretista je lenség modern formanyelven, a szabadság eszményébe burkolva – 
minden konst ruk tum Isten, amit te akarsz, amiben te hiszel. Nekünk továbbra is 
egy világos utunk marad, a reformátori kereszt útja – mai formanyelven.

Bonhoeffer írta: „Ha én határozom meg, hol találom meg Istent, akkor mindig 
egy olyan Istent találok majd, aki valamiképpen rám hasonlít, aki kedvemben jár, 
aki saját természetemhez kötődik. Így én teremtek Istent. Ám ha Isten dönti el, 
hogy hol lehet őt megtalálni, akkor ez úgy történik majd, hogy nem fog azonnal 
tetszeni a természetemnek, és egyáltalán nem felel meg ízlésemnek. Ez  a hely 
pedig Krisztus keresztje.”

A 2017. július 4-én Kolozsvárt,  
a Farkas utcai templomban megrendezett  

közös zsinaton elhangzott beszéd szerkesztett változata.
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Október 1. Dietrich Gyula 
(1899–1918) tragikus halálá-
nak a századik évfordulója. 

Az ifjú orvostanhallgató a Kolozsvárt 
1906-ban bevezetett elektromos áram 
első halálos áldozata volt. Mint tü-
zérzászlóst katonai pompával temet-
ték. Szülei Kolozsvári Szeszák Ferenc 
szobrászművésszel készíttették sze-
cessziós síremlékét: magasba emel-
kedő férfialakot örökít meg. A  II.B 
parcella szélére kidobott síremléket 
a Házsongárd Alapítvány mentette 
meg: a Mikó–Rhédey-kripta mellé ál-
líttatta fel.

Október 2-án a kétszáz éve szü-
letett Éjszaki Károlyra (1818–1907) 
emlékezünk. A  Bakony vidékén lát-
ja meg a napvilágot, előbb jogot vé-
gez, majd Pesten mérnöki diplomát 
szerez (1839). A  forradalom és sza-
badságharc idején önkéntes, a  köz-
lekedésügyi minisztériumban teljesít 
szolgálatot. Az  1850-es évektől ke-
resett színműíró. A  kiegyezés után 
minisztériumi főmérnök és a pesti 
irodalmi élet egyik szervezője. Ne-
véhez fűződik a Petőfi Irodalmi Tár-
saság megalakítása. 1868-tól a Keleti 
Vasút építkezéseinél főmérnök, s ő 
fedezi fel Sztána állomás üdülőtelepi 
jellegét, felépítteti ide az első villát. 
1874-től Kolozsvárt él. Itt az Erdélyi 
Irodalmi Társaság megszervezőinek 
egyike. 1894-ben vasúti üzletvezető-
vé nevezik ki, ez Erdély legmagasabb 
vasutasi tisztsége. Sírja a Kertek parcellában volt, kis családi sírköve ma a rokon 
Gyergyay-sírokhoz van beépítve.

 Október 3. Török István (1849–1918) kollégiumigazgató halálának a cente-
náriuma. Kolozsvárt született földműves családból, s itt élt haláláig. A Református 
Kollégiumban tanult, majd a megnyíló kolozsvári egyetemen folytatott tanulmá-
nyokat, szerzett doktorátust és történelemtanári diplomát. Azután a kollégiumban 
kapott segédtanári, helyettes tanári, végül 1882-től rendes tanári besorolásban 
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állást. Igazgatónak is meg-
választották. Tankönyvírói 
munkássága mellett főleg a 
kolozsvári múltat kutatta. 
Főműve a Kolozsvári Refor-
mátus Kollégium háromkö-
tetes története (1905).

Október 8-án Benigni 
Sámuel (1808–1868) jeles 
kolozsvári polgár emlékét 
idézzük halála másfél szá-
zados évfordulóján.  
Édesapja, Benigni Éliás je-
les mészárosmester volt, 
s ahogy az akkoriban ter-

mészetesnek számított, fiát szintén e szakmára nevelte: 1812-ben szegődtette el 
maga mellé inasnak. Sámuel közben iskolába jár, s csak 1828-ban szabadul fel. 
1840-től ő a Mészáros Céh jegyzője. Az 1860-as években pedig a mészáros „céh-
társulat” elnökéül választják. Talán verseket és történeti regényeket is írt. Fia, 
ifj. Benigni Sámuel mészárosmester neve fogalommá vált a városban. Családi sír-
helyük ismeretlen.

Október 10-én Ótordai Székely Miklós (1786–1843) unitárius püspök emlékét 
idézzük halála 175. évfordulója alkalmából. Tordáról származott, ott is kezdte 
tanulmányait, majd 1804-től Kolozsvárt tanult. 1808-tól Széplakon lelkészi gya-
korlatot folytatott, 1810-ben pappá szentelték. 1812–1814 között Göttingában és 
Bécsben képezte magát. Hazatérve a kolozsvári kollégiumban lett a reáltárgyak 
tanára. 1832-ben igazgatóvá, 1838-ban püspökké választották. Sírja egykor a III.B 
parcellában, a Mikó-sírok közelében volt.

Október 27. Nagy Károly (1868–1926) erdélyi református püspök születésének 
150. évfordulója. A Kertek parcellában lévő szépen megmunkált, körülkerített sír-
ját 1929-ben emelte az egyház. A felirat fölött a régi időkben az egyházi embereket 
jelző nyitott könyv van kifaragva, a fedkő két oldalán is idézetek, az egyik, püspö-
ki programbeszédéből vett: „Egyházamé voltam egészen. Amim van, mindent tőle 
kaptam, neki adom vissza mindenemet, amit nekem adott”. A másik bibliai ige: 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 
II. Timoth”. A  nagyenyedi kollégium és teológia végzettje, ottani magántanár, 
a kolozsvári református teológia első tanári karának tagja. A közhatalom-változás 
nehéz évein vezette át egyházát, s mikor veszélybe kerültek a felekezeti iskolák, 
olyan határozottan kelt védelmükre, hogy kiérde melte a „defensor scholarum” (az 
iskolák védő je) jelzőt.
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Lépj át csöndben

 „A gyász-torkú madár, halld, hogy suhan!”
 (Dylan Thomas: Különösképp ha Október szele)

Hozzáalkonyodsz októberhez, vagy
október hasonul végre hozzád.
Nem múlt el, a szelek visszahozzák
a rozsdabarna estét, tört-arany

fény hatol át a test bordázatán,
fák növik be az idegek közét.
Még nincs egészen éjjel, nincs sötét,
és visszafordulást mímelsz talán,

átneveznéd már a senkiföldjét.
Menedékedet a gaz benőtte:
az ősz kimúlt, semmi nincs előtte,
csak a sápatag, üres öröklét.

Hazugság volt minden, sejtjeidben
jó mélyen megült, most vár november
odaát királyi seregekkel.
Pánikra nincs ok, de menj el innen.

Átfúj a szél, áttetsző szerkezet
vagy, ujjaid közt kinő a hártya.
Alkonyati fény szitál a fákra,
nem látszik árnyékod a táj felett.

Ússz tovább, rozsdában, tört-aranyban,
és csendben lépj az éjszakába át –
a zendülés csalóka luxusát
hagyd másra; itt úgyis csak magad van.
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Hogy osztotta be életét az öregember?

Mikor Mátyás király egy faluba bement, a falu véginél tanált egy nyolcvanesz-
tendős öregembert; az öregember sírt. Kérdezte tőle Mátyás király:

– Miért sír, bácsikám?
– Hogyne sírnék, mikor az apám megvert!
– Él még öregemnek az apja?
– Él – mondja az öreg.
– Szeretném látni, milyen ember!
Bementek az udvarra, megtanálták az apját. Köszönt Mátyás király, azt mondja:
– Bácsikám, mért verte meg ezt a fiukat?
Azt mondja:
– Hogyne, fikomadta, rossz kölyke, hogy megsértette az apámat.
Azt mondja Mátyás király:
– Mije? Hát még a maga apja él?
– Él ám!
– Szeretném látni!
Bementek a szobába, hát ott ül az öreg. Mátyás király azt mondja:
– Öreg! Látom, maga elég öreg, hogy élt ilyen szép időt? Hogy osztotta be az 

életét?
– Beosztottam az életet: háromat a hattal, hatot a kilenccel.
Azt mondja Mátyás király:
– Ezt meg ne fejtse senkinek, míg a képemet nem látja!
Akkor azt kérdezte tőle Mátyás király:
– Meg tudna-e fejni három bakkecskét?
– Meg!
Avval elment Mátyás király haza, azt mondta azoknak az uraknak, akik ran-

got kértek tőle, hogy fejtsék meg neki, hogy osztotta be az öregember az életét: 
háromat a hattal, hatot a kilenccel. Ha meg nem fejtik: a halál fiai! Avval az urak 
széjjelmentek az országba keresni az öreget. Egyszer az egyik úr ráakadt az öreg-
re, kérdezte tőle:

– Nem tudná ezt meg ezt fejteni?
– Meg én, de nem fejtem meg ingyen! – mondja az öregember.
Addig alkudtak, hogy ezer aranyat fizetett az úr. Mikor az úr odaadta, odatén-

fergett a másik, kérdezte az öregembert, meg tudná-e fejteni ezt meg ezt.
– Meg én! – mondja az öregember. – Ezer aranyért fejtettem meg ennek is.
Odaténfergett a harmadik úr is, ennek is ezer aranyért fejtette meg. Mentek 

aztán Mátyás királyhoz, megfejteni. Mikor megmondták, hívatta Mátyás király az 
öreget:

– Öreg! Mondtam, hogy ne fejtse meg, míg az én képem nem látja.
– Uram, nem egyszer láttam felséged képét, hanem háromezerszer.
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Mikor kimutatta a háromezer aranyat, akkor elmondta Mátyás királynak, hogy 
fejte meg a három bakkecskét is: háromnapos kenyérnél puhábbat nem evett, hat-
éves bornál fiatalabbat nem ivott, és kilenc hónapban egyszer hált a feleségével.

Királyhegyes (Vajdaság)

Szabad rabló, szabad gyilkos, 
szabad koldus

Abban az időben, mikor a Mátyás király a földön járt, még élt, beköszön egy ház-
hoz. Ott van egy… hát nem volt éppen öreg ember, se fiatal, Mátyás király kérdezi:

– Hát csak kettecskén vannak?
– Hát – azt mondja –, fiaim itthagytak.
– Hát – azt mondja –, hun vannak a fiai? – Volt neki három fia.
Azt mondja:
– Hát az egyik szabad rabló, a másik szabad gyilkos, a harmadik szabad koldus.
Akkor ezön kételködött Mátyás királl, hogy ezök mik lehetnek, sehogyan se 

tudott rájönni.
Persze, az aptyik tudta, hogy mik az ű fiai. Pedig mindjárt úr volt ám, mind a 

három.
Szabad gyilkos, az volt orvos. – Ugye, annak szabad gyilkolni. Szabad rabló, 

az meg volt ügyvéd – annak is szabad rabolni. Szabad kódus, az meg volt barát – 
ugye, annak is szabad kódulni.

Így aztán megveregette Mátyás királl a vállát:
– Derék embör, ilyen gyerököket nevelt.

Kárász (Baranya megye)

Mátyás és a bolond

Ecce, mikó Mátyás király nagy vendégséget tartott, oszt ott vót az udvari bo-
lond is, aszongyák neki, hogy mondjon lehetetlen dolgokat:

– Lehetetlen – aszongya a bolond – fütyülve jajgatni, lehetetlen az ágyúgolyót 
pilulának lenyelni, lehetetlen a mezítelen cigánygyerek kabátja zsebibe nyúlni, de 
a leglehetetlenebb az asszonyi hűségben megbízni.

Zenta (Vajdaság)
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Az  asztalitenisz, a  kosárlabda és a sörözés szerelemgyermeke, a  kolozsvári 
magyar egyetemisták kedvenc kocsmasportja: ez a beerpong. Vagy magyarosan 
sörpong. Van saját szövetsége is, az Erdélyi BeerPong Egyesület (Transylvanian 
BeerPong Association), rendszeres versenyei Kolozsváron és Marosvásárhelyen, és 
százas nagyságrendű rendszeres versenyzője.

A  feladat látszólag egyszerű, be kell dobni a pingponglabdát a – stílszerűen 
sörösládákra helyezett – asztal túloldalán álló ellenfél poharaiba, amelynek alján 
kétujjnyi sör (vagy egyéb fogyasztható folyadék) van. Ha sikerül, az adott poha-
rat ki kell venni a pályáról. Ha pattintva sikerül betalálni, az két poharat ejt ki, 
viszont a pattintott labdát a „védekező” fél elütheti, ezért igen ritka. Akinek mind 
a tíz pohara kiesik, az  a 
vesztes. Kétfős csapatok 
versenyeznek, de van egy-
egy elleni, hatpoharas 
változat is.

Tipikus amerikai gyö-
kerű sportág, a  kollégi-
umi bulikból indult ki, 
ahol a kiejtett poharat a 
vesztesnek ki is kell innia. 
A  kolozsvári magyar diá-
kok körében 3-4 éve lett 
igazán népszerű, akadt 
olyan verseny is, ahol per-
cek alatt betelt a 128 in-
dulási hely, és a legjobb csapat még az Európa-bajnokságra is eljutott.

Jó labdaérzék kell hozzá, a kosaras múlt előnyt jelent, de a kiváló játékosok 
között akad egykori atléta is. A  profizmustól ugyanakkor fényévekre vannak, 
ez tényleg mindenkinek csak egy hobbi, a legtöbben elsősorban a hangulat miatt 
járnak a többórás, bulikkal záruló versenyekre. Kívülállóként becsöppenve is egy-
ből érzékelhető, hogy ez egy hagyományos amatőr világ, annak haveri hangulatá-
val, még akkor is, ha egy-egy váratlan vereség éppúgy felbosszantja egyik-másik 
versenyzőt, mint például egy ütőjét szétverő Top10-es teniszezőt. A győztesek pe-
dig éppoly önfeledten tudnak ünnepelni, mintha éppen világbajnokságot nyertek 
volna. A verseny után pedig indul a buli.

Boros Miklós
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Fenyő gombát sózni
A szép fenyő gombát tsak tisztogasd meg, ha valami gaz vagyon rajta, ha pedig 

meg mosod is hideg vízben nem árt, de osztán had száradgyon le az vize és ragd va-
lami edényben szép rendel, és a’ színivel alá, a’ szárával fel minden rendet meg kell 
jól sózni apró sóval, és osztán nyomtasd meg, magától elég vize ereszkedik, azért 
semmi vizet nem kell réá önteni, és mikor enni akarsz benne ne főzd meg, hanem 
egy tálatskában fokhagymás etzettel önts meg, és ed úgy meg, mint a’ sós ugorkát.

Kénzott kása
A kását főzd meg tiszta vízben, sóban, az után midőn jól meg főtt, öntsd egy 

táblára vagy széles tálba, had hűlyön meg, az után metéld szép szeltekre hoszszan 
ragd a tálban azomban egy rostán vagy rostélyos kalánon verd által benne az tál-
béli kására jó sűrűn, és temérdeken, és önts dióból tsinált tejet rá, jó meg enni. Ha 
pedig téjjel akarod tsinálni önts forralt édes tejet rá, és úgy hidegen vid az asztal-
ra. A dió tejet pedig úgy tsinálhatni: dió bélt meg tisztogatván mosárban törd meg 
igen jól, és meleg tiszta vízzel szitán verd által, és az után tölts a’ kására, igen jó 
étek a’ ki szereti, és hidegen ad fel.

Lentse leves
A’ lentsét szépen mosd meg két vagy három lévben, ted fel vízzel, légyen bőv 

leve, az után metély veres hagymát, sállyát vagy pedig majoránnát, egy kalán lisz-
tet len mag olajjal pergeld meg, öntsd belé, forrald fel jól vélle, és lapos szeltre ad 
fel, ha gyömbért tész belé lássad, némelyek petreselyem gyökeret is tésznek belé 
és meg etzetezik, te a’ mint szereted úgy tsináld, és melegen ad fell.

Borsó leves
A’ borsót főzd meg jól vízben egy darabb kenyérrel és szép vékonyon petreselyem 

gyökérrel együtt de a’ petresellyem/!/ gyökeret öszve kösd hogy el ne széledgyen, 
egy kevés hagymát is metély belé, az után a’ borsót, kenyeret verd által a’ hagy-
mával együtt a’ szitán, és a maga levével erezd fel, és az petreselyem gyökeret is 
ted belé, abba bors, gyömbér, egy néhány sállya gyökeret is metély belé, és lapos 
szeltre ad fel, felyüll ollyannal hintsd meg, vid az asztalra.

Cicér borsó
Ásztasd meg jól, ted fel vízzel, petreselyem gyökeret és levelet, és metélt 

sállyával főzd meg akár vízben akár olajban /: hús évő nap főzd meg szalonnával:/ 
akár vajban akár olajban /: hús évő nap szalonna sírban:/ egy kis lisztet ránts meg 
ted belé, bors, gyömbér, és vagy két szeltetskére ad fel; ha illyen borsód nints, 
valami jó öreg babot is lehet így készíteni, jó eledel aki szereti.

Olajos domica
Végy bort vízzel elegy, mézet fa olajjal, apró tengeri szőlőt, ezeket jól főzd meg, 

azomba ránts hagymát, tölts réá felyül fa olajban egy tálban lapos szeltet önts meg 
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sós vízzel, más tállal fed bé, az után a’ rántott veres hagymát tölts réá felyüll, és 
a’ több szereket is tölts réá, jó a’ ki szereti, ad fel.

Saláta
Az  turbollyát vagy tzikóriát, vagy egyébb kerti salátát szed meg, mosd meg 

jól, és egy tálban jó etzetet, jó fa olajat jól öszve habarván tsak hidegen öntsd réá 
felyül, nád mézeld meg, s ad fel.

Torsa saláta
Mikor az nagy lapuk akár pedig a’ kerti salátáknak az korója gyengén szed 

meg, hántsd meg a’ hajától, és meleg vízzel önts meg, hogy ki vonya vad ízét és az 
után meleg etzettel hamarább voltáért, és kaporral sózd bé, és mihellyt meg hült 
mindgyárt jó, némellyek kovászszal savanyíttyák meg, de későbre érik meg, és az 
leve is sűrű lesz, nem lesz ollyan jó.

Ugorka saláta
A nyers ugorkát hámozd meg, kereken metéld fel, ragd tálban, sózd meg, jól 

rázogasd meg, az után szűrd le az job levet, az után törj fokhagymát etzetel, borsal 
tsak hidegen erezd fel, és öntsd réá az metélt ugorkára, jó étek, és egy kevés olaj 
is kell belé, vid az asztalra.

Misculántia saláta
Igen szép gyermekded salátát, sálya levelet, fodorminta levelet, pujpujnellát, 

borrágot, petreselyem levelet, turbolyát, tárkonyt, kömény levelet, és a’ mi fűvek 
hozzá illenek, és mint az egyébb salátát jó bor etzettel, sós fa olajjal önts meg, és 
felyül az borrágó virágával hintsd bé, jó tiszta saláta a’ ki szereti, ha akarod felyül 
nád mézzel trágyázd meg.

Kender mag czibre
Az kender magot mosd meg vízben, avagy főzd meg a’ míg ki tsirázik, egy 

néhány lével szűrd le, az után mosárban fejér kenyér béllel törd meg jól, és meleg 
tiszta vízzel erezd fel, tölts etzetet belé, hogy savanyú légyen, egy egész veres 
hagymát az íziért, sózd meg és ad fel kotzka szeltre. Némélyek tsak szárazon törik 
meg az magot, de úgy majd portzogoson esik, mert piros lészen, lássad az mint 
szereted úgy tsinályad, jó étek, vid az asztalra.

Lengyel tzibre
Borban tzipót kell tenni, és mikor jól meg fő, szitán verd által, tégy osztán 

abban mézet úgy hogy meg érezzék, bors, gyömbér, sáfrány, szeretsen dió virágot 
belé, ezzel főzd meg, és kotzka szeltre ad fel.

cicér borsó – csicseriborsó
misculántia – csalafinta
pujpujnella – ánizs
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A  szilvafa az egyik legnépszerűbb termesztett fa hazánkban, számos fajtája 
van, régi és újabb kori nemesítéseknek köszönhetően. A  legelterjedtebb talán a 
besztercei, melyet már be se kell mutatni, de emellett említésre méltó a kékes 
Stanley, a sárgás Mirabella, a zöldringló, a lila Ageni és Althan vagy a sötétlila 
árnyalatú President.

Környezeti igényeiből adódóan a szilvafa gondozott és gondozatlan állapotá-
ban is terem, különbség a terméshozam és a gyümölcs minősége. Alapjában a 
szilvafa fénykedvelő növény, de félárnyékos helyen is termeszthető. A késő tavaszi 
virágzásnak köszönhetően a fagyok kevésbé ártanak neki. A szilvafa telepítésekor 
válasszunk párás, nedves helyen (legjobb a folyóvölgy) fekvő, tápanyagban dús 
területet. A homokos talajt, amennyiben lehet, kerüljük, mivel a fák gyökerei nem 
mélyre nyúlóak, emiatt pedig, ha csapadékhiány lép fel, szenvednek. Gondozásuk 
lépcsőfokai a rendszeres metszés, permetezés, trágyázás, öntözés, melyeket, ha 
helyesen alkalmazunk, gyümölcsfánk meghálálja.

Nagy Ákos és az ifjabb generáció ügyes képviselője
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A szilva felhasználása sokoldalú. Főznek belőle lekvárt, ízet, kompótot, pálin-
kát, de akad, aki aszalva szereti.

A szilvaízfőzés jellegzetes nyárbúcsúztató foglalkozás, melynek hagyományát 
Györgyfalván sikeresen újjáélesztették. A Falu Kútja Egyesület, melynek elnöke 
Nagy Ákos néprajzkutató, idén (2018. szeptember 23-án) immár ötödik alkalom-
mal szervezi meg a szilvaízfőző kalákát. Az esemény nagyrészt falubelieket, Ko-
lozsvár környéki lakosokat vonz, de tavaly például vendégünk volt két magyaror-
szági csoport és egy cserkészcsapat is, akik fafaragó foglalkozással gazdagították 
a kalákás élményt.

A szilvaízes program péntek esti magolással veszi kezdetét, majd szombaton 
jöhet az egész napos kavarás. A  kimagolt besztercei szilvát rőzse tüzelésű 120 
literes rézüstökbe merjük, majd addig főzzük, míg rá nem ragad a fakanálra. A ta-
pasztaltabbak úgy mondják, akkor van kész, amikor már „passzol”. Ez a folyamat 
napkeltétől éjfélig húzódhat, mely idő alatt a szervezők zsíros kenyeret, szilvaízes 
puliszkát, bográcsgulyást és népzenés hangulatot biztosítanak a kalákásoknak, 
műsor zártával pedig mindenki egy kis ízelítővel térhet haza.

A szilvaízfőzés embert próbáló munka, kitartást igényel, de a késztermék meg-
ízlelése után általában mindenki elfeledi fáradalmait. A rendezvény szelleme ösz-
szehozza a szomszédokat, rokonokat, ismerősöket és a távolabbról érkező érdek-
lődőket. Korhatár nincs, gyerektől derék emberig bárki kezében jól áll a kavaró. 
Jövőre önöket is várjuk szeretettel!

Az egyesület tevékenységéről további képeket, híreket a www.falukutja.ro ol-
dalon lehet megtekinteni.

Nagy-László Kinga
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VÍZSZINTES: 12. Ószövetségi próféta 13. 
Fentebbi helyre tesz 14. Kórházi alkalmazott 
15. Börtönudvarra került! 17. Ezen a módon 
18. Végtelen lak! 19. Az arckoponya része 22. 
Osztrák–német folyó 24. Igeképző 25. Vala-
milyen teher fuvarozása 27. „A” máshonnan 
valók 30. Uruguay határai! 31. Tartógerenda 
vagy oszlop 32. VIII. századi merciai (Dél
Anglia) király 34. A munkaerő tagjai! 35. Le-
tétben van! 36. Örökkévaló (román) 37. Szí-
nész ikerpár (MaryKate és Ashley) 39. A kéz-
mozgatás szerve 42. Kissé lehalkít! 44. Párat-
lanul leront! 45. A szív lényege! 46. Fényesen 
villogó 48. Fájdalom 49. Verne egyik kapitá-
nya 51. Gyorsan elpárolgott 53. A csendes
óceáni Tuamotu-szigetek atollja 

FÜGGŐLEGES: 1. Vilma ... magyar ki-
rályné (I. József felesége) 2. Átélő 3. Tu-
lok teste! 4. Énekkórus 5. Juhszállás 6. A 
titán vegyjele 7. Kerékpár alkotóeleme 8. 
Tajvani számítástechnikai cég 9. Kicsinyí-
tő képző 10. ...amott 11. ... és est (Arany 
Jánosvers) 16. Angol galamb 20. Kis erdő 
21. A dohány egyik hatóanyaga 23. Buenos 
... (Argentína) 26. Női név (szept. 25.) 28. 
Szibériai tungúz népcsoport 29. Újzélandi 
autójelzés 33. Török fejfedő 36. ... Flynn 
(filmsztár) 38. Értéktelen dolgot elad 40. 
Algéria fővárosa 43. Viselkedés, etikett 46. 
Kűrium és kén vegyjele 47. Hárman az is-
kolások közül! 48. Apaállat 50. Székely is 
52. Litvánia határai!

Mátyás király az uralkodókról és szamarakról
A rejtvényben Mátyás király uralkodókra vonatkozó szállóigéje található (vízsz. 1., függ. 34.).
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

A rejtvény kockáiban egy másik, szintén Mátyás királyról szóló mese címét 
olvashatod ki. Mindegyik meghatározás egybetűs.
1. Római 100. 2. És, másképp 3. Ty után következik az ábécében 4. A töb-
bes szám jele 5. Névelő 6. Franciaország autójele 7. Hasonlít a nulláshoz 
8. Gramm 9. A múlt idő jele 10. P után következik az ábécében 11. A cso-
dálkozás szava 

Mátyás király és a favágó

Mátyás király egyszer álruhában az erdőben sé-
tálgatott. Találkozott egy favágóval. Köszönt neki 
illendően:

– Segítsen az Isten, te szegény favágó.
– Hát, biza reám is férne a segítség – mondta a 

szegény ember, aki persze nem ismert rá a királyra. 
– Hiába dolgozom látástól vakulásig, csak szűkösen elég, 

amit megkeresek.
– Ugyan mekkora családod lehet, hogy nélkülöznöd kell? Sok gyermeked 

van? – kérdezte Mátyás.
– Négy gyermeket adott az Isten, de nem csak róluk gondoskodom. Én a 

pénzemet mindig háromfelé osztom. Egyik részét magamra költöm, másik 
részével adósságomat törlesztem, és harmadik részét kölcsönadom.

– Nem értem – csóválta a fejét Mátyás.
– Pedig egyszerű – mondta a favágó –, keresetem egy részét magamra és 

a feleségemre költöm, egy részével öreg szüleimet tartom el, akik engem 
felneveltek – most fizetgetem vissza nekik az adósságomat. A harmadik 
részével gyermekeimet nevelem, vagyis kölcsönadom nekik. Remélem, ha 
megöregszem, majd ők is visszafizetik nekem.

– Vág az eszed, mint a beretva – nevetett Mátyás, aki most már megmutat-
ta szegényes gúnyája alatt a királyi köntöst, és gazdagon megajándékozta a 
bölcs és becsületes favágót.
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VÍZSZINTES: 12. Ószövetségi próféta 13. 
Fentebbi helyre tesz 14. Kórházi alkalmazott 
15. Börtönudvarra került! 17. Ezen a módon 
18. Végtelen lak! 19. Az arckoponya része 22. 
Osztrák–német folyó 24. Igeképző 25. Vala-
milyen teher fuvarozása 27. „A” máshonnan 
valók 30. Uruguay határai! 31. Tartógerenda 
vagy oszlop 32. VIII. századi merciai (Dél
Anglia) király 34. A munkaerő tagjai! 35. Le-
tétben van! 36. Örökkévaló (román) 37. Szí-
nész ikerpár (MaryKate és Ashley) 39. A kéz-
mozgatás szerve 42. Kissé lehalkít! 44. Párat-
lanul leront! 45. A szív lényege! 46. Fényesen 
villogó 48. Fájdalom 49. Verne egyik kapitá-
nya 51. Gyorsan elpárolgott 53. A csendes
óceáni Tuamotu-szigetek atollja 

FÜGGŐLEGES: 1. Vilma ... magyar ki-
rályné (I. József felesége) 2. Átélő 3. Tu-
lok teste! 4. Énekkórus 5. Juhszállás 6. A 
titán vegyjele 7. Kerékpár alkotóeleme 8. 
Tajvani számítástechnikai cég 9. Kicsinyí-
tő képző 10. ...amott 11. ... és est (Arany 
Jánosvers) 16. Angol galamb 20. Kis erdő 
21. A dohány egyik hatóanyaga 23. Buenos 
... (Argentína) 26. Női név (szept. 25.) 28. 
Szibériai tungúz népcsoport 29. Újzélandi 
autójelzés 33. Török fejfedő 36. ... Flynn 
(filmsztár) 38. Értéktelen dolgot elad 40. 
Algéria fővárosa 43. Viselkedés, etikett 46. 
Kűrium és kén vegyjele 47. Hárman az is-
kolások közül! 48. Apaállat 50. Székely is 
52. Litvánia határai!

Mátyás király az uralkodókról és szamarakról
A rejtvényben Mátyás király uralkodókra vonatkozó szállóigéje található (vízsz. 1., függ. 34.).
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Csütörtök Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

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

1

2 Péntek Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

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

2 170 éve, 1848-ban az erdélyi kormányszék visszautasította Puchner osztrák 
főhadparancsnok október 18-i kiáltványát, miszerint a polgári kormányt is kezébe 
vette. Felszólította, hogy vonja vissza kiáltványát, és a kormányszékkel közremű-
ködve szüntesse meg a románok lázongását.

3 Szombat Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 550 éve, 1468-ban Mátyás király Pozsonyban újabb szövetséget kötött Fridrik 
császár ral, mely szerint ez Ausztria évi adóját Mátyásnak engedte át a Podjebrád 
cseh király ellen nyújtott védelemért.
100 éve, 1918-ban született Kolozsváron Kovács Béla mezőgazdasági szakíró.
75 éve, 1943-ban született Kolozsváron Hadnagy Árpád ásványtani szakíró.

4 Vasárnap Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

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

4 125 éve, 1893-ban született Szolnay Sándor festőművész († Kolozsvár, 1950. 
július 9.).
85 éve, 1933-ban II. Károly király jelenlétében felszentelték a Bocskai (Avram 
Iancu) tér közepén az ortodox székesegyházat, mely Constantin Pomponiu és 
George Cristinel mérnök tervei szerint épült.

5 Hétfő Imre  
Szt. Imre herceg

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

5 105 éve, 1913-ban született Brassai Viktor (családi nevén Resch) jogász, költő, 
műfordító, szavalóművész († Ukrajnában 1944 nyarán).

6 Kedd Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

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

6 160 éve, 1858-ban gr. Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémiához 
intézett beadványában jelezte, megvonja a tudós társaságnak tett 60 000 pengőfo-
rintnyi alapítványát, ha azt nem az eredeti céljának megfelelően – „az akadémia 
célja, a magyar nyelv mívelése” – használják fel.

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

7 80 éve, 1938-ban született Heirits Erzsébet (Jurik Gyuláné) kétszeres Európa- 
bajnok asztaliteniszező, edző.
5 éve, 2013-ban Kolozsvár néhány műemlék épületére felszerelték az első ötnyel-
vű (román, magyar, angol, német, francia) tájékoztató táblákat.

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

8 10 éve, 2008-ban halála 20. évfordulóján a nevét viselő kolozsvári Onkológi-
ai Intézet Majális (Republicii) utcai főkapuja mellé felállították Ion Chiricuţă 
(1918–1988) orvosprofesszor mellszobrát, Alexandru Lupu munkáját.

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

9 410 éve, 1608-ban Báthori Gábor fejedelem Kolozsvárra érkezett, ahol napokig 
tartott húga, Báthori Anna és Bánffy Dénes esküvője; a sok mulatozás, lövöldözés 
az egész várost felforgatta.
80 éve, 1938-ban született Takács Gábor grafikus, képzőművészeti író.

10 Szombat Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

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

10 315 éve, 1703-ban a kolozsvári helyőrség Bonchidánál megütközött a kurucokkal, 
s vereséget szenvedett.

11 Vasárnap Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

11
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Csütörtök Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

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

1

2 Péntek Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

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

2 170 éve, 1848-ban az erdélyi kormányszék visszautasította Puchner osztrák 
főhadparancsnok október 18-i kiáltványát, miszerint a polgári kormányt is kezébe 
vette. Felszólította, hogy vonja vissza kiáltványát, és a kormányszékkel közremű-
ködve szüntesse meg a románok lázongását.

3 Szombat Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 550 éve, 1468-ban Mátyás király Pozsonyban újabb szövetséget kötött Fridrik 
császár ral, mely szerint ez Ausztria évi adóját Mátyásnak engedte át a Podjebrád 
cseh király ellen nyújtott védelemért.
100 éve, 1918-ban született Kolozsváron Kovács Béla mezőgazdasági szakíró.
75 éve, 1943-ban született Kolozsváron Hadnagy Árpád ásványtani szakíró.

4 Vasárnap Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

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

4 125 éve, 1893-ban született Szolnay Sándor festőművész († Kolozsvár, 1950. 
július 9.).
85 éve, 1933-ban II. Károly király jelenlétében felszentelték a Bocskai (Avram 
Iancu) tér közepén az ortodox székesegyházat, mely Constantin Pomponiu és 
George Cristinel mérnök tervei szerint épült.

5 Hétfő Imre  
Szt. Imre herceg

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

5 105 éve, 1913-ban született Brassai Viktor (családi nevén Resch) jogász, költő, 
műfordító, szavalóművész († Ukrajnában 1944 nyarán).

6 Kedd Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

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

6 160 éve, 1858-ban gr. Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémiához 
intézett beadványában jelezte, megvonja a tudós társaságnak tett 60 000 pengőfo-
rintnyi alapítványát, ha azt nem az eredeti céljának megfelelően – „az akadémia 
célja, a magyar nyelv mívelése” – használják fel.

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

7 80 éve, 1938-ban született Heirits Erzsébet (Jurik Gyuláné) kétszeres Európa- 
bajnok asztaliteniszező, edző.
5 éve, 2013-ban Kolozsvár néhány műemlék épületére felszerelték az első ötnyel-
vű (román, magyar, angol, német, francia) tájékoztató táblákat.

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

8 10 éve, 2008-ban halála 20. évfordulóján a nevét viselő kolozsvári Onkológi-
ai Intézet Majális (Republicii) utcai főkapuja mellé felállították Ion Chiricuţă 
(1918–1988) orvosprofesszor mellszobrát, Alexandru Lupu munkáját.

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

9 410 éve, 1608-ban Báthori Gábor fejedelem Kolozsvárra érkezett, ahol napokig 
tartott húga, Báthori Anna és Bánffy Dénes esküvője; a sok mulatozás, lövöldözés 
az egész várost felforgatta.
80 éve, 1938-ban született Takács Gábor grafikus, képzőművészeti író.

10 Szombat Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

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

10 315 éve, 1703-ban a kolozsvári helyőrség Bonchidánál megütközött a kurucokkal, 
s vereséget szenvedett.

11 Vasárnap Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

11
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12 Hétfő Aba, Jónás, Renáta, Emília,  
Levente, Jónás  
Szt. Jozafát

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

12 290 éve, 1728-ban e naptól konventi rangot kapott a kolozsvári ferences kolostor.
100 éve, 1918-ban Kolozsváron megalakult a Székely Nemzeti Tanács, elnökévé 
Sándor József EMKE-titkárt választották, székhelye a Magyar utca 1. sz. alatti 
EMKE-iroda volt.

13 Kedd Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok 

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

13

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

14 150 éve, 1868-ban Ferenc József császár-király rendelettel szabályozta, hogy 
országa neve ezután Osztrák–Magyar Monarchia vagy Birodalom legyen, őt pedig 
az „Ausztria császára és Magyarország apostoli királya” címmel illessék.

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 150 éve, 1868-ban megalakult a Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bizott-
mánya, elnökül gróf Lázár Miklóst, titkárul Szabó Károlyt választották. 
85 éve, 1933-ban, születésének 400. évfordulóján az Egyetem (Universităţii) utcai 
Szent József Fiúnevelő Intézet udvari ajtaja fölé szoborfülkébe elhelyezték Báthori 
István erdélyi fejedelem és lengyel király mellszobrát, Vágó Gábor alkotását.

16 Péntek Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16 100 éve, 1918-ban délután az Economul Bank helyiségében alakuló ülését tartot-
ta a Román Nemzeti Tanács, első elnöke ugyancsak Amos Frâncu ügyvéd volt.

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

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

17 320 éve, 1698-ban nyitották meg az óvári – volt Domonkos-rendi – kolostorépü-
letben a jezsuiták az újjászervezett főiskolájukat.
220 éve, 1798-ban Kolozsváron elhunyt 57 éves korában gróf Batthyány Ignác, 
aki 1780 óta töltötte be az erdélyi római katolikus püspöki széket.
170 éve, 1848-ban Grois Gusztáv főbíró javaslatára feladták a várost, másnap 
bevonultak Kolozsvárra az August Wardener tábornok és Karl Urban alezredes 
vezette császári csapatok.

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

18 25 éve, 1993-ban leplezték le a Farkas (Kogălniceanu) utca középső részén  
(a nevét viselő líceum előtt) Emil Racoviţă (1868–1947) tudós biológus 
mellszobrát.

19 Hétfő Erzsébet, Betti, Bettina, Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

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

19

20 Kedd 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).

20 150 éve, 1868-ban a város bizottságot hozott létre a légszeszvilágítás bevezetésé-
re, elnöke báró Jósika Lajos, titkára Finály Henrik.
100 éve, 1918-ban a kolozsvári zsidóság vezetői megalakították az Erdélyi Zsidó 
Nemzeti Szövetséget, nemzetiségként határozták meg magukat, kifejezték hűségü-
ket a magyar államhoz.

21 Szerda Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása 
a templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21
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12 Hétfő Aba, Jónás, Renáta, Emília,  
Levente, Jónás  
Szt. Jozafát

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

12 290 éve, 1728-ban e naptól konventi rangot kapott a kolozsvári ferences kolostor.
100 éve, 1918-ban Kolozsváron megalakult a Székely Nemzeti Tanács, elnökévé 
Sándor József EMKE-titkárt választották, székhelye a Magyar utca 1. sz. alatti 
EMKE-iroda volt.

13 Kedd Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok 

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

13

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

14 150 éve, 1868-ban Ferenc József császár-király rendelettel szabályozta, hogy 
országa neve ezután Osztrák–Magyar Monarchia vagy Birodalom legyen, őt pedig 
az „Ausztria császára és Magyarország apostoli királya” címmel illessék.

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 150 éve, 1868-ban megalakult a Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bizott-
mánya, elnökül gróf Lázár Miklóst, titkárul Szabó Károlyt választották. 
85 éve, 1933-ban, születésének 400. évfordulóján az Egyetem (Universităţii) utcai 
Szent József Fiúnevelő Intézet udvari ajtaja fölé szoborfülkébe elhelyezték Báthori 
István erdélyi fejedelem és lengyel király mellszobrát, Vágó Gábor alkotását.

16 Péntek Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16 100 éve, 1918-ban délután az Economul Bank helyiségében alakuló ülését tartot-
ta a Román Nemzeti Tanács, első elnöke ugyancsak Amos Frâncu ügyvéd volt.

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

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

17 320 éve, 1698-ban nyitották meg az óvári – volt Domonkos-rendi – kolostorépü-
letben a jezsuiták az újjászervezett főiskolájukat.
220 éve, 1798-ban Kolozsváron elhunyt 57 éves korában gróf Batthyány Ignác, 
aki 1780 óta töltötte be az erdélyi római katolikus püspöki széket.
170 éve, 1848-ban Grois Gusztáv főbíró javaslatára feladták a várost, másnap 
bevonultak Kolozsvárra az August Wardener tábornok és Karl Urban alezredes 
vezette császári csapatok.

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

18 25 éve, 1993-ban leplezték le a Farkas (Kogălniceanu) utca középső részén  
(a nevét viselő líceum előtt) Emil Racoviţă (1868–1947) tudós biológus 
mellszobrát.

19 Hétfő Erzsébet, Betti, Bettina, Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

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

19

20 Kedd 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).

20 150 éve, 1868-ban a város bizottságot hozott létre a légszeszvilágítás bevezetésé-
re, elnöke báró Jósika Lajos, titkára Finály Henrik.
100 éve, 1918-ban a kolozsvári zsidóság vezetői megalakították az Erdélyi Zsidó 
Nemzeti Szövetséget, nemzetiségként határozták meg magukat, kifejezték hűségü-
ket a magyar államhoz.

21 Szerda Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása 
a templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21
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22 Csütörtök Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  

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

22

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

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23

24 Szombat 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

25 Vasárnap Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

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

25

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

26 170 éve, 1848-ban Görgei és Csányi így válaszolt Windischgratznek november 
12-i felhívására: „Magyarországnak királyi esküvel szentesített alkotmánya védel-
mét igaz ügynek tartjuk, s azt minden támadás ellen védjük. Magyarország ügyei 
felett a honvédelmi bizottságot, jogszerű kormánynak tekintjük.”

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

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

27 405 éve, 1613-ban e napon kelt oklevelével Bethlen Gábor engedélyezte a római 
katolikus vallás szabad gyakorlását.

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

28 10 éve, 2008-ban az átrendezett Deák Ferenc (Eroilor) utcában immár harmadszor 
avatták fel a capitoliumi anyafarkas szobrot, ezúttal Bolyai János szülőháza előtt.

29 Csütörtök Filoména, Kamilla, Taksony,  
Szabolcs, Noé  

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

29 100 éve, 1918-ban este a Nemzeti Tanács nagygyűlésén a résztvevők felesküdtek 
a népköztársaságra.
75 éve, 1943-ban hunyt el Józsa Béla, a Tanácsköztársaság szimbolikus alakja. 
1943-ban letartóztatták és a vallatásokat nem élte túl.

30 Péntek András, Andor, Andrea, Endre  
Szt. András apostol 

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 50 éve, 1968-ban megkezdték az új diákváros építését a Csillagvizsgáló 
(Observatorului) utca mellett.

10 éve, 2008-ban nyitották meg az Állami Magyar Színház százfős közönség 
részére épített stúdiótermét.
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22 Csütörtök Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  

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

22

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

Kelemen – latin eredetű; jelentése: 
jámbor, szelíd.

23

24 Szombat 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

25 Vasárnap Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

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

25

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

26 170 éve, 1848-ban Görgei és Csányi így válaszolt Windischgratznek november 
12-i felhívására: „Magyarországnak királyi esküvel szentesített alkotmánya védel-
mét igaz ügynek tartjuk, s azt minden támadás ellen védjük. Magyarország ügyei 
felett a honvédelmi bizottságot, jogszerű kormánynak tekintjük.”

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

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

27 405 éve, 1613-ban e napon kelt oklevelével Bethlen Gábor engedélyezte a római 
katolikus vallás szabad gyakorlását.

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

28 10 éve, 2008-ban az átrendezett Deák Ferenc (Eroilor) utcában immár harmadszor 
avatták fel a capitoliumi anyafarkas szobrot, ezúttal Bolyai János szülőháza előtt.

29 Csütörtök Filoména, Kamilla, Taksony,  
Szabolcs, Noé  

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

29 100 éve, 1918-ban este a Nemzeti Tanács nagygyűlésén a résztvevők felesküdtek 
a népköztársaságra.
75 éve, 1943-ban hunyt el Józsa Béla, a Tanácsköztársaság szimbolikus alakja. 
1943-ban letartóztatták és a vallatásokat nem élte túl.

30 Péntek András, Andor, Andrea, Endre  
Szt. András apostol 

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 50 éve, 1968-ban megkezdték az új diákváros építését a Csillagvizsgáló 
(Observatorului) utca mellett.

10 éve, 2008-ban nyitották meg az Állami Magyar Színház százfős közönség 
részére épített stúdiótermét.
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Amaryllis-történet

Ahogy megpróbálom felidézni a kezdeteket, óhatatlanul eszembe jut a kilenc-
venes évek hangulata. A város, az emberek még nem tudták levetkőzni a ’89 előtti 
idők kopott szürkeségét, bizonytalanságát, szegénységét. Már benne volt a levegő-
ben az új lehetőségek ígérete, de a közösség még nem talált magára, egyelőre csak 
válaszolt az ingerekre. Érződött a helyben topogás a hirtelen kinyílt kapu előtt. 
Egyetemisták voltunk, igyekeztünk mindenhol jelen lenni, ahol „történés” volt, 
keresgéltünk, mérlegeltünk, ismerkedtünk.

Így jutottunk el 1992-ben a Szabadságban meghirdetett egyhetes tánckurzusra 
is, amelyet Kovács Gábor szegedi tánctörténész, zenész tartott. 16. századi branle-
okat, azaz francia reneszánsz körtáncokat tanulhattunk a Bánffy-palotában, jó 
hangulatban – és jó társaságban. Soha nem látott újdonság volt számunkra, és 
valahogy mégis természetes közegre talált: termékeny talajra hullt a mag. Sokszor 
gondolkodtam azon, hogy ez minek köszönhető. Talán annak is, hogy mindany-
nyiunk meghatározó gyermekkori élménye volt a hétfő délutánonkénti „magyar 
adás”, ahol rendszeresen nagy hangsúlyt kapott a régizene, illetve a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál. A tánckurzuson végig az volt az érzésem, hogy végre hozzá-
tanulhatjuk a zenéhez a táncot, a dallamhoz a mozgást, és ezzel válik teljessé a 
korábbi élmény.

A kurzus végén mindannyian úgy éreztük, ez  így nem érhet véget, folytatni 
szeretnénk. László-Bakk Anikó – Anikó néni – volt az, aki mindezt összefogta, tá-
mogatta, nélküle bizonyára nem lett volna belőle semmi. Novembertől kéthetente 
táncházakat tartottunk a Német Demokrata Fórum nagytermében. Egyre többen 
lettünk, kiderült, nagyon sok fiatalt vonz ez a reneszánsz hangulat. A  táncház 
szünetében rendszerint énekeltünk, gyertyát gyújtottunk, almát ettünk, családi-
as volt a hangulat. Már az első pillanatoktól kezdve törekedtünk az interetnikus 
szemléletre, nyitottságra, általában minden elhangzott románul, sőt olykor néme-
tül is.

Decemberben Anikó néni felvetette, hogy következő évben ünnepeljük meg Má-
tyás király születésnapját. Szerencsésen alakult, hogy éppen az 550. évforduló kö-
vetkezett. Ekkor választottunk nevet is: az Amaryllis kedvelt virág, illetve női név 
volt a reneszánsz korában. Így született meg az a rendezvénysorozat, amelyet ma 
Mátyás Napokként emlegetünk, és azóta is minden évben megtartunk, és lassan 
hagyománnyá vált Kolozsvár kulturális életében. A szokásos táncbemutató mellett 
mindig voltak előadóink történelmi, zenei, társadalmi témákban, templomi kon-
certek, gyerekprogramok, rendszerint hatalmas közönségnek. Sokáig óriástortát is 
készítettünk, rajta rengeteg gyertyával, és ezt a táncház szünetében, ünnepélyes 
harsonaszó vagy dobpergés kíséretében behoztuk, és közösen elfogyasztottuk.
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A korszak iránti érdeklődésünk, a tánc összetalálkozott tehát a város múltjá-
val… Soha jobbkor egyébként, mert javában dúlt a Funar-korszak, akkor került a 
provokatív felirat a Mátyás-szobor talapzatára, és emiatt meg az ehhez hasonló 
otromba gesztusok miatt elég feszült volt a hangulat. Úgy éreztük, ezzel egy kicsit 
meg is védjük Mátyást, a múltunkat, a méltóságunkat. Voltak nehézségek, majd-
nem minden évben kérdéses volt, hogy bemehetünk-e ünnepelni a Mátyás-házba, 
ám ez rendszerint, mint a mesében, valahogy megoldódott. Úgy tűnt, nemcsak mi 
vigyázunk Mátyásra, hanem ő is ránk…

Eleinte nem nagyon voltak korabeli ruháink, leszámítva a színháztól kapott 
néhány kiselejtezett, de még használható darabot. Nekiláttunk a ruhavarrásnak, 
ami szintén sok élmény forrását képezte. Egyrészt inkább elszántak, mint tapasz-
taltak voltunk varrás terén, másrészt pedig akkoriban még nem volt olyan gazdag 
anyagválaszték, mint amilyenhez most szokva vagyunk. Sok elkunyerált függöny 
élte akkoriban ruhaként „reneszánszát”… Elsősorban festmények adták az ihletet, 
ma már, az internet korában nyilván jóval könnyebb szakszerű leírásokhoz jutni. 
Még többnyire diákok voltunk, de visszatekintve akkor is állandóan időzavarban 
voltunk, így megesett, hogy némelyik ruhát még a vonaton is varrtuk a fellépésre 
tartva…

Kovács Gábor segítségével a repertoárunkat is folyamatosan bővítettük, 
16. századi olasz táncokat, angol kontratáncokat és kevés barokkot tanultunk hoz-
zá. Sok előadásba beépítettünk kisebb commedia dell’arte típusú jeleneteket is, 
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élmény volt, hogy sorra kapcsolatba kerülhettünk, felléphettünk olyan, általunk 
nagyra tartott régizene-együttesekkel, mint a nagykárolyi Collegium, a bukaresti 
Lyceum Consort, a  baróti Kájoni Consort, az udvarhelyi Juvenalis, a  budapesti 
Musica Historica, illetve Musica Profana – és jó volt látni (és hallani) a kolozsvári 
Minium Együttes létrejöttét.

Sorra kaptunk felkéréseket, többször felléptünk a segesvári középkori feszti-
válon, a  Szent György Napokon, a  Csíkszeredai Régizene Fesztiválon, illetve a 
KMDSZ különböző rendezvényein. Az életre szóló élményeket nehéz rangsorolni, 
de volt néhány – más-más okból – emlékezetes előadás: a nagykárolyi Károlyi-
kastélybeli (1996), amelyet a különleges helyszín és a Collegium-együttes vendég-
szeretete, szép muzsikája tett feledhetetlenné, vagy Budapesten, a Magyar Kultúra 
Alapítvány Corvin-termében tartott kétrészes koncert (1998), ahol három együt-
tes (Musica Historica, Collegium, Minium) és Kobzos Kiss Tamás zenélt nekünk. 
A kolozsvári színházban tartott Balassi-műsor (1995) is fontos mérföldkő volt az 
életünkben, sokat jelentett, hogy immár „igazi” színpadon is táncolhatunk, kellé-
kekkel, díszlettel, színházi apparátussal.

Rendszeres alkalmaink mellett számos rendezvényen, diáktáborban, gólyabá-
lokon tartottunk táncházakat. Mindig nagyon sokan voltak, a rekord talán a seges-
vári, amikor egy egész tér, több száz ember táncolt velünk – sőt később nélkülünk 
is, mert indult a vonatunk…

Sok jeles alkalom és megtisztelő felkérés jellemezte ezt az időszakot. Mégis, ha 
teljesen őszinte akarok lenni, el kell mondanom, hogy a legeslegjobbak a hétköz-
napok voltak, a társulati lét, a próbák, a rohanás, az „úton levés” a kitűzött közös 
célok felé, egy-egy új koreográfia, a ruhavarrás, az életre szóló barátságok és az 
éjszakába nyúló közös beszélgetések, éneklések, vacsorák. Jó volt megélni, hogy 
adni tudunk, és nagyon sokan örülnek nekünk.

Itt kellene felsorolnom a neveket. Szerettem volna mindenkit megemlíteni, mert 
ebben a történetben minden szereplő fontos, de csak írtam egymás után a neve-
ket, és nem jutottam a végére… Reménytelen próbálkozásnak tűnt, és senkit sem 
szerettem volna kifelejteni. (Van egy Amaryllis-krónikánk, amelyet szinte az első 
naptól kezdve vezettünk, csak úgy, magunknak. Elsősorban „hajónapló”, de jól do-
kumentálja, hogy éppen kik alkották az együttest, hol és mikor léptünk fel. Ennek 
egy része most online is hozzáférhető itt: http://amaryllisegyuttes.blogspot.hu/.)

Az Amaryllis azért is nehezen körülírható, mert a vonzáskörébe tartozó embe-
rek révén ezer és ezer szállal kapcsolódott és kapcsolódik más csoportokhoz, kez-
deményezésekhez is. Arra jutottam, hogy valójában két Amaryllis van: az egyik 
a színpadon látható mindenkori együttes, a másik pedig az előző „holdudvara” és 
erőforrása, az a rengeteg ember, akinek önzetlen segítsége, biztatása vagy egysze-
rűen a támogató jelenléte végigkísérte és kíséri a történetünket. Akiket egyszerű-
en csak úgy emlegetünk: „ő is a miénk”.
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Ősz Sándor Előd

A református egyház és a tolerancia

Az 1517-et követő évtizedekben kiderült, hogy a nyugati egyház biblikus ala-
pon történő reformját követelő, Rómával előbb-utóbb szakító teológusok sem al-
kotnak egységes tábort. Az alapkérdésekben egyetértettek ugyan, de véleményük 
sokszor ütközött. Luther és Zwingli nem értett egyet abban, hogy Krisztus mikép-
pen van jelen az úrvacsorában, így kialakult a reformáció két fő iránya: a lutheri 
és a helvét. Ezen kívül számos teológiai irányvonal különült el: ezek közül itt 
az anabaptistákat vagy újrakeresztelőket, illetve az unitáriusokat említjük. A 16. 
század közepére Nyugat-Európában mindenik teológiai irányzat kiépítette a maga 
szervezeti struktúráját, felekezetté, önálló egyházzá alakult. A modern történet-
tudomány ezt a folyamatot konfesszionalizációnak, felekezetképződésnek nevezi.

Magyarország és Erdély reformátorai a nyugati felekezeti viták idején sem kö-
telezték el magukat egyik vagy másik irány mellett. Beszédes példája ennek, hogy 
Heltai Gáspár Wittenbergből Luther bibliamagyarázatát küldte haza, de ugyan-
ott megvásárolta Kálvin Institúcióját is. Ők ötvözték a sokszor egymással szem-
ben álló teológusok tanítását, és ezt a – többnyire nyugati polgárosult közegben 
született – teológiát megpróbálták hozzáigazítani a hazai társadalmi valósághoz. 
Az 1550-es évek közepétől viszont már itthon is megjelentek a Nyugaton éppen 
megszilárduló törésvonalak. 1557-ben Kálmáncsehi Sánta Márton Kolozsváron 
terjesztette a svájci reformáció tanait, és némelyeket meg is nyert ennek az irány-
zatnak. 1563-ban érdekes személyiség érkezett a János Zsigmond fejedelem gyu-
lafehérvári udvarába: Giorgio Biandrata orvos lengyelországi tartózkodása alatt 
került kapcsolatba az antitrinitárius (szentháromság-tagadó) teológiával, és ezt 
erdélyi környezetében is elkezdte terjeszteni.

Az 1560-as évek végére tehát az európai reformációnak legalább három irány-
zata jelen volt Erdélyben. Az  addig többé-kevésbé egységes magyar protestáns 
püspökség (akkor superintendenciának nevezték) papjai három táborra szakadtak. 
A táborok közötti feszültség kibékíthetetlennek látszott, a szakadás küszöbön állt. 
Ennek próbálta elejét venni az 1568 januárjára összehívott tordai országgyűlés, 
amikor kimondta, hogy minden közösség (város, mezőváros, falu vagy nemesi ud-
var) olyan prédikátort válasszon, „azkinek tanítása őnéki tetszik”. Az 1571-es ma-
rosvásárhelyi országgyűlés tovább értelmezte ezt a határozatot: a püspökök, es-
peresek a fennhatóságuk alá tartozó egyházi személyeknek csak az erkölcsi életét 
vizsgálhatták, teológiai kérdésekben viszont ítélkezhettek felettük.. Amennyiben 
a tordai országgyűlés határozata beteljesíti célját, akkor mai napig egyetlen Erdé-
lyi Magyar Protestáns Egyházról beszélhetnénk, amelynek lutheránus, reformá-
tus és unitárius papjai és gyülekezetei közös egyházszervezetben élik hitéletüket. 
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Ez nem valósulhatott meg, viszont a tordai országgyűlés határozata végigkíséri az 
erdélyi református egyház közel négy és fél évszázadát.

A magyar protestáns püspökség lelkipásztorainak nagy része már valószínűleg 
a tordai országgyűlés pillanatában szentháromság-tagadó („unitárius”) volt, így 
a háromsághívő („lutheránus és református”) gyülekezetek lelkészei nem igazán 
érezték otthon magukat ebben a közösségben. János Zsigmond fejedelem halá-
la (1571) után ki is váltak a magyar püspökségből, és részben az erdélyi szász 
püspökség, részben a Tiszántúl „reformátussá” lett püspökségének támogatásával 
új egyházi struktúrát hoztak létre. Püspöke Alesius Dénes szászfenesi „lutherá-
nus” lelkész lett. Ezt az időpontot tekintjük az erdélyi református egyház alapítási 
idejének.

Alesius halála után, 1577-ben Tordai Sándor András személyében református 
felekezetű püspököt választott a nagyenyedi zsinat. A következő évben a fejede-
lem helytartója, Báthori Kristóf erdélyi vajda, már nem Dávid Ferencet, hanem 
Tordait tekintette a „magyarok püspökének”, Dávid Ferenc jogkörét Kolozsvár és 
Torda környékére korlátozta.

Az Erdélyi Református Egyház a 16. század legvégén már nem számított fele-
kezetileg homogén közösségnek. 1692-ig hozzá tartoztak a háromszéki unitárius 
gyülekezetek, 1850-ig pedig a nagysajói és a tekei káptalan német ajkú lutheránus 
egyházközségei is. Ez volt az a közeg, amelyben csaknem három évszázadon ke-
resztül érvényben volt a tordai országgyűlés végzése. Ezen közösségek papjait a 
református egyház zsinatán ordinálták („szentelték fel”), ám fogadalmat saját egy-
házuk hitvallására tettek, és senki nem háborgatta őket azért, mert tanításuk nem 
mindenben egyezett meg a református egyházéval. Természetesen nem maradtak 
el az áttérítési kísérletek sem. Elsősorban a háromszéki unitáriusokra próbáltak 
nyomást gyakorolni, ugyanis a 17. század elején számos olyan gyülekezet volt 
ezekben az egyházmegyékben, amely református és unitárius tagokból állt, és a 
református lelkész mellett unitárius tanító szolgált itt, vagy éppen fordítva. Utób-
bi kutatások bizonyították, hogy ezen kísérletek legfeljebb két-három gyülekezet 
felekezeti hovatartozásán változtattak.

Hetven éven át (1627–1697) az erdélyi görögkeleti egyház is református püspök 
felügyelete alá tartozott. A többségi nemzet hivatalos történetírása az elmagya-
rosítás egyik eszközeként tekint a románok között végzett református misszióra. 
A tények azonban mást mutatnak. A református püspökök nem avatkoztak be köz-
vetlenül az ortodox gyülekezetek életébe, a román püspöknek („vladika”) csupán 
azt írták elő, hogy ösztönözze az anyanyelvű görögkeleti liturgia, a prédikáció, 
illetve a gyermekek tanításának bevezetését saját egyházában. Ezen túl mezővá-
rosi, illetve kis- és középnemesi környezetben alakultak román – vagy éppen két-
nyelvű – református gyülekezetek. A Karánsebes és Hátszeg környékén keletkezett 
román nyelvű kéziratos énekes- és imádságoskönyvek, prédikációs kötetek arról 
tanúskodnak, hogy a magyar református lelkészek román ajkú híveiknek anya-
nyelvükön prédikáltak, a református iskolák román tanulóit is anyanyelvükön ta-
nították imádkozni. Amennyiben ezt nem tették, az egyházi főhatóság büntette 
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őket. Szó sincs tehát kényszerű elrománosításról. 1698-ban, a görögkatolikus egy-
ház létrejöttével párhuzamosan tizenkét Hátszeg vidéki görögkeleti gyülekezet 
csatlakozott a református egyházhoz. 1700-ban az egyház vezetői oltalomleve-
let állítottak ki számukra, amelyben kijelentették, hogy „vallásokban, ritusokban 
semmi erőszakot és változást tenni nem igyekezünk”.

A 17. század első felének erdélyi református elitje Heidelbergben tanult, annak 
a David Pareusnak a keze alatt, aki mind teológusként, mind egyházi vezetőként 
sokat fáradozott a németországi lutheránusok és reformátusok teológiai és egy-
házszervezeti közeledéséért. Erdélyi tanítványai magukkal hozták ezt a szellemi-
séget. Ebben a közegben szinte természetesnek számított, hogy az 1622-ben ala-
pított Bethlen-kollégiumban kezdetektől tanultak német ajkú lutheránus diákok. 
Az erdélyi (elsősorban barcasági) magyar evangélikusságnak pedig 1945-ig ez az 
iskola volt az alma matere, ahol lelkipásztoraikat és tanítóikat képezték.

A tolerancia kapcsán beszélnünk kell a különböző teológiai irányzatok egymás 
mellett éléséről. A 17. század derekán a puritanizmus és a protestáns ortodoxia 
vitája határozta meg néhány évtizedig egyházunk életét. A marxista történetírás 
igyekezett ezt az ellentétet a haladók és a maradiak vérre menő harcaként feltün-
tetni. A források viszont arról tanúskodnak, hogy a különböző teológiai irányzatok 
képviselői gyakran működtek együtt a jó cél érdekében. A református egyházban 
sem e vita kapcsán, sem a későbbi teológiai disputák (coccejanizmus, univerzaliz-
mus, wolfianizmus) mentén nem merült fel a szakadás kérdése. Az erdélyi refor-
mátus teológia képes volt integrálni különböző teológiai irányzatok képviselőit. 
A 17–18. században mindössze három lelkipásztort közösítettek ki tévtanítás mi-
att, de ők is inkább összeférhetetlen természetükkel, mint teológiai vélekedéseik-
kel érdemelték ki ezt.

A 18. század Erdélyében meglehetősen ritka vendég volt a tolerancia. A Habs-
burg-kormányzat támogatásával zajló rekatolizáció védekező állásba szorította a 
protestáns egyházakat. Minden felekezet védte korábban szerzett jogait, és a pro-
testáns egyházak együttműködésére is ritkán találunk példát.

1850-ben az erdélyi református egyház rövid időre egyfelekezetűvé vált, ugyan-
is a nagysajói és a tekei káptalan német ajkú lutheránus gyülekezetei csatlakoztak 
az Erdélyi Evangélikus Egyházhoz, a lutheránus püspök alá tartozó szászvárosi, 
tordosi, vízaknai és kóbori gyülekezetek pedig a református püspök fennhatósága 
alá kerültek.

A 19. század végére ismét változott a helyzet. Részben az iparosodás, részben 
az Erdélyen belüli nagyobb arányú migráció következményeként olyan telepü-
léseken alakultak református gyülekezetek, ahol korábban nem volt protestáns 
közösség (pl. Gyalár, Piski, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós). Az  újonnan ala-
kult református gyülekezetek befogadták a másik két protestáns felekezet tagjait 
is. Gyaláron háromfelekezetű templom épült, a gyergyószentmiklósi református 
eklézsiának a 20. század közepéig voltak unitárius és lutheránus presbiterei. Így 
a tordai határozat szellemisége négy évszádon átívelve határozta meg egyházi 
életünk mindennapjait.
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Az erdélyi református egyházra a 19. század végétől hatottak az ökumenikus 
törekvések. Ezen törekvéseknek zászlóshajója az 1895-ben alapított kolozsvári te-
ológiai fakultás. Alapításakor Szász Domokos püspök követte a tolerancia szép 
hagyományát. Az öt tanár között csupán kettő volt erdélyi, Molnár Albert a Kü-
küllő menti emberek melegszívűségét, Nagy Károly a háromszéki katonaszéke-
lyek szívósságát hozta, Kecskeméthy Csapó István a Dunántúl, Kenessey Béla a 
Dunamellék, Pokoly József Tiszántúl és Felső-Magyarország lelkületét. Volt kö-
zöttük nagyenyedi, marosvásárhelyi, budapesti, sárospataki és debreceni diák 
is. A tanári szobában harcos liberális és radikális pietista találkozott az erdélyi 
mérsékelt, gyülekezetközpontú kegyesség vagy a debreceni dogmatikus ortodoxia 
képviselőjével.

Ennek a szellemiségnek az eredménye, hogy 1920 óta két felekezet lelkipászto-
rait képezik itt, 1948 után református, evangélikus és unitárius lelkészeknek lett 
alma matere, a diktatúra évei alatt pedig részt vállalt a neoprotestáns egyházak 
prédikátorainak képzésében is. Mindez jelentősebb konfliktusok és torzsalkodások 
nélkül történt. Ez a sokszínűség mai napig jellemzi ezt az intézményt.

Talán éppen ennek a hangulatnak az eredménye, hogy a 20. század történeti- 
politikai viharai és legkülönfélébb teológiai irányzatai sem osztották meg az egy-
házat. A fennkölt elvi és a kicsinyes érdekek mentén zajló viták mindig az egy-
házban zajlottak, a szemben álló felek tudták, hogy nekik ebben a közösségben 
van feladatuk, céljuk és jövendőjük. A hosszas együttélés pedig elképzelhetetlen 
tolerancia nélkül.
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Kelemen Lajos

Két restaurált kolozsvári középület

Jólesik, hogy végre ilyenekről is írhatunk, mert az utóbbi évek alig adtak al-
kalmat ilyenekről írni.

Ecclesia praecedit: kezdjük tehát egyházi épületen. A sok port fölkavart egyko-
ri kolozsvári minorita, most görög katolikus templomot a folyó év őszén kívülről 
megújították. A tornyát szépen kimeszelték, toronyfedelét ismét vörösre festették, 
keresztjét újra aranyozták, évszámrejtő feliratos tábláját, – melynek a sorokból ki-
magasló nagybetűi összegezve az 1782. évszámot adják, – fölfrissítették, és sekres-
tyéjének szélességében körülbelől felét lebontva, azt az utcavonalba egyenesítet-
ték. Azonban az így megkisebbített épületrészhez fölhasználták a régi ablakokat 
s az egész munkát oly stílusban és ügyesen végezték, hogy a sekrestye szűkítését 
később legfennebb avatott szakember veheti észre. Az utca nyert s az építmény 
nem veszített vele. Örömmel állapítjuk meg, hogy Hosszu püspök és egyháza e té-
nyével nemcsak jó ízléséről, hanem a múlt értékeinek kegyeletes megbecsüléséről 
is tanúságot tett. A tények után remélhetjük, hogy a belső restaurálás és díszítés, 
azután szintén hasonló kegyelettel és ízléssel örzi meg a templom főoltárát, szó-
székét, bájos sekrestyeajtaját, változatos, finom régi síremlékeit, padjait s mindazt 
a sok szép alkotást, mely ezt a templomot a barokk építészet egyik legkedvesebb 
erdélyi emlékévé tette.

*

(Két év elteltével ezt jegyzi fel Kelemen Lajos)
Az egyházi épületek közül az 1936-ban javított szép kis görög katolikus székes-

egyházon – a volt minorita templomon –, másfél év alatt kétféle szépséghiba esett. 
Egyiket a természet csinálta, – a másikat az emberek. A torony felső, hengerded 
részének kőkockáit – amint megírtuk – bemeszelték. Most – mintha a természet 
helyesbíteni akarta volna ezt a fölösleges buzgalmat – a nyugati oldalon két he-
lyen, s az egyik északra néző faltő vagy fél pillér talpán is ledobatta a mész-kény-
szerzubbonyt és most szembántó foltok kiabálják, hogy a faragott követ nem kell 
bemeszelni.

A  szép templom hajójának keleti, utcai falát pedig nagy nedvesség-foltok 
dísztelenítik.

Ezen az oldalon az elég szűk utcában szennycsatornát készítettek s a helyéről 
kikerült nedves földet jó két méter magasra anélkül hányták a templom falára, 
hogy elszigetelő deszkalapokat alkalmaztak volna. Ez a hanyag és lelkiismeret-
len eljárás bemocskolta a falat s az a föld visszahelyezése után hetekig földesen 
állott, míg letakarítva befestették. A vakolat azonban fölszívta a nedvességet s az 
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fennebb húzódott úgy, hogy ma már a fal az utca felől 3-4 méter magasan foltos. 
A téli fagyok aztán 2-3 év alatt valószínűleg kikezdik a nedves falat s így a gon-
datlan, vagy tudatlan mulasztás évekig rajta hagyja bélyegét a szépen és nagy 
költséggel javított templomon.

*

Kijavították Kolozsvár egyik legrégibb épületét, a Bethlen bástyát is. Ezt a vá-
ros bekerítésekor, a XV. százévben emelték s 1475. óta szólnak írott emlékek is 
róla. Az  1627. év augusztusában a benne tartott puskapor a villámbecsapástól 
fölrobbant s széthányta az épületet. Azonban két év múlva a régi alapokon újjáé-
pítették, s mivel az Bethlen Gábor fejedelemsége idején történt, az ő címere került 
reá és az utolsó százév nemzedékei a bástyát róla nevezték. Igazában a szabó céh 
bástyája volt s jelentékeny szerepét a város történetében és védelmében a Kolozs-
vári Kalauz 1902-i kiadása a Rajka Géza könyve: A kolozsvári szabó céh története 
részletesen megírták.

A bástya és környéke az utóbbi években nagyon el volt hanyagolva. Annál na-
gyobb örömmel jelezhetjük fedele, falai és saroktámasza helyrehozását. Mindez, 
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értesülésünk szerint a Műemlékek Országos Bizottsága költségén történt. Most 
már a továbbiakban Kolozsvár városán lenne a sor. A bástya mellett utcát nyitot-
tak, mely a Tordai út és a volt Petőfi utcából közvetlenül előtte vezet be az egykori 
Bethlen, most Baba Novac utcába. Ez  azonban nagyon kezdetleges, kövezetlen 
állapotában az időjárás szerint por- és sárfészek s a környék szemétgyűjtőnek kez-
di használni. Ezt a helyzetet nem szabad így tűrni. A bástya környékét legalább 
közvetlenül a festői várfalak előtt apró bokrokkal, virágokkal és a fal folyondáros 
díszítésével kis várkertecskévé alakítva, kevés költséggel, Kolozsvár egyik leghan-
gulatosabb látnivalójává és üdülőhelyévé lehetne varázsolni. Így még az épületet 
is hasznosítani lehetne s addig is, míg belsejét valamilyen közcélra pl. esti nép-
könyvtárnak berendezhetik, a kellően rendbe hozott környékkel ide pl. nagyon 
hangulatos cukrászatot lehetne beállítani.

Most azonban égető szükség volna egyelőre magára a bástyára villanylám-
pát szereltetni s földszintjét átmenetileg is, tán rendőri őrszobává alakítani, hogy 
a szaporodó szemétcsomók helyett inkább a környék biztonsága és tisztasága 
emelkedjék.
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November 3-án Baráth Béla 
(1893–1977) kanonok, ko-
lozsvári főesperes-plébános 

születésének 125. évfordulóját ün-
nepelhetjük. Sírfelirata a II. A par-
cella nyugati szögletében, Szvacsina 
Géza polgármester kövén olvasható. 
Budapesten született, Mailáth Gusz-
táv Károly püspök hívására gimna-
zistaként jött Gyulafehérvárra, ahol 
1911-ben érettségizett. Rómában és 
Innsbruckban végezte teológiai-filo-
zófiai tanulmányait. 1921-től 1940-
ig Gyulafehérvárt teológiai tanár és 
a püspöki könyvtár, a Batthyaneum 
igazgatója. Itt értékes bibliográfiai 
munkát végez, összeírja az erdélyi 
ősnyomtatványokat. 1941-ben kerül 
a kolozsvári plébánia élére s lesz 
főesperes, kitüntetik a pápai prelá-
tusi címmel is. Gyors beszéde miatt 
a hívek Habarinak nevezték.

November 4-én Szolnay Sán-
dornak (1893–1950) is a 125 
éves születésnapjára emlékezünk.  
A Lutheránus temető bejáratához közel, fekete márványobeliszk alján találjuk fel-
iratát. Kolozsvárt született és érettségizett. Budapesti műegyetemi tanulmányait 
a világháborús hadifogság szakítja meg. Utána hét évet a nagybányai festőko-
lóniában tölt, 1927-ben telepszik Kolozsvárra. Itt művésziskolát vezet a Brassai 
utcai Minerva nyomda tetőterében. Kós Károllyal együtt alapítja meg 1929-ben a 
magyar művészeket összefogó Barabás Miklós Céhet, annak titkárául választják. 
Az 1943-ban megnyitott sétatéri Műcsarnok őre. Hangulatos tájképeket, csendéle-
teket, markáns portrékat festett.

November 23-án Járai Sámuel (1590–1643) kolozsvári unitárius plébános ha-
lálának a 375. évfordulójára emlékezhetünk. Koporsóköve máig megtekinthető az 
I. C parcella délkeleti sarkában. Déli oldalán jelvény és 13 soros disztichonos latin 
dicsérővers. Az olaszkoszorúba foglalt jelvény a papoknak kijáró könyvvel, a Bibli-
ával kombinált: egy ágaskodó bárány mellső lábaival tartja a kötetet. A bárány fe-
jének két oldalán az S – I iniciálék a halott nevéből. A déli lap felirata mondja el a 
fontosabb tudnivalókat: itt az igen tisztelt tudós Járai Sámuel nyugszik, aki 9 évig 
viselte a kolozsvári eklézsiában a lelkészi hivatalt, majd 11 évig plébánosként szol-
gált, s 53 éves korában békésen és boldogan elaludt 1643. november 23-án. Élet-
rajzából tudjuk, hogy tordai unitárius pap fiaként született, a kolozsvári kollégium 
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elvégzése után külföldi tanulmá-
nyokat folytatott, hazatérve egy 
ideig lektor volt a kolozsvári iskolá-
ban, ahonnan 1622 táján Torockóra 
hívták, ekkoriban házasodott meg. 
Egy év múlva már Kolozsvárt vá-
lasztották prédikátornak, 1632-től 
lett plébános-esperes. Fennmaradt 
két 1633/34-ben, a  pestis idején 
mondott könyörgése. Pályáját fia, 
Járai János teljesítette ki, akit 1661-
ben, halála előtt pár hónappal püs-
pökké választottak.

November 29. Józsa Béla 
(1898–1943) halálának a 75. évfor-
dulója. Székely földműves család-
ból származott, 1916-tól katonás-
kodott, majd a Tanácsköztársaság 
seregében is szolgált, hazatérve 
asztalosként dolgozott. Bekapcso-
lódott a szakszervezeti munkába és 
megismerte a marxizmust, folyó-
iratot szerkesztett, verseket is írt. 
Az  1937-es Vásárhelyi Találkozó 
egyik előkészítője. 1943-ban letar-

tóztatták, s a vallatás során elszenvedett sérülésekbe belehalt. Neve hamarosan 
szimbólummá vált: festmények, szobrok készültek róla, nevét az 1990-es évekig 
Kolozsvárt utca viselte, 1944–1948 között a munkás művelődést szolgálta a Józsa 
Béla Athenaeum. Összegyűjtött írásait 1978-ban jelentették meg. A Házsongárdi 
új temetőben található kétnyelvű feliratot tartalmazó síremléket a „népvédelem 
és a volt politikai deportáltak és bebörtönzöttek szövetsége” emelte.
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SA Király László

Novemberi fény

 I. m. Makovecz Imre

Az első hóval álmodók.
Tűhegyű esőkbe bámulók.
Akik hajnali ködökön túl
látják a közelgő boldogságot,
és ez eltölti őket nyugalommal…

A felhős hegyekre kapaszkodók,
kik iszonyú fejszékkel fenyegetik az erdőt,
és nyomuk végigvarrja a világot…

Virágházak szelíd, hívő hajlongói,
kik nem tudnak olvasni a sorok között,
mert megvakították őket a színek,
s szépek lettek ettől, és lebegők…

A nehezek, kik medveként, bölényként
tapossák végig ezt az egy életet,
fújtatva, nyögve, dörögve, füstölögve,
s annyit dolgozva, mint egy ember…

És a könnyűek, kik nem hagynak nyomot
maguk után – mégis irigylik őket…

Szóval… – a vizek szerelmes vándorai,
levegő tüneményes bolondjai…

A csúcsokra törekvők, mélybe szállók.

Itt lépkednek – menetelnek e sorokban,
álmodva, énekelve.

Azon töprengve, amin Te is.

Látod?
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Mátyás királyt leszúrták!

Mátyás királynak valamikor réges-régen, mikor ű uralkodott, nagyon sok iri-
gye vót. De Mátyás király sok közzül nem tudta elképzelni, hogy mék a rossz. 
Mer amék legszebben beszélt, legjobban színeskedett neki, az vót a legnagyobb 
irigye. Hát Mátyás király mindég bánkódott ezen, hogy hát, mék is lehet neki a 
legnagyobb irigye.

– Hm! Na jó!
Majd ű egy alkalomkor bennt a minisztériomba felhozta ezt a beszédet. Hát a 

miniszterek mindég azt monda, hogy:
– Felséges atyám! Mihint észreveszed eztet, mindján rögtön akasztófa neki!
Na de Mátyás király nem vót olyan lelkű, Mátyás király megbocsátott minden-

kinek. Majd Mátyás király eccer elment egy másik faluba szíjjelnézni a szegények 
közzé. Hát a szegények közt szíjjelnézett, de kit keresett meg mindég, a hajdúkat. 
Mer ezelőtt nem vót rendőrség, hanem hajdúnak nevezték. Megfogott egy hajdút. 
Persze ű nem királyi ruhába vót, hanem parasztruhába vót, és mondta neki:

– Mondja mán hajdu bácsi, mennyit fizetnek magok a szegény zselléremberek-
nek egy napra?

Hát mondta:
– Nyócvan krajcárt, hetven krajcárt!
– Ajajaj! De keveset!
Azt mondja:
– Hát kérem szépen – azt mondja –, itt annyit ér!
– Mán – azt mondja –, én is dolgoznék, de ezt keveslem! Inkább megyek másfelé!
Na ugyi mán itt megtudta, hogy mi a fizetés. Elment egy másik községbe. Na, 

mikor elment egy másik községbe, ott is érdeklődik a hajduktul.
– Mondja mán hajdu! Mit fizetnek magok egy napra?
Hát ez még kevesebbet mondott, mint a másik.
– Én istenem, szegény japán népeimet ennyire sajtolják! Muszáj leszek – azt 

mondja – minden községbe szíjjelnézni! Így elpusztul a népem!
Na, Mátyás király nem is ment tovább, hanem hazament. Hazament Mátyás 

király. Elvacsorált. Másnap reggel elfröstökölt. Mátyás király kiment. A félrevaló 
dógát végezni. Egy huncut álnok, ez meg lehúzódott bennt a reterájba. Egy nyársat 
magáho vett. Mátyás király, mikor legjobban végezte a dógát, végigtoszította rajta 
a nyársat. De Mátyás király félrefordult egyenesen, és azt kiáltotta:

– Szúrjad, szúrjad! Most szúrod ki Magyarországrul az igazságot!
„Meghalt Mátyás király ekkor?”
Meghalt, rögtön. El is temették!

Kállósemlyén (Szatmár megye)
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Mátyás a török táborban

Mátyás király, midőn egyszer szembeszállott volna táborban a török császárral, 
török ruhába öltözék másodmagával, és megelegyedék azokkal, kik élést visznek 
vala a török táborba. És midőn bement volna török táborba, napestig ott árpát 
árul vala, nemigen messze a császár sátorához. És mikoron a császárnak felviszik 
vala az ebédet, mind megszámlálá a tál ételeket. És mikoron visszajött volna az ő 
táborába, másodnap levelet írt a török császárnak, mondván:

– Agg ebül őrzesz táborodban, mert tegnap mind ott ültem sátorod előtt, és ár-
pát árultam, és mind megkémlettem táborodat. Hogy pedig ne kételkedjél ebben, 
ennyi számú tál étkeket vittenek tenéked ebédre.

Hogy ezt a török császár levélből megértette volna, igen megijede, és másodna-
pon virradóra kiorozkodék táborából, és elméne Mátyás király előtt.

Heltai Gáspár

Eccör vót Budán kutyavásár!

Mátyás királ emönt országúni. Egy helön látta, hogy az egyik embör két, a má-
sik mög nyóc ökrön szánt. Odamönt a nyócökröshön, oszt kérdözte tüle:

– Minek nem adsz a kétökrösnek még két ökröt, hogy szántana a is legalább 
négy ökrön?

Aszondi a nyócökrös pógár:
– Szörözzön a kutya, oszt majd lösz nekije is!
Mátyás egyet gondút. Odamönt a kétökröshön, oszt azt mondta nekije:
– Add el a két ökrödet, az árán vögyél kutyát, oszt hajtsd fő hozzám Budára!
A kétökrös úgy tövött. Eladta két ökrét, az árán kutyát vövött, oszt főhajtotta 

Budára Mátyás királhon. Mátyás királ a kutyáér annyi pénzt adott nekije, hogy 
nyóc ökröt vövött rajt. Mögtudta ezt a nyócökrös pógár. Ü is eladta nyóc ökrét, ku-
tyát vövött, oszt főhajtotta Budára. Mikor Mátyás elibe ért, oszt elmondta, mibül 
jár, Mátyás csak annyit mondott nekije:

– Barátom, hazavihetöd a kutyáidat! Én nem vöszöm mög üket, mer csak eccör 
vót Budán kutyavásár!

Csányoszró (Baranya megye)
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A kolozsvári és magyar iskolák csapatai minden évben több sportágban is ösz-
szemérik tudásukat, tehetségüket, ám a leghangulatosabb ilyen jellegű esemény a 
2018-ban tizedik kiíráshoz érkezett Killyéni Péter Atlétika Emlékverseny.

Még a 2008/2009-es tanévben javasolta az Apáczai Csere János Elméleti Líce-
um és a Református Kollégium tornatanári kara, hogy versenyt szervezzenek az 
egykori kiváló atlétikaedző, testnevelő tanár és sportvezető, Killyéni Péter (1942–
2005) emlékére, akinek nevéhez fűződik a magyar iskolák közötti vetélkedők el-
indítása a ʼ90-es években. Az ötletet a család felkarolta, és azóta is támogatja a 
lebonyolítást, valamint részt vesz az emléknap kulturális részének szervezésében.

A minden tavasszal az Egyetemi Sportpark atlétikapályáján zajló verseny igaz-
gatója Ráduly-Zörgő Károly, a bíráskodást pedig Killyéni Péter egykori kollégái, 
Ráduly-Zörgő Éva, Kanizsay Magdolna, Ille Ana, Theil János, Szarukán László, 
Bogdán László, Nagy István, Páll Elemér és – 2016-ban bekövetkezett haláláig – 
György András biztosították, teljesen önkéntesen és ingyenesen. A kolozsvári ma-
gyar vagy magyar tagozattal rendelkező iskolák mellett pedig a tordai Jósika Mik-
lós Elméleti Líceum, majd a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum is 
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részt vett-vesz a versenyen, amely immár egyben az Erdélyi Magyar Középiskolás 
Sportolimpia Kolozs megyei selejtezőjévé is vált.

A versennyel párhuzamosan a szervezők az évek során kiállításokkal, emlék-
album- és könyvbemutatókkal, sporttörténeti témájú beszélgetésekkel, dokumen-
tumfilmek vetítésével egészítették ki a programot.

Az  emlékverseny történetének legsikerebb versenyzője a Báthory István El-
méleti Líceum egykori tanulója, a kilenc első helyet szerző Buidin Thomas, a lá-
nyoknál pedig a riói olimpiára is eljutó, fedett pályás világbajnoki bronzérmes és 
ifjúsági Európa-bajnok Miklós Andrea (Onisifor Ghibu Elméleti Líceum).

Boros Miklós
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Főtt káposzta kolosvári módon
Végy szép sós kápasztát, azt szép vékonyon aprítsd meg, azomban egy fazékban 

egy kövér tyúkot vagy pediglen egy fél ludat, szép kövér szalonnával, forrald fel, 
abárold meg és azt a kápasztával ted fel, borsat belé, az az: egy rendet el rakván 
borsold meg, más rendet hasonló képpen, és jól főzd meg, hogy jobb ízű légyen, és 
mikor fel adod is borsold meg.

Töltött kápaszta
A sós kápasztát szépen apritsd meg, azomba nyers tehén húst szalonnával, és 

veres hagymával összve kell vágni jól á vágó késsel szép aprón, abban bors, gyöm-
bér, és meg lévén darabonként takargasd bé egész káposzta levélben elsőben az 
ormoját le metélvén, ragd fazékban az apritott kápasztával fözd meg jol, és mikor 
meg főtt egy kevés bort bocsáss belé, jobb ízű lesz, ad fel, a’ tálba ha meg borsolod 
anál jobb lesz.

Kápasztát közönséges módon
Végy sós kápasztát, az ormoját metéld le, az az: a’ leveléről a’ torsátskát metéld 

le, és szép aprón aprítsd meg, avagy pediglen tsak úgy levelenként két vagy három 
darabokra metélvén ted fel a’ fazékban igen szép kövér szalonnával tehén vagy 
berbéts hússal, ezeket elsőben fell foralván abárold meg, ’s úgy ted a’ kápaszta 
közibe, vagy pedig tsak szalonnával tedd fel, egy darabotska avast is tégy beléje, 
hogy jobb izt adgyon, bort beléje, és mikoron meg fő, ad fell, felyül egy kis törött 
borsal ha tetszik hintsd meg.

Téjfeles kápaszta
A sós kápasztát szépen meg apritván szalonnával ted fel és mikor meg főtt a’ 

levében, végy ki egy tsuporban a’ melyben a’ téjfel vagyon és aval ereszd fel jól 
habord öszve, és öntsd a’ kápasztához a’ fazékban, minél jobb a’ téjfel, annál jobb 
a’ kápaszta, és fell forralván, ad fel mint az egyébb kápasztát, ha valami szép te-
hén húst tehetz belé annál szebb, jobb leszen, hogy pedig jobb izü légyen egy egy 
pohárotska bort is botsáss belé. Kedves étke a’ szegény magyarnak.

Újj kápaszta szalonnával
A nyers újj kápasztát hasabonként kell metélni, meg fonnyasztván, szép szalon-

nával, berbéts, vagy tehén hússal tedd fel, elsöben a’ húst szalonnát meg főzvén 
ted el a’ káposztához, savanyitsd meg vagy etzettel, vagy borkővel, ugy hogy a’ 
borkövet kösd ruhátskában, és úgy ted belé hogy jó savanyu légyen.

Káposzta vajjal
A sós káposztát metéld meg szép aprón, ted fel, főzd meg jól, és annak idejében 

morsály valami jó túrót belé, és tégy vagy két kalány vajat is, főzd meg jól, egy 
kevés bort is botsás belé, job ízű lészen, ad fel, ha pedig túród nints, tsak vajjal is 
jó, vid az asztalra.
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Káposztás béles
A sós káposztát metéld meg igen szép aprón, és olajban meg rántván vagdald 

veres hagymával együtt, töltsd meg a’ bélest vélle, és a’ kementzében süsd meg, 
de a’ kementzéből ki vévén, mártsd forró vízben, és olajjal öntözd meg, a’ tésztát 
pedig vízzel és egy kis élesztővel tsináld igen jó puhán.

Olosz káposzta
Az  újj káposztát tsak darabonként hasogasd fel, és szép tiszta vízben főzd 

meg sóval együtt, az után hogy meg fő, ragd ki egy mázas tálban, és jól vajazd 
meg, vagy bőjt nap olajozd meg, és felyül meg borsolván más tállal fedd be, had 
párollyék magában s ad fel.

Nyers káposzta saláta
Metéld meg igen szép aprón a’ nyers káposztát, és jól fonnyazd meg meleg víz-

ben, az után fatsard ki, és tsinálly etzetet szalonnával, vagy fa olajjal mint szintén 
egyébb salátának, főzd meg és öntsd réá, ad fel.

Káposzta lév czibre
Káposzta levet tégy a’ tűzhez, ha igen sós lenne, vízzel elegítsd/!/ meg és egy 

tsuporban hideg vízben egy kalány lisztet habarván erezd fel, a’ forró káposzta 
lével, sodord meg jól, abba bors és kotzka szeltre ad fel.

Újj káposzta olajjal
Az szép fejes káposztát meg tisztogatván hasogasd meg, ted egy üstben, meleg 

vízben fonnyazd meg, onnan ki szedvén ted fel vízzel, főzd meg jól, mikor meg fő, 
vagy etzetet/!/ vagy borkővel meg savanyítván olajozd meg jól, és melegen ad fell.

Tyúk káposzta lévben
A tyúkot meg tisztogatván káposzta lévben tedd fel, tsak úgy káposzta lévben 

egészlen, abárold meg és főzd meg jól, mikor fel adod metéld fel, ragd a tálban 
tölts levet reá, és tormázd meg jól, ez is jó étek aki szereti, főként Cropulásoknak 
gyavitója.
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A visszaemlékezés kertjének tiszteletére

Lelki világunkban örökké megőrizzük kedveseink mosolyát, kacagását, egy-
egy szólását, tanácsát, meleg ölelését vagy lágy érintését, életre való nevelését. 
Emlékük felidézésén kívül hogyan mutatjuk ki irántuk való végtelen ragaszkodá-
sunkat, tiszteletünket? Szeretteink távozása után sokszor megfogadjuk, hogy mi 
tényleg nem hagyjuk gondozatlan végső nyughelyüket, mégis a temetők jelenlegi 
elhanyagolt állapota másról vall. Első években nem hagyjuk virág nélkül a sírhe-
lyet, majd évente párszor elrendezzük, mígnem elkövetkezik az az időszak, amikor 
mindenszentek napjára sűrűsödik az egész évi sírgondozás. Gyorsan gyomláljuk, 
seperjük, beültetjük, gyertyát gyújtunk, majd sietünk a következőhöz. Általánosí-
tásom nem zárja ki, hogy sokan vannak, akik rendszeresen látogatják a sírhantot, 
imádkozással és növények gondozásával tartják fenn a kapcsolatot eme két világ 
között.

Külföldi utazásaim során döbbentem rá, nálunk mennyire hiányzik a temetők 
karbantartásának kultúrája. Magyar, német, holland, szlovák földeken a temetők 
átláthatók, a sírhelyek közti sétányok takarítottak, és az egységes képet virágok 
színfoltjai gazdagítják. Mint kiderült, többnyire hivatásos kertészek tartják karban 
a területet, évi díj fejében biztosítják a sírhelyek állandó pompáját. Ez a mentalitás 
kezd nálunk is teret hódítani, egyre gyakoribb, hogy egy hozzátartozó kertészre 
bízza a hantok rendben tartását, halottak napja előtt, de jó esetben tavasszal is.

A rendszerességgel számos kerti tevékenységet egyszerűsíthetünk. Minél gyak-
rabban gyomtalanítunk, annál kevesebb marad, és a gyökérzet se sző oly dús há-
lót. A  munkálatokat jó, ha tavasszal kezdjük, végezzük el a fiatalító metszést, 
takarítsuk el a lehullott ágakat, lazítsuk fel a talajt és ültessük el a korai virágzású 
növényeket, majd a síremléket is tisztogassuk meg. Ahogy ébred a természet, elő-
bukkannak a nem kívánt gyomok is, ezeket kézi gyomlálással távolítsuk el, havi 
rendszerességgel. Időnként nem árt tápoldatot tenni a növényekre. A fás szárú és 
a talajtakaró növényeket június folyamán ajánlott formára metszeni. Októberben 
már betelepíthetők a díszes krizantémok, ugyanakkor a tavasszal nyíló hagymás 
virágok szaporítóanyagát is elültethetjük. Télen a hótakaró leveszi a gondot a vál-
lunkról, ez idő alatt tervezgethetjük a jövő évi sírgondozási részleteket.

November eleje a világítás időszaka, ismét elárasztja a fény és a virág az örök 
nyugalom kertjeit. Sok sírhely van, amelyet már nincs aki meglátogasson ilyenkor, 
tegyünk oda is egy-egy szál virágot.

Nagy-László Kinga
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EK Mátyás király mondta

„A királyok dicsősége a népek sokaságában, ...” (folytatás a rejtvényben)

IDÉZET 1.
SZÁZ ÉV

GÁZKAZÁN 
TAKARÉK

ÉGŐJE
NULLA

ILLAT
ÁTMÉRŐ 

JELE

NÉMILEG 
RÁÍZLEL!

ALLEGO
RIKUS 

JELENTÉS 
(GÖRÖG)

KARBOL
SAVADAG!

KIVÁLT
KÉPPEN 

(NÉMETES)

ALAPOSAN 
FELDARA-

BOL

NEKIFOG
ÖSSZE
VISSZA 
VÁG!

BECÉZETT 
ÁGNES

CSATOL
PETRO
ZSÉNY  

FOLYÓJA

IDÉZET 3.
BOLGÁR 
VÁROS

NEM 
VALÓDI
PIÁLNI 
KEZD!

PLÉHFÉLE
ÜRES 

BOGRÁCS!
GÓLYAFEJ!

IVADÉK, 
UTÓD

EGYSÉG 
(FRANCIA)

INDONÉZ 
SZIGET
HORDA 
TAGJAI!

BUSZKLIENS
OTHELLO 
IS EZ VOLT

RUHÁT 
ALAKÍT
BŰZLIK

LÓ CSEMEGE

FUKAR NÉP
KONVOJ 
RÉSZE!

LEFELE!
MŰANYAG 

ALAP-
ANYAGA

RÓMAI 100
KÖZLEKE-
DÉSI SÁV

IDÉZET 2.

A

S

... GIDE 
(FRANCIA 

ÍRÓ)
HÁZIKÓ

SZE MÉ
LYÜNK RE?

ÜRES 
HASSAL

A 
TETEJÉRE

MŰVI 
VETÉLÉS
NECCBEN 

VAN!

ALBÁN 
ÜDÜLŐ
HELY

HULLA

IZRAELI 
KIRÁLY 
VOLT

ELCSENÉ

FOLYTO
NOSSÁG
VÉG NÉL-

KÜLI KIÚT!

TEPSIBE 
KERÜLT!
NÉMÁN 

ODATOL!

AZ ARGON 
VEGYJELE
EMLÉKIRA-

TOK

NÖVÉNY 
RÉSZE

FENNKÖLT,  
MAGASZ

TOS
FÉLIG!

AZ Ő TU-
LAJDONA
GYORSLÁ-
BÚ KUTYA

TORTA 
(ANGOL)

AMERIKAI 
SZEKTA

J

B
RENDEZŐ 
(SÁNDOR)
TANZÁNIA 
HATÁRAI!

KISSÉ MEG-
DICSÉR!

A CSILLA
GOKIG 
(LATIN)

I

CSATOR
NAVEZE

TÉK

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Az igazmondó juhász az egyik legismertebb Mátyás-mese. 
Vezesd az aranyszőrű bárányt a juhászhoz.

Keresd meg a juhász igazi árnyékát.
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Mátyás király mondta
„A királyok dicsősége a népek sokaságában, ...” (folytatás a rejtvényben)
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Szombat Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 100 éve, 1918-ban a Gyulafehérváron tartott román nemzetgyűlésen kinyilat-
koztatták, hogy a románok el akarnak szakadni Magyarországtól, s Romániához 
akarnak csatlakozni; 26 (köztük Kolozs) megye elszakítását tervezték.
100 éve, 1918-ban Kratochvil Károly ezredes irányításával megalakult Kolozsvá-
ron a Székely Hadosztály, parancsnoksága a hadikórház részére lefoglalt Tanítók 
Házában működött.
130 éve, 1888-ban született Kolozsváron Csíki Endre zeneszerző 
(† 1949, Kolozsvár).

2 Vasárnap Aranka, Melinda, Vivien 
Advent 1. vasárnapja

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó származéka.

2 100 éve, 1918-ban a Károlyi-kormány Grandpierre Emil törvényszéki bírót Kolozs 
megye és Kolozsvár főispánjává iktatta, a Nemzeti Tanács erdélyi bizottságának fő 
kormánybiztosául Apáthy Istvánt nevezte ki.

3 Hétfő Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3

4 Kedd Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János, Szt. Bor-
bála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4 535 éve, 1483-ban IV. Szixtusz pápa, aki Mátyást „a hitetlenek és eretnekek 
pörölyé nek” nevezte, arra buzdította a királyt, hogy Csehországban keljen a kato-
likusok segítségére, akiket a kelyhesek kard élre hánynak.

5 Szerda Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Csütörtök Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós 

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6 560 éve, 1458-ban Temesváron keltezett oklevelével Mátyás király megtiltotta az 
idegen borok behozatalát Kolozsvárra.

7 Péntek Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7 170 éve, 1848-ban a december 1-jén Erdély vezérévé kinevezett Józef Bem len gyel 
tábornok Csucsára érkezett, ahol 11 000 gyalogot, 1350 lovast és 24 ágyút talált.
155 éve, 1863-ban a volt Királyi Líceum nagytermében megnyílt a magyar tan-
nyelvű Királyi Jogakadémia.

8 Szombat Mária, Márta, Emő, Emőke, Im-
makuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8 530 éve, 1488-ban Mátyás király a bécsi tudományegyetem minden kiváltságait 
megerősítette, és rendszeressé tette a tanárok fizetését.

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

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája. 
Leona – görög–latin eredetű; jelen-
tése: oroszlán.

9

10 Hétfő Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10

11 Kedd Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11 80 éve, 1938-ban ünnepélyesen megnyitották a Kossuth Lajos utcai Sora áruhá-
zat, mely 800 négyzetméteres területével a város legnagyobb üzlete volt.
70 éve, 1948-ban tartotta megnyitó előadását az Állami Magyar (Nép)opera; 
Kodály Zoltán Háry Jánosát mutatták be Rónai Antal vezényletével. 
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Szombat Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 100 éve, 1918-ban a Gyulafehérváron tartott román nemzetgyűlésen kinyilat-
koztatták, hogy a románok el akarnak szakadni Magyarországtól, s Romániához 
akarnak csatlakozni; 26 (köztük Kolozs) megye elszakítását tervezték.
100 éve, 1918-ban Kratochvil Károly ezredes irányításával megalakult Kolozsvá-
ron a Székely Hadosztály, parancsnoksága a hadikórház részére lefoglalt Tanítók 
Házában működött.
130 éve, 1888-ban született Kolozsváron Csíki Endre zeneszerző 
(† 1949, Kolozsvár).

2 Vasárnap Aranka, Melinda, Vivien 
Advent 1. vasárnapja

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó származéka.

2 100 éve, 1918-ban a Károlyi-kormány Grandpierre Emil törvényszéki bírót Kolozs 
megye és Kolozsvár főispánjává iktatta, a Nemzeti Tanács erdélyi bizottságának fő 
kormánybiztosául Apáthy Istvánt nevezte ki.

3 Hétfő Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3

4 Kedd Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János, Szt. Bor-
bála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4 535 éve, 1483-ban IV. Szixtusz pápa, aki Mátyást „a hitetlenek és eretnekek 
pörölyé nek” nevezte, arra buzdította a királyt, hogy Csehországban keljen a kato-
likusok segítségére, akiket a kelyhesek kard élre hánynak.

5 Szerda Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Csütörtök Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós 

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6 560 éve, 1458-ban Temesváron keltezett oklevelével Mátyás király megtiltotta az 
idegen borok behozatalát Kolozsvárra.

7 Péntek Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelentése: 
halhatatlan.

7 170 éve, 1848-ban a december 1-jén Erdély vezérévé kinevezett Józef Bem len gyel 
tábornok Csucsára érkezett, ahol 11 000 gyalogot, 1350 lovast és 24 ágyút talált.
155 éve, 1863-ban a volt Királyi Líceum nagytermében megnyílt a magyar tan-
nyelvű Királyi Jogakadémia.

8 Szombat Mária, Márta, Emő, Emőke, Im-
makuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8 530 éve, 1488-ban Mátyás király a bécsi tudományegyetem minden kiváltságait 
megerősítette, és rendszeressé tette a tanárok fizetését.

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

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája. 
Leona – görög–latin eredetű; jelen-
tése: oroszlán.

9

10 Hétfő Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10

11 Kedd Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11 80 éve, 1938-ban ünnepélyesen megnyitották a Kossuth Lajos utcai Sora áruhá-
zat, mely 800 négyzetméteres területével a város legnagyobb üzlete volt.
70 éve, 1948-ban tartotta megnyitó előadását az Állami Magyar (Nép)opera; 
Kodály Zoltán Háry Jánosát mutatták be Rónai Antal vezényletével. 
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Jeles évfordulók

12 Szerda Gabriella, Otília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12

13 Csütörtök Lúcia, Luca, Otília  
Szt. Lúcia 

Lúcia, Luca – latin eredetű; jelen-
tése: virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 170 éve, 1848-ban az Erdély vezérévé kinevezett Józef Bem lengyel tábornok 
Nagybányán kelt levelében írta: „Biztosítom a honvédelmi bizottságot, hogy 
azon eszközökkel, melyek már megadattak és még megadatni ígértettek, Erdélyt 
visszafoglalom.”

14 Péntek Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14

15 Szombat Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 75 éve, 1943-ban hunyt el Merza Gyula armenológus, az EMKE egyik alapító 
tagja.

16 Vasárnap Aletta, Etelka
Advent 3. vasárnapja

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16 135 éve, 1883-ban született Temesváron Kós Károly erdélyi magyar műépítész, 
író, grafikus, politikus, tanár († 1977. augusztus 25., Kolozsvár).

17 Hétfő Olimpia, Iza  
Szt. Lázár 

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olümposz 
hegyéről való.

17 100 éve, 1918-ban Fernand Vix alezredes, az antant katonai bizottságának bu-
dapesti képviselője értesítette a magyar népkormányt, hogy az antant jóváhagyta 
Kolozsvár román katonai megszállását, tehát a magyar hadsereg sürgősen távoz-
zék onnan.

18 Kedd Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

18 370 éve, 1648-ban II. Rákóczi György fejedelem megerősítette a Mátyás király 
óvári szülőháza adómentesítéséről szóló adománylevelét.

19 Szerda Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19 100 éve, 1918-ban Károlyi Mihály miniszterelnök megtagadta Kolozsvár kiüríté-
sét; ugyanakkor Constantin Neculcea román tábornok arról érdeklődött Apáthy 
főkormánybiztostól, hogy hány nap alatt ürítik ki Kolozsvárt.

20 Csütörtök Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil 

Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 110 éve, 1908-ban 22 művész részvételével kiállítás nyílt a kolozsvári Református 
Teológia két termében, itt voltak láthatók első ízben impresszionista festmények a 
városban.

21 Péntek Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21

22 Szombat Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Zeusztól származó.

22 100 éve, 1918-ban Kolozsvár Főterén 50 ezres tömeg 26 vármegye magyarsá-
ga nevében tiltakozott a december 1-jei gyulafehérvári határozat, vagyis Erdély 
Romániával való egyesítése ellen; Apáthy István, Sándor József, Janovics Jenő 
és Vincze Sándor mellett két román szocialista politikus is felszólalt; határozatot 
fogadtak el, mely szerint Magyarországhoz akarnak tartozni.

23 Vasárnap Viktória, Győző  
Kenty Szt. János
Advent 4. vasárnapja

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 100 éve, 1918-ban a Román Nemzeti Tanács (Consiliul Naţional Român) képvise-
letében Octavian Utalea és Iulian Pop az apahidai állomáson fogadta a bevonulni 
készülő román hadsereg parancsnokait. Megjelent Haller Gusztáv polgármester, 
Bottka főkapitány és Somodi István tanácsos kíséretében tiltakozva a bevonulás 
ellen. A tárgyalások után Haller polgármester fali plakátokon nyugalomra, a rend-
bontások elkerülésére szólította fel a lakosságot.
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12 Szerda Gabriella, Otília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12

13 Csütörtök Lúcia, Luca, Otília  
Szt. Lúcia 

Lúcia, Luca – latin eredetű; jelen-
tése: virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 170 éve, 1848-ban az Erdély vezérévé kinevezett Józef Bem lengyel tábornok 
Nagybányán kelt levelében írta: „Biztosítom a honvédelmi bizottságot, hogy 
azon eszközökkel, melyek már megadattak és még megadatni ígértettek, Erdélyt 
visszafoglalom.”

14 Péntek Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14

15 Szombat Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 75 éve, 1943-ban hunyt el Merza Gyula armenológus, az EMKE egyik alapító 
tagja.

16 Vasárnap Aletta, Etelka
Advent 3. vasárnapja

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16 135 éve, 1883-ban született Temesváron Kós Károly erdélyi magyar műépítész, 
író, grafikus, politikus, tanár († 1977. augusztus 25., Kolozsvár).

17 Hétfő Olimpia, Iza  
Szt. Lázár 

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olümposz 
hegyéről való.

17 100 éve, 1918-ban Fernand Vix alezredes, az antant katonai bizottságának bu-
dapesti képviselője értesítette a magyar népkormányt, hogy az antant jóváhagyta 
Kolozsvár román katonai megszállását, tehát a magyar hadsereg sürgősen távoz-
zék onnan.

18 Kedd Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

18 370 éve, 1648-ban II. Rákóczi György fejedelem megerősítette a Mátyás király 
óvári szülőháza adómentesítéséről szóló adománylevelét.

19 Szerda Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19 100 éve, 1918-ban Károlyi Mihály miniszterelnök megtagadta Kolozsvár kiüríté-
sét; ugyanakkor Constantin Neculcea román tábornok arról érdeklődött Apáthy 
főkormánybiztostól, hogy hány nap alatt ürítik ki Kolozsvárt.

20 Csütörtök Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil 

Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 110 éve, 1908-ban 22 művész részvételével kiállítás nyílt a kolozsvári Református 
Teológia két termében, itt voltak láthatók első ízben impresszionista festmények a 
városban.

21 Péntek Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21

22 Szombat Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Zeusztól származó.

22 100 éve, 1918-ban Kolozsvár Főterén 50 ezres tömeg 26 vármegye magyarsá-
ga nevében tiltakozott a december 1-jei gyulafehérvári határozat, vagyis Erdély 
Romániával való egyesítése ellen; Apáthy István, Sándor József, Janovics Jenő 
és Vincze Sándor mellett két román szocialista politikus is felszólalt; határozatot 
fogadtak el, mely szerint Magyarországhoz akarnak tartozni.

23 Vasárnap Viktória, Győző  
Kenty Szt. János
Advent 4. vasárnapja

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 100 éve, 1918-ban a Román Nemzeti Tanács (Consiliul Naţional Român) képvise-
letében Octavian Utalea és Iulian Pop az apahidai állomáson fogadta a bevonulni 
készülő román hadsereg parancsnokait. Megjelent Haller Gusztáv polgármester, 
Bottka főkapitány és Somodi István tanácsos kíséretében tiltakozva a bevonulás 
ellen. A tárgyalások után Haller polgármester fali plakátokon nyugalomra, a rend-
bontások elkerülésére szólította fel a lakosságot.
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24 Hétfő Ádám, Éva, Adél Ádám – sumer–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 100 éve, 1918-ban reggel Haller Gusztáv polgármester a szamosfalvi vámnál fogadta 
a román hadsereg parancsnokait. Constantin Neculcea és Anton Gherescu tábornok 
néhány század katonával a Főtéren sorakozott fel, elsőként Tuliu Roşescu görögkeleti 
esperes üdvözölte őket. A bevonulók hórát táncoltak a Mátyás-szobor körül.

25 Kedd Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 170 éve, 1848-ban Bem tábornok felszabadította Kolozsvárt. Az idegen őrség több 
száz embert hátrahagyva Felekre menekült. Kolozsvár örömben úszott.
120 éve, 1898-ban Papp Gábor festőművész tervezte emléktáblával jelölték meg 
Bem József tábornok 1848-as lakhelyét, a Főtér sarkán lévő Teleki-házat.

26 Szerda István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

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

26 315 éve, 1703-ban a kurucok első alkalommal törtek be a Monostor felől Kolozs-
vár külvárosába.
130 éve, 1888-ban gróf Béldi Ákos főispán és Albach Géza polgármester jelenlé-
tében megnyitották az Erdélyrészi Technológiai Iparmúzeumot a főtéri plébánia 
négy helyiségében.

27 Csütörtök János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

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

27 300 éve, 1718-ban leiratával az uralkodó Kolozsvárt jelölte ki a Főkormányszék 
(Gubernium) székhelyéül.
100 éve, 1918-ban Született Sass László operaénekes, érdemes művész, a Kolozs-
vári Magyar Opera tagja.
170 éve, 1848-ban Bem kiáltványt intézett Kolozsvárról Erdély ellenséges érzel-
mű lakóihoz. A múltakért közbocsánatot ígért, de kijelentette, az alkotmányos 
kormány ellen elkövetendő minden politikai bűnt haditörvényszék fog büntetni.

28 Péntek Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28

29 Szombat Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29

30 Vasárnap Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 145 éve, 1873-ban született gróf losonci Bánffy Miklós (teljes nevén: Bánffy 
Miklós Pál Domokos) író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, 
politikus, külügyminiszter († Budapest, 1950. június 6.).

31 Hétfő Szilveszter, óév  
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelenté-
se: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 115 éve, 1903-ban nyitotta meg Szvacsina Géza polgármester a Honvéd 
(Dorobanţilor) utca 24. sz. alatt a kolozsvári Állami Gyermekmenhelyet.
100 éve, 1918-ban három napra Kolozsvárra érkezett Henri Berthelot francia 
tábornok, az antant balkáni seregeinek főparancsnoka. Tárgyalt Apáthy és Grand-
pierre kormánybiztosokkal, és arról biztosította a kolozsváriakat, hogy a város 
végleges sorsáról a békekonferencia fog dönteni.

25 éve, 1993-ban Kolozsvárt az 1989-es decemberi forradalom mártír városa 
címmel tüntették ki.
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24 Hétfő Ádám, Éva, Adél Ádám – sumer–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 100 éve, 1918-ban reggel Haller Gusztáv polgármester a szamosfalvi vámnál fogadta 
a román hadsereg parancsnokait. Constantin Neculcea és Anton Gherescu tábornok 
néhány század katonával a Főtéren sorakozott fel, elsőként Tuliu Roşescu görögkeleti 
esperes üdvözölte őket. A bevonulók hórát táncoltak a Mátyás-szobor körül.

25 Kedd Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 170 éve, 1848-ban Bem tábornok felszabadította Kolozsvárt. Az idegen őrség több 
száz embert hátrahagyva Felekre menekült. Kolozsvár örömben úszott.
120 éve, 1898-ban Papp Gábor festőművész tervezte emléktáblával jelölték meg 
Bem József tábornok 1848-as lakhelyét, a Főtér sarkán lévő Teleki-házat.

26 Szerda István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

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

26 315 éve, 1703-ban a kurucok első alkalommal törtek be a Monostor felől Kolozs-
vár külvárosába.
130 éve, 1888-ban gróf Béldi Ákos főispán és Albach Géza polgármester jelenlé-
tében megnyitották az Erdélyrészi Technológiai Iparmúzeumot a főtéri plébánia 
négy helyiségében.

27 Csütörtök János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

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

27 300 éve, 1718-ban leiratával az uralkodó Kolozsvárt jelölte ki a Főkormányszék 
(Gubernium) székhelyéül.
100 éve, 1918-ban Született Sass László operaénekes, érdemes művész, a Kolozs-
vári Magyar Opera tagja.
170 éve, 1848-ban Bem kiáltványt intézett Kolozsvárról Erdély ellenséges érzel-
mű lakóihoz. A múltakért közbocsánatot ígért, de kijelentette, az alkotmányos 
kormány ellen elkövetendő minden politikai bűnt haditörvényszék fog büntetni.

28 Péntek Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28

29 Szombat Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelentése: 
datolyapálma.

29

30 Vasárnap Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 145 éve, 1873-ban született gróf losonci Bánffy Miklós (teljes nevén: Bánffy 
Miklós Pál Domokos) író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, 
politikus, külügyminiszter († Budapest, 1950. június 6.).

31 Hétfő Szilveszter, óév  
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelenté-
se: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 115 éve, 1903-ban nyitotta meg Szvacsina Géza polgármester a Honvéd 
(Dorobanţilor) utca 24. sz. alatt a kolozsvári Állami Gyermekmenhelyet.
100 éve, 1918-ban három napra Kolozsvárra érkezett Henri Berthelot francia 
tábornok, az antant balkáni seregeinek főparancsnoka. Tárgyalt Apáthy és Grand-
pierre kormánybiztosokkal, és arról biztosította a kolozsváriakat, hogy a város 
végleges sorsáról a békekonferencia fog dönteni.

25 éve, 1993-ban Kolozsvárt az 1989-es decemberi forradalom mártír városa 
címmel tüntették ki.
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Amaryllis ma

Az Amaryllis volt számomra az a hely abban az időben, ahol ismét ráébredtem 
arra, hogy minden mindennel összefügg, kapcsolatban áll.

Kolozsvári egyetemista lévén lehetőségek ezrei kínálkoztak. A középkor mint 
olyan, egyik legkedvesebb álomterem volt. Kisebb koromban, táborokban a króni-
kaírás, a lovagi párbajok, íjazás lelkesítettek leginkább, és teljes erővel vetettem 
be magam a foglalkozásokba.

Elsőévesen elkerekedett szemekkel hallgattam csoporttársam vívótapasztalatait 
a brassói csapatnál. Mivel Kolozsváron csak román egyesületről tudtam, ezért ezt 
későbbre tartogattam magamban, amikor megszerzem hozzá a nyelvtudást. A re-
neszánsz tánc vagy zene volt a következő pont a listán. A dallamok könnyedsége 
mindig feltöltött, bánatot feledtetett, szívesen hallgattam, zenéltem őket – fuvolán. 
A tánccal pedig cserkészként, Déván találkoztam igazán először. Egy cserkészbá-
lon az ottani csapat tánca nagyon megtetszett. Régizene-fesztiválra nem sikerült 
eljutnom, de a táncot bokán csíptem egy barátnőm révén. Ő vezetett el Ünigéhez, 
és Ünige mutatott utat – ismeretlenül – a Passeggio reneszánsz táncegyüttes felé, 
akiket fel is kerestem a tanév közepén, és igazán igyekeztem felzárkózni.

Ebben az időben ismerkedtem meg Anikóval. Anikó, aki a színes ruhás – éppen 
náthás – tördelő a Vasárnapnál. Mivel készítettem pár rajzot a lapnak, a szerkesztő-
ség felajánlotta segítségét, így csöppentem hozzá az első rajzolt mesével – tördelésre. 
A közös munkánk során derült ki, hogy ő is reneszánszos. Sőt mi több, ő az, aki a 
dévai csapatot tanította, tanítgatja! Elmeséltem a passeggiós utamat, ami akkorra 
már órarendi összeférhetetlenség miatt más mederbe terelődött: már nem táncol-
tam. Ő pedig elmondta, hogy nagyon szeretné, ha kinyílna a régi virág – újra –, 
az Amaryllis tánccsoport, mely egy ideje megfeneklett. Természetesen örömmel fel-
ajánlottam segítségemet a toborzáshoz, csatlakozáshoz. De erre még várni kellett.

Másfél év telt el. Eközben elkészült még egy Anikó-tördelte mese, én pedig 
kipróbáltam magam sok minden másban is. A reneszánsz tánc elhalkult, csupán 
néha, dallamok meséltek pajkos történeteket.

2016 nyarán ismerkedtem meg jobban Szilárddal, aki ősztől Kolozsvárra ké-
szült, s aki Déván a táncosok között volt, mikor gyökeret vert bennem a gondolat.

A Kolozsvári Magyar Napok egyikén csüggedt ténfergés után sodródott elém 
Anikó a forgatagban, és lelkesen mesélt, hogy végre talán elindulhat, kinyílhat az 
Amaryllis. Szilárd, mint biztos pont, régi táncosként volt jelen e tervben. Örvend-
tem, s a csüggedés rég szertefoszlott bennem, akármi is volt. Ősszel meghirdettük, 
szórtuk a lehetőség hírét. Sikeresen összeverődött egy maroknyi lelkes csapat. 
Ünigének pedig itt köszönhettem meg végre személyesen, hogy akkor segített el-
indulnom az idevezető úton.
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Az idő a Passeggiótól az Amaryllisig sok mindenre megtanított. Az emberek, 
akik ezalatt az utamba csöppentek, csak építően hatottak, és most itt vannak 
majdnem mind, egy csapatban.

Az  Amaryllis most újra virágzik, bővülő szirmokkal, újuló levelekkel. A  ta-
laj biztosított, öntöznek bennünket. Tanulunk, táncolunk, nevetünk, sugárzunk. 
Együtt.

Öröm kívülről is nézni bennünket, felemelő belülről látni a befogadókat. És ne-
kik tetszik, amit csinálunk, látják, hogy jó, és meghívnak, hadd mutassuk meg 
máshol is mindezt.

[Krónika
2017. szeptember 25–26.
Kastélyok vidékére, kúriák földjére hívtak bennünket táncolni szeptember végén. 

Hunyad megyében őket ünneplik, őket keltik életre kedves emberek nagyszerű munká-
val. Reneszánsz Kastélyfesztivált szervezve varázsoltak középkori hangulatot esténként 
a (bál)termekbe, és idén ennek lehettünk részesei mi is. Első olyan alkalom volt ez, 
amikor közösen utaztunk valahová, kirándultunk és mulattunk együtt, Amaryllisként.

Igazán örvendek, hogy ilyenfajta minőségi időt tölthettem veletek, táncosokkal. 
A próbafolyamat tömbösített kurzushétvégéhez volt hasonló, ám annál jóval eredmé-
nyesebbnek bizonyult. Hétvégés tánctanulás, bizalmak kiépítése,  felfedezése, szelle-
mi jelenlét, batyus ebédek és tejes-mézes-kakaós kávék, kalimbálások és nevetések. 
Köszönöm!

Á! És a zenés főpróba! Számomra kiskoncerttel ért fel. Hogy esetleg nincsenek nagy 
igényeim? Ritka dallamokat élő hangszerekből hallani bűbáj.]
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Andorkó Júlia Eszter

A vallásszabadság jubileumi évének 
mérföldkövei

Az Úr 2018. esztendeje jeles év az unitáriusok számára. 450 évvel ennek előtte 
Tordán olyan törvény született, amely világra szóló volt: senkit hitéért üldözni 
nem szabad, minden gyülekezet maga választhatja meg, hogy milyen prédikátort 
hallgat. A szabad vallásgyakorlás eme példa nélküli törvénybe iktatásától számítja 
fennállását az unitárius egyház, így folyó év január 12-én Bálint Benczédi Ferenc 
unitárius püspök megnyitotta a jubileumi év rendezvényeinek sorozatát a kolozs-
vári belvárosi unitárius templomban. Az unitárius egyház feje elmondta, hogy a 
vallásszabadság gondolata nem nyugati import: az egyházalapító Dávid Ferenc a 
Szentírást tanulmányozva fogalmazta meg, hogy az evangéliumnak a központi 
tanítása a szerető Isten egysége. Amíg máshol nagyfokú türelmetlenség jellemezte 
a reformáció mozgalmait, üldözték, aki merészelt másként gondolkodni (ékes pél-
dája ennek a türelmetlenségnek például Szervét Mihály kivégzése, akit Genfben 
máglyahalálra küldtek hitéért), Erdélyben volt egy kurta időszak, amikor ezt el 
lehetett kerülni.

Az ünnepi istentiszteletet igazán különlegessé tette Allan Williams zeneszerző 
Híd menny és ég között című vonósnégyesének ősbemutatója. A zeneművet a kínai 
hagyományos zenészek citeraszerű hangszere, a gu-kin ihlette. A mű méltó zenei 
aláfestése annak, amit Körösfői-Kriesch Aladár híres festménye sugall: Dávid Fe-
renc alakja is mintha az eget és a földet akarná összekötni.

A kolozsvári istentisztelet felvezetője volt a január 13-ai, nagyszabású tordai 
ünnepségnek.

Az egykori országgyűlés színhelye, Torda katolikus temploma január 13-án 450 
év után ismét zömmel unitáriusokkal volt tele. A közel 1600 résztvevő nyilván 
nem jutott be a tordai katolikus templomba, de az unitárius és a főtéri református 
istenházába zsúfolódva kivetítőkön követte az ünnepi eseményeket. A magyaror-
szági közszolgálati televízió (MTVA) biztosította a tordai ünneplés teljes körű élő 
közvetítését, ami által sok tízezer nemzettársunk csatlakozhatott lelkileg az ünne-
pi gyülekezethez. Képviseltették magukat a Kárpát-medencei magyar egyházak, 
az amerikai egyesült államokbeli és angliai unitárius egyházi szervezetek, a ro-
mán ortodox és görögkatolikus egyház, Magyarország Országgyűlése és kormány-
zata, Románia kormányának egyházügyi államtitkársága, erdélyi és magyarorszá-
gi közéleti-politikai elöljárók. Az erdélyi magyar történelmi egyházak főpásztorai 
jelenlétükkel, valamint az általuk elmondott ünnepi beszédekkel tisztelték meg az 
ünnepséget. A Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett vallásszabadság éve 
szellemiségében zajlott rendezvényen Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius 
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Egyház püspöke elmondta: „A ma ünnepelt 450 éves tordai vallásügyi határozat 
nemcsak azért értékes, egyedi és ragyogó, mert meghaladja korát, hanem első-
sorban azért, mert a gondviselés jelenlétére mutat. Meggyőződésem szerint mi 
most elsősorban nem a történelmi múltra emlékezünk, hanem a jövőnek teszünk 
ígéretet, hogy az 1568. évi határozatban felvillanó nemes szándékot, amely Jézus 
tanításában is oly tisztán megnyilvánul, megvalósítsuk.” Az ünnepi esemény ke-
retében Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója ismertette 
az erdélyi magyar és szász protestáns egyházak előterjesztését, amelyben felkérik 
Magyarország és Románia országgyűlését, valamint az Európai Parlamentet, hogy 
méltassák a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánít-
sák a vallásszabadság napjává. Az ünnepség a vallásszabadság emlékművének fel-
avatásával zárult. Liviu Mocan kolozsvári szobrászművész alkotását és a vallássza-
badság eszmeiségét Gyerő Dávid egyházi főjegyző avatási beszédében ismertette.

Az ünnepi év következő jeles mozzanatát megalapozta a Magyar Országgyűlés 
határozata: február 22-én a vallásszabadság emléknapjának nyilvánította január 
13-át. Március 9-én pedig majd 450 unitárius ünnepelte meg a jeles döntést a 
Magyar Országházában. Talán sem a köszöntőbeszédek, sem az előadások nem 
fejezhették ki jobban az egybegyűltek lelkületét, mint amikor a magyar himnusz 
eléneklése után egyszerre, mintegy vezényszóra csendült fel a ajkakon a székely 
himnusz is. Hogy a vallásszabadság kihirdetése kiemelt fontosságú magyar érték, 
azt talán ennél semmi sem bizonyítja jobban.
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A  protestáns egyházak kö-
zös előterjesztése az Európai 
Unió illetékeseihez és Románia 
Parlamentje elé is eljutott; ja-
nuár 23-án Brüsszelben, április 
18–19-én Bukarestben is jubi-
leumi konferenciára került sor. 
Hogy az európai vezetőknek és 
Romániának is érték a vallás-
szabadság, nem kétséges. Hogy 
ennek szimbolikus és nyilvános 
elismerése még várat magára? 
A  türelem, a  kölcsönös tiszte-
let, a szabadsággal együtt járó 
korlátok elfogadása örök embe-
ri leckénk. Egykor, a protestan-
tizmus szárba szökkenésekor is, 
de ma is, a felekezeti és etnikai 
feszültségeket felerősítő beván-
dorlások korában is.

Éppen ezért nem véletlen, 
hogy július 7-én az unitárius 
egyház olyan intézményt avat, 
amelyben a vallásszabadsághoz 
kapcsolódó kérdéseket kutatják 
majd. A  Vallásszabadság Háza 
nemcsak a tudományos kuta-
tásnak, de konferenciáknak, 
kiállításoknak, koncerteknek, 
művészeti-kulturális esemé-
nyeknek is otthona kíván lenni.

A  jubileumi év nem csak e 
felekezet múltjának felidézé-
séről szól. Nemcsak az emlé-
kezés, hanem az előretekintés 
jegyében is ünnepelnek az uni-
táriusok: a  múlt mélységeibe 
kapaszkodó gyökerekkel van 
remény az új hajtásokra is.
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Fodor János

Impériumváltás Erdélyben 1918–1921

Az első világháborút követően az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésével Er-
dély Romániához került. Az impériumváltás, majd az azt követő integrációs idő-
szak többéves folyamat eredményeként jött létre. Az impériumváltás, más szóval 
hatalom- vagy főhatalomváltás szűkebb értelemben, a mi esetünkben azt a rövid 
időszakot jelenti, amely az Osztrák–Magyar Monarchia de jure felbomlásától egé-
szen a trianoni békeszerződés (1920. június 4.) aláírásáig tartott, illetve ennek a 
következő év nyarán történő ratifikálásáig. A tágabb értelmezési keret már jóval 
kimerítőbb megközelítési lehetőségét nyújtja ennek az időszaknak. Kezdve a na-
cionalizmusok és nemzeti mozgalmak kialakulásától, végig a „hosszú 19. század” 
eseménysorozatain, el egészen az első világháború befejezéséig. Beleértve termé-
szetesen a világháború végét jelentő eseményeket, de túllépve ezeken, a békeszer-
ződés aláírásán túlmenően a tágabb perspektíva megengedi, hogy mondjuk az 
1923-as román alkotmányt követő időszakot is ide értsük, hiszen ennek a folyomá-
nya volt a Romániához csatolt területek későbbi lassú adminisztratív integrációja.

Ezt az időszakot több kisebb periódusra vagy stációra lehet osztani, a korszak 
jobb megértése érdekében. Az  első ilyen stációt a háború vége jelentette. 1918 
januárjában Woodrow Wilson amerikai elnök 14 pontból álló békenyilatkozatá-
ban az Osztrák–Magyar Monarchia népeinek az autonóm fejlődés biztosítását írta 
elő, ugyanazon év októberében pedig válaszjegyzéket küldött a magyar különbé-
ke-ajánlatra, melyben az autonómiát már nem tekintette elegendő biztosítéknak 
a béke megteremtéséhez. Október 18-án Alexandru Vaida Voievod a jegyzékre 
reagálva szólalt fel a budapesti országgyűlésben, ahol a következőket mondta: 
„Azon természetes jognak alapján, hogy a sorsa felett minden nemzet maga ren-
delkezhessék, amely jogot a Monarchia fegyverszünet iránti ajánlatával most már 
Magyarország kormánya is elismert, a magyarországi és erdélyi román nemzet e 
joggal kíván élni, és ehhez képest követeli a maga részére is a jogot, hogy teljesen 
szabadon és minden idegen befolyástól menten önmaga határozhassa meg intéz-
ményes állami elhelyezkedését és koordináltságának viszonyát a szabad nemzetek 
között.” Az élesebb szemű budapesti politikusok tudták, hogy mindez mit jelen-
tett: a románok nem kívánnak Magyarország keretei között élni, azonban a parla-
menti képviselők többsége, akárcsak a magyar közvélemény nem vette komolyan, 
elhanyagolandó nyilatkozatnak tartotta.

A Wekerle-kormány lemondásával és az őszirózsás forradalom kibontakozásá-
val, október 31-én a budapesti Vadkürt szállóban megalakult a Román Nemzeti 
Tanács. November 5-én nyilvánosságra hozták az ún. Lansing-üzenetet, melyben 
az állt, hogy az amerikai elnök „rokonszenvez a románok nemzeti egységének gon-
dolatával”, valamint az AEÁ ígéretet tett arra nézve, hogy befolyását érvényesíti 
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hogy amennyiben a kivonuló Mackensen hadseregét nem háborgatják, „Románia 
törekvéseit jóindulatúan kezelik”. Ezzel gyakorlatilag a győztes hatalmak mellett 
az addigi ellenfél is szorgalmazta Románia erdélyi bevonulását. A második, már 
kevésbé jól elkülönülő stációt a nemzeti tanácsok időszakaként lehetne tekinteni, 
amikor a Károlyi-kormány békés úton próbált érvényt szerezni politikájának.

November 9-én a Román Nemzeti Tanács Aradról „ultimátumot” küldött a bu-
dapesti Magyar Nemzeti Tanácsnak, melyben bejelentették a románok elszakadá-
si törekvéseit. Jászi Oszkár a kormányküldöttség élén november 13-án érkezett 
Aradra, kiegészülve erdélyi bizottsági tagokkal, valamint a szász és sváb nemzeti 
tanácsok delegátusaival. Az RNT visszautasította Jászi ajánlatát, melyet követően 
egy 11 pontból álló átmeneti javaslatot tett, melyben a román többségű területeket 
teljesen az RNT fennhatósága alá helyezte volna. Azonban a román tárgyalófelek 
részéről erre is visszautasító válasz érkezett. Az elutasítás hatására Jászi értetle-
nül megkérdezte: „Végtére is mit akarnak a románok?” – „Teljes elszakadást” − 
válaszolta Iuliu Maniu.

November 13-án (gyakorlatilag Jászi aradi tárgyalásai alatt) aláírták a belg-
rádi katonai konvenciót, melynek lényeges következménye, hogy a szövetségesek 
(így az újra hadat üzenő Románia is) megszállják Erdély egy részét, egészen a 
Pécs–Baja–Maros–Beszterce demarkációs vonalig. Bizonyos román királyságbeli 
előőrsök már november 12-én (a MÁV jelentése szerint korábban is) megjelen-
tek a Gyimesekben, melyet követően lassan haladva szállták meg a székelyföldi 
településeket. A megszállásról kétségbeesett táviratokban adtak hírt a budapesti 
kormányzatnak, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a benyomuló román csapatok 
antant csapatoknak tekintendők, és arra utasították a helyi közigazgatást, hogy 
gondoskodjék elszállásolásukról, valamint élelmezésükről. 1918. november 26-án 
Csíkszeredába, december 2-án Marosvásárhelyre, december 6-án Székelyudvar-
helyre vonultak be.

A katonai konvenció és az aradi tárgyalások eredményeinek tudatában Beth-
len István november 17-én több erdélyi vezetőt hívatott Marosvásárhelyre, ahol 
egy „székely nemzetgyűlés” megszervezését próbálta előkészíteni. A gyűlésen a 
vártnál kevesebben jelentek meg, nem volt sikeres akció. A gyűlés a kormányhoz 
intézett kérelmében a megszállás lehetséges elkerülését kérte, valamint hogy az 
Erdélyi Nemzeti Tanács keretében hozzanak létre egy olyan szervezetet, amely a 
székelységet szervezné meg. Erre már végképp nem került sor, mivel december 
2-án a román hadsereg bevonult Marosvásárhelyre.

Antalffy Endre, a marosvásárhelyi Nemzeti Tanács vezetője számára csupán a 
szászrégeni Román Nemzeti Tanáccsal való kapcsolatfelvétel után vált világossá, 
hogy Szászrégen után Marosvásárhelyre is hamarosan bevonul a román hadse-
reg, amit a városi polgárság számára is nyilvánossá tett. Ebből is az következik, 
hogy Antalffyék nem kommunikáltak Bethlen István körével, akiknek tudomásuk 
volt a belgrádi katonai konvencióról, valamint a közeledő román megszállásról. 
A magyar kormány hivatalos közleményt ezzel kapcsolatban csak a későbbiekben 
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küldött ki Erdélybe. Például a kolozsvári Apáthy István csak december 8-án kapta 
kézhez a katonai konvenció szövegét.

A megszállással kapcsolatban Marosvásárhelyen már november 29-én történik 
szerény utalás a városi sajtóban a polgármester révén, miszerint nála jelentkezhet, 
aki hajlandó elszállásolni a megszálló csapatok tisztjeit. Közvetlenül a megszállás 
előtti, valamint az azt követő napokban a városban működő valamennyi sajtóor-
gánum különféle információkat szolgáltatott a lakosság nyugalmának megőrzése 
céljából: ismertették a román csapatok csíkszeredai, majd szászrégeni bevonulá-
sát, annak problémamentességét, valamint a román parancsnokokról pozitív képet 
igyekeztek festeni. Azzal próbálták fenntartani a köznyugalmat, hogy a megszál-
lást ideiglenes, pár hónapos állapotként képzelték el: „sokáig ez az állapot nem 
tarthat. Néhány hónapra kell csak elszenvednünk a háború következményeit” – 
írta a Székely Napló. 1918. december 2-án, dél körül Szászrégen felől a román és a 
magyar nemzetőrség és a városi vezetőség fogadta az előőrsöket, ezzel megkezdő-
dött Marosvásárhely katonai megszállása. A megyeházára a magyar zászló mellé 
felkerült a román zászló is, az okkupáció jeleként. Akárcsak Székelyudvarhelyen, 
Csíkszeredában vagy később Kolozsváron, a lakosság Marosvásárhelyen sem ta-
núsított ellenállást. Egyetlen incidensként annyit említett a sajtó, hogy a bevo-
nuláskor Mihály Vajda Nagy-Romániáját említő szórólapokat osztottak, aminek 
ügyében „a Nemzeti Tanács az illetékes helyen fog eljárni”.

December első napjaiban a megszállás nem változtatott a város addigi életvi-
telén, csupán a zárórákat határozták meg, valamint a rend fenntartását immár 
közös (román és magyar) erőkkel végezték. A megszálló csapatok parancsnoka, 
Traian Moşoiu tábornok december 5-én érkezett a városba. A megszálló hatóságok 
első intézkedése a magyar nemzetőrség leszerelése volt. A budapesti kormányzat-
tal való érintkezést fokozatosan akadályozták, először a levélcenzúra bevezetésé-
vel, majd a táviratküldés tilalmával, amelyet a magyarországi lapok feltartása kö-
vetett. Ez utóbbit először csak cenzúrázták, majd teljes mértékben visszatartották. 

A román hadsereg bevonulása Kolozsvárra 1918-ban

Traian Moșoiu tábornok, 
a bevonuló csapatok 

parancsnoka
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hogy az addigi megjelenésük rendszerességét összehangolták, egymást felváltva 
mindennapra biztosították a folyamatos tájékoztatást. Ezzel nyilván arra is köte-
lezték a városi hírlapfogyasztókat, hogy mindegyik lapból vásároljanak. A sorrend 
így nézett ki: hétfőn az Ellenőr, kedden a Székely Ellenzék, szerdán a Székely Nap-
ló, csütörtökön a Székely Ellenzék és az Ellenőr, pénteken az Ellenzék, szombaton 
a Székely Napló, vasárnap a Tükör jelent meg. Ez az állapot nagyjából egy hétig 
tartott. Továbbá a román hatóságok bevezették a városból való kiutazási tilalmat, 
amit azzal magyaráztak, hogy így megakadályozható a tisztviselők elmenekülé-
se. Ez az intézkedés azonban megnehezítette azoknak a dolgát, akik a kolozsvári 
magyar nagygyűlésre utaztak volna 1918. december 22-én. Marosvásárhelyen a 
román államhatalmat képviselő katonai parancsnokság a kommunikáció megsza-
kításával készítette elő a közigazgatás átvételét: a magántelefon-hálózatot teljesen 
lekapcsolták, a cenzúra és az utazási tilalom a megyére is kiterjedt. A nagyszebeni 
székhelyű Kormányzótanács a közigazgatás átvételét Marosvásárhelyen és Maros-
Torda vármegyében az egész Erdélyre kiterjedő hatalomátvétel részeként valósí-
totta meg. Erre 1919 januárjában került sor, vagyis addig maradhatott érintetlenül 
a korábbi magyar közigazgatás.

Azt megelőzően azonban lényeges esemény volt a történetben a december 1-jei 
román nagygyűlés. Ennek megszervezését illetően a november végén Budapesten 
tartózkodó Iuliu Maniut Jászi Oszkár biztosította arról, hogy a magyar kormány 
nem fogja megakadályozni a nemzeti gyűlés megtartását. Sőt felső utasításra a 
MÁV különvonatokat biztosított a gyulafehérvári gyűlésre utazók számára. A kül-
döttek mintegy fele-fele arányban érkeztek az erdélyi 26 vármegyéből, valamint 
Romániából és a hadsereg kötelékéből, továbbá hozzájuk csatlakozott több tízez-
res létszámú környékbeli lakos. Felolvasták a gyulafehérvári határozatot, melyet 
egyhangúlag fogadott el mind az 1228 hivatalos delegált. A gyulafehérvári nagy-
gyűlésről mintegy mellékes információkat közölt az erdélyi magyar sajtó, így a 
közvéleményt részleteiben ekkor nem tájékoztatták. Az  egyik meghatározó ko-
lozsvári napilap, az Ellenzék december 2-i számában Nem volt egységes a román 
nemzetgyűlés címmel közölt beszámoló cikket (a lap második oldalán), tévesen 
kiemelve, hogy a román szocialista küldöttek nem álltak feltétlenül az elszaka-
dás mellett. A hasonló tájékozatlanságot és a helyzet teljes félreértését fokozta 
a lap december 4-i számában megjelent publicisztika, melyben „megnyugtatják” 
a kedves olvasót, kijelentve, hogy a „román nemzetgyűlés határozata nem lehet 
más, csak egy óhajtás”, vagy utópisztikus törekvés arról, hogy mit szeretnének 
megvalósítani.

A gyulafehérvári gyűlés mindenképpen kezdete volt az erdélyi szintű kettős 
hatalmi helyzet kialakulásának, amely a következő stáció időszakát is jelzi egy-
ben. A december 1-jei gyűlésen a delegáltak egy 200 tagú Nagy Nemzeti Tanácsot 
választottak, amely másnap delegációt küldött a román királyhoz, iktatva a ha-
tározat első (az egyesülést kimondó) pontját. Ugyancsak december 2-án a Nagy 
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Nemzeti Tanács kijelölte a megszállt területeken végrehajtó szervként működő 15 
fős Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) tagjait Iuliu Maniu vezetésével. A ké-
sőbbiekben, egészen az 1920. április 20-i feloszlatásáig a Nagyszebenben székelő 
Kormányzótanács, hol kevesebb, hol több hatáskörrel, de együttműködve a buka-
resti kormányzattal, a legmeghatározóbb erdélyi politikai orgánum volt. A „kettős 
hatalmi helyzet” azt is jelentette, hogy némely településeken az egyes nemzeti 
tanácsok, a régi magyar közigazgatás, valamint a Kormányzótanács által kineve-
zett román szervek párhuzamosan működtek együtt, viszont a román hadsereg 
bevonulása utáni első intézkedéseként berendelte a fegyvereket, sajtócenzúrát és 
éjszakai kijárási tilalmat vezetett be. Ez az állapot többnyire a román hadsereg 
bevonulását követő hetekre volt jellemző, de ahova később vonult be a hadsereg 
(pl. Szatmárnémeti, Nagykároly), ott nem volt jellemző a kettős hatalom időszaka.

A román hadsereg néhány ponton átlépte a belgrádi egyezményben meghatá-
rozott demarkációs vonalat, majd december 12-én Henri Berthelot tábornok ön-
hatalmúlag engedélyezte a Szatmárnémeti–Nagykároly–Nagyvárad–Arad vonalig 
történő előrehaladást. Később pedig a Vix-jegyzék tulajdonképpen Károlyi poli-
tikájának a kudarcát jelentette, melyet 1919. március 21-től a Tanácsköztársaság 
időszaka követett. A román hadsereg bevonulása többnyire békésen történt. Akár-
csak Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában vagy később Kolozsváron, a  lakosság 
Marosvásárhelyen sem tanúsított ellenállást. Mint említettük, a helyi újságok a 
nyugalom megőrzésére intették a lakosságot, emellett ismertették a megszállás 
idejére vonatkozó teendőket. A marosvásárhelyi Ellenőr című lap kiemelte „hogy 
ne hősködjék senki, ok nélkül ne csináljon bajt”, és hogy „a román járőrökre, ka-
tonákra megjegyzést ne tegyenek, azokkal ne gúnyolódjanak, mert nagyon kelle-
metlen következményekkel járhat”. Továbbá azzal is próbálták fenntartani a köz-
nyugalmat, hogy a megszállást ideiglenes, pár hónapos állapotként képzelték el.

Apáthy kormánybiztos, valamint a székely és magyar nemzeti tanácsok szer-
vezésében 28 megye magyarságának részvételével december 22-én Kolozsváron 
a kelet-magyarországi magyarság nagy nemzetgyűlését tartották meg. Kolozsvár 
Főterén, több tízezres nagyságrendű tömeg alkotta gyűlésen az erdélyi magyar-
ság számára az önrendelkezési jogot követelték, ugyanakkor kimondták azt is, 
hogy nem kívánnak elszakadni Magyarországtól. Az 1919. január 8-án szerve-
zett medgyesi gyűlésen az erdélyi szászok kinyilvánították a Román Királysághoz 
való csatlakozásukat, jobb feltételeket remélve a jövőbeli államberendezkedésben. 
A román önrendelkezési kísérletekre szervezett kolozsvári gyűlés azonban vissz-
hangtalan maradt, december 24-én Kolozsvárra is bevonult a román hadsereg. 
A román hadsereg 1919. január közepére elérte a Máramarossziget–Nagybánya–
Zilah–Csucsa vonalát, január 17-én Kézdivásárhelyre, áprilisban pedig Nagyvá-
radra vonult be.

Az impériumváltás következő fázisa az erdélyi helyi közigazgatásoknak a Kor-
mányzótanács ellenőrzése alá vonása volt. Ennek megfékezésére, valamint a ha-
talmi helyzet átalakulására való reakcióként történtek bizonyos kísérletek az önál-
ló helyi hatalmi központok kialakítására: ilyen volt a Bánáti Köztársaság Temesvár 
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nyadon a Kalotaszegi Köztársaság. Azonban ezek nagyon rövid életű, többnyire in-
kább sikertelen kísérletek vagy próbálkozások voltak, melyeket hadsereg és önálló 
szervezeti háttér nélkül nem volt lehetőség megvalósítani.

A szimbolikus térfoglalás is helyet kapott: nagyjából 1919 első felében Erdély 
nagyvárosaiban ledöntötték, eltávolították vagy megrongálták a Monarchia ide-
jén állított köztéri szobrokat, valamint rendre átnevezték az utcákat, köztereket. 
A közigazgatásban a román nyelvet tették hivatalossá, a köztisztviselőket pedig 
románnyelvvizsgára kényszerítették. Ugyanebben az időszakban kezdődtek a ro-
mán államra letett hűségeskük ügye, melyet a köztisztviselők, ügyvédek kötelesek 
voltak letenni, ellenkező esetben menesztették őket állásukból. A  magyar kor-
mány a békeszerződés aláírásáig informális csatornákon tájékoztatott és megtil-
totta a hűségeskü letételét. Így azon tisztviselők, akik attól tartottak, hogy egy 
újabb határváltoztatás esetén hazaárulóknak tekintik őket, visszavonták a már 
letett hűségesküt, és többen felmondtak állásukból. A  hűségesküt nem tett, de 
még állásban levő tisztviselőket Magyarországról érkező segélyekből fizették ki, 
ahogyan az iskolai oktatókat is.

Az  impériumváltás következő stációja az erdélyi önszerveződési mozgalmak 
megjelenése volt. Választás elé került az erdélyi magyar politikai elit is. Egy ré-
szük Magyarországra települt, és itt folytatta politikai tevékenységét. Ilyen volt 
például Bethlen István, ifj. Ugron Gábor stb. Mások viszont amellett döntöttek, 
hogy Erdélyben maradnak, és a román állam keretei között folytatják életüket. 
Ebbe a csoportba tartozott többek között Bernády György, Gyárfás Elemér, Ugron 
István, Jakabffy Elemér, Bethlen György, Kós Károly és még sokan mások.

1919 novemberében a román hatóságok által megszállt valamennyi területen 
országgyűlési választásokat tartottak. Erre válaszul az erdélyi magyarság többsé-
ge politikai passzivitásba vonult. A passzivitás–aktivitás vitájának a kérdésköre 
pedig az impériumváltás következő stációját jelöli. A passzivitást azzal indokolták, 
hogy a Párizsban zajló békekonferencia területi változásokat hozhat, így meg kell 
várni annak eredményeit. A passzivitás ellenére voltak olyan csoportok, amelyek 
indultak volna az 1919-es választásokon. Ilyen volt Maurer Béla, a nagyszebeni Új 
Világ című lap szerkesztője, aki levélben fordult valamennyi erdélyi magyar poli-
tikai személyiséghez, megpróbálván meggyőzni őket, hogy vegyenek részt a vá-
lasztásokon. Bernády egy igencsak udvarias levélben visszautasította a találkozón 
való részvételét, arra hivatkozva, hogy nem ismeri annak pontos célját, a politikai 
szervezkedést pedig ekkor még igencsak károsnak tartja. Levelét azzal zárta, hogy 
„a többit bízzuk egyelőre a békekonferenciára, amelytől bölcs és igazságos ítéle-
tet várunk”. Bernády visszautasítását vélhetően nem vette komolyan Maurer és 
nagyszebeni csoportja, akik indulni kívántak a már említett 1919-es országgyűlési 
választásokon, és egy újabb táviratban Maros megyei szenátorjelöltséggel kínálták 
Bernádyt. Ő ezt is visszautasította, ahogyan a többi megkeresett erdélyi magyar 
politikus is. A nagyszebeni csoportosulás mindenképp indulni kívánt a választáso-
kon, és ennek érdekében megalakították az Egyesült Székely Nemzeti és Magyar 
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Demokrata Pártot. Aho-
gyan a nevéből is látszik, 
nem egy letisztult politikai 
koncepcióval rendelkező 
csoportosulás volt, hanem 
inkább néhány olyan op-
portunista szervezkedése, 
akik előnyt próbáltak ko-
vácsolni az impériumvál-
tás folyamatából adódó 
helyzetből. A  „párt” hiva-
talos lapja a már említett 
Új Világ volt, melyben pa-
cifista és behódoló üzene-
teket fogalmaztak meg, 
eldöntött tényként kezelve 
(1919-ben!), hogy Erdély 
Romániához került. Ennek 
megfelelően a Kormányzó-
tanács támogatását élvez-
ték, és az 1919-es válasz-
tásokon nem szerepeltek 
eredménytelenül: 8 képviselőt és 4 szenátort (hasonlóképpen kihívó nélkülit) 
juttattak a romániai törvényhozásba. A csoport munkásságát talán Fáy József or-
szággyűlési felszólalása jellemzi leginkább: „Nem tagadom, hogy léteztek olya-
nok, akik agitációs szólamokat használva a székelység bölcs nyugalmát háborítani 
akarták. De Képviselő Urak, ezeknek semmi jelentőségük nincs. Ezek az emberek 
nem tudják becsapni és megbolondítani bölcs, szófogadó, munkás székely népün-
ket. A székelység 1500 éve él az erdélyi hegyek lábainál, történelmének többsé-
gét a magyar állam mostohagyermekeként élte meg (hosszas taps). A különálló 
hagyományos székely életmód a magyar soviniszta törekvések áldozatává vált, 
majdnem ugyanúgy, ahogy a más, régi, a magyar állam területén élő nemzetisé-
gek (egybehangzó taps, kiáltások). A más népekhez viszonyított (és a magyarhoz 
képest is) elkülönülő identitás fejlettségére bizonyíték az, hogy a székely csapa-
tok 1600 körül Mihai Viteazul seregével közösen harcoltak (viharos taps, bravó 
kiáltások).”

A  csoport nem túl dicsőséges „munkássága” igencsak hamar leáldozott: 
az  1920-as választásokkor már senki nem került a parlamentben a „régi” újvi-
lágosok közül. Mindenesetre voltak hasonló példák, vagyis olyan magyar jelöl-
tek, akik a román pártok listáin indultak: A Román Nemzeti Liberális Párt Kiss 
Gézát és Szőts Gézát támogatta, a  Román Néppárt pedig Ébert Ernőt indította 
saját listáján mint „ügyeletes magyarokat”. Ezek a személyek és csoportok ebben 
a korai időszakban nem élvezték az erdélyi magyarság támogatását, és a későbbi 

Marosvásárhely főtere az eltávolított szobrok talapzatával
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periódusban is renegátként, hazaárulóként tekintettek reájuk. Ettől függetlenül a 
felsoroltak közül egyesek gyakorlatilag képviselői karriert tudtak építeni, amely 
több esetben eltartott egészen az 1930-as évek közepéig. Tőlük eltekintve az erdé-
lyi magyarság politikai és szellemi vezetőinek többsége a békeszerződés aláírásáig 
politikai passzivitásba vonult, amelynek felülbírálását 1920-ban számos dilemma 
és vita következtében végezték. Hasonlóan passzív maradt az erdélyi magyarság 
az 1920-as romániai választásokon is. A trianoni békeszerződés aláírását követően 
Bernády György, Gyárfás Elemér, Kós Károly és többek röpiratai hatására kezdett 
kimozdulni az erdélyi magyarság a politikai passzivitásból.

Bernády György számára a politikai passzivitásból kivezető utat az 1920-as 
országgyűlési választásokat megelőző időszak jelentette. Ekkor jutottak tudomá-
sára – bár még nem volt aláírva – a trianoni békeszerződésben szereplő döntések 
a határkérdésre vonatkozóan, így a mielőbbi cselekvés mellett döntött. Három 
röpiratot adott ki, melyek közül kettőt 1920 májusában (Emlékirat és Nyílt levél), 
valamint egyet ugyanazon év júliusában (Előterjesztés a magyar tisztviselők és ügy-
védek eskütétele tárgyában). Ezek szövegét Alexandru Averescu miniszterelnöknek 
személyesen átnyújtotta, bennük az erdélyi magyarság főbb jogi sérelmeit sorolta 
fel. Röpiratai közül a Nyílt levél volt az, amely elsősorban az erdélyi magyar-
sághoz szólt. Ebben az aktuális kérdéseket boncolgatta: a  politikai aktivizmust 

Példa sajtócenzúrára: Székely Napló Példa sajtócenzúrára: Tükör
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propagálta egy általa elképzelt Magyar Nemzeti Párt szervezésében. Ugyanakkor 
tisztában volt a meglévő kisebb politikai alakulatokkal is, de azokat nem tartotta 
célszerűnek. Összességében röpirataival Bernády célja egy szúrópróba volt az er-
délyi magyar közvéleményt illetően, annak kipuhatolózására, hogy elkezdődhet-e 
a legitim politikai szervezkedés. A sajtócenzúra miatt kevés visszajelzés érkezett 
írásaira. Ennek ellenére megállapítható, hogy kísérlete kudarcot vallott, ugyanis a 
közvélekedés nem támogatta a törekvéseit, emellett gyanúsan figyelték a már em-
lített bukaresti kapcsolatépítéseit. Röpiratai publikálása után Averescu felajánlott 
neki egy képviselői helyet a parlamentben, amit Bernády nem fogadott el. A Nyílt 
levelét közvetlenül a parlamenti választások előtti napokban publikálta, ezért ha 
nem lett volna a tiltakozás, valószínűleg sikeresen indulhatott volna a képviselő-
ségért. Indulásáról azonban ekkor még szó sem lehetett. Ez azzal is magyarázha-
tó, hogy akkor még nem írták alá a trianoni békeszerződést, valamint Bernády 
akciója a kolozsvári magyar politikai köröket is „sérthette”, amelyek emiatt nem 
tekintették legitimnek. Ez főleg 1920 novemberében derült ki Sepsiszentgyörgyön, 
ahol hazaárulóként bélyegezték meg Bernádyt, amiért szót emelt a románokkal 
való együttműködés és a parlamenti képviselet érdekében. Ekkorra a békeszerző-
dést ugyan már aláírták, azonban a magyar parlament még nem ratifikálta azt, s 
a korszak közhangulatára is jellemző volt a kiváró és passzív álláspont. Emellett 
pedig többen Székelyföldről is elsősorban Kolozsvárról várták a kezdeményezést, 
ezért sem fogadták jó szemmel Bernády marosvásárhelyi szervezkedését.

Bernády tehát nem indult az 1920-as képviselői választásokon. Röpiratainak 
közzétételét követően saját politikai szervezkedésbe kezdett: Bernády irányítá-
sával a kezdetekben csak „húszas bizottságként” emlegetett politikai szándékú 
tömörülés indult, amely már megyei és regionális elképzeléseket is dédelgetett. 
Kísérlete kudarcnak bizonyult, ugyanis 1920 novemberében feloszlott a húszas bi-
zottság. Bernády látványosabb gesztusára 1921. május 23-án került sor, amely nap 
akkoriban Románia hivatalos ünnepének számított. Bernády díszmagyarban je-
lent meg Marosvásárhelyen, és beszédet mondott a magyar és román állampol-
gárok közti megbékélésről: „Eljöttem ezen ünnepélyre azért, hogy megjelenésem 
révén tanúbizonyságot tegyek arról, hogy szülőföldem sorsában osztozni kívánok. 
Megjelenésem révén kétséget kizáró tanúbizonyságot kívántam tenni arról is, 
hogy ezen állam kereteibe beilleszkedem, s az állampolgári jogokkal kapcsolatos 
kötelességeket mindenekben becsületesen teljesíteni igyekszem.” Beszédét több 
romániai és magyarországi lap is közölte, elsősorban az általa képviselt álláspont 
miatt, így felhívta magára a román politikai elit figyelmét. Bernády röpiratainak 
és beszédének gondolatiságát a Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István által csu-
pán 1921 elején kiadott Kiáltó Szó című írás is tükrözte, amely ekkor vált igazán 
időszerűvé. Ezzel pedig megérkezett a kolozsvári kezdeményezés. Annak ellenére, 
hogy Bernády röpirata sok szempontból hasonlít a Kiáltó Szóra, mégis utóbbi vált 
a politikai cselekvés első széles körökben ismertté vált programjává, s mint ilyen 
az irodalmi és politikai transzszilvanizmus egyik fő forrásává. Azonban Kósék 
röpiratának sem volt egyöntetűen pozitív fogadtatása, de együttvéve a Bernády 
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TŐ kísérletével elmondható, hogy valójában hozzájárult a politikai passzivitás feladá-

sához, és a két világháború közötti politikai cselekvés elkezdésének beharangozó-
ját jelentette.

Azonban ez is egy hosszabb folyamat eredménye volt, melynek végét elsősor-
ban a romániai Országos Magyar Párt megalapítása jelentette 1922 decemberé-
ben. Ez  tulajdonképpen az 1938-as betiltásáig a romániai magyarság politikai 
érdekvédelmi szervezete volt, és működésének a kezdete jelezte azt elsősorban, 
hogy az erdélyi magyar közvélemény, feladva a passzivitást, megérett az új impé-
rium keretei között a politikai aktivizmusra.
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December 1-jén Nicolae Bretan (1887–1968) halálának a félszázados évfor-
dulójára emlékezünk. Díszes fehér márványsírja az I. B parcella délkeleti 
szegletén a kottás idézettel sejteti, hogy zeneszerző nyugszik itt. Bécsben 

és Budapesten folytatott zeneakadémiai tanulmányokat, baritonistaként végzett. 
1917-ben szerződött Bretán Miklós néven a kolozsvári magyar színházhoz. Itt 
rendszeresen vezényelt és rendezett is. 1922-ben átszerződött az új román ope-
rához, s annak lett rendezője, egy ideig igazgatója. Írt operákat, s vagy 200 dalt 
román, magyar és német költők verseire.

December 15-én Merza Gyula (1861–
1943) halálának a 75. évfordulója kész-
tet megállásra. Az I. B-ben, Nagy Péter 
püspök sírja mögött kis kövön olvasható 
neve. Kolozsvárt született örmény csa-
ládból. Bár a bécsi egyetemen orvosi ta-
nulmányokat folytatott, végül gazdasági 
szakember lett, s főleg az armenológia 
és a turisztika foglalkoztatta. Jelentősek 
a magyar örménységgel kapcsolatos ku-
tatásai, forrásközlései.

Az EMKE egyik alapító tagja, az Er-
délyi Kárpát Egyesület jegyzője, néprajzi 
múzeumának igazgatója volt. A szamos-
újvári Örmény Múzeum kezdeményezői 
közt is számon tartják.

December 27-én Sass László (1918–
1998) érdemes művész lenne száz éves. 
Aradon született, Adorján Ilona magán-
iskolájában képezte magát. 1948-tól 
1973-as nyugdíjazásáig a Kolozsvári 

Magyar Opera tagja volt. 1964-ben érdemes művészi kitüntetést kapott. Ötven 
operában és operettben lépett fel. Emlékezetes szerepei: Scarpia (Puccini: Tosca), 
Daland (Wagner: A bolygó hollandi), Tiborc (Erkel: Bánk bán), Rocco (Beethoven: 
Fidelio). Sírja a Házsongárdi új temetőben található.
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SA Visky András

MÁRIA ÉNEKE

Csak én láttam, én láttam egyedül,
amikor megszültelek a bethlehemi
állatok között, hogy nem egyedül

érkeztél, tiltott szerelem gyermeke.
Idegen vidékeken tüskés hó hullt,
körém tömzsi angyalok zuhantak,

pillanatra föltámadt a Holt tenger,
úgy rémlett, napok óta vizen járok.
Ismeretlen üresség mindenütt az

otthontalan testben, tépett földrészek
és homokvihar a lélek helyén. Én
vettem észre csak, hogy nem egyedül

érkeztél, kicsi félvér Isten, magaddal
hoztad, kéz a kézben, szakasztott hiányodat –
sírásod fölhasítja a néma égbolt burkát.

Hogyan óvhatnálak meg szerelmem
lassú mérgétől? Mostantól fogva
boldognak mond engem minden ember.
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Mátyás okos felesége

Egyszer Mátyás király kiment az aratókhoz. Két vállalkozó elibe sietett. Mond-
ták a királynak, hogy nagyon rossz a vetemény, nem keresnek benne semmit. 
Mátyás király azt mondta:

– Felvállaltátok, dógozzatok tovább!
Na, azt mondja az aratóknak:
– Mi az, hogy három el tud tartani kilencet, de kilenc hármat nem?
Az aratók nem tudták megmondani. Azt mondta Mátyás:
– Hónap jövök megint. Ha meg nem tudjátok mondani, azt is elveszem, amit 

eddig kerestetek!
Hazamentek este az aratók. Nem tudták megfejteni, amit a király kérdezett. 

Az egyik aratónak vót egy lyánya. Búsult az apja, mert nem tudta, hogy mit mon-
dott a király. Kérdezte tűle a lány, hogy mit búsul. Mondta az apja:

– Nem tudom, mit kérdezett a király. Arra kell felelni, hogy „három kilencet el 
tud tartani, de kilenc hármat nem tud”.

Kacagott a lyány.
– Hát kilenc hármat nem tud eltartani, de három el tud kilencet! Hát a május, 

június, július tartja el a többi hónapot, mert akkor terem meg az esztendőre való!
Na, másnap kimentek aratni. Ment a király és kérdezte:
– Kitanáltátok-e, mit kérdeztem?
Akkor mondta az egyik vállalkozó, hogy ű tudja. A május, június és július tartja 

el a többi hónapot. Akkor mondta a király:
– Nem tik tanáltátok ezt ki! Mondjátok meg, ki tanálta ki?
Akkor bevallotta az egyik vállalkozó, hogy a lyánya tanálta ki.
– Hát – azt mondja –, jól van!
Másnap két adjutánst küldött a király a lyányhoz, hogy nézze meg, milyen ma-

gaviseletű. Kérdezték tűle:
– Magad vagy, lyányom?
– Magam vagyok.
– Hát, apád hun van?
– Elment a szomszéd községbe.
– Hazajön hamar?
– Ha egyenesen jön, akkor nem biztos, hogy hazajön, de ha kerülővel, akkor 

hazajön.
– Hát, az anyád hun van?
– A szomszédnál, elhítták oda.
– Hát, mit csinál?
– Amit nem csinált sose, nem is fog.
Akkor kérdeztik a nénjét:
– Hát, a nénéd hun van?
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– Elment a városba a másik ezerér.
Az adjutánsok elmentek a királyhoz, és mondták, hogy milyen viseletű a lyány. 

A király másnap befogatott, és elment érte. Elvitte a lyányt magánál. Felöltöztette 
szépen, és azt mondta neki, hogy minden az övé a kastélyba. Úgy élt ott, mint egy 
királykisasszony. Azt is mondta neki a király, hogy csak addig lesz ott, míg meg-
tartja a kívánságot: senkinek ne mondjon tanácsot.

Hát az adjutánsoknak megfelelt. A három rejtvény így vót: Ha egyenesen jön 
az apja haza, akkor nekimegy a fának, ha kerülővel jön, nem esik baja. A másik: 
Az anyja átment a szomszédba halottat öltöztetni. Azt csinál vele, amit még nem 
csinált és nem is fog. A harmadik az vót, hogy a nénje megesett a gróftul. Kapott 
kétezer forintot, és elment a másik ezerér.

És akkor ott lakott a kisasszony a királynál. Eccer Mátyás király készült a temp-
lomba. Ment a hintón. A kapunál ott vót keresztbe egy kű, oszt a hintó eltörött. Ott 
vót két strázsa. Odahítta űket a király, és azt mondta nekiek:

– Mire hazajövök, ezt a követ megnyúzzátok, mert fejeteket veszem!
Hát búsultak nagyon. A királykisasszony a második emeleten az ablakbul nézte 

űket. Siránkoztak, hogy mán letelik az idő, oszt nem tudják megnyúzni a követ. 
Nagyon sopánkodtak és siránkoztak a királykisasszonynak. A  királykisasszony 
megszánta űket. Hát azt mondta, azt feleljék a királynak:

– Felség! Tessék vírt venni belőle, mert nem tudjuk megnyúzni a malomkövet!
Osztán ment haza a király. Ott állott a két poszt.
– Hát mér nem nyúztátok meg a parancsomra?!
– Hát nem tetszett a vérit venni, kegyelmes uram!
– Na jó, de úgyis tudom, nem ti tanáltátok ezt ki!
Felment a király, éppen ebéd vót. Mondta a kisasszonynak:
– Nahát, eszünk, és utána pakolj! Mindent elvihetsz, amit szeretsz.
Tudta a kisasszony, hogy mi a baj. Megették az ebédet. A király italába álom-

port öntött, az megitta a borral együtt. A király elaludt. Már mély álomba vót. 
Akkor a kisasszony leüzent a kocsisnak, hogy fogjon be a hintóba.

Befogott a kocsis, odaállott a kastély elé. Feltétette a kocsiba a királyt, és el-
mentek az apjánál. Ott lefektették, ű meg melléült. Jót aludt a király. Majd nagyot 
nézett, hol van, hova vitték. Azt mondja a kisasszonynak:

– Miért hoztál ide? Én nem mondtam, hogy ide hozzál.
Felelte nekie:
– Hát téged szeretlek legjobban.
A király megörült. Elvitette a lyányt, és a lett a felesége, a szegény arató lyá-

nya. Így tett Mátyás. Azért mondták a népek: „Meghalt Mátyás király, meghalt az 
igazság”.

Mátészalka (Szabolcs-Szatmár megye)
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a foci-világbajnoksághoz?

Első látásra nem túl sok, 
hiszen a román válogatott 
sem jutott ki az Oroszország-
ban megrendezett tornára, de 
még a Kolozsváron futballozó 
külföldi játékosok közül sem 
hívtak be senkit a szövetségi 
kapitányok. Egyedül a 2011–
2012-es szezonban a CFR ka-
puját védő António Alberto 
Bastos Pimparel, művészne-
vén Beto került be a portu-
gálok 23-as keretébe, a  36 
éves, jelenleg a török Göztepe 
Izmirben játszó hálóőrnek ez 
már a harmadik világbajnok-
sága volt. Amilyen peches fi-
gura viszont, pont a két évvel 
ezelőtti Európa-bajnokságon 
nem számítottak rá, amikor 
Portugália felült a kontinens 
futballtrónjára.

A  világbajnokság mező-
nyének kialakulásában azon-
ban – akaratán kívül – szintén 
fontos szerepet játszott egy 
korábbi CFR-játékos. Nelson 
Cabrerának ugyan mindössze 5 meccs jutott a Fellegváron a 2009–2010-es idény-
ben, ezzel azonban ő is román bajnoknak mondhatja magát.

A paraguayi hátvéd később a chilei, a kínai, majd a bolíviai ligában játszott, 
utóbbi országban pedig állampolgárságot is kapott. Sőt 2016-ban a válogatottba is 
meghívták – és itt kezdődtek a bajok. Cabrera ugyanis 2007-ben egy Venezuela el-
leni barátságos meccsen már szerepelt szülőhazája, Paraguay nemzeti együttesé-
ben, így a szabályok szerint más országot már nem képviselhet. Ő nem szólt erről 
a bolíviai szövetségnek, az ottani illetékesek pedig nem néztek utána, így aztán 
Cabrera 2016 szeptemberében nyolc percet játszott a Peru ellen 2-0-ra megnyert, 
majd 13-at a Chilében gól nélküli döntetlennel zárult meccseken.
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Nem kellett volna. Lehet, hogy Cabrera nem emlékezett a paraguayi váloga-
tottságára, a FIFA számítógépei viszont igen. A fegyelmi bizottság pedig tette a 
dolgát, mind a két meccset 3–0-ás gólkülönbséggel az ellenfélnek írta jóvá. Bolívia 
helyzetét ez nem befolyásolta, így is, úgy is utolsó előtti lett a 10 csapatos dél-
amerikai selejtezőcsoportban, Peru és Chile számára viszont sorsdöntő volt a zöld 
asztalnál eldőlt eredmény. A pályán elért eredmények alapján ugyanis Chile lett 
volna ötödik 24 ponttal, Peru pedig hatodik 23-mal. A változás nyomán viszont 
mind a két csapatnak 26 lett, és mivel a világbajnoki selejtezőkön a gólarány rang-
sorol, Peru 27–26-ja továbbjutást, Chile 26–27-je ellenben kiesést ért.

Dél-Amerika egyik legjobb csapata, a legutóbbi két Copa Americát megnyerő 
Chile, Alexis Sanchez és Arturo Vidal válogatottja egy bolíviai adminisztratív baki 
miatt lemaradt a világbajnokságról. A vb-n utoljára 1982-ben járó, mindössze négy 
Európában focizó játékossal rendelkező Peru pedig ennek köszönhetően jutott ki.

Boros Miklós
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Vad hús sülve
Az vad húst mikor meg-akarod sütni, elsőben forrald fel az után spékeld meg 

szalonnával, és úgy vond a’ nyársra és mikor meg sül az tálban borsald meg vagy 
pedig tsak ted forró vízbe had vegye ki vérét, ha fel nem akarod forralni.

Czitrom lévv
Tyúk fiat vagy madarat, vagy egyébb sültet spékeld meg igen szépen, süsd meg, 

azonban egy csuporban végy tehén hús levet, vagdaly petreselyem levelet belé 
szép aprón, vagy tsak czitrom levelet, az után írós vajat, ha az is nints szalonna 
zsírt vagy háj zsírt, bort, etzetet belé, ezek a’ szerek együtt lévén, főzd meg jól, 
az sültet metéld le, ezt öntsd réá.

Czifra lévv
A lúdnak vagy pipének, vagy kappannak az aprólékját főzd meg vízben, só-

ban, és az tölteléket mellyel a’ ludat vagy pipét meg töltesz igy kell tsinálni: végy 
mondolát, hánd forró vízbe, és az hajától tisztagasd meg szép fejéren, az  után 
mosárba törd meg hogy ollyan légyen mint a’ tészta, és mikor töröd rósa vízzel 
öntözd, azomba egy tálba ki szedvén a’ mondolát tiszta tyúkmony fejérét verd 
belé, és aval kell fel ereszteni rósa vizet, nád mézet is, tengeri szőlőt fel kell for-
ralni borban, hogy meg dagadgyék, osztán habard egyben egy kevés sót is belé, 
gyömbért, szeretsen dió virágot belé, de neigen sokat, ezek így lévén mikor meg 
akarod a’ ludat vagy pipét tölteni, tehát tsak a’ bőri alá töltsd, ne beléje, és meg 
töltvén meg ne fonyaszd a’ ludat hogy a’ nádméz ereje ki ne mennyen, hanem tsak 
nyersen vond a’ nyársra, az aprólékját tiszta vízben, sóban meg főzvén, abból a’ 
levéből végy egy csuporral az menyi levet akarsz tsinálni, ahoz bort, etzetet, nád 
mézet bővön, vagy egyéb mézet, mondolát egészszen, rósa vizet, egy czitromot, 
egy néhány tyúkmony fejérit habard fel jól, az lúd aprólékját ragd egy tálban, ezt 
a’ levet öntsd réá, és hídra ad fel a’ sültet, de a’ czitromot egy tángyérra lapossan 
kell szelni, és jól meg nádmézelni, és úgy kell a’ sültre felyül rakni.

Váradi lévv
Mikor a’ tyúk jó levesen meg sült, spékeld meg fa héjjal egész székfűvel, és 

megint jobban süsd meg, vajjal vagy szalonnával tsepegesd meg, az után piríts 
kenyeret szeltenként, és azt mártsd meg jól mézes borban ha malosa borod nints 
és a’ kenyeret jól meg gyömbérezvén ragd tálban az sültet, ad fel réá egészszen, 
avagy metéld fel: könnyebben ehetnek benne.

Töltött malatz
Az  tüdőjit, máját forrald fel egy kis szalonnával, az  után vágd aprón hagy-

mával együtt, abba bors, gyömbér, ha sáfrányt tész belé lássad, és egy nyers 
tyúkmonyat is belé, ezt jól egyben vágván töltsd meg a’ malatzot, vard belé hogy 
ki ne bomolyon, egészszen süsd meg, és tsepegesd meg szalonnával, vagy egyébb 
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sírral. Ha pedig a’ malatzot tsak úgy akarod meg sütni szárazon töltelék nélkült 
úgy is igen jó, tsak szépen süssék, és vid az asztalra.

Fokhagymás petsenye
A fokhagymát törd meg ugyan jól sokat, vízzel erezd fel egy fazékban, és az 

sütni való petsenyét ted belé had légyen benne egy fél óráig, vagy tovább is, 
az után vond nyársra, süsd vagy pedig mikor az petsenye félig meg sült spékeld 
meg tisztított fokhagymával igen gyakran a’ nyársról bár ne vond le, ott is meg 
lehet, és ízt ád néki.

Bárány hús pirítva
Főzd meg a’ húst hogy jó lágy légyen, az után ted rostélyra pirítsd meg szépen 

hintsd meg sóval, köményel, és borsal, s ad fel. Ha levet akarsz néki tsinálni mint 
a’ mézes bort hogy sűrűtske légyen egy kalán lisztet tégy belé, bors, sáfrán, gyöm-
bér, és két vagy három szelt belé, és a’ húst hídra ad fel.

Tyúk saláta
Az tyúkot meg mellyeztvén vond fel az nyársra, és szépen süsd meg, azomba 

a’ mig sül egy néhány tyúkmonyat főz meg jó keményen, hánd hideg vízben, és 
tisztítsd meg a’ hajától, a’ tyúkot, ha meg sült a’ nyársról le vonván szépen vagdald 
meg, ragd tálban, és hideg jó bor etzettel öntsd meg, az után petresellyem levéllel 
ragd bé felyüll, és a’ meg főt tyúkmonyat felyül négy darabokban hasogatván ragd 
réá, jó étek a’ ki szereti. Némellyek az etzetet meg borsolyák, és felyül meg öntik, 
és felyül is meg hintik borsal, de lássad a’ mint szereted úgy tsináld és ad fel.

Tehén hús petreselyemmel
A szép kövér tehén húst vagy kontzot tedd fel sóban, vizben, abárold meg a 

levét reá szűrvén, tégy petreselyem levelet bővön melléje, főzd meg jól és melegen 
add fel, de jól meg borsolva.

Murokkal
Mikor fel tetted az húst, minek előtte meg abárolnád tisztogas murkot, metéld 

fel, azonban az húst megabárolván, az murkot mosd fel hideg vízben, és ragd az 
hús mellé, szűrd reá a levet, és főzd meg jól s’ add fel. Ezt a német is megeheti éh 
gyomorral.

Répával
Minekelőtte meg abárolnád tisztogas répát metéld fel, és az húst meg abárol-

ván ragd melléje, és a levet szűrd reá, főzd meg jól, ha az hús igen ösztüvér, egy 
darabotska szalonnát is tégy melléje, ha megborsolod lássad, ha pedig disznó hús-
sal vagy orjával főzöd azt meg kell jól mézelni mivel így illik ehez, és mikor meg 
fő bors nélkült add fel.
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Biológiai tisztítószerek, 
tények és tévhitek

A tisztítószerekkel kapcsolatban manapság rengeteg, többnyire egysíkúan kö-
zölt információ lát napvilágot. A reklámok jelentős része arra összpontosít, hogy 
egy tisztítószer, mosópor hány zsíros edényt, hány szennyes ruhát tud kimosni, 
milyen illata van, és mennyire kíméli a kezet, a szövetet és annak színét. Nem 
beszélünk ugyanakkor olyan dolgokról, mint a vízszennyezés, ami az adott tisz-
títószerek alkalmazása nyomán világosan kimutatható. Az ENSZ 2017-es adatai 
szerint összevetve más területekkel, környezetvédelmi szempontból a háztartá-
sokból származó vegyi anyagok globálisan 25 százalékban járulnak hozzá a vizek 
szennyezéséhez, amelyek aztán jelentős hatással vannak a vízi élővilág pusztulá-
sára és az ivóvíz minőségére is. Ez az arány ugyanakkora, mint a mezőgazdasági 
tevékenységből származó vízszennyezés. A maradék 50 százalékot az ipari tevé-
kenységek adják. De nem kell ilyen messzire mennünk, egyszerűen elég, ha csak 
a saját fürdőszobánkban körülnézünk, és összeszámoljuk, hogy hány vegyi anyag 
van kéznél és napi szinten használatban.

Egy négytagú családra számítva az átlagos napi maximum 100 liter víz elhasz-
nálásával 100-150 milliliternyi szintetikus tisztító- és tisztálkodószer (csak moso-
gatószerek, mosóporok, öblítők, samponok és tusfürdők) kerül a vízbe, vagyis 8-10 
naponta egy liter, ami éves szinten 40 liter körüli vegyi anyagot jelent egy-egy 
családra számolva Európában.

Egy másik fontos szempont, amit talán nem hangsúlyoznak eléggé, hogy a né-
pesség egyre nagyobb hányada mutat allergiás reakciókat, sok esetben csak bőrön 
megjelenő kisebb elszíneződést, kiütéseket, vagy csak egyszerű viszkető érzést, 
aminek sok kiváltó oka lehet. Tény, hogy a bőrünk a legnagyobb felületű érzék-
szervünk, és ha olyan ruhával érintkezik, amelyet előzőleg szintetikus anyagokkal 
„kezeltek” érzékennyé válhat, allergiás tüneteket produkálhat.

Nyilván a napi gyors, rutinszerű alkalmazás, könnyű és olcsó hozzáférhetőség, 
tartós illatok stb. megkerülhetetlenné teszik a szintetikus szerek alkalmazását. 
Ugyanakkor vannak biológiai megoldások, hatóanyagok, amelyek elérhetők és al-
ternatív megoldásokat kínálnak, ha valaki tudatosan szeretné a tisztítószereket 
alkalmazni, fontos számára a környezet minél kisebb mértékű szennyezése, va-
lamint nem akarja a saját vagy gyerekei bőrét (még az immunrendszerük teljes 
kifejlődése előtt) allergén anyagok hatásának kitenni, különösen, ha adott esetben 
még az illatokra is érzékenyek.

A  biológiai tisztítószerek hatóanyagait a természetben előforduló vadon élő 
vagy termesztett növényekből vonják ki. A hatást valójában természetes, a nö-
vényekből ún. bioszintetikus úton kitermelt enzimek biztosítják. Ezek az enzimek 
nagyon aktívan és gyorsan bontanak le szennyeződéseket (pl. zsírokat), nem vagy 
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nem szennyezik a környezetet. Ugyanakkor, növényi enzimekről lévén szó, hatá-
suk könnyen szabályozható, mivel nem maradnak stabilak, magas, 60 °C feletti hő-
mérsékleten gyorsan lebomlanak. Nagyon fontos megjegyezni, hogy sok hasznos 
enzim a szervezetünk működésében, pl. az immunrendszer működösében is fon-
tos szerepet lát el. Biológiai szempontból tehát egyáltalán nem vagyunk idegenek 
egymásnak, jelentős részüket bevisszük a szervezetünkbe. Gondoljunk itt csak a 
citrusfélékben előforduló enzimekre, ezek ugyanabban a formában vannak jelen 
tisztítószerekben is, és hatékonyak.

A paletta már nagyon széles biológiai tisztítószerek terén. Míg pár éve csak 
néhány tíz termék volt jelen a piacokon, elsősorban szappanok, addig jelenleg pár 
százra tehető a biomosószerek, öblítők, fertőtlenítők, mosogatószerek száma. Gya-
koriak a bioillatosítók, ablak- és üvegpucolók vagy padló-, kárpit- és bútortisztítók. 
Gyakorlatilag a szintetikus szerek teljes skáláját könnyedén lehet helyettesíteni 
megfelelő biológiai hatóanyaggal.

Ugyanakkor számos tévhit kering, amelyek miatt a felhasználók még sokszor 
fenntartásokkal kezelik a biológiai hatóanyagokat. Az  egyik az áruk. A  piaco-
kon jelen lévő hatóanyagok árát sokszor mesterségesen magasan tartják, mivel 
szokássá vált, hogy minden, ami bio, az legyen drága. Ráadásul meglehetősen 
kevés hasonló szer volt piacon, s a csekély választék magas árakkal járt. Az el-
múlt időszakban viszont bővült a választék, többféle biológiai hatóanyag elérhető, 
az árak így csökkenőfélben vannak, s a jövőben remélhetőleg ez a tendencia to-
vább folytatódik.

A másik tévhit a hatásfok. Gyakran hallani, hogy a szintetikus szerek sokkal 
jobb hatásfokkal tisztítanak. Más szóval sok esetben tévhit, hogy például a bakté-
riumokat a szintetikus szerek jobban, hatékonyabban pusztítják el „akár 30 fokon 
is”. A brit fogyasztóvédelem egyik frissen végzett kutatása szerint a tiszta forró víz 
mindennemű szintetikus tisztítószer nélkül is sokkal hatékonyabb a baktériumok 
elpusztításában, mint az alacsony fokon végzett mosás szintetikus anyagokkal. 
A mosógépekben megmaradt baktériumok ugyanakkor a későbbi, hasonló hőfo-
kon történő mosás során inkább tovább szaporodnak (gondoljunk csak arra, hogy 
régen miért főzték ki a ruhákat forró vízben). A kutatás értelmében, ha valóban 
alacsony hőfokon akarunk mosni, csak biológiai hatóanyagokkal tudjuk a bak-
tériumokat hatékonyan elpusztítani. Miért? Mert a természetben nagyon hosszú 
idő alatt létrejött és szelektálódott hatóanyagok a legtöbb esetben azokat a növé-
nyeket is védik a kórokozóktól, amelyekben termelődnek, vagyis hatás szempont-
jából a folyamat nagyon hasonló, mint amikor baktériumok ellen kell hatniuk a 
mosógépben.

Szeretnénk, ha Erdélyben egyre több ember tudatában lenne döntésének követ-
kezményeivel. Ha úgy választana tisztítószert, hogy az a lehető legkevesebb ve-
gyi anyagot, adalékanyagot tartalmazza. Ha olyan terméket részesítene előnyben, 
amely biológiailag teljesen lebomló összetevőkből áll, és amely kivitelezésében 
nem kísérleteztek állatokon.
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Mi ebben próbálunk segítséget nyújtani a teljesen biztonságos, vegyszermen-
tes termékeinkkel, melyek óvják környezetünket, mégis hatékonyan tüntetik el a 
szennyeződéseket, szüntetik meg a szagokat A döntés a miénk: tovább károsítjuk 
vegyi anyagokkal családunk környezetét, vagy tudatos vásárlóként olyan tisztító-
szert választunk, amely ugyanazt a hatékonyságot környezetbarát módon képes 
kifejteni.

Gondolkodj te is tudatosabban…

Balog Enikő ügyvezető
veragreen.ro
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EK Mátyás király a haza szolgálatáról

„Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, ...” (függ. 1., vízsz. 1., függ. 23.)

VÍZSZINTES: 12. Idő jelzője lehet 13. Gö-
rög mitológiai királylány, híres vadász és ver-
senyfutó 14. Fogyasztható (folyadék) 16. Ke-
csegteti valamivel 17. Iskolai tevékenység 
egysége 19. Formám 21. Antonov repülőgé-
pe (röv.) 22. ... Hood (íjászhős) 24. Le... (szú-
rófegyverét használja) 25. Hárman a bolhák 
közül! 27. Tisztítóüzem 29. Tank belseje! 30. 
XVIII. századi bajor szobrászművész testvérek 
32. A szélein nekiront! 33. Összezavart nép! 
35. Levegőt mozgatva hűsít 38. Odaítéli egy 
részét! 40. Francia teológus, bíboros, tudós 
(Pierre d’) 43. Díszítené 45. Az előadás jele-
nete! 46. Megzavart sportbiztatás! 47. Némi-
leg forrong! 48. Híres velencei börtön cellája 
51. Raktár (bizalmasan) 53. Az ... futár (Rejtő
regény) 54. Román személyes névmás

FÜGGŐLEGES: 2. Szabadesés 3. Lendület, 
iram (román) 4. Energiaátalakító gép 5. Be-
ad a közepére! 6. Megérti a végén! 7. Az 
1998as téli olimpia városa 8. Tengődik 9. 
Tartós 10. Női név (szept. 15.) 11. Gumibot 
végei! 15. Hegycsúcs 18. Pest megyei város 
20. Fejetlen kofa! 26. Az elbeszélő költészet 
múzsája 28. Majdnem dél! 31. ... Festival 
(Ferropolisban rendezett német elektroni-
kus zenei esemény) 34. Simón Bolívar dél
amerikai szabadsághős lovának neve 36. La-
tin előtag: nő 37. Kis péksütemény 39. Ki-
látásba helyezte 41. Azonos időben születt 
testvérek 42. Egyféle férfikabátot viselő 44. 
... jár (ő az első) 49. A Maros „testvérfolyó-
ja” 50. Kissé kapzsi! 52. Szibériai folyam 
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Egyszer egy mutatványos járt Mátyás király udvarában: 
kulcslyukon egy szakajtó borsót áthajigált anélkül, hogy 
csak egyszer is megütötte volna a kulcslyuk oldalát. Mikor vége volt a mu-
tatványnak, földig hajtotta meg magát, gondolván, hogy értékes, gazdag 
ajándékot kap jutalmul Mátyás királytól. 
Mátyás király azonban nem sokra értékelte a produkciót, s azt mondta:

– Ha maga minden mutatványkor ennyi borsót elhajigál, sok borsóra van 
szüksége, ugye?

– Sokra bizony, felséges uram! – válaszolta a mutatványos.
– Adjatok neki ....! – parancsolta Mátyás király a szolgáinak.

Vajon mit adatott Mátyás a mutatványosnak? Olvasd össze a rajzok kezdőbetűit.

A körök közül háromba az itt látható rajz kinagyított részletei kerültek.  
Keresd meg őket!

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala
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Mátyás király a haza szolgálatáról
„Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, ...” (függ. 1., vízsz. 1., függ. 23.)

VÍZSZINTES: 12. Idő jelzője lehet 13. Gö-
rög mitológiai királylány, híres vadász és ver-
senyfutó 14. Fogyasztható (folyadék) 16. Ke-
csegteti valamivel 17. Iskolai tevékenység 
egysége 19. Formám 21. Antonov repülőgé-
pe (röv.) 22. ... Hood (íjászhős) 24. Le... (szú-
rófegyverét használja) 25. Hárman a bolhák 
közül! 27. Tisztítóüzem 29. Tank belseje! 30. 
XVIII. századi bajor szobrászművész testvérek 
32. A szélein nekiront! 33. Összezavart nép! 
35. Levegőt mozgatva hűsít 38. Odaítéli egy 
részét! 40. Francia teológus, bíboros, tudós 
(Pierre d’) 43. Díszítené 45. Az előadás jele-
nete! 46. Megzavart sportbiztatás! 47. Némi-
leg forrong! 48. Híres velencei börtön cellája 
51. Raktár (bizalmasan) 53. Az ... futár (Rejtő
regény) 54. Román személyes névmás

FÜGGŐLEGES: 2. Szabadesés 3. Lendület, 
iram (román) 4. Energiaátalakító gép 5. Be-
ad a közepére! 6. Megérti a végén! 7. Az 
1998as téli olimpia városa 8. Tengődik 9. 
Tartós 10. Női név (szept. 15.) 11. Gumibot 
végei! 15. Hegycsúcs 18. Pest megyei város 
20. Fejetlen kofa! 26. Az elbeszélő költészet 
múzsája 28. Majdnem dél! 31. ... Festival 
(Ferropolisban rendezett német elektroni-
kus zenei esemény) 34. Simón Bolívar dél
amerikai szabadsághős lovának neve 36. La-
tin előtag: nő 37. Kis péksütemény 39. Ki-
látásba helyezte 41. Azonos időben születt 
testvérek 42. Egyféle férfikabátot viselő 44. 
... jár (ő az első) 49. A Maros „testvérfolyó-
ja” 50. Kissé kapzsi! 52. Szibériai folyam 
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Január Boldogasszony hava. Fergeteg 
hava. Télhó

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Kedd Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. 
A béke világnapja 

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 115 éve, 1904-ben Egyetemi Gyógyszertár létesült Kolozsváron.
100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Kovács István rádióriporter, 
forgatókönyvíró.
75 éve, 1944-ben hunyt el Tóth Elek, a kolozsvári színtársulat vezető színésze.

2 Szerda Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése: 
hős férfi.

2 170 éve, 1849-ben báró Kemény Ferenc elnök – az unióra való tekintettel – fel-
függesztette a Főkormányszék működését.
120 éve, 1899-ben tartottak először filmvetítést a Farkas (Kogălniceanu) utcai 
színházban.

3 Csütörtök Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, átvitt érte-
lemben a „szerencse fia”.

3 100 éve, 1919-ben a nagyszebeni román Kormányzótanács elrendelte valamennyi 
magyar állami tanintézet átvételét, február 19-én a magyar nemzetiségű tanárokat 
a román állam iránti hűségeskü letételére szólították fel.

4 Péntek Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten követe.

4 175 éve, 1844-ben gróf Teleki Domokos felhívással fordult Erdély birtokosaihoz 
egy gazdasági egylet létesítésére.

5 Szombat Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília 

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése: meghallgattatás.

5

6 Vasárnap 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

7 Hétfő Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska. 

7 150 éve, 1869-ben kezdték meg a kolozsvári fa „indóház” építését és az első vas-
úti sínek lefektetését.
75 éve, 1944-ben hunyt el Pataki Jenő orvos, Erdély első orvostörténésze.

8 Kedd Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

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

8 170 éve, 1849-ben éjjel 11 órakor Axente Sever csapata megrohanta Kolozsvárt. 
A város főutcáját lángok borították el. Közel 1000 áldozata volt a pogromnak, 
köztük nők, gyermekek és idősek. A Református Kollégium 30 000 darabból álló 
könyvtárát, a gazdag érem- és ásványgyűjteményt elrabolták vagy felégették. 
A pusztítás január 11-ig tartott, amikor mentőcsapat érkezett Tordáról.
25 éve, 1994-ben újjáalakult a romániai magyar művészeket összefogó Bara-
bás Miklós Céh, első elnökül Kancsura Istvánt, alelnökül Kazinczy Gábort és 
Jakobovits Miklóst választották; Abodi Nagy Bélát tiszteletbeli elnöki címmel 
tüntették ki.

9 Szerda Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9
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1 Kedd Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. 
A béke világnapja 

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 115 éve, 1904-ben Egyetemi Gyógyszertár létesült Kolozsváron.
100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Kovács István rádióriporter, 
forgatókönyvíró.
75 éve, 1944-ben hunyt el Tóth Elek, a kolozsvári színtársulat vezető színésze.

2 Szerda Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése: 
hős férfi.

2 170 éve, 1849-ben báró Kemény Ferenc elnök – az unióra való tekintettel – fel-
függesztette a Főkormányszék működését.
120 éve, 1899-ben tartottak először filmvetítést a Farkas (Kogălniceanu) utcai 
színházban.

3 Csütörtök Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, átvitt érte-
lemben a „szerencse fia”.

3 100 éve, 1919-ben a nagyszebeni román Kormányzótanács elrendelte valamennyi 
magyar állami tanintézet átvételét, február 19-én a magyar nemzetiségű tanárokat 
a román állam iránti hűségeskü letételére szólították fel.

4 Péntek Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten követe.

4 175 éve, 1844-ben gróf Teleki Domokos felhívással fordult Erdély birtokosaihoz 
egy gazdasági egylet létesítésére.

5 Szombat Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília 

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése: meghallgattatás.

5

6 Vasárnap 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

7 Hétfő Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelentése: 
atyácska. 

7 150 éve, 1869-ben kezdték meg a kolozsvári fa „indóház” építését és az első vas-
úti sínek lefektetését.
75 éve, 1944-ben hunyt el Pataki Jenő orvos, Erdély első orvostörténésze.

8 Kedd Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

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

8 170 éve, 1849-ben éjjel 11 órakor Axente Sever csapata megrohanta Kolozsvárt. 
A város főutcáját lángok borították el. Közel 1000 áldozata volt a pogromnak, 
köztük nők, gyermekek és idősek. A Református Kollégium 30 000 darabból álló 
könyvtárát, a gazdag érem- és ásványgyűjteményt elrabolták vagy felégették. 
A pusztítás január 11-ig tartott, amikor mentőcsapat érkezett Tordáról.
25 éve, 1994-ben újjáalakult a romániai magyar művészeket összefogó Bara-
bás Miklós Céh, első elnökül Kancsura Istvánt, alelnökül Kazinczy Gábort és 
Jakobovits Miklóst választották; Abodi Nagy Bélát tiszteletbeli elnöki címmel 
tüntették ki.

9 Szerda Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9
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10 Csütörtök Melánia, Vilmos, Vilma 
Szt. Vilmos 

Melánia – görög eredetű; jelentése: 
fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10 120 éve, 1899-ben 23 fotós részvételével rendezték a New York szállóban az ama-
tőr fényképészek első kolozsvári kiállítását.

11 Péntek Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta 

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 70 éve, 1949-ben halt meg Kolozsváron Csíki Endre zeneszerző (sz. 1888, 
Kolozsvár)

12 Szombat Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12

13 Vasárnap Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika
A vallássszabadság ünnepe  
Urunk megkeresztelése 

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó;  
2. igaz + ikon.

13 150 éve, 1869-ben született Kolozsváron Czetz Dénes gyógyszerész, a gyógysze-
részkamara örökös tiszteletbeli tagja.

14 Hétfő Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Kedd Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 100 éve, 1919-ben letartóztatták Apáthy István zoológust, egyetemi tanárt, 
főkormánybiztost, és Nagyszebenbe internálták, a főkormánybiztosság január 18-
án felfüggesztette működését.
125 éve, 1894-ben született Mester Gábor röntgenszakorvos, a Református Kór-
ház igazgatója.

16 Szerda Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német erede-
tű; jelentése: harc + támasz.

16

17 Csütörtök Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17 150 éve, 1869-ben a Polgári Társalkodó közgyűlése örökös tiszteletbeli tagul 
választotta Deák Ferencet, gróf Mikó Imrét, gróf Péchy Manót, Horváth Mihályt, 
Tisza Kálmánt, valamint Klapka György és Vetter Antal tábornokot.
80 éve, 1939-ben gróf Bethlen György, gróf Bánffy Miklós, Gyárfás Elemér és 
Szász Pál aláírta a magyarság csatlakozását a romániai Nemzeti Újjászületés 
Frontjához.

18 Péntek Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 100 éve, 1919-ben a kormánybiztosi hivatalban a román küldöttek felszólítot-
ták a magyar tisztségviselőket a román király iránti hűségeskü letételére. Haller 
Gusztáv polgármester megtagadta az eskütételt. Valamennyi tisztviselő csatlako-
zott hozzá, a prefektus bejelentette elbocsátásukat.

19 Szombat Sára, Sarolta, Kenéz, Márió,  
Máriusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19 100 éve, 1919-ben a Rhédey-palotába berendezkedett Poruţiu városi prefektus 
beiktatta Kolozsvár ideiglenes polgármesteréül Iulian Popot, aki a hatalomátvételkor 
osztrák–magyar vadász főhadnagyi egyenruhában jelent meg, s heteken át ezt viselte.

20 Vasárnap 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 15 éve, 2004-ben a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás támogatására meg-
alakult a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI), a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem magyar tanszékeinek háttérintézménye. Első igazgatója Veres Valér volt.
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10 Csütörtök Melánia, Vilmos, Vilma 
Szt. Vilmos 

Melánia – görög eredetű; jelentése: 
fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10 120 éve, 1899-ben 23 fotós részvételével rendezték a New York szállóban az ama-
tőr fényképészek első kolozsvári kiállítását.

11 Péntek Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta 

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 70 éve, 1949-ben halt meg Kolozsváron Csíki Endre zeneszerző (sz. 1888, 
Kolozsvár)

12 Szombat Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12

13 Vasárnap Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika
A vallássszabadság ünnepe  
Urunk megkeresztelése 

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó;  
2. igaz + ikon.

13 150 éve, 1869-ben született Kolozsváron Czetz Dénes gyógyszerész, a gyógysze-
részkamara örökös tiszteletbeli tagja.

14 Hétfő Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Kedd Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 100 éve, 1919-ben letartóztatták Apáthy István zoológust, egyetemi tanárt, 
főkormánybiztost, és Nagyszebenbe internálták, a főkormánybiztosság január 18-
án felfüggesztette működését.
125 éve, 1894-ben született Mester Gábor röntgenszakorvos, a Református Kór-
ház igazgatója.

16 Szerda Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német erede-
tű; jelentése: harc + támasz.

16

17 Csütörtök Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17 150 éve, 1869-ben a Polgári Társalkodó közgyűlése örökös tiszteletbeli tagul 
választotta Deák Ferencet, gróf Mikó Imrét, gróf Péchy Manót, Horváth Mihályt, 
Tisza Kálmánt, valamint Klapka György és Vetter Antal tábornokot.
80 éve, 1939-ben gróf Bethlen György, gróf Bánffy Miklós, Gyárfás Elemér és 
Szász Pál aláírta a magyarság csatlakozását a romániai Nemzeti Újjászületés 
Frontjához.

18 Péntek Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 100 éve, 1919-ben a kormánybiztosi hivatalban a román küldöttek felszólítot-
ták a magyar tisztségviselőket a román király iránti hűségeskü letételére. Haller 
Gusztáv polgármester megtagadta az eskütételt. Valamennyi tisztviselő csatlako-
zott hozzá, a prefektus bejelentette elbocsátásukat.

19 Szombat Sára, Sarolta, Kenéz, Márió,  
Máriusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19 100 éve, 1919-ben a Rhédey-palotába berendezkedett Poruţiu városi prefektus 
beiktatta Kolozsvár ideiglenes polgármesteréül Iulian Popot, aki a hatalomátvételkor 
osztrák–magyar vadász főhadnagyi egyenruhában jelent meg, s heteken át ezt viselte.

20 Vasárnap 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 15 éve, 2004-ben a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás támogatására meg-
alakult a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI), a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem magyar tanszékeinek háttérintézménye. Első igazgatója Veres Valér volt.
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21 Hétfő Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21

22 Kedd Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 25 éve, 1994-ben a kolozsvári magyarság harangzúgástól kísért néma tüntetéssel 
tiltakozott a főtéri Mátyás-szobor előtt a polgármester által kilátásba helyezett 
szoborköltöztetések és -módosítások ellen. Gheorghe Funar a latin Mathias Rex 
felirat helyére román névváltozat elhelyezését, a szobor elé a capitoliumi anya-
farkas szobra elhelyezését, valamint a Szent György szobornak a Béke térre való 
visszaköltöztetését tervezte.

23 Szerda Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; 
jelentése: az istenség védelme alatt 
álló nő.

23

24 Csütörtök Erik, Márton, Timót, Erika, 
Hanga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán ere-
detű; jelentése: nagyrabecsült.

24 100 éve, 1919-ben Iuliu Maniu az Erdélyt vezető Kormányzótanács elnökeként 
6 pontos nyelvrendeletet adott ki, miszerint a hivatalos szolgálati nyelv a román, 
az iskolák nyelvét a fenntartó határozhatja meg, a helységneveket pedig minden 
nemzet a saját nyelvén használhatja.
100 éve, 1919-ben a román nemzeti ünnepen véres összetűzés volt a megszállók 
és az egyetemi diákság között.
75 éve, 1944-ben Dohnányi Ernő és Zathureczky Ede szonátaestet adott a Mátyás 
király diákházban.

25 Péntek Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése 

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.

25 70 éve, 1949-ben a rendőrség és a csendőrség addigi szerepkörét a milícia vette át.

26 Szombat Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelentése: 
vend nő.

26

27 Vasárnap Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla 

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27

28 Hétfő Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

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

28 75 éve, 1944-ben hunyt el Kolozsváron Korvin Sándor író-költő, a Korunk munka-
társa, a munkaszolgálatban szerzett betegségben.

29 Kedd Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29 110 éve, 1909-ben született Kolozsváron Péter Vass Ferenc építészeti szakíró 
(† 1988, Kolozsvár).

30 Szerda Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30

31 Csütörtök Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.

31 100 éve, 1919-ben a következő magyar napilapok jelentek meg Kolozsvárt: Ellen-
zék, Ujság, Kolozsvári Hírlap, Estilap, Keleti Újság.

355 éve, 1664 januárjának végén – zsoldjuk elmaradása miatt – a kolozsvári 
német helyőrség fellázadt, új tiszteket választottak, és átálltak Apafi Mihály feje-
delem pártjára.
70 éve, 1949-ben a Román Akadémia bejelentette, hogy fiókintézeteket létesít 
Kolozsváron és Iaşi-ban.
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Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21

22 Kedd Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 25 éve, 1994-ben a kolozsvári magyarság harangzúgástól kísért néma tüntetéssel 
tiltakozott a főtéri Mátyás-szobor előtt a polgármester által kilátásba helyezett 
szoborköltöztetések és -módosítások ellen. Gheorghe Funar a latin Mathias Rex 
felirat helyére román névváltozat elhelyezését, a szobor elé a capitoliumi anya-
farkas szobra elhelyezését, valamint a Szent György szobornak a Béke térre való 
visszaköltöztetését tervezte.

23 Szerda Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; 
jelentése: az istenség védelme alatt 
álló nő.

23

24 Csütörtök Erik, Márton, Timót, Erika, 
Hanga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán ere-
detű; jelentése: nagyrabecsült.

24 100 éve, 1919-ben Iuliu Maniu az Erdélyt vezető Kormányzótanács elnökeként 
6 pontos nyelvrendeletet adott ki, miszerint a hivatalos szolgálati nyelv a román, 
az iskolák nyelvét a fenntartó határozhatja meg, a helységneveket pedig minden 
nemzet a saját nyelvén használhatja.
100 éve, 1919-ben a román nemzeti ünnepen véres összetűzés volt a megszállók 
és az egyetemi diákság között.
75 éve, 1944-ben Dohnányi Ernő és Zathureczky Ede szonátaestet adott a Mátyás 
király diákházban.

25 Péntek Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése 

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.

25 70 éve, 1949-ben a rendőrség és a csendőrség addigi szerepkörét a milícia vette át.

26 Szombat Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelentése: 
vend nő.

26

27 Vasárnap Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla 

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27

28 Hétfő Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

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

28 75 éve, 1944-ben hunyt el Kolozsváron Korvin Sándor író-költő, a Korunk munka-
társa, a munkaszolgálatban szerzett betegségben.

29 Kedd Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29 110 éve, 1909-ben született Kolozsváron Péter Vass Ferenc építészeti szakíró 
(† 1988, Kolozsvár).

30 Szerda Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30

31 Csütörtök Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.

31 100 éve, 1919-ben a következő magyar napilapok jelentek meg Kolozsvárt: Ellen-
zék, Ujság, Kolozsvári Hírlap, Estilap, Keleti Újság.

355 éve, 1664 januárjának végén – zsoldjuk elmaradása miatt – a kolozsvári 
német helyőrség fellázadt, új tiszteket választottak, és átálltak Apafi Mihály feje-
delem pártjára.
70 éve, 1949-ben a Román Akadémia bejelentette, hogy fiókintézeteket létesít 
Kolozsváron és Iaşi-ban.
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Unitáriusok versajándéka 1.

Énekek éneke

ford. Bogáti Fazekas Miklós (1548–1592), 1584
(részlet)

Sulamitha
1
Monda szép leány ű szeretőjének:
„Engemet szűvem, szerelmem csókolj meg,
mert az te szerelmid nálam édesbek
drága bornál és gyönyörűségesbek.
2
Oly becsületes az szépeknél neved,
mint jó szagú, ritka és drága kenet,
neved jó szagáért téged szeretnek,
szép asszonyok, szűzek igen kedvelnek.
3
Siess, fogd kezemet és vonj utánad,
ágyas házba indulj, futok utánad,
mikor béviszsz, mind örülönk te rajtad,
szent szerelmeden, kit minden jámbor tart.
4
Zsidó lyányok! noha fekete vagyok,
de illik az mert azzal oly szép vagyok,
mint kívöl festett királyi sátorok,
kiben belől gyöngy, arany, víg lakosok.
5
Az nap sütött engem, azt ne nézzétek,
mert bátyjaim haragjokban kiküldtek,
hőben velem az szőlőt őriztették,
hon őrzenem én szőlőmet nem tűrték.
6
Lelkem! nekem mondd meg, hol keresselek?
hol eteted nyáj juhaid s delleted?
Társid csordái közt ne keresselek,
ne költsenek tisztátalan személynek.”
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Salamon
7
„Oh, szép kegyes!” mond az ifjú vőlegény,
„ha nem tudod, hol találsz meg a füvön,
jöjj mezőre mind a juhok ösvényén,
nyájad etesd sátorok környékében.
8
Marhám nekem ollyan mint lovag hadam,
aegyptusi kaszás, szekeres hadam;
fülbenvetőddel ékes vagy galambom,
gyöngy láncos az nyakad édes virágom.
9
Oly fülbevetőt, fűkötőt csenáltatok,
kit inkább illeni testedhez látok,
semmi kéncset tűled, szűvem nem szánok,
sok színő köveket arra adatok.”

Sulamitha
10
„Nárdus és myrrha ruhámon, testemen,
de azok szagát én akkor érzem,
mikor mátkám ölel vagy ül mellettem,
tűle drága, szagos az én kebelem.
11
Az én mátkám énnekem marok myrrha,
az én mátkám drága, muskotály szaga,
kinek éjjel is nálam marad szaga,
ha távol is, én lelkem él utána.”

Salamon
12
„Szinte szép vagy kellemetes virágom,
szinte szép vagy, én gerlicém, galambom,
szemeid mint galambnak szép házasom,
vigak, rám mosolygók, oh, szép madaram.”

Sulamitha
13
„Úgy vagyon, de így virágos mi ágyunk,
hogy te«s szép vagy, úgy díszes az mi házunk,
Cédrus, cyprus, minden palotánk, házunk,
kiben én, rózsád, virágod, úgy lakunk.”
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Enyedi György (1555–1597)

Gisquardus és Gismunda

Igen kazdag király Tancredus vala,
Mint ki Olaszországnak ura vala,
Országában békességgel él vala,
Salernumban ennek lakása vala.

Vala az királynak egy szép leánya,
Keresztségben neve Gismunda vala,
Vén királynak kedve csak ebben vala,
Mert férfi magzatja néki nem vala.

Sok úrfiak királynak Gismundáért,
Udvarlának királynak leányáért,
Sokan nála szenvednek szépségéért,
Úgy fáradnak ifjak leány kedvéért.

…
Példa legyen ez az jámbor atyáknak,
Ne gerjesszék lángját az ifjúságnak,
Szent Pál mondja, hogy azzal nagyot ártnak,
Jó intéssel sokkal többet használnak.

Az atyákban, vaj, ki kevesen tudják,
Hogy miképpen magzatjokat tanítsák,
Tudatlanok, mert magok sem tanulták,
Jó erkölcsnek plántáját nem kóstolták.

Tanításnak tisztit meg sem tanulják,
Sokan semmi munkának azt alítják,
Vereségben, haragban áll, azt tudják,
Mint Tancredus, csak dühöskedő atyák.

Ifjak közt ha látod a szeretetet,
Feneképpen, kérlek, ne rettentsed,
Szeretetnek dühi mert nagyot tétet,
Isten szerént házasságra sőt intsed.
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Ezt hogy látá, Gismunda elbúsula,
Édes atyja hogy látni nem kévánja,
Semmi gondját látja jövendő kárra,
Fohászkodván szemét veté urakra.

Nem tűrheté, könyvei hullnak vala,
Nem nézheti atyját, azt bánja vala,
Szép szemei vérrel fordulnak vala,
Kegyelemre királt ez inti vala.

Tartóztatá Gismunda vég siralmát,
Könyveitől törli gyenge orcáját,
Hogy isméré királynak nagy haragját,
Férfi szűvel így kezdé el mondását:

„Isten nélkül nem lehet semmi, tudom,
Végezése ellen nincs tanács, vallom,
Minden dolgok tőle bíratnak, látom,
Egymás szeretőkre gondját jól tudom.

A szerelmet bennem nem titkolhatom,
Nem is illik az ellen rugódoznom,
Nóha tőled, uram atyám, vádlatom,
Érts meg, mely méltatlan azokat hallom.

Méltóságát felségednek becsülöm,
Ítíleted vénségedhöz mértéklem,
Haragodat semmiben nem kérleltem,
Hízelkedő szóval fülöd sem kentem.

Azt ne véljed, atyám, hogy haragoddal,
Most használhass rajtam búsulásoddal,
Nem ijeszthetd szűvemet fene szóddal,
Sőt szerelmem gerjeszted inkább azzal.

Mert kész vagyok az halált megkóstolnom,
Szörnyű ítíletit rajtam próbálnom,
Szép Gisquardust hogynemmint hátrahadnom,
Szerelméért halálomat nem szánom.
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Január 1-jén Tóth Elek (1873–
1944) halálának a 75. évfordulója 
késztet emlékezésre. Jó nevű ceg-

lédi csizmadia fiaként született, Kecske-
méten járt iskolába, majd 1892-től a fő-
városban párhuzamosan végezte a jogot 
és a színiakadémiát. Pályáját Aradon 
kezdte, hosszasabban Nagyváradon ját-
szott. 1927-től haláláig volt a kolozsvári 
társulat vezető színésze. Jóformán min-
den szerepkörben fellépett, népi figurá-
kat, urakat, tragikus hősöket egyforma 
sikerrel vitt színre. Parádés szerepe 
volt a Cyrano de Bergerac (Rostand), 
Shakespeare számos darabjában lépett 
fel (Rómeó és Júlia, Othello, A  vihar), 
néha kettős szerepet is vállalva. Katona 
Bánk bánjában hol Bánkot, hol Petúrt 
elevenítette meg. Idősebb korában a 
fiatal nemzedék nevelője és irányítója 
volt. Szerény sírja a II. C parcellában, 
a Kéler Ilonáé közelében található.

Január 7. Pataki Jenő (1857–
1944) orvostörténész tragikus halá-
lának is a 75. évfordulója. Nagynevű 
orvosdinasztia utolsó sarja. Kolozsvárt 
született, itt végezte tanulmányait a Re-
formátus Kollégiumban, majd a Ferenc 
József Tudományegyetemen. 1882-ben 
szerzett orvosdoktori diplomát. Buda-
pesten gyermekgyógyászatban szako-
sodott. 1886-tól gróf Batthyány Lajos 
gyermekeinek az orvosa a Vas megyei 
Ikerváron. 1898-ban pályázat útján 
kerül szülővárosába mint tiszti orvos. 
Az itteni munka mellett kezdi el család-
ja, majd az erdélyi gyógyászat múltját 
kutatni. Számos tanulmánya révén ki-
érdemelte az Erdély első orvostörténésze címet. Az 1918-as hatalomváltást követő-
en elvesztette állását, úgyhogy Kolozsvárt, majd Tordán folytatott magánpraxist. 
Az  1940-es bécsi döntést követően visszaköltözik Kolozsvárra, ahol meghívják 
az egyetemre orvostörténeti előadások tartására. 1942-ben gyémántdiplomával 
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tüntetik ki. Egy autóbusz gázolja halál-
ra. A  III. B parcellában, ősei sírkertjé-
ben nyugszik.

Január 13-án Czetz Dénes (1869–
1922) gyógyszerész 150. születésnapját 
ünnepelhetjük. Egy híres kolozsvári te-
metkezési vállalat tulajdonosának a fia. 
A piarista főgimnáziumban letett érett-
ségi után, egy év gyakornokoskodást 
követően a kolozsvári egyetem gyógy-
szerészeti kurzusára iratkozott be, s itt 
1892-ben gyógyszerészmesteri okleve-
let szerzett. 1893-ban doktorált. Egy 
ideig Budapesten dolgozott, aztán meg-
vásárolta Kolozsvárt, a Monostori úton 
lévő Isteni Gondviselés nevű patikát. 
Ezt rövidesen Czetz-gyógyszertárként 
emlegették. A gyógyszerésztársadalom 
vezetéséből is kivette részét. A gyógy-
szerészkamara örökös tiszteletbeli tag-
jául választotta. Az  I. B parcellában, 
ráccsal övezett családi sírkertben talál-
ható emlékoszlopa.

Január 15. Mester Gábor (1894–1971) orvosnak a 125. születésnapja. Parajdon 
született, a  szászvárosi Református Kun Kollégiumban szerzett érettségi diplo-
mával érkezett Kolozsvárra. Itt 1914 és 1919 között ösztöndíjasként végezte az 
egyetemen orvosi tanulmányait. Az 1933-ban megnyitott Református Kórházban 
a röntgenosztály vezetője lett, majd az igazgató, Filep Gyula 1937-ben bekövet-
kezett halála után ő vezette az intézetet. A II. B parcellában lévő sírja azóta már 
befogadta fiát, Mester Zsoltot is, aki nemcsak orvosként, hanem íróként is elisme-
rést szerzett.

Január 28. Korvin Sándor (1912–1944) író-költő halálának a 75. évfordulója. 
Családi neve Kálmán Imre volt, csak íróként használta a Korvint. Nagysomkúton 
született, a nagyváradi jogakadémián tanult egy ideig. Kolozsvárt a Korunk mun-
katársa lett. 1937–38-ban Párizsban folytatott irodalmi tanulmányokat. 1941-től 
többször behívták munkaszolgálatra, ott szerzett betegsége okozta korai halálát. 
Versei József Attila és a francia avantgárd hatását tükrözik. Első kötete csak ha-
lála után, 1952-ben jelent meg. A Sólyom utcai neológ zsidó temetőben nyugszik.
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hódara

ne félj, szobagyerek, most nincs idő vacogni,
a januári kutyaugatás hangját másképp
szeli át a tetszhalott várost. amit magadra
aggatsz, hogy védd a húst a szél árulása
elől, kikeményedik, mint a keserű tekintet.

ezek a felhők csak visszatükrözik a
horzsolásokat, ahogy szórják a vakító darát,
mert ez nem hó, csak a fagyosszentek
elhalt bőrdarabkái.

ebből az évszakból nem lehet csak úgy kirepülni,
ezeken a falakon már nem szalad fel a repedés,
ezen a tájon már csak a mankókban lehetünk biztosak,
és a lábak árulásában. a jégcsapokra
bízod a tájékozódást, de a mindig remegő ujjak
szétkenik a szárnyakon a port, a lebegést.

aki itt marad, már nem hajol le semmiért,
tudja, hogy elég egy hirtelen mozdulat,
és valami törni fog, valami beszennyeződik,
hiába hosszabbodnak a nappalok,
van, amit nem lehet elégszer kimosni. 



227JANUÁR
KED

ÉLYES KO
LO

ZSVÁ
R

Mátyás király aranyszőrű báránya

Elment a burkus király Mátyás királyhoz. Mint pajtások köszöntötték egymást. 
Mondja a burkus király, hogy:

– Úgy hallottam, hogy egy aranyszőrű báránya van.
– Igaz – azt mondja –, nekem van a juhaim közt egy aranyszőrű bárányom, és 

oan csobánom van, hogy sosem hazudott.
A burkus király azt mondta:
– Én megmutatom, hogy hazud.
– De – azt mondja Mátyás király – a nem hazud, oan nincs!
– De  én megmutatom, hogy hazud, mert én megcsalom, hogy muszáj, hogy 

hazudjon.
Azt mondja Mátyás király, hogy:
– Én es fogadok akármibe, hogy nem hazud. Fele országomat odaadom.
Azt mondja a burkus király:
– Én es odaadom fele országomat, ha nem hazud.
Jó, mán kezet fognak, avval jóccokát mond a burkus király, és elmenen onnat 

más szállására. Ott felöltözött a burkus király ilyen parasztgúnyába, és elment ki 
a tanyára. Köszönti a csobánt. Fogadja a csobán.

– Isten hozta, király uram!
– Honnét üsmersz te engemet, hogy én király vagyok?
Azt mondja a csobán:
– Üsmerem én a szován, hogy maga király.
Azt mondja a burkus király:
– Adok én neked sok pénzt és hat lovat és hintót, add nekem az aranyszőrű 

bárányt!
– Jaj – azt mondja –, a világért se adnám, mert felakasztana Mátyás király.
Sok pénzt ígért neki, nem, egyként se egyezett belé.
Hazamegyen nagy búsan a szállására, és ott búsul, és ott volt a leánya es. Azt 

mondja:
– Ne búsuljon, mert elmenyek én egy csomó színarannyal és megcsalom én.
Vitt egy ládácska színaranyat és egy üveg bort jó mézesen, hogy a csobánt 

megcsalja. De azt mondja a csobán, hogy neki nem szűkös a pénz, Mátyás király 
felakasztatja, ha kérdi, hogy hova lett az aranyszőrű bárány. Addig mondott a 
leány, addig incselkedett, hogy megitták a bort, de a leánynak kellett elébb innia 
belőlle, hogy lássa, nem tett-é valami étetőt beléje. Oan kedve kerekedett aztán a 
csobánnak, hogy azt mondja: odaadja, ha hagyja, hogy vélle háljon, de pénz nem, 
néki nem kell, mert pénz néki elég van.

Sokat nem szokotálódott a leány, hagyta, hogy vélle háljon. No, azután azt 
mondja a leány a csobánnak, hogy:
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– Nyúzd meg a bárányt, és a húst edd meg, mert nékem a húsa nem kell, csak 
a bőre.

Hazavitte nagy örömmel az apjának az aranyszőrű báránynak a bőrét. No, ör-
vendezett az apja es, hogy a leánya meg tudta csalni a csobánt.

De reggel lett, és búsult a csobán, hogy mit mondjon ő most Mátyás királynak, 
hogy az aranyszőrű bárány elveszett. Jött haza a csobán, hogy a királynak mondja 
meg, ha mit tud hazudni. Útközben bészúrta a botját egy féreglikba, és a kalapját 
reatette. Elhátrált tőlle, még nekiment, köszöntötte király uramnak. Mondta a 
király:

– Mi újság a tanyán? – Mán a kalapja.
Mondja újra a csobán:
– Ott bizon nincs más, az aranyszőrű bárány elveszett, a farkas megette.
Mikor azt kimondta, megéjedett.
– Hazudsz, mert akkor a többit es megette volna!
Avval kivette a botját, és ment esmég a király felé. Esmég talált egy féreglikat, 

és esmég beletette a pálcáját, rea a kalapját, és köszöntötte király uramnak:
– Mi hír van a tanyán?
– Nincs egyéb, csak az aranyszőrű bárány bédöglött a kútba.
– Hazudsz – azt mondja a király –, mert a többi es bédöglött volna!
Esmént kivette a pálcát, és ment hazafelé. Harmadszor es talált egy féreglikat, 

belétette a pálcáját, rea a kalapját, és köszöntötte király uramnak:
– Mi újság a tanyán?
– Ellopták az aranyszőrű bárányt.
– Te, hazudsz – mondta a király –, mert a többit es ellopták volna!
Kivette a kalapját, és továbbindult Mátyás király palotájába, és ott a burkus 

király a leányával az asztalnál ültek. No, osztán bémenen, és köszönti a két királyt 
és a leányt es. De mán a bőrt odavitte volt Mátyás királynak a burkus király, és 
most várták, hogy hazud-é, mert ha hazudott volna, Mátyás király elvesztette vol-
na a fele királyságát. Kérdi Mátyás király:

– Mi újság a tanyán?
– Nincs egyéb semmi, mint az aranyszőrű bárányt egy szép fekete báránnyal 

felcseréltem.
De volt-é Mátyás királynak öröme! De azt mondja:
– Hát hozd bé a bárányt!
De azt mondja a csobán:
– Ott középhelyt ül a két király közt.
– Bravó – mondta Mátyás király a csobánnak –, hogy nem hazudtál, má most 

néked adom a burkus királynak a fél országát, amit tőlle elnyertem.
– No – mondja a burkus király –, én es odaadom a leányom, úgyes megkóstolták 

egymást.
És úgy lett a csobánból burkus király.

Pürkerec (Brassó megye)
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RT200 éves a kolozsvári vívóélet – 
a kezdetek

A kolozsvári modern sportélet a vívás körül bontakozott ki a reformkor évei-
ben. A vívni óhajtó helyi arisztokrácia képviselői katonai múlttal rendelkező vívó-
mestert hívtak Kolozsvárra, és rendszeresen látogatták ennek magániskoláját. 
Az  intézményben csak olyan ifjak vívhattak, akik megengedhették maguknak 
a költségeket.

Napóleon oroszországi had  járatában egy fiatal, Milánó közeléből származó ka-
tona orosz fogságba került. Ez a fiatalember, Gaetano Biasini, szabadulása után 
Bécsben szeretett volna vívóiskolát nyitni, de időközben megismerkedett gróf 
Béldi Ferenccel, a  fiatal er-
délyi mágnással, aki Kolozs-
várra hívta, és ennek ösztön-
zésére 1818-ban megnyitotta 
vívótermét a Redut egyik ter-
mében (a mai Erdélyi Néprajzi 
Múzeum épületében).

A  vívóintézetet látogató 
nemesek közül kiemelkedett 
néhány széles látókörű fia-
tal, akik belátták, hogy egy 
ilyen intézet lehetőséget kell 
nyújtson mindazok számára, 
akik sportolni, vívni szeret-
nének, nem csak azoknak, 
akik anyagilag megengedhe-
tik maguknak. Közbenjárá-
sukra nyilvános, majd pedig 
részvénytársasági alapon ki-
fejlődött az első kolozsvári 
modern sportintézmény, a Vi-
adaliskola. Míg a nyilvános in-
tézet megnyitása megelőzte a 
pesti nemzeti vívóintézet ala-
pítását, a működés részvényes 
alapokra való helyezése pesti 
mintára történt. Ebben orosz-
lánrészt vállalt Bölöni Far-
kas Sándor, akit nyugodtan Gaetano Biasini
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megálmodott rendszer pedig megteremtette a modern sportélet alapjait.

Az 1834-ben kiadott részvények kamatából termet béreltek, vívómestert fizet-
tek, a működés mögött pedig szigorú szabályrendszer állott. Minden részvényes 
ajánlhatott egy szegény ifjút, aki tandíjmentesen tanulhatott vívni három éven 
keresztül, majd díjmentesen járhatott vissza edzeni. Az edzéseken gyakran részt 
vettek a reformkor neves arisztokrata ifjai, akik példát mutattak kitartásról, vívó-
technikából egyaránt.

Hogy milyen volt egy Biasini-féle vívóóra, erre Jósika Miklós, az első magyar 
történelmi regény írója adott választ: „Volt Biazzini nevű olasz vezetése alatt egy 
vívótermünk, hol borzasztóul összekalapáltuk egymást; sőt történt, hogy csupa 
juxból éles karddal vívtunk touche qui touche! s meg is véreztük egymást. Mi volt 
ez nekünk akkor!” (Jósika Miklós: Emlékirat. Szerkesztette, az utószót és a jegyze-
teket írta Győri János. Budapest, 1977)

Az 1848-as forradalomig generációk sora tanult vívni a Viadaliskolában. Az in-
tézmény sikerét növelte, hogy a régi tanítványok, az arisztokrata főurak visszajár-
tak edzeni, ezáltal példát mutattak a fiatal tanulóknak. Az intézmény körül egy 
új, modern szellemiség alakult ki: az erős kar bátrabbá teszi a szívet, csak a bátor 
ember tud igazán vitéz lenni. A vívóiskola diákjai a szabadságharc kitörésekor 
azonnal csatlakoztak a nemzetőrség csapataihoz, helytállásuk történeteit ma is 
őrzi a történelem.

Killyéni András
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Tehén hús árpa kásával
A tehén húst és az árpa kását külön-külön fazékban tedd fel, főzd meg, és annak 

idejében a’ húst abárold meg, az árpa kásáról a’ levet szűrd le, és szépen más meleg 
vizb/en/ fatsard ki a’ sűrűét, és az után ted fel a’ hús mellé petreselyem levéllel avagy 
gyűkérrel együtt, had föjjön azzal is, mikor meg fő, bors, gyömbér belé, czitrom levet 
is tölts a’ tálban felyüll réá, ha pedig nints a’ nélkül is jó, de az ád jó izt nékie.

Tehén hús riskásával
A húst akár kontz, akár tyúk legyen fözd, azt minekutánna meg abárlod tégy 

petreselyem gyökeret belé, eleven borsot is egy néhány szemetskét, a’ riskását 
meg tisztogatván, szedvén mosván ted belé,’s fözd meg a’ riskásával együtt. Egy 
néhány malosa szőlőt is tégy belléje, ha pedig nintsen a’ nélkül is jó. Mikor meg fő, 
bors, gyömbér, és ha meg sáfrányozod jobb izű lészen, ’s add fell.

Tehén hús lév
Egy darab fejér kenyér belet meg reszelvén, egy két tyúkmonynyal verd öszve 

a’ levéhez képest, ezeket jól meg törvén a’ forró tehén hús lévvel erezd fel, de so-
dorni kell míg fel forr, hogy öszve ne menyen, és a’ fött húst ragd tálb/a/ a’ levét 
öntsd réá, ad fell, ha meg akarod borsolni lássad.

Kuk rejtel
A nyers tehén húst szépen mosd meg, nyárson süsd meg jó levesen vond le a’ 

nyársról, metéld fel darabonként, ragd fazékban, azután metélly veres hagymát, 
sályát és egy darab kenyeret, kotzka módra, borral vagy ha az nints etzettel, vizzel 
tedd fel főzd meg, egy kevés fenyő magot is meg tőrvén ruhátskáb/a/ kőtik, és 
úgy főzik benne, és mikor fel akarják adni, akkor kivészik ezek igy lévén borsot, 
győmbért, sáfránt és add fel.

Tehén hús tiszta borssal
Az  tehén húst tedd fel sóban vizben, főzd meg, abárold meg, tégy bővőn 

petreselyem győkeret levelestől beléje, ha levele vagyon, fokhagymát egészlen, és 
főzd meg jól abban osztán borsot, győmbért s’ add fel jó melegen.

Polyékával
A  tehén húst a szokás szerint megsűtvén levesen darabonként jó hoszszan 

metéld meg, és lapos szeletre a tálban szép rendel fellyűl rakd reá. Tehén vagy 
berbéts hús lével fellyűl őntsd meg, és aprón vagdalt veres hagymával hintsd meg.

Kaszás lév
Az húst tedd fel vizben sóban, főzd meg igen jól, abárold meg, és mikor fel 

akarod adni etzetben habarj egy kalány lisztet, tyúkmonyt, tőrőtt fok hagymát, 
és a levét őntsd réa s’ erezd fel véle, tedd a tűzhez abban a csuporban, és forrald 
fel, szüntelen sodorván hogy meg ne túrodzék, mikor forrani kezd, őntsd az húsra 
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a fazékban a lév szűrőn által, hogy az fokhagymája oda ne mennyen szebb lesz, 
vagy pedig a meg főtt húst ragd tálban, és úgy őntsd meg a lével, némellyek nem 
szűrik meg a fokhagymától, és meg is borsollyák, lássad te mint szereted, lapos 
szeltet szelly alája s’ úgy add fel.

Vad almával
Az húst tedd fel vízben sóban forrald fel, abárold meg, és mikor már joll meg főtt, 

akár savanyú almát, akár vad almát metéld le a torsájáról, es az tehén hús levet le 
szűrvén tedd fel véle, és egy darabotska kenyér belet melléje, mikor meg fő szintén 
szitán törd által, tőltsd az húsra a fazékban, egy kevés petreselyem levelet belé, es 
joll forrald fel véle, azután jó melegen lapos szeltre add fel, igen jó étek a ki szereti.

Tehénhús tormával
Az  húst szépen mosd meg, tedd fel vizben sóban főzd meg, és mikor meg 

abárlod, meg tisztogatod, hasogas petreselyem győkeret tedd melléje, főzd meg 
vélle, vagy annélkült is és mikor meg főtt, tálban lapos szeltre add fel s’ tormázd 
meg, jó étek.

Tormás téjfel
Az tehén húst tedd fel vizben sóban főzd meg, meg abárolván vess petreselyem 

győkeret bele, és levelet is ha vagyon, és mikor fel akarod adni végy téjfelt egy 
csuporban, ahoz egy kevés etzetet, egész borsot, reszelt tormát, reszelt kenyeret, 
azaz a belit, ezeket joll megsodorván az hús levével erezd fel, mind sodorni kell 
mint a kaszás levet, azonban ha joll megfőtt, az húst tedd tálban lapos szeltet reá-
ja, es a levét fellyűl őntsd reája s’ add fel.

Laska
Szép fejér lisztet szitálly meg, két vagy három tyúkmonnyal tsinálly tésztát 

belőlle, ha tyúkmony nints vizzel joll fel gyurván a lapittó fával szépen nyújtsd el, 
és öszve fokdosván szép vékonyon metéld meg, hánd forró vizbe, onnan kivévén, 
rakd szitára vagy tiszta rostára, hogy a vize szivárkozzék le, tőltsd az húshoz, főzd 
meg joll, bors, győmbér és sáfrány; némellyek pedig a laskát nem vizben, hanem 
vajban, vagy háj sirban rántyák szép pirossan és úgy tészik az hús mellé. Igy még 
jobb, te lássad, mint szereted, és az mint tőlled ki telik. Tehén húst is tyukot is 
főzhetni illy módon.

malosa – mazsola
tyúkmony – tojás
kuk rejtel – kukrejttel, azaz borecetes, fenyőmagvas mártással
potyéka – azaz sült marhahúsból készült étel
sodorni, megsodorni – keverni, kevergetni
szivárkozzék le – szivárogjon le, csepegjen le
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Mátyás király korának kertkultúrája (1)

Mátyás király, humanista nevelésének köszönhetően, jártas a művészetben és a 
tudományban is. A reneszánsz ember, az ideális uralkodó megtestesítője. Ugyan-
akkor természet- és környezetszeretete is figyelemre méltó. Ezt tükrözik azok a 
csodálatos kertek, amelyeket létrehozott.

Mielőtt még a reneszánsz kertre térnék, tisztáznom kell néhány kérdést. A re-
neszánsz, a megújhodás, a humanizmus kora, a sötét középkort váltotta fel. A re-
neszánsz időszakban az ember, az egyén került a figyelem középpontjába, és szá-
mos maradandó alkotást hozott a művészetek, az  irodalom, a  tudomány terén, 
nem utolsósorban az építészetben és a hozzá szorosan kapcsolódó kertkultúrában.

A reneszánsz bölcsője az egykori Itália városállamai közül Firenze, ahol a gaz-
dag polgárság és elsősorban a Mediciek (Casimo, Pietro, Lorenzo) felkarolták a ha-
ladó eszméket, és maradandó alkotásokat hoztak létre. Itt került felszínre a közép-
koritól eltérő, a táj és az ember viszonyát átfogalmazó gondolkodás és életérzés.

Ha összehasonlítjuk a középkor kertrészeit a reneszánsz kertekkel, megállapít-
hatjuk, hogy míg az előbbiek kapcsolat nélküli rendszert alkotnak, az utóbbiak 
rendezettek, jól megtervezettek.

A kert minden korban a legközvetlenebb kifejezője az ember és természet kap-
csolatának. A  legelső reneszánsz kertek éppen a Mediciek kertjei, az eszme és 
egyben az új hordozóinak találkahelyei. A középkori szerzetesmozgalom a kolos-
torkertekben, a humanizmus viszont a villakertekben születik meg.

A reneszánsz kertek a középkor várkertjeit, ligetkertjeit, vadászkertjeit, gyü-
mölcskertjeit váltják fel. Ezek sokkal emberibbek és egyúttal egyénre szabottak, 
bennük sok a cserepes dísznövény, a vágott sövénynövény, az út, a művészi alkotás 
(kút, szobor stb.). A ház előtti gyepes rész a kúttal elengedhetetlen része a rene-
szánsz kertnek. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ezek egyes elemeit a kertkul-
túra mind a mai napig megőrizte és gyümölcsözteti.

A 15. században kialakult korai reneszánsz kertek igen sokfélék: pihenőkert, 
díszkert, mulatókert, szoborkert, iskolakert. Ekkor jönnek létre az első botanikus 
kertek is (pl. 1545-ben Itáliának egy másik városállamában, Padovában). Itt a 
kozmikus hatások szerint geometrikus szerkezetbe ültetik a növényeket. A tanító-
kertben a növényritkaságok is helyet kapnak. A növényritkaságok gyűjtése és aján-
dékozása az állatokéhoz hasonlóan ebben az időben státusszimbólummá válik.

Az itáliai reneszánsz kertek valós és képzelt leírását Alberti könyvében találjuk 
meg. Alberti a kert köré kőkerítést javasol, hogy a szemtelen emberek arcátlansá-
gát kizárja.
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kerítés mellé vagy helyett ró-
zsát, gránátalmát, mogyorót 
ültettek vegyesen. Az  itáliai 
reneszánsz kertek kialakulá-
sával párhuzamosan, éppen 
Mátyás király uralkodása 
alatt, Magyarországon is lét-
rejöttek az első korai rene-
szánsz kertek.

Ezek, az olasz Alberti esz-
méjét követve, palota- és kas-
télykertek, városi, valamint 
vidéki villakertek, üdülő- és 
vadaskertek voltak.

A  növényismeret, a  bota-
nika tudományának kibon-
takozása is ebben az időszak-
ban kezdődik (15. század) és a következő (16.) században bontakozik ki.

Ezt megelőzően a népi gyógyfüves gyógyítás és a szerzetesi kolostorokban ter-
mesztett gyógynövények ismeretét, a  virágvizek használatán alapult recepteket 
a füves emberek és füves asszonyok őrizték és adták át generációról generációra, 
de ebben az erdélyi nagyasszonyoknak is nagy szerep jutott. A 15. században ha-
zánkban is divatba jött a különleges növényeket gyűjteni. Mátyás felesége, az olasz 
származású Beatrix máig is fennmaradt levelében köszöni meg nővérének, Eleonó-
ra hercegnőnek a zöldség- és fűszernövényeket és ezek magvait, valamint egyéb 
szaporító anyagot, amit neki küldött. A sógornőjétől kapott vöröshagymákat Má-
tyás király a kincstárban őrizte tavaszig, és innen ültették ki a kertbe.

A reneszánsz virágkultusza az ókori hagyományokat követte, a paloták termeit 
és az asztalokat vágott virággal is díszítették. Ünnepek alkalmával virág- és gyü-
mölcskoszorúk készültek. A művészek ötvösmunkáit virágok díszítették.

A reneszánsz kerteket feloszthatjuk: világi és egyházi kertekre, ezek közül csak 
azokat vázoljuk fel, ami Mátyás király birtokaihoz tartozott, különös tekintettel a 
Budai várra. Ezekhez soroljuk a palotakertet, ennek egy részét, a királyi kertet és 
a vidéki villakertet.

A palota- és villakertek jó része a Duna mentén, másik részük a Bécsbe vezető 
szárazföldi út mentén helyezkedtek el.

A Duna a közlekedési útvonal. Mátyás pompás lakóhajót építtetett: ezzel vitor-
lázta át királyi birtokait, ezzel járta az országot.

A  király fő tartózkodási helye a budai vár volt, onnan irányította birodal-
mát. Ugyanakkor pompás nyaralóvillákat létesített Pesten, Óbudán, Csepelen. 
Budanyéken fenséges királyi vadaspark is volt, mindeniket kert vette körül, ide 
vonult vissza 1-1 napra az uralkodócsalád.

Toszkán stílusú reneszánsz kert
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A vidéki villakert a nyaralókat vette körül. Nyaralóvillaként Visegrád szolgált, 
Bécs és Buda között Tata volt a kedvelt megállóhely, ez nemcsak nyaralóvilla, ha-
nem vadászkastély is volt egyben.

Bécset elfoglalva ott is reneszánsz udvart, kertet teremtett uralkodásának utol-
só 15 évében, ahol összesen 29 hónapot töltött. Mátyás kertterveit a firenzei szár-
mazású Chimenti Camicia készítette.

A budai vár részletes leírásától eltekintünk, érdekességként említjük meg, hogy 
Mátyás bronzból készült Herkules-szobrot állíttatott tragikus sorsú bátyja, Hu-
nyadi László emlékére, akit a palota előudvarának terén végeztek ki. Ez volt az 
első mitológiai tárgyú kültéri szobor Európában, Itáliában is csak később emeltek 
hasonló szobrokat.

T. Veress Éva
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Heltai Gáspár summázata az 1575ben megjelent krónikájában: „Életében mind az egész or-
szág reá kiált vala Máttyás királyra, hogy igen kövély, nagyravágyó, hertelen haragó és felet-
te igen telhetetlen volna. Megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal és a nagy rová-
sokkal, mert négyszer rója vala minden esztendőben az országot, etc. De mihellyt meghala, 
minden ember ottan dicsirni kezdé őtet, mert mindjárt kezde bomlani a békesség az ország-
ba. Ottan megelevenülének a törökek is, és az ország egyik nyavallyából a másikba esék. Ak-
koron kezdé minden ember megesmerni, micsoda jeles fejedelem vólt vólna az Máttyás ki-
rály. És akkoron kezdének mind az emberek mondani: ...” (megfejtés a rejtvényben)

IDÉZET 1.
DECI 
(RÖV.)

IDÉZET 3.

SPÓRÁK-
KAL SZA-
PORODÓ 
NÖVÉNY

A CSÖRSZ
ÁROK 

VÁROSA

KORTÁRS 
ZENESZER-
ZŐ (IMRE)

ÉS (LATIN)

INDÍTÉK
RÖVIDÍTÉS
JEGYZÉK
BEN VAN!

NYÍLLÖVŐ
MEG... 

AZ ESZÉT 
(RÉSZEG)

FER-
DÉN ÁLL 

(NÉPIESEN)
IDÉZET 4.

ÉLÉNKEN 
ELDALOL
KATALÓ

GUSA

ŰRHAJÓS 
(ANATO LIJ)
SÁSLEVÉL!
TÍZ×TÍZ

TOKFÉLE 
HAL 

PETÉJE
ADAGOLTA

SZ
RÁNEHE

ZEDIK
RÓMAI 49

EL ... (ÉG-
HAJLATI 

JELENSÉG)
JAJ, FÁJ

KÖR MÉRE-
TÉT KISZÁ-

MOLJA
HÁZŐRZŐ

HÁZAT 
FELEMEL

IGAZ 
(ANGOL)
ÁHÍTANI 
KEZD!

S
RIZSSZEM!
OKTATÓK 
BIRTOKOL-

JÁK

E

Y

A

BŰNTÁR-
SAK FEJE

DELFIN FEJ!

OROSZ 
URALKODÓ 
FELESÉGE
TÖRT SÍP!

... AT-
TALJÁ NI 

(FOCISTA)
FEL: MÁSOL

KIHAGY 
(ROMÁN)
UTCAVÉG!

ILYEN LAP 
IS VAN
KELVIN 
(RÖV.)

KERESZTÜL
HITLER 
PÁRTJA 
(RÖV.)

A 
TETEJÉRE

KISSÉ 
SELYPÍT!

LÁNGOL

FAJANSZ
TÖREDÉK!
KÉMIKUS 
(ARTHUR)

DEUTÉRI-
UM, TITÁN
TENISZEZŐ 
(TOMMY)

HÁZTÁJI  
TERMŐ
TERÜLET

IDÉZET 2.

B

VÁRADI 
EGYETEM 

(RÖV.)
IPSZILON

KATONA 
ÉLET 

RÉSZE!

GÖRCSÖL 
(TÁJSZÓ)
NÉMET 
LOVAG

CSÁNGÓ 
PÁROS!
LEARAT 

A VÉGÉN!

...ONNAN
SORSZÁM
NÉV VÉGE

H

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Mátyás királyról számos történetet jegyeztek fel. 
Az egyik címe a keresztrejtvény megfejtése.
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VÍZSZINTES
  1. A megfejtés 
  4. Időszak
  7. Ütős hangszer
  8. Fodros ruhadísz (ZSABÓ)
10. Hüvelyes zöldség
12. Ima eleje!
14. Antal Endre monogramja
15. Várad mássalhangzói
17. Orbán László monogramja
19. Akadályoz
21. Vízhordó edény
23. Sportoló ruhája
25. Hasad a közepén!

FÜGGŐLEGES
  1. Juttat
  2. Kobrafej!
  3. Fúvós hangszer
  4. Kicsinyítő képző
  5. OBI
  6. Olaszország fővárosa
  9. Rövidnadrág
11. Monda
13. Tűzcsiholásra használt kő
16. Becézett Domokos
18. Titkon figyel
20. Kályha sütője
22. Dobó Anna monogramja
24. Fél zóna! 
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Heltai Gáspár Mátyás-jellemzése
Heltai Gáspár summázata az 1575ben megjelent krónikájában: „Életében mind az egész or-
szág reá kiált vala Máttyás királyra, hogy igen kövély, nagyravágyó, hertelen haragó és felet-
te igen telhetetlen volna. Megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal és a nagy rová-
sokkal, mert négyszer rója vala minden esztendőben az országot, etc. De mihellyt meghala, 
minden ember ottan dicsirni kezdé őtet, mert mindjárt kezde bomlani a békesség az ország-
ba. Ottan megelevenülének a törökek is, és az ország egyik nyavallyából a másikba esék. Ak-
koron kezdé minden ember megesmerni, micsoda jeles fejedelem vólt vólna az Máttyás ki-
rály. És akkoron kezdének mind az emberek mondani: ...” (megfejtés a rejtvényben)

IDÉZET 1.
DECI 
(RÖV.)

IDÉZET 3.

SPÓRÁK-
KAL SZA-
PORODÓ 
NÖVÉNY

A CSÖRSZ
ÁROK 

VÁROSA

KORTÁRS 
ZENESZER-
ZŐ (IMRE)

ÉS (LATIN)

INDÍTÉK
RÖVIDÍTÉS
JEGYZÉK
BEN VAN!

NYÍLLÖVŐ
MEG... 

AZ ESZÉT 
(RÉSZEG)

FER-
DÉN ÁLL 

(NÉPIESEN)
IDÉZET 4.

ÉLÉNKEN 
ELDALOL
KATALÓ

GUSA

ŰRHAJÓS 
(ANATO LIJ)
SÁSLEVÉL!
TÍZ×TÍZ

TOKFÉLE 
HAL 

PETÉJE
ADAGOLTA

SZ
RÁNEHE

ZEDIK
RÓMAI 49

EL ... (ÉG-
HAJLATI 

JELENSÉG)
JAJ, FÁJ

KÖR MÉRE-
TÉT KISZÁ-

MOLJA
HÁZŐRZŐ

HÁZAT 
FELEMEL

IGAZ 
(ANGOL)
ÁHÍTANI 
KEZD!

S
RIZSSZEM!
OKTATÓK 
BIRTOKOL-

JÁK

E

Y

A

BŰNTÁR-
SAK FEJE

DELFIN FEJ!

OROSZ 
URALKODÓ 
FELESÉGE
TÖRT SÍP!

... AT-
TALJÁ NI 

(FOCISTA)
FEL: MÁSOL

KIHAGY 
(ROMÁN)
UTCAVÉG!

ILYEN LAP 
IS VAN
KELVIN 
(RÖV.)

KERESZTÜL
HITLER 
PÁRTJA 
(RÖV.)

A 
TETEJÉRE

KISSÉ 
SELYPÍT!

LÁNGOL

FAJANSZ
TÖREDÉK!
KÉMIKUS 
(ARTHUR)

DEUTÉRI-
UM, TITÁN
TENISZEZŐ 
(TOMMY)

HÁZTÁJI  
TERMŐ
TERÜLET

IDÉZET 2.

B

VÁRADI 
EGYETEM 

(RÖV.)
IPSZILON

KATONA 
ÉLET 

RÉSZE!

GÖRCSÖL 
(TÁJSZÓ)
NÉMET 
LOVAG

CSÁNGÓ 
PÁROS!
LEARAT 

A VÉGÉN!

...ONNAN
SORSZÁM
NÉV VÉGE

H
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Péntek Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 70 éve, 1949-ben a kolozsvári Állami Magyar Színház éléről távozó Szentimrei 
Jenő helyett háromtagú igazgatótanácsot neveztek ki, tagjai Méliusz József, Harag 
György és Kovács Dénes voltak.

2 Szombat Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 170 éve, 1849-ben kezdődött az orosz invázió: Puchner osztrák altábornagy, 
az erdélyi főhadparancsnok kérésére Lüders orosz gyalogsági tábornok 11 zászló-
aljat, 11 lovasszázadot és 24 ágyút indított útnak.

3 Vasárnap Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 235 éve, 1784-ben a város közgyűlése büntetés terhe alatt megtiltotta a polgá-
roknak, hogy szállást adjanak zsidóknak, továbbá ezek kereskedését is tilalom alá 
helyezte, kivéve a vásáros napokat.
90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Hamburg Péter matematikai szakíró.

4 Hétfő Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias. 

4 70 éve, 1949-ben jelent meg az új lakásrendelet, miszerint férj-feleségnek egyet-
len szoba jár, 1-3 gyermek számára még egy szoba megtartható, a többi helyiséget 
másoknak utalják ki. Kolozsváron hat kerületi lakáshivatal létesült a rendelet 
gyors alkalmazására és a lakáshiány megszüntetésére.

5 Kedd Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; 
jelentése: hatalmas, uralkodó + 
erős, merész.

5 130 éve, 1889-ben született Kackón, 70 éve, 1949. február 20-án halt meg Kolozs-
váron Berde Mária író, publicista, műfordító.
25 éve, 1994-ben hunyt el Kolozsváron Nagy Borbála író, nyelvtanár.

6 Szerda Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán vér-
tanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Márkos András szobrász.
100 éve, 1919-ben hunyt el Gazelli Árpád, az Egyetemi Könyvtár könyvtárőre.

7 Csütörtök Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7 475 éve, 1544-ben halt meg Adrianus Wolphardus latin nyelvű humanista költő, 
filológus, kolozsvári plébános, aki a Főtér keleti sorára reneszánsz lakóházat épít-
tetett, utóda Heltai Gáspár szász plébános.
100 éve, 1919-ben e napon hozott törvényrendeletével a román Kormányzó-
tanács, hogy összhangba hozza az erdélyi közigazgatást az ókirályságbelivel, 
az addigi vármegye (comitat) helyett a megye (judeţ) megjelölést tette kötelezővé, 
így lett Kolozsvár „judeţul Cojocna” központja.

8 Péntek Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8

9 Szombat Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia 

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9 360 éve, 1659-ben Barcsay Ákos erdélyi fejdelem megerősítette a kolozsvári ispo-
tályoknak járó sóadományt.

10 Vasárnap Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika 

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

10 560 éve, 1459-ben az országnagyok Mátyásnak hűséget esküdtek. A Hunyadi-ház 
ellenségei: Garay nádor, Ujlaky, Bánfy stb. Mátyás meg buktatására összeesküdtek, 
de a király megfosztotta őket hivataluktól.
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Péntek Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 70 éve, 1949-ben a kolozsvári Állami Magyar Színház éléről távozó Szentimrei 
Jenő helyett háromtagú igazgatótanácsot neveztek ki, tagjai Méliusz József, Harag 
György és Kovács Dénes voltak.

2 Szombat Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 170 éve, 1849-ben kezdődött az orosz invázió: Puchner osztrák altábornagy, 
az erdélyi főhadparancsnok kérésére Lüders orosz gyalogsági tábornok 11 zászló-
aljat, 11 lovasszázadot és 24 ágyút indított útnak.

3 Vasárnap Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 235 éve, 1784-ben a város közgyűlése büntetés terhe alatt megtiltotta a polgá-
roknak, hogy szállást adjanak zsidóknak, továbbá ezek kereskedését is tilalom alá 
helyezte, kivéve a vásáros napokat.
90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Hamburg Péter matematikai szakíró.

4 Hétfő Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias. 

4 70 éve, 1949-ben jelent meg az új lakásrendelet, miszerint férj-feleségnek egyet-
len szoba jár, 1-3 gyermek számára még egy szoba megtartható, a többi helyiséget 
másoknak utalják ki. Kolozsváron hat kerületi lakáshivatal létesült a rendelet 
gyors alkalmazására és a lakáshiány megszüntetésére.

5 Kedd Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfinév; 
jelentése: hatalmas, uralkodó + 
erős, merész.

5 130 éve, 1889-ben született Kackón, 70 éve, 1949. február 20-án halt meg Kolozs-
váron Berde Mária író, publicista, műfordító.
25 éve, 1994-ben hunyt el Kolozsváron Nagy Borbála író, nyelvtanár.

6 Szerda Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán vér-
tanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Márkos András szobrász.
100 éve, 1919-ben hunyt el Gazelli Árpád, az Egyetemi Könyvtár könyvtárőre.

7 Csütörtök Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7 475 éve, 1544-ben halt meg Adrianus Wolphardus latin nyelvű humanista költő, 
filológus, kolozsvári plébános, aki a Főtér keleti sorára reneszánsz lakóházat épít-
tetett, utóda Heltai Gáspár szász plébános.
100 éve, 1919-ben e napon hozott törvényrendeletével a román Kormányzó-
tanács, hogy összhangba hozza az erdélyi közigazgatást az ókirályságbelivel, 
az addigi vármegye (comitat) helyett a megye (judeţ) megjelölést tette kötelezővé, 
így lett Kolozsvár „judeţul Cojocna” központja.

8 Péntek Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8

9 Szombat Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia 

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9 360 éve, 1659-ben Barcsay Ákos erdélyi fejdelem megerősítette a kolozsvári ispo-
tályoknak járó sóadományt.

10 Vasárnap Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika 

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

10 560 éve, 1459-ben az országnagyok Mátyásnak hűséget esküdtek. A Hunyadi-ház 
ellenségei: Garay nádor, Ujlaky, Bánfy stb. Mátyás meg buktatására összeesküdtek, 
de a király megfosztotta őket hivataluktól.
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók

11 Hétfő Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony (A betegek 
világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 80 éve, 1939-ben – az Országos Magyar Párt feloszlatását követően – Kolozsváron 
a Magyar Kaszinóban megalakult a magyarság új politikai képviselő szerve, a Ro-
mániai Magyar Népközösség gróf Bánffy Miklós elnökletével.

12 Kedd Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 415 éve, 1604-ben Giorgio Basta császári tábornok Báthori Zsigmond több hívét 
kivégeztette Kolozsvár piacán.
80 éve, 1939-ben Andrea Cassulo pápai nuncius, Pacha Ágoston temesvári és 
Fiedler István nagyvárad-szatmári püspökök Kolozsváron püspökké szentelték a 
város addigi plébánosát, Márton Áront.

13 Szerda Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina  

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13 115 éve, 1904-ben született Kolozsváron Jakab Géza költő, újságíró.
50 éve, 1969-ben halt meg Kolozsváron Ferenczi Zsizsi énekművésznő, Szentimrei 
Jenő felesége (sz. 1895, Kolozsvár).

14 Csütörtök Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint 

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 150 éve, 1869-ben Haller Károly javasolta egy céllövölde felállítását a Sétatéren.

15 Péntek Georgina, Kolos, Levente, Fauszti-
na, Györgyi

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

15 80 éve, 1939-ben Kolozsvárra érkezett Hunyady Sándor író a Havasi napsütés 
című darabjának kolozsvári bemutatójára.

16 Szombat Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 80 éve, 1939-ben Zeneegylet jött létre Kolozsváron Járosi Andor elnökletével, 
művészeti vezetői Lakatos István, Zsembery Elvira és Csipkés Olga voltak.

17 Vasárnap Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17 90 éve, 1929-ben jelent meg és 1934 júliusáig maradt fenn a Kolozsvári Friss 
Újság című független politikai napilap.

18 Hétfő Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18 100 éve, 1919-ben halt meg Kolozsvárt a helybéli születésű Kolozsvári Szeszák 
Ferenc szobrászművész (házsongárdi sírhelye ismeretlen).

19 Kedd Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 420 éve, 1599-ben Báthori Zsigmond fejedelem hívására Kolozsvárra érkezett Bá-
thori Endre bíbornok, akit a medgyesi országgyűlésen fejedelemmé választottak, 
és féléves uralkodása alatt többnyire Kolozsváron tartózkodott.

20 Szerda 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

21 Csütörtök Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: 
Isten az én világosságom.

21

22 Péntek Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása 

Gerzson – héber eredetű; jelentése: 
az idegen, a száműzött.

22 115 éve, 1904-ben született Kolozsváron Nagy István elbeszélő, drámaíró, publi-
cista († 1977, Kolozsvár).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók

11 Hétfő Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony (A betegek 
világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas. 

11 80 éve, 1939-ben – az Országos Magyar Párt feloszlatását követően – Kolozsváron 
a Magyar Kaszinóban megalakult a magyarság új politikai képviselő szerve, a Ro-
mániai Magyar Népközösség gróf Bánffy Miklós elnökletével.

12 Kedd Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 415 éve, 1604-ben Giorgio Basta császári tábornok Báthori Zsigmond több hívét 
kivégeztette Kolozsvár piacán.
80 éve, 1939-ben Andrea Cassulo pápai nuncius, Pacha Ágoston temesvári és 
Fiedler István nagyvárad-szatmári püspökök Kolozsváron püspökké szentelték a 
város addigi plébánosát, Márton Áront.

13 Szerda Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina  

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13 115 éve, 1904-ben született Kolozsváron Jakab Géza költő, újságíró.
50 éve, 1969-ben halt meg Kolozsváron Ferenczi Zsizsi énekművésznő, Szentimrei 
Jenő felesége (sz. 1895, Kolozsvár).

14 Csütörtök Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint 

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 150 éve, 1869-ben Haller Károly javasolta egy céllövölde felállítását a Sétatéren.

15 Péntek Georgina, Kolos, Levente, Fauszti-
na, Györgyi

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

15 80 éve, 1939-ben Kolozsvárra érkezett Hunyady Sándor író a Havasi napsütés 
című darabjának kolozsvári bemutatójára.

16 Szombat Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelentése: 
ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 80 éve, 1939-ben Zeneegylet jött létre Kolozsváron Járosi Andor elnökletével, 
művészeti vezetői Lakatos István, Zsembery Elvira és Csipkés Olga voltak.

17 Vasárnap Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17 90 éve, 1929-ben jelent meg és 1934 júliusáig maradt fenn a Kolozsvári Friss 
Újság című független politikai napilap.

18 Hétfő Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18 100 éve, 1919-ben halt meg Kolozsvárt a helybéli születésű Kolozsvári Szeszák 
Ferenc szobrászművész (házsongárdi sírhelye ismeretlen).

19 Kedd Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 420 éve, 1599-ben Báthori Zsigmond fejedelem hívására Kolozsvárra érkezett Bá-
thori Endre bíbornok, akit a medgyesi országgyűlésen fejedelemmé választottak, 
és féléves uralkodása alatt többnyire Kolozsváron tartózkodott.

20 Szerda 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

21 Csütörtök Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelentése: 
Isten az én világosságom.

21

22 Péntek Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása 

Gerzson – héber eredetű; jelentése: 
az idegen, a száműzött.

22 115 éve, 1904-ben született Kolozsváron Nagy István elbeszélő, drámaíró, publi-
cista († 1977, Kolozsvár).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Jeles évfordulók

23 Szombat Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.

23 170 éve, 1849-ben a magyar alkotmányt megtagadó románok petícióban kérték, 
hogy egy önálló nemzetté egyesülhessenek; önálló külön kor mányt alakíthassa-
nak; ügyeikben a nemzeti nyelvet használhassák; s őfelsége, a császár vegye fel a 
„Románok nagyhercege” címet.

24 Vasárnap Mátyás, Etel  
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24

25 Hétfő Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 70 éve, 1949-ben a püspökök jelenlétében ünnepélyesen felavatták az újjászerve-
zett Protestáns Teológiai Intézetet.

26 Kedd Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26

27 Szerda Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27

28 Csütörtök Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 10 éve, 2009-ben, püspökké szentelésének 70. évfordulóján Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek felszenteli Márton Áron (1896–1980) megyés püspök Bocskay 
Vince készítette, egész alakos szobrát a főtéri Szent Mihály-templom kertjében.
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Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
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hogy egy önálló nemzetté egyesülhessenek; önálló külön kor mányt alakíthassa-
nak; ügyeikben a nemzeti nyelvet használhassák; s őfelsége, a császár vegye fel a 
„Románok nagyhercege” címet.
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jelentése: Jahve ajándéka.

24
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detű; jelentése: méltóságnév.

25 70 éve, 1949-ben a püspökök jelenlétében ünnepélyesen felavatták az újjászerve-
zett Protestáns Teológiai Intézetet.

26 Kedd Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelentése: 
állatbőr, bunda.

26

27 Szerda Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27

28 Csütörtök Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelentése 
ismeretlen.

28 10 éve, 2009-ben, püspökké szentelésének 70. évfordulóján Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek felszenteli Márton Áron (1896–1980) megyés püspök Bocskay 
Vince készítette, egész alakos szobrát a főtéri Szent Mihály-templom kertjében.
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Mint jöttek ki a nagy Szkítiából Pannoniában,
és mint foglalták magoknak az országot:

és mint bírták azt hercegről hercegre
és királyról királyra,

nagy sok tusakodásokkal és számtalan sok viadaljokkal.

Melyet

Heltai Gáspár
megírta magyar nyelven, és ez rendbe hozta az Bonfinius Antalnak nagy könyvéből 

és egyéb históriás könyvekből nem kicsin munkával.

Részlet

Az Mátyás királynak nagy dicsíreti

Az Mátyás király szép termetű férfiú vala, sem igen kicsin, sem igen nagy. A kö-
zéptermettséget valamennyére meghaladta vala; szép és nemes tekéntetű, mutat-
ván akaratos bátor szűvet. Veres orcájú vala, szép sárga hajú. Szépen ékesítik vala 
orcáját mind szöméldeki, melyek szélesek valának, és gyors feketére hajlandó 
szömei, és az ő mindenképpen illő orra; szabad és egyenes tekintetű vala, és orosz-
láni módra az eltekintésbe semmit nem pillant vala a szömével. Az eltekintésben 
kegyességet mutat vala, akire kedig fél szömmel néz vala, az nyilván nagy harag-
nak jele lőn. Majd hosszú vala a nyaka és az álla, és majd széles vala a szája. Szép 
illendő feje vala, sem felette igen nagy, sem igen kicsin. Az homloka majd széles 
vala. Szépen illenek vala egybe minden tagjai. Szép gömbelég karjai valának, és 
hosszú kezei. Széles vala mind háta, mind mellye. Szép lábai valának, az lovon 
való járásra alkalmatosok. És  mindenképpen szép teste vala, fejér veres színű, 
mint a Nagy Sándor felől írnak. Gyermekségétől fogva igen gyors vala, és erős 
mellyű, nagy és bátor szűvű, nagy dicsíret és tisztességkívánú. Igen munkatehetű 
vala, és nem hamar fárad vala meg. Igen szenvedhet vala az ő teste mind hideget, 
mind hevet, mind ehséget, és mindenféle munkát. Az hadakozás könnyű dolog 
vala nála. Semmi nehezebb dolga nem lőn, mint otthon hivolkodni. Gyönyörűsé-
ges lakásokat igen szereti vala. Kedveli vala a szép asszonyi állati szömélyeket, de 
más embernek feleségét soha nem bántott. Gyakorta mulatott barátival, és ivott az 
lakásban vélek. Kész vala mindjárt az ígéretekre. És hertelen haragú vala. Szabad 
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elméje vala; mindenkor nagy dolgokra ügyeközik vala. Nem vala kegyetlen, sem 
embertelen, mint a fene pogánok, hanem a rómaiaknak természetek után minden 
cselekedetiben vágyódik vala. Hogy egynyíhányat baráti közül megnyomorított, 
nagy okokért kellett azt megművelni, noha nem dicsíretes vala ez őbenne. Első 
vétekre senkit nem büntötett az ő baráti közül, de ha másodúttal vétközett, kemé-
nyen megbüntötte annak utána. Nemigen jeles szerencséje is vala barátihoz, mert 
sokat alávaló rendből felemelt, kik annak utána ellene ügyeköztenek praktikálni. 
De némelyeket is pórságból vötte ki, és a porból vette fel, kik igen jeles emberek 
löttenek annak utána. Egyébképpen minden dolgaiban igen jó szerencsés vala. 
Az csehek ellen való hadban egyszer minden költsége elfogyott vala, és az hada-
kozók minden nap kérik vala az ő zsoldokat. Akkoron egy napról a másikra ha-
lasztja vala őket: ma s holnap hoznak etc. Mikoron szinte az utolsó napot tötte 
volna nékik, azon éjjel kockát kezde hánni az urakkal, és azon egy éjjel tízezer 
arany forintot nyere tőlek, és azokat osztá annak utána az hadakozók közükbe. 
Nem gyakorta vétség esett az ő dolgaiba, amihez kezdett. Ez is igen felmagasztalá 
az ő felséges mivoltát, hogy nem vala embertelen, hanem igen nyájas és embersé-
ges, és örömest hallgatja vala az embereket, és minden embert jó válasszal elbo-
csátja vala tőle. Igen kegyelmes és szelíd erkölcsű vala mindaddig, méglen Beatrix 
királyné asszon hozzá jöve. Mert annak utána az megmáslá az ő kegyes természe-
tit. Az írási tudományokhoz felette igen nagy kedve vala. Megkeresteté minden 
országokban az jeles és tudós férfiakat, és drága költségekkel elhozatá azokat Ma-
gyarországba. Külemb-külembféle mesterembereket is behozata az országba. Ezt 
hallottam Brodarics István püspektől, kinél vala az egész épületnek jedzésének a 
képe is: A Duna mellett Budán alól nagy mély, széles, hosszú, és igen temérdek 
fondamentomokat vettete fel és megrakatá azokat valamenyére a föld felött, és 
nem mondá senkinek, mit akarna oda csináltatni. De készen immár mind meggon-
dolta, és megjedzette vala nagy papirosra az fondálókkal, minémű lönne az az 
épület. Úgy jedzették vala, hogy az épületnek két piaca lönne. Az egyik a felső 
Bécs felől igen hosszú, a másik félannyi. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy 
háromfelől mindenik oldalon boltos kamorák lönnének egymás felött hét renddel, 
napnyugatra Buda felé és a Duna felé volnának mind a kamoráknak az ablaki. Úgy 
jedzette vala kedig, hogy ott kerengő volna köröskörnyül, és ez kerengőkbe men-
nének a széles grádicsok fel a földről egyikről a másikra, és hogy a kerengők a 
kamorák előtt oly szélesek volnának, hogy a deákok mind belé férnének, és ott 
hallgathatnának leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre 
akarta azt egy-egy által kőfallal; és mindenik szakasztásnak az ő piacára közepben 
egy-egy faragott oszlopot akarta állatni, és az oszlopnak az oldalában akarta az 
lektornak székit helyheztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig 
minden oszlop mellett a leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az 
egyik grammát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mel-
lett az harmadik lektor a rhetorikát, a negyedik doktor arithmetikát, az ötedik 
mellett az ötedik lektor a muzsikát, az hatodik mellett az hatodik doktor geomet-
riát, az hetedik lektor az astronomiát. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos 
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hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanolhatnának szinte 
mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. És úgy akarta az épületet rendel-
ni, hogy mindenik piacról bolt alatt általmehetnének a kamorák közett a 
kamoraszékekbe az Dunára. Ahol által akarta rekeszteni az hosszú piacat a 
küsebbik piactól, abban az oldalban akarta a doktoroknak és a lektoroknak házait 
csináltatni minden szükséges szobákkal és kamorákkal, hogy az ablakok azoknak 
házainak lönnének napkeletre a küsebbik piacára, napnyugatra az hosszú piacra 
az oszlopok felé, éjszakára a Dunára, délre kedig Budára. Annak utána úgy akará 
a küsebbik piacát épüteni, hogy az éjszaki oldalban szép boltok, szép szobák, és 
szép kamorák lönnének, hogy az elsőkben az orvas doktorok laknának, az másik-
ban az patikárosok és az borbélyok, az harmadikban volnának az betegek külemb-
külembféle szobákban, boltokban és kamorákban. A másik oldalon lönnének szép 
pincék, szobák, boltak és kamorák, kikben laknék az oekonomus, a családos em-
ber, és minden ő családjai, hogy az mindenféle bort és sereket, kenyeret színetlen 
árolna nagy bővséggel. Az nap támadati oldalában jedzette vala az egyik nagy 
kaput kezépben; az felső részre délre Buda felé jedzette vala a műveseknek házait, 
holott mindenféle művesek árolnának, de nem hogy ott laknának. De az alsó ré-
szére a Duna felé jedzette vala a kapu felött szép szobákat, boltokat, és kamorákat, 
hol az egész akadémiának, avagy fő országnak oskolájának prépostja laknék, aki 
mind a több deákoknak, lektoroknak, mestereknek és doktoroknak rektorok és 
vezérlője volna. És úgy rendelte vala, hogy éjszakra a kapu alól a Duna felől mind 
az egész szeren alól egymás mellett mind konyhák volnának, és a felett mindenfé-
le szükségekre való házok: mert azt tekélette vala őmagába, hogy úgy rendelné 
minden szükségeket, a  schola mellé mind ételből, mind italból, mind az egyéb 
embereknek szükségére valókból, hogy az negyvenezer tanoló deákokból egy sem 
jőne be egész esztendeig az várasba semmi szükségeért, hanem mindenek ott bő-
ven volnának a schola mellett: ennek alkolmatosságára kedig jedzette vala, hogy 
az első küsebbik udvarba két oszlop állana, és az oszlopból csatornás kút folyna ki, 
és mindenik oszlopon feljül egy-egy nagy kristályos lámpás volna, mely éjten-
éjtszaka világoskodnék. Úgy is jedzette vala, hogy az hosszú piacon is azon csator-
nás kút felforrana, és kiötlenédnék három helyen az Duna vízzel. Úgy is intézte 
vala a dolgot, hogy negyvenezer deák laknék színetlen e scholában, és arra 
ügyeközik vala, hogy oly disciplinát szörzene a scholában, hogy ne volna az egész 
scholában mind ennyi deák közett is vagy egy dákos is és hogy ennyi deáknak 
mind elég ételek és italok volna az schola konyháiból, és az oekonomusnak pincé-
iből. Erre kedig a Duna mellé mészáros céhet akar vala szörzeni egy kenyérsütő 
utcájával egyetembe, és abban egy nagy vásárt, melyet meg akar ajándékozni 
nagy szabadságokkal, hogy minden nap elég volna a negyvenezer deáknak. És a 
prépost avagy rektorsághoz, és az oekonomussághoz jeles és nagy jószágot akar 
vala szakasztani, és sok ezer forint ára jövedelmet, hogy mind e széles világon 
nem lönne jobb, szebb, és bővebb schola annál. Ezt is megjedzette vala, hogy az 
jeles épületet, melyre szándékozott vala régenten Zsigmond király és császár, hogy 
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azt is véghöz akarná vinni. Tudniaillik, hogy Buda várából hidat ki akarna hozni 
faragott kövekből, és azt által akarná vinni a schola felett nagy szélesen a Dunán, 
és az híd végén a Dunaparton Pesten felött igen erős várat akarna rakni temérdek 
kőfalokkal, nagy töltéssel, hogy boltokon általmehetnének a nagy töltésen mind a 
párkányba, mind a nagy szegelletes bástyákban, melyek mind ki a széles és mély 
árokra szolgálnának. Mind olyan jeles és nagy dolgokat meggondolt és elvégzett 
vala az ő fejébe, melyeket meg is jedzetett, és megíratott vala nagy szépen az 
fondálókkal. Nagy elméje vala az embernek, és véghetetlen tanácsa. Ha száz esz-
tendeig kellett volna élni, csak az egy jedzett épületre nem volt volna elég: mégis 
a fondamentomát megásatá, és megrakatá, és meglátszanak ott a mai napon is, 
noha nem tudja minden ember, micsoda, és mit akart avval indítani.

Ez mellett az isteni szolgálatra igen hajol vala színetlen, nagy szorgalmatos-
sággal. És erre nem tud vala semmit kíméleni. Mikoron egyszer Szegeden az gyű-
lésben vala, és Szent Demeter napján bement volna a nagy misére, és látta volna, 
hogy nemigen jeles kazula avagy misemondó ruha volna a plebánoson, a nagy 
misén mindjárást offerendára méne; és mikoron megkörülte volna Szent Deme-
ternek oltárát, mindjárt levoná az ő felső ruháját, és az oltárra offerálá azt, hogy 
Szent Demeternek kazulát csinálnának belőle. Becsülik vala kedig azt a ruhát 
hatvanezer forintra. Ebből tetszik, mely ájitatos szűve volt. Esmet, mennyi költ-
séggel megépüttette Budán a király kápolnáját? Mennyi költséggel szörzette a sok 
nagy szavú papokat belő? Mennyi nagy költséggel épüttötte a libráriát? Mennyi 
sok pénzzel szörzette a nagy sok iratot hártyás könyvet belő, mind göröget, mind 
deákot? Mennyi sok és számtalan nagy pénzzel megépüttette a sok egyházakot, 
oltárokat, apáturságokat és kalastromokat etc.

Ennek felette igen bátor szűve is vala. Mert nagy dolgokat mer vala kísérteni, 
mint odaelő Szabács várának megvitatásáról megmondottuk. Mert egyedől ült egy 
inassal egy csolnokban, és csak révésszel, és úgy járta éjjel Szabácsnak az oldalát, 
és ő maga meglátta és megkémlötte, hol és miképpen kellene Szabácsot vítatni és 
ostromlani. Bécset hogy vítatta, őmaga vött vajat és kosár tikmonyát a hátára, és 
úgy árolta ezeket a bécsi vásáron üdegen rossz ruházatokban, és úgy hallotta ott 
benn Bécsben, mit szólnak az emberek, és mire ügyeköznek, és mindenképpen 
meglátta az hadakozóknak az ő tartásokat, és minémű renddel őrüznének.

Egyszer midőn török császárral szömbe szállott volna táborban, török ruhában 
öltezék másodmagával, és megelgyedék azokkal, kik élést visznek vala a török 
táborba. És midőn bement volna a török táborba, napestig ott árpát árol vala, 
nemigen messze a császár sátorához. És mikoron a császárnak felviszik vala az 
ebédet, mind megszámlálá a tál étkeket. És mikoron visszajött volna az ő tábo-
rába, másodnapon levelet íra a török császárnak, mondván: „Agebül őrzesz tá-
borodban, mert tegnap mind ott ültem sátorod előtt, és árpát ároltam, és mind 
megkémlettem táborodat. Hogy kedig ne kételködjél ebben, ennyi számú tál 
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volna, igen megijede, és másodnapon virradóra kioroszkodék táborából, és elméne 
Mátyás király előtt.

Igen okossággal vigyázó ember is vala Mátyás király. És mikoron valakit vádol-
nak vala előtte, avagy hogy a kémek valami hírt hoznak vala néki, nem minden-
kor hiszi vala beszédeket. Hanem paraszt slejt ruhába öltezvén, őmaga másodma-
gával kiorozkodik vala udvarából, és mindeneket őmaga akara szömével meglátni. 
Budán a kapások közé állott, és úgy akarta meghallani, mit szól a község felőle, és 
minémű ítéltet teszen az ő királyi birodalma felől.

Erdélbe bemenvén, Hunyadon elorozkodék a seregtől és Kolozsvárra bemen-
vén, mind alá-fel kerengett az várasban. Azután a mészárszékbe ment, és ott ül-
vén, úgy lógotta a mészárszéken lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszék-
nek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolosvári szegény 
néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette 
a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarba, és 
asztogba raknák. Úgy talála az egyik poroszló Mátyás királyra is, és monda néki:

– Jere te sima orró, hordj fát.
Mondja Mátyás király:
– Hány pénzt adsz?
És monda a poroszló:
– Ebet adok – és jót rándíta egyet a válla közett a bottal, és úgy hajtá őtet a ház 

elejbe az vágott fa mellé. Hogy oda juta a király, tehát a bíró fekszik a könyeklén.
Monda Mátyás király:
– Mit adsz, hogy besegítsem a fát vinni?
Monda a bíró:
– Co el kurvafi! Hordjad mert ezennel úgy kékül meg a hátod.
És szegény Mátyásnak váltig kelle hordani. A behordásba kedig három hasábfá-

ra megírta volt Mátyás király az ő nevét veres krétával. Azonban elorozkodék on-
nét, és Gyaluba ment fel a sereg közübe. Harmadnapra alá jő Kolosvárra. Mikoron 
egynyíhány nap mulatott volna, szömbehívatá e kolosvári bírót és a tanácsat. 
Hogy szömbe volnának, megkérdé a bírót, mint volna az váras? Épülne-é avagy 
nem? Volna-é a szegénységnek valaki nyomorítására, avagy nem? Felele a bíró:

– Felséges urunk, a te felséged oltalma alatt jó békességben vagyunk: nincsen 
a szegénységnek semmi nyomorúsága.

Mond a király szolgáinak:
– Menjenek a drabantok el, és hányják meg a bíró udvarában az új asztag fát, 

a fa közett ott megtaláltok három hasáb fát, melyeken az én nevem vagyon meg-
írván veres krétával, hozzátok azokat ide. És  fogjátok meg a bíró poroszláit, és 
hozzátok azokat is ide.

És a drabantok mind odafutának, és megkezdék hányni az új asztog fát, és nem 
sok üdő múlva kettőt megtalálának az fákban. És a király monda a bírónak:

– Hol vetted ezt a fát? Mondd meg.
És a bíró megrémülvén, döderegve monda:
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– Az jobbágyakkal hozattam.
Monda a király:
– Kicsoda vágta fel?
Mikoron a bíró hallgatna, megreasztá a király:
– Mondd meg.
És monda a bíró:
– Az várasbeli szegény nép vágta fel.
Monda a király:
– Kicsoda vitte az udvarodban?
És fordulván az egyik poroszlóra, és monda néki:
– Lator! Nézzed az orromat, ha sima? Lator! Most is tüzel a hátam a te ütésed 

miatt.
És monda az uraknak:
– Lássatok nagy kegyetlenséget.
És megbeszélé nékik az egész históriát. Annak utána monda a bírónak:
– Te hamis bíró: agebnek és kurvafiának mondál, és meg akarád kéküteni há-

tamat, hogy füzetést kívánok vala a fahordásért. Ezeket a fákat hátamon kellett 
behordanom. Ihol kezem írása rajta vagyon: meg nem tagadhatod. Mi nem jobbá-
gyul adtanak a szent királyok a szegény népet, és a falukat az várasokhoz, hogy 
a bírák és tanácsok rabul bírják azokat: nem tü jobbágyitok, hanem mindnyájan 
én jobbágyim vattok, mint szinte amazok szegények. De miérthogy ők együgyűek 
szegények, az ő gondjaviseléseknek terhejét raktuk türeátok, és hogy az várasok-
nak épütésére segítségül legyenek. Még a nemeseknek is nem adtuk a szegény 
népet jobbágyul avagy rabul, hanem csak a földet adtuk nékik az ő vitézségekért, 
hogy majorkodjanak rajta, és a szegénység is majorkodjék rajta. És miérthogy a 
szegények élik az ő földeket, hogy azért adót adjanak nékik a király adója mellett, 
és bizonyos napokon is szolgáljanak nékik: és ezért viszontag tartoznak a nemesek 
véle, hogy gondjokat viseljék, és megoltalmazzák őket. – Annak utána úgy fordítá 
Mátyás király a beszédet a kolosvári bíróra, és mondá néki:

– Te hamis és kegyetlen bíró, miérthogy ezt a törvéntelenséget művelted, és 
eképpen szömemnek láttára hamisan megraboltattad, ezért akasztófa volna he-
lyed: de hazámon nem művelem ezt a szömérmet, hanem harmadnapra fejedet 
elüssék. Te kedig lator poroszló, törvéntelenségnek hóhére, miérthogy a szegény-
séget így kínzottad, és ennékem megütötted minden ok nélkül a hátamat, és ebbel 
kínáltál engemet, harmadnapra elvágják a te jobb kezedet, mellyel megütöttél 
engemet és a szegényeket, és annak utána egy nagy gyevedert kössenek nyakadra, 
és avval egyetembe az akasztófára felakasszanak.

És a másik poroszlónak monda:
– Te szegénykergető lator, tégedet harmadnapra a prengér alá vigyenek, és 

három pálcával jól megcsöpeljék a hátodat, annak utána a várasból kiverjenek, és 
országomból kimenj, mert ha megtaláltatol országomba, akasztófa lészen helyed.

És ezek mind így lőnek.
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Murádin Jenő

Történelmi tabló a szellem szabadságáról
(Körösfői-Kriesch Aladár: Az 1568-i tordai országgyűlés)

Torda városnak nincs képtára. Múzeuma történelmi emlékeket őriz (legértéke-
sebb darabokat a római korból), s gyűjteményében csak szükségképpen kapott he-
lyet néhány értékesebb festmény. Mégis, ha látogató nyit be az egykori fejedelmi 
házban otthonoskodó városi múzeumba, s ha kellőképp tájékozott a gyűjtemény 
értékei felől, nem mulasztja el, hogy a „Dávid Ferenc kép”, Körösfői-Kriesch Ala-
dár festménye után érdeklődjék. Határokon túlról érkező vendégek is kíváncsiak 
rá. A múzeum pedig éppen a Dávid Ferenc-évfordulóra figyelve, a nagy reformátor 
halálának 400. évfordulóján, 1979-ben restauráltatta a képet, és tette hozzáférhe-
tővé minden látogatója számára.

Több mint nyolcvan éve Torda város tulajdona és büszkesége ez a méretre is 
impozáns történelmi festmény. Egykori városatyák már a kép megfestése idején, 
a múlt század utolsó éveiben határozatban kívántak gondoskodni róla: a  neve-
zetes alkotás a városi közösség birtokában maradjon, s azt bárki kedve szerint 
megtekinthesse.

A festmény tárgya, keletkezése és sorsa szorosan kapcsolódik Torda történelmi 
és művelődéstörténeti múltjához. Forrásaink elegendők ahhoz, hogy szinte min-
den részletében felidézhessük keletkezése történetét.

*
Körösfői-Kriesch Aladár festménye, mely az 1568-i tordai országgyűlés histó-

riai pillanatát, a vallási türelem és a szellem szabadságának deklarálását örökíti 
meg, a  19. sz. végén keletkezett. Abban az időben számos vármegye, város és 
közület készült arra, hogy helyi történelmi nevezetességekről, kimagasló esemé-
nyekről az utókor számára fönnmaradó művészi értékű emléket készítsen. E mű-
veket, köztük erdélyi festők alkotásait, 1896 májusában mutatták be nagyszabású 
kiállításon. Torda-Aranyos vármegye, illetve Torda város is részt kívánt venni a 
művészetek e nemes versenyén. Közösségi határozattal döntöttek arról, mi is le-
gyen az az esemény, amely megérdemli a képi megörökítést, és arról, hogy kit 
kérjenek fel a mű megfestésére. Minderről a korabeli sajtó tudósításai, levéltári 
adatok (utóbbiak sajnos hiányosan), a kép festőjének vallomásai és a művész élet-
rajzi bemutatói tájékoztatnak.

Torda-Aranyos vármegye hetilapja, az 1891-től folyamatosan megjelenő Ara-
nyos vidék 1894 őszén közöl először hírt arról, hogy a város képviselő testületé 
érdemben megvitatta és határozatával is megerősítette a történelmi festmény 
megrendelésének ügyét. A vármegyei főhatóság útján a városvezetéshez eljutta-
tott leiratra a szeptember 5-i közgyűlésen Nesselfeld Miklós városi főjegyző fogal-
mazott meg és terjesztett elő indítványt. Lelkesedésben nem volt hiány. Nesselfeld 
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előadása olyan buzdító szónoklattá kerekedett, mely biztosította a nemes ügyhöz 
méltó erkölcsi és anyagi támogatást.

Hadd idézzek itt jegyzőkönyvi hűséggel az akkori városvezetés e kiválóságá-
nak beszédéből.1 ,,Határozza el a képviselő testület – mondotta felszólalásában a 
főjegyző –, hogy azon nagy jelentőségű történeti eseményt, midőn 300 évvel ez-
előtt az unitárius vallás egyenjogúsága kimondatik az itteni országgyűlésen – egy 
nagyobb szabású történeti képben korhűen megfesti, megörökíti s erre a czélra 3 
éven át 500 frtos részletekben fizetendőleg 1500 frtot megszavaz s a kép közelebbi 
tárgyának és méreteinek meghatározására polgármester [Velits Ödön] elnöklete 
s főjegyző [Nesselfeld Miklós] tollvitele mellett egy nyolcz tagú bizottságot küld 
ki […]” Beszédét azután így folytatta: „Bármiképpen lapozgatjuk is a történelem 
könyvét, az  indítványunkban megjelölt eseménynél kiválóbbra – mint amely a 
lelkiismereti szabadság declarálása – utalni nem tudunk […] Ámde az indítvá-
nyunkban kiemelt momentum nagyban kimagaslik valamennyi felett; nem egyes 
egyéni szellemi vagy testi erőbeni nagyságát vagy nagy alkotásait van hivatva 
megörökíteni, hanem erdélyi hazarészünk egyik korszakának egész gondolkozási 
módját, egész lelki világát, lelki életének egyik legfenségesebb megnyilatkozásá-
ban, mely megnyilatkozás mint egy üstökös csillag gyúl ki a kis Erdélyből a világ 
mind a négy tájéka felé, hogy a szabadság, a testvériség, az egyenlőség és a vallási 
türelem eljövendő fényes napjának előhírnökeként az éjjel sötétség oszlásának 
kezdetét inaugurálja s nekünk azt az azóta büszkeségünket képező epithetont, 
hogy »Erdély a vallási türelmesség országa« megszerezze.”

A  résztvevők megéljenezték az indítványt, de ennél is több történt. „Nagy 
Olivér képviselő szólalt fel és kevesellte az előirányzott 1500 forintot. Javasolta: 
ennek kétszeresét, azaz 3000 forintot szavazzanak meg a költségek fedezésére. 
És képviselő társai egyhangú szavazattal döntöttek javaslata mellett! Így kerül-
hetett sor arra, hogy az 1894/50. számú közgyűlési határozat nyomán pótadó 
kirovásával biztosítsák az anyagiakat a szokatlan méretűre tervezett történelmi 
tabló megfestésére.

Nesselfeld Miklós előterjesztésének volt egy második pontja is. Ez pedig a vá-
rosvezetés állásfoglalásának erkölcsi erejét kívánta hangsúlyozni. „Ajánljuk azért 
– mondotta Torda város főjegyzője –, hogy [a kép] a városi teremben [a városháza 
közgyűlési termében] felfüggesztve – míg a város áll, hirdetője és terjesztője le-
gyen a szabadság, egyenlőség és türelmesség örök eszméinek.2

1 A városi képviselő testület közgyűlési jegyzőkönyve egyéb dokumentumokkal együtt Torda 
város levéltárába került. S bár utóbb e korszak többi közgyűlési jegyzőkönyvével együtt en-
nek a művelődéstörténeti értékű iratnak is nyoma veszett, szövege szerencsés körülmények 
folytán mégis a kutatás rendelkezésére áll. A Dávid Ferencz-Egylet 1898. április 24-i tordai 
gyűlésén Simon János tordai unitárius lelkész idézte fel a kép megfestésének történetét – 
éspedig eredeti levéltári dokumentumok alapján. A szóban forgó jegyzőkönyv eredetijéről 
Velits Ödön polgármester engedélyével készített másolatot. Az Aranyosvidék 1898. április 
30-i (18.) száma pedig leközölte előadásának teljes szövegét. Az itt idézett jegyzőkönyvszö-
veget ilyenformán hitelesnek kell elfogadnunk.

2 Uo.
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Ezek után a városi tanács a választott téma történelmi körülményei és hite-
les forrásai iránt érdeklődött. 1894/6635. számú átiratával nyomban megkeres-
te a kolozsvári unitárius püspökséget és az unitárius egyházi képviselő tanácsot, 
„hogy mint legközelebbről érdekelt fél, s mint olyan, kinek birtokában lehetnek 
a megfestendő történelmi ténnyel kapcsolatos adatok – szíveskedjék az 1568-iki 
tordai országgyűlés közelebbi mozzanatait s a jelenvoltak neveit leírni s tanáccsal 
közölni”.3 November 25-én érkezik válasz a városi tanács érdeklődésére, mely a 
tordai országgyűlés lefolyásáról, a fennmaradt szűkszavú történelmi utalásokról 
ad számot. Erre alapozva nevez ki azután a tanács egy nyolctagú bizottságot, az-
zal a feladattal, hogy a beérkezett információk alapján a kép tárgyát közelebbről 
„meghatározza”.

A festmény megrendelésének története után nyomozva, a következő értesülés 
Torda-Aranyos vármegye 1894. december 29-i közgyűléséhez vezet. Ezen a fóru-
mon azonban megyei megrendelést emlegetnek, s annak tárgya furcsamód nem az 
1568-i, hanem az 1542. évi tordai országgyűlés lenne. A sajtó beszámolója szerint 
azt a történelmi eseményt helyeznék tehát előtérbe, melyen „az erdélyi rendek a 
török által Buda várából kiszorult Izabella özvegy királynét és fiát, János Zsigmon-
dot Erdélybe befogadják és megalkotják a külön Erdélyi fejedelemséget”.4

Nincs mód rá eldönteni, mennyire hiteles a sajtó információja az említett me-
gyei közgyűlésről. Tény azonban, hogy ez utóbbi terv többé sehol, semmilyen 
formában nem bukkan elő. A városi közösség képviselői egységes véleménnyel a 
korábbi elképzelés, a vallásbéke kihirdetésének témája mellett döntöttek. Borbély 
György tordai gimnáziumi tanár, az Aranyosvidék akkori szerkesztője így indo-
kolja a választás jogosságát: „Senki alkalmatosabb tárgyat nem találhatott volna 
e képre, mint azt a jelenetet, mint mikor 300 évvel korábban már a tordai főtéri 
templomban a fejedelem, a  főrendek, távolabbi tartományok követei s a feltörő 
szellem képviselői között Dávid Ferencz mint a szellem szabadságának megteste-
sült élő bizonysága égre emelve kezét, kimondotta, hogy mindenki a saját maga 
hitét és vallását mondhassa magáénak, s nem a reá erőszakoltat.”5

*
Fontos kérdés volt, kit bízzanak meg a nagylélegzetű történelmi kép elkészíté-

sével. Kevés hazai festő mert vállalkozni akkoriban ilyen nagy feladatra. Művésze-
tünk parlagi viszonyai eleve elriaszthatták a megyei vagy városi megrendelőket 
attól, hogy helyi festőket bízzanak meg ilyen felelősségteljes munkával. Mára-
maros megye ugyan saját művészfiát, Hollosy Simont kereste meg a megtisztelő 
feladattal, Temes megye pedig a háromszéki Gyárfás Jenőt kéri fel, de például 
Kolozsvár már a felvidéki Roskovics Ignáchoz fordul képrendelésével. Torda vá-
ros pedig a budapesti Képzőművészeti Társulattól kért véleményt a legalkalma-
sabb festő megnevezésére. E művészeti fórum javaslatára a városi tanács Kriesch 

3 Uo.
4 Aranyosvidék, 1895. V. évf. 1. sz.
5 Aranyosvidék, 1895. V. évf. 19. sz.
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Aladár festőművészt kérte fel a történelmi tabló elkészítésére, aki a munkát a 
felajánlott összegért el is vállalta.

A harminckét éves Kriesch Aladár (ki akkor még nem viselte a Körösfői elő-
nevet) mesterségbeli tudásával, művészi ráérzésével elég korán jó hangzású ne-
vet szerzett magának a történelmi és portréfestészet művelői között. S bár nem 
volt erdélyi származású (Budán született 1863-ban), gyakran látogatott el itt élő 
rokonaihoz és ismerőseihez. Kolozsvárra éppenséggel rendszeresen leutazott; 
nagybátyja élt itt, Abt Antal (édesanyjának testvére), a kolozsvári egyetem fizi-
ka tanszékének tanára. Egy időben portrémegrendeléseket is kapott a kolozsvári 
egyetemtől. Az erdélyi történelem mozgalmas eseményeitől ihletődve, egyik korai 
kompozíciós művének színterét is e vidéken választja meg, 1888-ban készült tör-
ténelmi munkáján II. Rákóczi György balvégzetű fenesi csatájának emlékét idézi 
fel. Nem sokkal a tordai megrendelés előtt rokonainál jár a Maros menti Tövisen, 
akik átviszik a szomszédos diódi birtokukra. A festőnek annyira megtetszik a Boér 
család diódi udvarháza, és nyugalmas környezetét a festői munkálkodásra any-
nyira alkalmasnak találja, hogy huzamosabb ideig itt rendezkedik be. „Pompás 
csűr atelierjében”, ahogyan egyik levelében írja,6 nagyméretű kompozíciós művek 
elkészítésére is kiváló lehetőség nyílik.

Itt készül el, Diódon, majdnem a befejező simításokig, a tordai országgyűlés 
tablója is.

Előbb azonban a helyszínen tájékozódik a feladatról.
A megbízás kézhezvétele után Kriesch Aladár nyomban Tordára utazik. Teljes 

energiával, művészi lelkesedéssel fog neki a hatalmas munka elvégzéséhez. Mint 
korának minden hivatástudó történelmi festője, ő is fontosnak tartja a helyszín 
pontos tanulmányozását, a  terepismeretet és a kortörténetben való elmélyülést. 
Az 1895-ös esztendő elején érkezhetett Tordára. Itt először is találkozott a városi 
tanács kijelölte nyolctagú bizottság tagjaival, kiktől átveszi a festmény közelebbi 
tárgyát meghatározó leírást. E dokumentációs munka birtokában (mely nyilvánva-
lóan az unitárius egyházi tanács közlésén alapult) megkezdi tordai terepszemléjét. 
Ellátogat a piaci templomba (a Kolozsvárról Tordára vezető út mentén álló római 
katolikus templomról van szó), melyben a nevezetes eseményre, az 1568-i tordai 
országgyűlésre sor került. Az impozáns gótikus templom kínálkozó hatalmas fal-
síkjait tekintve, helyszínen támadt ötlettel arra gondolt, nem táblaképet, hanem 
freskót fog készíteni! Kriesch Aladár egyik eszményképének Lotz Károly művésze-
tét vallotta, s mestere – a freskófestészet klasszikus alkotója – példájára gondolt 
egy – al fresco – falképre. Kétségtelenül szerencsés ötlet volt, de „a tordai urakat” 
nem tudta meggyőzni róla. Megbízói kiállítható olajfestményre gondoltak.

Kriesch Aladár gyorsan elkészült a festmény vázlatával, s azt még akkor, 1895 
tavaszán a tordai városházán bemutatja. Borbély György az Aranyosvidék má-
jus 11-i számában méltatja a nyilvánosság ítélete elé bocsátott kompozícióváz-
latot. Írása azért is értékes, mert kiderül belőle, hogy a polgármesteri irodában 

6 Dénes Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár. Budapest, 1939, 38. 1.
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közszemlére tett kép a művésznek már a végleges elgondolását összegezte. A kom-
pozíció teljes felépítése, a főbb alakok elhelyezése, szereplőinek gesztusai teljesen 
azonosak a kész képen látható megoldással. Inkább csak apró változtatásokban, 
helycserékben mutatható ki a különbség.

A bemutatót (ezt az első tordai kiállítást!) sokan tekintették meg. A kép meg-
nyerte a közönség és a megrendelők tetszését. Kriesch pedig visszatér Kolozsvárra, 
ahol mint már Tordán is, modellek, történelmi díszletek után néz. „Szenvedélyes, 
termékeny munkában néhány hónap telik el – írja Dénes Jenő, az első Körösfői-
Kriesch Aladár-monográfia szerzője –, legszebb tanulmányfej-rajzsorozatának ide-
je ez. Valamennyi tanulmányfeje kitűnő jellemábrázolás, komoly és mély megfi-
gyelésre valló lelki megjelenítés bravúros rajztudással előadva.”7 Ugyancsak Dénes 
Jenő könyvéből tudjuk, hogy Kolozsváron történelmi öltözékeket készíttetett képe 
alakjaihoz, a városban pedig modelleket keres. Vörös krétában – rőtliben – rajzolja 
meg föllelt alakjait. E. Kovács Gyuláról, a kiváló jellemszínészről készít rajzokat, 
Koncz egyetemi szolga alakjában fedez fel nagyszerű történelmi profilt, a városi 
szegényházban talál egy „jó arcú” öreget…

Történelmi vázlatát bemutatták a Képzőművészeti Tanácsnál, majd a kép meg-
festésére a művész leutazik Diódra. A tágas diódi csűrben feszíti fel vakrámára a 
12 négyzetméteres vásznat és fog hozzá a festéshez.

Minden dokumentációs munka ellenére a művésznek nem volt könnyű dolga 
a történelmi miliő megjelenítésében. Hiteles források keveset árultak el az 1568. 
január 6. és 13. között tartott országgyűlésről.8 János Zsigmond jelenlétében, a fe-
jedelem kedvenc tartózkodási helyén, Tordán egybegyűlt erdélyi diétán a vezető, 
mondhatni a történelmi szerep a Dávid Ferencé. Az unitáriusok épp akkoriban 
püspökké avatott vezetőjéről azonban semmiféle történelmi ábrázolás nem ma-
radt fenn. A festőnek magának kellett tehát megjelenítenie a legendás egyházala-
pító alakját.9 Nem is a fejedelem, hanem a lelkiismeret és a hit szabadsága mellett 
szót emelő Dávid Ferenc áll a mű exponált helyén.

A  sokalakos történelmi festmény szereplőinek azonosítása több leírásban is 
megmaradt. Teljesen hitelesnek azonban csakis a művész bemutatása tekinthető. 

7 Uo. 43–44. 1.
8 A kép eredeti címe: az 1567-iki [!] tordai országgyűlés – vagy a művész tévedése lehet, vagy 

arra utalhat, hogy az adatszolgáltatók nehezen igazodtak el a mozgalmas történelmi kor 
eseményei között. Tordán valóban 1567-ben is tartottak országgyűlést, de az a német táma-
dás veszedelmével foglalkozott, míg a vallásbéke kérdését az 1557-i és 1568-i diéta tűzte 
napirendre. A dokumentációban hiteles forrás lehetett volna Jakab Eleknek éppen Dávid 
Ferencről írt könyve (Dávid Ferencz emléke. Bp., 1879), melyben így méltatja az 1568. évi 
korszakos eseményt: „A történetírónak joga van e tárgyról büszke önérzettel szólni, köteles-
sége az ősök szabadelvűségéről tisztelettel emlékezni meg” (103. 1.).

9 Az érdekes ikonográfiái kérdésről a festmény elkészülte után Boros György kolozsvári uni-
tárius főgimnáziumi tanár (a későbbi püspök) fejtette ki véleményét. „Dávid Ferenczet sem-
minemű kép nem örökítette meg. Róla minden hívének olyan a képe, a milyent magának 
rajzolt, és természetesen azok közül kevés hasonlít a művészéhez.” (Aranyosvidék, 1897. VII. 
évf. 9. sz.)
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Körösfői-Kriesch Aladár másfél évtizeddel a mű elkészülte után – felkérésre – maga 
foglalja írásba a képen látható történelmi jelenetet. Leírásából idézem: Az unitá-
rius vallásnak „elsőpapját s egyben mártírját is – Dávid Ferencet – látjuk a kép 
közepén. Balra tőle emelkedettebb trónszéken a fejedelem, mellette két unokaöcs-
cse: Báthory István (a fejedelemtől balra) és Báthory Kristóf (jobbra). Mögötte áll 
az olasz Blandrata György, a fejedelemnek meghitt tanácsadója. Sokat hányatott 
ember, ki legutóbb Lengyelországból került az erdélyi udvarhoz és az unitáriu-
sokéhoz hasonló tanokat hozott magával a külföldről. Báthory István és Csáky 
kancellár mögött állanak a szász rendek. Dávid Ferenc mögött balra (tőle jobbra) 
Csáky Mihály, a kancellár, ki nem vett nagyon részt a vallásos dolgokban, jobbról 
(Dávid Ferenctől balra) Heltai Gáspár, amint a Bibliát forgatja s egy másik papnak 
mintegy igazolja Dávid Ferenc mondását. Előbbre a padsorok között egy katoli-
kus barát, aki megdöbben a hallottakon és Mélius Péter, debreceni prédikátor, 
aki szintén bizonyos kétkedéssel fogadja a szónokló szavait. Mögötte, a templom 

A Kiss Gábor 2018-as felvételén látható monumentális festményt immár méltó helyen,  
megfelelő körülmények között tekintheti meg a közönség a Tordai Múzeumban,  
az egykori fejedelmi házban minden keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
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kórusa alatt a székely rendek, fönn a kórusban az asszonyok, elöl pedig a padok 
között egy néhány magyar rend, kiknek nevei nem fontosak.“10

A tordai országgyűlésről festett tabló magán viseli a századvég történelmi fes-
tészetének sajátos jegyeit. Nem válik ki ezek közül stílusának újszerűségével, ha-
nem csakis a művészi teljesítmény minőségével. Kriesch Aladár Székely Bertalan 
és Lotz Károly tanítványa volt; az ő nyomdokain haladva és külföldi (müncheni 
és itáliai) tanulmányútjain ismerkedett a művészi ábrázolás lehetőségeivel. Meg-
ismeri a bitumenalapú, mély feketével és barnákkal dolgozó képalkotó művészet 
eredményeit és korlátait is. S bár közismert, hogy a századelőtől kezdve éppen 
Kriesch Aladár lesz az, aki a szecesszió úttörőjeként kerül be művészetünk tör-
ténetébe, fejlődésének e korai szakaszában még nem lép túl a hagyományokon. 
A  tordai országgyűlést ábrázoló festménye még csak nem is sejteti a szecesszió 
későbbi előfutárának – a marosvásárhelyi Kultúrpalota egyik díszítőjének! – any-
nyira jellegzetessé lett festői modorát. Ez  a kép inkább a századvégi festészet 
klasszikus hagyományait követi, s Benczúr Gyula képeihez hasonlóan a barokkos 
fény–árnyék hatásra alapozva jeleníti meg témáját. A  festményen a fehér hajú 
Dávid Ferenc alakját világítja meg a templomablakból beáramló fény. A püspök és 
prédikátor jobb kezét szívére téve, a balt a világosság felé emelve nyilatkoztatja 
ki a hit szabadságának nemes eszméjét. Fekete ornátusba öltözött alakja könnyed-
nek, szinte légiesnek látszik. János Zsigmond, a fejedelem személye, a baldachinos 
trónus alatt szinte háttérbe szorul. Csak az őt körülvevő Báthoryak és Csáky kan-
cellár világos öltözéke irányítja rá a figyelmet, a néző tekintetét. A szemben levő 
oldalon a kinyilatkoztatás merészségétől megrettenő kálvinisták és katolikusok 
csoportja válik ki a követek együtteséből.

A puha, meleg színekkel, mélyfeketével és nemes szürkékkel megfestett egysé-
ges tónusú kép, sajnos, már sokat vesztett fényéből.

*
Kriesch Aladár festménye kiváló helyezést kapott az 1896-os budapesti kiállítá-

son. Alkotója már jóval korábban, lényegében 1895 őszén elkészült a mű megfesté-
sével, de sokáig – hónapokig – javítgatott rajta. Az említett esztendő októberében 
szállíttatja fel a festményt Diódról Budapestre, és ottani műtermében csiszolgat a 
részleteken. Még 1896 áprilisában is haladékot kér a tordai megrendelőktől, hogy 
a kép művészi befejezettséggel kerülhessen a közönség elé.11 A kolozsvári Állami 
Levéltárban föllelt adatok arról tanúskodnak, hogy a város időközben rendsze-
resen folyósítja a megrendelői ár részletét, s külön 130 forintot fizetnek Rossi 
Ferencz gyárosnak a festmény díszes kerete elkészítésére.12

A képet 1896 tavaszán az akkoriban épült budapesti új Műcsarnok első termé-
ben mutatták be. Kriesch Aladár munkája elnyerte a hivatásos művészeti fóru-
mok és a kritika egyöntetű elismerését. A Képzőművészeti Tanács „jegyzőkönyvi 

10 Keresztény Magvető, 1911. XLVI. köt., 192. 1.
11 Kérését az 1896 áprilisában tartott vármegyei közgyűlés hagyja jóvá.
12 Torda város levéltára, 1896. április 25-i tanácsülés jegyzőkönyve, Kolozsvári Állami 

Levéltár.
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elismerést” szavazott meg számára a kiváló munkáért. Szana Tamás, a korszak 
legismertebb kritikusa később is mint a kortárs festészet egyik kiemelkedő törté-
nelmi képét emlegeti e művet.

*
A kép utóélete nem kevésbé érdekes és tanulságos.
Fogadtatásának sikere meghozza alkotójának a művészi és anyagi elismerést. 

Kriesch Aladár megkapja a Műbarátok Körének 1500 forintos ösztöndíját. Lehe-
tősége nyílik rá, hogy művét a müncheni kiállításon is bemutassa. A Képzőművé-
szeti Társulat a festményről készült heliogravür másolatot műlapként árusította. 
1911-ben a Könyves Kálmán kiadóvállalat reprodukcióban forgalmazta, s azután 
is többször készítettek a festményről képeslap-sokszorosításokat.13

Tordára csak az 1898-as esztendő elején érkezett meg a kép, hogy a megrendelő 
város birtokában elfoglalja előre kijelölt helyét.

Egy 1920-ban kelt tordai riportban az író Gyallay Domokos így számolt be 
a képről: ,,A művészetnek bizony nem hazája Torda. Egy hatalmas, igazán szép 
műalkotás van a városban: Körösfői Kriesch Aladár festménye a vallásszabadság 
törvénybeiktatásának jelenetéről. A kép a városháza közgyűlési termét díszítené 
– ha állandóan le nem volna függönyözve. De igen bölcsen lefüggönyözték, mert a 
pipafüst pusztulással fenyegette.”14

A második világháborút követően a városra oly sok szenvedést hozó hadiese-
mények után még ott láthatták a képet eredeti helyén. Nem sokkal azután helyez-
ték el a hajdani fejedelmi házban, a mai városi történelmi múzeumban.

A megsérült és a szakszerűtlen tartástól erősen leromlott állapotú festmény 
azonban sürgős renoválásra, de legalábbis állagmegóvásra várt. Erre 1979 nyarán 
került sor. A kolozsvári Szépművészeti Múzeumban végezték el a képen a legfonto-
sabb restauráló munkát.15 így került vissza ismét megrendelői birtokába, a tordai 
városi múzeumba.

Keresztény Magvető,  
(86. évfolyam) 1980, 3–4. szám

13 A festmény nyomatai nagy példányszámban egyházi rendelésre készültek. Képeslapokon is 
többször megjelentették (1968-ban színesben is). Egyházi kiadványok mellett a két világhá-
ború között több hazai lap is leközli a festmény reprodukcióját: Vasárnapi Újság, 1923. 1. 
sz.; Magyar Nép, 1939. 49. sz.; Keleti Újság, 1940. 109. sz. Utóbbiak között Csiky Andor Keleti 
Üjság-beli felvétele sikerült a legjobban.

14 Keleti Újság, 1920. III. évf. 157. sz-
15 A 3x4 méteres festményt egy nyolc tagból álló (hét bukaresti és egy kolozsvári) restaurá-

torcsoport állította helyre. A munka vezetője Mariana Bojan, a kolozsvári Szépművészeti 
Múzeum restaurátora volt. Az egész képet új vászonlapra ragasztották fel, s megerősítették 
a pergő, leválni készülő festékréteget.
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Február 5-én Nagy Borbála (1904–1994) írónőre emlékezünk halála negyed-
százados évfordulóján. Csíkszeredában érettségizett 1922-ben. A  kolozs-
vári román egyetemen szerzett német–francia–filozófia szakos diplomát. 

Konstancán, Caracalban, Csíkszeredában tanít. 1941-ben kerül Kolozsvárra, itt is 
nyelvtanárnő. Az 1930-as évektől írt történelmi drámái, regényei (A csíki boszor-
kány, Őrült Johanna, Theodora császárnő) tették népszerűvé az ifjúság körében. 
Románból fordított is. Betonsírja a Lutheránus temető felső részében, a  kerítés 
előtt található.

Február 6-án Márkos András (1919–1972) szobrászművész ünnepelhetné 
százéves születésnapját. Szülővárosa, Kolozsvár Unitárius Kollégiumában érettsé-
gizik 1938-ban. Bukarestben és Budapesten végzi főiskolai tanulmányait. 1944-
től Székelykeresztúron, 1951-től Kolozsvárt, a  Képzőművészeti Középiskolában 
tanár. Az 1960-as években fedezi fel a műkő és színezett cement művészi hasz-
nálatának lehetőségeit, portrékat mintáz, balladákat jelenít meg. Két Petőfi-szob-
ra Székelykeresztúron látható. Művészeti-esztétikai írásai jelentek meg. Benczédi 
Sándor faragta szoborportrés sírban pihen a Kertek parcellában.

Február 6. Gazelli Árpád (1870–1919) halálának is a százéves fordulója. Désen 
született, a kolozsvári egyetemen tanult, majd az Egyetemi Könyvtárban helyez-
kedett el. 1898-ban lett könyvtártiszt, 1911-ben pedig könyvtárőr (kb. aligazgató) 
lett. Szerepet játszott az 1907-ben befejezett új 
könyvtárépületbe való átköltözésben, beren-
dezkedésben. Huszonhat évi szolgálatát a pon-
tosság, megbízhatóság jellemezte. Korai halálát 
szívbaj okozta, hat kisgyermeket hagyott maga 
után. Sírhelye a Házsongárdban ismeretlen.

Február 10-én Wass Albert (1819–1911) 
gróf születésének a 200. évfordulójára emléke-
zünk. Ő a napjainkban népszerű regényíró és 
költő Wass Albert dédnagyapja. Családja jeles 
tagja volt: a bécsi Erdélyi Udvari Kancellárián 
titkár (1842–1845), majd a Gubernium titká-
ra (1846–1847). Részt vesz az 1848-as forra-
dalomban, Bem mellett harcol, később örökös 
főrendiházi tag, nagybirtokos. Díszes vasrács-
csal övezett föld alatti kriptában nyugszik a 
Kertek parcellában. A  vele nyugvó fia, Wass 
Béla (1853–1936) Szolnok-Doboka vármegye 
főispánja volt, örökölte apjától a főrendiházi 
tagságot. Ennek Endre fiától született az író.

Február 17-én Kozma Ferenc (1844–1920) 
pedagógus halálának a 175 éves fordulója érde-
mel figyelmet. Székelykeresztúron és a kolozs-
vári Unitárius Kollégiumban tanult. 1867–1869 
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között Jénában, Heidelbergben és Zürichben folytatott egyetemi tanulmányokat. 
A  székelykeresztúri tanítóképzőből hívták 1873-ban Kolozsvárra, ahol a megye 
tanfelügyelője lett. Pedagógiai munkásságát az akadémia 1880-ban levelező tag-
sággal ismerte el. 1892-ben a kolozsvári Unitárius Kollégium felügyelőgondnoká-
vá választották. Az I. C parcella keleti szélén található megkopott sírköve.

Február 18. Kolozsvári Szeszák Ferenc (1881–1919) szobrászművész halálá-
nak a 100. évfordulója. Kolozsvári kocsikészítő mester fiaként született, s mint 
az itteni építőipari szakiskola diákja tűnt fel első munkáival. Egy évet Párizsban 
képezte magát, majd a város ösztöndíjával 1903–1907 között Budapesten Stróbl 
Alajos mesteriskolájában sajátíthatta el a művészeti fogásokat. Itt kapja a meg-
rendelést Arany Jánosnak a nagyszalontai Csonkatoronyba illeszkedő szobra el-

készítésére (1907). Hazatérve a kolozsvári 
Nemzeti Színház új épületének szobordíszeit 
mintázhatja meg. Leghíresebb alkotása az 
1915-ben Kolozsvár központjában felállított 
Kárpátok őre. A kolozsvári Bástya utcai Tör-
ténelmi Múzeumban kap állást és lakhelyet. 
Sírszobrok, sírportrék egész sorát készítette: 
Gyalui Farkasné, Kiss Sándor, Jéger Andor, 
Dietrich Gyula, Farkas Ödön. Tüdőbajban 
halt meg, sírhelye ismeretlen.

Február 25. Simén Dániel (1903–1969) 
teológiai tanár halálának a félszázados év-
fordulója. Székelykeresztúron érettségizett, 
Kolozsvárt végezte a teológiát 1928-ban. 
Utána Berkeley-ben (AEÁ) folytathatta tanul-
mányait, megszerezte a mesteri fokozatot. 
Két további évet Chicago unitárius teológi-
áján töltött. Hazatérte után Fogarason, majd 
Lupényban lelkész. Az 1940-es bécsi döntést 
követően Kolozsvárt lesz az unitárius teoló-
gia tanára, 1945-ben az egyetemen doktori 
címet szerez. Két év múlva egyházi főjegyző-
vé választják. 1959-ben koholt vádakkal le-
tartóztatják s hét év börtönre ítélik. 1964-es 
kiszabadulása után Aranyosgyéresen lelkész 
haláláig. Több tanulmányt írt, prédikációs 
kötetet adott közre, angolból is fordított. Íz-
lésesen faragott fedkő és kőkopjafa alatt a 
Kertek parcellában nyugszik.
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SA Balázs Imre József

A február határa

Az ott távol tőlünk a február határa,
A hűvös a hideget a sövénynél találja.
Egymást nézik csupasz, szürkéllő ágak fölött,
Míg rügy moccanna, egyik a másikhoz átköhög.

Nehéz elhinni bármilyen színt februárban,
Mind fönt telelnek még, egy magashegyi bárban.
Könnyű elhinni minden februári súlyt,
A szívpincékbe települő háziúrt.

A hűvös a hidegből a lényeget kivonja,
A szem az emlékekből a színeket kibontja.
A februári súlyok a felhőkben lebegnek,
A február egy árvíz, szomjas embereknek.

Á
ru

ci
kk
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Mátyás király és a székely ember leánya

Mátyás királynak volt egy hű szolgája. És kiküldte, az országút mellett volt egy 
kő, és ezt mondta: – Minden embert, aki az országút mellett jár, keríts oda, hogy a 
követ nyúzzák meg, mert a király poroncsolatja és a király akaratja.

Sok embert odakerített, de mindamennyi a vállát húzogatta, hogy:
– Mit csináljunk, hogy nyúzzuk meg?
Egyszer egy székely ember is ment arrafelé a leányával. Azt es odakerítette 

a szolga, hogy segítsen a többinek. Egyszer azt mondja a leányocska, hogy ott 
szokotálnak: – Apám, menj fel Budára Mátyás királyhoz, és mondd meg, hogy 
vétesse előbb a kőnek vérit, akkor majd megnyúzzuk.

Azt mondja Mátyás király a székely embernek: – Hát te honnan tanultad ezt, te 
székely ember, hogy én elébb vétessem vérét a kőnek? Te furfangos ember!

No, mondja, hogy egy leányocskája van, s az mondja. No, hogy az mondta, 
adott neki két divót és egy csomó pénzt. Mondta: – Vidd el ezt a leányodnak, ül-
tesse el! Mikor ezek a divók megnőnek, hát, akkor jöjj fel hozzám!

De  hogy odavitte, a  leányocska egyszeribe feltörte és megette a divót. No, 
mondja székely ember: – No, most neked adott Mátyás király bajt eleget!

Avval mind eltérültek az emberek onnat a kőtől, mert nem kellett megnyúzni. 
No, egy idő múlva azt mondja a leány az apjának:

– No, menj fel, apám, Mátyás királyhoz, és mondd meg neki, hogy mán kifej-
lődtek a divók! – E volt a két csecse a leánynak.

Akkor adott a székely embernek két szál kendert Mátyás király. Mondta, hogy 
abból a két szál kenderből csináljon főkötőt a királyi rezidenciának. Esment adott 
a székely embernek egy csomó pénzt, és a székely ember azt a két szál kendert 
vitte haza a leányának, hogy csináljon főkötőt. És mondta a leánynak:

– Most adott a király még bajt neked!
De a leány látott az udvaron két forgácsot. Felvette, mondta az apjának:
– Vidd fel Mátyás királynak, és mondd meg neki, hogy csináljon abból a két 

forgácsból osztovátát, csöllőt, vetéllőfát, akkor csinálok főkötőt a két szál kender-
ből, amennyi kell.

Mondta a székely embernek osztég, mikor a forgácsot hozzavitte:
– Mondd meg a leányodnak, hogy ha az ulyan okos, akkor jöjjön el hozzám: se 

az úton, se az útfélen, se öltözve, se öltözetlen, s ha ulyan szép arculatja van, akkor 
meg es veszem. – Mert Mátyás király akkor még nőtlen volt. – Hozzon ajándékot, 
s ne es, köszönjön es, s ne es!

Egyszeribe a leány fogott egy verebet – az az ajándék –, s amikor a királyhoz 
ért, akkor eleresztette. Meghajtotta magát egy kicsit, de nem szólt egyet es. Az ap-
jának volt egy nagy háló, abban ment a király elé. Az apjának volt egy nagy sza-
már, annak megfogta a farkát, és mind a szamár nyomán ment. Hát, nem az ország 
útján jött, hanem a szamár nyomában.
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No, mikor odaért a királyhoz és meghajtotta magát, az ajándékot megmutasztotta, 
és el es repítette a madarat. De nagyon szép fehérnép volt. Egyszeribe megcsókol-
ta, kezet fogott, megmátkásodtak, meglett a nagy bál, ulyan bál volt, hogy a Duna 
vize akkor vállott borrá, mikor Mátyás királynak a lakodalma volt.

Nagyon jól éltek egy darabig, míg új házasok voltak. De egyszer lett egy soka-
dalom abban a városban, Budán. Amind a szekerek összegyúródtak, egy szegény 
embernek a kancája nagyon csitkózó volt. Lefeküdt és megcsitkózott, és egy más 
embernek a szekere alá nyomta ki a csitkót. Mikor a szegén ember meglátta, hogy 
a kancája megcsitkózott, ki akarta húzni a csitkót a szekér alól, de akié a szekér 
volt, a nem engedte, azt mondta, hogy az ő szekere csitkózta. Felpanaszolták, hogy 
hogy történt a dolog, de azt mondta Mátyás király es, hogy a szekér alatt volt a 
csitkó, tehát a szekér csitkózta és nem a kanca.

Úgy megbúsulta a szegény ember magát, no de kijőnek onnat a törvényházból, 
és ő bizony hallotta, hogy a királyné még okosabb, mind az ura, és szokotálja, 
hogy bémehessen és kér tanácsot. Bémenen a Mátyás király feleségéhez, és elpa-
naszolja a baját.

– Óh, te szegény ember, látszik, hogy szegény ember vagy! – azt mondja a 
királyné. – Menj el, és keress egy hálót és egy gübülőt, amint a vízben szokás 
halászni! Menj ki a mezőre, és ott a homokban szúrjad a gübülővel! – és hogy 
halásszon a hálóval.

Úgy es tett a szegény ember. És a király meglátta és behívatta, hogy micsoda 
szamár ember, hogy a homokban halat keres. Azt mondja a szegény ember:

– Bizony nincs, de a szekér aljának sincsen csitkó!
– Óh, te szerencsétlen ember, tudom, hogy a feleségem tanácsolta ezt. No de 

nem baj, legyen abba, visszarendelem neked a csitkót.
De avval a király úgy megharagudott, hogy a felesége mért adott ulyan taná-

csot a szegény embernek. Bément a feleségéhez, mondta, eltakarodjék, a királyi 
életben a nap meg ne süsse többet.

Azt mondta: – Nem bánom, el es megyek, csak engedd meg, hogy amit szere-
tek, kedvelek, el es vihessem magammal!

Mondta a király: – Azt jó szűvel megengedem.
Avval elköltözött a felesége. Tudta, hogy az urának olyan szokása van, hogy 

este lefekszik a paplanos ágyba, és ott elalszik. Akkor négy emberrel odament, és 
a paplannak négy szegét megfogatta, és elvitette a királyt es oda, ahova ő költö-
zött, egy bándoros, ablakos házba. Mikor másnap megébredett, és látja, hogy alig 
lát ki a bándoros ablakon, azt mondja: – Mi az?

Azt mondja a királyné: – Te megengedted, hogy elvigyem, amit legjobban sze-
retek, hát elhoztalak magammal!

Esmént megcsókolták egymást, és máig is élnek, ha meg nem haltak.

Pürkerec (Brassó megye)
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„Élnek közöttünk kiváló emberek, akiknek minden tettét a munka szeretete, 
a kitartás és a szerénység jellemez. Ők a mi kis közösségünk büszkeségei, akikre 
bármikor felnézhetünk, hiszen ők példaképek lehetnek (kellene legyenek!) szá-
munkra, illetve a következő generációk számára is.”

Alig néhány éve írtam ezeket a sorokat, amikor kitüntették Kolozs megye dísz-
polgára címmel. Ünnepeltük a sportunk és közösségünk büszkeségét, az  1984-
es Los Angeles-i olimpia ezüstérmesét, a  súlyemelés elkötelezett támogatóját, 
mecénását.

S íme, ma az a hálátlan feladat hárul rám, hogy búcsúznom kell Tasnádi Ist-
vántól. Engedjék meg, hogy most a száraz sporttörténeti adatok mögé rejtsem 
megdöbbenésemet, megdöbbenésünket.

Tasnádi István súlyemelő sokszoros országos bajnok és rekorder volt ólomsúly-
ban, kisnehézsúlyban és nehézsúlyban. Nem kevesebb mint ötven országos rekor-
dot döntött meg karrierje során, 1976-tól 1984-ig. Két olimpián szerepelt nagy 
sikerrel, az  1980-as moszkvai játékokon az előkelő hatodik, pontszerző helyen 
végzett, négy évvel később pedig már ezüstéremmel tért haza Los Angelesből. 
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sorozatos sérülések nem hátráltat-
ták volna végig az 1984-es szezon 
alatt.

Visszavonulása után edzői szak-
képesítést szerzett, és mindig hű 
maradt a kolozsvári súlyemeléshez, 
a  mostoha körülmények ellenére. 
A Clujana súlyemelő edzője volt az 
egyesület 2001-es felszámolásáig, 
azután is önkéntesként segítette a 
fiatal súlyemelők munkáját, emel-
lett nemzetközi bíróként is műkö-
dött. 1984-től sikeres súlyemelők 
sorát nevelte: az  Európa bajnoki 
bronzérmes Aurel Sârbu, a szintén 
Eb-harmadik Iacob Teodor, Szász 
András, Kereki Alexandru, Bakó 
Attila, Furu Attila, Nelu Aştilean, 
Parajdi Krisztián, Gyurka Tibor, Fá-
bián József, Marius Cozma, George 
Bozga, Ionuţ Gligor és Ioan Hoza 
országos bajnokok. Az  1999–2001 
között felfedezett és felkészített 

korosztályból kiemelkedik Răzvan Martin, Gabriel Sâncrean, illetve Aurel Baciul.
De ami igazán kivételessé tette őt, az a szerénység. Haláláig dolgozott, elköte-

lezett támogatója volt az oly mostoha kolozsvári és román súlyemelésnek, önzet-
len segítője sporttársainak. Csak egy példa: néhány éve kiharcolta Czanka Attila 
(1988-as és 1992-es olimpikon, Eb-bronzérmes súlyemelő) törvény által szavatolt 
életjáradékát.

Természetesnek tekintette, hogy bekapcsolódjon az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium országos programjába, amelynek keretében olimpikonjaink számolnak be 
pályafutásukról a gyerekeknek és sportszeretetre, sportolásra ösztönzik őket. Tur-
néját sajnos már nem fejezheti be.

Barátot és példaképet vesztettünk el! Ezt most nem lehet szavakba foglalni! 
Isten nyugtasson, Tasi bátyám!

Killyéni András
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Mustos petsenye
A petsenyét jó melegen levesen süsd meg, akár tehén, akár berbéts hús légyen 

és mikor fel akarod adni, egy tálban metéld fel és meleg musttal öntsd nyakon, 
az után tormázd meg. Ha pedig mustod nints, tsinálj mézes bort, az reszelt tormát 
tedd belé, és úgy töltsd a sültre az is annyit tészen, jó étek a ki szereti.

Sült lév
A sült madárra vagy egyéb sültre így tsinálj levet: Végy egy kevés bort, vizet, 

azt forrald meg, tégy egy kalány irós vajat belé, vagy egyéb vajat, borsold meg, 
szekfű, szeretsen dió virág belé és öntsd a tálban a fel metélt sültre, ha pedig más-
ként szereted tsináld úgy a sültet, metéld fel a tálban végy egy kevés tehén hús 
levet, bort, etzetet, a mennyit elégnek gondolsz, fűszerszámozd meg s’ úgy töltsd 
a madárra tálban és tedd a szénre, forrald fel a tálban. Ha tész egy fris czitromot 
szeltenként metélly reá. Ha ez nints tsak czitrom lével is jó, add fel.

Karbonáta
A borjú vagy bárány májat azon nyersen aprón meg kell vágni, fel kell nyers 

tojással ereszteni, de nem sok tojás kell hozzája, igen ritkán tettzik mikor vágod, 
egy kis fejér kenyér belet kell belé vetni, és meg sűrűdik, abban borsot, gyömbért, 
szeretsen dió virágot, és mint a tar petsenyét takarod, vetyan (retyon???) hártyá-
ban jól tzövekeld bé, hogy ki ne bomollyék és vajban szép pirossan egészlen rántsd 
meg, mikor meg rántodik vedd ki, és szeltenként metéld fel, és körül ragd tálban, 
ezen módon azonban míg el készűlne, borjú húst és apró madarakot kell közbe 
sütni és mind a borjú húst, mind a környülötte valót ragd meg szépen mondolával, 
de az sültet, a madarakot kenyér béllel meg kell hinteni, mint mikor fűrjet sütnek, 
hogy szép pirossan légyen, azonban levének végy egy csupor bort s’ etzetet, nád 
mézet avagy szín mézet, borsot gyömbért, szeretsen dió virágot, szekfüvet, malosa 
szőllőt, tengeri szőllőt, mondolát s’ egy fris czitromot szelt módgyára, egy kis ke-
nyér bélt, azok együtt lévén jól meg kell főzni, az után akár hídra add fel akár pedig 
a petsenyét, a tálban öntsd nyakon véle, de meg is kel sáfrányozni ha úgy szereted.

Kappan lév
Az kappant avagy tyúkot meg sütvén, azt tálban metéld fel, azonban kenyeret 

kell lapos szeltenként meg tzifrázni az az rostozni, azt vajban meg rántván az kap-
pan közé kell rakni, az tálban azonban körtövéllyt, almát lapossan metélvén meg 
kell tzifrázni, és vajban mézben rántsd meg, azután egy tiszta serpenyőben vagy 
porsolóban szeltenként metélly fris czitromot, ahoz tégy fügét, mondolát, malosa 
szőllőt, gyömbért, szeretsen dió virágot, sáfránt, szelefűvet, jó bort, etzetet, egy 
kevés kenyér belet ezel együtt lévén erőssen fel kell forralni mind fűszerszámos-
tól, az után mikor jól meg forr, öntsd a tálban a fel metélt kappanra vagy kövér 
tyúkra avagy egyéb sültre, és ujjólag tedd jó szénre és forrald fel a tálban, más tál-
lal fedd bé, és mikor az asztalra akarod vinni, trágyázd meg nád mézzel, fa héjjal 
és add fel. E pedig ollyan majd, mint a gyümöltsös avagy máka lév.
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Madár lév
A tyúkot süsd meg és vajjal avagy szalonnával vagy egyéb sírral öntözd meg, 

azonban levének apríts veres hagymát, apró szeltenként ugyan jótskán az sirban 
rántsd meg ugyan jól, hogy légyen lágy, az után ha lészen sós czitromot tégy hoz-
zá, ha nem lesz tsak azt az hagymát vagdald meg aprón malosa szőllővel, tölts egy 
kevés tehén hús levet rá és az után bort, etzetet, szín mézet, hogy jó édes légyen 
az után bors, gyömbér, sáfrány, szekfű belé, czitrom levet is ha szükséges lészen 
a czitrom hellyett. Ezek együtt lévén főzd meg jól, és a sült tyúkot, vagy egyebet 
sültet fel metélvén öntsd meg ezzel a lével és add fel.

Kolbász
A kolbászt ted fel káposzta lévben egy fazékban, hasogass petreselyem gyö-

keret szép vékonyon mellé, és metélt veres hagymával főzd meg jól, egy parányi 
lisztel ha a’ levét meg sűríted, lássad, ha a’ káposzta lév igen sós lenne vízzel tem-
peráld, bors, gyömbér belé, és szeltre laposan tsináltra ad fel. Vagy másképpen. 
A’ kolbászt süsd meg szépen fel metélvén ragd tálban lapos szetre/!/, és tehén hús 
lével öntsd meg felyül, borsold meg, melegen vidd az asztalra.

Malatz hidegen
A malatzot meg tisztítván tedd fel tiszta vízzel, sóval, almával és hagymával 

együtt, mikor meg főt abárold meg, és tiszta fazékban rakván a’ levét szűrd réá, 
had állyon, és had alugyék meg, hogy sűrűtske légyen, abban bors, gyömbér, sáf-
rány, méz, főzd meg a’ míg kivántatik, az után a húsát ragd tálban, és a’ levét szűrd 
réá, had állyon, és had alugyék meg, légyen anyira a’ leve, hogy a’ húsát lepje el, 
és midőn meg aluszik, metély lemoniát vagy tzitromot szeletenként mondolát, 
apró szőlőt, és a’ malatz szájában tégy almát vagy lemoniát, ha vagyon s ad fel az 
asztalra. Némellyek meg is etzetezik hogy savanyú légyen, lássad a’ mint szereted, 
tsak hogy etzetesen nem könyen aluszik meg.

Töltött tyúk
Az  tyúkot vagy galambot meg-melyesztvén, tisztagatván tsak úgy egészlen 

töltsd meg ilyenképpen: szalonnát, veres hagymát, keményen főtt tyúkmonyat, 
petreselyem levelet, öszve kell jól aprón vágni, arra bors, gyömbér, ha sáfránt tész 
belé annál szebb ’s jobb is lészen, ezekkel a’ fűszerekkel is egyben kell jól vágni, 
sózd meg a’ mennyire elég, az meg lévén töltsd meg ezzel a’ tyúkot vagy egyébb 
madarat, belölt is a’ bőre alatt is ha egy kevéssé meg fonnyasztod ha nem is lássad, 
vond nyársra és szépen süsd meg, ha levet tsinálsz alája tedd hídra és úgy add fell, 
ha pedig más képpen szereted tölteni, lásd.

szeltenként – szeletenként
karbonáta – rostélyos, sült oldalszelet, vegyes sültes tál
mondola – mandula
máka lév – mazsolla lé (?)
tedd hídra – tálaláskor, a tál felett felállított deszkán felszolgált hús, húszeletek
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Mátyás király korának kertkultúrája (2)

A reneszánsz kertek Mátyás udvarában is több funkciót láttak el: egyrészt a 
társadalmi események, másrészt az egyéni visszavonulás és elmélkedés színterei 
voltak, de igen nagyra becsült művészi alkotások is helyet kaptak bennük. A már-
ványkúttal a medencék díszítőelemei, a  szobrok mind-mind magukon viselték 
a reneszánsz jegyeket, egy újfajta kertépítő világnézetet és gondolkodásmódot. 
Az előudvarból a száraz árkon lévő hídon keresztül lehetett átjutni, a hidat két 
meztelen férfi szobra őrzi, e téren is Buda megelőzte Firenzét.

A budai palotakert több kertrészletből állt. A  fogadókert a palota népei előtt 
nyitott, itt fogadja a király a vendégeit, a palotakert egy része a királyi kert, ez nem 
látogatható szabadon, a király ott étkezik, olvas, pihen, regenerálódik.

A Mátyás-udvar már valódi reneszánsz jegyeket hordoz magában. A palotához 
a függőkertek sora tartozott, a sétálófolyosóról a budai kertekre lehet látni, így 
kapcsolódott a benti tér a kintivel. A várból lépcsőkön vezetett az út a két részből 
álló nyugati kertbe, melyet magas fal vett körül. Mivel a budai rész meglehetősen 
lejtős terület, teraszokat képeztek ki, magas támfalak igénybevételével. A támfa-
lak tetején sétálófolyosók húzódtak. Egyik szintről a másikra lépcsők vezettek.

A kert belsejében is voltak lugasok, pavilonok. A fából, kőből, növényből épí-
tett kerti házakat gazdagon díszítették. A kertet kővel burkolt utak osztották fel, 
amit főleg puszpáng (bukszus) szegélyezett. A pompásan megszerkesztett rene-
szánsz kertekből nem hiányzott a számtalan kút, szökőkút. Érdekességként hadd 
jegyezzem meg, hogy a budai palotakert szökőkútjainak némelyikéből ünnepsé-
gek alkalmából bor folyt alá.

A növényvilágban a hazai dominált, de számos külföldi, egzotikus növényfaj 
is helyet kapott. Ezerféle virág pompázott, a zsenge majoránnától az illatos vörös 
és fehér rózsáig. A leírások hársfasort is említenek, hogy pontosan hol ontották a 
hársak bódító illatukat, nem lehet behatárolni.

Mindenik reneszánsz kerthez fürdők, fürdőházak, napozóházak is tartoztak. 
A fürdőben illatos olajat, virágvizet, gyógynövénykivonatot használtak. A budai 
vár északi részén voltak a fürdők.

Amint azt tudjuk, kert öntözés nélkül nem létezik, de a vízre szüksége volt az 
embernek, állatnak egyaránt, ugyanakkor a pazar fürdőrendszer működtetésére is.

A budai várnak igen érdekes volt a vízellátása. Részben a Dunából szállították 
a vizet egy magas műszaki fejlettséget és tudást feltételező szállítórendszeren: víz-
emelő gépekkel, vödrös vízikerekekkel működtetett szivattyúval, ólomcsöveken 
keresztül nyomták fel a palota udvaraiba lévő kutakba, szökőkutakba, a Cisterna 
Regiába. Ez utóbbi sziklába vájt víztárolási rendszer volt, és nem kevesebb mint 
170 ciszternát számlált.

Ezen kívül minden csapadékot összegyűjtöttek, szűrés után ugyancsak a cisz-
ternákba vezettek. Ezek túlfolyásának vizét a nyugati dombon lévő kertek itták 
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ÁT fel. Ugyanakkor a hegyi források, patakok vizét is a várba vezették, mely többek 
között a vár lábánál levő halastavakat táplálta. Ezen felül állatokkal is hordták a 
vizet a várba. Amint láttuk, elődeink jóllehet kevesebben voltak, tudtak gazdál-
kodni a vízzel és az anyagi javakkal, hiszen Magyarország annak idején borral, 
mézzel folyó Kánaánnak számított. Jó volna tőlük tanulni, és a munkáskéz és a 
szürkeállomány értékét újra felértékelni, jobban megbecsülni.

A  ligetkertek, vadászkertek nemcsak a szórakozást szolgálták, hanem jelentős 
élelmiszerforrást is jelentettek. A palotához is tartoztak vadaskertek, ezeket úgy 
alakították ki, hogy a palotából, a villából vagy a kerti lakból rá lehessen látni, 
és ugyanakkor a mulatókertekhez is közel legyen. Mátyás rezidenciájához legköze-
lebb eső majorság Budanyék, amely elsősorban vadaskertjeiről volt híres.

A vadaskertekben, melyeket a vadállatok szomjuk oltására kerestek fel, termé-
szetes halastavak voltak, ezen kívül számos mesterséges halastavat is létrehoztak. 
A másik vadaskertet Mátyás király Tatán alakította ki. A tatai birtok partjait szin-
tén egy halastó mosta, amely nemcsak halban volt gazdag, de Mátyás 60 halból 
álló halgyűjteményét is befogadta. Tatán ugyancsak épített függőkertet Mátyás. 
Sajnos mindez a török háborúk martalékává vált: Szulejmán Tatát kiürítette és 
megparancsolta, hogy gyújtsák fel.

A visegrádi királyi nyaralóvilla pompás fekvését, paradicsomi kertjeit sokan 
megénekelték. A függőkertekben kutakat ástak, melyeket – akárcsak a budai vár-
ban – vörös márvány ékesített. A visegrádi palota és kert a krónikások szerint még 
Lukullus villáját is felülmúlja. A virágok közül az illatos violát emelik ki a korabeli 
leírások.

Komáromban, Pozsonyban, Bécsben (1485) mind-mind palotát épített Mátyás, 
és kertek sokaságát hozta létre.

A reneszánsz kőfaragás kedvelt növényi motívumai: a naspolya, körte, makk, 
mákfej, mogyoró, dió, gránátalma, mandula, kalászok, levelek, melyeket gyakran 
alkalmaztak.

A királyné nászajándékként kapta Buda környékén Csepel, Tököly, Szentmárton, 
Keve településeket. Ez ligetben, vadban, gyümölcsben, szőlőben igen gazdag vi-
dék volt. Óbuda is a királyné Duna menti kertjei közé tartozott, ahol olasz meste-
reivel jelentősebb építkezést folytatott.

Mátyás birodalmának nagyságáról Heltai Gáspár írásából alkothatunk némi 
fogalmat. A továbbiakban idézem a krónikaíró szavait: „Oly nagy vala Mátyás ki-
rály birodalma, hogy dél felől az Olasz tenger, északra a Lengyel tenger, napkelet 
fele a Pontus tenger, napnyugat fele a svábok országa határolja.”

Mátyás halálával a birodalom meginog, majd a külső támadások miatt három 
részre szakad. Sajnos az örökös háborúskodás nagyon sok Mátyás korabeli emléket 
sodort el a föld színéről.

Éppen ezért Mátyás korának kiértékelésekor elsősorban a külföldi leírásokra, 
a későbbi szóbeli hagyományokra és nem utolsósorban a feltételezésekre vagyunk 
utalva. Ezért is nagy érték Herceg Ágnes könyve, aki rengeteg adatot gyűjtött ösz-
sze a Mátyás korabeli építészeti remekekről, a kerteket is beleértve.
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Az új eszmékhez híven, a kert a testi és lelki felüdülés, az egészség megőrzésé-
nek és a gyógyulásnak a színtere. Mind olyan megfogalmazások ezek, amik a mai 
napig sem veszítették el aktualitásukat, sőt manapság igazabbak, mint bármikor.

Amint azt Heltainál is láttuk, Magyarország nemcsak nagyhatalom, valóságos 
birodalom volt Mátyás ideje alatt: igen bőtermő földjein mai szóval élve ökológiai 
gazdálkodást folytattak. Sok erdővel borított részén a vadállomány igen gazdag 
volt, halastavaiban pedig sokféle hal élt. Sok munkáskéz tartotta fenn a gazdasá-
got, rendkívüli agy, amilyen a Mátyásé, álmodta meg azokat a pompás kerteket és 
palotákat, amelyeket következetesen létre is hozott. Méltán nevezik Mátyás korát 
aranykornak. Nagy veszteség nemcsak számunkra, hanem az egyetemes emberi 
kultúra számára is, hogy ez a sok rendkívüli szépség jórészt elpusztult, semmivé 
lett. Mit tehetünk mi, a hálás utókor? Ismerjük meg Mátyás korát, beszéljünk, 
írjunk róla, hívjuk fel rá az utódok figyelmét, becsüljük meg és szeressük a termé-
szetet legalább úgy, ahogyan azt Mátyás király és a reneszánsz ember tette.

T. Veress Éva

Irodalomjegyzék: 

Herczeg Ágnes: Szép és kies kertek. A kora reneszánsz kertek Itáliában és Ma-
gyarországon. Pro Print, Csíkszereda, 2008

Heltai Gáspár: Krónika a magyarok dolgairól. Kolozsvár, 1575
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Mátyás király ezt mondta Péter nevű írnokának, midőn az árvai várban hagyta őt: ... 
(vízsz. 1., függ. 1.)

VÍZSZINTES: 11. Amerikai elnök volt (Ro
nald) 12. Ókori római rézpénz 13. Zavartan 
hat! 14. Mulatozik 15. Gondolataim 17. Fejet-
len lány! 18. Egy kicsit galádságos! 20. Ma-
gyarországi megye 21. Vajon összedől (a fal)? 
24. Országos Vidékfejlesztési Hálózat (román 
röv.) 25. Érzi valaminek a hiányát 27. Fran-
cia, olasz, román stb. nyelvre jellemző 29. Jut-
tat 30. Birsalmacikkek! 31. Tagadni kezd! 32. 
Ókori görög meseköltő (névváltozat) 34. Szvá-
ziföldi autójelzés 35. Ige részes esete 37. Len-
gyel nagyváros 38. Háborús halál lehet ilyen 
40. Az ENSZ környezetvédelmi programja 
(angol röv.) 42. Mutatószó 43. Síkos tapintású 
anyaggal megkent 47. Felragaszt ellentéte 49. 
Magas növény ürege 51. Szuterén

FÜGGŐLEGES: 2. Királyné (francia) 3. Gaz-
dag, tehetős 4. Régi török tiszti rang 5. Ve-
szélyes, nem háziasított élőlénye 6. Cin 7. 
A hét vezér egyike 8. Erős kártyalapot 9. 
Megtapasztalni 10. ...papirusz (matemati-
kai ismereket tartalmazó ókori egyiptomi le-
let) 15. Ünnepélyes fogadalmai 16. Kezébe 
markolva apró darabokra, részekre dörzsöl 
19. Önkényuralom 22. Végtelenül mély! 23. 
Megkeresztel 26. Részleges hőozmózis! 28. 
Nagyobb facsoport 29. Német autómárka 33. 
Időre érkező 35. Ékessége 36. Várpalota vá-
rosába beolvadt község 39. Mennyiségadat 
41. Arc (durván) 44. Kissé megjavítgat! 45. 
Klubegyed 46. A hegedűn négy van 48. Eme 
tárgy 50. Skálakezdet 
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Mátyás király álruhában
Vágd ki a lapot, hajtsd ketté, ragaszd össze. A kivágott ruhada-
rabokat felragasztva öltöztesd Mátyás király alakját királyi pompába a lap 
egyik oldalán, szegény vándor gúnyába a másikon. 
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Mátyás király és az írnok
Mátyás király ezt mondta Péter nevű írnokának, midőn az árvai várban hagyta őt: ... 
(vízsz. 1., függ. 1.)

VÍZSZINTES: 11. Amerikai elnök volt (Ro
nald) 12. Ókori római rézpénz 13. Zavartan 
hat! 14. Mulatozik 15. Gondolataim 17. Fejet-
len lány! 18. Egy kicsit galádságos! 20. Ma-
gyarországi megye 21. Vajon összedől (a fal)? 
24. Országos Vidékfejlesztési Hálózat (román 
röv.) 25. Érzi valaminek a hiányát 27. Fran-
cia, olasz, román stb. nyelvre jellemző 29. Jut-
tat 30. Birsalmacikkek! 31. Tagadni kezd! 32. 
Ókori görög meseköltő (névváltozat) 34. Szvá-
ziföldi autójelzés 35. Ige részes esete 37. Len-
gyel nagyváros 38. Háborús halál lehet ilyen 
40. Az ENSZ környezetvédelmi programja 
(angol röv.) 42. Mutatószó 43. Síkos tapintású 
anyaggal megkent 47. Felragaszt ellentéte 49. 
Magas növény ürege 51. Szuterén

FÜGGŐLEGES: 2. Királyné (francia) 3. Gaz-
dag, tehetős 4. Régi török tiszti rang 5. Ve-
szélyes, nem háziasított élőlénye 6. Cin 7. 
A hét vezér egyike 8. Erős kártyalapot 9. 
Megtapasztalni 10. ...papirusz (matemati-
kai ismereket tartalmazó ókori egyiptomi le-
let) 15. Ünnepélyes fogadalmai 16. Kezébe 
markolva apró darabokra, részekre dörzsöl 
19. Önkényuralom 22. Végtelenül mély! 23. 
Megkeresztel 26. Részleges hőozmózis! 28. 
Nagyobb facsoport 29. Német autómárka 33. 
Időre érkező 35. Ékessége 36. Várpalota vá-
rosába beolvadt község 39. Mennyiségadat 
41. Arc (durván) 44. Kissé megjavítgat! 45. 
Klubegyed 46. A hegedűn négy van 48. Eme 
tárgy 50. Skálakezdet 
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Péntek Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente 

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán erede-
tű; jelentése: nemes barát.

1 70 éve, 1949-ben ezen a napon kelt rendelettörvénnyel módosították az 1945-ös 
földreformtörvényt és minden meghagyott földbirtoktöredéket. Március 2-ről 3-ra 
virradó éjszaka közel 3500 magyar birtokos családot szedtek össze és hurcoltak 
kényszerlakhelyre (D. O. = domiciliu obligatoriu) Marosvásárhelyre, Kolozsvárra 
és Székelyudvarhelyre, és sokukat Dobrudzsába.

2 Szombat Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női 
név, Vörösmarty Mihály alkotta 
eredetileg férfinévnek a Zalán futá-
sa című hőskölteményben.

2 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Sós Árpád sportújságíró, szerkesztő 
(† 1998, Kolozsvár).
75 éve, 1944-ben született Kolozsváron Szántó Csaba János természettudományi 
szakíró.

3 Vasárnap Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3 175 éve, 1844-ben a kolozsvári Nemzeti Kaszinó termeiben 40 résztvevővel meg-
alakult az Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE), első elnöke gróf Bethlen Pál lett. 
100 éve, 1919-ben a román hatóságok lefoglalták és Désre szállították a Kelet-ma-
gyarországi Főkormánybiztosság teljes levéltárát.
75 éve, 1944-ben hunyt el Dózsa Endre író-politikus, az Erdélyi Irodalmi Társa-
ság elnöke.

4 Hétfő Kázmér, Zorán, Adrián, Adrienn  
Meszlényi Bold. Zoltán 
Szt. Kázmér 

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 240 éve, 1779-ben kelt rendeletével Mária Terézia a volt jezsuita, most egyetemi 
könyvtárat április 1-jétől nyilvános könyvtárrá tette.

5 Kedd Adorján, Adrián  
Szent Adorján
Húshagyókedd

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

5

6 Szerda Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, Leonóra
Hamvazószerda

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

6

7 Csütörtök Tamás  
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7 315 éve, 1704-ben a Csáki László vezette kuruc csapatok a Külső Magyar 
(21 Decembrie 1989) utcán át a Híd-kapuhoz vonultak, de Kaltenplatt helyőrségi 
parancsnok nem volt hajlandó tárgyalni velük, rájuk lövetett.

8 Péntek Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8 75 éve, 1944-ben született Kolozsváron Horváth Andor esszéíró, műfordító, szer-
kesztő († 2018. április 9-én Karcagon).

9 Szombat Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9

10 Vasárnap Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
Olimpia
Nagyböjt első vasárnapja

Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 315 éve, 1704-ben a kurucok felégették a papok malmát és az unitáriusok 
szentpéteri templomát.
140 éve, 1879-ben Liszt Ferenc Zichy Géza zongoraművész társaságában Kolozs-
várt vendégeskedett.

11 Hétfő Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11 545 éve, 1474-ben a február 21-én kötött örök béke, illetve 3 évi fegyverszünet 
ellenére Ulászló cseh király március 11-én, és atyja, Kázmér lengyel király március 
3-án III. Fridrik császárral szövet kezett Mátyás király ellen, de e hitszegésnek már 
novemberben nagy kárát vallották.
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Péntek Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente 

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán erede-
tű; jelentése: nemes barát.

1 70 éve, 1949-ben ezen a napon kelt rendelettörvénnyel módosították az 1945-ös 
földreformtörvényt és minden meghagyott földbirtoktöredéket. Március 2-ről 3-ra 
virradó éjszaka közel 3500 magyar birtokos családot szedtek össze és hurcoltak 
kényszerlakhelyre (D. O. = domiciliu obligatoriu) Marosvásárhelyre, Kolozsvárra 
és Székelyudvarhelyre, és sokukat Dobrudzsába.

2 Szombat Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női 
név, Vörösmarty Mihály alkotta 
eredetileg férfinévnek a Zalán futá-
sa című hőskölteményben.

2 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Sós Árpád sportújságíró, szerkesztő 
(† 1998, Kolozsvár).
75 éve, 1944-ben született Kolozsváron Szántó Csaba János természettudományi 
szakíró.

3 Vasárnap Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3 175 éve, 1844-ben a kolozsvári Nemzeti Kaszinó termeiben 40 résztvevővel meg-
alakult az Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE), első elnöke gróf Bethlen Pál lett. 
100 éve, 1919-ben a román hatóságok lefoglalták és Désre szállították a Kelet-ma-
gyarországi Főkormánybiztosság teljes levéltárát.
75 éve, 1944-ben hunyt el Dózsa Endre író-politikus, az Erdélyi Irodalmi Társa-
ság elnöke.

4 Hétfő Kázmér, Zorán, Adrián, Adrienn  
Meszlényi Bold. Zoltán 
Szt. Kázmér 

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 240 éve, 1779-ben kelt rendeletével Mária Terézia a volt jezsuita, most egyetemi 
könyvtárat április 1-jétől nyilvános könyvtárrá tette.

5 Kedd Adorján, Adrián  
Szent Adorján
Húshagyókedd

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

5

6 Szerda Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, Leonóra
Hamvazószerda

Elvira – nyugati gót eredetű; jelen-
tése: akit az ereklye megvéd.

6

7 Csütörtök Tamás  
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7 315 éve, 1704-ben a Csáki László vezette kuruc csapatok a Külső Magyar 
(21 Decembrie 1989) utcán át a Híd-kapuhoz vonultak, de Kaltenplatt helyőrségi 
parancsnok nem volt hajlandó tárgyalni velük, rájuk lövetett.

8 Péntek Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8 75 éve, 1944-ben született Kolozsváron Horváth Andor esszéíró, műfordító, szer-
kesztő († 2018. április 9-én Karcagon).

9 Szombat Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9

10 Vasárnap Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
Olimpia
Nagyböjt első vasárnapja

Ildikó – germán eredetű; jelentése: 
harcos.

10 315 éve, 1704-ben a kurucok felégették a papok malmát és az unitáriusok 
szentpéteri templomát.
140 éve, 1879-ben Liszt Ferenc Zichy Géza zongoraművész társaságában Kolozs-
várt vendégeskedett.

11 Hétfő Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11 545 éve, 1474-ben a február 21-én kötött örök béke, illetve 3 évi fegyverszünet 
ellenére Ulászló cseh király március 11-én, és atyja, Kázmér lengyel király március 
3-án III. Fridrik császárral szövet kezett Mátyás király ellen, de e hitszegésnek már 
novemberben nagy kárát vallották.
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12 Kedd Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
Szt. Maximilián 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

12 145 éve, 1874-ben Haller Károly egyetemi tanár, a törvényhatósági bizottság 
tagja javaslatot terjesztett elő Kolozsmonostor község és Kolozsvár egyesítéséről. 
Az egyesítés 1895-ben valósult meg.

13 Szerda Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patrícia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; 
jelentése: arany.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

13 250 éve, 1769-ben a kormányszéki utasításnak megfelelően a lopás és a gyúj-
togatás megelőzésére, a szökevények elfogására a város nappali és éjjeliőröket 
alkalmazott.

14 Csütörtök Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14

15 Péntek 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, 1929-ben a román egészségügyi hatóságok „átvették” az Erzsébet Mária 
Vöröskereszt Szanatóriumot, több mint 20 orvos és számos magyar, illetve zsidó 
beteg maradt kórház nélkül.
65 éve, 1954-ben megkezdte adását a kolozsvári rádióstúdió román és magyar 
nyelven. 1985-ben felszámolták, 1990-től újra működik.

16 Szombat Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16 530 éve, 1489-ben a betegeskedő Mátyás király, mivel sem lovon, sem kocsin nem 
utazhatott, Bécsben hitvesével együtt hajóra ült, hogy az év többi részét Budán 
tölthesse.

17 Vasárnap Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelenté-
se: a dárdák varázslónője. 

17

18 Hétfő 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. 

18

19 Kedd József, Bánk, Jozefa  
Szt. József 

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 70 éve, 1949-ben az ifjúsági szervezetek bukaresti kongresszusán megalakult az 
Ifjúmunkás Szövetség (IMSZ), amelybe az ország minden addigi ifjúsági szerveze-
tét beolvasztották.

20 Szerda Klaudia, Koppány  
Csáki Bold. Mór 

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20 410 éve, 1609-ben Báthori Gábor az óvári romos – volt dominikánus – templomot 
a reformátusoknak adta, majd saját költségén renováltatta.
15 éve, 2004-ben a Házsongárdi temetőt felvették a Magyar Örökség-jegyzékbe.

21 Csütörtök Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Kovács István műszaki szakíró.
100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Bogdan (Neumann) Tibor nevelés- és 
lélektani szakíró, szociológus.

22 Péntek Izolda, Lea, Beatrix, Izolda  
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni.

22 105 éve, 1914-ben ünnepélyes keretek közt felszentelték a Kós Károly tervei sze-
rint épített Monostori (Moţilor) úti új református, ún. Kakasos templomot. 

23 Szombat Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.

23



275
K

A
LEN

DÁ
RIU

M
MÁRCIUS

Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Jeles évfordulók

12 Kedd Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
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Gergely – görög eredetű; jelentése: 
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tagja javaslatot terjesztett elő Kolozsmonostor község és Kolozsvár egyesítéséről. 
Az egyesítés 1895-ben valósult meg.

13 Szerda Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patrícia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; 
jelentése: arany.  
Krisztina – latin eredetű; jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

13 250 éve, 1769-ben a kormányszéki utasításnak megfelelően a lopás és a gyúj-
togatás megelőzésére, a szökevények elfogására a város nappali és éjjeliőröket 
alkalmazott.

14 Csütörtök Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14

15 Péntek 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, 1929-ben a román egészségügyi hatóságok „átvették” az Erzsébet Mária 
Vöröskereszt Szanatóriumot, több mint 20 orvos és számos magyar, illetve zsidó 
beteg maradt kórház nélkül.
65 éve, 1954-ben megkezdte adását a kolozsvári rádióstúdió román és magyar 
nyelven. 1985-ben felszámolták, 1990-től újra működik.

16 Szombat Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16 530 éve, 1489-ben a betegeskedő Mátyás király, mivel sem lovon, sem kocsin nem 
utazhatott, Bécsben hitvesével együtt hajóra ült, hogy az év többi részét Budán 
tölthesse.

17 Vasárnap Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelenté-
se: a dárdák varázslónője. 

17

18 Hétfő 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. 

18

19 Kedd József, Bánk, Jozefa  
Szt. József 

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 70 éve, 1949-ben az ifjúsági szervezetek bukaresti kongresszusán megalakult az 
Ifjúmunkás Szövetség (IMSZ), amelybe az ország minden addigi ifjúsági szerveze-
tét beolvasztották.

20 Szerda Klaudia, Koppány  
Csáki Bold. Mór 

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20 410 éve, 1609-ben Báthori Gábor az óvári romos – volt dominikánus – templomot 
a reformátusoknak adta, majd saját költségén renováltatta.
15 éve, 2004-ben a Házsongárdi temetőt felvették a Magyar Örökség-jegyzékbe.

21 Csütörtök Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Kovács István műszaki szakíró.
100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Bogdan (Neumann) Tibor nevelés- és 
lélektani szakíró, szociológus.

22 Péntek Izolda, Lea, Beatrix, Izolda  
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni.

22 105 éve, 1914-ben ünnepélyes keretek közt felszentelték a Kós Károly tervei sze-
rint épített Monostori (Moţilor) úti új református, ún. Kakasos templomot. 

23 Szombat Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.
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24 Vasárnap Gábor, Ella, Gabriella, Karina  
Szt. Gábor  

Gábor – héber eredetű; jelentése: 
Isten embere, Isten bajnoka. 

24 650 éve, 1369-ben kelt okirat említi először egy kolozsvári céh, a szűcsök céhe 
nevét, ennek pecsétjén tűnik fel először a város háromtornyos, rácskapus címere.

25 Hétfő Anunciáta, Irén, Irisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka 

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

25

26 Kedd Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika  
Szt. Emánuel 

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26 120 éve, 1899-ben a kolozsvári születésű Hegedüs Sándor kereskedelmi miniszter 
megnyitotta a Ferenc József Technológiai és Iparmúzeum új épületét, amelynek 
alapjait még a millenniumkor, 1896-ban tették le.

27 Szerda Alpár, Hajnalka 
  

Hajnalka – a Hajna kicsinyítő kép-
zős formája, hajnal.

27 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Horváth Éva orvosi szakíró.
75 éve, 1944-ben érték el a hitleri német csapatok Kolozsvárt, főhadiszállásukat 
az Apáczai Csere János (Argeş) utcai Péter-Pál-villákban alakították ki.

28 Csütörtök Johanna, Gedeon, Gida, Janka, 
Koppány  
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelentése: 
harcos, vágó, romboló.  
Johanna – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme.

28 75 éve, 1944-ben éjjel 150 módosabb zsidó családot letartóztattak, lakásaikat 
kifosztották és lepecsételték.

29 Péntek Auguszta, Bertold, Jónás, Márk Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

29 555 éve, 1464-ben Mátyás királyt megkoronázták Székesfehérváron, miután 
esküt tett az ország szabadságai megtartására. 
100 éve, 1919-ben halt meg 75 éves korában Weér György ítélőtáblai elnök, kivá-
ló zongorista, a kolozsvári filharmonikus zenekar szervezője.
75 éve, 1944-ben tartotta utolsó találkozóját a helikoni munkaközösség báró 
Kemény János kolozsvári lakásán.

30 Szombat Zalán, Hunor, Magor, Amadé Zalán – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30

31 Vasárnap Árpád, Benő, Kornélia, Ákos Árpád – magyar eredetű; jelentése: 
árpa.

31 75 éve, 1944-ben tette közzé a sajtó, hogy a zsidóknak 10×10 cm-es kanárisárga 
Dávid-csillagot kell viselniük a bal mellükön.

315 éve, 1704 március–áprilisában a kurucok felégették a külvárosokat. Szep-
temberben a Teleki Mihály vezette kuruc csapatok szabályos ostrom alá fogták 
Kolozsvárt, az ostromlók felszedték a Szamos-hidat, nehogy a várból kitörhessen a 
német helyőrség. 
80 éve, 1939-ben eltávolították a Mátyás-szülőház emléktábláját és a Biasini 
szálloda falán álló Petőfi-emléktáblát, de a közfelháborodás hatására előbbit még 
márciusban, utóbbit októberben visszahelyezték.
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24 Vasárnap Gábor, Ella, Gabriella, Karina  
Szt. Gábor  

Gábor – héber eredetű; jelentése: 
Isten embere, Isten bajnoka. 

24 650 éve, 1369-ben kelt okirat említi először egy kolozsvári céh, a szűcsök céhe 
nevét, ennek pecsétjén tűnik fel először a város háromtornyos, rácskapus címere.

25 Hétfő Anunciáta, Irén, Irisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka 

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

25

26 Kedd Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika  
Szt. Emánuel 

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26 120 éve, 1899-ben a kolozsvári születésű Hegedüs Sándor kereskedelmi miniszter 
megnyitotta a Ferenc József Technológiai és Iparmúzeum új épületét, amelynek 
alapjait még a millenniumkor, 1896-ban tették le.

27 Szerda Alpár, Hajnalka 
  

Hajnalka – a Hajna kicsinyítő kép-
zős formája, hajnal.

27 100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Horváth Éva orvosi szakíró.
75 éve, 1944-ben érték el a hitleri német csapatok Kolozsvárt, főhadiszállásukat 
az Apáczai Csere János (Argeş) utcai Péter-Pál-villákban alakították ki.

28 Csütörtök Johanna, Gedeon, Gida, Janka, 
Koppány  
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelentése: 
harcos, vágó, romboló.  
Johanna – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme.

28 75 éve, 1944-ben éjjel 150 módosabb zsidó családot letartóztattak, lakásaikat 
kifosztották és lepecsételték.

29 Péntek Auguszta, Bertold, Jónás, Márk Auguszta – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.

29 555 éve, 1464-ben Mátyás királyt megkoronázták Székesfehérváron, miután 
esküt tett az ország szabadságai megtartására. 
100 éve, 1919-ben halt meg 75 éves korában Weér György ítélőtáblai elnök, kivá-
ló zongorista, a kolozsvári filharmonikus zenekar szervezője.
75 éve, 1944-ben tartotta utolsó találkozóját a helikoni munkaközösség báró 
Kemény János kolozsvári lakásán.

30 Szombat Zalán, Hunor, Magor, Amadé Zalán – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30

31 Vasárnap Árpád, Benő, Kornélia, Ákos Árpád – magyar eredetű; jelentése: 
árpa.

31 75 éve, 1944-ben tette közzé a sajtó, hogy a zsidóknak 10×10 cm-es kanárisárga 
Dávid-csillagot kell viselniük a bal mellükön.

315 éve, 1704 március–áprilisában a kurucok felégették a külvárosokat. Szep-
temberben a Teleki Mihály vezette kuruc csapatok szabályos ostrom alá fogták 
Kolozsvárt, az ostromlók felszedték a Szamos-hidat, nehogy a várból kitörhessen a 
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Pillich László

Emlékséta Nagy Zsiga bácsival (1909–
1992) az Irisz-telepen és a Kerekdombon

Nagy Zsiga bácsinak elég zaklatott élete 
volt. Általában nagyon hasonlít a környék 
többi szerencsét álmodó telepeséhez. Zsiga 
bácsi büszkén vallotta, hogy ő tősgyökeres, 
havadi születésű székely. Idevetődött, Ko-
lozsváron vasutas lett, majd megházasodott. 
Elvett egy hóstáti lányt. A  módosnak szá-
mító Papp Samu leányát. Mert Zsiga bácsi, 
a „nyugdíjas vasutas iparos” sem volt akár-
ki! Ha megöregszik, bizony komoly állami 
nyugdíja lesz! És nem csoda, hogy a vasutas 
székely legények kapósak voltak a hóstáti le-
ányok körében. Így hát aki az Irisz-telepen 
és Kerekdombon telepedett le, rendszerint 
szépen bekerült a hidelvei hóstáti közösségbe. 
Innen az alapos hóstáti terepismerete, az év-
százados városi történetek. Amikor végigsé-
táltunk – 1986–87-ben – az Irisz-telep és a 
Kerekdomb főutcáján, kifelé, a  kardosfalvi 
téglagyári végállomásig, szinte ontotta „em-
léktörténeteit”. Ezekből nyújtunk most át 
– kissé megszerkesztett – szemelvényeket.

* * *

[Kezdjük az Irisz-telepen]
Itt, ezt a tágas helyet, valamikor úgy nevezték el, hogy a „Nádas téri Szőlő-

hegy”. Kiugrik egészen a Nádas-patakig. Egészen a református templomig. Hegy-
községnek is nevezték az egész tágas területet. Egész pontosan ott volt a határa, 
ahol a Nádas-patak keresztezi, a Kül-Kajántó utcát, ahol elhagyjuk a Kakasvárost 
és a lakatgyárat. Olyan ledöngölt, sáros utca volt. A környéken úgy keresztelték el, 
hogy Nádas-torok rész. A ’20-as években, amikor idevetődtem, elég szép számmal 
voltak a szegényes házak a Nádas partján, kihúzódtak egészen a Szamosig. Város-
széli szegény emberek laktak arra. Cigányok, napszámosok, utcaseprők. A Nádas 
áradása gyakran hatalmas károkat okozott.

Nagy Zsigmond képe 
a vasutasigazolványából
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A Kül-Kajántó utca kivezet egészen a Kajántó-vámig, a Tarcsa hegyénél, a tég-
lagyárnál. Annak idején az út mindkét odalán, a házak mögött, jó nagy területek 
voltak. Az öregek, úgy mesélték, hogy ez olyan agrárjellegű volt, csupa kaszá-
ló, szántó és gyümölcsös. Egy alkalommal látom, hogy a környező gyümölcsösök 
tulajdonosai elegánsan, szépen felöltözve, nagy sietve mentek a gyümölcsösbe, 
a szőlőbe. Igyekeztek fel, a Nádas téri közbirtokossági kalyibához megtartani a 
szokásos évi közgyűlést. Rendszerint akkor tartották a tanácskozást, amikorra a 
gyümölcsfák virágoztak. Olyankor tavasszal a Nádasszőlő domboldala felfelé tisz-
ta fehér volt. Errébb, a domb lábánál, a Zsigmond király út és a Kájoni János utca 
sarkánál van egy kicsi park. A  román kupolás templom helyén, az  öregek úgy 
mesélték, annak idején volt egy mázsamérleg. A gazdák oda rakták le a sok szekér 
szénát. Ugye kell a sok marhának és az állatoknak! A rengeteg szénát nem hord-
ták haza a hiuba, az  istállóba. Ökrös szekérrel idehozták, egy megbízott ember 
lemérte a szénát, és a hivatalos irkába írta fel, hogy ki-ki mennyit hozott. Szépen 
felkerült egy hosszú listára. Amikor otthon elfogyott a széna, a szolgálólegények 
felrakták a szekérre, és szépen vitték haza, hogy fogyasszák a hóstáti marhák és 
lovak. Úgy tudom, hogy ez szigorú városi határozat volt, hogy ne legyen tűzve-
szély. Ezért rakták ide le. Akkoriban, amikor idejöttem, ott nem volt semmi épület. 
Még román templom sem volt. Nemrég építették, a ’60-as években.

[Kerekdomb]
Ez az Erdő utca, egyenesen megyen fel a Lombra, a Lombi-erdőbe. Lombnak 

nevezték el az egész erdőt, ami teljesen hátul van. Ami itt elöl látszik, azt Csere-
erdőnek nevezték el. Ez a patak is onnan ered jó, bő hozama van, mindig van 
benne víz. A helyiek így hívják: Csere-patak. Szépen, szelíden csörgedezik lefelé. 
És egyenesen beleömlik a Nádasba. Pont ott, ahol a kanyarodó Nádas medre egé-
szen benn volt a vasúti műhelyeknél. Ez a Nádas-patak olyan nagy ívben kanyar-
gott, hogy tisztára árvízveszély volt. ’40–45-ben, még magyar időben, megegye-
nesítették a veszélyes medrét, alaposan kivájták a sok porondot, magas kőfalat 
húztak az árvíz miatt. A Kerekdombon alól jött be a Nádas. Teljesen elmosta a 
Zsigmond király úti kerteket!

A  ’10-es években, apósom úgy mesélte, a  Kerekdomb tetején porondbánya 
nyílt. Szekérrel, kordéllyal, sorban hordták el a jóminőségű porondot. Nagyütem-
ben ment a domb szétszedése. Részben az újonnan szabályozott Nádas-part fel-
töltésére. Másrészt rengeteg ment fel az Irisz-telepen és a Kerekdombon a ’30-as 
években. Ugyanis a jó minőségű malter gyártására kitűnően bevált, a ház falát 
felvakolni. Így nem csoda, hogy lassan, fokozatosan mind elhordták a Kerekdom-
bot. Már csak a régi magyar nevét őrizzük hűségesen. Tetején homokbánya van. 
Ez a gyenge földút vezet ki a kavicsbányába. Mindjárt a bejáratánál van egy kicsi, 
gyenge ház, az Illés néni háza. A bányában ott rendesen rozsdás sínek és sorjában 
állnak a billenővagonok. Mi úgy mondtunk: bauváglik. Ahol a keskeny sín bemegy 
a földbe, az a főd egy hóstátié volt. A Disi Szilágyiéké volt. Még magyar időben ez 
a Disi Szilágyi jól meggazdagott. A földből! Mert a város azt kérte, hogy a sínt a 
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saját földjén vezesse át a bányába. A feleségem azt mesélte, hogy gyermekkorában 
a sín bevezetett egészen a Nagy Lajos király útra.

A Kerekdomb és a Mátyás Szanatórium között, a Papfalvi úton jobbra húzódik 
a Friedmann földje. Lenyúlik egészen a Kardosfalvi út irányában. Nagybirtok volt, 
a Bácsi úton felfelé legalább 20-25 hold birtok. Ez a Friedmann azért lett olyan 
gazdag, mert a Baross téren, a Vasút utcánál, a vasútállomásnál volt egy jó minő-
ségű malma. Nála őröltettek a hidelvei hóstáti gazdák. Tőlük kapta meg a sípot a 
fülébe, hogy ez a nagy telek eladó. Így hát ez a módos Friedmann szépen megvette 
az egészet. Azután felibe kiadta a hidelvei hóstátiaknak. Ők dolgozták meg a nagy 
földet. Később egy jó nagy darab területet kiadott a kertész Inczének, aki ügyes 
kertészetet alakított ki. Rengeteg dinnyét termelt. Közvetlen mellette apósom is 
bérelt egy kis földet, volt vagy jó 8-10 ári. Hát onnan figyeltük, amikor látástól 
vakulásig a dinnyeföldön dolgozott. Minden áldott nap jól megrakta a nyikorgó 
kordélyt dinnyével, aztán többször ment befelé a Széchenyi téri Nagypiacra eladni 
az egészet!

A Friedmann-telepen csak egy kicsi ház volt. Egy régi-régi, kicsi ház. Azt mond-
ták a hóstátiak, ez  volt a csőszház. Aztán idővel ez a kicsi ház is összeomlott. 
Úgyhogy ez a Friedmann-telep s az egész domb tisztára kopár, lakatlan. A ’30-as 
években egy nagy területet szépen felparcellázott. Az egyforma házhelyeket futva 
eladta! Aztán a kerekdombi emberek elnevezték Friedmann-telepnek. Ott, azon a 
részen három utca keletkezett. Ez a Friedmann-telep rövid története.

Zsiga bácsi és Böske néni 1973-ban
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Itt a Zsigmond király utcán, a 11. szám alatt régi, eredeti hóstáti ház áll. Egy 
nagyon öreg, idős pár lakik benne. A  Bagaméri házaspár. Ha még megvannak 
mind a ketten! Aztán ez az utca, ami itt következik, a Csatorna utca, az felmegy 
egészen a dombra, a Kerekdombon túl. Egészen a tüdőszanatóriumhoz. Ahogy a 
vasúti hídon átmegyünk, felkapaszkodunk a Kerek-dombra, a  tetején, szemben 
mindjárt ott van a tüdőszanatórium.

Jobbra, keresztbe egy főút megy a domb oldalán. Régen, magyar időben még 
Aranybulla utcának keresztelték el. Jól kiment egészen a Brétfűi gyümölcsösbe. 
Ha az úton végigmegyünk, a balra eső ház a Lőtei tanáré volt. Hatalmas gyü-
mölcskert körülötte. A vége benyúlik a kerekdombi bányáig. Azt mondták a kőmű-
vesek: a legjobb minőségű, finom homokja a Lőtei tanár úrnak van. Biztosan ebből 
a finom homokból gazdagodott meg. Állítólag ez a tanár úr módos ember volt.

A ’30-as években az egész dombon megkezdődött a nagy építkezés. Telekvásár-
lás, házakat építettek, vizet, villanyt bevezettek, közművesítettek. Akik most tele-
pedtek be a kerekdombi telekre, végig az Irisz-telepen, le Kardosfalván, egészen 
Kisbácsig, a Kerekdombot teljesen széjjelhordták! Földig letarolták. Én itt lakom, 
még én is hordtam az udvarba onnan kavicsot, követ. Tehát itt a Kerekdomb tövé-
ben lázasan folyik az építkezés. Még most is maradtak üres helyek a házak között. 
A ’30-as évek közepén egészen Kisbács felé, az úton kétfelől mindenütt kukoricás 
volt. Az út nagyon rossz minőségű! Csak süllyedtek el, amikor mentek ki a szekérrel.

Ez a komoly ház, amelyik egy kicsit a házsoron kinnebb kiugrik az a Havadi-
féle ház, ez már régen itt állt. Ez volt a legrégibb öreg ház a környéken. Úgy tart-
ják, még a ’20-as években épült. A többiek jóval azután rukkoltak be ide, a ’40-es 
évtized végén. A Havadi család lakott a házban. Hidelvei, régi hóstáti család volt.

Itt egy mentőautó-állomást építettek. A hóstátiak szép kertjeibe csúnyán be-
lemásztak. A Nagy Lajos király utcán balra a szép kertek benyúltak a Nádasig. 
De már a ’60-as években a kommunisták minden kertbe belementek. Úgy eltűn-
nek, mint a kámfor! A gazdák pedig nem kaptak egyebet durva fenyegetésnél. Ga-
lád pusztítást rendeztek! Ott van, kérem, a vasútjavító részlege, aztán az autóbusz-
állomás, tovább végig a Nádas-partján ilyen-olyan tákolmány, műhely, részleg. 
Amit az okosok csak ki tudtak találni!

A Havadi család… A környékbeli hóstátiak egymás közt úgy mondták, hogy „a 
herélő Havadi”. Már elég régen meghalt az öreg, még most is emlegetik. A környé-
ken nagyon megbecsülték. Itt végig az egész telepen, a környéken ő miskárolta a 
rengeteg disznót. Nagyon értett hozzá! Jó lelkű ember volt. Ha hívták, szó nélkül 
vette a szerszámot, és azonnal ment a malacok közé.

Itt, a 28. szám alatt szintén hóstáti, Szabó Misi lakik. Szemben a Mezei család, 
ügyes, jó gazdag család volt. Ha benéz a kerítésen, még most is megvan a szép 
nagy hóstáti istálló. Ez  a rozoga kicsi ház már a ’20-as években megvolt. Egy 
román szabó lakott benne sokáig. Nyikita, úgy hívták. Aztán következik a román 
templom. Az is a ’30-as években épült.

Utána következik a 47. szám, ez is jó hóstáti ház. Aztán a kerekdombi római 
katolikus templom. Amikor idevergődtem, ’21-ben, már rég megvolt.
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Ott fölfelé aztán a keskeny út az Imre király utcába vezet. Utána, fennebb fel-
kapaszkodik az erdő alá. A végén afféle kerthelyiség volt. Gyakran cserélődött a 
vendéglő tulajdonosa. Egyik eladta, a másik megvette. Az is igaz, hogy a környé-
ken, akik itt laktunk ebben a cudar világban, elég vékonyka, sovány volt a zse-
bünk. Nem nagyon jött a zsíros bevétel. Aztán az új tulajdonos szépen befuccsolt. 
Legutóbb, míg a kommunisták el nem vették, egy Incze nevezetű remek kály-
hásmester működtette a vendéglőt. Volt vagy négy-öt gyereke. Ebben az utcában 
lakott a fiútestvére, Incze bácsi, a kertész, aki azt a hatalmas kertet bérelte Fried-
manntól. Meglehet, hogy ez a két testvér pont akkor vette meg a házhelyet, amikor 
ez a molnár Friedmann felparcellázta a birtokát. Szemben az utca végiben, ahol a 
nagy diófák vannak, állítólag szalámigyár volt, egy mészárosmester működtette.

Ez már a Fogarasi utca. Ez is kivezet a Lombra. Ebben van a kertész Incze háza. 
Régen Kassai utcának nevezték.

Na, aztán most érkeztünk el a híres Friedmann-telepig. Ennek mind a két ol-
dala a malomtulajdonosé volt. Ez a hatalmas birtok mind az övé volt. Csak szántó 
volt az egész. Az egész domboldal teljesen fel volt szántva. Aztán jó pénzért kiadta 
bérbe a hóstátiaknak. Később mindet felparcelláztatta, és azt a rengeteg házhelyet 
mind egy szálig eladta.

Itt ebben a házban egy jó barátom lakik. Gyulai a családneve. A ’10-es években 
vette meg a házhelyet. Gyulait ’25–26-ban ismertem meg. A vasútnál dolgozott, 
a fűtőházban. Akik ide telepedtek, szinte mind vasutasok lettek. Általában bank-
kölcsönre vagy havi részletre vették meg a telkeket.

A ’30-as években sokan mentek innen a Dermatába, a Renner-féle cipőgyárba, 
az Irisz pocelángyárba és a kartongyárba dolgozni. Volt mit gyalogoljanak!

Itt is egy nagy telek volt. Fölnyúlik az Imre király útig, egészen a bankos Udrea 
telkéig. Itt is egy vasutas lakik. Raktáros volt a nagyműhelyben. Onnan ismerem, 
hogy annak idején sokat jártam be a műhelybe termékkel. Még bent a házában is 
voltam. Koccintgatni. Meglehet, hogy él még az öreg.

Aztán ott fent van egy egyenes utca, éppen párhuzamos evvel a főúttal. Régen 
Déva utcának nevezték el. Azt is a telekfelosztás után vágták ki.

Itt egy fűszerüzlet volt, már a feleségem gyerekkorában is működött. Egy ro-
mán vasutas tartotta az üzletet. Csak fűszert és kenyeret árultak.

Ebben a 80. szám alatti házban szintén egy vasutas lakott. Papp Sándor vasúti 
fűtő volt. Még jártunk is egymáshoz.

Aztán a 86. szám alatt egy Vári nevű lakott. Fuvarossággal foglalkozott. A fiai 
is. Mindig gyönyörű szép lovai voltak. Tudtommal hóstáti származású volt. A Vá-
góhíd téren volt egy igen jól menő malma. A Vári-féle malom. Úgy mondták a 
környéken. Vagy ez a malom nem az övé volt, hanem a testvérié? Az a Vári meg 
se volt nősülve. Na, ettől a Vári-háztól kifelé, ettől kezdődik, a  Kömöcsi-telep. 
Hatalmas ez a terület! Lemegy a vasúti töltés irányába egészen a Nádasig. Aztán 
felfelé a Déva utcáig. Körülbelül akkor darabolták fel, amikor a Friedmann-telepet 
osztották. Elég nagy telek volt. Felnyúlik egészen a domb tetejére.
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Aztán most elérkeztünk egy széles utcába, a  magyar világban, régebb még 
Déva utcának nevezték.

A főutca olyan döngölt kaviccsal volt megcsinálva. Ez még a magyar időben 
történt. Szépen mind a két szélében kisáncolva, a sánc tele volt békanyállal. Itt 
van ez a komoly ház, pont az udvarán folyik el a Nádas-patak. A Nádas úgy került 
ide, hogy mielőtt a medrét szabályozták volna, a patak nagy ívvel akkora kanyart 
csinált, hogy pont idáig jött be, ahol a főút van. Az út szélén még javában folyt 
a patakvíz. A víz nem is volt olyan nagy, lovasszekérrel jól át lehet menni. Ami-
kor először jöttem ide, az út keskeny kis vékony mezsgye volt. Egy nagyon gyen-
ge szekérút volt. Aztán ’36–38-ban hatalmas árvíz lett. Akkora víz volt, hogy az 
egészet elmosta! Kerteket, utcát, házakat, mindent! Nem emlékszem, hogy volt-e 
halott. A drága termést teljesen tönkretette! Azután szekérrel az úton alig lehet 
elmenni. Aztán a ’40-es évek elején kezdték el szabályozni a főutat és az egész 
Nádas-partot. A város hatalmas munkálatokat végeztetett. Az utat jól megemelték 
és a girbe-gurba patakot akkor vágták át. A partot szépen gránitkővel kirakták. 
Árvíz ellen komoly kőfalat csináltak. Szépen megnyitották a Kerekdomb fő közle-
kedési járatát. A Nagy Lajos király utcát. Amikor elvégezték, minden autó, szekér 

Régi térképvázlat a Kerekdombról
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ezen közlekedhetett. Az itt lakó emberek Új útnak mondták. A régi, a hóstáti öre-
gek úgy mesélték, hogy eredetileg az Imre király úton közlekedtek, a Kerekdomb 
előtt feltértek. És egyenesen végig, a domboldalon mentek Kardosfalvára. Utána 
rámentek a Bácsi útra, a Nádas menti országútra. Ez volt a városnak a régebbi 
közlekedési útvonala. Ez a magyarázata annak, hogy az Imre király úton sok a 
hóstáti ház. Sajnos az öregek, akik tudták, már mind elmentek, a kismezői teme-
tőbe! A „frissensült” emberek és leszármazottaik soha nem fogják megtudni, hogy 
annak idején hogyan volt a forgalom.

Itt, a 94. szám körül, ahol az út ereszkedik, ott a kanyargós Nádas-patakán és a 
vasúti töltés között, ott egy hatalmas terület volt. Az mind a vasúté lett.

Amikor az utat szabályozták, az útkotrással a környéken nagy esemény történt! 
Az utászok valami koporsókra bukkantak, régi emberi sírokat, csontvázat, érté-
kes ékszert és csomó összetört fazakat fordítottak ki. A kíváncsi emberek között 
futótűzként terjedt a hír, hanyatt-homlok rohantak fel az emelkedőre, hogy meg-
nézzék, mit találtak. A szakemberek azt állapították meg, hogy valami honfoglaló 
temető lehetett a szegény magyaroknak.

Itt ebben a házban egy idegen élt. Valamikor a világháborúban egy orosz em-
ber összegabalyogott egy hóstáti fehérnéppel és aztán itt ragadt. A vasútnál éppen 
nálam töltötte a szolgálatot, ahol én dolgoztam Az árufogadásnál. Később, úgy a 
’60-as években két testvér, Oltyán János és Oltyán Pali vette meg a házat. Egysze-
rű gyári munkások voltak.

Itt is egy hatalmas telek, éppen ide rúgott ki az út szélére. Ezt Kömöcsi-telepnek 
nevezték. A nagybirtokot Kömöcsi – aki tudtommal városi tanácsos volt – állítólag 
még 1916-ban parcellázta fel. Mindezt onnan tudom, hogy az én testvérbátyám 
ismerőse vett egy telket. Ezen a telken 1918-ban szépen felépítette a saját házát, 
s hogy a család ne lakjon friss lakásban, kiadta bérbe. Ő pedig, mivel ugyancsak 
vasutas volt, kihúzódott a Gépész utcába. Ott lakott házbérben.

Hatalmas terület volt ez a Kömöcsi-telep! Talán egyben megvolt vagy ezer 
hold! Mind az egész agrárhely volt. Mind a hóstátiak bérelték és meg is művelték. 
Amikor én idejöttem, a domboldal tele volt megmunkált kerthelyekkel. Azt aztán, 
aki megművelte, biztosan az vette ki. Ott, abban a szép palotában egy becsüle-
tes tanárember lakott. Az üres villában azután még rádióstúdió is lett. Na, ezt 
az egyetemi tanárt bízták meg, hogy a Kömöcsi földjét eladja. Az  emberek azt 
is mondták, hogy jól megkapta a jutalékát. Mindezt onnan tudom, hogy egy da-
rabka kerthelyiséget én is akartam venni tőle. Ezt a tanárt jól ismertem már inas 
koromban. A tanár úr azt mondta: „Nagy fiam! Én nem ajánlom magának, hogy 
megvegye ezt az agrárhelyet. Mert nem nagyon tiszta a tulajdonjoga.” És  igaza 
volt! Mert a régi bérlők, akik megművelték a földet, egykönnyen a területről nem 
mondtak le. S azóta bizony 30-40 éves perek vannak! Amikor bátyámnak megem-
lítettem ezt a telekvásárlás dolgot, azt mondta: „Hallgass ide! Ha már idejöttünk 
a városba, akkor mi nem hátrafelé megyünk, mint a rák! Ha már mégis megyünk, 
akkor egyenesen befelé, előre a kincses Kolozsvárba. Ha már ez lett a sorsunk, 
mindig közelebb a városba! Akkor én eleget néztem ott a helyeket, de a parcellák 
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akkorák voltak, hogy házhely, kert, még udvar is kitelt. A bátyám hamarább jött 
ide Kolozsvárra. Ő már szerencsés volt! Mert a Nádas partján kapott egy olcsó 
házhelyet. Itt lakott a Királyhágó utcában, páhuzamos a Nagy Lajos király úttal. 
Amikor legénykoromban hátrahagytam a szülőfalumat, és reménykedve bejöttem 
Kolozsvárra, legelőször nála laktam, a bátyámnál. Nála kaptam szállást. Így hát én 
is itt laktam, a város szélén. Ezért ismertem ilyen jól a járatos helyeket.

Ott az úton túl, az a terület, még az is a Kömöcsi-telephez tartozott. Régen Pálfi 
János volt a keskeny utca neve. Lemegy egészen a Nádas partjára. Bátyám itt lakik 
a 120. szám alatt, a saját házát körülbelül ’16-ban vette meg egy szentlászlói em-
bertől, Valkaitól. Úgyhogy ’18–20-ban, itt a kolozsvári határban, már jól működő 
agrárhelyek voltak. Jól, alaposan meg-dolgozott hóstáti földek. Aztán a kommu-
nisták a háború után, az ’50-es években, kiosztották a románoknak, hadirokkan-
taknak, hadiárváknak. A vasútnál mellettem dolgozott Pop Virgil, az egész telket 
ő kapta meg. Egy lába hiányzott. Aztán kalákában felépítette a házát, és egy pár 
év után hirtelen megunta, és szépen valakinek eladta. Sok román a kertet, a laká-
sát bérbe adta ki. A szorgos hóstátiaknak. Azért ez a domboldal teljesen nem épült 
be, sokáig megmunkálásra használták.

Ebben a régi házban egy magyar család lakott, nagyon jó vasutas kollegám 
volt. Valahonnan a Székelyföldről származott. Albert Sándornak hívták. Talán 
dályai vagy remetei volt, idejött és ittragadt! Az öreg a szép házát körülbelül a 
’15–16-os években építette. A vasútnál dolgozott, kapus volt.

Itt egy vasúti hivatalnok lakott. Ez nagyon ritka volt, mert a legtöbb irodás 
bent lakott az „úri” negyedben. Idekint a vasúti kapirgálók, munkások. De már a 
hidelvei szanaszét szórt hóstátiak is alig vannak! Egyfelől kiöregedtek, s már na-
gyon sokan meghaltak. Másfelől az éhenkórász gyári világban rendre felszívódtak 
a gyári munkások között! Sokan úgy beöltöztek munkásruhába, hogy az utcán 
meg se ismertük! Sajnos a fiatalok rendre elmentek mesterségre. Úgy gondolják, 
hogy biztosabb a pénz, a megélhetőség! Szóval, alaposan megcsappant a hóstáti 
földészek közössége. Hóstáti származék például néhány házzal feljebb egy Kiss ne-
vezetű. De olyan is! Az is bement a vasúthoz, átvedlett vasutasnak. Mozdonyfűtő 

A homokbánya a Kerekdomb tetején
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lett. Persze már a gyermekei sem foglalkoztak zöldséggel és mezőgazdasággal. 
Úgyhogy szépen kikoptak a hóstátból! Ismertem az egész családot. Az én unoka-
öcsém ott lakott a közvetlen szomszédságában.

Odébb a Déva utca 30. szám alatt, az ember Bácsból származott, az is egy vas-
utas család. A legutolsó házban.

Ha felfelé haladunk, régen ott már csak szántó volt. Csak egy embert ismertem 
a Partizán utca 92. szám alatti házban, szegény Komáromi bácsit. Hozzá mint 
napszámos elég sokat jártam. Régebb olyan tanyaféle volt. Az istállóban tán 2-3 
tehene és néhány kecskéje volt. A ház mögött, fel a dombra, egy jó félholdnyi gyü-
mölcsös rengeteg barackfával. Mentünk a gyümölcsösbe, segítettünk összeszedni 
az öregnek a barackot. Utána ládával vittük ki a Széchenyi téri piacra. A sok gyü-
mölcsfa bizony elhanyagolva állt. Mi pedig ennek a Komáromi bácsinak metszet-
tük a fákat. A száraz ágakat meggyújtottuk s szalonnát sütöttünk. Egy kicsi bor is 
került, nagyokat mulatoztunk. Tulajdonképpen egy Bogdán nevű volt a tulajdonos. 
Állítólag ez a Bogdán nem volt hóstáti, nem is földműves-birtokos. Valami városi 
banktisztviselő alkalmazottféle. Az tette rá a kezét.

Balra a domb alatt, ha leereszkedünk, már az Aszú-patak völgyében vagyunk. 
Kifelé, továbbmenve kezdődik a Gyergyai család hatalmas birtoka. S még tovább, 
ott volt a Vajda birtoka.

Itt kint, ebben a hóstáti házban egy Hajós nevű lakott, neki volt itt a helye, még 
tanyája is volt, a városból ide hozta ki az állatokat. Nagyon szegény volt. Amikor 
meghalt, emlékszem, saját szekérrel vitték el az öreget eltemetni, hogy a temetés 
olcsóbb legyen. Ott volt nála egy nagy, tiszta gémeskút, amikor idekint dolgoztunk 
a marhákkal, odavittük itatni, mert apósomnak, Papp Samunak erről volt egy 
nagy része a Túzokmálban. Aztán a marhákat oda vittük ki legelni. De sajnos már 
ez a földünk sincs! A hitványak még ezt is kiforgatták a kezünkből! Fokozatosan a 
gazdaságba vándorolt a mi vagyonunk!

Utcanévjegyzék: 

Aranybulla utca – Doinei
Baross tér – Gării
Csatorna utca – Sanatoriului
Déva – Transilvaniei
Erdő utca – Codrului
Fogarasi utca – Făgăraşului
Gépész utca – Maşiniştilor
Imre király út – Partizanilor
Kajántói (Kül-Kajántói) út – Oaşului
Kájoni János utca – Călugăreni

Kakasváros – nincs román neve
Kardosfalvi út – Baciului
Kassai utca – Banul Udrea
Királyhágó utca – Piatra Craiului
Nádasszőlő – Viile Nădăşel 
Nagy Lajos király út – Corneliu Coposu
Pálfi János utca – Jean Jaurès
Széchenyi tér – Mihai Viteazul
Vasút utca – Căiile ferate
Zsigmond király út – Maramureşului
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Március 3-án Dózsa Endre (1858–1944) író-politikus halála óta telik el 
75 év. 1896-tól országgyűlési képviselő, majd 1918-ig Kolozs vármegye 
alispánja. 30 éven át állt az Erdélyi Irodalmi Társaság élén. Regényei az 

erdélyi vidéki életet, a „táblabíró világot” mutatják be, néha utal a román–ma-
gyar békés együttélés lehetőségére is. Tiéd a hatalom (1899), Cine mintye: Tartsd 
eszedben (1903), Czinka Panna (1913), Új világ felé (1936) című regényei egykor 
népszerűségnek örvendtek. Sírja a Lutheránus temető elején található.

Március 10-én Kandrai Géza (1883–1969) halála óta telik el fél évszázad. 
Az egykor népszerű tanár Budapesten szerzett filozófia–pedagógia szakos tanári 
oklevelet 1908-ban, majd Németországban és Hollandiában folytatott tanulmá-
nyokat. Egész pályája során tanítóképzőkben oktatott: Déván, 1940-től Kolozsvárt, 
itt igazgató is. Tanítói segédkönyvek, ábécéskönyvek szerzője, átdolgozója. Az I. B 
parcellában nyugszik.

Március 15-én Szilágyi István (1911–1994) orvos halálának lesz a negyedszá-
zados évfordulója. Iskoláit Kolozsvárt végezte 1928-ban, s az akkor már Szegeden 
működő Ferenc József Tudományegyetemre iratkozott be. A bolognai egyetemen 
folytatta tanulmányait, végül a nápolyi egyetemen szerzett diplomát, melyet 1936-
ban nosztrifikáltatott. Volt vállalati orvos, szakosodás után pedig 1951 és 1978 kö-
zött a nőgyógyászati klinikán dolgozott. Széles körű népszerűsítő és felvilágosító 
munkát fejtett ki a sajtóban. Az Igazság, Szabadság, Dolgozó Nő, A Hét rendszeres 
munkatársa volt. Három közkézen forgó kötete: Mindenki orvostudománya (1983), 
Orvostudomány mindenkinek (1986), A nő élet- és kórtana (1991). Sírja a Kertek 
parcellában található.
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Felengedéshó

…Elszerződni sarjadás terepére.
Hadakozni éles, célzott igékkel.
Elbúcsúztatni, aki útra kél,
Űzni ködöt, bút: magunkra találni.

Elrejtőzik, s felbukkan hirtelen!
Fel-feltűnik reggeli párafényben:
tán becsukjuk a hadak kapuját,
más szerződés jő, őrök, kapitányok!

Életet lehel, reményre varázsol,
zsibongást indít minden elevenben,
fényesíti a tekinteteket:

felengedés hava, Szent Március.
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Mátyás király kérdése

Az igazságos Mátyás király életiben kiment a kíséretével, a  főurakkal a me-
zőre. És ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király:

– Tisztesség, öregem!
S feleli az ember:
– Köszönöm az asszonynak, felséges király.
S tovább kérdi a király:
– Mondd, öregem, messze van még a messze?
– Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom.
– Mondd, öregem, hány a harminckettőig?
– Már biza, felséges királyom, csak tizenkettő.
– Hány pénzért dolgozol?
– Ötért, felséges királyom.
– S mire használod az öt pénzt?
– Háromból élek, és kettőt a sárba vetek.
– Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskéket?
– Meg én, felséges királyom.
– De addig, amíg az én képemet nem látod, senkinek a magyarázatokat el ne 

mondd!
Evvel a király elköszönt az embertől, s a kíséretével együtt egy tanyai épületbe 

szállottak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy kettőre lepihent. 
Ezalatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget:

– Mondd, öreg, mit jelentett az a szó, amikor a király köszönt neked: „Tisztes-
ség, öregem”, s te azt felelted reá: „Köszönöm az asszonynak”? Mit jelentett ez?

– Öt aranyért megmondom az uraknak.
Kivették az urak az öt aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta 

az ember az uraknak, hogy ez a köszönés és felelet mit tartalmaz:
– Mikor a király köszönt: „Tisztesség, öregem”, az azt jelentette, hogy tiszta ing 

volt rajtam. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az 
asszony mossa az ingemet.

– Helyesen felelt, öreg – mondják az urak.
Most kérdik tovább az urak:
– Mit jelentett az, mikor kérdezte a király, hogy messze van még a messze, és te 

azt felelted: „Már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom”?
– Ezt is megmondom az uraknak tíz aranyért.
Kiadják a tíz aranyat az urak, s akkor kezdi az ember a magyarázatot:
– Mikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, s én azt 

feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt 
jelenti, hogy már öreg vagyok, s nem látok előbb, csak az ökröm szarváig.

Összenéznek az urak. Azt mondják az öregnek:
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– Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na és most kérdezzük tovább, ezt mondd 
meg nekünk, hogy mit jelentett az, mikor kérdezte a király: „Hány a harmincket-
tőig, öreg”, te meg azt felelted: „Már bizony csak tizenkettő, felséges királyom!”

– Ezt is megmondom az uraknak húsz aranyért. Ennek pedig az a magyarázata, 
hogy amikor fiatal voltam, legényember, harminckét fogam volt, abból már idáig 
elvesztettem húszat, és jelenleg még van tizenkettő.

Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjit.
– Na, most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment 

ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az öt pénzt, és te 
azt felelted reá, hogy háromból élek, kettőt meg a sárba vetek!

– Ezt is megmondom tíz aranyért.
Kifizették az urak a tíz aranypénzt, és akkor nekifog az öreg a magyarázatnak:
– Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem két fiam, mind a kettőt 

taníttatom. Azt a pénzt soha többet nem látom, amit utánok a sárba dobok.
Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját.
– Na most, öreg, még egy kérdésünk van hozzád, erre felelj nekünk! Mikor a 

király kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskéket, és azt mondtad a 
királynak: „Meg én, felséges királyom.” De a király azt mondta neked, hogy senki-
nek a magyarázatot meg ne mondd, amíg az ő képjét meg nem látod.

S az öreg azt mondja az uraknak:
– Ezt is megmondom harminc aranyért.
Kiveszik az urak a harminc aranypénzt, és leolvassák az embernek. S akkor 

kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja:
– Igen tisztelt uraim, ne érezzék sértve magokat, mert az urak azok a bakkecs-

kék, akiket én most megfejtem!
És  elővett egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képit a 

pénzen:
– Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg ne mondjam a 

király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom.
A király úgyis tudta ezt, hogy az urak vissza fognak az emberhez menni, s kér-

dőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve 
továbbmentek.

Így volt a Mátyás király története.

Magyaró (Maros-Torda megye)
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Jogos és időszerű kérdés 2018-ban, hogy mit is köszönhet a román sport az 
erdélyi magyar sportolóknak? Hosszasan lehetne ecsetelni itt egy sor olyan híres 
személy munkásságát, mint Szabó Katalin, Bölöni László, Jenei Imre, Stahl-Jencsik 
Katalin, de a két világháború közötti időszakban is számos olyan nevet találunk, 
akik a kezdetleges körülmények ellenére mindmáig ismertek, elismertek.

Kolozsváron kettőszáz éves vívósportot ünnepelünk 2018-ban, így néhány sor 
erejéig engedjék meg, hogy felidézzem azokat a neveket, akik sokat tettek a vívó-
sport hírnevéért, nevük pedig többnyire hiányzik a statisztikákból, vagy ami még 
fájóbb, érdemeiket egyszerűen mellőzi a román sporttörténet. Hiszen az erdélyi 
(ideértve a váradiakat és szatmáriakat is) vívók már a húszas évek legelejétől 
aktívan bekapcsolódtak a román vívóéletbe. Hosszú ideig a szakszerűséget jelen-
tették egy olyan világban, ahol a sportvezetés úgy gondolta, hogy a rendező hozza 
meg a szabályokat. Ha valaki pénzt fektet be, akkor a bíráskodás hadd segítse őt 
céljainak elérésében. Szele Márton például a román vívószövetség Erdély kerületi 
tagjaként harcolt az erdélyi egyesületek javaslatainak meghallgatása és elfogadá-
sa érdekében – sajnos nem egyszer a bukaresti sportvezetés figyelembe sem vette 
ezeket a kéréseket.

Nagy siker volt viszont, amikor országos versenyeket sikerült Erdélyben meg-
rendezni, illetve mikor sikerült elfogadtatni olyan szabályokat, amelyek korlátoz-
ták a bukaresti sportvezetés beavatkozását a bíráskodási folyamatba, illetve a ver-
senyszabályzatok módosításába. És talán még nagyobb sikert jelentett állandóan 
versenyt szervezni az erdélyi kerülethez tartozó vívók számára, amikor kiszállá-
sokra és hosszabb utakra nem volt pénze az egyesületeknek.

Fontos viszont kiemelni három olyan pillanatot, amely meghatározta a román 
vívás történetét: 1954, 1956 és 1960.

Románia első nemzetközi versenyen elért érmei kolozsvári vívók nevéhez fű-
ződnek. Az 1954-ben Budapesten rendezett Főiskolai Világbajnokságon Uray Zol-
tán tőr egyéniben bronzérmet szerzett, ez a román vívás történetének első nem-
zetközi érme – hiába keressük a román vívás történetében, említést sem találunk 
róla.

Sőt a kardválogatottról sem, amely Szabó Tibor, Uray Zoltán, Corneliu Pelmuş 
és Dumitru Mustaţă összeállításban bronzérmet szerzett, amely szintén a román 
vívósport első nemzetközi csapatversenyen szerzett érme volt.

Az  1956-os olimpia női tőrversenyében egy fiatal, alig tizennyolc éves ko-
lozsvári lányt, Orbán Olgát is nevezték. Ő  pedig nagy meglepetésre a döntőbe 
jutott, itt pedig hat győzelemmel és egy vereseséggel, az angol Gillian Sheenel 
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holtversenyben az első helyen végzett. Ám ekkor elvesztette a szétvívást, így vé-
gül ezüstérmet nyert. Sikere ennek ellenére óriási volt: ez volt a román vívás első 
olimpiai érme.

Ifj. Guráth Béla karrierjének legsikeresebb éve 1960 volt. Kiváló eredménye-
inek köszönhetően esélyesként utazott a leningrádi (ma szentpétervári) ifjúsági 
világbajnokságra, ahol besétált a döntőbe. Itt viszont nagy meglepetésre elvesz-
tette első csörtéjét, s hiába győzte le a későbbi háromszoros világbajnok Alekszej 
Nyikancsikovot, a végén a legutolsó, Nyikancsikov és Szekeres csörtétől függött 
győzelme. Szekeres győzött, Guráth Béla pedig megszerezte pályafutása legjelen-
tősebb eredményét, és egyben Románia első ifjúsági világbajnoki címét.

Killyéni András

Orbán Olga Ifj. Guráth Béla a dobogó csúcsán
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Hal riskásával
A’ riskását meg tisztítván ted fel petreselyem gyökérrel, és midőn meg főtt, jó 

szenen erezd fel a’ hallal, és úgy főzd meg a’ halat benne, eleven bors, gyömbér, 
fa olaj, és ha akarsz szeretsen dió virágot belé, de olaj nélkül is jó, bors, gyömbér, 
ad fel, szelt alája. Posár, viza illik ez lével.

Sült hal
Midőn valami szép halat meg akarsz sütni vagy hartsa farka vagy vizát, süsd 

meg annak rendi szerint, és ha valami levet akarsz tsinálni alája vagy dió sását, 
vagy egyebet, a halat hídra tévén ad fell.

Lemonyával
A  tsukát vagy egyébb halat meg tisztítván sózd meg, állyon egy kevéssé a’ 

sóban, az után ragd egy fazékban, tölts tiszta vizet rá, petreselyem gyökeret, két 
vagy három lemonyát, főzd meg ezeket együtt az után a’ levét szűrd le, és kenyér 
béllel verd által a’ szitán, az  levet a’ lemonyával edgyütt, az  után a’ hal melé 
megint metély lemonyát, és a’ halat aval a’ lével ereszd fel, bors, gyömbér, sáfrány, 
szeretsen dió virág, fa haj, forrald fel egyszer, sózd meg illendőképpen, s ad fell.

Törött lével hal
A tsukát darabold fel had állyon egy vagy két óráig a’sóban, az után tiszta víz-

ben főzd meg, más tsuporban tégy veres hagymát, petreselyem gyökeret öszve kell 
kötni hogy vehesd ki belőlle, ez után, hogy meg főzted az öszve kötött petreselymet 
ved ki, és a’ többit szitán verd által az levével edgyütt, és az után abban az által 
vert lévben forrald fel az halat, az petreselymet ted belé, bors, gyömbér, sáfrány, 
szeretsen dió virágot, és jó melegen ad fel.

Tsukát tsuka lével
Minekutánna a’ tsukát meg főzted sós vízben, szűrd le az levét, és abban tégy 

egy kis etzetet, olaj, bors, gyömbér, forrald fel és az tálban az tsukára öntsd réá, 
ad fell, egyébb halat is főzhetz ilyen lével.

Hal fekete lével
Az halat tisztítsd meg, ha újj sózd bé had állyon a’ sóban míg az levét készítéd, 

azomban szép vékonyon piríts kenyeret jó feketén, azt hánd vízben had vonya ki 
a’ pergelt szagot, onnat ki vévén ted egy tsuporban, abba vizet, bort, etzetet, főzd 
meg jól, szitán verd által jó sűrűn, és almát, hagymát metélvén mézbe rántsd meg 
egy kevés dió béllel edgyütt, és halat sóvából ki mosván ted fel vélle, főzd meg 
jól, az mint illik, abba bors, gyömbér, szekfű, só, méz, hogy jó édes légyen, és jó 
melegen ad fel.
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Zuppon lévv
Az halat tiszta vízben, sóban jól főzd meg, az után metély veres hagymát belé, 

és az után petz olajban pergelly lisztet, erezd fel az hal levével, etzetezd meg, bors, 
gyömbér belé, lapos szeltre ad fel.

Hal tiszta borsal
Egy tsuporban hasogass szép vékonyon petreselyem gyökeret, metély veres 

hagymát bővön, ted fel vízben, jól főzd meg, azomban ted belé az halat, főzd meg 
benne, az után fa olajban pergelly egy kis lisztet, töltsd réá, abba bors, gyömbér, 
szeretsen dió virág, és a’ savát meg adván, lapos szeltre ad fell.

Boritott lévv
A csikat szokták illyen lével főzni, noha egyébb halhoz is hozzá illik, ezért a’ 

tsikot főzd meg káposzta lévben veres hagymával együtt, más tsuporban metély 
petreselyem gyökeret kotzka módon tsak keresztül más levelet is hozzá, és vízzel 
ted fel, főzd meg jól, és midőn fel akarod adni, a’ petreselyemről a levet szűrd le, 
és tölts a’ csik lévből rá, abba fa olaj, bors, gyömbér, a’ csikot tálban rakván az 
petreselymes fa olajt borítsd réá, más tállal borítsd bé, vid az asztalra.

Olaj spék
Főzd meg a’ halat tsak vízben, sóban, akár sós, akár fris hal légyen, de leg in-

kább fris csukához illik, az után metély kotzka szeltet, és petreselyem levelet igen 
szép aprón, és azt rántsd meg fa olajba, ha az nints pets olajba, az után tölts etzetet 
réá, bors, gyömbér, és az halat tálba rakván, ezt a’ levet öntsd réá felyül, egy kevés 
bort belé az íziért, ha az etzeted igen erőss, vízzel temperáld vagy borral.

Kozák lével
Ha pisztrángot vagy egyebet akarsz illyen lével főzni, kenyér belet, metélt al-

mát, hagymát rántsd meg olajban, és mikor az hal fő, ted belé had föjjön vélle, 
bors, gyömbér belé, melegen ad fell.

Egh lévv
Hagymát, almát meg kell vágni, és az nyers halnak az hasát le borotfálván ted 

az vagdalthoz, ha az héja nem volna annyira elég tégy egy darab halat ahoz tsak 
nyersen és ezeket mind addig kell főzni míg mind el fő, és az szitán ezeket által 
vervén tölts a’ nyers halra, és főzd meg, és meg aluszik mind az hideg étek.

sása – mártás
lemony – citrom
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Emeljük magasba az ágyásokat!

Az emelt ágyásoknak, más néven magas ágyásoknak számtalan előnyük van. 
A benne élő növények jobban, gyorsabban fejlődnek, a kártevők kevésbé lepik el, 
praktikusabbak, mivel kevesebbet kell hajolgatni, ráadásul könnyebb tisztán tar-
tani az ágyások közti ösvényeket és még esztétikusak is.

Ez  a rendszer zárt körforgásként működik. 
A benne felhalmozott növényi hulladékok kedvező, 
tápdús terepet biztosítanak a termeszteni kívánt 
növényeink számára.

A magas ágyás kialakításához felhasználhatjuk 
a kertben keletkezett növényi hulladékokat, fűnye-
sedéket, leveleket, komposztot. A munkálat ásással 
kezdődik, a kiválasztott helyen 30 cm mély gödröt 
kell ásnunk. A vakondok, egerek ellen hasznos ezt 
a gödröt fémhálóval bélelni, amelyre majd ráhe-
lyezzük a keretet. A keret kialakításához szúrjunk 
méterenként oszlopokat a földbe, majd ezekre rög-
zítsünk deszkákat (régi faajtót, asztallapot is fel-
használhatunk). A magas ágyás szélessége legtöbb 120 cm lehet, hogy mindkét 
oldaláról könnyűvé tegyük a veteményes megdolgozását. Hosszúságát tetszőlege-
sen, a helyhez mérten szabjuk meg, ajánlott magassága pedig 40-60 cm. Miután 
odarögzítettük a deszkákat, következik a „láda” feltöltése. Legalulra fák és bokrok 
lemetszett, durvára aprított ágait helyezzük, erre jön majd a fűnyesedék, a lomb-
hulladék és a bokrok finomra aprított ágai, majd a tetejére trágyát és komposzttal 
kevert kerti földet tegyünk. Fontos, hogy a végén tömörítsük az egymásra hordott 
rétegeket, erős talpú cipővel jó keményre tapossuk le.

Efféle rendszereket már előszeretettel alkalmaznak tetőtéri kertekben is, vi-
szont ott nagyon fontos a megfelelő vízelvezetés alapos kigondolása.

Márciusban, ha elég szorgalmasak vagyunk, egy ilyen magas ágyásban már 
elkezdhetjük kedvenc zöldségeink termesztését. A hideg elleni védekezést illetően 
hasznos, ha fátyolfóliával borítjuk a kultúránkat. Amennyiben lehetőségünk van 
rá, készíthetünk fakeretbe foglalt üveg vagy műanyag lemeztetőt is. A rendsze-
rünk termékenységét kihasználva úgy válogassuk össze a termeszteni kívánt zöld-
ségeket, hogy azok folyton váltsák egymást.

Nagy-László Kinga
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A Néhai való jó Mátyás király kezdetű, Jagellókori dicsőítő éneket még a Mátyáshoz közel 
álló költő írhatta, aki élt a korabeli epithetonokkal, dicsőítése azonban a későbbi énekek 
stílusával összecseng: „Magyarországnak fényes csillaga, / ...” (folytatás a rejtvényben)

4. SOR
KERINGÉSI 
RENDSZER 

ELEME

... MURI 
(MÓRICZ 

REGÉNYE)

FRANCIA 
PENÉSZES 
SAJTFÉLE
ÚTSZÉL!

HA ISTEN 
AKARJA 
(ARAB)

ÜRES ALLÉ!

HULLÁM-
TÖRŐ GÁT
KÖZÖNSÉG

ALAPBÉR 
RÉSZLETE!

VIRÁG
CSOKOR

BIMBÓZIK

NÉMA LIBA!
M. H. BEY LE 

ÁLNEVE
ANTIMON

A HAL 
PETÉJE

KÖZÉPEN 
ÉSZLELI!

ŐRIZETBE 
VETT

2. SOR
MÁSOD

PERC 
(RÖV.) 

BÁCSKIS
KUN M. 
KÖZSÉG

KOCSIFÉLE

ELNÉMULT 
BASA!

TILTÓSZÓ

REDŐ, 
BARÁZDA
FÉNYJEL 

SZIKRÁJA!

BECÉZETT 
NAGYAPA
VÍZCSAP 
RÉSZE!

 
 

VÉGTELE 
NÜL ÉKÍT!

START
3. SOR/II.

LONDON 
KAPUJA!

KISSÉ 
ISZÁKOS!

KELET 
(RÖV.)

FÜTYÜL 
A MADÁR

A

KENYA 
FŐVÁROSA
3. SOR/I.

N

MEXIKÓI 
KUKORICA

LEPÉNY
FÉLE

MEG-
TÉVESZTÉ
REMÉNY 
(ANGOL)

GERENDA
DARAB!
LAPOS 

A SZÉLEIN!

FIZETSÉG 
NÉLKÜL
ROMÁN 
JUHOK

OROSZ AP-
RÓPÉNZEK
EGYETLE

NEM!

FELBOSZ-
SZANT

BOKASÜLY-
LYEDÉS

VÉRCSEPP!
KISSÉ MEL-
LÉENGED!

NÉMILEG 
BICEGŐ!
HASIS
ADAG!

GÖRBE
ÉSZAK

AMERIKAI 
FÉLSZIGET

NYOLCBÓL 
HÁROM!

NYÁRSON 
SÜT

FEHÉR 
MÁRVÁNY

FÉLE
ALMAHÉJ!

EGYESÜLT 
ÁLLAMOK 

(RÖV.)
IDŐNKÉNT

S

N

 

BORÁSZATI 
ESZKÖZ

HUZATA 
VAN

MESSZE

ASSZÍRIA 
KÖZPONT-
JA VOLT

BABAPÁROS!

ÚJSÁG
CIKKBEN 
TALÁLHA-

TÓ!

N

ÍRÁSRA HASZNÁLT 
CSERZETT ÁLLATBŐR

Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Mátyás király lakomája
Keresd meg a rajz és tükörképe közt a hét apró eltérést.

Az alábbi ételek közül húzd ki azokat, amiket Mátyás király biztosan sosem 
kóstolt. A megmaradt 6 kép betűiből egy olyan fűszernövény nevét olvashatod 
ki, amely abban a korban nagyon kedvelt volt.
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Április Szent György hava. Szelek hava. 
Tavaszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Hétfő Hugó, Szörény  
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 100 éve, 1919-ben Románia áttért a Julián-naptárról a Gergely-naptárra, ez meg-
könnyítette az új területek bekebelezését.

2 Kedd Áron 
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Osváth Tibor botanikai szakíró.
80 éve, 1939-ben nyílt meg a vármegyeháza üvegtermében Nagy István 1937-ben 
elhunyt festőművész gyűjteményes kiállítása.
60 éve, 1959-ben bukaresti pártértekezleten véglegesítették a kolozsvári Babeş és 
Bolyai egyetem összevonásával létrejövő új tanintézet felépítését és elnevezését.

3 Szerda Buda, Keresztély, Richárd  Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 

3

4 Csütörtök Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

4

5 Péntek Vince, Honoráta, Kocsárd, Teodóra  
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 180 éve, 1839-ben a kolozsvári Zenekonzervatórium előadta Haydn Teremtés 
című oratóriumát magyarra fordított szöveggel, Ruzitska György vezényletével.

6 Szombat Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelenté-
se: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 185 éve, 1834-ben jelent meg a kolozsvári Nemzeti Kaszinó támogatásával a 
közhasznú ismereteket terjesztő, Vasárnapi Újság című hetilap első száma Brassai 
Sámuel szerkesztésében. 1848-ig maradt fenn.

7 Vasárnap Herman, Ármin, Orsolya, Lívia 
De la Salle Szt. János, Szt. Herman
Irgalmasság vasárnapja

Herman – germán eredetű; jelenté-
se: hadi férfi.

7

8 Hétfő Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér

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

8 170 éve, 1849-ben, húsvétvasárnap, Kossuth szózatot intézett a néphez: „Felhí-
vom a népet, segítse szaporítani azon hadsereget, mely a hazáért és népért küzd. 
Legyetek hazafiak és a magyar nemzet győzhetetlenné lesz!”

9 Kedd Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9 70 éve, 1949-ben a Hivatalos Lap közzétette a megyei jogú városok jegyzékét. 
Romániában 15 város kap ilyen jogot, köztük Kolozsvár.
25 éve, 1994-ben Kolozsváron megalakult a Romániai Magyar Könyves Céh, 
a magyar könyvkiadók és könyvkereskedők szövetsége.

10 Szerda Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10 70 éve, 1949-ben iktatták be – az új rendszernek megfelelően – a néptanácsok 
(sfatul popular) vezetőségét Kolozsváron és Kolozs megyében. A kolozsvári nép-
tanácselnök (polgármester) Vasile Deac, az alelnök Belovai István, a titkár Veress 
Pál lett.

11 Csütörtök Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11 75 éve, 1944-ben Keledy Tibor polgármester elbúcsúzott munkatársaitól, mert a 
kormányzó Budapest főpolgármesterévé nevezte ki.

12 Péntek Dániel, Gyula, Alpár Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12 560 éve, 1459-ben III. Fridrik császár megkoronázása után azonnal megkezdte az 
ellenségeskedést Mátyás ellen, de a király serege a császár hadát megverte és az 
örökös tartományokba visszakergette.
120 éve, 1899-ben történt meg az újonnan épített sétatéri Korcsolyapavilon és 
Kioszk felavatása.

13 Szombat Hermina, Ida  
I. Szt. Márton pápa 

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13 130 éve, 1889-ben született Kolozsváron id. Feszt György orvosi szakíró.
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Április Szent György hava. Szelek hava. 
Tavaszhó

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Hétfő Hugó, Szörény  
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 100 éve, 1919-ben Románia áttért a Julián-naptárról a Gergely-naptárra, ez meg-
könnyítette az új területek bekebelezését.

2 Kedd Áron 
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Osváth Tibor botanikai szakíró.
80 éve, 1939-ben nyílt meg a vármegyeháza üvegtermében Nagy István 1937-ben 
elhunyt festőművész gyűjteményes kiállítása.
60 éve, 1959-ben bukaresti pártértekezleten véglegesítették a kolozsvári Babeş és 
Bolyai egyetem összevonásával létrejövő új tanintézet felépítését és elnevezését.

3 Szerda Buda, Keresztély, Richárd  Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 

3

4 Csütörtök Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; jelenté-
se: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

4

5 Péntek Vince, Honoráta, Kocsárd, Teodóra  
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 180 éve, 1839-ben a kolozsvári Zenekonzervatórium előadta Haydn Teremtés 
című oratóriumát magyarra fordított szöveggel, Ruzitska György vezényletével.

6 Szombat Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelenté-
se: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 185 éve, 1834-ben jelent meg a kolozsvári Nemzeti Kaszinó támogatásával a 
közhasznú ismereteket terjesztő, Vasárnapi Újság című hetilap első száma Brassai 
Sámuel szerkesztésében. 1848-ig maradt fenn.

7 Vasárnap Herman, Ármin, Orsolya, Lívia 
De la Salle Szt. János, Szt. Herman
Irgalmasság vasárnapja

Herman – germán eredetű; jelenté-
se: hadi férfi.

7

8 Hétfő Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér

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

8 170 éve, 1849-ben, húsvétvasárnap, Kossuth szózatot intézett a néphez: „Felhí-
vom a népet, segítse szaporítani azon hadsereget, mely a hazáért és népért küzd. 
Legyetek hazafiak és a magyar nemzet győzhetetlenné lesz!”

9 Kedd Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9 70 éve, 1949-ben a Hivatalos Lap közzétette a megyei jogú városok jegyzékét. 
Romániában 15 város kap ilyen jogot, köztük Kolozsvár.
25 éve, 1994-ben Kolozsváron megalakult a Romániai Magyar Könyves Céh, 
a magyar könyvkiadók és könyvkereskedők szövetsége.

10 Szerda Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10 70 éve, 1949-ben iktatták be – az új rendszernek megfelelően – a néptanácsok 
(sfatul popular) vezetőségét Kolozsváron és Kolozs megyében. A kolozsvári nép-
tanácselnök (polgármester) Vasile Deac, az alelnök Belovai István, a titkár Veress 
Pál lett.

11 Csütörtök Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11 75 éve, 1944-ben Keledy Tibor polgármester elbúcsúzott munkatársaitól, mert a 
kormányzó Budapest főpolgármesterévé nevezte ki.

12 Péntek Dániel, Gyula, Alpár Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12 560 éve, 1459-ben III. Fridrik császár megkoronázása után azonnal megkezdte az 
ellenségeskedést Mátyás ellen, de a király serege a császár hadát megverte és az 
örökös tartományokba visszakergette.
120 éve, 1899-ben történt meg az újonnan épített sétatéri Korcsolyapavilon és 
Kioszk felavatása.

13 Szombat Hermina, Ida  
I. Szt. Márton pápa 

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13 130 éve, 1889-ben született Kolozsváron id. Feszt György orvosi szakíró.
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14 Vasárnap Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv 
Virágvasárnap

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 555 éve, 1464-ben Mátyás király egyezményre lépett Podjebrád cseh királlyal: 
kötelezték magukat, hogy kölcsönösen megszüntetik a rablóhadjáratokat, a határ-
széleken épített rablóvárakat pedig lerombolják.

15 Hétfő Anasztázia, Emese, Tas  
 

Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; jelen-
tése: kő, jóllakott, megtelt.

15 90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Huszár Sándor prózaíró, színműíró, A Hét 
főszerkesztője († 2005. december 13-án Békéscsabán).

16 Kedd Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek 

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16 25 éve, 1994-ben a kolozsvári egyetemen emléktáblát lepleztek le Szentkatolnai 
Bálint Gábor (1844–1913) orientalista, egyetemi tanár születésének 150. évfordu-
lója alkalmából.

17 Szerda Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17 120 éve, 1899-ben a városi közgyűlés első ízben határozott a kolozsvári utcák 
átkereszteléséről: a létező 224 utcából és térből 69-nek adtak új nevet.

18 Csütörtök Andrea, Ilma  
Szt. Apolló
Nagycsütörtök

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály névalko-
tása az Ilona és a Vilma nevekből.

18 100 éve, 1919-ben temették el az egyetem központi épületének előcsarnokából 
a szívszélhűdésben elhunyt Pósta Béla régészprofesszort, ő volt az utolsó magyar 
egyetemi tanár, aki ebben a megtiszteltetésben részesült.

19 Péntek Emma, Malvin, Zseraldina,  
Kocsárd  
Szt. Emma
Nagypéntek

Emma – a germán Erm-, Irm- kez-
detű női nevek önállósult becézője.

19 250 éve, 1769-ben a tanács és a százférfiak határozatban mondták ki, hogy csak 
az ő jóváhagyásukkal vehető fel valaki a városi polgárok közé, ennek díja mágná-
soknak 100, nemeseknek 50, mesterembereknek, kereskedőknek 10, nem polgári 
személyeknek 5 rhénus forint legyen.

20 Szombat Tihamér, Tivadar, Töhötöm
Nagyszombat

Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20 140 éve, 1879-ben Ferenc József császár-király és felesége, Erzsébet ezüstlakodal-
mára emlékeztetőül a város a Sétatéren kis halmot emeltetett, a dátumot megörö-
kítő kővel.
70 éve, 1949-ben a Milícia egységei megszállták a „dzsentrifészek” New York 
szállodát és éttermet, majd átadták használatra a Babeş Egyetemnek.

21 Vasárnap Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm
Húsvétvasárnap. 
Urunk feltámadása

Konrád – német eredetű; jelentése: 
merész + tanács.

21 25 éve, 1994-ben hunyt el Palocsay Zsigmond költő, hegedűtanár.

22 Hétfő Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 75 éve, 1944-ben a Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége Kalotaszegi Hetet ren-
dezett. Búza László rektor védnöki szavai után Kelemen Lajos tartott vetített képes 
előadást.
200 éve, 1819-ben született Nagy Péter református püspök, tanár, teológiai oktató.
60 éve, 1959-ben Molnár Miklós közgazdász öngyilkosságot követett el a Bolyai és 
a Babeș egyetemek erőszakos egyesítésével kapcsolatos zaklatások ellen tiltakozva.

23 Kedd 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.

23 100 éve, 1919-ben megindult a vasúti forgalom Kolozsvár és Nagyvárad között, 
polgári személyek csak katonai engedéllyel utazhattak.

24 Szerda Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 150 éve, 1869-ben a megnyíló parlamenti ülésszakra távozó Szabó József helyett 
az Országos Karolina Kórház vezetését Szőcs Emil dr. vette át.
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14 Vasárnap Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv 
Virágvasárnap

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 555 éve, 1464-ben Mátyás király egyezményre lépett Podjebrád cseh királlyal: 
kötelezték magukat, hogy kölcsönösen megszüntetik a rablóhadjáratokat, a határ-
széleken épített rablóvárakat pedig lerombolják.

15 Hétfő Anasztázia, Emese, Tas  
 

Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; jelen-
tése: kő, jóllakott, megtelt.

15 90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Huszár Sándor prózaíró, színműíró, A Hét 
főszerkesztője († 2005. december 13-án Békéscsabán).

16 Kedd Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek 

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16 25 éve, 1994-ben a kolozsvári egyetemen emléktáblát lepleztek le Szentkatolnai 
Bálint Gábor (1844–1913) orientalista, egyetemi tanár születésének 150. évfordu-
lója alkalmából.

17 Szerda Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17 120 éve, 1899-ben a városi közgyűlés első ízben határozott a kolozsvári utcák 
átkereszteléséről: a létező 224 utcából és térből 69-nek adtak új nevet.

18 Csütörtök Andrea, Ilma  
Szt. Apolló
Nagycsütörtök

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály névalko-
tása az Ilona és a Vilma nevekből.

18 100 éve, 1919-ben temették el az egyetem központi épületének előcsarnokából 
a szívszélhűdésben elhunyt Pósta Béla régészprofesszort, ő volt az utolsó magyar 
egyetemi tanár, aki ebben a megtiszteltetésben részesült.

19 Péntek Emma, Malvin, Zseraldina,  
Kocsárd  
Szt. Emma
Nagypéntek

Emma – a germán Erm-, Irm- kez-
detű női nevek önállósult becézője.

19 250 éve, 1769-ben a tanács és a százférfiak határozatban mondták ki, hogy csak 
az ő jóváhagyásukkal vehető fel valaki a városi polgárok közé, ennek díja mágná-
soknak 100, nemeseknek 50, mesterembereknek, kereskedőknek 10, nem polgári 
személyeknek 5 rhénus forint legyen.

20 Szombat Tihamér, Tivadar, Töhötöm
Nagyszombat

Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20 140 éve, 1879-ben Ferenc József császár-király és felesége, Erzsébet ezüstlakodal-
mára emlékeztetőül a város a Sétatéren kis halmot emeltetett, a dátumot megörö-
kítő kővel.
70 éve, 1949-ben a Milícia egységei megszállták a „dzsentrifészek” New York 
szállodát és éttermet, majd átadták használatra a Babeş Egyetemnek.

21 Vasárnap Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm
Húsvétvasárnap. 
Urunk feltámadása

Konrád – német eredetű; jelentése: 
merész + tanács.

21 25 éve, 1994-ben hunyt el Palocsay Zsigmond költő, hegedűtanár.

22 Hétfő Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 75 éve, 1944-ben a Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége Kalotaszegi Hetet ren-
dezett. Búza László rektor védnöki szavai után Kelemen Lajos tartott vetített képes 
előadást.
200 éve, 1819-ben született Nagy Péter református püspök, tanár, teológiai oktató.
60 éve, 1959-ben Molnár Miklós közgazdász öngyilkosságot követett el a Bolyai és 
a Babeș egyetemek erőszakos egyesítésével kapcsolatos zaklatások ellen tiltakozva.

23 Kedd 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.

23 100 éve, 1919-ben megindult a vasúti forgalom Kolozsvár és Nagyvárad között, 
polgári személyek csak katonai engedéllyel utazhattak.

24 Szerda Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 150 éve, 1869-ben a megnyíló parlamenti ülésszakra távozó Szabó József helyett 
az Országos Karolina Kórház vezetését Szőcs Emil dr. vette át.
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25 Csütörtök Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: Mars 
hadistenhez tartozó, neki szentelt.

25 125 éve, 1894-ben a Házsongárdi temetőben örök nyugalomra helyezték báró Jó-
sika Miklós író és felesége, báró Podmaniczky Júlia Drezdából exhumált hamvait.

26 Péntek Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű.

26 75 éve, 1944-ben a kolozsvári egyetem a részére fenntartott főrendiházi helyre 
György Lajos professzort választotta rendes tagul, Várady Imre egyetemi tanárt 
pedig póttagul.

27 Szombat Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, 
Marianna  
Szt. Zita

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

27 25 éve, 1994-ben hunyt el Váczy Margit festőművész, tanár, képrestaurátor.

28 Vasárnap Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos 
Irgalmasság vasárnapja

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 15 éve, 2004-ben ünnepelte alapításának 425. évfordulóját a Báthory István El-
méleti Líceum. Ebből az alkalomból a díszteremben leleplezték a nagy tanítvány, 
Pázmány Péter (1570–1637) bíboros mellszobrát.
100 éve, 1919-ben született Kovács József történész, a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem prorektora, az Államtanács alelnöke.

29 Hétfő Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

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

29 95 éve, 1924-ben a Római Katolikus Státus a kolozsmonostori apátság Kálvária 
templomát 25 évi használatra átengedte a görögkatolikusoknak; csak 1994-ben 
tudták visszaszerezni.

30 Kedd Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

30 80 éve, 1939-ben megnyílt az Unitárius Kollégium nőszövetségi termében 
Dóczyné Berde Amál festészeti kiállítása.

150 éve, 1869-ben a Jogakadémia igazgatását Berde Áron, az akadémia rendes 
tanára vette át.
120 éve, 1899-ben bontották le a főtéri emlékoszlopot, a Státuát, majd az Óvár 
központi terén, a Karolina (Muzeului) téren állították fel újra.
100 éve, 1919-ben román joghallgatók ledöntötték Kolozsváron Szeszák Ferenc-
nek a Deák Ferenc utca elején álló Kárpátok őre szobrát, az alkotást védő tetőszer-
kezetet a hatóságok eltávolították.
90 éve, 1929-ben Constantin Stanca nőgyógyász főorvos a Vöröskereszt Szanató-
rium korábbi épületében megalapította Európa második rákkutató intézetét.
75 éve, 1944-ben Kolozsvár lélekszáma 110 956 fő volt, ebből római katolikus 
32 629, görögkatolikus 11 530, református 40 605, evangélikus 2643, görögkeleti 
2197, unitárius 4124, izraelita 16 763.
20 éve, 1999-ben ünnepelték a volt Római Katolikus Főgimnázium alapításának 
420. évfordulóját. A tanintézet engedélyt kapott, hogy hivatalosan is viselhesse 
alapítója, Báthory István nevét.
10 éve, 2009 áprilisa és novembere között a Főteret teljesen átrendezték: a vi-
rágágyásokat megszüntették, a teret kockakővel rakták ki, déli részére szökőkutat 
építettek. A régebbi lakosok, az idősebb nemzedék a tér megcsúfolásának tekinti 
ezt a munkálatot.
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25 Csütörtök Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: Mars 
hadistenhez tartozó, neki szentelt.

25 125 éve, 1894-ben a Házsongárdi temetőben örök nyugalomra helyezték báró Jó-
sika Miklós író és felesége, báró Podmaniczky Júlia Drezdából exhumált hamvait.

26 Péntek Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű.

26 75 éve, 1944-ben a kolozsvári egyetem a részére fenntartott főrendiházi helyre 
György Lajos professzort választotta rendes tagul, Várady Imre egyetemi tanárt 
pedig póttagul.

27 Szombat Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, 
Marianna  
Szt. Zita

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

27 25 éve, 1994-ben hunyt el Váczy Margit festőművész, tanár, képrestaurátor.

28 Vasárnap Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos 
Irgalmasság vasárnapja

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 15 éve, 2004-ben ünnepelte alapításának 425. évfordulóját a Báthory István El-
méleti Líceum. Ebből az alkalomból a díszteremben leleplezték a nagy tanítvány, 
Pázmány Péter (1570–1637) bíboros mellszobrát.
100 éve, 1919-ben született Kovács József történész, a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem prorektora, az Államtanács alelnöke.

29 Hétfő Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

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

29 95 éve, 1924-ben a Római Katolikus Státus a kolozsmonostori apátság Kálvária 
templomát 25 évi használatra átengedte a görögkatolikusoknak; csak 1994-ben 
tudták visszaszerezni.

30 Kedd Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

30 80 éve, 1939-ben megnyílt az Unitárius Kollégium nőszövetségi termében 
Dóczyné Berde Amál festészeti kiállítása.

150 éve, 1869-ben a Jogakadémia igazgatását Berde Áron, az akadémia rendes 
tanára vette át.
120 éve, 1899-ben bontották le a főtéri emlékoszlopot, a Státuát, majd az Óvár 
központi terén, a Karolina (Muzeului) téren állították fel újra.
100 éve, 1919-ben román joghallgatók ledöntötték Kolozsváron Szeszák Ferenc-
nek a Deák Ferenc utca elején álló Kárpátok őre szobrát, az alkotást védő tetőszer-
kezetet a hatóságok eltávolították.
90 éve, 1929-ben Constantin Stanca nőgyógyász főorvos a Vöröskereszt Szanató-
rium korábbi épületében megalapította Európa második rákkutató intézetét.
75 éve, 1944-ben Kolozsvár lélekszáma 110 956 fő volt, ebből római katolikus 
32 629, görögkatolikus 11 530, református 40 605, evangélikus 2643, görögkeleti 
2197, unitárius 4124, izraelita 16 763.
20 éve, 1999-ben ünnepelték a volt Római Katolikus Főgimnázium alapításának 
420. évfordulóját. A tanintézet engedélyt kapott, hogy hivatalosan is viselhesse 
alapítója, Báthory István nevét.
10 éve, 2009 áprilisa és novembere között a Főteret teljesen átrendezték: a vi-
rágágyásokat megszüntették, a teret kockakővel rakták ki, déli részére szökőkutat 
építettek. A régebbi lakosok, az idősebb nemzedék a tér megcsúfolásának tekinti 
ezt a munkálatot.
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Kerekes Edit

Brácsától a palástig. Beszélgetés 
Dobri András református lelkipásztorral

Hűvös áprilisi kora délután húzódtunk be a négysávos forgalomtól hem-
zsegő bácsi útról a város első modern építésű temploma elé, a Kerekdom-
bon. A verőfényes mellékutca már-már valószerűtlen csendjéből nyíló paró-
kián Dobri András fogadott, két hónappal nyugdíjazása előtt. 2017 júniusáig 
pásztorolta a kerekdombi reformátusokat.

Beszéltünk a kommunista időkben csudamód megépült református templomot ki-
küszködő, börtönviselt 56-os édesapjáról, akit ő maga csak kilencévesen ismerhetett 
meg. A templom árnyékáról, amely egyszerre elrejt és féltő gonddal megóv. A nagyon 
nagy cipőről, amelybe akkor lépett, amikor hétévnyi magyarfodorházi szolgálat után 
a kerekdombi gyülekezet meghívta: lépjen édesapja örökébe? Csak annyit, amennyit 
tudnunk kellett ahhoz, hogy egy kicsit megismerjük Dobri Andrást. A lelkipásztort, 
aki közel negyven éve szolgál. A gyermeket, aki oly nagy tisztelettel adózik édesap-
jának, hogy emlékét kiadványba szerkesztette születésének századik évfordulóján. 
A családapát, akinek hat gyermeke és öt unokája van. Az embert, aki 2017 tavaszán 
úgy érezte, talán kissé megfáradt, és két évvel a nyugdíjkorhatár előtt átadná helyét 
a modern kor kihívásaival lendületesen megküzdeni kész fiatalabbaknak.

„Magyarfodorházán igazán megszerettem a pályát”

Brácsát és zongorát tanult, és sokáig úgy gondolta, zenész lesz – bár ma már 
úgy látja, a konok gyakorláshoz nem volt elég kitartó és szorgalmas. Szomszédjuk, 
Juhász István professzor egyszer beszélgetés közben felvetette: nem akar-e lelkész 
lenni, édesapja örökébe lépni? A fiatal Dobri András azután nyaralni ment, és tíz-
napos tengerparti távolléte alatt az elültetett gondolat megfogant, a vakációzásból 
már azzal az elhatározással tért haza, hogy felvételizni fog a teológiára. A hír 
boldogsággal töltötte el lelkész, teológiai tanár édesapját, aki korábban soha nem 
terelgette fiát a lelkészi pálya felé.

Ifjú papként hét évet szolgált Magyarfodorházán: „Ott igazán megszerettem 
a pályát, nagyon kedves emberek közé kerültünk” – emlékezik egykori híveire. 
Az ottani kis gyülekezetről ma is csak szuperlatívuszokban nyilatkozik, látszik, 
hogy feleségével együtt nagyon szerették ott az életet és nagyon szerették ott őket. 
„Sírva búcsúztunk el” – idézi fel az 1980-as évek derekán történteket, amikor 
édesapja nyugdíjazásakor a Kerekdombra meghívták.
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Az őket szeretettel fogadó kolozsvári gyülekezet akkor még 2100 főt számlált, 
ma 900 körüli a lélekszám. „Nagyon sokan elköltöztek, sokan elhunytak, a fiata-
labbak elindultak vándorútra, sokan dolgoznak Angliában most is, az idősebbek a 
gyermekeik után költöztek” – magyarázza Dobri András.

A legnagyobb kihívás az ifjúsági munka

– Annak idején édesapám indította el az ifjúsági munkát Kolozsváron, a volt 
püspök, Pap Géza is ide járt ifjúsági órára. Úgy éreztem, hogy ezt a munkát tovább 
kell vinni. Érdekesebb volt, könnyebb volt nekünk összetartani a fiatalokat ak-
kor, a 80-as évek végén, amikor nem nézték jó szemmel a népesebb találkozókat, 
nagy igény volt az ifjúságban arra, hogy együtt legyünk, kiránduljunk, találkoz-
zunk, rengeteget sátoroztunk. Később nehezebb lett, megváltozott az élet, eljött a 
szekularizáció ideje, és nagyon szerteágazó az ifjúság tevékenysége, aminek sok 
pozitív és sok negatív oldala van. Valamikor több gyermek volt a Kerekdombon, 
az iskolába a mi gyermekeink jártak. Ahogy apadt a számuk, úgy szűntek meg az 
osztályok, ma már szétszórtan járnak a gyerekek a város iskoláiba. Pár évtizeddel 
ezelőtt még egy iskolába jártak, együtt jöttek vallásórára, együtt jöttek konfirmál-
ni, ma már nem ismerik egymást, és a közös kirándulás sem annyira érdekes, mint 
harminc évvel ezelőtt. Ma ez a nagy kihívás, ilyen körülmények közepette idevon-
zani a fiatalokat. Azt javaslom az utódomnak, hogy erre próbáljon fiatalabbként 
nagy hangsúlyt fektetni – mondja a lelkipásztor.
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Ünnepeltek vasárnapja

Dobri András felismerte, hogy másféle módszereket kell alkalmazni a gyü-
lekezet összekovácsolására. Ugyanakkor egy kicsit a hiányzó helybeli iskola kö-
zösségteremtő szerepét is igyekeztek pótolni. Farsangot, iskolai évnyitót, évzárót, 
anyák napi, karácsonyi műsort szerveztek, táborokat a bogártelki gyülekezeti ház-
ban. De nemcsak a gyerekeket célozták meg, feleségével együtt azon igyekeztek, 
hogy közösségi rendezvényeket kínáljanak a híveknek, ahol azok találkozhatnak, 
beszélgethetnek.

– Minden hónapban volt nálunk ünnepeltek vasárnapja, meghívókat küldtünk 
mindazoknak, akiknek születésnapja, névnapja, jelesebb házassági évfordulója 
volt, és istentisztelet után a mi kórusunk énekelt vagy másokat hívtunk meg, ver-
ses-zenés összeállítással kedveskedtünk, azután egy kis teázás, süteményezés, be-
szélgetés következett. Van, akit ez érintett meg, hogy odafigyeltünk rájuk, főként 
idősebb korban esik ez jól, amikor esetleg már elhullnak az emberek mellől az 
ismerősök. A kórus is találkozási lehetőség, egy foglalkozás például az egyedül 
élők számára, nem is az a legfontosabb, hogy kinek milyen hangja van. A két kórus 
közül a fiatal házasok és fiatalabbak kórusát 2004-ben hozta létre első segédlel-
készünk, aki konzervatóriumot végzett. Ezek a kórusok akkor működőképesek, ha 
a tagok énekelnek, ha szolgálatuk van, így az ünnepeken kívül kiszállásokat szer-
veztünk, évente 4-5 Nádas menti kórustalálkozón vettünk részt, amelyek egyikét 
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mi szerveztük. Öt éve minden esztendőben kétnapos kirándulásra mentünk 40-
50-en, de voltunk hetvenen is. Jártunk az ezeréves határnál, voltunk Koltón, Má-
ramaros vidékén stb. Alkalmanként megjelenő 48 oldalas gyülekezeti lapunk célja 
a távolmaradókat is megérinteni, hogy ők is tudják, mi történik az egyházban.

Mindig nagycsaládban élni

Amikor a Kerekdombra jöttek, már három gyermekük volt, Kolozsváron még 
három született. A nagy család náluk alapadottság: Dobri András édesapjának hat 
testvére volt, édesanyjának kilenc, neki pedig öt.

– Sok vita övezi a katolikus egyházban a cölibátusság jelenségét. A  család el-
vonja a pap figyelmét a hivatásától, vagy gazdagítani tudja-e a református lelkész 
munkásságát?

– Ahhoz, hogy igazán hitelesen beszéljek a házastársak közötti szeretetről, szü-
lő és gyermek kapcsolatáról, mégiscsak könnyebb dolgom van, ha családban élek. 
A családon belüli egymásra való figyelés, egymással való törődés nekem segítsé-
get nyújtott a munkámban is, mert megtanultam, hogy igenis oda kell figyelni 
mindenkire. Persze ezt nem tudtam mindig egyforma intenzitással megtenni a 
gyülekezet minden egyes tagjával szemben. Az egyik oka annak, hogy nyugdíjba 
mentem, az, hogy a nagy családdal szeretnék többet foglalkozni. A lelkészcsalá-
dokban a hétvége a templomi teendőkkel telik, a hétköznapokon a gyerekeket fog-
lalta le az iskola, nem volt könnyű közös időt találni. Így születtek meg a péntek 
esti közös kosarazások, amikor a család immár 21 éve az egykori Brassai torna-
termét béreli, és négyes csapatokban dúlnak a kemény mérkőzések. Sokat jelent, 
hogy jó hangulat van a családunkban. A testvéreimmel minden évben néhány na-
pot a bogártelki házban töltünk, és majdnem egy hetet a gyerekeink családjával, 
ilyenkor mindenki úgy intézi, hogy szabad legyen, a lányomék is jönnek Brüsz-
szelből – sorolja, és szinte érezni hangjából a várakozást ezekre a találkozókra. 
Feleségével munkatársak is voltak: Vilma vezette az egyházközség könyvelését, és 
egész sor szervezési feladatot is vállalt. Utóbb óvó-tanítóképzőt végzett legidősebb 
lányuk foglalkozott a vallásórás gyerekekkel.

Az egyház mint szelep

– Hosszú pályája során megingott-e valaha?
– A 89-es fordulat után egyszer egy teológiai professzor azt mondta, az egyház-

nak úgy kell működnie, mint a szelepeknek, hogy kiengedje a jót, de ne engedje 
vissza a világból a rosszat. Ezek a szelepek nem mindig működtek jól. A 90-es 
évek után, amikor Nyugatról jöttek a nagy segélyek, azok elosztásával rengeteg 
baj volt. Néha nagyon belekeseredtünk, de aztán megedződtünk, ma teljesen más-
képp tudnám kezelni, de az akkor számunkra is új helyzet volt. Később, 1996-tól 
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kapcsolatunk lett egy holland gyülekezettel, ruhákat hoztak. Soha nem volt gond 
belőle, szépen, csendesen rendezgettük, a ruházásból befolyt pénzt például a kó-
rus kiszállási költségeinek részleges fedezésére fordítottuk. Öröm volt látni, hogy 
a holland kapcsolatnak áldása volt, és gyülekezeti otthont avathattunk Bogártel-
kén. Elégtétellel tölt el, hogy híveim tudják: ebben a Jóistenen és a hollandokon 
kívül nekünk is részünk volt. Jól éreztük magunkat itt – összegezte Dobri András.

A következő évek, évtizedek a családról szólnak majd, az unokákkal való fog-
lalkozásról, törődésről, sok olvasnivaló vár bepótolásra, és utazni is szeretnének 
magyarországi, ausztriai, németországi rokonokhoz, Belgiumba a lányukhoz, hol-
land barátaikhoz… Marad a sport is, lesz színház, opera, meg séták a parkban, 
a két kutyával. S ha újrakezdené? „Hiszem, hogy erre rendeltettem, hogy lelki-
pásztor legyek. Tudom, hogy sokkal nehezebb volna, sokkal nehezebb lenne meg-
hozni a döntést, de én ehhez értek.”

Nem akarok elköszönni

– Mit üzenne a gyülekezetének? Milyennek szeretné látni húsz év múlva, száz év 
múlva?

– Nem elköszönni akarok innen, gyülekezeti tag akarok maradni. Szeretnék 
mindkét kórusba járni. Ha utódom tanácsot kér, adok, ha nem, akkor nem szólok 
bele, mindig a békesség útját keresem…

A gyülekezetet pedig arra ösztönözném, hogy tartsák meg a találkozási alkal-
makat, a rendezvényeket, kirándulásokat, ünnepléseket, nagyon sok embernek ez 
nagy összetartó erő. Minden tekintetben maradjon egy vár, az emberek itt mindig 
megnyugodjanak, megvigasztalódjanak, akár fiatalok, akár idősebbek, mert min-
dig szükség lesz hátországra. Tegyenek meg mindent azért, hogy tudjanak tartást 
adni a fiataloknak. Nehéz megállni a világban, nagyon lényeges az a pozitívum, 
amit az intézmények tudnak adni, az  iskola, az  egyház, a  család. Biztos, hogy 
kell haladni a korral, változások kellenek. Református egyházként gyakran bele-
merevedünk a magunk teremtette szerkezeteinkbe, pedig érezzük, hogy állandó 
reformáció kellene, állandóan szükséges lenne megújulni, akkor is, amikor a sze-
kularizáció talán még erőteljesebb lesz. Találjon itt az ember mindig megbékélést, 
ezt kívánom.
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Unitáriusok versajándéka 2.

Felvinczi György (1645 k.–1716)

Kolozsvár leírása 1706-ban

Ritkán kellő
Híves szellő
Fú téged, Kolozsvár,
Csak Kisasszony
S Jakab közt van
Tebenned egy kis nyár.
Kül ezeken,
Túl is innen,
Mentéd le ne vesd bár,
Mert Kalota
S Görgény háta
Hevet tőled elzár.
Jól esmérlek,
S úgy dicsírlek,
Amint most hozzád fér.
Szilvád, szőlőd
Teljes időt
Csak kár, hogy ritkán ér;
Mert a rogya
Vagy jég rontja,
Vagy elsüti a dér.
Ha történik,
Hogy megérik,
Pezseg benned a vér.
Szép embered,
Jó kenyered
Nem éri fel Erdély,
Pannonia
S Polonia
S több keresztyén kvartély;
Most vész, majd adsz,
Bőven pénzt kapsz,
Az árud sem csekély,

Kenyér, bor, hús,
Van sok árus,
Az éhségtől ne félj.
Négy piacsort
Járd el, lelsz bort,
Ha ínyed jovallja,
Kit bizonyít,
Mikor visít
A lábas ház alja,
Melyet fundált,
Hogy pénzt talált
Varga Pál, mint vallja;
Aki szomjú,
Sóhajt, de fú,
Majd ha megkóstolja.
Második sor,
Mely mindenkor
Napkeletről fekszik,
Ki ott sétálsz,
Ott is találsz,
Ami néked tetszik.
Kedd s péntek közt
Sok szép eszközt
Zsibvásárban teszik,
Akár boltost,
Akár foltost
Kapsz, csak pénzen veszik.
Az harmadik,
Ha kik kérdik,
Tordára néz farral.
Egy tarka ház
Ott megaláz
Vagy fogad nagy garral;
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Szépen fogod
Itt a dolgot
És nem erős karral,
Vagy megépít,
Vagy szegényít,
Ha élsz perpatvarral.
Fordulj dérre,
Ahol térre
Kevés verőfény süt,
Amint hallik,
Ott több lakik,
Aki másunnan jött,
Ki társával
Vagy másával
Mind öszve nem esküdt;
Sok bak páros
És gúnáros,
Nem kell ehhez nagy hüt.
Monostor hol
Ehhez farol,
Egy igen szép utca,
E tart szelet,
Hideg telet,
Ha közelít Luca;
Szélin kopog,
Közén csupog,
Ki közepét ússza.
Ez is szeret
Oly kenyeret,
Melynek foly a dúca.
Szegény Óvár,
Bezzeg sok kár
Foly terajtad sokszor!
Van műszered
És kenyered,
De megapadt a bor.
A rossz hírnél
Érdemlenél
Mást, ha adna a sor,
De vígságod,
Lakadalmod
Megdúlta most a tor.
Ha Claudia

Most látnia
Jönne e kis várnak,
Sírva szólna,
Panaszolna
Claudius császárnak.
Csak a váma,
Nincsen száma
Közte a sok kárnak;
Mind megtapadt,
De nem apadt,
Szőrgubákba járnak.
Haj, régi Híd,
Te is elhidd,
Romlottál sok ízben,
Hogyha látnád
Mostan orcád
A szép Szamos vízben!
Pusztaságod
Ha vigyázod,
Nincs egy ház a tízben,
Ami kellett,
Mindjárt meglett,
Mikor voltál díszben.
Szappanyosok
De hol vagytok,
Hogy egyik sem toppant?
Csak nevettek,
De művetek
Az utcától koppant.
Minden háznál
Sem találnál
Talám egy rúd szappant,
Nincs tojás ott,
Hol nem tyúkot
Tartanak, csak kappant.
Azt fogták rád,
Nincsen gatyád.
E nem nagy becsület!
Aki ott járt,
Látott két szárt,
De hol van az ület?
Ha szappan nincs,
Oly hírt ne hints,
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Mely téged nem illet,
Szappanyfőzést,
Avagy mentést,
Ha valaki kérdhet.
Magyar utcát
Mondod-é hát
Megérdemlett okról?
Mert ily nevet
Talám nem vett
Csak ott a várfokról,
Holott ott szászt
Többet találsz,
Ha vigyázsz számáról.
Ezt a posta
Délről hozta
Régi magyarokról.
A nagy vidék
És vármegyék
Kapudon béjővén,
Ha mit hoztak,
Fáradoztak
Házaid szemlélvén,
De most higgyed,
Ha megnézed,
Ganéval van telvén;
Fundámentom,
Padimentom
Nem olyan, mint napfény.
Hogy utca vagy,
Noha nem nagy,
Magadról azt hiszed,
Aki neved,
Puszta helyed
Szentegyházról vészed;
Holott senkit
Meg nem szentít
Te szent nevezeted.
Inkább pénzről,
Szőlőízről
Van emlékezeted.
Hát te, Közép,
Mely valál szép
A régi időben?

Utca valál,
De megromlál
Sok ízben erődben;
Ezerhatszáz
Mert megaláz
Tűzzel ötvenötben,
És azolta
Ki gondolta,
Heversz csak a ködben.
Te hogy vetted
Nevezeted,
Másik, a királyról?
Mert Hunyadi
És Bocskai
Költek az Óvárról.
Inkább hozzad
Rokonságod
Szász Fejér Mihályról,
Sok ötvesed
Lehet ősed
Ezeknek számából.
Te szép klastrom,
Hány az ostrom,
Melyen általmentél?
Utcád rútult,
Házad pusztult,
Melyet építettél.
Farkas neved,
De már szíved
Nyúlnál is inkább fél,
Mert farkasok
Üres hasok
Által emésztettél.
Sóhajts, Torda,
Kin kihorda
Az halál sok testet,
Akikkel bírsz,
Csak ritkán írsz
Azokról már estet!
Csak egy ház van,
Aki ugyan
Mésszel benned festett,
Mert az ínség,
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Sok ellenség
Tőn belőled restet.
Hát te, Búza,
Honnan húza
A sors ily nevet rád?
Mert még ingyen
Zabod sincsen,
Nemhogy volna búzád.
Másnak sem adsz,
Ha a piac
Drága pénzen nem ád,
Ha ott vehetsz,
Nyertes lehetsz,
Hogy megtöltöd a szád.
Kis Fazakas,
Benned a kas
Színe megüresül.
Nincs kenyered,
Mert megeszed,
Amíg a más megsül.
Te vétséged,
Feleséged
Mert sok gyermeket szül,
Méltán búsulsz,
Mert csak pusztulsz,
Kőfalad sem épül.
Hát Szén utca
Mennyit úsza
A szörnyű veszélyben!
Most sem nyugszik,
Csak aluszik
Búban igen mélyben.
Kik alkottak,
Hajdan laktak,
Hírek sincs Erdélyben,
Ott minden ház
Merő csak gyász,

Böcsben van csekélyben.
Múzsám, hozzád
Kis mester ád
Még egy rövidséget.
Hol loptátok
Vagy kaptátok
E kis mesterséget?
Ha nincsen ház,
Ötves, kovács
Nem ád-e vétséget?
Nem feleltek,
Azért értek
Ritmusomban véget.
Aki szerzé,
Ezt éneklé
Ezerhétszázhatban,
Kuruc sereg
Ott kevereg
Vár körül az hadban.
Szőlőnk szűri,
Népünk tűri,
Van éhség sok házban,
Kézi malom
Mert unalom,
Hitesd el magadban.
Ha nem hiszed,
Nem szereted
E versírásomnak
Munkáját,
Lerajzolását
Város utcájának,
Imitt, amott
Elrongyollott
Cudar kőfalának,
Formáját nézd,
Megigézd
Ámbár piacának.
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Április 3-án Bánffy István (1919–2005) báróra emlékezünk századik szü-
letésnapján. Erdély egyik leghíresebb főúri családjának sarja. Kadétiskolát 
végzett Kőszegen. Utána sportemberként vált ismertté. Atlétikában és síe-

lésben országos bajnokságokon ért el kitűnő helyezéseket. 1942–1944 között front-
szolgálatot teljesít, háborús sérülés miatt elveszti fél lábát. Vitézi címmel tüntetik 
ki. Az iktári Bethlen-kripta kertjében nyugszik.

Április 8. Elfer Aladár (1876–1944) orvostudós halálának a 75. évfordulója. 
Szarvason született izraelita családból. A kolozsvári egyetemen Purjesz Zsigmond 
professzor tanítványává vált. A belgyógyászati klinikán dolgozott, s érte el az első 
tanársegédi, majd adjunktusi besorolást. Magántanári vizsgát tett, majd 1916-ban 
megkapta a rendkívüli tanári címet is. Számos tanulmány szerzője. A hatalom-
váltás után Kolozsvárt marad, a város és környéke legkeresettebb magyar orvosa. 
A  III. A  parcellában lévő, kis fekete márványkereszttel jelölt sírjába már mást 
temettek, de a kő hátulján olvasható Elfer neve is.

Április 10-én Inczédy Samu (1866–1919) báró halálának lesz a századik év-
fordulója. Az  1749-ben báróságot kapott család utolsó sarja volt, országgyűlési 
képviselő. Édesapja, Inczédy József vásárolt Kozárváron kiterjedt birtokot. Itt volt 
a családi kriptájuk. Feleségét, báró Bánffy Ágnest (1874–1915) ott temették el. 
1919 tavaszán nem lehetett a halottat Kolozsvárról elszállítani, ezért ideiglenesen 
került ide, a II. A parcellában lévő Tömösváry-kriptába. Mindmáig itt nyugszik.

Április 16. Pósta Béla (1862–1919) professzor halálának a századik évfordulója.
Kecskeméten született, Budapesten végezte az egyetemet. A Magyar Nemzeti 

Múzeumban vált vérbeli régésszé. 1897-ben részt vett gróf Zichy Jenő kaukázu-
si kutatóútján, megismerhette az orosz múzeumok kincseit. Vele töltötték be a 
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kolozsvári egyetemen 1899-ben létrehozott régészeti tanszéket. Rövidesen a leg-
nagyobb magyar régészek egyikévé vált, iskolateremtővé, számos ásatás vezetése 
kötődik nevéhez. Neki köszönhető a Petőfi utcai Menza (utóbb Avram Iancu) di-
ákotthon felépíttetése közadakozásból. 1982-ben a Kertek parcellában lévő dísz-
sírját idegennek adták ki. Az  új bérlő kidobatta Pósta és felesége érckoporsóit 
a cson tokkal együtt. 2006-ban az erdélyi régészeket tömörítő egyesület sírjának 
közelébe emléktáblát emelt: „Pósta Béla /1862–1919 /egyetemi tanár, /az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Érem- és / régiségtárának igazgatója, /a kolozsvári régészeti 
iskola megalapítója. / Szétdúlt sírja szomszédságában /állíttatta e követ a Pósta 
Béla Egyesület / 2006”.

Április 21-én Palocsay Zsigmond (1935–1994) költő negyedszázaddal ezelőt-
ti halálára emlékezünk. A Gyümölcskutató és Nemesítő Állomás igazgatójának, 
Palocsay Rudolfnak a fia volt. A Házsongárdi új temetőben lévő családi sírkertben 
nyugszik. Fedkövén aláírása olvasható. Költészetünk modern irányzatának jeles 
képviselője. Egy diákszervezkedés miatt börtönt kellett szenvednie, csak 1955-ben 
érettségizhetett. Apja mezőgazdásznak szánta, de ő kiharcolta, hogy a Zeneaka-
démián hegedű szakot végezzen. A Zenelíceumban volt hegedűtanár, de mint a 
Forrás-nemzedék markáns egyénisége vált halhatatlanná.

Április 22-én Nagy Péter (1819–1884) református püspök születésének a 200. 
évfordulójára emlékezünk. Iparos családból az egyházi hierarchia minden lép-
csőjét megjárva emelkedett a püspöki székbe. Az  1840-es években kollégiumi 
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tanárként a természettudomá-
nyok népszerűsítője volt, később 
álnéven angolból fordított s az 
egyházi irodalmat gyarapította. 
1848-ban a hadsereget segítő gyu-
tacsgyárat létesített Kolozsvárt, 
amiért a császáriak utóbb letar-
tóztatták. 1850-től a Református 
Kollégium rendes tanára, az  ide 
összpontosított teológiai akadé-
mián a gyakorlati teológiát oktat-
ja. 1864-ben főjegyzőül, majd két 
év múlva püspökül választják. Jó 
szó nok és bölcs ember – így em-
lékezik rá Tolnai Lajos is a Sötét 
világban. Sírja az I. B parcellában 
a főkapuval szemben található.

Április 27-én Váczy Margit 
(1911–1994) festőművésznőre 
emlékezünk halála negyedszáza-
dos évfordulóján. Gyulafehérvá-
ri iskolaévek után a Kolozsvárt, 
majd Temesváron működő Belle 
Arte képzőművészeti főiskolán ta-
nult Aurel Ciupe és Papp Sándor 
tanítványaként. Budapest, Párizs, 
München múzeumaiban mélyítet-

te tudását, csiszolta tehetségét. A 30-as évek második felében a kolozsvári egyete-
men jogot hallgatott, s a visszatérő magyar egyetemen szerzett doktorátust 1940 
őszén. 1935-től különböző iskolákban tanított, 1950-től nyugdíjazásáig a Brassai 
Sámuel Középiskola rajztanára volt. Mint festőművészt sokan méltatták, képresta-
urálással is foglalkozott. Sírja a II. C parcellában található.

Április 28. Kovács József (1819–1984) történész századik születésnapját hozza 
el. A Házsongárdi új temetőben lévő fekete gránit fejkövén latin jelmondata ol-
vasható: „Vitam impendere vero” [Az életet az igazságnak szentelni]. Életpályája 
arra utal, hogy nehezen talált rá az igazságra. Nagyváradi érettségi után a gyula-
fehérvári katolikus teológián tanult, aztán a kolozsvári egyetemen szerzett 1945-
ben bölcsész oklevelet, 1949-ben magyar irodalomból doktorált, s a történelem 
tanszéken emelkedett az 1975-ben elért professzori tisztségig. A következő évtől 
már a Babeş–Bolyai Tudományegyetem prorektora, 1978-ban pedig az Államta-
nács alelnökéül választják, úgyhogy katonai pompával temetik. Tanulmányaiban 
Erdély 19–20. századi múltját kutatta.
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Peace, Love, Anarchy

p

Egy ninjago legót keresünk a kisfiam szülinapjára, zavaros, mint az április,
bár a tavasz megengedné, megengedhetné, hogy a család valami
teljesen mást jelentsen, legóra lépni egy idegen lakásban másnap reggel,
ilyesmit talán. És hogy a rügyfakadás egy bársonyosan bordó kisajtó,
amin ki-be lépkedhetünk mondjuk az időből-időbe, miközben
a térerő és más emberi viszonyok meggyengülnek, foszlani kezdenek
a szél árasztotta víz miatt. Szóval a tavasz is csak önmagát akarja jelenteni. Csapda.
Te is csak önmagadat akarod jelenteni. Csapda vagy. De jól áll.
Van egy fa valahol Palesztinában. Keresd meg. Ülj le alá.
Legóból van.

l

Az éjjeliszekrényen töltődő telefon, csészébe száradt kávé, legónindzsa,
egy maréknyi hajcsat, egy maréknyi hajcsat. Áprilisban kezdenek
kényelmessé válni a dolgok, kezd értelmetlenebbé válni a fogyasztás,
bordóvá válni a lényeg, még egy lepke is rászáll, ha kell, és nem lesznek csúnya szavak.
Gondját viseljük egymásnak a tengerparton
hagyjuk
erről nem lehet csúnya szavak nélkül.
Talán annyit, hogy akkor is írj a messengeren, ha az előbb csókolt meg valaki.

a

A telefon nem akar addig töltődni, míg vannak olyan gyerekek,
akiket elzavarnak a hintáról, és vannak. Digitális csoda.
Nem lesz meggy az idén, beleesett az eső a virágkehelybe,
abban csónakázik az
de megígértem, hogy nem lesznek csúnya szavak.
Nem kellene minden nap elviselnünk az alfahímeket,
ha nem szeretnénk őket annyira. Csak ez nem szeretet kérdése.
Pedig a töltő a hibás, és lesz meggy, és a többi sem igaz
az egészből, csak Palesztina, a legó és a lepke.
De az ébredéshez ennyi is elég.
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Az oláh katona

Mátyás király sokat hadakozott az oláhokval, Estefán vajdával. Estefán vajda 
felbérelt egy olyan embert, aki megölte a felesége csábítóját, szóval gyilkos volt. 
S azt mondta neki, hogyha a csatában, mikor csatáznak Mátyás királyval, ha meg-
öli Mátyás királyt, akkor nem lesz ezért a gyilkosságért megbüntetve.

Meg es történt, hogy esszeütköztek a magyar seregvel, a fekete seregvel, s ahogy 
kézből verekedtek, hát ez az oláh, ez a felbérelt oláh tőrvel nekirohant Mátyás ki-
rálynak, hogy megölje. Azonban az egyik magyar vitéz eszrevette, hogy mit akar, s 
lefülelte, s akkor úgy akarta, hogy levágja a fejit. S akkor Mátyás király azt mondta:

– Ne bántsd, adj fegyvert a kezibe, harcoljon a fajtája ellen.
És csakugyan úgy lett, ölte úgy az oláhokat, hogy egyre-másra elvesztették az 

oláhok a csatát. Mikor vége lett a harcnak, kérdőre vonta Mátyás király azt az oláh 
gyilkost, hogy:

– Mért akartál éngemet megölni?
S akkor elbeszélte az oláh, hogy megölte a feleséginek a csábítóját, ezért a 

vajda hosszú fogságra ítélte, de hogy avval a kitötésvel, hogyha megöli Mátyás 
királyt, akkor visszakapja a szabadságát.

Ezért Mátyás király bévette a fekete seregbe, s az egyik legvitézebb katonája lett.

Istensegíts (Bukovina)

Mátyás király ordenánca

Annyit beszélt Gergel Ferenc, az öreg, hogy vót Mátyás király, s vót Mátyás 
királynak egy ordenánca. S az az ordenánc örökké sirített el egy-egy bengőt, úgy 
alattomban, hogy ne vegyék számba. S ment a korcsmához s ivutt örökké, egy-egy 
kicsit csak, nem sokat, csak úgy futtában elment, s megvett egy kicsit, s megitta, 
s ment el, nem kőtött sokat.

Mátyás király számát vette, hogy iszik mindennap a korcsmában. Mátyás ki-
rály felkőtt, felöltözött katonagúnyába, de rongyos gúnyába, s elment ahhoz a 
korcsmához, s megleste, mikor jő az ő szolgája oda. Hát már az odajő, s veszen egy 
kicsit, s iszik, de ő meglapulta:

– Hogy te – azt mondja – olyan katona vagy, hogy látom, örökké iszol. Honnét 
iszol?

– Te, én – azt mondja – én bírok innyani, a gazdának – azt mondja – veszek ki 
a pénziből.

Hát ő Mátyás királyval beszélt, de nem ismerte, hogy ő az.
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– Aztán hogy bírsz venni?
– Úgy ni, kinyitom – azt mondja – azt a ládát, veszek ki egy kicsit – azt mond-

ja –, hogy ne vegye számát a király, s avval iszom.
– Én bírnék-e venni – azt mondja –, vígy el éngemet es, hogy én es vegyek.
Elvitte, felnyitta azt a ládát, a  pénzeset. Akkor Mátyás király markolt 

összemarokval. De az a katona megütte a kezit.
– Nem! Csak egyecskét végy el – azt mondja –, ne vegye számát a gazda, hogy 

vettünk ki a pénziből.
Megütte a kezit, s vissza, csak egyecskét hagyott, hogy elvegye az ujjai között, 

melyiket kivett, egy bengőt csak.
– Hadd el, még legyen máccor es miből igyunk – azt mondja.
Aztán elmentek s megitták.
Mátyás király akkor levetette a rongyos gúnyákat. S akkor megéjedt az a kato-

na, az ordenánc, hogy ő mit csánt. Azt mondta Mátyás király:
– Ne, a kócsok a kezedbe, s te légy a gazda mindenen, mert látom, ember vagy, 

nem hagytad az idegent, hogy vegyen ki sokat, csak egyecskét.
S avval jónak kapta.

Klézse (Moldva)

Mátyás király és a kutyák

Eccer egy szegény ember Mátyás királynak úgy akart, hogy ajándékot adjon.
Hát, nem vót semmije, csak egy kutyája. Hát, gondóta magába, hogy elviszi azt 

a kutyát, ajándékba.
Hát, elvitte fel, a királynak, s bemutatták, hogy a szegén ember ajándékozni 

akarja. Hát, Mátyás király megajándékoztatta a kincstárnokával a szegén embert, 
hogy osztán nem lett szegén, hanem meggazdagodott belőle.

Ezt meghallotta a szegén embernek egy gazdag szomszédgya, hogy milyen 
ajándékot kapott a kutyáétt Mátyás királytól a szegén ember.

Fogta magát, s az egész községből összegyűjtött egy nagy csorda kutyát, hogy 
ő es azt ajándékba felviszi a királynak.

Fel es vitte, s a király elibe bocsátották, a király má előre tudta, hogy kivel van 
dóga, hát azt mondta:

– Hát, barátom, lekéstél, mett Budán csak eccer vót kutyavásár, s többet nem lett.
S így, a gazdag ember a sok pénzt kiontotta a kutyákétt, s avval maradott, mind 

az övé maradott, mett a király nem vette el.

Istensegíts (Bukovina)
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a nemzetközi hírnévig

Sportvezető, edző, kimagasló kardozó. Tagja a vívás „Hall of Fame”-jének. Kö-
zel húsz éven át minden nemzetközi vívóvilágverseny megszervezéséért ő felelt. 
Igazi világklasszis: Pap János.

Élettörténete a hatvanas évek Kolozsvárján kezdődött. Alig tízéves, amikor 
barátja és padtársa – Szabó Pál – hatására jelentkezett id. Guráth Béla edzőhöz, 
hogy beiratkozzon a vívócsoportjába. Először visszautasították, mert túljelentke-
zés volt, közbejárással vették fel.

Nem csalódtak. A fiatal János azonnal a vívás bűvöletébe esett. Abban az idő-
ben a legfiatalabb korosztály tőrrel kezdte a vívás tanulását. Nem foglalkoztak ve-
lük a mesterek egyénileg, hanem a csoportos lábmunka elsajátítására helyezték a 
hangsúlyt. Egy edzésen János felfigyelt, hogy egyik vívótársa egy állványra feltett 
sisakot vágott kegyetlenül. Így fedezte fel a kardvívást, amely később meghatároz-
ta vívókarrierjét – ebben a fegyvernemben a fej érvényes találati felület.

Az edzések aztán átkerültek a 11-es Líceum (mai Báthory) tornatermébe. János 
nemcsak az edzéseket látogatta nagy szeretettel, de a nagyok és a „veteránok” 
edzéseit is sokszor végigkövette. Figyelte, ki hogyan edz, ki hogyan vív. Ekkoriban 
még rendszeresen eljártak a terembe vívni az ötvenes évek sztárjai, mint például 
Uray Zoltán vagy Szántay János.

Egy alkalommal Guráth Béla bácsi elutazott, és Pellegrini Adalbert – aki szin-
tén vívómester volt – foglalkozott vele néhány napig. Hamarosan pedig Pap János 
Lilo (ahogy Pellegrinit szólították) tanítványa lett. Tizenhárom éves volt, amikor 
először nevezték versenyre, a reménységek kupájára. Ez csapatverseny volt, és a 
kardcsapatból hiányzott a harmadik ember. Azt mondták, nincs meg a termete, 
hogy jó tőröző legyen, a döntés pedig igen jónak bizonyult.

Abban az időben Pellegrininek csak néhány tanítványa volt. A mester arról 
volt híres, hogy ritkán adott iskolát, ám Jánosnak mindig kettőt adott, egyet az 
edzés elején és egyet a végén. Nagyon meg volt elégedve tanítványával, akinek ez 
rengeteg önbizalmat adott.

Az  eredmények is hamarosan meglátszottak. Tizenhárom éves volt, amikor 
először nevezték az országos ifjúsági bajnokságra (17 évesek kategóriája). Helyt-
állt, még a vívószövetség főtitkára is gratulált, megállapítva, hogy „nagyon ügyes 
ez a kis törpe”. Egy év múlva, 14 évesen, már országos bajnok volt a 17 évesek 
kategóriájában, ezután pedig háromszor megvédte a címét.

„Lilo határtalanul szubjektív volt a saját tanítványaival. Nem volt sok neki, 
de azok mindig a legjobbak voltak. Nekem 15 éves koromban kijelentette, kész 
vagyok arra, hogy ifjúsági világbajnokságot nyerjek. És ezt addig mondta, amíg 
elhittem. De amikor megnyertem az első versenyemet, még ő is elcsodálkozott.
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Nyolcas döntő volt, kölyök voltam a sok bukaresti között. Nem is tudtam jól 
románul. Nyertem is meg vesztettem is, de inkább nyertem. Emlékszem, hogy 
nem vertem meg mindenkit, de nekem volt egyedül 6 győzelmem. Mikor lejöttem 
a pástról, rám nézett Lilo és azt mondta: Tata, hát bajnok vagy! Azt kérdeztem, 
milyen bajnok? Akkor éltem meg először, hogy mindenki jön és gratulál, pedig én 
elégedetlen voltam a vívásommal. Persze attól határtalanul boldog voltam.

A bukarestiek meg voltak őrülve, hogy megnyertem a bajnokságot, ráadásul 
gyermekként. Tusolás után azt láttam, hogy valaki veszekedik és szidja társait, ők 
szintén a döntőben vívtak ellenem. Megtudtam, hogy az egyik leköpte az érme-
met, amíg tusoltam. Akkor döbbentem rá, hogy létezik a sportszerűtlenség ilyen 
foka is. Ugyanakkor megértettem, hogy milyen erkölcsi értékekkel rendelkezett 
a kolozsvári vívóterem. A  fairplay hiányával, az udvariatlansággal Kolozsváron 
sohasem találkoztam.” (Pap János közlése)

A következő évben már hatos döntőt rendeztek, Pap János legyőzött mindenkit, 
pedig az akkori bukaresti kardozók később a válogatott tagjai lettek. Itt történt 
egy olyan eset, amely megmutatta, miként tudta motiválni Pellegrini tanítványait.

„Utolsó asszómat vívom a döntőben, ha megnyerem, a bajnokság is az enyém. 
3–0-ra vezetett az ellenfelem. Akkor még helyet cseréltünk a páston, még az volt a 
szabály, s amikor szembe kerültem Liloval, és elmentem mellette a helycserénél, ő 
azt mondta: »Semmi baj, tata! Szétvered a pofáját!« És tényleg megnyertem 5–3-ra 
a mérkőzést, elhódítva az országos bajnoki címet.” (Pap János közlése)
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Pellegrini Adalbert Németországba emigrált, így a Kolozsvárra visszatérő 
Rohonyi László lett a mestere. Rohonyi híres kardmester volt, talán akkoriban 
Románia legjobbja, aki a lehető legklasszikusabb magyar kardiskolának volt a 
képviselője. A kardvívás perfekcionistájaként ismert mester egy évet arra szentelt, 
hogy tanítványának megtanítsa azokat a technikai elemeket, amelyekkel klasszis- 
kardozóvá nőhetett. Kegyetlenül nehéz év volt, ám az eredmények igazolták a 
mestert.

1972-ben még nem volt 18 éves, amikor beválogatták a spanyolországi ifjúsági 
világbajnokságra kiutazó vívóválogatottba. Bejutott a legjobb tizenkettő közé, és 
csak tusarányon múlt, hogy nem jutott be a döntőbe.

„A selejtezők és a középdöntő között volt egy szabadnap, amikor elvittek min-
ket Toledóba várost nézni. Megebédeltünk, április ellenére nagyon meleg volt, 
nagyon szomjasok voltunk. Jégbe hűtött rozé bort szolgáltak fel, a kollegámmal 
pedig jót ittunk. És ez, nem lévén a szervezetünk hozzászokva, annyira felkavart, 
hogy nem tudtam aludni egész éjszaka. Így is a legjobb 12-ben voltam, ez nagyon 
jó eredmény volt. Azt mondta a vívószövetség elnöke, ha bejutottam volna a dön-
tőbe, elvittek volna a müncheni olimpiára.” (Pap János közlése)

A helyzet korántsem volt olyan egyszerű. Már a felnőtt válogatott tagjaként 
meghívták a válogatóra. Három versenyt rendeztek, Pap János pedig kétszer vég-
zett a második helyen, egyszer pedig győzött. Helye biztosított volt, utazhatott 
volna Münchenbe, ám az akkori szövetségi kapitány, Dumitru Mustață ezredes azt 
mondta, az olimpia nem való még egy tizenhét évesnek.

1973-ban érettségizett, majd a felvételi következett a kolozsvári egyetem pszi-
chológia szakára. Sikertelenül. A negyedik kieső volt, pedig tízessel szóbelizett. 
Nehéz napok következtek számára, hiszen akkoriban, akinek nem sikerült a felvé-
telije, azt elvitték katonának.

Mesterével elmentek a megyei sporthivatalhoz, hátha kaphatnak megoldást a 
helyzetére, maradhasson egy évet otthon. Mindenki tudta, nem egy labdarúgó 
számára kaptak megoldást hasonló helyzetben.

„Elmentünk, és azt mondták, nem tehetnek semmit. És a saját mesterem mond-
ta azt, hogy akkor menj a Steauahoz! Ezek nem érdemlik meg, hogy Kolozsváron 
maradj!” (Pap János közlése)

Augusztus végén felkereste családját Dumitru Mustață ezredes, aki a Steaua 
klubhoz hívta Jánost. Altiszti rangot, fizetést és lakást ígértek, s végül edzője, 
Rohonyi javaslatára igent mondott. A következő évben megnyerte az isztambuli 
ifjúsági világbajnokságot, a kolozsvári főtitkár pedig nem győzött válaszolni a kér-
désekre, hogy ki engedte el ezt a tehetséges kardozót? Egy év után le is váltották 
a sporthivatal vezetőit.

Az  ifjúsági vb sétagalopp volt számára. A  döntőben összesen négy találatot 
kapott öt csörte alatt, legszorosabb mérkőzését is 5-1-re nyerte. De ezt már sajnos 
a Steauanak nyerte. És minden mást ezután.

Killyéni András
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Mondola tortáta
Az mondolának az haját le kell venni, és az mondolát mosárba törvén mind 

addig kell törni, míg olyan lészen mint a’ tészta, és gyakorta kell hintezni rósa víz-
zel, hogy olaja ne ereszkedgyék, az után két anyi nádmézet törj belé mint lisztet, 
és azt verd öszve mondolával, és annyi tyúkmony sárgáját kell belé verni, hogy 
se igen sűrű se híg ne légyen, hanem ollyan légyen mint a’ tojó fánknak a tésztája 
vagy mint a’ pujuszka, az után a’ mondola tortátának formáját bé kell tenni tiszta 
vajb/a/ hogy meg sírosogyék, és öntsd osztán abban az formába a mondolát, és 
tedd kementzében, süsd meg, de réá kell vigyázni, hogy meg ne égjen, az formát 
annyira meg kell vajazni, hogy az mondola tészta réá ne ragadgyon, és midőn 
megsül, ad fel, ha ki szereti ehetik benne, tsak hogy ritka étek az embereknél.

Téjfel kenyér
Végy jól téjfelt, és hat vagy hét tyúkmonynak sárgáját, ezt verd egyben egy ke-

vés rósa vizet is belé, az után szely egy néhány darab fejér czipó belet szeltenként 
lapossan, és azt vagy tsak úgy a’ tűznél szárazon pirítsd meg, vagy pedig vajba 
rántsd meg, ez meg lévén egy mázas tálban vajat tévén kend meg a’ tálat, és az 
kenyeret ted a’ fenekére, és a’ téjfelt öntsd réá, és azon tálban a’ szenen süsd meg, 
tüzes fedővel felyül pirítsd meg de egy kis nádmézet vagy egyéb mézet eresz a’ 
téjfelben hogy édesebb légyen, s ad fel.

Tálba főtt
Egy fél fejér czipót vagy egy darab fejér kenyeret édes téjbe főzz meg, ha meg 

fő egy tálba ved ki, tégy egy kalán írós vajat is vagy egyébb vajat belé, nádmézet 
vagy egyébb mézet, rósa vizet a’ szagáért két tyúkmonynak a’ sárgáját, hármat 
egészszen mind fejérestől, ezeket ugyan jól meg kell törni az tálban az után egy 
mázas tálat vagy réz tálat meg kell vajazni, és tölts abba a’ tálba, a’ szenen, süsd 
meg szép pirossan és ad fel, trágyázd meg.

Semlye kása
Egy fertálynyi tejet meg kell forralni, abban tégy másfél marak semlye kását, és 

mikor jó öregen meg fővend ved ki egy tálban, és írós vajat, és tyúkmonyat anyit 
kell belé verni, hogy úgy meg hígulyon tőlle mint az mandola kása, nádmézet és 
rósa vizet is a’ menyi elég, hogy édességet is, és jó szagot is adgyon néki, és ezeket 
vagy fél óráig tsak hidegen kell keverni, és mikor erőssen fel puffad, egy mázos 
tálat vajjal meg kenvén, azt a’ kását ted belé, és mind tálastól ted a’ kementzébe, 
és mikor piros lesz, ad fel.

Alma étek
Vagy hat almát, ha többet is meg kell sütni, annak a’ lágyát az tálba le metélvén, 

három kalány nádmézet vagy egyéb mézet kell belé tenni, három tyúkmonnak a’ 
sárgáját, három egészszen mind székestől, fejérestől, osztán jól meg kell ezeket 
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törni együtt, az után egy mázas tálban szépen tsináld belé, és a’ tálban főzd-meg, 
és ad fel.

Makaro
Egy kalány olvasztott vajat végy az tálban, ezt jól rántsd meg, azomba három 

tyúkmonyat is belé, és darab édes téjben ásztatott kenyér belet morsoly belé, tsak 
hogy jól ki kell fatsarni az tejet, és ezeket egy kevés fejér lisztel egybe elegy az 
kalánnal jól meg kell törni, annak utána aprónként mint egy diónyi kell a’ forró 
vízbe hánni, ha jól meg fő, ved ki, az tálban rakván vagy reszelt sajtal vagy reszelt 
kenyér béllel hintsd bé, és forró vajjal öntsd meg.

Olosz makaro
Tsinály tésztát tyúkmonyal, azt a’ lapitó fával szépen nyújtsd ki, és öszve fog-

dosván laska módon a’ késsel szépen metéld fel, és mikor forró vízbe meg főzted, 
ragd szitára, had szivarkódgyék le az vize és tálban rakván közbe közbe reszelt 
sajtal, és reszelt kenyér béllel hintsd bé, és felyül forró vajjal öntsd meg, de ke-
vesebb légyen a’ reszelt sajt, ha pedig jó bővön tészed is a’ sajtot, lásad a’ mint 
te szereted, ez meg lévén hogy melegen adhassad fel, fed bé más tállal, és forró 
vízzel való teli fazékban ted, és az párájától meg melegedik, jó étek.

Egész alma
Az almát tsak meg kell tisztogatni, nem kell meghámazni, azomba vagy két 

kalány vajban az almát egészszen egy serpenyőben rántsd meg, mikor jól megrán-
tódik, egy kevés bort, vagy két kalány nádmézet, vagy egyéb mézet önts melléje, 
és az almával edgyütt főzd meg, és ad fel.

Bodza fánk
Az borza/!/ fának az virágját midőn gyenge, szakaszd le szép tsokroson mind 

szárastól, azomban egy tálban verj két vagy három tyúkmonyat, és mártogasd 
abban, az után hintsd meg lisztel, és vajba rántsd meg, vid az asztalra.

Zsálya fánk
Szegy szép zöld zsálya levelet, mosd meg vízben, egy tálban két vagy három 

tyúkmonyat kell verni, és mártogasd abban az száránál fogva, az után fejér lisztel 
hintsd meg és vajban rántsd meg, jó étek a’ ki szereti.

makaro – főtt tészta, laska, makaróni
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A tavasz beköszöntése mindig boldogsággal tölt el. Kilépek a kertbe és megcso-
dálom a kis tavaszi virágokat, amint napról napra szemmel láthatóan fejlődnek. 
Csodálatos dolog a tavasz, mindig valami újnak a kezdete, aminthogy a kertben 
is a megújulás időszaka. De ahhoz, hogy a tavasz virágesővel köszöntsön ránk, 
ősszel, szeptember végén, október elején kell elkezdenünk a kerti munkát.

A kedvenc tavaszi virágaim közé tartozik a tulipán, a jácint és a nárcisz. Mind-
három a tavasz hírnöke, a kopár tél után csodálatos színpompába borítja a kertet, 
elvarázsol színárnyalataival és illatával egyaránt.

A tulipán számtalan színben, formában és méretben megtalálható. A tulipán 
virágzása viszonylag hosszú, vannak korai és kései fajták is. Könnyen gondozható, 
jóformán bárhol megmarad, nem igényel különösebb ráfordítást, és gyönyörű vi-
rágpompával hálálja meg a kevesebb törődést is.

A tulipán foltokban, csoportokban ültetve a legszebb, de telepíthetjük ágyások-
ba vagy sorokba, illetve évelő virágok közé is. Ha kertünkbe szeretnénk telepíteni 
a tulipánt, az ültetés ideje ősszel van, vagyis már szeptember végén, október ele-
jén kell hozzálátni a hagymák elültetéséhez. A kert napos, meleg részébe ültessük 
őket, ahol a talaj jó vízáteresztő képességgel rendelkezik, és elég laza a szerkezete. 
Ha a talaj tömött és túl nedves, a hagymákat ültessük el külön homokkal kevert 
földbe, így megakadályozzuk, hogy szétrohadjanak a túl sok nedvességtől. Mivel 
a hagyma tárol minden nedvességet a növény számára, így nem szükséges öntöz-
ni, elég számára a tavaszi csapadék. Takarjuk be őket kétszer annyi földdel, mint 
amilyen magas a virághagyma maga, de arra is ügyeljünk, hogy ha túl mélyre 
ültetjük, akkor nem tudnak a felszínre törni.

A tulipán talaját rendszeresen lazítsuk, és ha kell, gyomtalanítsuk. Ha száraz 
a tavasz és a nyár, akkor öntözzük, hogy elvirágzás után a hagymák jól fejlődje-
nek. Ha tavasszal kapunk egy cserepes tulipánt, elvirágzás után ne dobjuk ki a 
növényt, hanem a hagymát tegyük félre őszig, majd ültessük ki a kertbe vagy az 
erkélyre, így jövőre újra gyönyörködhetünk szépségében.

A kerti jácint az egyik legkedveltebb hagymás évelő növényünk, amely Dél-
nyugat-Ázsia, Libanon, valamint Törökország és Szíria egyes vidékeinek őshonos 
virága. Mutatós virága és finom illata miatt később Európa-szerte nemesíteni és 
termeszteni kezdték.

Az így kapott fajták és színváltozatok száma szinte végtelen, a lila és rózsaszín 
árnyalataitól kezdve sárga és kék jácintokkal egyaránt találkozhatunk. Élénk szí-
nével és finom illatával már télen becsempészhetjük a tavaszt saját lakásunkba 
vagy szeretteink otthonába.

A jácint kistermetű növény, hosszúkás, húsos levelei között, száron bukkannak 
fel harangszerű, finom illatot árasztó virágai. Fontos tudni, hogy a jácint hagy-
mája nagyon mérgező, ezért az ültetés során körültekintően járjunk el. A jácintot 
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teljesen árnyékos hely kivételével bárhova ültethetjük, napos, világos és félárnyé-
kos helyen egyaránt jól érzi magát. Túlságosan nedves talajban a hagyma káro-
sodhat, megindulhat akár a rothadása is, ezért semmiképpen se öntözzük túl a 
virágágyást. Ültetésére legjobb időpont az október, mivel ilyenkor a talajban élő 
kártevők már nem annyira aktívak, viszont a talaj még elég meleg.

Miután a jácint elvirágzott, a zöld növényi részek sárgulni, száradni kezdenek, 
a levágásukkal várjunk addig, míg teljesen elszáradtak. Ezen kívül más teendőnk 
nem akad a jácinttal.

A nárcisz az amarilliszfélék családjába tartozó növénynemzetség. A nemzetség 
számos nárciszfaja a tavasz, kora tavasz emblematikus virága. Évelő hagymás nö-
vény, fajtáinak száma szinte végtelen, találunk köztük egészen kistermetű, kisvi-
rágú és persze magas, telt virágú fajtákat is, amelyek a fehér és a sárga árnyalata-
iban játszanak. Nemcsak kertünk dísze lehet a nárcisz, akár vágott virágként vagy 
cserépben hajtatva lakásunkba is becsempészhetjük vele a tavaszt.

Ültetéséhez olyan helyet keressünk, ahol a talaj megfelelően vízáteresztő és 
tápanyagnak sincs híján, valamint a növény elég fényt kap. Hagymáit az ősz első 
felében ültessük el. A hagymák jól viselik a telet, külön takarás nélkül is ellenáll-
nak a fagyoknak.

A nárcisz fényigényes növény, ezért világos vagy napos helyre, homokos, la-
zább szerkezetű talajba ültessük, ilyen körülmények között fejlődik legszebben. 
A nárcisz jól mutat csoportosan ültetve, évelő ágyásban, valamint más tavaszi vi-
rágokkal kombinálva is, így mutat például a színpompás jácintok társaságában is.
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A 16. századi krónikások, Benczédi Székely István, Heltai Gáspár történetírása is a megszé-
pítő messzeségből csak a dicsőítenivalót hangsúlyozza. Ekkor már általánosnak mondhat-
juk a Mátyásábrázolásban az igazságos, jó, okos, nemzeti uralkodó iránti elkötelezettsé-
get. Ezt az egyértelmű tiszteletet erősíti a Székely István krónikájában olvasható négysoros 
vers is: „Mátyást mostan választotta / ...” (vízsz. 1., függ. 1., függ. 28., függ. 7.)

VÍZSZINTES: 12. A zsűri munkája 13. Nápo-
lyi szelet! 14. Gyakorlatias gondolkodású 15. 
Orosz–kínai folyó 16. A patakban található! 
17. Tág, bő (ruha) 18. Brazília északi állama 
19. Népszerű japán zenei műfaj 21. Délameri-
kai füves puszta 23. Olyan (irodalom) 24. Di-
noszaurusz testrésze! 25. Összetevő 27. Össze-
vissza mos! 28. Páratlanul utáld! 30. Zavartan 
lát! 31. Akképpen 34. Eszköz, tárgy (német 
eredetű szóval) 35. Énekesnő (Céline) 36. Sa-
ját kezűleg (röv.) 37. Leves 38. Aranyrög! 39. 
Telek határai! 42. Patogén páros! 44. Ünnepi 
menet (román) 45. Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (röv.) 47. Keletlondoni városrész 49. 
Kortyolás 52. Fába vés

FÜGGŐLEGES: 2. Román Ilona 3. Az Ame-
rikai Egyesült Államok kosárlabdabajnok-
sága (röv.) 4. A nepáli holdnaptár kilence-
dik hónapja 5. Orchi dea féle 6. Lobogó 8. 
Szinte ráad! 9. Fosszília darab! 10. Emese ... 
(legenda Álmos fejedelem születéséről) 11. 
Az ő fókusza (régiesen) 15. ... Ré (egyipto-
mi mitológiai napistenség) 18. A katód pár-
ja 20. Csúszva mászó 22. Kolostor elöljárója 
25. Éveink száma 26. Félig elázik! 32. Felvi-
sít 33. Német Izolda 34. Vállalkozásnak 37. 
Éneklő szócska 40. Fonál (angol) 41. Két... 
(hitszegő, csalárd) 43. Béfedi egy részét! 46. 
Fizetség 48. Pont középen! 50. Ittrium és 
nitrogén vegyjele 51. Ásványi fűszer
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Mátyás, az igazságos
Csak azokat a felületeket feketítsd be, amelyek száma 
mellett igaz állítást találsz.

  1. Mátyás király címerében egy 
bárány látható.

  2. Mátyás király seregét Kegyetlen 
Seregnek hívták.

  3. Mátyás király kedvenc étele a 
rakott krumpli volt.

  4. Mátyás király Kolozsváron szüle-
tett.

  5. Mátyás lovas szobra Brassó főte-
rén áll.

  6. Mátyás a csatatéren halt hősi 
halált.

  7. A legenda szerint Mátyás királyt a 
Duna jegén választották királlyá.

  8. Mátyást Székesfehérváron koro-
názták meg.

  9. Mátyás könyveit Corvináknak 
nevezzük.

10. Mátyást Kolozsváron temették el.
11. Mátyás szerette a szép muzsikát.
12. Kolozsváron minden év februárjá-

ban Mátyás-napokat szerveznek.



327ÁPRILIS
KER

ESZTR
EJTV

ÉN
Y

Mátyás királyt dicsőítő verssorok
A 16. századi krónikások, Benczédi Székely István, Heltai Gáspár történetírása is a megszé-
pítő messzeségből csak a dicsőítenivalót hangsúlyozza. Ekkor már általánosnak mondhat-
juk a Mátyásábrázolásban az igazságos, jó, okos, nemzeti uralkodó iránti elkötelezettsé-
get. Ezt az egyértelmű tiszteletet erősíti a Székely István krónikájában olvasható négysoros 
vers is: „Mátyást mostan választotta / ...” (vízsz. 1., függ. 1., függ. 28., függ. 7.)

VÍZSZINTES: 12. A zsűri munkája 13. Nápo-
lyi szelet! 14. Gyakorlatias gondolkodású 15. 
Orosz–kínai folyó 16. A patakban található! 
17. Tág, bő (ruha) 18. Brazília északi állama 
19. Népszerű japán zenei műfaj 21. Délameri-
kai füves puszta 23. Olyan (irodalom) 24. Di-
noszaurusz testrésze! 25. Összetevő 27. Össze-
vissza mos! 28. Páratlanul utáld! 30. Zavartan 
lát! 31. Akképpen 34. Eszköz, tárgy (német 
eredetű szóval) 35. Énekesnő (Céline) 36. Sa-
ját kezűleg (röv.) 37. Leves 38. Aranyrög! 39. 
Telek határai! 42. Patogén páros! 44. Ünnepi 
menet (román) 45. Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (röv.) 47. Keletlondoni városrész 49. 
Kortyolás 52. Fába vés

FÜGGŐLEGES: 2. Román Ilona 3. Az Ame-
rikai Egyesült Államok kosárlabdabajnok-
sága (röv.) 4. A nepáli holdnaptár kilence-
dik hónapja 5. Orchi dea féle 6. Lobogó 8. 
Szinte ráad! 9. Fosszília darab! 10. Emese ... 
(legenda Álmos fejedelem születéséről) 11. 
Az ő fókusza (régiesen) 15. ... Ré (egyipto-
mi mitológiai napistenség) 18. A katód pár-
ja 20. Csúszva mászó 22. Kolostor elöljárója 
25. Éveink száma 26. Félig elázik! 32. Felvi-
sít 33. Német Izolda 34. Vállalkozásnak 37. 
Éneklő szócska 40. Fonál (angol) 41. Két... 
(hitszegő, csalárd) 43. Béfedi egy részét! 46. 
Fizetség 48. Pont középen! 50. Ittrium és 
nitrogén vegyjele 51. Ásványi fűszer
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Jeles évfordulók

1 Szerda Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás  

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1

2 Csütörtök Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelen-
tése: győzelmes védő.

2 125 éve, 1894-ben született Kolozsváron Pap Domokos festőművész, grafikus.
85 éve, 1934-ben Kolozsvárt ülésezett a román kormány, Gheorghe Tătărescu 
miniszterelnök meghirdette Erdély „romanizálását”.

3 Péntek Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok 

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

3 550 éve, 1469-ben Mátyást a szövetséges katolikus rendek Olmücben cseh király-
lyá választották, majd Brünnben megkoronázták. Mátyás király fényes lakomá val 
vendégelte meg az ország nagyjait.
75 éve, 1944-ben kezdődött a városban a zsidók összegyűjtése a téglagyárban 
létrehozott kolozsvári gettóba.
60 éve, 1959-ben vetett véget életének a Bolyai és a Babeș egyetemek erőszakos 
egyesítése miatt Csendes Zoltán statisztikus, egyetemi tanár (sz. 1924, Kolozsvár).

4 Szombat Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián 

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó. 

4 150 éve, 1869-ben ezekben a napokban Prielle Kornélia vendégszerepel nagy 
sikerrel a kolozsvári színházban.

5 Vasárnap Gothárd, Irén, Györgyi, Erna  
Szt. Irén 
Anyák napja

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike.

5

6 Hétfő Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelentése: 
béke, védelem, körülkerített terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 255 éve, 1764-ben Mária Terézia királynő megalapította Szent István magyar 
király díszrendjét, és a rendjelvényeket első ízben augusztus 20-án osz totta ki.
235 éve, 1784-ben lépett életbe II. József nyelvrendelete, amely a latin helyett a 
német nyelv alkalmazását írja elő a közigazgatásban.

7 Kedd Gizella, Dalma, Tünde  
Boldog Gizella

Gizella – germán eredetű; jelenté-
se: női túsz, női kezes. 

7 100 éve, 1919-ben román fiatalok ledöntötték és eltávolították a Széchenyi téri 
kút felett álló Széchenyi-szobrot.

8 Szerda Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8 100 éve, 1919-ben jelent meg a 35 tanulmányt tartalmazó Szabó Dénes-emlék-
könyv, a kolozsvári magyar egyetem utolsó kiadványa.

9 Csütörtök Gergely, Izabella, Karola, Katinka, 
Beáta 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9 100 éve, 1919-ben a Kormányzótanács a román király iránti hűségeskü letételére 
szólította fel az egyetem tanári karát, ennek megtagadása miatt május 12-én dél-
ben a román hatóságok eltávolították a tanári kart, s katonai segédlettel „átvet-
ték” az egyetemet.

10 Péntek Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelentése: 
a növény maga.  
Ármin – latin eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

10 130 éve, 1889-ben a Bánffy-kertben (Sétatér része) Felméri Lajos egyetemi tanár 
elnökletével megalakult a Kolozsvári Labdázó Társaság, tagjai főleg egyetemi 
oktatók, hetente három játéknapot tartottak.
100 éve, 1919-ben Kolozsváron először ünnepelték meg a Román Királyság meg-
alakulásának nemzeti ünnepét.

11 Szombat Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11 170 éve, 1849-ben a Fellegvárban kivégezték a rögtönítélő bíróság által halálra 
ítélt, szász nemzeti érdekekért küzdő Stephan Ludwig Roth evangélikus tanárt.

12 Vasárnap Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 100 éve, 1919-ben Onisifor Ghibu államtitkár a Román Kormányzótanács nevé-
ben katonai segédlettel „átvette” az Egyetemi Könyvtárat; ideiglenesen Gyalui 
Farkas maradt az igazgató.
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1 Szerda Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás  

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1

2 Csütörtök Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelen-
tése: győzelmes védő.

2 125 éve, 1894-ben született Kolozsváron Pap Domokos festőművész, grafikus.
85 éve, 1934-ben Kolozsvárt ülésezett a román kormány, Gheorghe Tătărescu 
miniszterelnök meghirdette Erdély „romanizálását”.

3 Péntek Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok 

Irma – az Irm- kezdetű germán női 
nevek önállósult becézője.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

3 550 éve, 1469-ben Mátyást a szövetséges katolikus rendek Olmücben cseh király-
lyá választották, majd Brünnben megkoronázták. Mátyás király fényes lakomá val 
vendégelte meg az ország nagyjait.
75 éve, 1944-ben kezdődött a városban a zsidók összegyűjtése a téglagyárban 
létrehozott kolozsvári gettóba.
60 éve, 1959-ben vetett véget életének a Bolyai és a Babeș egyetemek erőszakos 
egyesítése miatt Csendes Zoltán statisztikus, egyetemi tanár (sz. 1924, Kolozsvár).

4 Szombat Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián 

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó. 

4 150 éve, 1869-ben ezekben a napokban Prielle Kornélia vendégszerepel nagy 
sikerrel a kolozsvári színházban.

5 Vasárnap Gothárd, Irén, Györgyi, Erna  
Szt. Irén 
Anyák napja

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike.

5

6 Hétfő Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelentése: 
béke, védelem, körülkerített terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 255 éve, 1764-ben Mária Terézia királynő megalapította Szent István magyar 
király díszrendjét, és a rendjelvényeket első ízben augusztus 20-án osz totta ki.
235 éve, 1784-ben lépett életbe II. József nyelvrendelete, amely a latin helyett a 
német nyelv alkalmazását írja elő a közigazgatásban.

7 Kedd Gizella, Dalma, Tünde  
Boldog Gizella

Gizella – germán eredetű; jelenté-
se: női túsz, női kezes. 

7 100 éve, 1919-ben román fiatalok ledöntötték és eltávolították a Széchenyi téri 
kút felett álló Széchenyi-szobrot.

8 Szerda Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8 100 éve, 1919-ben jelent meg a 35 tanulmányt tartalmazó Szabó Dénes-emlék-
könyv, a kolozsvári magyar egyetem utolsó kiadványa.

9 Csütörtök Gergely, Izabella, Karola, Katinka, 
Beáta 

Gergely – görög eredetű; jelentése: 
éberen őrködő.

9 100 éve, 1919-ben a Kormányzótanács a román király iránti hűségeskü letételére 
szólította fel az egyetem tanári karát, ennek megtagadása miatt május 12-én dél-
ben a román hatóságok eltávolították a tanári kart, s katonai segédlettel „átvet-
ték” az egyetemet.

10 Péntek Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelentése: 
a növény maga.  
Ármin – latin eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

10 130 éve, 1889-ben a Bánffy-kertben (Sétatér része) Felméri Lajos egyetemi tanár 
elnökletével megalakult a Kolozsvári Labdázó Társaság, tagjai főleg egyetemi 
oktatók, hetente három játéknapot tartottak.
100 éve, 1919-ben Kolozsváron először ünnepelték meg a Román Királyság meg-
alakulásának nemzeti ünnepét.

11 Szombat Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11 170 éve, 1849-ben a Fellegvárban kivégezték a rögtönítélő bíróság által halálra 
ítélt, szász nemzeti érdekekért küzdő Stephan Ludwig Roth evangélikus tanárt.

12 Vasárnap Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 100 éve, 1919-ben Onisifor Ghibu államtitkár a Román Kormányzótanács nevé-
ben katonai segédlettel „átvette” az Egyetemi Könyvtárat; ideiglenesen Gyalui 
Farkas maradt az igazgató.
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13 Hétfő Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított. 

13

14 Kedd Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 100 éve, 1919-ben bukaresti művészekkel megtartották az első kolozsvári román 
nyelvű előadást a Hunyadi (Ştefan cel Mare) téri színházban. Szeptembertől szer-
veztek önálló román társulatot Kolozsváron.

15 Szerda Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség. 

15 100 éve, 1919-ben Mihail Vasiliu kolozsvári térparancsnok hirdetményben tudat-
ta: a Deák Ferenc (Eroilor), Kossuth Lajos (21 Decembrie 1989), Jókai (Napoca), 
Egyetem (Universităţii), Unió (Memorandumului), Ferenc József (Horea) utcák és 
a Mátyás király tér összes ház- és üzlettulajdonosa köteles román nemzeti zászlót 
készíttetni, aki késedelmeskedik, előállításra és büntetésre számíthat.

16 Csütörtök Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 100 éve, 1919-ben ért véget az egyetemi klinikák „átvétele”, az azokat működtető 
Országos Karolina Kórház is a Kormányzótanács hatáskörébe került át.

17 Péntek Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin erede-
tű; jelentése: húsvét.

17 105 éve, 1914-ben tartották a kolozsvári sporttelepen a Mentőegyesület javára 
megrendezett helybéli középiskolák közös tornaversenyét. Öt iskola 1500 tanuló-
val vett részt, az Unitárius Kollégium csapatai győztek.

18 Szombat Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó. 

18 75 éve, 1944-ben Márton Áron római katolikus püspök a főtéri templomban mon-
dott szentbeszédében megdöbbenését fejezte ki a zsidóellenes intézkedések miatt, 
levélben szólította fel a miniszterelnököt, a belügyminisztert, a főispáni hivatalt és 
a rendőrkapitányságot, hogy akadályozzák meg a zsidók elhurcolását.

19 Vasárnap Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: tiszafa; 2. – az Iván szláv 
becézője. 

19 90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Stern János növényvédelmi szakíró.

20 Hétfő Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20

21 Kedd Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21 80 éve, 1939-ben tartotta évi közgyűlését a kolozsvári Capitol moziban az EMGE. 
Újraválasztották elnökül Szász Pált, az alelnökök gróf Teleki Béla és Máriaffy 
Lajos.
10 éve, 2009-ben, születése 100. évfordulóján emléktáblával jelölték meg  
Horváth István (1909–1977) író, költő Görögtemplom (Bisericii Ortodoxe) utca 
19. sz. alatti lakóházát.

22 Szerda Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita  

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 60 éve, 1959-ben az úgynevezett teológusperben ítéletet hirdetett a kolozsvári 
katonai törvényszék: 14 magyar fiatalt ítéltek el 5-14 év közötti időre a népköztár-
saság megdöntésére való szervezkedés vádjával, mivel az ’56-os magyar forrada-
lommal rokonszenveztek.

23 Csütörtök Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; 
jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23 115 éve, 1904-ben rendezték meg Haller Károly jogászprofesszor, volt polgármes-
ter 40 éves egyetemi tanári jubileumát, ebből az alkalomból díszes kötet jelent 
meg Emlékkönyv dr. Haller Károly működéséről címmel.
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13 Hétfő Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított. 

13

14 Kedd Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 100 éve, 1919-ben bukaresti művészekkel megtartották az első kolozsvári román 
nyelvű előadást a Hunyadi (Ştefan cel Mare) téri színházban. Szeptembertől szer-
veztek önálló román társulatot Kolozsváron.

15 Szerda Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség. 

15 100 éve, 1919-ben Mihail Vasiliu kolozsvári térparancsnok hirdetményben tudat-
ta: a Deák Ferenc (Eroilor), Kossuth Lajos (21 Decembrie 1989), Jókai (Napoca), 
Egyetem (Universităţii), Unió (Memorandumului), Ferenc József (Horea) utcák és 
a Mátyás király tér összes ház- és üzlettulajdonosa köteles román nemzeti zászlót 
készíttetni, aki késedelmeskedik, előállításra és büntetésre számíthat.

16 Csütörtök Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 100 éve, 1919-ben ért véget az egyetemi klinikák „átvétele”, az azokat működtető 
Országos Karolina Kórház is a Kormányzótanács hatáskörébe került át.

17 Péntek Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin erede-
tű; jelentése: húsvét.

17 105 éve, 1914-ben tartották a kolozsvári sporttelepen a Mentőegyesület javára 
megrendezett helybéli középiskolák közös tornaversenyét. Öt iskola 1500 tanuló-
val vett részt, az Unitárius Kollégium csapatai győztek.

18 Szombat Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó. 

18 75 éve, 1944-ben Márton Áron római katolikus püspök a főtéri templomban mon-
dott szentbeszédében megdöbbenését fejezte ki a zsidóellenes intézkedések miatt, 
levélben szólította fel a miniszterelnököt, a belügyminisztert, a főispáni hivatalt és 
a rendőrkapitányságot, hogy akadályozzák meg a zsidók elhurcolását.

19 Vasárnap Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: tiszafa; 2. – az Iván szláv 
becézője. 

19 90 éve, 1929-ben született Kolozsváron Stern János növényvédelmi szakíró.

20 Hétfő Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20

21 Kedd Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21 80 éve, 1939-ben tartotta évi közgyűlését a kolozsvári Capitol moziban az EMGE. 
Újraválasztották elnökül Szász Pált, az alelnökök gróf Teleki Béla és Máriaffy 
Lajos.
10 éve, 2009-ben, születése 100. évfordulóján emléktáblával jelölték meg  
Horváth István (1909–1977) író, költő Görögtemplom (Bisericii Ortodoxe) utca 
19. sz. alatti lakóházát.

22 Szerda Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita  

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 60 éve, 1959-ben az úgynevezett teológusperben ítéletet hirdetett a kolozsvári 
katonai törvényszék: 14 magyar fiatalt ítéltek el 5-14 év közötti időre a népköztár-
saság megdöntésére való szervezkedés vádjával, mivel az ’56-os magyar forrada-
lommal rokonszenveztek.

23 Csütörtök Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; 
jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23 115 éve, 1904-ben rendezték meg Haller Károly jogászprofesszor, volt polgármes-
ter 40 éves egyetemi tanári jubileumát, ebből az alkalomból díszes kötet jelent 
meg Emlékkönyv dr. Haller Károly működéséről címmel.
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Jeles évfordulók

24 Péntek Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelenté-
se: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 

24

25 Szombat Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 75 éve, 1944-ben hat vonatszerelvénnyel szállították német haláltáborba (Ausch-
witzba) a kolozsvári gettóba gyűjtött körülbelül 18 000 zsidót.

26 Vasárnap 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. 

26 185 éve, 1834-ben kezdődött és 1835. január 29-ig tartott az Erdélyi Nagyfejede-
lemség országgyűlése Kolozsváron. A király képviseletében érkező Estei Ferdinánd 
főherceg elszállásolására a város lakosztályt rendeztetett be a Bánffy-palotában, 
az ülések színhelyét, a Vigadót is renováltatták.

27 Hétfő Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston 

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 100 éve, 1919-ben a román királyi pár meglátogatta Kolozsvárt.
5 éve, 2014-ben zárult a zsidók 1944-es deportálásának 70. évfordulójára ren-
dezett kolozsvári holokauszt-emlékülés; a vasútállomás főépületén emléktáblát, 
a Caragiale-parkban pedig egy Lövith Egon tervezte és Kolozsi Tibor szobrászmű-
vész kivitelezte emlékművet lepleztek le.

28 Kedd Emil, Csanád, Vilma, Szt. Emil  Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 505 éve, 1514-ben Budán kiadott kegylevelével II. Lajos király megengedte, hogy 
az eddig tartott csütörtökin kívül hétfőn és szombaton is hetivásárt tarthassanak 
Kolozsváron.

29 Szerda Ervin, Magdolna, Kund  Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29

30 Csütörtök Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek átvitele,  
Szt. Johanna
Urunk mennybemenetele  
Áldozócsütörtök

Janka – a János rövidített, becézett 
formája (eredetileg férfinévként 
volt használatos).  
Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

30 110 éve, 1909-ben a sétatéri Korcsolyapavilon két termében megnyílt a MIÉNK 
(az 1908-ban Budapesten alakult Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre) 
200 képet bemutató tárlata Bölöni György és Kernstock Károly szervezésében.
50 éve, 1969-ben megalakult az Írók Kolozsvári Egyesülete, a tagok több mint 
fele magyar.

31 Péntek Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök.  
Petronella – latin eredetű; jelen-
tése: Petronius nemzetségéből 
származó nő, kő, szikla.

31 110 éve, 1909-ben először vendégszerepelt Kolozsváron a Ferencvárosi Torna 
Club (FTC) futballcsapata, és 5:1-re legyőzte a Kolozsvári Athletikai Club (KAC) 
együttesét.
165 éve, 1854-ben a kolozsvári Népkertben uszoda nyílt.

130 éve, 1889-ben készült el a Szamoson átívelő vashíd az állomás fele vivő Nagy 
(Horea) utca elején.
125 éve, 1894-ben zajlott a kolozsvári Redut nagytermében a memorandisták 
pere: a kiegyezés és az unió újbóli életbe léptetésének negyedszázados évfordu-
lóján az uralkodóhoz Bécsbe vitt emlékirat több jogot követelt a románságnak, s 
az unió érvénytelenítését kérte. Az emlékiratot visszautasították, de aláírói ellen 
sajtóper indult, 15 személyt elítéltek, utóbb kegyelmet kaptak.
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Jeles évfordulók

24 Péntek Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelenté-
se: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 

24

25 Szombat Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 75 éve, 1944-ben hat vonatszerelvénnyel szállították német haláltáborba (Ausch-
witzba) a kolozsvári gettóba gyűjtött körülbelül 18 000 zsidót.

26 Vasárnap 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. 

26 185 éve, 1834-ben kezdődött és 1835. január 29-ig tartott az Erdélyi Nagyfejede-
lemség országgyűlése Kolozsváron. A király képviseletében érkező Estei Ferdinánd 
főherceg elszállásolására a város lakosztályt rendeztetett be a Bánffy-palotában, 
az ülések színhelyét, a Vigadót is renováltatták.

27 Hétfő Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston 

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 100 éve, 1919-ben a román királyi pár meglátogatta Kolozsvárt.
5 éve, 2014-ben zárult a zsidók 1944-es deportálásának 70. évfordulójára ren-
dezett kolozsvári holokauszt-emlékülés; a vasútállomás főépületén emléktáblát, 
a Caragiale-parkban pedig egy Lövith Egon tervezte és Kolozsi Tibor szobrászmű-
vész kivitelezte emlékművet lepleztek le.

28 Kedd Emil, Csanád, Vilma, Szt. Emil  Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 505 éve, 1514-ben Budán kiadott kegylevelével II. Lajos király megengedte, hogy 
az eddig tartott csütörtökin kívül hétfőn és szombaton is hetivásárt tarthassanak 
Kolozsváron.

29 Szerda Ervin, Magdolna, Kund  Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29

30 Csütörtök Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek átvitele,  
Szt. Johanna
Urunk mennybemenetele  
Áldozócsütörtök

Janka – a János rövidített, becézett 
formája (eredetileg férfinévként 
volt használatos).  
Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

30 110 éve, 1909-ben a sétatéri Korcsolyapavilon két termében megnyílt a MIÉNK 
(az 1908-ban Budapesten alakult Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre) 
200 képet bemutató tárlata Bölöni György és Kernstock Károly szervezésében.
50 éve, 1969-ben megalakult az Írók Kolozsvári Egyesülete, a tagok több mint 
fele magyar.

31 Péntek Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök.  
Petronella – latin eredetű; jelen-
tése: Petronius nemzetségéből 
származó nő, kő, szikla.

31 110 éve, 1909-ben először vendégszerepelt Kolozsváron a Ferencvárosi Torna 
Club (FTC) futballcsapata, és 5:1-re legyőzte a Kolozsvári Athletikai Club (KAC) 
együttesét.
165 éve, 1854-ben a kolozsvári Népkertben uszoda nyílt.

130 éve, 1889-ben készült el a Szamoson átívelő vashíd az állomás fele vivő Nagy 
(Horea) utca elején.
125 éve, 1894-ben zajlott a kolozsvári Redut nagytermében a memorandisták 
pere: a kiegyezés és az unió újbóli életbe léptetésének negyedszázados évfordu-
lóján az uralkodóhoz Bécsbe vitt emlékirat több jogot követelt a románságnak, s 
az unió érvénytelenítését kérte. Az emlékiratot visszautasították, de aláírói ellen 
sajtóper indult, 15 személyt elítéltek, utóbb kegyelmet kaptak.
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EK Killyéni András

A Kolozsvári Atlétikai Club

Az atlétika csírája 1875-ben fogant meg Magyarországon, amikor gróf Esterhá-
zy Miksa, a Monarchia angliai követe, Budapestre való visszatérése után az angol 
atlétikai eszmék felkarolása mellett foglalt állást. Kolozsváron is megindult egy 
mozgalom, melynek célja az atlétika népszerűsítése volt. Dr. Molnár Lajos, Ester-
házy követe, az atlétikai eszméket népszerűsítő előadásokat tartott, amelyeket a 
kolozsvári sajtó örömmel köszöntött. Első kolozsvári előadására 1875. július 28-án 
került sor.

Az  egyesület alapítása dr. Baintner Hugó fővárosi sportvezető áldásos tevé-
kenységéhez fűződik, aki 1883-ban költözött Kolozsvárra. Baintner maga köré 
gyűjtötte mindazokat, akik elkötelezetten harcolhattak az egyesület megalapítá-
sáért, s szaktudásának köszönhetően megtette a szükséges lépéseket: értekezletet 
hívott össze az egyesületi alapszabályok elkészítése érdekében, atlétikai gyakorla-
tokkal egybekötött majálist, illetve népszerűsítő gyaloglóversenyt szervezett Ko-
lozsvár és Szászfenes között.

1884 őszén bemutatták az alapítandó egyesület alapszabályát, amelyet 1885. 
január 15-én a belügyminiszter jóváhagyott, így megalakulhatott a Kolozsvári At-
létikai Club (KAC). Neves és szorgos személyiségek kezében volt az új egyesület 
vezetése. Báró Jósika Lajos, a klub elnöke, óriási tekintélynek örvendett Kolozs-
váron, ő adta meg az egyesületnek a társadalom szemében a súlyt és tekintélyt. 
Dr. Baintner Hugó szakmai tudása biztosította a sikert, Kuszkó István egyesületi 
titkár szerkesztette az egyesület három évkönyvét, amelyek óriási értéket képvi-
selnek ma is.

Az  egyesület anyagi alapját a négy részvényes alapító (báró Jósika Lajos, 
dr. Felméri Lajos, Kővári Mihály és Maetz Frigyes) által felajánlott 50–50 forint 
összeg, a rendes és pártoló tagok évi tagdíjai, illetve a rendezvények anyagi bevé-
telei jelentették.

A Kolozsvári Atlétikai Club szerkezetileg, a szervezett viadalok, valamint a ver-
senyek lebonyolítása szempontjából is mindvégig igazodott az 1875-ben Budapes-
ten alapított Magyar Athleticai Clubhoz (MAC). Évente kétszer nyilvános viadalt 
bonyolítottak le, ahol egy vagy két versenyszámban „bajnoki verseny” volt: ha 
valaki háromszor megnyerte egymás után, elnyerte a klubbajnoki címét. Akárcsak 
a MAC az első viadalán, a KAC is a 2 mérföldes síkfutást írta ki első bajnoki szám-
ként. Szigorításként a KAC meghatározta, hogy egy jelentkező esetén a próbát nem 
tartják meg és díjat nem osztanak.

A  közélet jelentős személyiségei (polgármesterek, egyetemi és középiskolai 
tanárok, hivatalnokok, a  helyi arisztokrácia képviselői) körül összpontosult a 
KAC munkája. Bár az egyesület semmilyen állami támogatásban nem részesült, 



335MÁJUS
KO

LO
ZSVÁ

R
I KIN

CSEK

rendezvényei mégis népszerű-
ek voltak a polgárok körében és 
anyagi hasznot jelentettek a klub-
nak. Bár hiányzott a saját ver-
senypálya és tornaterem, mégis 
sikerült kiharcolni a versenyek 
megszervezését.

Az első nyilvános viadalt 1885. 
május 17-én rendezték a Lövölde 
kertjében. Ugyanitt került sor a 
második viadalra 1885. szeptem-
ber 27-én, illetve a harmadik vi-
adalra 1886. május 26-án. A via-
dalok igen nagy népszerűségnek 
örvendtek a nézők körében, ennek 
láttán a lövészegylet megemelte a 
bérleti díjakat. Mivel az egyesü-
let az új díjat már nem tudta ki-
fizetni, ezért a negyedik viadalra 
1886 őszén már Désen került sor. 
Az ötödik viadalt 1887. május 31-
én, utolsó alkalommal rendezték 
a Lövölde udvarán, alternatíva hi-
ányában. Az 1887-es őszi viadalt 
már Marosvásárhelyen rendez-
ték. Az  1888-as viadal helyszíne 

mindvégig kétséges volt, ám Genersich Antal orvosprofesszor hozzájárulása révén 
végül a Bonctani Intézet előtt elterülő tágas téren rendezték 1888. május 27-én. 
Ugyanitt került sor az őszi viadalra is, 1888. szeptember 23-án, illetve tavasszal 
az 1889. május 19-ei versenyre.

Dr. Haller Károly volt polgármester több beadványban kérte a városi tanácsot, 
hogy adjon át a KAC számára haszonbérbe egy telket a Sétatéren, ahol az egyesü-
let atlétikapályát építtethet. A kérést végül a tanács elfogadta, így 1889. augusztus 
14-én a KAC átvett a Sétatér-egylettől a Szamos és a sétányok között egy területet, 
a tóval egy vonalban. 1889 augusztusában megkezdődött az új pálya kialakítása 
Luncan Aladár egyleti mérnök tervei szerint, melyet Muhay Ferenc gátmester cége 
kivitelezett. Kialakítottak egy 333 méter kerületű, 5 méter széles ovális futópá-
lyát, amelyhez egy 110 méter hosszú és 8 méter széles egyenes sprintpálya, vala-
mint egy 50 méter hosszú és 8 méter széles ugrópálya is tartozott. A pályaavatót 
1889. október 6-án rendezték, mely egyben a KAC őszi viadala volt. Az  1890. 
tavaszi viadalt május 18-án rendezték a sétatéri pályán. Az ezt követő két verseny 
már elmaradt, 1891. október 5-én pedig utoljára rendezett versenyt a Kolozsvári 
Atlétikai Club.

Borbély György, a KAC első bajnoka
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Márton Áron 1944. május 18-án 
elmondott szentbeszéde

Az idők folyamán Márton Áronnak erre a beszédére sok helyen és sokan hivat-
koztak. – A beszéd jelentőségét akkor értjük meg igazán, ha ismerjük az akkori 
történelmi körülményeket.

Márton Áront 1939 februárjában szentelték gyulafehérvári püspökké. A máso-
dik bécsi döntés – 1940. augusztus 30. – értelmében Gyulafehérvár Dél-Erdélyhez 
került. Márton Áron, hogy ne hagyja magára a kisebbségben maradt híveket, nem 
költözött Kolozsvárra, hanem a székhelyén maradt. 1940–44 között az észak-er-
délyi hívek gondozását Sándor Imre püspöki helynökre bízta, aki Kolozsvárról 
igazgatta a csonka egyházmegyét.

Magyarország német megszállását követően, 1944. május 15-étől a magyar te-
rületeken is elkezdődött a zsidónak nyilvánított személyek gettóba gyűjtése és 
koncentrációs táborokba való szállítása.

Márton Áron az ezt követő vasárnapon papszentelő szentmisét celebrált Ko-
lozsváron. Szentbeszédében – a magyar kormány politikáját helytelenítve – szót 
emelt a zsidóság védelmében. A magyar hatóságok a beszéd elhangzása után fe-
lelősségre vonták, ekkor Márton Áron azzal hárította el a zaklatást, hogy ő ro-
mán állampolgár, és szükség esetén igénybe veszi a román királyság védelmét.  
„Márton Áron beszédének a jelentőségét a gyorsasága és egyértelműsége adja meg. 
Amint megkezdődtek a deportálások, időhúzás nélkül szószékre állt, hogy közöl-
je a világgal az igazi katolikus szellem mibenlétét: az pedig nem az elzárkózás, 
hanem a befogadás, az azonosulás az üldözöttekkel, függetlenül attól, hogy azok 
milyen vallást követnek. E gyorsaság és egyértelműség akkor domborodik ki iga-
zán, ha ezt a beszédet összevetjük Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímásnak a 
püspöki kar nevében másfél hónappal később, június 29-én fogalmazott kétértelmű 
körlevelével.” (Virt László: Nyitott szívvel. Márton Áron erdélyi püspök élete és esz-
méi. Bp., 2002, Teleki László Alapítvány, 103.)

Márton Áron május 22-én levelet intézett a magyar belügyminiszterhez, a Ko-
lozs megyei főispánhoz és a kolozsvári rendőrfőkapitányhoz:

„Tegnap értesültem, hogy zsidó címen az elmúlt napon összegyűjtött zsidókat 
és keresztényeket el fogják szállítani. Amit az ilyen szállítmányok kezeléséről és 
jövő sorsáról mondanak, az ember nem tudja megdöbbenés és mélységes megren-
dülés nélkül hallani.

Kötelességeim visszahívnak munkahelyemre, Romániába, de emberi, keresz-
tény és magyar kötelességemnek tartom, hogy visszaindulásom előtt az illetékes 
hatósági tényezőket szeretettel és Isten nevében kérjem, hogy az embertelenségeket 
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akadályozzák meg, vagy ha erre nem képesek, ne működjenek több ezer elpusztí-
tására irányuló cselekményben közre.”

A beszéd közvetlen elő- és utóélete

Virt László – több forrásból merítve – tisztázta a beszéd elhangzásának és rög-
zítésének körülményeit: Baráth Béla akkori plébános szerint a püspök „szabadon 
beszélt, anélkül, hogy a szöveget előre leírta volna”. Keresztes Sándor (Márton 
Áron tanítványa, 1990 után vatikáni magyar nagykövet), egykori szem- és föltanú 
szerint „a beszéd előtt Márton Áron a plébániahivatalban szűk körben közölte, 
hogy »mire készül«. A szociális testvérek [Szociális Testvérek Társasága, Societas 
Sororum Socialium] nővérei ebből tudhatták, hogy érdemes lesz jegyzetelni. A le-
jegyzett szöveget azután terjesztés végett elküldték a rend budapesti anyaházába”. 
Virt László ugyanott azt is leírja: „Márton Áron beszédét a Slachta Margit által ve-
zetett Szent Lélek Szövetség irodájában sokszorosították és terjesztették, ami 1944 
nyarán a keresztények számára útmutatást, a zsidók számára pedig reménységet 
jelentett” (Virt László: i. m., 104.)

A betűhív, hiteles szöveg nem ismeretes, az eddig nyomtatásban megjelent vál-
tozatok kisebb-nagyobb mértékben különböznek egymástól.

Márton Áron eredeti kézirata a Gyulafehérvári Érseki Levéltárban megvolt, de 
az évek folyamán nyoma veszett. A múzeumban most csak egy gépelt másolat ta-
lálható (Márton Áron Múzeum, 63. dos., 7. sz. irat).

A Márton Áron-beszéd – tudomásunk szerint – eddig a következő helyeken je-
lent meg: Vigília, 1985. 4. sz.; Márton Áron, a lelkiismeret apostola. Összeáll., bev. 
Virt László. Bp., 1988, Ecclesia, 107–111.; Szőke János: Márton Áron. Tirol, 1988 
(ua. Nyíregyháza, 1990), 389–393, valamint a fent idézett Virt-kötet 100–103. ol-
dalán. – Az eddigi közlések apokrif betoldásokkal is gazdagod(hat)tak, de mivel 
nincs módunk az eredeti szöveg restaurálásra, ezért a Márton Áron Múzeumban 
található gépelt változatot tesszük közzé. Az ismert változatok közül ez a szöveg 
a leggazdagabb.

Márton Áronnak a kolozsvári Szent Mihály-templomban, 
1944. május 18-án, a papszentelés alkalmával elmondott 
szentbeszéde
Isten jóságából föladtam a szent papi rendet fiatal testvéreimnek, s ez alkalom-

ból most fölszentelt testvéreimhez, de egyúttal összes papjaimhoz kívánok szólni 
arról a kötelességről és magatartásról, melyet jelen körülmények között hangsú-
lyozni szükségesnek látok.

A világ a gyűlölet és ellenségeskedés tüzében ég – amint Szentséges Atyánk 
békeimádsága is mondja – saját gonoszságának áldozataként.
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Az Egyház – híven isteni alapítójának parancsához – a felebaráti szeretet követ-
kezetes vállalásával és szorgalmazásával tudatosította az emberi nem egységének, 
egyetlen nagy családba való tartozásának a gondolatát. Üldöztetéseket kellett ma-
gára vennie, de magára vette; évszázadok erőfeszítésébe, nevelőmunkájába került, 
de a nehézségektől nem riadt vissza, hogy a rabszolga és a szabad közötti pogány 
különbséget megszüntesse, és hogy ezen túlmenően a különböző fajú, nyelvű és 
színű népeket a különböző és sokszor elválasztó tulajdonságok ellenére az ember-
testvériség egyetemes gondolatában egyesítse.

Az  Egyház állásfoglalásának és következetes magatartásának – a felebaráti 
szeretet pozitív parancsa mellett – a kereszténység az alapvető hittétele, mely 
szerint mindnyájan Isten gyermekei és Krisztusban mindnyájan egymás testvérei 
vagyunk.

A világ mind a kettőt megtagadta, mind elméletben és még inkább gyakorlat-
ban. Elvetette az istengyermekség és a Krisztusban való testvériség gondolatát, 
hangzatos és megtévesztő elméletek hirdetésével a tudomány nevében. Ellene dol-
gozott a felebaráti szeretet érvényesülésének a különböző címek alatt szervezett 
érdekek egyoldalú és igazságtalan túlhajtásával, vonzó és nemegyszer szent igék 
nevében is.

Nincs időnk és talán most nem is helyénvaló, hogy ezekkel perbe szálljunk. 
Ahol szenvedélyekkel és elfogultsággal állunk szemben, ott a józan érvelés nem 
sokat segít. S a lelki vakság ellen is Isten kegyelme az egyedül hatásos gyógyszer. 
Az elméleteket pedig, bármilyen időtállóaknak is hirdessék azokat, eltemetik az 
újabb elméletek.

Márton Áron áldást oszt (1940-es évek)
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Számunkra azonban, Tisztelendő Testvéreim, változatlanul érvényben van 
szent hitünk alaptétele. A  felebaráti szeretet parancsának nyílt vállalása és ér-
vényesítése ma inkább kötelességünk, mint nyugalmas időkben. Az ádáz ellensé-
geskedés szívet tépő zűrzavarában, mikor a halálgépek félelmetes motollái nem-
zedékeket tépnek ki az emberiség testéből, és sodornak bele az immár ötödik 
éve sötéten hömpölygő roppant halálfolyamba, amikor az emberiség örök értékei, 
az emberi szellem nagy lángolásainak, erőfeszítéseinek, hősi és szent fölszabadu-
lásainak emlékei égnek hamuvá és omlanak porba egyik napról a másikra, amikor 
a vihar ítéletes zúgásában népek reszketnek jövő sorsuk miatt, akkor Krisztus 
papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon és az em-
berben – bármilyen hitet valljon és nyelvet beszéljen is – a testvérét nézze.

Kötelez erre, Tisztelendő Testvéreim, a  keresztény cím, amelyet annyiszor 
használnak föl igen különböző értelmezéssel, jelszó gyanánt. Aki felebarátja el-
len vét, veszélyezteti a kereszténység kétezer évi munkájának egyik nagy ered-
ményét, az emberek testvériségének gondolatát. Nem keresztény, hanem pogány 
szellemben jár el, s – akarva, nem akarva – csatlakozik azokhoz a törekvésekhez, 
amelyek fajokra, elkülönült társadalmi osztályokra és önző szövetkezésekre bon-
tották, egymással szembeállították és kibékíthetetlen ellenségeskedésbe hajszol-
ták a népeket. Aki a felebaráti viszonyt az emberek egyik csoportjától, bármilyen 
meggondolások alapján elvitatja, az magára vonja az ítéletet, hogy adott esetben 
őt úgy tekintsék, mint „pogányt és vámost”, ami az evangélium nyelvén törvé-
nyenkívüliséget jelent.

Kötelez a bátor kiállásra az ifjúság várakozása is. Az ifjúság az eszmék, jelsza-
vak és szervezkedések összevisszaságában, a fegyverek zaja mellett az élet más 
síkjain: az erkölcs, a társadalom, a politika, sőt a tudomány síkján uralkodó zűr-
zavarban zúgó fejjel, tétován áll: s igazságra szomjas és tiszta eszményért hevülő 
lélekkel figyeli, honnan hangzik föl a tisztán csengő ige, amelyhez a csalódás 
veszélye és kockázatai nélkül lehet csatlakozni; várakozva nézi, hol tűnik föl élő 
valóságként – a szélkakasok és alkalmi színváltások tarkaságából – az a határozott 
magatartás, mely tiszteletre méltó és követésre érdemes.

Kötelez a jó szándékú emberek nagy tömege, akik a veszélyt – melybe a háború 
a művelt világgal együtt minket is belesodort – egész fenyegető komorságában 
látják, a megoldásra váró kérdéseket, s a megoldás helyes sorrendjét józanul tisz-
tázzák. S akik készek nagy áldozatokra, tehetségük, tudásuk, lelki erejük és mun-
kájuk átadására, ha a nagy értékek szolgálatában az erkölcsi alapot és felelősséget 
látják.

Végül kötelez, Tisztelendő Testvéreim, utolsó, elalkudhatatlan kincsünk: a né-
pünk becsülete. A nép mindenütt az igazságos jogon, a mindenkire egyformán 
alkalmazott törvényeken és mindenki iránt megnyilvánuló szereteten felépített 
rendre vágyik, mert veleszületett jó érzékével és időtlen tapasztalataiból tudja, 
hogy ez adja meg életének azt a biztos keretet, melyben magáért, családjáért és a 
közösség javáért is nyugodtan dolgozhat. Népünknek nem tulajdonsága az ellen-
ségeskedés. Újabban is megható tanújelét adta, hogy bajba jutott embereket, ha 
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karolni. És a legnagyobb áldozatokat mindig ő hozza. Ha nagy veszélyeket kellett 
elhárítani, pénzét, munkáját, vérét adta oda a szent cél védelmére. Most is Keleten 
a testéből épít falat, hogy a tűzhelyeit fenyegető ellenséget föltartóztassa. Méltán 
várja tehát, hogy amíg ő harcol, dolgozik és adózik, az otthoni élet felelős gon-
dozói s az erkölcs és vallás hivatott képviselői a jog, igazság és szeretet parancsai 
szerint lássák el tisztüket.

Értesültem, hogy híveim az egyházmegye legkeletibb határától kezdve mély-
séges megdöbbenéssel fogadták ismert személyiségek szabadságának korlátozásá-
ról és bizonytalan sorsáról elterjedt híreket. Ugyanígy aggodalommal kísérték a 
zsidók ellen az utóbbi időkben végrehajtott intézkedéseket. Örömmel hallottam 
híveimnek ezt az erkölcsi felfogását, véleményét és ítéletét; és főpásztori büszke-
séggel említem föl, mert ez egy széles tömegnek a felfogása, véleménye és ítélete, 
s egyúttal örvendetes jele annak, hogy az igazi katolikus szellem mélyen benne 
gyökerezik és ma is eleven erőként él népünk lelkében. Fiai a keleti határokon az 
embertelen szovjet rendszer betörése ellen harcolnak, városaink és ipartelepeink 
védtelen lakói az angolszász hatalmak bombázásaiban egy másik embertelenség 
fájdalmát szenvedik. Népünk megérti, hogy e rendkívüli körülmények rendkívüli 
intézkedéseket váltanak ki; keresztény érzése azonban ösztönösen tiltakozik, ha 
ugyanakkor tapasztalja, hogy emberekben az emberi személy méltóságát meg-
alázzák és embereket jogaikban, vagy emberi jogaik védelmében korlátoznak a 
véleményük vagy vallási mivoltuk miatt.

Kedves Fiaim! Két hónappal ezelőtt, amikor a szerpapságot adtam föl nektek, 
azt mondtam: lehet, hogy vértanúságra avatlak föl titeket. S ezt megismétlem 
most is: lehet, hogy üldöztetéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolni és 
sárral fognak dobálni; lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság lesz a 
fizetségtek. De a szent hivatalunkkal járó kötelességek teljesítésétől nem riaszthat 
vissza sem a börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmében és a szeretet 
szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség.

Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt 
lélekkel. Legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai. Közvetítsetek Isten és 
az ember között. A  szentmiseáldozat és a szentségek erejével nyissátok meg az 
eget és hozzátok le, közvetítsétek bőségesen a beteg emberiség számára Isten gyó-
gyító kegyelmét és megváltó irgalmát. Legyetek a bénának lába, a vaknak sze-
me, az árváknak, szegényeknek, az elesett és szenvedő emberek nagy tömegének 
gondviselő atyja. Vállaljátok a gondjaitokra bízott hívek küzdelmes életét, sorsát 
és bajait. S álljatok az őrhelyen, ahová küldettek, hősi elszántsággal a legnagyobb 
veszély idején is.

Útravalóul Isten nevében főpásztori áldásomat adom s hiszem, hogy a hívek 
imádsága a fölemelt emberek és az Istennel kibékített lelkek hálája fogja kísérni 
munkátokat. Úgy legyen!

 (Elhangzott a kolozsvári Szent Mihály-templomban, 1944. május 18-án)
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A betűhív, hiteles szöveg nem ismeretes, az eddig nyomtatásban megjelent változa-
tok kisebb-nagyobb mértékben különböznek egymástól. Márton Áron eredeti kézirata 
a Gyulafehérvári Érseki Levéltárban megvolt, de az évek folyamán nyoma veszett. 
A Márton Áron Múzeumban most csak egy gépelt másolat található: mivel nincs mód 
az eredeti szöveg restaurálására, a  múzeumban található változatot tettük közzé 
(Márton Áron Múzeum, 63. dos., 7. sz. irat).

 
1988 januárjában a „határ/idő/napló” 6. száma is közölte a beszédet, a székesfe-

hérvári püspöki könyvtárban őrzött, eredeti gépiratos példány alapján (178–180. old.). 

Székelyföld, 2009. szeptember

A fiatal püspök Márton Áron és Haynal Imre kolozsvári orvos,  
aki a német megszállás alatt az üldözött zsidó lakosság védelmére sietett,  

és klinikáján több száz embert rejtegetett a deportálás elől
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Május 12-e Vályi Gábor (1844–1926) 
egyetemi tanár 175. születésnap-
ja. Marosvásárhelyről indult, pesti 

egyetemi tanulmányok után ott lett a Re-
formátus Kollégium jogtanára. Az  1872-ben 
megnyíló kolozsvári egyetemen a statisztika 
professzorának nevezték ki. 1900-ban rektor-
nak választották, 1906-ban vonult nyugdíjba. 
A református egyház keretében is vezető sze-
repet vitt, 1911-től ő volt a teológia főgond-
noka. Majális utcai családi házát az EMKE-re 
hagyta, most a vasúti kórház működik ben-
ne. Öccsével, a  matematikus Vályi Gyulával 
nyugszik közös sírban, a II. B parcellában.

Május 22-én Felméri Lajos (1840–1894) 
egyetemi tanárra emlékezünk halála 125. év-
fordulóján. Vasráccsal övezett kertben pihen a 
II. B parcella közepén, háromrészes márvány 
obeliszkje sokáig ledőlve hevert, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége 2007-ben 
állíttatta helyre. Székelyudvarhelyt született, 
Sárospatakon tanult, majd Budapesten, Ang-
liában és Németországban képezte magát a fi-
lozófia és pedagógia terén. Az egyetem meg-
nyitásakor a neveléstudomány professzora 
lett. Fontos szerepet játszott az EMKE meg-
alapításában, ez tiszteleti tagjául választotta. 
Az  Erdélyi Irodalmi Társaság alelnöke volt. 
Erdélyi tanárgenerációk kerültek ki keze alól.

Májusban emlékezünk meg Stöger Béla 
(1819–1895) zenetanár 200. születésnapjá-
ról, mert születése napra pontos dátumát már 
aligha lehet kikutatni. A bécsi Zeneakadémi-
án tanult, Kolozsvárt a konzervatórium taná-
ra lett, egy ideig a színház karmestere is volt. 
Élete utolsó évtizedeiben az Állami Tanító-
nőképző Intézetben oktatott éneket és zenét. 
Bizonyára a Jósika családnál is zenemester 
lehetett, így került a családi sírkertbe. Régi, egykor urnával záruló terméskőoszlo-
pán e sorok olvashatók: „Örök összhang, béke volt / lelkének ál ma. / Összhangot, 
békét lel /fönn a mennyországba! Áldás emlé kén!” Sírjába utóbb Földes László 
szerkesztőt, irodalomesztétát temették, de szerencsére az oszlop épen megmaradt.
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Horváth Benji

ikrek hava

a halál korában a születésében a krita júgában
visszatérnek a meggyfák / tömbökben vakít az új
virágzás / a pusztában a barlangsötétben meghasad
az idő valamikor krisztus után madár hull az égből
/ a városban simul az aszfalt kocog a próféta /
ebben a városban mindenki periféria / testek
sorakoznak kifekszenek olvasnak tenyérből /
megint megnyílsz nekem / én kísértetem /
ez a város az ikertestvérem / a meghasadás

az átmenetben / nyugodtan ölsz majd ha ölni
kell / angyalom / megint lehetsz bárki bárkinek /
de ebben a templomban semmit nem kell
megtenned / ez a párna közös az ágy már nem
/ a városban köpködnek isznak esznek mulatnak /
sziklához láncolva várjuk a hajnalt lüktet alattunk
az infrastruktúra szól a rave / manitu megszállja
a folyóparti fákat / ajkadon felfeslenek a sejtfalak
jönnek az árnyak felosztanak és reanimálnak



2018–2019
MÁJUS344

KE
D

ÉL
YE

S 
KO

LO
ZS

VÁ
R

Máttyás király és a szegén favágó

Máttyás király eccer az erdőben amind sétált, hogy-hogy nem, elveszett. Bo-
lyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegén favágót. 
Odament, s köszönt neki.

– Segítsen az Isten, te szegén favágó!
– Hát biza reám es férne a segítség – mondja a szegén ember. De a szegén ember 

nem üsmerte meg, hogy kicsoda ez. Hanem csak egy úrnak nézte Máttyás királyt. 
Mondja neki Máttyás király:

– Hát, te szegén ember, vannak-e gyermekeid?
– Vannak biza, uram, négy, két szép fiam s két leányom.
– Hát aztán van-e pénzed?
– Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet háromfelé 

osztom örökké.
– Hát azt te hogy csinálod? – kérdezi Máttyás király.
– Én úgy, hogy egyik részit örökké, az egyik részivel az adósságomat fizetge-

tem. A másik részit kőcsönadogatom.
– S hát a harmadik részit?
– Azt a sárba vetegetem.
– Ejnye hát, én még elyen beszédet nem es hallottam – mondja Máttyás király. 

– Hát mondd el nekem, hogy hogy értsem ezt, mit jelent?
– Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részit, az adósságomat fizetgetem, az azt 

jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat 
most én tartom el. Azétt fizetgetem a régi adósságaimot. A második, az meg, van 
két fiam, s azt kőcsönadogatom nekik. Hogy majd ha én megöregedek, akkor azok 
visszafizetik nekem.

– Hát a harmadik mit jelent?
– A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részit sárba vetegetem, mert azt 

a két leányomra kőtöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez 
mennek, s otthagynak ingemet. S ez azt jelenti.

– Jaj, be éles eszed van! Vág, mind a beretva! – mondja Máttyás király. – De hal-
lod-e, te szegén ember! Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem. Nem vezetnél-e ki?

– Jaj, uram, nem érek én rea vezetgetni senkit se! A szegén embernek dógozni 
kell seetni.

– Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessél ki ebből az erdőből!
– Hát, úgy igen, pénzétt azt szívesen megteszem.
S avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Máttyás királyt a szegén favágó. 

Hát, amind mennek, ballagnak, beszélgettek. Kérdezi Máttyás király:
– Hát aztá, te szegén ember, láttad-e már a királyt?
– Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek.
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– Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dol-
goznak, s mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejiről a kalapot. Csak a 
király lesz egyedül kalapba. Akkor ott meglátod.

Hát, erre a beszédre ki es értek ők az erdőből. Hát, csakugyan rengeteg sok 
nép dógozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejiről a kalapot. 
Aszongya a szegén ember:

– Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajonfejt van! Csak mü ketten vagyunk 
kalapba! Hát most melyikünk a király? Én vagy te?

– Hát, egyikünk biztoson az – mondja Máttyás király, s megveregette a szegén 
embernek a hátát, s avval továbbmentek. Gazdagon megjutalmazta a szegén em-
bert, s még ma es élnek, ha meg nem hótak.

Tiszta igaz vót, úgy láttam, mind most.

Andrásfalva (Bukovina)

Mátyás király lustái

Mátyásról regélik, hogy a három leglustább embert összeszedve az országból, 
azokat tartá egy házban, és azoknak egyéb dolguk nem volt, mint naphosszant 
semmit sem csinálni. Mai világban ilyen embert többet kapna Mátyás király há-
romnál, akkor csak három volt.

Egyszer tűz ütött ki abban a házban, ahol a három lusta lakott; mikor már a 
fejük felett égett a ház, az egyik megszólal:

– Talán még el is kellene innen menni?
A másik idő vártatva azt feleli rá:
– Ha kellünk a királynak, majdcsak elvitet bennünket innen.
A harmadik végre így szólt:
– Ugyan, hogy nem restelltek beszélni?
És mind a három odaégett.
Innen maradt az a közmondás, miszerint valami különös rest emberre azt szo-

kás mondani:
„Ez is egy a Mátyás király lustái közül.”

Jókai Mór
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Kilencven éven át Kolozsvár állandó, de nem túl jelentős mellékszereplője volt 
a romániai futballnak, az U 1965-ös kupagyőzelme inkább csak a szabályt erősítő 
kivétel volt. A két világháború között Temesvár és Bukarest, a kommunizmus ide-
jén pedig a főváros mellett Arad, Ploieşti, majd Craiova gyűjtötte be a trófeákat, 
hogy aztán a rendszerváltás elhozzon 17 évnyi bukaresti hegemóniát.

Tíz évvel ezelőtt viszont a CFR első bajnoki címével és kupagyőzelmével ez a 
helyzet megváltozott. Az igazi profi futball ugyan későn érkezett meg a városba, 
akkor azonban gyorsan szintet tudott lépni. Pászkány Árpádnak mindössze hat 
év kellett a C osztálytól a Bajnokok Ligájáig, a megélhetési focistáktól a vérprofi 
portugál és dél-amerikai légiósokig.

Nem volt egy nyílegyenes út, voltak furcsa kitérői, de elvitt a célig. A csapat 
mellett önerőből kiépült az UEFA elvárásainak is megfelelő infrastruktúra, és a 
menet közben formálódó, kissé talán túl hamar elkényeztetett közönség is el tudta 
végre hinni, hogy a bajnoki cím nem csupán Bukarest előjoga, hanem egy valódi 
verseny fődíja. A sikernek pedig törvényszerűen voltak áldozatai is, az évről évre 
erősödő játékoskeretből néha túl gyorsan eltűntek olyan futballisták, akik éppen a 
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legnagyobb közönségkedvencek voltak. És az edzőknek sem volt bocsánat egy-egy 
rosszabb sorozat után.

A csúcsra végül egy joviális erdélyi tréner, Ioan Andone vitte fel a csapatot, aki 
a Dinamo játékosaként, majd edzőjeként azért a bukaresti futballban is rendkívül 
otthonosan mozgott. Ám a BL neki is csak négy évvel később adatott meg, mert 
alig három és fél hónappal a két trófea megszerzése után, egy gyengébb bajnoki 
szezonrajt miatt őt is menesztették, hogy a Roma, a Chelsea és a Bordeaux ellen 
már egy szintén kedélyes olasz, Maurizio Trombetta vezesse a vasutascsapatot.

Az utolsó meccs utolsó pillanatáig ment a küzdelem az első aranyért, amely 
végül egy indulatoktól fűtött városi rangadón született meg. Cadú 11-es gólja azóta 
a kolozsvári focilegendárium része, a Fellegváron nyolc szezont lehúzó portugál 
hátvéd pedig a klub egyik szimbóluma. Ahogy négy hónappal később az lett az 
argentin Culio is, a római Olimpico-stadionban lőtt góljaival.

Pár százan szurkoltak csak a helyszínen, az  azóta lebontott Ion Moina-
stadionban a CFR sikerének, több ezren a képernyő előtt a fellegvári pályán, és 
még ki tudja, hányan németországi konferenciáktól műegyetemi szemináriumo-
kig. Bukarest hegemóniája megtört, az azóta lejátszott tíz bajnokságból is hetet 
vidéki csapat nyert meg. Kolozsvár után és vele együtt Urziceni, Galac, Giurgiu 
és Konstanca is megélte a főváros legyőzhetetlenségi mítoszának szertefoszlását, 
de ott állt már a siker kapujában Temesvár és Marosvásárhely is. Az első arany 
tízéves évfordulóján pedig a CFR csapata éppen úton volt a negyedik bajnoki cím 
és a tizedik trófea felé.

Hat év alatt jutott el a kolozsvári szerelvény Sarmaságtól és Nagysomkúttól 
Rómáig és Londonig. És azóta is robog tovább.

Boros Miklós
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Kása olajjal
A kását meg főzvén egy kis lisztel törd fel, és fel adván fellyül olajozd meg, só 

is adassék elegendő néki.

Lentse olajjal
A lentsét főzd meg, metélt veres hagymát tégy belé, mikor meg főtt egy kevés 

liszttel törd fel jól, és mikor fel adod kenyeret kotzka módon rántsd meg petz olaj-
ba, és felyül abb/ól/ trágyázd meg.

Borsó laskával
A borsót ted fel vízzel, és mikor jól meg főtt, szitán verd által, azomban tsinálj 

laskát tésztából a’ mint szokás, öszve fogdosván szép vékonyon metéld meg, és 
a’ borsóval erezd fel, ted az halhoz, főzd meg, sózd meg, és mikor fel akarod 
adni pergelly kenyeret kotzka módon petz olajban és vid az asztalra. De arra kell 
vigyázni se igen híg, se igen kemény ne légyen, hanem tsak mint a’ tejes laskát 
szokták főzni, ne legyen sok liszt benne, hanem a’ borsó légyen több, laska se igen 
sok, igen jó étek.

Hagyma rántva
A veres hagymát tisztogasd meg egészszen tsak a’ féle közép szerű hagymát 

meg tisztogatván a’ kés hegyivel szúrd meg a’ tetejét kereszt formálag, hogy in-
kább meg járja a’ leve, és ted fel vízben, sóban, és mikor fel forr, s egy kitsinység 
lágyul mindgyárt ved ki, szűrd le a’ vizét rólla, és egy porsolóba, forró vízben 
rántsd meg jól, hints egy kevés sót ha szükség rá, és felyül meg borsolván vid az 
asztalra, igen jó és gyenge étek. Ha pedig fa olajban, vagy pediglen len mag olajba 
rántod meg és úgy is igen jó, lássad mint néked tettzik úgy tsináld.

Lönye
Csinály peretzet, és azt el tördelvén ásztasd meg mézes vízben, onnan ki vévén 

ragd tálban, és a’ mézes vizben/!/ is töltsd rá, és törött mákkal felyül és közben 
hintsd meg, és vid az asztalra. Ha pedig azt változtatni akarod, a’ peretz helyében 
tsinálly gollyóbisokat kenyérnek való tésztából, és a’ kementzében meg sütvén, 
hasonlóképpen mézes vízben, ásztasd meg, és mákozd meg, jó étek.

Lása
Tsinálly tésztát, és azt nyújtó fával nyújtsd el jó vastagon akár a’ kementzében 

akár a’ szenen süsd meg, de jobb a’ kementzében sütni, mert amúgy rajta marad az 
égett szag, ez meg lévén tördeld el, és egy fazékban, vízben főzd meg, sózd meg, 
és jól, meg olajozván melegen ad fel. Ha pedig tetszik lönye módgyára áztasd meg 
mézes vízben ragd tálban, jól mákozd meg, úgy is jó étek.
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Seres kenyér
Tégy sert egy fazékban, abban mézet, az mézzel jól elegítsd/!/ meg, borsold 

meg, és pirított kenyeret tálban aprítván öntsd réá, vid az asztalra.

Olajos lévv
Az halat ted fel káposzta lévben, és főzd meg benne, ha a’ káposzta lév igen sós 

vizzel temperáld, azomban petz olajban ránts veres hagymát egy kalánka lisztel 
elegyes, az hal lével erezd fel, bors, gyömbér, és lapos szeltre ad fell.

Korpa czibre
Az korpából igen jól szitáld ki a’ lisztet, azomban végy jó savanyú kovászt, 

és azt meleg vízzel öntsd meg, ronts meg jól benne mint egy három vagy négy 
ejtelnyi meleg vízben a’ mint a’ kezed el álhattya, az után tölts köziben a’ korpát, 
és azt is keverd meg jól, hogy olly kemény légyen mint a’ kenyérnek való tészta, 
egy tseberben teheted, az így lévén tégyed jó meleg helyre, hogy magában meg 
poshadgyon, harmad napig jól tsináld bé az edényt, az után gyenge meleg vizet 
készítvén azt öntsd réá az korpára a’ cseberben, keverd el jól, és a’ szitán szűrd 
által a’ kezeddel nyomogasd ki a’ korpát, és tiszta edényben szűrvén, mikor meg 
szált, fözhetsz benne, és azt az korpát vesd el mert másszor nem lesz jó, és mikor 
főzni akarsz benne, akár egy marok köles kását tégy belé és kotzka szeltre ad fell, 
olajozd meg, akár pedig tsak a’ tálb/an/ mikor fel adod, tormázd /me/g, jó étek.

Borsót főzni
Tsinály erőss lúgot, úgy hogy tégy fazékban hamvat, azt jól forrald fel, az után 

ved ki, önts egy kevés vizet hideget belé, és mindgyárt meg száll, azt szűrd le, és 
a’ borsót meg eresztvén a’ szitán, főzd meg benne míg az haja le kezd koppadni, 
az után azt a lúgot szűrd le a’ borsóról, és hideg vízben dörgöld a’ kezeddel míg a’ 
haja le suhad, az meg lévén vízzel ted fel, főzd meg, törd meg, és mikor fel adod 
pergelly kotzka módon vajban, mézben kenyeret, bőjt nap pedig olajban, és ad fel 
akár pedig olajozd meg, mégis jó lészen.

Ugorkát télire sózni
Szedgy közép szerű ugorkát, tisztogasd meg, ne hasogasd és valamennyire had 

szivárkodgyék a’ vize, az után ragd edényben kaporral edgyütt, és jó sós, meleg 
etzettel öntsd meg, nyomtasd meg, a’ mint a’ káposztát, és néha, néha forgasd meg. 
Ha pedig hamar akarsz benne/!/ enni ragd fazékban, tölts vizet réá, etzetet, sót, 
kaprot belé, és a’ tűznél forrald fel, mihelyt fell/!/ forr ted jeges vízben, mindgyárt 
meg érik etzetel benne.

petz – csepp, kevés
lönye – mákos guba, lepény, pogácsa
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Sándor, József, Benedek előbb-utóbb csak elhozták a meleget. A tél összeszedte 
fehér leplét, a tavasz hírnökei pedig újból nekilátnak a színes mezők szövéséhez. 
A természet csodálatos ébredése a háztájéki munkálatoknak is zöld utat ad.

Amit nem tettünk meg ősszel, azt most haladéktalanul be kell pótolnunk. Ve-
gyünk elő metszőollót, fűrészt, gereblyét és mindent, ami száradt, beteg, esetleg 
hulladék, gyűjtsünk össze. A szükséges metszéseket, legyen ez fiatalító vagy for-
maadó, végezzük el kedves fás szárú növényeinken. A fertőzött részek kivételével 
aprózzuk fel a növényi hulladékot és tegyük a komposztba. Amennyiben erre nincs 
lehetőségünk, forduljunk egy szolgáltatóhoz, amely elszállítja a nyesedékeket.

A talaj fellazítása hasznos munkálat, főleg az ültetvények körül. Ezt követően 
egy gereblye segítségével dolgozzuk 
el a talaj felszíni egyenletlenségeit.

A nyári virágokat, a kardvirágot, 
dáliát fagymentes körülmények kö-
zött már ebben a hónapban is beül-
tethetjük kiskertünkbe. Ha az időjá-
rás-előrejelzés sok meleget nem jósol, 
várjuk meg a május elejét. Ezek nem 
fagyállóak, virágzás után, ősszel a 
gumókat, hagymákat össze kell szed-
nünk és száraz, hűvös helyen teleltet-
nünk a következő tavaszig.

Ahhoz, hogy szép virággruppokat 
neveljünk, egészséges hagymákra 
van szükségünk. Általános szabály, 
hogy a hagymásokat, gumósokat két-
szer olyan mélyre kell ültetni, mint 
amilyen magasak. Természetesen 
laza talaj esetén mélyebbre is lehet. 
A kardvirágot ajánlott 15 cm mélyre 
helyezni annak érdekében, hogy a vi-
rágszárak ne dőljenek meg, ne kelljen 
karózni.

Ha az ágyás széle nincs kiépítve 
meghatározott vonalban (egyenes, 
görbe), feszítsünk ki egy spárgát, 
melyhez viszonyítva rendezetten tu-
dunk majd ültetni.
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Csoportos ültetés esetében egyszerűbb megoldás nagyobb felületen eltávolítani 
a földet 10-15 centiméter mélységben, mintsem egyenként kialakítani a gödröcs-
kéket. Gruppot létesíthetünk sáncszerű formában vagy kerek felületen. A  felső 
talajréteg eltávolítása után, a  jobb vízelvezetés érdekében terítsünk egyenletes 
rétegben kvarchomokot a gödör aljába. Erre helyezzük a hagymákat, gumókat 
hajtáscsúccsal felfelé. Miután mindegyiket behelyeztük, szórjunk rájuk porhanyós 
földet vagy komposztot, majd terítsük vissza rá az eltávolított felső talajréteget. 
Végezetül finom taposással tömörítsük a földet.

Elköszönésként annyit mondok most: Kertre fel!

Nagy-László Kinga
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Az urakat megleckéztető Mátyás királyról jegyezte fel Berze Nagy János Kákicson (Bara-
nya megye) a Mátyás mög a kamarás című mondát. (Verstöredék a rejtvényben.) 
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Mátyás király megjutalmazott egyszer egy szegény 
embert, egy zsák aranyat adott neki. Az ember azon-
ban szabadkozott:
– Nem kell nekem az arany, felséges király, nekem többet ér egy jó 
..., mert a zsák aranynak csak magamban örvendezek, de a ... -nek 
az egész ország.
Vajon mire vágyott a szegény ember? Írd be a vízszintes sorokba a virágok nevét  
(egy név több sorba is kerülhet), és olvasd ki a sárga oszlopban kialakult szavakat.
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Mátyás király és a kamarás
Az urakat megleckéztető Mátyás királyról jegyezte fel Berze Nagy János Kákicson (Bara-
nya megye) a Mátyás mög a kamarás című mondát. (Verstöredék a rejtvényben.) 
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Szombat Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz 

Tünde – Vörösmarty Mihály néval-
kotása a tündér szóból.

1 440 éve, 1579-ben a Gyulafehérváron tartott országgyűlés elé állították Dávid 
Ferencet, és mint vallási újítót holtig tartó börtönre ítélték. Déva várába vitték, 
ahol 1579. november 15-én meghalt.
165 éve, 1854-ben a Karolina-kórházban szemgyógyászati intézet létesült.

2 Vasárnap Anita, Etele, Kármen, Annamária, 
Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita 
(magyarul: Johanna) spanyol 
becézőjéből.

2 75 éve, 1944-ben az amerikai légierő gépei bombázták Kolozsvárt. Főleg a vasút-
állomás környékén okoztak nagy károkat, a hivatalos jelentések szerint tönkrement 
327 földszintes, 58 emeletes ház, életét vesztette 362 polgári személy, hajlékta-
lanná vált 2434 család; a városra körülbelül 1200 bomba zuhant. A bombázáskor 
elpusztult a vasúti sínek mellett az állomással szemben épült Gyufagyár is.
45 éve, 1974-ben a Ferenc József [Horea] úti volt neológ zsinagógát a deportálá-
sok 30. évfordulója alkalmából a Deportáltak Emléktemplomának nevezték el.

3 Hétfő Cecília, Klotild  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő.

3 25 éve, 1994-ben a Babeş–Bolyai Tudományegyetem elvetette Gheorghe 
Funarnak azt a többször megismételt javaslatát, hogy az egyetem nevét változtas-
sák Universitatea Daciei Superioaréra.

4 Kedd Bulcsú, Ildikó, Kerény  
Szt. Quiriniusz 
Nemzeti Összetartozás Napja

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

4 65 éve, 1954-ben felavatták a Herbák János Bőr- és Cipőgyár üzemi kórházát.

5 Szerda 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

6 Csütörtök Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelentése: 
északi fény.

6 180 éve, 1839-ben V. Ferdinánd megengedte, hogy az országgyűlési küldöttség 
egyedül magyarul üdvözölje őt.

7 Péntek Arianna, Grácia, Róbert, Szabolcs, 
Levente 

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 405 éve, 1614-ben a városi tanács állandó Szamos-híd építéséről hozott 
határozatot.
150 éve, 1869-ben a Római Katolikus Státus, 780 holdnyi monostori birtokát 30 
évre bérbe adta a felállítandó Gazdasági Tanintézet használatára.

8 Szombat Helga, Medárd  
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelentése: 
hatalmas + erős.

8 100 éve, 1919-ben nyílt meg a sétatéri Korcsolyapavilon öt termében az erdélyi 
művészek több mint 600 művet bemutató tárlata, megnyitóbeszédet Lechner Ká-
roly orvosprofesszor, az EME alelnöke mondott.

9 Vasárnap Annamária, Előd, Félix, Annabella  
Szt. Efrém
Pünkösdvasárnap  
A Szentlélek eljövetele

Félix – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

9 100 éve, 1919-ben az Országos Karolina Kórház és Klinika éléről eltávolították 
dr. Engel Gábor rendkívüli tanárigazgatót, és román vezetés alá helyezték az 
intézetet.

10 Hétfő Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit
Pünkösdhétfő

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője.

10 140 éve, 1879-ben a kolozsvári Külső Felső Szén (V. Babeş) utcában született 
Szabó Dezső író.
130 éve, 1889-ben az egykori Mikó-kertben leleplezték az Erdélyi Múzeum-
Egyesület állíttatta Mikó Imre-mellszobrot, báró Vay Miklós munkáját.

11 Kedd Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.

11
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Jeles évfordulók

12 Szerda Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János 

Villő – latin–magyar eredetű; 
jelentése: lomb.

12 70 éve, 1949-ben az ARLUS és a Magyar Művészeti Intézet, valamint több más 
tanintézet Puskin 150. születésnapja alkalmából ünnepségeket szervezett, a város 
elöljárósága az Egyetem (Universităţii) utcát A. S. Puskinra nevezte át.

13 Csütörtök Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

13 145 éve, 1874-ben nyílt meg Zimmermann Henrik tervei szerint a Sétatéren épült 
favázas Nyári Színkör. Előadták Szigligeti Ede Kinizsi című vígjátékát és Erkel 
Bánk bánjának első felvonását, elénekelték a Himnuszt is „színes fényvilágítással”.

14 Péntek Elizeus, Hedvig, Herta, Valér, 
Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: királyi.

14 145 éve, 1874-ben született Kolozsváron Stein János festő († 1944, Budapest).

15 Szombat Jolán, Modeszt, Vid, Viola, Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán 

Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar); 
a viola virága (görög).

15

16 Vasárnap Arany, Benő, Jusztin, Jusztina 
Szentháromság vasárnapja

Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

16 80 éve, 1939-ben az Egyetemi Könyvtár termeiben Eminescu-emlékkiállítást 
nyitottak, bevezetőt mondott Nicolae Drăganu egyetemi tanár.

17 Hétfő Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: 
babérfa, babérkoszorú. 

17

18 Kedd Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelenté-
se: levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó.

18 25 éve, 1994-ben Kolozsváron megalakult az RMDSZ Szövetségi Egyeztető 
Tanácsa, a SZET, az RMDSZ-szel együttműködő egyházi, szakmai és művelődési 
szervezetek érdekegyeztető fóruma, első elnöke Csávossy György volt.

19 Szerda Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19 60 éve, 1959-ben kelt tanügyminiszteri rendelet július 1-jei hatállyal kimondja a 
kolozsvári román előadási nyelvű Victor Babeş és a magyar előadási nyelvű Bolyai 
tudományegyetemek egyesítését.
100 éve, 1919-ben született Kádár Tibor festőművész, főiskolai tanár.

20 Csütörtök Flóra, Keve, Rafael, Illés, Szilamér
Úrnapja

Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít.

20 615 éve, 1404-ben kiváltságlevelével Zsigmond király vámmentességet biztosított 
a kolozsvári kereskedőknek.

21 Péntek Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs.

21

22 Szombat Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus Szt. Ta-
más, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22 95 éve, 1924-ben született Kolozsváron Ferenczi Géza régész.
25 éve, 1994-ben az erdélyi magyarság egyházi és politikai vezetői részvételével 
több ezren tüntetnek a Főtéren a Mátyás-szobor és a tér arculatának védelmében.

23 Vasárnap Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe 

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23

24 Hétfő Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 170 éve, 1849-ben Kossuth Lajos kormányzó elrendelte Pest, Buda és Óbuda terü-
leteinek egyesítését Buda-Pest néven. Pest és Buda egyesítését gr. Széchenyi István 
vetette fel elsőként még az 1830-as években, a Budapest nevet is ő javasolta.

25 Kedd Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25
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a kolozsvári kereskedőknek.

21 Péntek Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs.

21

22 Szombat Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus Szt. Ta-
más, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22 95 éve, 1924-ben született Kolozsváron Ferenczi Géza régész.
25 éve, 1994-ben az erdélyi magyarság egyházi és politikai vezetői részvételével 
több ezren tüntetnek a Főtéren a Mátyás-szobor és a tér arculatának védelmében.

23 Vasárnap Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe 

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23

24 Hétfő Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 170 éve, 1849-ben Kossuth Lajos kormányzó elrendelte Pest, Buda és Óbuda terü-
leteinek egyesítését Buda-Pest néven. Pest és Buda egyesítését gr. Széchenyi István 
vetette fel elsőként még az 1830-as években, a Budapest nevet is ő javasolta.

25 Kedd Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Jeles évfordulók

26 Szerda János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

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

26 70 éve, 1949-ben ünnepélyesen megnyitották az Egyetemi Könyvtárból ki-
költöztetett és a Farkas (Kogălniceanu) utca 8. sz. alatti épületben elhelyezett 
EME-levéltárat.

27 Csütörtök László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

27 360 éve, 1659-ben Barcsay Ákos fejedelem adománylevelével minden időkre a 
kolozsvári református egyháznak és iskolának a kolozsi sóbányából 400, a széki, 
tordai és dési bányákból szintén 400-400 forintnyi sójáradékot rendelt el.

28 Péntek Irén, Iringó, Levente  
A gyulafehérvári főszékesegyház 
felszentelése
Szt. Ireneusz 

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

28 105 éve, 1914-ben a Szarajevóba látogató Ferenc Ferdinánd trónörököst és felesé-
gét, Zsófiát Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolta. A hír Kolozsváron megdöbbe-
nést keltett, részvéttáviratot küldtek az uralkodónak.

29 Szombat Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.

29

30 Vasárnap Bese, Tihamér  
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30

115 éve, 1904-ben kezdték építeni az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
palotáját a Ferenc József (Horea) út elején (3. sz.).
70 éve, 1949-ben kezdődött a Márton Áron püspököt és a Vatikánt „leleplező” 
kommunista sajtóhadjárat.
25 éve, 1994-ben a kolozsmonostori egykori apátsági Kálvária templomot – mint-
hogy felépült a negyed új ortodox temploma – a görögkeletiektől visszakapta a 
római katolikus egyház, rövidesen szakszerűen restaurálták.
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nést keltett, részvéttáviratot küldtek az uralkodónak.

29 Szombat Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, 
kis termetű férfi.
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30 Vasárnap Bese, Tihamér  
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.
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115 éve, 1904-ben kezdték építeni az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
palotáját a Ferenc József (Horea) út elején (3. sz.).
70 éve, 1949-ben kezdődött a Márton Áron püspököt és a Vatikánt „leleplező” 
kommunista sajtóhadjárat.
25 éve, 1994-ben a kolozsmonostori egykori apátsági Kálvária templomot – mint-
hogy felépült a negyed új ortodox temploma – a görögkeletiektől visszakapta a 
római katolikus egyház, rövidesen szakszerűen restaurálták.
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Unitáriusok versajándéka 3.

Szabédi László (1907–1959)

Jövendő év elé

Napok peregnek feltarthatatlanul,
Mint tarka-barka film a vásznon;
És minden óra változást hoz.

A képek jönnek mennek s néha
szeretnék álmodó szivemmel
Hozzátapadni egy-egy kedves archoz,
Szeretnék szólni: „Elég volt, megállj!

Kifáradtam a rohanásban,
Mely szétszakít ezer darabra,
Hogy sohse legyek magamé.
Állj meg, röpkén iramló élet,
Ne adj új hitet, új reményt,
Új arcokat ne nyújts nekem,
Pihenni hagyj, – más semmi sem kell.

Van drága kincsem, amit őrzök,
Boldog napokból édes emlék,
Régi arcok a szivemen,
Mik álommá foszoltak immár
És többé el nem veszthetem.
Hozzájuk nőttem mindörökre.
Csak idegenül csengenének
Az új dalok: és fel zavarnák
Meghitt szentélyem szent nyugalmát.”

Jó volna megállítani
A gyors időt, hogy ne rohanjon.
Szobánkban lámpát gyújtanánk
S míg szelíden lobog a láng,
Örülnénk egymás szép szavának
Mindörökkétig, boldogan.
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Ah nem lehet. Sorsunk szikár
Kezével int: oszolni kell.
Ellobban szép Szilveszter este
S idegfárasztó lüktetéssel
Megindulunk. Hajnal dereng
S új év kereng új hajnalon.

Szavak

Épkézláb szavak seregébe
egy-két bénát, csonkát csempészni:
szót, mi hörög, mi nemcsak képe
a szenvedésnek, szót, merészt, mi

vonaglik, mint egy szív, halódik, 
mint egy beteg, fáj, mint a seb, 
egy-két szót, ami nem íródik,
hanem kipattan, s él, s liheg, 

szót, mit most zárt ajkaimon
mosolyogva rágok halottá, 
míg hírleni tudná kínom,

s mire kimondom, úgy jut hozzá, 
akit meghatni indítom, 
mint öngúny: fölényes, fínom.
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Bözödi György (1913–1989)

Őszi hálaadás

Azt mondják, vasárnap van ma.
Mindegy, menjünk ki a mezőre, a hegyoldalba
bolyongani, mint tegnap s tegnapelőtt.

Látod, milyen szép a falunk így messziről?
Kis tarkaság a zöld mezőben,
magas fehér tornyáról lefújja a szél a harangszót.

Őszi hálaadás van. Újkenyértörés napja,
úrvacsorára mennek ott lenn az emberek.
Ők is a munkájukkal szentelték meg a búzaszemet,
s templomba mennek szentelt kenyérért.
Nézd, itt a tarlón egy búzakalász,
Kihullott a kévéből s ittfeledték.
Kibontom apró, barna szemeit,
lehántom héját, nézd, kezemben a drága fehér mag,
hálaadásnak napja van ma:
legyünk mi is egyszerűek s hívők,
jer, vegyünk tenyeremből úrvacsorát.
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Létay Lajos (1920–2007)

Emlék

Lassan lépek a pitvaron keresztül:
a görnyedező gerendák szakadt
pókhálójában száz parányi nesz ül
s mint selymes madár, puhán tátogat.

Rég jártam itt. Simul a tarka szőnyeg,
a vén küszöb kopottan hempereg,
a képek kék ajakkal rám köszönnek,
koccannak a befőttes üvegek.

Ó, mennyi-mennyi emlék! Messze-polcok,
bársonyos birs, száraz szőlő, aszalt;
a tornyos ágyon régi drága gyolcsok
hevernek s ájult levendulaszag...

Mintha látnám rég-halott nagyapámat:
a nyitott tűzhely padkáján mereng.
Megszólítanám, de kérdő gyerek-számat
ijedt kézzel szorítja le a csend.
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„A Magyar Napról jelentjük…”
Az első kolozsvári Magyar Napok és közösségépítő 
jelentőségük az 1940-es években

Immár a kilencedik Kolozsvári Magyar Napokat éljük, s a 2010-ben indult kez-
deményezés valódi közösségépítő rendezvénysorozattá nőtte ki magát. A  90-es 
évek „funari korszakának” nyomott hangulata után igazi 21. századi vívmányként 
éljük meg minden évben. A köztudatba úgy épült be, mint új, alig pár éves, nagy-
szabású erdélyi, s azon belül elsősorban kolozsvári magyar kulturális seregszemle, 
s egyben gigantikus fesztivál. A magyar közösség értékeit felmutató ünnep. Na-
gyon kevesen gondolnák azonban, hogy a Kolozsvári Magyar Napoknak, a köz-
nyelvben gyakran csak KMN-ként emlegetett, augusztusi ciklikussággal életünk 
részévé vált tömegrendezvénynek valójában több mint háromnegyed évszázados, 
pontosabban 77 éves múltja van. Előképének tekinthetők ugyanis az 1940 és 1944 
közötti „kicsi magyar világban” tartott Magyar Napok, amikor Kolozsvár és Erdély 
északi része Trianon után pár évig ismét Magyarországhoz tartozott. Közvetlen 
szervezeti kapcsolat természetesen nincs közöttük, de mind az akkori, mind a 
mostani Magyar Napok sok tekintetben hasonló értékrend alapján, ugyanolyan 
társadalmi elvárásoknak megfelelően, sőt szinte azonos fizikai térben kerültek 
megszervezésre.

Az  első Magyar Napot Kolozsváron az Észak-Erdély magyarságát összefogó, 
legfontosabb regionális politikai tömegalakulat, az  Erdélyi Párt rendezte meg. 
A  mára már méltánytalanul jórészt feledésbe merült EP fővárosi klubpártként 
született meg az Országgyűlésben. A második bécsi döntést követően, az 1940: 
XXVI. törvény alapján2 a magyar törvényhozásba behívott 50 észak-erdélyi képvi-
selőből3 36-on, azok, akik nem csatlakoztak valamely anyaországi párthoz, 1940. 
november 12-én, Erdélyi Magyar Képviselők Pártonkívüli Csoportja néven, önálló 
parlamenti frakcióba tömörültek.4 Ebből jött létre egy hónappal később, december 
14-én, egyszerű névváltoztatással az Erdélyi Párt.5

  1 A szerző történész, egyetemi adjunktus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Ko-
lozsvári Karának kancellárja.

  2 Egry Gábor (szerk.): Az erdélyiség „színeváltozása”: kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és 
identitáspolitikájának elemzésére: 1940–1944. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008, 29. 

  3 Murádin János Kristóf: Az Erdélyi Párt a magyar Országgyűlésben 1940 és 1944 között. In: 
Ujváry Gábor (szerk.): VERITAS Évkönyv 2014, sorozatszerkesztő: Szakály Sándor, VERITAS 
Történetkutató Intézet, Magyar Napló, Budapest, 2015, 227. 

  4 Erdélyi magyar szövetség alakítását kezdeményezik az erdélyi képviselők. Ellenzék, 1940. no-
vember 19, LXI. évf., 265. sz., 8. 

  5 Három napig tartó értekezleten határozták el az erdélyi képviselők az Erdélyi Párt megalakítá-
sát. Ellenzék, 1940. december 17, LXI. évf., 289. sz., 8.
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Az új politikai alakulat alig néhány hónap alatt fővárosi klubpártból regionális 
tömegpárttá vált. Az 1941. január 1-től indított széles körű tagtoborzó kampány 
hatására a visszacsatolt területek magyarsága tömegesen lépett be az új politikai 
formációba. Az EP már 1941 tavaszán egyértelmű dominanciára tett szert Magyar-
ország tíz keleti vármegyéjében. A  párt „Mindent Erdélyért!” jelszavával6 maga 
mögé állította szinte az egész észak-erdélyi magyar társadalmat. Rohamosan bővü-
lő tagsága átfogta annak minden rétegét a földbirtokos arisztokráciától s a városi 
középrétegtől az  iparosság és a munkásság egy részéig, valamint a földművelők 
nagy tömegéig. Az  Erdélyi Párt szellemiségében elsősorban polgári konzervatív 
értékrendet követett. Ennek megfelelően elutasította mind a bal-, mind a jobbol-
dali szélsőségeket, és az ilyen eszméket vallókat nem fogadta tagjai közé. Az EP 
tagsága a maximumot 1942 januárjára érte el: ekkorra már 700 helyi tagozata és 
243 500 aktív tagja volt Észak-Erdélyben.7 Az 1941-es népszámlálás adatait alapul 

  6 Végh József: „Mindent Erdélyért”. Vasárnap délelőtt tartotta meg első értekezletét az Erdélyi 
Párt. Kolozsvári Estilap, 1941. január 20, IX. évf., 15. sz., 1.

  7 Bárdi Nándor: A múlt, mint tapasztalat. A kisebbségből többségbe került erdélyi magyar politika 
szemléletváltása 1940–1944 között. In: Limes Tudományos Szemle, Észak-Erdély 1940–1944, 
2006/2, XIX. évf., 70. sz., 44.

A Redut épülete a 20. század elején, kapuja fölötti homlokzatán az 1848. május 30-án  
Erdély és Magyarország unióját kimondó, utolsó erdélyi országgyűlésre utaló,  

1898-ban állított emléktáblával. 



2018–2019
JÚNIUS366

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ véve pedig ez azt jelentette, hogy minden harmadik észak-erdélyi magyar felnőtt 

a párt tagja volt. Kolozsváron 1943 novemberére érte el a párt a legmagasabb tag-
létszámot: ekkor már 20 013 aktív taggal rendelkezett8 a 110 956 lakosú városban. 
Ez messzemenő elsőbbséget biztosított Kolozsvárnak, hiszen az utána következő 
legnagyobb, nagyváradi párttagozatnak csak 8202 fős tagsága volt.9 Emellett az EP 
életében a „kincses város” jelentőségét mutatja az a tény is, hogy a kimondottan 
észak-erdélyi, önálló magyar politikai formáció életre hívásának záró mozzanata, 
az 1941. május 28-án tartott alapító nagygyűlés is itt zajlott le.10 Az ekkor megvá-
lasztott pártvezetőségben, az elnök gróf Teleki Béla zsibói földbirtokos mellett,11 
kolozsvári lett a párt ügyvezető alelnöke, dr. Albrecht Dezső országgyűlési képvi-
selő, valamint az országos politikai főtitkár, dr. Mikó Imre képviselő is.12

Az Erdélyi Párt kolozsvári alakuló nagygyűléséhez kapcsolódik az első „Magyar 
Nap” megszervezése is. Az EP arra törekedett, hogy tagjai és szimpatizánsai előtt 
kimutassa hangsúlyosan erdélyi és magyar voltát, ezáltal is szorosabb kapcsolatot 
létesítve az észak-erdélyi, s azon belül a kolozsvári magyar társadalommal. Az ala-
pító nagygyűlést ezért összekötötték egy jelentős méretű magyar közösségi tömeg-
rendezvény szervezésével. A Magyar Nap az erdélyi magyar társadalmi összefogás 
erősítésének szándékával született meg. Erre jó alkalmat adott az Erdély Magyar-
országgal való unióját 1848. május 30-án kimondó, utolsó erdélyi országgyűlés 93. 
évfordulója. Ez azonban az 1941-es évben hétköznapra esett volna, ezért az ünnepi 
rendezvényt pár nappal korábban, közvetlenül az Erdélyi Párt kolozsvári alapító 
nagygyűlése előtt, 1941. május 25-én, egy vasárnapon tartották meg.13

A  korabeli sajtót fellapozva számos érdekes részletet tudhatunk meg a KMN 
ősének tekinthető tömegrendezvényről. A  Magyar Nap ötletét lényegében az er-
délyi szászok május 1-jén minden szász lakta területen, az összes társadalmi réteg 
bevonásával megszervezett Szászok Napja elnevezésű rendezvény adta. Az Erdé-
lyi Párt kolozsvári tagozatának 1941. május 8-i intézőbizottsági ülésén döntöttek 
a Magyar Nap megrendezéséről, amelynek „a magyarság minden társadalmi ré-
tegének, szervének és intézményének bevonásával”14 kellett lezajlania. A részletek 
kidolgozásával a pártvezetőséget bízták meg, amely maga mellé külön szervezőbi-
zottságot állított fel.15 Az előkészületeket nagyon komolyan vették, addig nem lá-
tott méretű, a magyarság erejét és összetartását kifejező, nagyszabású rendezvényt 

  8 Lásd a párttagok számáról készült kimutatást: Magyar Nemzeti Levéltár. Országos Levéltár. 
P 2256. No. 117. Teleki Béla iratai 1942–1944. 1. csomó. 143. tétel. 3373./1943. sz. Dr. Páll 
György főtitkár jelentése Teleki Béla pártelnöknek. Kolozsvár, 1943. december 9. 1.

  9 Uo., 1. 
10 Egry Gábor: i. m., 35.
11 Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940–1944. Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 110. 
12 Megválasztották a párt országos vezetőségét. Kolozsvári Estilap, 1941. május 28, IX. évf., 121. 

sz., 6.
13 A „Magyar Nap” ünnepi rendje. Kolozsvári Estilap, 1941. május 24., IX. évf., 118. sz., 2.
14 W.: „Erdélyi Magyar Nap” a történelmi sorsforduló emlékezetére. Előkészületek az Erdélyi Párt 

nagygyűlésére. Kolozsvári Estilap, 1941. május 9, IX. évf., 106. sz., 2.
15 Uo., 2.



367JÚNIUS
V
ISSZATEKIN

TŐ

akartak tartani. Fényének emelésére – azt tervezték – magyarnapi jelvényeket 
hoznak forgalomba nagyon alacsony, 10 filléres áron, amelyek Kispál Sándor ipar-
művész tervezésében Erdély és Magyarország uniójának állítanak majd emléket, 
az előbbit jelképező fenyő, illetve az utóbbit szimbolizáló búzakalász összeborulá-
sának képével.16 Arról, hogy a jelvény végül valóban elkészült volna, sajnos nincs 
fellelhető adat; a Magyar Napig hátralevő idő rövidsége miatt valószínűleg már nem 
került rá sor. A magyar társadalom mozgósítását azonban széles körű kampánnyal 
érték el. Az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatának vezetősége, Nyírő József elnök és 
Botos János főtitkár felhívást tett közzé a sajtóban, kifejtve, hogy „az ünnepség Ko-
lozsvár egész magyarságának szól, és minden magyar ember részvételét várják”.17

A szervezők arra is törekedtek, hogy a kor jeles közéleti személyiségeit, vala-
mint a helyi hatóságok vezetőit is bevonják a Magyar Nap rendezvényébe, ezáltal 
növelve annak jelentőségét a társadalom szemében. Dr. Inczédy-Joksman Ödön, 
Kolozs vármegye és Kolozsvár szabad királyi város főispánja elvállalta az ünnep 

16 Összeállították a május 25-iki „Magyar Nap” részletes programját. Erdély magyarsága méltó-
képpen fejezi ki az örök egybeolvadás történelmi tényét. Kolozsvári Estilap, 1941. május 21, IX. 
évf., 116. sz., 2.

17 „Magyar Nap” 1941. május 25-én. Felhívás Kolozsvár közönségéhez! Kolozsvári Estilap, 1941. 
május 15, IX. évf., 111. sz., 2.

Erdély címerével, s azon belül a magyar állami címerrel díszített ünnepi 
tribün az Erdélyi Párt Kolozsváron, a Redut első emeleti nagytermében, 
1941. május 28-án tartott alapító nagygyűlésén. Az emelvényen balról 
a negyedik Albrecht Dezső, az Erdélyi Párt ügyvezető alelnöke, jobbról 
a negyedik Nyírő József, a párt kolozsvári városi tagozatának elnöke.  
Fotó: Musztea György. Forrás: dr. Mikó Imre hagyatéka, Kolozsvár.
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TŐ védnökségét,18 és Szendy Károly, Budapest főpolgármestere, valamint Kertész 

Elemér, az Országos Tűzharcos Szövetség ügyvezető elnöke mellett,19 hat erdélyi 
párti országgyűlési képviselő: dr. Mikó Imre, Nyírő József, László Dezső, Vita Sán-
dor, Botár István és dr. Bálint József is részt vett rajta.20

Az első Magyar Nap igazi ünnepi jellegét azonban elsősorban az adta meg, hogy 
közvetlenül azt megelőzően, 1941. május 22-én egy, a kolozsvári magyarság szá-
mára igen fontos, korábban eltávolított köztéri emléket állítottak vissza eredeti 
helyére. Arról a ma már nem létező – 1945-ben végleg eltávolított – emléktábláról 
van szó, amelyet a kolozsvári Redut épületében majd száz esztendővel korábban 
lezajlott, utolsó erdélyi diétán kikiáltott unió tiszteletére a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetem diáksága készíttetett és helyezett el a Redut homlokzatán 1898. 
május 30-án, az 50. évfordulón.21A 90 kg súlyú, vörösmárvány tábla utólag, 1902-
ben elkészített, magyar címerrel koronázott, magyarmintás, vörösréz keretét nem 
más tervezte, mint a főtéri Mátyás-szoborcsoport alkotója, a milleniumi korszak 
híres szobrászművésze, Fadrusz János.22 A tábla aranybetűs szövege a következő 
volt: „Az erdélyi országgyűlés / itt határozta el az / unió / létesítését Magyarország-
gal / 1848. május 30-án. / A félszázados emlékünnepen / állította az emléktáblát / 
az egyetem ifjusága 1898. / május 30-án.”23 E köztéri emléket a román hadsereg 
Kolozsvárra való bevonulását követően, 1919-ben a román hatóságok leszedették a 
Redut faláról és a kolozsvári egyetem régiségtani múzeumában helyezték el, ahon-
nan csak a második bécsi döntést követően, 1940 őszén került elő.24 Újbóli feltétele 
a Redut kapuja fölötti homlokzatra szimbolikus erejű tett volt, amely a második bé-
csi döntést követő időszakban igen fontos aktuálpolitikai jelentéstartalommal bírt. 
Az első kolozsvári Magyar Nap egyik fénypontjának számító esemény megmozgat-
ta a város lakosságát, és jelentős szerepe volt abban, hogy a május 25-i ünnep va-
lódi tömegrendezvény lett. A Magyar Nap fő szónoka, Nyírő József, az Erdélyi Párt 
kolozsvári tagozatának elnöke 25 000 fős tömeg előtt mondhatott beszédet a Főté-
ren. Szónoklatában Erdély és Magyarország második bécsi döntéssel megvalósult 
„bonthatatlan egységéről” beszélt, és az Erdélyi Pártban megtestesülő regionális 
magyar politikai egységre szólította fel a hallgatóságot. A résztvevők ezután, egyéb 
ünnepi mozzanatok mellett, Mátyás király főtéri lovasszobrát is megkoszorúzták.25 

18 Összeállították a május 25-iki… I. m., 2.
19 A „Magyar Nap” ünnepi rendje… I. m., 2.
20 (p.): Tízezrek részvételével zajlott le a „Magyar Nap” és a hősök emlékünnepélye. „Erdély örök 

jogon alkotó része szép Magyarországnak” – mondotta Nyírő József, az ünnep szónoka. Kolozs-
vári Estilap, 1941. május 26, IX. évf., 119. sz., 3.

21 Gaal György: Kolozsvár a századok sodrában. Várostörténeti kronológia. Kincses Kolozsvár 
Egyesület – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2016, 114.

22 M. Gy.: Az erdélyi „Unió” emléktáblájának helyreállítása. Kolozsvári Estilap, 1941. május 24, 
IX. évf., 118. sz., 5. 

23 Az emléktábla szövegét közli: Visszahelyezték régi helyére az egyesülés emléktábláját. Kolozs-
vári Estilap, 1941. május 23, IX. évf., 117. sz., 6.

24 Uo., 6. 
25 (p.): Tízezrek részvételével zajlott le… I. m., 3. 
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A  visszahelyezett 1848-as emléktáb-
la és az erre építő első Magyar Nap fé-
nyes sikere biztosította, hogy az Erdélyi 
Párt három nappal később, május 28-án, 
ugyancsak a Redutban tartott alapító 
nagygyűlése hasonlóan lelkes hangulat-
ban, ünnepi keretek között zajlódjon le, 
jelentősen növelve a párt népszerűségét.26

Az  eredeti szándéknak megfelelően 
és a nagy sikerre való tekintettel a kö-
vetkező évben a párt ismét megszervez-
te a Magyar Napot Kolozsváron, ezúttal 
június 7-én. Az  EP központi irányítá-
sával a szervezésbe bekapcsolódott a 
Nemzeti Munkaközpont, a  Hivatás-
szervezet és a Tűzharcos Szövetség is. 
Az  ünnepség fővédnökségét ezúttal dr. 
Inczédy-Joksman Ödön főispán mellett 
vitéz dálnoki Miklós Béla, a  kolozsvári 
IX.  hadtest parancsnoka és dr. Keledy 
Tibor kolozsvári polgármester vállalta. 
A második Magyar Nap idején már há-
borúban állt az ország, ami rányomta 
bélyegét a rendezvényre. Különös jelen-
tőséget kapott az ünnepség 1942-ben 
azzal, hogy Honvédeinkért jelszóval „a 
hazafiui kötelesség teljesítését, a  helyt-

állást és áldozathozatalt hangsúlyozta ki”.27 Ennek jegyében, a Magyar Nap kere-
tében az Erdélyi Párt ifjúsági alakulatai, a Vöröskereszt kolozsvári szervezetének 
irányításával gyűjtést rendeztek a hadbavonultak segélyintézményei: a hadigon-
dozó és a Vöröskereszt javára. Az összegyűlt 10 584 pengő 40 fillér adományból a 
Magyar Nap rendezőbizottsága 8934 pengő 40 fillért a Magyar Vöröskereszt ko-
lozsvári hadi egészségügyi felszerelésének bővítésére fordított, 1650 pengőt pedig 
a kolozsvári Ipartestület hadisegélyző bizottságának utalt át.28

A rendezvény a vártnál nagyobb tömeget vonzott, s az összesen 20 000 kibo-
csátott jegy hamar elfogyott. A később érkezők számára rögtönzött cédulákkal 

26 Lásd erről bővebben: Teleki Béla gróf lett az Erdélyi Párt országos elnöke. Ötszáz tagozati veze-
tő jelenlétében zajlott le a Redout falai között a történelmi jelentőségű ülés. Kolozsvári Estilap, 
1941. május 28, IX. évf., 121. sz., 1–3. 

27 Nyírő József: A „Magyar Nap”-ról jelentjük… Magyar Újság, 1942. június 7, X. évf., 126. 
sz., 5.

28 Lásd erről részletesen: 10.584 pengő gyűlt össze a hadbavonultak javára a kolozsvári „Magyar 
Nap”-on. Keleti Újság, 1942. július 19, XXV. évf., 162. sz., 3.

Dr. Albrecht Dezső országgyűlési képviselő, 
az Erdélyi Párt ügyvezető alelnöke 1941-

ben. Forrás: Szász István Tas magángyűjte-
ménye – Leányfalu, Magyarország.
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nemzeti lobogókat vontak fel. A délelőtti főtéri díszfelvonulást – amelyen városaik 
és megyéik címerét viselő táblák alatt a dél-erdélyi városok menekültcsoportjai is 
részt vettek – délután sétatéri népünnepély követte. Ez utóbbi keretében dr. Bálint 
József, László Dezső és dr. Albrecht Dezső erdélyi párti politikusok tartottak be-
szédeket az összegyűlt tömeg előtt a Magyar Nap jelentőségét és céljait méltatva.29 
Mindezek ellenére az igencsak sikeres Magyar Nap mégsem tudott rendszeres 
programsorozattá válni Kolozsváron, mert a következő években a háborús helyzet 
ellehetetlenítette megtartását.

A kolozsvári Magyar Napok látványos mozgósító ereje viszont más erdélyi pár-
ti tagozatokat is hasonló tömegrendezvények megszervezésére sarkallt. Így nem 
egészen két hónappal az első Magyar Napot követően, Beke Ödön országgyűlési 
képviselő, az  Erdélyi Párt Beszterce-Naszód vármegyei tagozati elnökének kez-
deményezésére, 1941. július első felében Besztercén is Magyar Napot szerveztek. 
A szórványtelepülésen sorra kerülő rendezvényen a város magyar lakosságán kí-
vül részt vett a vármegye magyarsága is. A népünnepéllyel egybekötött besztercei 
Magyar Napon 1500 magyar népviseletbe öltözött résztvevő vonult fel. A nagysza-
bású rendezvényről nem maradt el a szász, illetve a román lakosság sem.30

Hasonlóan sikeres volt az alig egy hónappal a második kolozsvári Magyar Nap 
után, 1942. július 12-én, Kovásznán megtartott első székelyföldi Magyar Nap is. 
Ez voltaképpen az egész székelység ünnepévé vált, amelyen nemcsak a környékbe-
li lakosság vett részt, hanem társasgépkocsikon a Székelyföld távolabbi vidékeiről 
is nagyszámú érdeklődő közönség látogatott el Kovásznára. A  többezer embert 
megmozgató ünnepségen részt vett báró Szentkereszthy Béla országgyűlési kép-
viselő, az Erdélyi Párt Háromszék vármegyei tagozatának elnöke is. A közösségi 
esemény jelentőségét dr. Kelemen Zoltán, az Erdélyi Párt orbai járási tagozatának 
elnöke méltatta az összesereglett résztvevők előtt. A délelőtti felvonulást követően 
batyus ebéd, majd délután műsoros előadás volt, végül az ünnepséget estély zárta. 
Ez utóbbin, mások mellett, Imreh Gyula, az Erdélyi Párt Háromszék vármegyei 
tagozatának titkára tartott beszédet a háborús időszakban a magyarság előtt álló 
küzdelmekről.31 Az Erdélyi Párt Háromszék vármegyei, s azon belül Orbai járási 
tagozata igazi sikerként könyvelhette el a kovásznai Magyar Napot, amely jelentős 
mértékben hozzájárult az EP háromszéki tagozatába való belépések növekedésé-
hez, ami révén ez lett a következő évre a párt legnagyobb taglétszámmal büszkél-
kedő vármegyei szervezete.

A kovásznai kezdeményezés eredményeit látva, később a zilahi pártszervezet 
is hasonló Magyar Napot rendezett. Az  Erdélyi Párt zilahi tagozata egyenesen 

29 Tízezrek vettek részt Kolozsvár ünnepén, a  „Magyar Nap”-on. Délelőtt hazafias ünnepség és 
díszfelvonulás, délután népünnepély volt. Magyar Újság, 1942. június 9, X. évf., 127. sz., 3.

30 A felszabadulás virágzó városában, a megelevenedett Besztercén. Kolozsvári Estilap, 1941. jú-
lius 12, IX. évf., 158. sz., 5.

31 A székelység igazi ünnepe volt a kovásznai Magyar Nap. Keleti Újság, 1942. július 16, XXV. 
évf., 159. sz., 4.
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havonta megtartott Magyar Napok szer-
vezésébe kezdett. Az  első ilyen jellegű 
rendezvényt Zilahon, 1943. november 
28-án tartották meg a helyi Wesselényi- 
kollégium dísztermében. A Magyar Na-
pon nemcsak a párt körzetvezetői és 
tagjai vettek részt, hanem a kolozsvári 
ünnepségekhez hasonlóan a helyi ható-
ságok vezetői is. Nagy sikere volt a tö-
megrendezvénynek, hogy jelentős szám-
ban tudta mozgósítani a helyi magyar 
fiatalságot is. Köblös Endre református 
espereshelyettes, a  Szilágy vármegyei 
párttagozat egyik alelnöke és egyben a 
zilahi pártszervezet elnöke az ünnepség 
keretében tartott beszédében kifejtette, 
hogy a havi rendszerességgel megtarta-
ni tervezett zilahi Magyar Napok célja 
az, hogy: „a magyar sorskérdések, ame-
lyeket ezeken tárgyalni fognak, ébresz-
szék fel lelkiismeretünket a mi magyar 
kérdéseink iránt és mutassanak irányt 
boldogabb jövendőnk munkálása érde-
kében.”32 A rendezvény keretében Józsa 
Gerő református főgimnáziumi tanár 
tartott nagy hatású előadást az össze-
gyűlt helyi magyarok sokaságának Ma-

gyar sors – magyar jövendő címen. A Magyar Napon az Erdélyi Párt parlamenti 
csoportja részéről dr. Bölöni Zoltán országgyűlési képviselő jelent meg, aki a párt 
törvényhozásban végzett munkáját ismertette.33

A  szépreményű zilahi kezdeményezés – minden igyekezet ellenére – hamar 
kifulladt. A  következő hónapban csak egy újabb, utolsó Magyar Napot sikerült 
megtartani a Szilágyság központjában. Ezt az Erdélyi Párt városi és járási tagozata 
1943. december 19-én, szintén a zilahi Wesselényi-kollégiumban rendezte meg, 
a párt választmányi gyűlése keretében.34 Részt vett rajta gróf Teleki Béla, az Er-
délyi Párt országos elnöke, dr. Albrecht Dezső ügyvezető alelnök, valamint Ár-
vay Árpád, báró Braunecker Antal és dr. Bölöni Zoltán országgyűlési képviselők. 
A Wesselényi-kollégium új tornatermét zsúfolásig megtöltötte a közönség. A vá-
lasztmányi gyűlésen báró Jósika János főispán és dr. Gazda Endre alispán veze-
tésével Szilágy vármegye magyar társadalmának színe-java megjelent. A gyűlést 

32 Magyar Nap Zilahon. Ellenzék, 1943. december 2, LXIV. évf., 273. sz., 4.
33 Uo., 4. 
34 Magyarpártnap Zilahon. Ellenzék, 1943. december 18, LXIV. évf., 286. sz., 12.

Vita Sándor képviselő, az Erdélyi Párt 
egyik legbefolyásosabb politikusa 1941-ben. 
Forrás: Szász István Tas magángyűjteménye 

– Leányfalu, Magyarország.
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tében gróf Teleki Béla pártelnök tartott beszédet az Erdélyi Párt célkitűzéseiről, 
majd Albrecht Dezső a Szózatnak, Wesselényi alapvető politikai művének százéves 
évfordulója alkalmából a szláv veszedelem félelmetes voltát35 vázolta és a nemzeti-
ségi kérdést taglalta. Wesselényit idézve mutatott rá az EP magyar egységet sürge-
tő fő törekvésére: „Nincs teendőink között az egyesülésnél szükségesebb. Enélkül 
minden, mit jóra teremtett kebelnek óhajtania kell, sőt fennmaradásunk is, csak 
hiú álom. Ezért legyen egyesség közöttünk, magyarok között”.36 Ugyancsak e gon-
dolat jegyében tartott beszédet Árvay Árpád országgyűlési képviselő is, aki a kö-
zelgő háborús veszélyre és Észak-Erdély hovatartozásának bizonytalan jövőjére 
figyelmeztetett. Szónoklatában utalt az Apáthy István, Erdély egykori kormány-
biztosa által 1918. december 22-én, Kolozsváron mondott beszédére, amelyben 
a december 1-ei, gyulafehérvári román nagygyűlés határozatai ellen tiltakozott. 
Árvay képviselő ekképp foglalta össze az akár a Magyar Nap mottójaként is fel-
fogható főbb gondolatait: „úgy érzem, nemcsak a magam, de az egész erdélyi ma-
gyarság nevében megismételhetem, hogy Erdélyről soha le nem mondunk. Ennek 
az elhatározásnak három alapja van, erős és biztos hadsereg, a magyar diplomácia 
és a belső front egysége. Az Erdélyi Párt igazi jelentősége annak a gondolatnak 
felismerésében és továbbadásában rejlik, hogy mint az erdélyi magyarság egysé-
ges közössége viszi a magyar közösségi gondolat összetartó erejét a torzsalkodó 
budapesti politikai életbe, és azt hirdeti, hogy a boldogabb magyar jövendőt csak 
úgy biztosíthatjuk, ha egységesen kitartunk egymás mellett.”37

Az Erdélyi Párt által szervezett 1943. decemberi rendezvény jelentős siker volt, 
felülmúlva az első zilahi Magyar Napot is. Az EP szónokait a szilágysági magyar-
ság lelkesen ünnepelte, ami további hasonló események megtartására késztette 
a zilahi párttagozatot.38 A  háborús helyzet 1944. eleji megromlása, valamit az 
ország március 19-i német megszállása miatt azonban több ilyen fajsúlyú tömeg-
rendezvényt már nem tudtak szervezni.

A front közeledtével, 1944. április 14-én, minisztériumi rendelettel az ország 
északkeleti részét és benne szinte egész Észak-Erdélyt hadműveleti területté nyil-
vánították. A rendelet hatálya alá eső Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros, Beszterce-
Naszód, Szolnok-Doboka, Kolozs, Maros-Torda, Csík, Háromszék és Udvarhely 
vármegyékben, valamint Ungvár, Kolozsvár és Marosvásárhely törvényhatósági 
jogú városokban nemhogy nagyobb tömegrendezvényeket, de még kisebb polgá-
ri összejöveteleket sem lehetett többé tartani.39 A német fennhatóság alatt álló 

35 A korszak kontextusában ez a szovjet előretörés veszélyét jelentette.
36 A töretlen magyar egység és a közösségi gondolat mellett tett hitvallást az Erdélyi Párt zilahi 

választmányi gyűlése. Ellenzék, 1943. december 20, LXIV. évf., 287. sz., 8.
37 Uo., 8. 
38 Végh József: Felépült a zilahi Hálaadás Háza. Új otthont teremtett a szilágysági magyar kultu-

rális kezdeményezéseknek az áldozatkészség. Ellenzék, 1944. február 1, LXV. évf., 25. sz., 5. 
39 Hadműveleti területté nyilvánították az ország keleti részét. Ellenzék, 1944. április 15, LXV. 

évf., 84. sz., 2.
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országban hamarosan általános gyű-
léstilalmat vezettek be, ami miatt már 
a pártélet is lehetetlenné vált. Az 1944. 
augusztus 23-án bekövetkezett román 
átállás másnapján kiadott, politikai pár-
tokat feloszlató kormányrendelet40 pe-
dig végleg megszűnésre ítélte magát a 
jobb sorsra érdemes Erdélyi Pártot is.

Az 1944. szeptember–októberi front-
átvonulás és Észak-Erdély szovjet–ro-
mán katonai elfoglalása, a korabeli szó-
használatban „felszabadítása” elsöpörte 
a „kicsi magyar világot”. A fokozatosan 
uralkodóvá váló kommunista ideoló-
gia nemzetközisége teljességgel kizár-
ta újabb Magyar Napok megtartását, 
sőt a korábban megrendezettekre sem 
lehetett nyilvánosan emlékezni. A  há-
borús összeomlás katasztrófája pedig a 
mindennapi élethez szükséges legalap-
vetőbb fizikai dolgok felé irányította a 
társadalom figyelmét. További Magyar 
Napok megtartása ezért szóba sem ke-
rülhetett. A diktatúra 1989-es bukásáig 
eltelt évtizedekben lassanként teljesen 
kikopott a köztudatból az egykori Ma-
gyar Napok emléke. Újraélesztésének 
nem kedveztek a kilencvenes évek gaz-
dasági nehézségei és etnikai feszültségei 
sem.

Az ezredforduló után immár ismét évente lehetőség nyílik a Kolozsvári Magyar 
Napok megrendezésére. Ehhez összehasonlíthatatlanul jobb politikai és gazdasági 
körülmények, illetve a 21. század kihasználható technikai vívmányainak egész 
sora áll rendelkezésre. Mindezzel együtt a lassan tízéves múltra visszatekintő 
KMN sokat meríthetne a hét évtizeddel ezelőtti, első Magyar Napok emlékének 
számontartásából. Hiszen azok továbbra is érvényes, legfontosabb üzenete ma is 
változatlanul mindegyik KMN vezérelvét képezi: a közösségi gondolat, a társadal-
mi rétegeken átnyúló összetartozás érzése az erdélyi magyarság fennmaradásának 
legbiztosabb alapja.

40 Ablonczy Balázs: I. m., 114. 

László Dezső református esperes, a kolozs-
vári Farkas utcai templom lelkésze, az Erdé-
lyi Párt országgyűlési képviselője 1940-ben. 
Forrás: Cseke Péter (szerk.): László Dezső 
emlékezete. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 

2004, 323.
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Június 8-án Bánffy Dezsőné Ke-
mény Mária bárónő (1844–1884) 
emlékét idézzük. Márványoszlopa 

a Lutheránus temető főútra néző egyik 
díszes vasráccsal övezett sírkertjének 
jobb hátsó sarkában látható. Felirata 
így kezdődik: „Egy férfi életének / köl-
tészete / egy család / boldogságának 
köz pontja / fekszik e sírban”. Az  alig 
40 évet élt hölgy báró Kemény György 
Torda-Aranyos megyei főispán és beth-
leni gróf Bethlen Mária leánya, Kemény 
Kálmán főrendiházi alelnök húga volt. 
Igazán azért érdemel figyelmet, mert 
1865. október 28-án férjhez ment a Ko-
lozsvárt született báró Bánffy Dezsőhöz 
(1843–1911), a  századvég egyik vezető 
magyar politikusához, valóságos belső 
titkos tanácsoshoz, a főrendiház örökös 
tagjához, aki 1895–1899 között Magyar-
ország miniszterelnöke volt. Házassá-
gukból két fiú és két leány született.

Június közepétől kezdődő dátumok 
vagy csak az 1944-es évszám emlékez-
tet a négy zsidó temető sírkövein a 75 
évvel ezelőtti deportálások áldozatai-
ra. 1944. május 3-án kezdődött Kolozs-
várt a zsidók gettóba gyűjtése, a kolozs-
vári gettót a téglagyárban hozták létre. 
1944. május 25. és június 9. között hat 
vonatszerelvénnyel szállították német 
haláltáborba (Auschwitzba) a kolozsvári 
gettóba gyűjtött körülbelül 18 000 zsi-
dót. Nagy részük odaveszett. A  túlélők 
azután a meglévő sírkövekre hosszú 
névsorokat vésettek fel az elpusztított 
kedvesek nevével.

Június 19. Kádár Tibor (1919–1962) 
festőművész születésének századik év-
fordulója. Tanulmányait az 1930-as 
években a marosvásárhelyi festőisko-
lában kezdte, majd a bécsi döntés után 
az Országos Rajztanárképzőben szerzett 
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diplomát. 1949-től önkéntes haláláig a Ion Andreescu Főiskolán tanított festé-
szetet. Az absztrakt művészet erdélyi előfutárának tartják. A Kertek parcellában 
nyugszik.

Június 29-én Bodrogi János (1869–1954) történészre emlékezhetünk. Székely-
udvarhelyről indult, a kolozsvári egyetemen szerzett történelem–földrajz szakos 
diplomát, s 1893-tól 1934-ig a nagyenyedi Bethlen-kollégium tanára volt. Számos 
generációval szerettette meg a történelmet. Ő maga is kutatómunkát folytatott, 
főleg a kollégiumhoz kapcsolódó témákat kedvelte. Tanulmányt írt Károlyi Zsu-
zsánna fejedelemasszonyról és Kossuth Lajos hírlapírói munkásságáról. A Bánffy-
kertben nyugszik.
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szentiván

ma ne öld meg magad.
menj ki a kertbe, keress egy erdőt
stoppolj ki a tengerre,
vagy csak képzeld el: hatalmas trónuson állsz,
városokat rajzol köréd a víz.
számold a megállóhelyeket, átszállási lehetőségeket,
szabadítsd fel magad vagy bukj a mélybe.

a testünk arra van, hogy összetartson.
ha nagyon akarjuk,
kiolvad belőlünk a szorongás,
és megérkezik a pirkadat.
de mostanában az éjszakában élünk.

négy napja telihold,
hazafele a fákat öleled:
gyökereikbe beleég a nyár.
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Csukafogta róka

Egyszer egy üdőben élt egy szegény varga. Hát nem sok haszna volt, mert szegény 
volt a nép, nem sokat dolgoztattak vele. Kiment a patak partjára halászgatni, hogy 
ő es tudjon élni. Hát mikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy 
róka esszeverekedett a csukával. Úgy esszeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem 
tudott megszabadulni. Odament a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette 
a vállára. A szájik essze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a hú-
sába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára s gondolta magában – elme-
gyek Mátyás királyhoz, megmutatom, hogy én mit fogtam, hátha megjutalmaz érte.

El es ment. Elérte a palotát. Mikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták 
béengedni, mert itt őrség van, de addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát 
ő mi járatban van s szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni. Azt 
mondja az első ajtónál álló őr:

– Hát igen, béengedlek, hogyha fele jutalmat nekem adod.
Nahát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Odaígérte a felit 

neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy – nem 
lehet ám a királyhoz akárhogyan bémenni. De neki a csukát bé kellene, hogy vi-
gye, s a rókát.

– Hát igen – azt mondja –, ha a felit nekem adod a jutalomnak, akkor bémehetsz. 
– Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit.

Na akkor bévitte és megmutatta a királynak, Mátyás királynak.
– Felséges királyom – azt mondja –, csukafogta róka, rókafogta csuka, a sze-

gény varga fogta mind a kettőt.
Hát a király azt mondja:
– Hát mivel jutalmazzalak meg ezért?
Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér száz jó suhogós mogyoróbotot.
– Hát mért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél. 

Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked.
Hát elpanaszolta, hogy az őrök elkérték tőle, őneki semmi jutalma sincs, akár-

mennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa.
Azt mondja a király:
– Nem baj, ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit 

én adok neked.
Akkor adott neki egy tál aranyat. És azokat a mogyoróbotokat, az első ajtónál 

megkaptak ötvenet és a másodiknál es ötvenet. Kivitték őket, reahúzták a deresre, 
úgy reavertek, mint a Cseke a tehenyire.

A szegény varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma es élnek, 
ha meg nem haltak.

Andrásfalva (Bukovina)
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Mátyás király tanácsa

Egyszer Mátyás király át akart menni a Szucsáván, azonban nem volt pénz 
nála. Kérte a ladikost, hogy vigye át, pénze nincs, de egy olyan jótanácsot ad, ami 
többet ér a pénznél. 

A ladikos gondolta magában, hogy – hát ha olyan jó tanács, akkor átviszem. 
S átvitte a vízen. Amikor Mátyás király kiszállt a ladikból, azt mondta a ladikos-
nak tréfálkozva:

– Barátom, másokval ilyen jó szűvvel szüvességet ne tégy, mert akkor nem sok 
pénzt viszel haza a családodnak.

Ez volt a jótanács, amit Mátyás király adott a ladikosnak.

Istensegíts (Bukovina)

A táltosgalamb

Hát réges-régen vót egy szegény ember, annak vót egy fia. De szegénemberek 
vótak nagyon, nem bírtak boldogulni, mentek ide munkát keresni, mentek oda. 
Hát eccer a kisebbik fiú, mert három fia vót az embernek, elindult világgá, hogy 
szerencsét próbáljon. A küsebbik fiát Mátyásnak hívták.

Ment egyik városból ment a másikba, hol kapott munkát, hol nem kapott mun-
kát. Hát eccer látja a városba, hogy nagy gyülekezés van, nagyon sokan vannak 
ott. Kérdi a többieket:

– Mi van itt, mért gyűlnek ennyien?
– Hát – azt mondja – itt királyválasztás van.
Na, hol válasszák a királyt, ő es szerette volna meglátni. Hát akkor ulyan vót a 

szokás, hogy vót egy táltosgalamb, azt elengedték, s amelyiknek a vállára felszállt 
az a galamb, hát az lett a király. Hát ő es felhágott egy kerítésre, egy oszlopra, 
hogy nézze, hogy engedik azt a galambot el. Hát amint a galambot elengedték, 
fordult a galamb ide, fordul tova, repkedik ide, valamit mintha keresett vóna. Hát 
odamegy ingyenesen, ahol a Mátyás gyerek vót, legénke vót, és felszáll a vállára.

Hú, de az urak megharagudtak.
– Nem lehet azt a rongyos gyereket, nem lesz az király, eltévedt a madár!
Lezavarták onnat a Mátyás legént, menjen félrébb, ne tátsa ott a száját.
Hát leszállott a kerítésről, elment egy másik fa alá, onnét nézte. Még elenged-

ték a galambot másoccor es, hát még megkereste Mátyást és még a vállára ült. 
Akkor az emberek zúgolódni fogtak az urak ellen:
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– Nem szabad többet elzavarni a gyereket, mert a galamb táltosgalamb, ez kell 
a király legyen. Mátyást bevitték, felkoronázták, és ő lett a király. S igazságos is 
vót, mindenütt igazságot csinált.

Klézse (Moldva)

Mátyás király és a csűri csukamáj

Mátyás királyrul, amint hallottam nagyapámtul, a dédnagyapámtul, hogy Má-
tyás király egy olyan igazságos ember vót, hogy meglátogatott mindenféle embe-
reket. Amilyen emberekhez ment, olyan ruhába öltözött. Elment Csűr községbe a 
kocsmároshoz, és kért csukamájat, mert Mátyás király a csukamájat nagyon sze-
rette. Itt a csűri kocsmáros a csukamájat eladta, és Mátyás királynak nem adott. 
És azt mondta, hogy:

– A csűri csukának nincsen mája!
Mátyás király ezt türelmesen elhallgatta. Majd a csűri kocsmárosnak vót egy 

ügye. A község rázúdult, a község meglepte. A királyho kellett neki fordulni. 
Azt mondta Mátyás király:

– Ha a csűri csukának nincsen mája, Mátyás király pácájának nincsen igazsága!
Ezzel eleresztette, nem döntött vele semmit.
A csűri kocsmáros megértette, hogy ű is ravaszsággal élt a csukamájjal, de Má-

tyás király is ravaszsággal élt a kormánypálcával.

Biri (Szabolcs-Szatmár megye)
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A  legidősebb életben levő 
kolozsvári születésű vívó – ír-
tam néhány héttel ezelőtt a 
kolozsvári vívás kettőszáz éves 
évfordulójára szerkesztett ün-
nepi emlékalbumba – és íme, 
máris javítanunk kell, búcsúz-
nunk kell Orbán Lászlótól, 
a  matematikus–fizikus, egye-
temi tanársegéd, középiskolai 
fizikatanártól, kiváló vívótól.

Hatszoros döntős a felnőtt 
bajnokságban, a  vívás mellett 
rendszeresen öttusázott és sí-
zett. 1954-ben elsőként nyert 
Kolozsváron öttusaversenyt. 
1953-ban ezüstérmet nyert az 
akkor Kolozsváron még kevés-
bé ismert fegyvernemben, pár-
bajtőrben. Teljesítménye annál 
meglepőbb volt, mivel először 
versenyzett ebben a fegyver-
nemben. Addigi állóstílusától 
eltérően ellenfeleit ezúttal si-
került meglepnie mozgékony-
ságával és pontos szúrásaival. 
Miután a nyolcas döntőben legyőzte a többszörös bajnok Grigore Neculcét, a dön-
tőben Cornel Georgescu a zsűri tagjaival „karöltve” tudtak véget vetni aranyérmes 
álmainak.

Tizenhét évesen figyeltek fel rá, ekkor került Ozoray-Schenker Lajos vívómes-
ter keze alá. Karrierjét sokszor balszerencsés sérülések törték meg, ennek ellenére 
harminc éven keresztül vívott három kolozsvári egyesületben, a Tudományban, 
a Dinamóban és a Haladásban. 1953-ban beválasztották a budapesti Felszabadu-
lási Versenyen részt vevő román válogatottba, ám az edzőtáborban kosárlabdázás 
közben rosszul esett és kificamította bokáját. 1956-ban ismét beválogatták, de 
megsérült a jobb combja. Egyszer törött kézzel vívott, mert egy nappal korábban 
sízés közben elesett és megsérült.

1956-ban bejutott az országos bajnokság párbajtőr döntőjébe. A döntőt megelő-
ző napon öttusaversenyen mellhártyagyuladást kapott, ennek ellenére vállalta a 

Pozsony–Kolozsvár sporttalálkozó (1958).  
Balról Orbán László, Orbán Olga,  
Rohonyi László, Kabdebó Jutka
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döntőt. Sokhetes kórházi kezelés lett a vége, de a versenyt nem adta fel. Negyven-
hét évesen fejezte be sportolói karrierjét.

Laci bácsi, pályafutásod mindenkor példa a küzdő szellemre, a határt nem is 
ismerő akaraterőre – sikeres karrieredet immár a kolozsvári vívás története állítja 
példaként a következő generációk elé. Isten nyugtasson!

Killyéni András
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Alma lévv
Két három öreg almát meg hámozván vond nyársra, süsd meg, és mikor pirul 

vond le, és egy serpenyőben mézben rántsd meg egy tyúkmonyal, borral együtt, 
onnét ragd tálban, tölts mézes bort aval edgyütt mellyben meg rántottad, hogy 
félig el lepje az almát, ragd meg mondolával, spékeld meg és szekfűvel hintezd 
meg, ezen tálban ugyan forrald fel igen jól, azomban szeltenként piríts kenyeret, 
hoszszúkon metélvén ragd a’ tál szélire, és azon kenyeret szekfűvel meg hintezvén 
vid az asztalra, és az kinek kell mártogasson az lévben az pirított kenyérrel, ha 
kell az almában is ehetik.

Mondola peretz
Az mondolát meg kell hajolni, és szépen meg törni mosárban, nádmézet is hozzá 

olly aprón kell törni mint a’ liszt, ha egy font az mondola fél font nádméz kell hoz-
zája, és mikor az mondolát töröd, rósa vízzel kell öntözni, az meg lévén ted egy réz 
tálban, és egy kevéssé a’ szenen jól meg melegítvén jól öszve kell verni mint szin-
tén a tojó fánknak a’ tésztáját, hogy oly kemény légyen addig gyujd/!/ a’ kezeddel 
hogy a’ nedvesség jól ki menyen, az után egy kis keményítővel hintsd meg, hogy 
inkább el ne morsolódgyék, és az után nyújtsd el, annakutánna akár martzafánkat, 
akár mondola peretzet tsinálhat belőlle, és gyenge meleg kementzében tévén két 
pappiros között had keményedgyék meg, onnat ki vévén ad fel.

Mondola lévv
Az mondolát forrald fel tiszta vízben, és az haját le tisztítván mosárban törd 

meg fejér kenyér béllel együtt, verd által a’ szitán, tiszta vízzel szépen erezd fel, 
nád mézet, sót belé, rósa vizet, forrald fel, és mikor sült alá fel adod szeretsen 
dióval, és fa hajjal hintsd meg, ha pedig bőjt nap, lapos szeltre öntsd réá, és a sült 
halat hídra tévén, ad fel az asztalra.

Körtvélly főve
A körtvéllyt hánd a’ tűzben és míg az haja meg kezd égni, és ki vévén hánd 

hideg vízben, dörgöld a’ kezeddel, és szépen meg tisztogathatod/, az után metéld 
négy négy darabban, és borral ted fel, főzd meg, bors, gyömbér, szekfüvet, mézet 
belé, és vagy két lapos szeltre ad fel.

Bálmos
Szép lágy édes sajtot tégy egy mázos lábosban két kalány édes tejet, melyet a’ 

tűznél sokáig főzd meg, mivel igen sok fövést vár ez, és magától elég sírja eresz-
kedik, azomban mikor meg főtt, egy vagy két kalány lisztel törd fel igen jól, és 
megint ted a’ tűzhöz, ropogtasd meg, és ad fel az asztalra.

Domica
Ha szép túród vagyon abból jó domicát tsinálhatsz így, egy tálban szely kenye-

ret egy rendel azt túrózd meg, mind így végig, azomban légyen forró víz, abban só, 
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öntsd meg az tálban más tállal fed bé, szűrd le, vajazd meg, ha akarod ted szénre 
inkább meg ázik: ha pedig kalátsból akarsz, annál jobb.

Pép
Végy egy tálban igen szép túrót arra önts szitált lisztet és morsold el, ted fa-

zékban az lisztet, és meleg vízzel főzd meg, sót belé, kotzka szeltre ad fel, ha meg 
vajazod annál jobb.

Mondola sása
Az mondolát forró vízben hajald meg igen szépen mozsárban törd meg, borban 

ásztasd kenyér béllel edgyütt, más edényben törj fokhagymát, és etzettel szűrd a’ 
mondolára, forrald fel, sült alá ad fel, ha só kivántatik sózd meg, ad fel.

Daru sása
Az mondolát mind hajastól törd meg mosárban, azomban mézes borban ásztas 

czipó belet vagy kenyeret és abból valamennyire ki fatsarván egy kalány vajjal 
verd által az szitán, abban tengeri szőllő, és fel forralván, sült alá hídra ad fel, 
lássa ki szereti.

Alma kása
Az almát hámozd meg, mosd meg vízben, metéld le az torzsáját, ted fel az fa-

zékban, vízzel, borral, vajjal, és mikor fel akarod adni, mézeld meg, de meg kell jól 
törni, mikor meg fő, úgy ad fel, ha kell felyül is vajazd meg, nád mézzel trágyázd 
meg, s ad fel.

Tálba főtt
Édes tejet akár téjfelt tégy egy fazékban, abban tyúk monyat, lisztet, vagy vizet, 

sót, jól meg habarván töltsd tálban, és jól meg főzd szenen, felyül ha lesz nádméz-
zel, apró szőlővel trágyázd meg, az tálat ted három követskére, és újj szenet alája.

Bodza kása
Két vagy három bodza virágot tégy a tejben, és meg forralván szitán szűrd 

meg, és az fazakat meg mosván töltsd belé, de egy keveset végy ki benne más 
tsuporban, ha valamenyire meg hült, verj tyúkmonyat, lisztet belé, és jól meg ha-
barván öntsd a’ több téjhez ki a’ tűznél forr, és mindgyárast ved ki a’ tűztől mert 
meg túródzik, és tsak akkor sózd meg mikor fel akarod adni.

domica – túróból és kenyérből készített étel
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ÁT Változatok egy témára: fűszerkert

Fűszerkert létesítésére szá-
mos példát hagytak ránk elő-
deink. Kezdve az ágyásokba 
beékelt fűszernövénysoroktól, 
az  emelt ágyásokban, kinti 
dézsákban tartott növényekig 
vagy az ablakpárkányon cso-
portosított cserepekig.

Az  emelt ágyás számtalan 
előnyének köszönhetően óri-
ási érdeklődésre tart számot. 
Könnyen hozzáférhető, köny-
nyebb tisztán és gyommente-
sen tartani, kisebb a kártevők 
száma.

Lapos teret dinamikusab-
bá tehetünk sakktáblaszerű 
„fűszermezővel”. Kialakítása 
egyszerű: helyezzünk járóla-
pokat a kertbe a képen látha-
tó modell szerint, és az üresen 
hagyott mezőkbe telepítsünk 
fűszernövényeket. A növények 
körüli földet beboríthatjuk ka-
viccsal, homokkal, fahánccsal, 
de szabadon is hagyhatjuk.

Másik gyakori kivitelezés a 
spirál alakú ültetvényes. A tar-
tófalakat kirakhatjuk bontott 
téglából, kövekből vagy esetleg 
fonhatjuk is ágakból, sövény-
kerítéshez hasonlóan. A növé-
nyek telepítésében, kiválasz-
tásában feltétlenül vegyük 
figyelembe ezek fényigényét.

Napfényes lakásoban sike-
res lehet egy „fűszerfal” létesí-
tése, amelynek kivitelezéséhez 
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manapság számos kellék áll rendelkezésünkre az áruházak polcain, mint például 
akasztóval rendelkező díszcserepek. De a polcra helyezett fűszernövények hason-
lóképpen jól mutatnak.

A sort lehetne folytatni, talán majd alkalom is adódik rá, addig is eredményes 
kertészkedést kívánok!

Nagy-László Kinga
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EK Mátyás magyar közmondást tanít vendégeinek

Galeotto Marzio jegyezte le azt az anekdotát, amelyben Mátyás király megtanított egy 
közmondást vendégeinek… „A királyi asztal vendégei közt az étkekről folyt a beszéd; 
egyik ezt dicsérte, más meg amazt ócsárolta Avicennát, s Hippokratészt idézve.

VÍZSZINTES: 12. Nigériai nyelvcsalád 13. 
Osztrák hadvezér (Jenő) 14. Új, fényes csil-
lag 15. A végén csengők! 16. Kráter a Hol-
don 17. Romániai médiahatóság (röv.) 19. 
Japán, jemeni és thaiföldi autójelzés 20. 
Csík... (Hargita megye székhelye) 22. Zam-
biai államelnök volt (Michael) 26. Becé-
zett Imre 27. A túlsó oldalról idekerül (né-
piesen) 28. Izomkötő 29. Rizscukorszemek! 
31. Hangtalanul töltő! 33. A két ... (Jókai
regény) 35. Hasonlóan (zene) 37. Kiejtett 
ritka betű 38. A Lufthansa cégrészlege! 39. 
Poznan városközpontja! 40. Piperkőc fér-
fi 43. Balatonfüredi táncvigalom júl. 26
án 46. ... Tannen (Vissza a jövőbeszereplő) 
47. Olasz rádió és tévétársaság 49. Istenfé-
lő igéje 51. Operál

FÜGGŐLEGES: 2. Olasz folyó, I. világhá-
borús csatahelyszín 3. Neuss (ÉszakRaj na
Vesztfália), a „legrégebbi német város” ókori 
neve 4. Kocka része! 5. Ételízesítő 6. Vízhatlan 
ruha 7. Csongrád megyei város 8. Római 1005 
9. Elektromos töltésű részecske 10. Átadó 11. 
Aláírást ráfirkant (szleng) 15. Kecske kicsi-
nye 18. Lábbeli nélkül 19. SanMarino autó-
jelzése 23. „A” habzó ital 25. Bolgár cigaret-
tamárka 30. Ritka latin–magyar női név (febr. 
1., jún. 12.) 32. Idejétmúlt 34. Az ókori Izrael 
egyik törzse 36. Az itteni papnak van fapipá-
ja (nyelvgyötrő) 37. Végtelen kúp! 41. Osztrák 
folyó 42. Magyar kommunista politikai titkos-
rendőrség volt (röv.) 44. Nitrogén, fluor, kén 
vegyjele 45. Összezavart sün! 48. Szamárhang 
50. Néma Zita! 

Egyszerre közbeszól Má-
tyás király:
– Magyar közmondás: ... 
(függ. 1.).
Amint ezt némelyek tagad-
ták, mert az ugorka, a ten-
geri barack, s a halaknak 
számos faja sokkal rosz-
szabb a sajtnál, azt felelte 
a király:
– A közmondások min-
dig igazak, ezért a bölcsek 
s szónokok előtt bizonyító 
erejük van. De ti talán hibá-
san fogjátok föl e közmon-
dás értelmét. Mert ... (függ. 
1.). azt teszi: ... (vízsz. 24., 
vízsz. 1., vízsz. 18.)”
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Mátyás, a csillagász és a szamár
Egyszer Mátyás király indulni készült a kíséretével, s megkérdezte a 
csillagászt:

– Lesz-é eső?
A csillagász feltolta a szemüvegét, és azt mondta:
– Felséges királyom! Nem lesz eső, nagyon szép idő van, indulhatunk!
Ahogy mentek, a juhász szamara megszólalt, háromszor a szavát hal-

latta. Mátyás király odahívatta a juhászt, hogy mi ennek a jelentősége. 
– Felséges királyom! Szamaram valahányszor a szavát hallatja, bőven 

hull az esőnek harmatja! – mondta a juhász.
Mátyás megint megkérdezte a csillagászt, akkor is azt mondta:
– Szép idő lesz.
A juhász csak mondta:
– Felséges királyom, ne indulj el, mert nagy eső lesz!
De a csillagász csak állította, hogy nem lesz. 
Nem haladtak egy félórányira, mikor nagy zivatar lett, még a csilla-

gásznak a pápaszeméről is csurgott a víz.
Akkor mondta Mátyás király:
– Szamár a csillagász, és csillagász a szamár.

A bal oldali hálóban a négy rajzocska úgy váltogatja egymást, hogy a vastag 
vonallal határolt területeken mindegyikből csak egy jelenik meg, és minden 
sorban, illetve oszlopban egy rajz csak egyszer fordul elő. 
Egészítsd ki a jobb oldali hálót hasonló szabályok szerint.
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Mátyás magyar közmondást tanít vendégeinek
Galeotto Marzio jegyezte le azt az anekdotát, amelyben Mátyás király megtanított egy 
közmondást vendégeinek… „A királyi asztal vendégei közt az étkekről folyt a beszéd; 
egyik ezt dicsérte, más meg amazt ócsárolta Avicennát, s Hippokratészt idézve.

VÍZSZINTES: 12. Nigériai nyelvcsalád 13. 
Osztrák hadvezér (Jenő) 14. Új, fényes csil-
lag 15. A végén csengők! 16. Kráter a Hol-
don 17. Romániai médiahatóság (röv.) 19. 
Japán, jemeni és thaiföldi autójelzés 20. 
Csík... (Hargita megye székhelye) 22. Zam-
biai államelnök volt (Michael) 26. Becé-
zett Imre 27. A túlsó oldalról idekerül (né-
piesen) 28. Izomkötő 29. Rizscukorszemek! 
31. Hangtalanul töltő! 33. A két ... (Jókai
regény) 35. Hasonlóan (zene) 37. Kiejtett 
ritka betű 38. A Lufthansa cégrészlege! 39. 
Poznan városközpontja! 40. Piperkőc fér-
fi 43. Balatonfüredi táncvigalom júl. 26
án 46. ... Tannen (Vissza a jövőbeszereplő) 
47. Olasz rádió és tévétársaság 49. Istenfé-
lő igéje 51. Operál

FÜGGŐLEGES: 2. Olasz folyó, I. világhá-
borús csatahelyszín 3. Neuss (ÉszakRaj na
Vesztfália), a „legrégebbi német város” ókori 
neve 4. Kocka része! 5. Ételízesítő 6. Vízhatlan 
ruha 7. Csongrád megyei város 8. Római 1005 
9. Elektromos töltésű részecske 10. Átadó 11. 
Aláírást ráfirkant (szleng) 15. Kecske kicsi-
nye 18. Lábbeli nélkül 19. SanMarino autó-
jelzése 23. „A” habzó ital 25. Bolgár cigaret-
tamárka 30. Ritka latin–magyar női név (febr. 
1., jún. 12.) 32. Idejétmúlt 34. Az ókori Izrael 
egyik törzse 36. Az itteni papnak van fapipá-
ja (nyelvgyötrő) 37. Végtelen kúp! 41. Osztrák 
folyó 42. Magyar kommunista politikai titkos-
rendőrség volt (röv.) 44. Nitrogén, fluor, kén 
vegyjele 45. Összezavart sün! 48. Szamárhang 
50. Néma Zita! 

Egyszerre közbeszól Má-
tyás király:
– Magyar közmondás: ... 
(függ. 1.).
Amint ezt némelyek tagad-
ták, mert az ugorka, a ten-
geri barack, s a halaknak 
számos faja sokkal rosz-
szabb a sajtnál, azt felelte 
a király:
– A közmondások min-
dig igazak, ezért a bölcsek 
s szónokok előtt bizonyító 
erejük van. De ti talán hibá-
san fogjátok föl e közmon-
dás értelmét. Mert ... (függ. 
1.). azt teszi: ... (vízsz. 24., 
vízsz. 1., vízsz. 18.)”
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Hétfő Anikó, Annamária, Áron, Tiha-
mér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő.

1 105 éve, 1914-ben befejezték Kolozsváron az első magyar Bánk bán film forgatá-
sát Kertész Mihály rendezésében. A főszerepeket Jászai Mari, Szentgyörgyi István, 
Paulay Erzsi és Janovics Jenő játszották.
80 éve, 1939-ben életbe lépett az a zajcsökkentő rendelet, amely megtiltotta az 
autódudák használatát a város területén.

2 Kedd Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon + híres.

2

3 Szerda Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3

4 Csütörtök Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4 100 éve, 1919-ben közölték a Kormányzótanács által elrendelt népszámlálás elő-
zetes eredményeit. Ezek szerint Kolozsvár lakossága meghaladta a 90 000 főt.
75 éve, 1944-ben a városi közgyűlés elhatározta, hogy a Mátyás-szobrot egyelőre 
nem menekítik a Főtérről a Donát út végén erre a célra kialakított bombabiztos 
sziklabarlangba.

5 Péntek Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.  
Sarolta – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér menyét.

5 115 éve, 1904-ben a városi közgyűlés elhatározta a „város elektromos művének” 
felállítását.

6 Szombat Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló.

6 75 éve, 1944-ben született Kolozsváron Pethő László költő, újságíró.

7 Vasárnap Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.  
Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

7 125 éve, 1894-ben született Kolozsváron Rajka László irodalomtörténész, műfor-
dító († 1938, Kolozsvár).
200 éve, 1819-ben született Kőváry László, az Unitárius Kollégiumból induló 
reformkori ifjúság egyik vezére.
125 éve, 1894-ben született Rajka László tanár, irodalomtörténész.

8 Hétfő Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.  
Teréz – görög eredetű; jelentése: 
hőség, forróság, nyár, aratás, szü-
ret, vadászni.

8

9 Kedd Hajnalka, Lukrécia, Ruth,  
Veronika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és társ.

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.  
Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: győzelmet hozó.

9

10 Szerda Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelenté-
se: az Amálok (gót királyi család) 
+ védelem.

10 105 éve, 1914-ben született Kolozsváron Makkai László történész, Makkai Sándor 
fia († 1989, Budapest).
115 éve, 1904-ben dr. Óvári Elemér megnyitotta ügyvédi irodáját a Monostori 
(Moţilor) út 9. szám alatt.
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Jeles évfordulók

1 Hétfő Anikó, Annamária, Áron, Tiha-
mér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő.

1 105 éve, 1914-ben befejezték Kolozsváron az első magyar Bánk bán film forgatá-
sát Kertész Mihály rendezésében. A főszerepeket Jászai Mari, Szentgyörgyi István, 
Paulay Erzsi és Janovics Jenő játszották.
80 éve, 1939-ben életbe lépett az a zajcsökkentő rendelet, amely megtiltotta az 
autódudák használatát a város területén.

2 Kedd Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon + híres.

2

3 Szerda Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3

4 Csütörtök Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4 100 éve, 1919-ben közölték a Kormányzótanács által elrendelt népszámlálás elő-
zetes eredményeit. Ezek szerint Kolozsvár lakossága meghaladta a 90 000 főt.
75 éve, 1944-ben a városi közgyűlés elhatározta, hogy a Mátyás-szobrot egyelőre 
nem menekítik a Főtérről a Donát út végén erre a célra kialakított bombabiztos 
sziklabarlangba.

5 Péntek Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.  
Sarolta – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér menyét.

5 115 éve, 1904-ben a városi közgyűlés elhatározta a „város elektromos művének” 
felállítását.

6 Szombat Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló.

6 75 éve, 1944-ben született Kolozsváron Pethő László költő, újságíró.

7 Vasárnap Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; 
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7 125 éve, 1894-ben született Kolozsváron Rajka László irodalomtörténész, műfor-
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8

9 Kedd Hajnalka, Lukrécia, Ruth,  
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9
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10 105 éve, 1914-ben született Kolozsváron Makkai László történész, Makkai Sándor 
fia († 1989, Budapest).
115 éve, 1904-ben dr. Óvári Elemér megnyitotta ügyvédi irodáját a Monostori 
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11 Csütörtök 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 90 éve, 1929-ben a Majális (Republicii) utcai Wesselényi-villa átalakított épületé-
ben megnyílt Steiner Pál professzor magánszanatóriuma, a Charité.

12 Péntek Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály néval-
kotása a dal szóból.

12 60 éve, 1959-ben Kolozsvárt nemzetközi öttusabajnokságot tartottak bolgár, len-
gyel, magyar és keletnémet részvétellel.
50 éve, 1969-ben hunyt el Balogh Ernő geológus professzor, egyetemi tanár.

13 Szombat Margit, Jenő  
Szt. Henrik

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

13 85 éve, 1934-ben született Kolozsváron Józsa Ödön riporter, újságíró.
100 éve, 1919-ben született Kolozsváron Kerekes Jenő közgazdász professzor, 
a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alapítója, majd elnöke.

14 Vasárnap Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; jelen-
tése: férfi, hős.

14

15 Hétfő Henrik, Roland, Örkény, Leonóra  
Szt. Bonaventura

Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelenté-
se: szabad, szabados, szertelen.

15

16 Kedd Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.  
Enikő – Vörösmarty Mihály alkotá-
sa; jelentése: ünő, szarvastehén.

16 100 éve, 1919-ben hirdetmény tudatta, hogy augusztus 1-jéig a cégtáblákat ro-
mán feliratot is tartalmazókra kell kicserélni.

17 Szerda Elek, Endre  
Szt. Zoérárd-András és Benedek

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

17 170 éve, 1849-ben Nicolae Bălcescu és Cezar Bolliac havasalföldi román író-poli-
tikusok a Biasini szálló vendégei voltak.
80 éve, 1934-ben a városi tanács rendelettel szabályozta az autótaxival történő 
személyszállítást.

18 Csütörtök Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó.  
Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18 135 éve, 1884-ben e naptól 1886. április 5-ig Haller Károly jogászprofesszor volt 
Kolozsvár polgármestere, ő alakította ki a város századfordulós arculatát.

19 Péntek Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelentése: 
tündér, tanács.  
Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

19

20 Szombat Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 75 éve, 1944-ben a kultuszminiszter az Erdélyi Tudományos Intézet igazgatóját, 
Tamás Lajos egyetemi tanárt Budapestre rendelte, utóda Szabó T. Attila egyetemi 
rk. tanár lett.

21 Vasárnap Dániel, Daniella, Helén, Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc 

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám.  
Helén – görög eredetű; jelentése: 
vitatott (talán: nap, hold).

21 540 éve, 1479-ben Olmücben Mátyás magyar és Ulászló cseh király békét kötött. 
Mátyás több fejedelmet és más előkelőket meghívott e találkozásra, vendégeit fé-
nyes pompával látta el. Az 1478 decemberében kötött békét erősítette meg e napon 
két király.
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22 Hétfő Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya; Magdala 
városából származó nő. 

22

23 Kedd Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása. 

23 150 éve, 1869-ben a városi közgyűlés határozott a még meglévő két városkapu 
(Híd-kapu, Magyar-kapu) lebontásáról.
50 éve, 1969-ben adták át az új kolozsvári automata telefonközpontot.
50 éve, 1969-ben hunyt el Fugulyán Katalin szemorvosnő, az első női orvostan-
hallgatók egyike. A két világháború közti korszak népszerű szemorvosa.

24 Szerda Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult. 

24 130 éve, 1889-ben 75 éves korában Boldogkőváralján meghalt gróf Péchy Manó, 
Erdély volt kormánybiztosa, Kolozsvár díszpolgára.

25 Csütörtök Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 75 éve, 1944-ben a színházhoz távozott Farkas Ferenc utódjául Nagy István zene-
tanárt nevezte ki a minisztérium a Zenekonzervatórium igazgatójául.

26 Péntek Anna, Anikó, Panna, Anita  
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: 
kegyelem, Isten kegyelme, kellem, 
kecsesség, báj.

26 100 éve, 1919-ben Apáthy István volt főkormánybiztost a nagyszebeni román 
haditörvényszék 5 évi börtönbüntetésre ítélte.

27 Szombat Liliána, Natália, Olga, Györk, 
Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsi-
nyítő képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27

28 Vasárnap Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: 
senkinek sem ártó.  
Szabolcs – magyar eredetű; jelen-
tése ismeretlen.

28 105 éve, 1914-ben üzent hadat Szerbiának az Osztrák–Magyar Monarchia, ezzel 
kezdetét vette az I. világháború. Kolozsváron az utcára tóduló emberek lelkesedés-
sel fogadták a hírt.

29 Hétfő Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

29 105 éve, 1914-ben a háborús helyzetre való tekintettel gróf Bethlen Ödön főispán 
kormánybiztosi kinevezést kapott Kolozsvár és Kolozs megye területére.
70 éve, 1949-ben törvényerejű rendelettel felszámolták a szerzetesrendeket, 
az óvári ferences rendházat államosították.

30 Kedd Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő. 

30

31 Szerda Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán erede-
tű; jelentése: jó dárda; 
2. – ír–kelta eredetű; jelentése: 
szarvast kedvelő. 

31 105 éve, 1914-ben az első világháborús mozgósításkor az egyetem 800 diákja és 
számos alkalmazottja vonul be. 1914 és 1918 között a világháborúban az egyetem 
3661 diákja katonáskodott, 193-an hősi halált haltak. Másnap, augusztus 1-jén Ko-
lozsváron is elkezdődött az általános mozgósítás, a 19 és 42 év közötti férfiaknak 
kellett bevonulniuk.

115 éve, 1904-ben az állam megvásárolta a Mikó utcai református leányiskola 
épületét és telkét, hogy ott az Egyetemi Könyvtár új épületének biztosítsanak 
helyet.
75 éve, 1944 júliusának végén a kultuszminiszter Vaszy Viktort, a kolozsvári 
színház fő zeneigazgatóját Budapestre helyezte, utóda Farkas Ferenc zeneszerző, 
a kolozsvári Zenekonzervatórium volt igazgatója lett.
50 éve, 1969-ben kezdték el a fellegvári új szálloda (Belvedere) építését.
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Hagyomány és korszerűség – 
Márton Áron törvényei
Vázlat egy elmaradt monográfiához

„Mailáth püspök visszavonulása és Vorbuchner Adolf halála után Márton Áron 
költözött be a gyulafehérvári püspöki rezidenciába, s a fiatal, háborúviselt szé-
kely püspök erős jelleme és magyar érzése a más felekezetűek előtt is tiszteletet 
parancsolt.”

 (Mikó Imre)

A pusztulás a „finomszerkezetben” a legnagyobb. Nem a politikai intézmények-
ben, hanem az emberi kapcsolatokban. Nem a gazdaság mozgásaiban, de a pszi-
ché rezdüléseiben. Nem a társadalmi struktúrában, ám a hitek megroppanásában. 
Eszmények nincsenek, mert oktrojált eszmények, ideálok sincsenek, mert kény-
szerű ideálok voltak. Pedig kellenek. Gondolati-hitbéli eszmények, erkölcsi-ma-
gatartásbeli ideálok nélkül nehéz élni. Hétköznapi-gyalogos szinten talán lehet; 
ünnepi-emelkedett szinten biztosan nem. Elvont eszményeket kell építeni, konk-
rét ideálokat keresni. Az első orientáló eszmét jelent, a második emberi példát. 
De megváltozottan lehet építeni, másfajtát kell keresni.

Héroszok nem kellenek. Eloszlottak vagy ellebbentek. Kiszökött belőlük a leve-
gőnél is könnyebb gáz. Lehet, vannak. De nem hiszünk bennük. Az álhéroszok a 
valódiakat is hiteltelenítették. Hol vannak a ma nem heroikus emberideáljai? Nem 
a rombolók, radikálisan újat kezdők között. Amit romboltak, többnyire érték volt; 
amit kezdtek, jobbára tévedés. Inkább a megtartók, makacsul őrzők között. Amit 
megtartottak, többnyire tartalom volt; amit őriztek, jobbára menedék. Nem is kó-
bor eszmék, merész utópiák lovagjai között. A kóbor eszmék többnyire emberel-
lenesre fordultak; a merész utópiák jobbára megvalósíthatatlannak bizonyultak. 
Inkább az erkölcsi alap, szilárd jellem reprezentánsai között. Az erkölcsi alap több-
nyire remény az emberségre; a szilárd jellem jobbára lehetőség a továbbélésre. 
És nem is a mesterséges kollektivitás önjelölt-individuális vezetői között. A mes-
terséges kollektivitás többnyire szoros megkötés; az önjelölt-individuális vezető 
jobbára potenciális népvezér. Inkább a szerves kisközösség spontán-kiválasztott 
elöljárói között. A szerves kisközösség többnyire testmeleg egymást őrzés; a spon-
tán-kiválasztott elöljáró jobbára lehetséges „családfő”.

Már nemcsak ösztönösen, tudományosan is tudjuk: a gyermekélmények megha-
tározók. Ide nyúlok esetleges ideálokért. Így bukkan fel nem divatok, de emlékek 
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hullámán Márton Áron. Nem szoborszerű monumentalitással, inkább kézmeleg 
jelenvalósággal.

(…)

Emlékek
„Aki felebarátja ellen vét, veszélyezteti a kereszténység kétezer évi munká-

jának egyik nagy eredményét, az emberek testvériségének gondolatát. Nem ke-
resztény, hanem pogány szellemben jár el, s – akarva, nem akarva – csatlakozik 
azokhoz a törekvésekhez, amelyek fajokra, elkülönült társadalmi osztályokra és 
önző szövetkezésekre bontották, egymással szembeállították és kibékíthetetlen el-
lenségeskedésbe hajszolták a népeket. Aki a felebaráti viszonyt az emberek egyik 
csoportjától bármilyen meggondolások alapján elvitatja, az magára vonja az ítéle-
tet, hogy adott esetben őt úgy tekintsék, mint »pogányt és vámost«, ami az evan-
gélium nyelvén törvényenkívüliséget jelent.”

 (Márton Áron)

A kolozsvári Szent Mihály-templom barokk szószékén. »44. május 18-án, a fél 
tizenkettes nagymisén. Kitörölhetetlen emlékeim között az utolsó. Azóta nem 
láttam.

Neve a legkorábbi emlékezés ősködéből ismerős. Mint közeli felnőtteké, ta-
nítóké, tán nagybácsiké. Egyetemi lelkész és plébános, mikor én kisgyerek és 
elemista. Ez  időből fülemben a rigmus. A  Hirschler kanonok alapította Maria-
num kisdiáklányai csinálták. Iskolai ünnepélyre, soha le nem írt, el nem küldött 
játékmeghívónak:

„Kérem, kedves Márton Áron,
Jöjjön hozzánk mindenáron.”
Nem tudom, hányszor láthattam. Három alkalom él elevenen. Idézem őket – 

dokumentumok dátumaitól segítve.
1939. február 12. Püspökszentelés. Tanultuk az iskolában: püspököt a pápa 

szentel, vagy három másik püspök. Itt természetesen három másik püspök. Em-
lékszem, kicsit sértett vagyok: nem jött a pápa Kolozsvárra. De  látom a három 
püspököt. Nem tudhatom, hogy az egyik Andrea Cassulo bíboros, pápai nuncius. 
Sorban állunk – katolikus elemisták, én másodikos – a templomkapu két oldalán. 
Sárkányölő Szent Mihály középkori domborművétől jobbra és balra. Havas tér; de 
nem csikorgó fehérség, inkább olvadó latyak. Fázik a talpam; látom, szomszédomé 
is. Mindenki néma. Áhítattól, de persze parancstól is.

1942 vagy »43 tavasza. Bérmálás. A dátum – mi tagadás – elúszott. Szüleim, 
kolozsvári bérmaapám nincsenek többé. Okmány, ha volt – a menekülésben – el-
veszett. Éles napfény. Sokan állunk a templomban, és körülötte a fenyők alatt is. 
Én kinn a napon. Rám néz, amikor arcon legyint, második periódusa mélyen ülő 
szemeivel, erős szemöldök alól. Nem tudom, hogy a többiekre is így néz. Azt hi-
szem, csak rám, mert ismer. Hiszen a szentelésén is ott voltam. Négyszínű töltött 
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TŐ ceruzát kapok bérmaapámtól. Fekete, piros, zöld, kék. Ez is oda a meneküléskor. 

Igaz, a forgatógombja már hiányzott.
1944. május 18. A híres szentbeszéd. Nincs már tanítás, diákmise sem. Április 

elején – a légiriadók miatt – mindennek vége. „Ellógom” a misét. Anyám kér 11 
tájban, hogy menjek vele. Nem tudjuk: itt a püspök. Csak elvegyülünk a „szagos 
mise” tömegében. Az utcán már nincsenek sárga csillagok. A téglagyári gettóban 
a 12-18 ezer megbélyegzett. A  deportálásig még éppen egy hét. Felmagaslik a 
szószéken. Nem keményen zeng a hangja, inkább halkan határozott. Konok sze-
lídséggel fogalmazott legyűrhetetlen meggyőződés. A küldetés teljesítésének ma-
gabiztos mártírderűje. Lényegében fedd, látszólag dicsér. Örül, hogy hívei elítélik 
a zsidóüldözést, és nem vesznek benne részt. Jól tudja, csak félig igaz. Mindenki 
lehajtja fejét. Ki a feddés szégyenében, ki a dicséret büszkeségében.

Köteleznek valamire az emlékek? Valószínűleg semmire. Mégis adósságot ér-
zek. Néhány más mellett Vele szemben is. Az  egyik legsúlyosabb példa, akitől 
kaptam valamit. Ezért e tétova törlesztés.

Forrás: Poszler György: A „másik” város. Esszék (Komp-Press – Korunk Baráti 
Társaság, Kolozsvár 2005)
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Július 7-én Kőváry László (1819–
1907) történetíró kétszázadik szü-
letésnapja köszönt ránk. Lúdtollal 

díszített fehér márvány oszlopa a Lutherá-
nus temetőben áll. Rajta a szöveg: „Hazá-
ja történetét írván a kőnél maradandóbb 
emléket állított magának”. Az Unitárius 
Kollégi umból induló reformkori ifjúság 
egyik vezére volt, szenvedélyes lapszer-
kesztő. Nevét még egykori lakóházán 
emlék tábla s Kolozsvár egyik utcájának 
elnevezése is őrzi. E körül terült el az a 
száz házból álló, munkásoknak létesí-
tett lakótelep, melyhez a saját birtokát 
parcellázta fel. A múlt század közepén ő 
írta meg először magyar nyelven Erdély 
történetét hat kötetben, de nevéhez fűző-
dik „Erdélyország” első statisztikája, Ko-
lozsvár számos intézményének története. 
Az Akadémia tagjává, a kolozsvári egye-
tem díszdoktorává avatta. 

Július 7-én Rajka László (1894–1938) 
emlékét is felidézhetjük 125. születés-
napja alkalmából. A  Marianum Leány-
nevelő Intézet tanára volt korai haláláig. 
Kolozsvárt és Bécsben szerzett magyar–
német szakos oklevelet, irodalomtörté-
neti, összehasonlító irodalmi, szövegfilo-
lógiai tanulmányokat írt, szavalókönyvet 
és német nyelvkönyvet állított össze. Kü-
lönösen a Jókai-szövegekre vonatkozó 
kutatásai jelentősek. A II. A parcellában 
ala csony fekete márványtáblával jelölt 
sírban nyugszik.

Július 11-én Balogh Ernő (1882–
1969) geológusprofesszor halálának a 
félszázados évfordulójára kell emlé-
keznünk. A  kolozsvári egyetemen Szá-
deczky-  Kardoss Gyula tanítványa volt, 
majd 20 éven át a Marianum leánygim-
náziumában tanított természetrajzot és 
földrajzot. Az  1940-ben visszatérő ma-
gyar egyetemen aztán ő kapta a földtani 
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tanszéket. Munkásságát a Bolyai Egyete-
men is folytatta 1959-es nyugdíjazásáig. 
Főleg az ásványkőzettan és a barlangku-
tatás foglalkoztatta. Kitűnő tankönyv-
író és tudomány-népszerűsítő volt, több 
mint száz előadást tartott Erdély külön-
böző városaiban a nagyközönségnek. 
Az  Erdélyi Kárpát-Egyesület elnökéül 
választotta. Fehér márvány fejköve a Lu-
theránus temetőben található, a nyugati 
kerítés közelében.

Július 13. Kerekes Jenő (1919–2006) 
közgazdász professzor századik születés-
napja. Kolozsvárt látta meg a napvilágot, 
s a helybéli Református Kollégiumban 
érettségizett 1937-ben. A  román, majd 
a magyar egyetemen végezte jogi–köz-
gazdasági tanulmányait. 1942-ben dok-
torált. 1949-től a Bolyai, majd a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági 

karán oktatott. Főleg ipargazdaságtannal foglalkozott. Tanulmányokat, egyetemi 
jegyzeteket írt. A napilapokban és folyóiratokban népszerű közgazdasági írásokkal 
szerepelt. 1990-ben a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alapítója, majd tíz 
éven át elnöke. Betonsírja a III. B parcella közepe táján található.

Július 23-án Fugulyán Katalin (1888–1969) szemorvosnő halálának a fél-
századik évfordulója késztet emlékezésre. Miután az uralkodó megengedte nők 
beiratkozását a kolozsvári egyetem tanári és orvosi szakjaira, egyre több nő je-
lentkezett orvostanhallgatónak. Elsőként Kárpáti Gizella 1907-ben szerzett or-
vosi diplomát. Fugulyán Katus néni – ahogy emlegették – 1911. november 3-án 
sorrendben az ötödik nőként lett orvosdoktor. A két világháború kö zötti korszak 
népszerű kolozsvári szemésze, az 1940-es években e diszciplína egyetemi előadó-
ja volt. Iskolaorvosként is tevékenykedett, az EME Orvosi szakosztálya keretében 
pedig szemészeti és népegészségügyi előadásokat tartott. A II. A parcellában ta-
lálható a sírja.

Július 25. Grátz Mór (1844–1907) evangélikus-lutheránus lelkész 175. szü-
letésnapja. A ma Ausztriához tartozó Miklósfalván (Nikelsdorf) született német 
evangélikus kántortanító fiaként. 1855-ben Győrbe küldték iskolába, hogy meg-
tanuljon magyarul. A teológiát Pozsonyban és Bécsben végezte. 1868-tól Budán, 
majd Gölnicbányán lelkész. 1887-ben hívják meg a kolozsvári gyülekezet első lel-
készi tisztségébe. Magyarul és németül is írt és prédikált. Számos vallástanköny-
ve, bibliai kalauza jelent meg mindkét nyelven. Fia, Gratz Gusztáv már országos 
hírű politikus, pénzügy-, majd külügyminiszter lett. Grátz sírja a Lutheránus te-
metőben található.
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Karácsonyi Zsolt

Július

A partvonalnál
senki sem áll meg,
hömpölyög július.
A poharakból a jeges
sors-kockák kigurulnak.

Még egy kört fizet,
akinek bezárult már a kör.
Párkák bikinivonalán túl
megint Apolló tündököl.

A teraszon hű delfinek söröznek,
a túlparton még vár a szerelem,
az emlék-szemlét lehunyt szemmel
tűnt kapitányok figyelik.

Ilyen a nyár vagy nem ilyen.
Ne tudd meg.
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Mátyás király és a huszár
Volt egyszer egy huszár, akit kitettek szolgálatba, és három napig nem váltot-

ták le. Ezért a huszár elment panaszra, de huszonöt botot kapott, amiért panaszol-
ni mert. Ekkor azt gondolta, hogy addig megy, míg Mátyás királyhoz ér.

Egy erdőn ment keresztül, ahol találkozott egy vadásszal. Elestéjedtek, és lát-
tak egy házikót, hol világosság volt. Bémentek és szállást kértek éjjelre. Egy öreg-
asszony lakott a házikóban, aki azt mondta:

– Adok szívesen, de az én fiam rablóvezér, és legyilkol tüktököt.
– Nem baj, öreganyám, csak mondd meg, hova fekhetünk! – mondta a huszár.
Mikor magikra maradtak, tanakodott a vadász és a huszár, hogy ki lesz az őr. 

Úgy egyeztek meg, hogy először a huszár marad fenn. Tizenkét órakor a rablók 
megjöttek. Mondja a vezérnek az öregasszony:

– Édes fiam, van két vendégem.
A fiú küldött három rablót, hogy gyilkolják le a vendégeket, de a huszár, ahogy 

léptek be, mindegyiket lefejezte. Akkor esmént küldött három rablót a vezér, akik 
szintén úgy jártak, mint az első három. Azután a vadász és a huszár bémentek a 
rablóvezérhez, aki pisztolyt szegezett rejik, de a huszár így kiáltott rá:

– Életed a kezemben van!
Ekkor a rablóvezér meglőtte magát. A huszár megölte az öregasszonyt es. Ren-

geteg kincs, arany volt a rablótanyán, amiből a huszár megtöltötte a tarisnyáját. 
Azt mondta a vadásznak:

– Végy te es a kincsből, de ne sokat, mert te es úgy jársz, mint a többi.
Kérdi ekkor a vadász:
– Mit akarsz a többi kinccsel?
Azt mondja a huszár:
– Mátyás királynak viszem.
Mennek tovább. Egyszer asz mondja a vadász a huszárnak:
– Nagyon elfáradtam, add egy kicsit ide a lovadat, hogy üljek rea.
A huszár nem akarta odaadni, azt mondta:
– Nem adom, mert nem vagy magyar ember, mert nagy az orrod.
De azért leszállt a lóról, és odaadta. Míg a huszár cigarettára gyújtott, a vadász 

megsarkantyúzta a lovat, és elvágtatott.
Mikor a huszár a város kapujához érkezett, sok díszes katonát látott, akik eléje 

lovagoltak. Három testőr vezetett egy lovat, felültették reá a huszárt, és a király 
elé vitték. A huszár egész úton azon gondolkozott, vajon miért viszik őt ilyen dísz-
ben. Mikor a király elé vitték, megkérdezte Mátyás király, hogy mi járatban van. 
A huszár elmondta, hogy miért jött, de azt es elmondta, hogy útközben egy vadász 
elvette a lovát.

A király megkérdezte, hogy megismerné-e a vadászt. A huszár azt felelte, hogy 
megismerné, mert nagy az orra.
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Erre a király sorba állította a vadászokat, hogy válassza ki azt a vadászt, aki a 
lovát elvette. A huszár végigment a vadászok sora előtt, de egyikben sem ismert 
rá arra, aki a lovát elvette. Közben Mátyás király vadászruhában odaállott a sor 
elejire, s mikor a huszár jött visszafelé, megfogta a mellén, és rákiáltott:

– Itt vagy, vadász!
Erre a király kigombolta a vadászruháját, mely alatt ott volt a királyi ruha.
Megijedt a huszár, de a király hűségéért megjutalmazta, és azután mindig ud-

varában tartotta.

Kilyén (Háromszék megye)

Drakula és Mátyás
Akkor történt, hogy a havasalföldi vajda, Drakula sietett Mátyás elé, mert ve-

télytársa, Raduly letaszította a vajdaságru, és átvette a hatalmat. Mátyás Drakulát 
vissza akarta helyezni a vajdaságba, de jelentették neki, hogy nagyon kegyetlen 
ember, azért is kapta a Tepes, a karóbahúzó nevet, és akkor Mátyás magával hozta 
Budára, évekig ott tartotta fogságba, és meghagyta Radulyt, az ellenpárt vezérét 
a havasalföldi vajdaságba.

Mohács (Baranya megye)

Mátyás követe
Mátyás király eccör Kinizsit akarta küldeni a török szultánhó követségbe.
– Mivel Palkó te vagy a legderekabb vitézem, hát téged küldlek el.
Hát Palkó egy ideig csak hallgatott, sehogy se teccett neki, de aztán csak 

kirukkolt:
– Hát, felséges királyom, azt hallottam errű a mostani török szultánrú, hogyha 

rossz kedvibe van, se szó, se beszéd, elütteti a követnek a fejit.
– Sose búsulj, Palkó – mondja a király –, ha elütteti a fejedet, fogadom neköd, 

hogy harmincezer töröknek a fejit vágatom le a te fejedér.
Palkó gondókodik, gondókodik, aztán azt mondja:
– Hát köszönöm, felség, de én csak úgy gondolom, hogy a közül a harmincezer 

török fej közül egy se illenék úgy a Palkó nyakára, mint ez a mostani.
Nagyot nevetött a király:
– Igazad van, Palkó fiam, majd kűdünk más követséget.

Mohács (Baranya megye)
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Száztíz évvel ezelőtt rendezték meg az első londoni olimpiai játékokat. Ez volt 
az első olyan világverseny, ahol kolozsvári versenyzőt mint kolozsvári egyesü-
let sportolóját nevezték. Dr. Somodi István, a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club 
(KEAC) magasugrója megérdemelte ezt a kitüntetést, hiszen korának kiváló ma-
gasugrója volt. Nem számított az esélyesek közé, ennek ellenére remek verseny-
zéssel olimpiai második helyezést ért el.

Somodi 1885-ben született Kolozsváron. A  helyi Református Kollégiumban 
érettségizett, majd jogot végzett a kolozsvári egyetemen, ahol 1908-ban jogi- és 
államtudományi doktori címet nyert. A versenysporttal először a Református Kol-
légiumban találkozott, 1903-ban figyeltek fel rá. Eredményei távol- és magasug-
rásban egyre jobbak lettek, s az 1906-os athéni jubileumi olimpián 6., illetve 8. 
helyen végzett helyből távolugrásban, valamint magasugrásban. Az olimpia után 
már csak a magasugrásra összpontosított, 1908 tavaszán új magyar csúcsot ugrott 
(184 cm).

A londoni olimpiára Magyarország igen nagyszámú csapatot nevezett, az ünne-
pélyes megnyitón a magyar csapat 63 főből álló küldöttséggel vonult fel. A verseny 
a küldöttség számára az addigi legsikeresebb volt, a magyar sportolók bizonyítot-
tak: a három olimpiai arany mellé számos ezüst, bronz és kiemelkedő teljesítmény 
társult. Természetesen az erdélyi és kolozsvári sportbarátok elsősorban dr. Somodi 
István szereplését követték nagy figyelemmel.

A magasugrást 1908. július 21-én rendezték az olimpiai stadionban, délelőtt 
zajlott a selejtező, délután pedig a döntő a legjobb nyolc eredményt elérő sportoló 
részvételével. A verseny érdekessége az volt, hogy a délelőtti selejtező során két 
versenyző, a francia Georges André és az ír Con Leahy egyaránt 188 cm-t ugrott, 
azonban a délutáni döntőben ezt az eredményt nem tudták megismételni, Somo-
dinak viszont sikerült 188 cm-t ugrani. Mivel ekkor még nem létezett a többszöri 
kísérlet szabálya, valamint a két forduló eredményeit összesítették, így a három 
sportolót egyaránt ezüstéremmel jutalmazták. A versenyt az amerikai Porter nyer-
te 190½ cm-es ugrásával.

„Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Somody volt, aki leginkább megközelí-
tette a 1·89m. átugrását, sőt, hajszálon múlott, hogy előzetesen, a 1·88 méterről 
1·90½ méterre felemelt magasságot át nem vitte. A  magasugró világbajnokság 
egy pillanatra Magyarország felé hajlott. A magyarok kis tábora óriási izgalma-
kat állott ki, de nem csak mi »drukkoltunk« Somody mellett, hanem az angol 
publikum is. Valahányszor Somody ugráshoz felállott, a publikum hatalmas taps-
viharban részesítette őt, sikeres ugrás esetén meg pláné ünnepelte őt. Meg kell 
vallanunk azonban, hogy az az ováczió nem csak Somody személyének szólott, 
hanem nagyrészt az angolok amerikaellenes hangulatának megnyilvánulása volt. 
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Az  angolok ugyanis sokért nem 
adták volna, ha Somody legyőzte 
volna Portert, a yankeet.” (Sport-
világ, 1908. aug. 2.)

Somodi sikerét egész Magyar-
ország ünnepelte. „Az  az erőfe-
szítő munka, amit egész nap pro-
dukált, mindenkinek felkeltette 
bámulatát.” –  írta a Nemzeti Sport, 
kiemelve: „a mit Somodi elért, azt 
már angol lelkiismeretességgel 
mérve is – csak dicsérni lehet”. 
A Magyar Hírlap sem fukarkodott 
dicsérni: „Az ő neve csillag a ma-
gyar sport egin, mint volt annak 
idején a Dáneré és Gönczyé. Leg-
szorgalmasabb athlétáink egyike, 
ki Londonban is a legszigorúbban 
betartotta a kemény szabályokat”.

Kolozsvár sportszerető polgá-
rai számára Somodi nagy örömöt 
szerzett olimpiai eredményével. 
A  kolozsvári közösség nagy lel-
kesedéssel fogadta őt a pályaud-
varon, ahol megjelent a város 
színe-java, az  egyetemi ifjúság, 
valamint a városvezetés képvise-

lőjeként Fekete Nagy Béla helyettes polgármester. A fiatal atlétát harsány éljenzés-
sel fogadták, ezután a helyettes polgármester és az egyetemi kör elnöke üdvözölte, 
majd bankettet rendeztek tiszteletére. Eredményét az egész város ünnepelte, s 
mivel Kolozsváron nem volt megfelelő sportpálya, ez a pillanat tökéletes volt a sta-
dionépítés gondolatának felelevenítésére. Az ő sikere buzdította a városvezetést, 
hogy elfogadja a sporttelep tervét, így 1911 szeptemberében európai színvonalú 
stadiont avathattak a kolozsváriak.

Az  első világháború után banktisztviselőként, majd ügyészként dolgozott, 
emellett a Kolozsvári Atlétikai Club edzője volt – az első romániai atlétikaedző-
ként tartják számon. Több éven keresztül a KAC elnöki tisztségét is betöltötte. 
A második világháború után teljesen kizárták a sportéletből, nagy szegénységben 
1963-ban hunyt el Kolozsváron. A Házsongárdi temetőben nyugszik.

Killyéni András
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Ostya béles
A szilvát meg kell jól főzdni/!/, hánd ki a’ magvát, vagdald meg, és vajba meg 

kell rántani, szekfüvet, borsat, belé az után ragd fel ostya közzé, és kadotzal 
tsináld, az szélét bé hajtogatván az után vajban rántsd meg és ad fel.

Alma béles
Mint szintén az ostya bélest úgy kell azt is tsinálni, tsak hogy ennek tésztát 

tsinály s abban ragd.

Alma fánk
Tsinály kadotzat tyúkmonyal, lisztel, és egy kis bort eresz belé, az almát me-

téld laposan, és vajba rántsd meg, mikor fel adod trágyázd meg, ha levet akarsz 
tsinálni, gyömbéres levet tsinály, az almát hídra ad fel.

Pila
Az riskását ted fel vízben, forrald meg, és mikor majd meg fő malosa szőlőt 

is egy keveset fonnyasz meg, az után vajat, mézet abban, de jól ki kell szűrni, és 
rántsd meg, ha meg rántodik, trágyázd meg, ad fel.

Follyó fánk
Végy egy tálban egy kis fejér lisztet, abban tíz tyúkmonynak a’ sárgáját verd 

belé, az menyire akarsz tsinálni azt az kalányal igen jól törd öszve, ez meg lévén 
mosd meg szépen az kezedet, és vajat az tálban tévén, gyúrd meg, főzd meg, és ha 
annak való formád vagyon töltsd belé, megint töltsd meg az formát, és midőn meg 
rántódik ragd tálban egyenként a’ tésztát melyet annak készítettél, az tálban felyül 
nádmézeld meg, gyenge eledel ha meg tudod készítteni.

Tejes borsó
A borsót meg hajolván főzd meg, tejjel ereszd fel, lisztet is belé, és mikor fel 

akarod adni, szeltet ránts meg, és a’ tálban hintsd meg, ad fel.

Árpa kása téjben
Az árpa kását édes téjben mint szintén egyébb kását főzd meg, vajazd meg.

Palatsinta
Végy vagy 10 tyúkmonyat hogy légyen jó, egy fazékban verd belé, törd meg 

jól, sózd meg, tölts édes tejet, jól meg sodorván tégy tiszta lisztet belé, légyen egy 
porzsalóban vaj és egy kalány benne, az  serpenyőben forgasd el, és mindgyárt 
töltsd viszsza: az  kalányal tölts a’ serpenyőben, azt hajtogasd el, süsd meg a’ 
szenen, és mindenkor tölts egy kis vajat az palatsintáb/a/, midőn meg pirul for-
gasd fel, és jó melegen ad fel.
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Körtvélly fánk
Végy édes tejet egy fazékban, abban törj egy néhány tyúkmonynak a’ sárgáját, 

a fejérit tartsd egyébb szükségedre, hogy a’ menyi téj, annyi tyúkmony sárgája, 
abban lisztet, és egy kalánka élesztőt is tégy belé, jó sűrűn kell hadni, azomba ru-
hával fed bé az fazakat, ted meleg hellyre had kellyen meg, midőn meg kéll, hánd 
forró vízben és gyenge lészen, az tálban nád mézzel hintsd meg, vid az asztalra.

Süveg fánk
Tsinály tésztát két vagy három tyúkmonyal, lisztet, azt el lapítván igen szép 

vékonyon lapítsd el, ted egy tálban, vagy medentzében, fed bé, ragd szitára hogy 
a’ vize le folyjék, és vajba rántsd meg, és süveg formára maradván ad fel.

Dió béles
Tsinálly tésztát tyúkmonyal, mint a’ tésztát lapítsd el, törj diót sokat meg tisz-

togatván, törjd/!/ meg a’ mosárban vajban rántsd meg, ragd a’ tésztára, hajtogasd 
öszve, kementzében süsd meg, ha meg vajazad annál jobb ízű.

Szilvás béles
Főzd meg a’ szilvát, az  magvát ki hánván vagdald szép aprón, abban bors, 

szekfű, tsinály tésztát mint a’ laskának, metéld el kerekdeden mint a’ tenyered, 
ragd réá a’ szilvát felyül, fond bé körül hogy ki ne bomollyék, és mártsd meg 
kadotzban, ad fel.

Zab kása
A zab kását ted fel a’ tűzhöz vizzel akár téjjel, törd meg ad fel, vajazd meg, de 

jobb ha téjjel. A zab kását pedig úgy tsinályák, hogy egy nagy üstben fel tesznek 
két vagy három véka zabot az üsthöz képest, és meg főzik a’ míg a’ tokja le koppad, 
az után meg szárasztyák az kementzében, és meg törik a’ kása törőben, mert más-
képpen nem koppad le, igen jó kása a’ ki szereti, és szerit teheti, leg főképpen, ha 
el tugya készítteni.

kadotz – tojással, tejjel, sörrel hígított lisztpép, panírmorzsa
pila – rizskásából készült étel
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ÁT Hóstáti kertek öntözése régen és most

A hagyomány úgy tartja, hogy Bocskai István, Erdély fejedelme hajdúkat tele-
pített a Hóstátba, és az ő leszármazottaikat tekintik hóstátiaknak. Más vélemény 
szerint a német eredet a meghatározó. Ez képezte a magját a hóstáti közösségnek, 
de később a hóstátok lakossága Erdély minden részéről verődött össze. A legtöb-
ben a közeli Kalotaszegről és a Mezőségről, a Kolozsvár közvetlen környezetében 
lévő falvakból érkeztek. Megélhetésük alapja a gazdálkodás, a földművelés és az 
állattenyésztés volt. Noha a 18–19. században is újabb bevándorlókkal gyarapod-
tak, oly egységes és sajátos kultúrát alakítottak ki, hogy a romániai magyar nem-
zetiség egyik kicsiny, de önálló néprajzi csoportjának tekinthetők.

Kolozsvárnak a keleti és az északi várfalakon kívüli peremnegyedeit a 19. szá-
zadig hóstátokként ismerték. Az  itt lakó földműves népet (hóstátiak) hagyo-
mányos életmódja, belső szokásrendszere külön közösséggé kovácsolta, büszkén 
vallották és vallják magukat mind a mai napig városi polgároknak, ugyanakkor 
„földészeknek” is. Hagyományaikat félvárosi mivoltuk ellenére is sokáig megőriz-
ték; ennek egyik külső jeléhez, a viselethez az idősebb nemzedék tagjai még ma is 
ragaszkodnak, és erről könnyen felismerhetők.

A hóstáti porták tágasak, több épületből állnak, egy központi udvar képezi a 
birtok magját. Minden porta rendszerint két házból áll: az úgynevezett első ház, 
amelyik mindig az utcára néz, illetve a kis ház, amelyik többnyire a nyári konyha 
szerepét töltötte be. Az első házat tulajdonképpen csak ünnepi alkalmakkor hasz-
nálták, itt rendezték be a tisztaszobát is. Az utcára néző ház homlokzata magas, 
két magas ablakkal. A legtöbb háznak tornáca is van. A kapu általában két részből 
áll: a fedett kisajtó, valamint a deszkából (az utóbbi időkben kovácsoltvasból és 
lemezből) épült kétfelé nyíló nagykapu. Ilyen házuk volt az én őseimnek is, sőt a 
nagyszüleimé is hasonlított ehhez, amire még jól emlékszem. A kisajtó homlok-
zatára vagy oszlopára szokás szerint felírták az építő nevét és az építés évét. Ha 
a hóstáti viseletet és zenei hagyományokat elemezzük, felfedezhetjük az osztrák-
tiroli eredetet. A  hóstátiak összetartozásban, munkabírásban is német eredetre 
vezethetők vissza, még ha az a későbbiekben is alakult ki. Tehát a hóstáti kerté-
szeket Kolozsvár külterületére, a Szamos két partjára telepítették, és ezzel elindult 
a konyhakertészet igazi fejlődése.

A konyhakerti zöldségeket azonban öntözni kellett, ahhoz, hogy megfelelő ter-
més legyen, és ne dolgozzanak hiába. A vizet természetesen a Szamos biztosította. 
Kutakat ástak, és a folyó megszűrt vizét használták fel öntözésre. Nem volt olyan 
ház, kert, amelyen ne lett volna kút. A malom meghajtására a Malomárok volt al-
kalmas (végső fokon ez is a Szamos vize), a lefolyó felesleget viszont a konyhakert 
öntözésére fogták fel. Így dolgoztak a nagyszüleim, akik már a Malomárok vizét 
bolgárkerékkel hozták a kertbe és öntözték a zöldségeket. Ez az öntözési mód bi-
zonyos tekintetben hasonlított a Mátyás korabeli kertek öntözőberendezéseihez. 
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Mind a mai napig fel tudjuk használni azokat a kutakat, melyeket őseink ástak és 
kővel raktak ki. A régi hóstáti kertekben csatornarendszerrel öntöztek, aztán kö-
vetkezett a szivattyús öntözőberendezés, ahol a vizet a villanymotor meghajtású 
szivattyú nyomja a csőrendszerbe. Ma már nem ritka a gazdaságosabb csepegtető 
rendszer, főleg ott, ahol kevesebb az öntözővíz. A vezetékes vizet nagy tárolók-
ban tisztítják, fertőtlenítik, ami a növénynek nem igazán használ, no meg a „zse-
bünknek sem”, ezért a csepegtetős öntözésre is lehetőleg a kút vizét használjuk. 
Kis áldozattal sokkal többet nyerünk. A  tömbházak elszaporodásával a hóstáti 
kertek mind kiszorultak a külterületekre, de a legtöbbnek a kútja ma is megvan 
és működik. Én még az árasztásos öntözést alkalmazom, de már a szomszédság a 
csepegtetős rendszert, annyi különbséggel, hogy a tartályt tölti fel vízzel a kútból.

Miután évről évre próbálom észszerűsíteni a gazdaságot, remélem, egyszer 
majd én is bevezetem a csepegtetős öntözést.

Vígh Juliánna
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A rejtvényben gróf Zrínyi Miklós (1620–1664) hadvezér, író, a Szigeti veszedelem szerző-
je Mátyás király hőstetteit méltató feljegyzése található.
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Az Életfa Családsegítő Egyesület  
gyermekoldala

Volt egyszer egy Király Mátyás nevű varga, aki Mátyás napján meg 
akarta tisztelni a királyt, mint rokonát. Az ajtónálló azonban nem 
akarta beengedni a palotába. 
Mátyás királlyal kapcsolatban számos szólás, közmondás született. Egyet az 
alábbi hálóból olvashatsz majd ki, miután a mozaikdarabokról bemásoltad a 
betűket (segítenek a színek). A szólás jelentése: óriási különbség.
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Mátyás király méltatása Zrínyi Miklós soraival
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