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Beköszöntő

Nyolcadik kalendáriumunkat indítjuk útjára a tizedik Kolozsvári Magyar 
Napokon, reményeink szerint az előzőkhöz hasonló színes, érdekes, 
olvasmányos tartalommal.

Régi rovataink mellett újjal is jelentkezünk, a madárbarátokra figyelve, bátorí-
tani szeretnénk mindazokat, akiknek erre lehetőségük van, hogy a városi élet-
körülményeket egyre jobban megszokó apró szárnyasokat igyekezzenek segíteni 
étellel, itallal, menedékkel, szeretettel.

Eddig is beszámoltunk a Kolozsvári Magyar Napokról, ezúttal azonban a 
tizedikhez érkezve, felelevenítjük a kezdeteket, megemlékezünk a legfontosabb 
pillanatokról – bár bizonyára az ízlések különböznek, s minden résztvevőnek 
lehet saját kedvence. Van miből válogatni, hiszen évente több száz program hívo-
gatja, szórakoztatja nemcsak a mostani kolozsváriakat, de a más vidékekre elke-
rülteket és a turistákat is. Örömünkre és megelégedésünkre idegenforgalmi ne-
vezetesség is ez a hét. És jó arról is beszélni, hogy Erdély-szerte egyre több város 
magyar közössége rendez magyar napokat Temesváron, Déván, Marosvásárhe-
lyen, Nagyenyeden, Nagyváradon, Szatmáron, Nagyszebenben, Brassóban…

És említsük meg azt is, hogy kalendáriumunk is néhány éve a Kolozsvári Ma-
gyar Napokra figyelve változtatta meg az „időszámítását”, s tért át a megszokott 
január–decemberi  beosztásról az augusztus–július évre.

Ebben a kötetben külön figyelmet szentelünk – az Ady Endre-emlékévre fi-
gyelve – egyik legnagyobb költőnknek, kolozsvári kötődéseiről szólunk, s meg-
mutatjuk, milyen erős és változatos hatással volt a költőóriás kései kolozsvári, er-
délyi költőutódaira. Városnegyedeink közül ez alkalommal a Donát (Grigorescu) 
negyedről szól több mint tucatnyi írásunk: régi lakóira emlékezünk, mai lakói 
vallanak kötődéseikről, tervezők emlékeznek, mit álmodtak ezelőtt hatvan évvel 
a tervasztalok mellett, és mit alakított rajta az „aranykorszak”, illetve az azt kö-
vető „nemistudommilyen” korszak harminc esztendeje. Visszatekintő rovatunk-
ban természetszerűen a száz évvel ezelőtti mindennapok gondjaiba, megpróbál-
tatásaiba tekinthetünk az Ellenzék és a Keleti Újság hasábjairól beemelt hírekkel. 
A mai olvasó megnyugtatására: ezeket hitelesíti az egykori cenzor neve, nem 
kacsák, légből kapott országvesztő hírek ám ezek… És persze sorjáznak a ko-
lozsvári kincseknek nevezett, kiváló lakóinak szentelt portrék, illetve értékes 
intézményei, épületei is bemutatkoznak.

Röviden szólva igyekeztünk – mai és egykor a városban élt szerzőink segítsé-
gével – a korábban kipróbált keretek között ismét élvezetes városnézést kínálni 
– remélhetőleg – hűséges olvasóinknak. Megköszönjük ezúttal is tehát szerző-
inknek, munkatársainknak munkájukat, és mindazok érdeklődését, értékelő vé-
leményét, akikért ezeket a kalendáriumokat minden éven útjukra bocsátjuk.

A szerkesztők
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Csütörtök Boglárka, Péter, Nimród  
Liguori Szt. Alfonz 

Boglárka – magyar eredetű; je-
lentése: ékköves, gyöngyös gomb 
alakú ékítmény.

1 175 éve, 1844-ben született Sigmond Dezső közgazdász, 
politikus, a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
105 éve, 1914-ben Kolozsvárt is elkezdődött az első világ-
háborús általános mozgósítás, a 19 és 42 év közötti férfiak-
nak hadba kellett vonulniuk.

Ha esik az eső, nem 
lesz kukorica.

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

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2 280 éve, 1739-ben iktatták a kolozsvári plébánosi tisztség-
be Biró Jánost, akinek nevéhez fűződik a főtéri templom 
barokk ízlésű berendezése 1740–1750 között.

3 Szombat Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
Kira

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

3 115 éve, 1904-ben megérkezett Budapestről a Szent György- -
szobor másolata, a következő hónap végén helyezték el a 
Lux Kálmán tervezte talapzatán az Arany János (ma Lucian 
Blaga) téren (1960 óta a szobor a Farkas utcában található).

4 Vasárnap Dominika, Domokos, Kriszta  
Vianney Szt. János

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

4 Ha Domonkos forró,  
kemény tél várható.  
Domonkos napján 
ha esik, a tél szá-
razsággal telik.

5 Hétfő Jázmin, Krisztina, Zita  
Havas Boldogasszony

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

5

6 Kedd Berta, Bettina  
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű; jelentése: 
Perchta istennő nevéből.

6 Az Úr színeválto-
zása a szőlőknek 
tarkulása.

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

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

7 180 éve, 1839-ben született Zágrábban Machik Béla orvos-
doktor, 1869-től tíz évig Kolozsváron egyetemi tanár.

8 Csütörtök Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: a gótok támasza.

8

9 Péntek Emőd, Loránd  
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

9

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

Lóránt – germán eredetű; jelenté-
se: dicsőség + merész.

10 50 éve, 1969-ben hunyt el Budapesten Kodolányi János író, 
újságíró, a népi írók kiemelkedő képviselője.

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

11 Vasárnap Tibor, Tiborc, Zsuzsanna  
Szt. Klára

Tibor – a Tiborc rövidülése, latin 
eredetű; jelentése: Tibur városá-
ból való férfi.

11
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér hava. 
Nyárutó

Névfejtő Népi időjóslások

12 Hétfő Diána, Klára  
Chantal Szt. Johanna Franciska

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

12 165 éve, 1854-ben hunyt el Marosvásárhelyen Antal János 
református püspök. 
95 éve, 1924-ben hunyt el Budapesten Bródy Sándor író, 
drámaíró és publicista.

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

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13 85 éve, 1934. augusztus 13–20-án alakult meg Marosvá-
sárhelyen a kolozsvári székhelyű Magyar Dolgozók Orszá-
gos Szövetsége (MADOSZ).

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

Özséb – görög–latin eredetű; 
jelentése: istenfélő, jámbor.

14 80 éve, 1939-ben született Csíkkozmáson Gergely István 
szobrászművész (†2008. március 13., Kolozsvár). 
60 éve, 1959-ben hunyt el Jávor Pál színész, az első ma-
gyar férfi filmsztár.

15 Csütörtök Mária  
Nagyboldogasszony

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

15 430 éve, 1589-ben született Báthory Gábor erdélyi fejedelem. Nagyboldogasszony 
napja derült idejé-
vel a jó gyümölcs- 
és szőlőtermés 
előhírnöke.

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

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

16 220 éve, 1799-ben a Főkormányszék elrendelte a városi 
rendőrhivatal létesítését, élén egy rendőrigazgatóval.

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

17 90 éve, 1929-ben hunyt el Kisbaconban Benedek Elek új-
ságíró, író, a nagy mesemondó, a magyar gyermekirodalom 
egyik megteremtője. 
75 éve, 1944-ben született Kolozsváron Papp Tibor költő, 
zenekritikus (†2011. október 26., Kolozsvár).

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

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata. 

18 105 éve, 1914-ben, Ferenc József császár-király születés-
napját országos katonanappá nyilvánították: Kolozsvárt ka-
tonai díszszemlét tartottak, Mailáth Gusztáv Károly püspök 
nagymisét celebrált a főtéri templomban, a meghívottak a 
New York szálló éttermében banketteztek.

19 Hétfő Huba  
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19

20 Kedd Nemzeti ünnep  
Az államalapítás ünnepe  
Szt. István király 

István – görög–német–magyar 
eredetű; jelentése: virágkoszorú.

20 75 éve, 1944-ben négy festőművész (Abodi Nagy Béla, 
Andrásy Zoltán, Fülöp Antal Andor, Szolnay Sándor) és 
három szobrász (Benczédi Sándor, Szervátiusz Jenő, Vida 
Géza) csoportos kiállítását rendezték meg a Műcsarnokban. 
50 éve, 1969-ben a Herbák János (Clujana) Bőr- és cipő-
gyár sporttelepén felavatták Herbák János Vetró Artúr 
készítette mellszobrát.

Ha István napja 
esős,  
száraz lesz az ősz.

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

Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

21
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22 Csütörtök Menyhért, Mirjám  
Szűz Mária királynő

Menyhért – héber eredetű; jelen-
tése: királyi fény.

22 100 éve, 1919-ben a román hatóságok fegyveres katonai 
kísérettel „átvették” a Toldalagi–Korda-palota emeletén 
működő Kolozsvári Zenekonzervatóriumot; ősszel a magyar 
tanárok Lavotta Rezső és Rezik Károly vezetésével magyar 
zenekonzervatóriumot alapítottak.

23 Péntek 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 Szombat Bertalan, Aliz, Delinke  
Szt. Bertalan apostol

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

24 525 éve, 1494-ben II. Ulászló király elrendelte, hogy a 
Szent Ferenc-rendi minoriták Kolozsvárt épülő temploma és 
monostora részére a tordai sóaknából évi 300 aranyforint 
értékű sót utaljanak ki. 
70 éve, 1949-ben a Ferenc József (Horea) úti neológ zsina-
gógában magyar és román nyelvű emléktáblákat helyeztek 
el emlékeztetőül az 1944-es gettózásra, deportálásokra és 
azok áldozataira.

Amilyen Szent Ber-
talan, olyan az ősz.

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

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

25 130 éve, 1889-ben Éltes Károly apátplébános ünnepi nagy-
misén felszentelte a főtéri templom festett ablakait.

26 Hétfő Endre, Mónika, Izsó, Rita, 
Zamfira 

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

26

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

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

27 130 éve, 1889-ben Kolozsvár város törvényhatósága Kos-
suth Lajost a város díszpolgárává választotta.

28 Szerda Ágoston, Mózes  
Szt. Ágoston

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

28 110 éve, 1909-ben született Mikeszászán Asztalos István 
író (†1960. március 5., Kolozsvár).
100 éve, 1919-ben született Mikó Ervin újságíró, riporter, az 
Igazság c. napilap szerkesztője, az Utunk belső munkatársa.

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

János – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes. 

29 585 éve, 1434-ben született Janus Pannonius pécsi püspök, 
az első név szerint ismert magyar költő és humanista. 
100 éve, 1919-ben a hatalomváltás óta először tartottak 
templomi hangversenyt a Szent Mihály-templomban.

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

30 445 éve, 1574-ben született Szenczi Molnár Albert refor-
mátus pap, Biblia-kiadó, zsoltárköltő, egyházi író  
(†1634. január 17., Kolozsvár).

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

Erika – germán–latin eredetű; 
jelentése: nagyra becsült.

31 425 éve, 1594-ben Báthory Zsigmond a kolozsvári piacté-
ren lefejeztette az országgyűlésre érkezett törökpárti főura-
kat: Kendi Sándort, Kendi Gábort, Iffjú Jánost, Forró Jánost, 
Szentegyedi Literáti Gergelyt. 
100 éve, 1919-ben született Sztánán Ifj. Kós Károly nép-
rajzkutató, az MTA tagja, az erdélyi magyar néprajztudo-
mány kiemelkedő alakja (†1996. február 29., Kolozsvár).
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Gergely Balázs

A kolozsváriak Mátyása

– Jó öreg, mondd, hol van a világ közepe? – kérdezé Mátyás király.
– Ahol a király áll. Nekünk pedig rendre itt, ahol mi vagyunk – felelé a 

mese bölcse.

Itt feszít bronzlován Hunyadi Mátyás, mi pedig rendre itt vagyunk körülötte. Át-
utazók és helybéliek – régi és új kolozsváriak, akik a város Főterén járva-kelve óha-
tatlanul fel-felpillantunk rá. Van, aki pusztán Fadrusz János páratlan képzőművésze-
ti alkotását csodálja benne, s van, aki a nagy királyt – királyát – is megsüvegeli.

Hol lenne hát a világ közepe, ha nem itt, Kolozsváron? Megmosolyogtató? 
Hadd legyek elfogult egy gondolatfuttatás erejéig, amelynek alapja az az egye-
dülálló viszony, amely a néhai Hunyadi Mátyást Kolozsvárral, s kiváltképp annak 
magyarságával, évszázadok óta szorosan összefűzi.

A történet 575 évvel ezelőtt, Méhffi   Jakab kolozsvári szőlősgazda óvári há-
zában kezdődött, ahol Szilágyi Erzsébet – Hunyadi János erdélyi vajda hitvese 
– egy téli napon megszülte második fi át, Mátyást. A nagy hatalmú családfő vá-
lasztása tudatosan esett Kolozsvárra, amikor a születendő gyermek és édesanyja 
számára egy biztonságos, a családhoz kipróbáltan hű és a gyermekek nevelése 
szempontjából is alkalmas helyet keresett. Az újszülött fi út a város plébániatemp-
lomában, a Szent Mihály-templomban keresztelték meg, s ezt követően Kolozsvá-
ron pallérozódott „éretlen kamaszkoráig”.

Másfél évtizeddel később a budai országgyűlés egyházi és világi elöljárói ki-
rállyá választották az ifjú Mátyást, aki uralkodóként sem feledkezett meg szülővá-
rosáról. A király élete végéig 
többször is kivételes kegyei-
ben részesítette Kolozsvárt, 
erős alapot építve ezáltal 
máig élő s meghatározó 
kultuszának. Megválasz-
tását követően visszaadta 
szülővárosának a korábban 
elvesztett kiváltságait, vala-
mint többéves adó- és vám-
mentességgel jutalmazta. 
Évekkel később, dacára an-
nak, hogy Kolozsvár csat-
lakozott egy ellene kirob-
bant erdélyi lázadáshoz, Szoboravatás, 1902. Rohonyi Iván archívumából
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megkegyelmezett a város-
nak, mi több, újabb kivált-
ságokkal halmozta el. Bár 
e jelentős királyi gesztusok 
lassan feledésbe merültek, 
Mátyás kegyeinek memen-
tójaként ma is itt magaslik a 
kolozsvári „via sacra” keleti 
végében a város kőből ra-
kott koronaékszere, a Farkas 
utcai templom.

Minden bizonnyal a ki-
rály halálát követő nehéz 
idők is közrejátszottak ab-
ban, hogy a Mátyás-kultusz 
országszerte, így Kolozsvá-
ron is életre kelt s erősödött. 
Erről tanúskodik Heltai Gás-
pár 1575-ben Kolozsváron 
megjelentetett krónikája is, 
amelyben már bőven fellel-
hetők a kibontakozó kultusz 
gyöngyszemei.

A  történelemkönyvek ri-
deg valóságának gyakorta 
homlokegyenest ellentmon-
dó folklór idealizált Mátyás-
képén túl a szülőház és a 
Főteret uraló monumentális 

Mátyás-szobor sajátosan kolozsvári pillérei ennek a tiszteletnek, melyet a jelen 
többnemzetiségű városában már kizárólag a magyarság ápol. A Mátyás korabeli 
Kolozsvár-Klausenburgjának meghatározó szászsága az évszázadok során eltűnt 
a városból, a románok körében pedig nyoma sincs a Mátyás-kultusznak. A róla 
szóló élő folklór, a mesék és mondák hiányát az sem ellensúlyozza, hogy a román 
történetírás több ízben is megpróbálta Hunyadi Mátyást – származási alapon – 
román uralkodóként feltüntetni. Vélhetően nem is annyira a vérségi kapcsolatok 
hiánya tette kudarcossá ezeket a próbálkozásokat, mint inkább az, hogy a ro-
mánság nem tudott azonosulni egy magyar uralkodó kultuszával, s a magyarok 
erős ragaszkodása tovább erősítette a távolságtartást, idegenkedést.

Száz éve már, hogy Erdélyt Romániához csatolták, s ez idő alatt a román fenn-
hatóság közigazgatási, politikai és gazdasági értelemben egyaránt kiteljesedett a 
kincses városban. Miközben a nemzetiségi arányok megfordításával Cluj-Napoca 
módszeresen bedarálta a hajdani Kolozsvárt, a Mátyás-kultusz a ritka értékek 

Szoboravatás, 1902. Rohonyi Iván archívumából

Kolozsvári Magyar Napok, 2013
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egyike, amelyet tőlünk sem elvenni, sem felszámolni nem tudtak. A kolozsvári 
magyarok ösztönösen kapaszkodtak abba, aki büszkén és magabiztosan állta a 
sarat a kincses város Főterén: Mátyásba, a bronzba öntött igazságba.

Miközben amolyan képzeletbeli védelmezőként tekintettek Fadrusz János 
monumentális alkotására, védték is folyamatosan, ha kellett. És bizony kellett. 
Az első világháborút követően ökrökkel próbálták lerángatni a lováról, később 
több ízben helyeztek ki rá történelemhamisító bronzcímkéket. Született terv az 
elköltöztetésére is, és volt idő, hogy a régészet leple alatt éveken át sáros építőte-
leppé silányították az igényesen kialakított, valóban egyedi környezetét. Talán a 
leggroteszkebb semlegesítési kísérlet a kilencvenes évek derekán zajlott, amikor 
piros, sárga, kék trikolórokkal tűzdelték körbe a szobrot, s biztos, ami biztos, 
a környékén még a padokat és a szemetesládákat is trikolórra mázolták. Paradox 
módon mindezeknek is köszönhető, hogy Mátyás király alakja egyre mélyebben 
beépült a kolozsvári magyarok kulturális tudatába, és az erő, a nagyság, igazsá-
gosság mellett egyre inkább a megmaradásunk jelképévé válhatott.

Nem véletlen tehát, hogy a Kárpát-medence magyar közösségei közül min-
den bizonnyal a kolozsvári magyarságban a legerősebb a Mátyás-tisztelet. Lovas 
szobra a leleplezését követően szinte azonnal a kincses város szimbólumává vált, 

Mátyás király szülőháza. Gergely Balázs archívuma
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Kolozsvári Mátyás Napok, 2018
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mi több, önálló életre kelt. A  monumentális alkotásból áradó magabiztos erő 
tovább fokozta a király személyét övező kultuszt, amely az elmúlt évszázad meg-
próbáltatásai során többször is pozitívan hatott vissza a már-már reményvesztett 
közösségre. Miként Csaba királyfi  a székelység, úgy vált Mátyás király a kolozs-
vári magyarok eszményképévé és képzeletbeli védelmezőjévé.

A leírtak fényében újra felvethető a kérdés: itt, az elsinkófált évezred váro sá-
ban, a sokak által elveszettnek hitt Kolozsváron lenne nekünk a világ közepe?

Tíz éve már, hogy augusztusonként, éves rendszerességgel összegyűlünk a 
kincses város Főterén, Mátyás király lovas szobra alatt. Nem siratni, ünnepelni 
jövünk. Egymást köszönteni. Közösen énekelni és táncolni, fogadni a hazatérőket 
és vendégül látni az idelátogatókat. Mindenkit.

Ott, ahol a király áll, és körülötte, ahol mi vagyunk. Házigazdaként, ahogy illik.

Kolozsvári Magyar Napok, 2016
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V isszatekintő rovatunkat teljes egészében a száz évvel ezelőtti lapokból ollóz-
tuk ki, szinte találomra. Bármelyik lapszámot nézzük, az impériumváltás 
hétköznapjainak gondjai, tapasztalatai tűnnek elő. Kétségtelen, hogy sok 

jelenség, vélekedés nagyon ismerősnek tűnik a mai olvasó számára, az anyanyelvi 
oktatással kapcsolatos, furmányos érvelés a fiatal román egyetem tanára tollából, 
a bukaresti román lapban közzétett Janovics-féle felháborodás, az újrafelmelegített 
városi villamosközlekedés ötlete (melyre a Ceaușescu-féle aranykorszakig kellett vár-
nia a városnak…) mind érdekes villanásai Kolozsvár torokszorító hétköznapjainak. 
Úgy gondoljuk: sok kommentárt nem igényelnek ezek a szövegek, talán csak annyit, 
hogy az üresen maradt sorokat is lemásoltuk a fakult újságokból, ezek a cenzú-
ra áldásos közbeavatkozásainak emlékei. S az olvasó megnyugtatására egy rajzon 
nemcsak a Lapkiadó logóját mutatjuk be, de ott látható alatta egy sor is: Cenzurat 
O. Hulea. Ezeket  a szövegeket értő szemek ellenőrizték, nem tartalmaznak állami 
és katonai titkokat, nem ellenségesek a berendezkedő hatalommal szemben, azaz 
szigorúan ellenőrzöttek. (H. Sz. Gy.)

Ellenzék, 1919. szeptember 5.

A német békeszerződést véglegesítik
Az osztrák szerződés ünnepélyes aláírása – A háború 
Habsburgok büne – A nemzetek ártatlanok

Lyon, szeptember 4. A végleges német békeszerződés, amelyet a főtanács au-
gusztus 31-én befejezett, lényeges változtatásokat nem foglal magában. A hozzá-
ja csatolt magyarázó levél Ausztriát felelőssé teszi a háborúért, azonban a háború 
előidézése tekintetében igazságosan megállapítja, hogy a háború előidézésében 
a Habsburgoké volt a főszerep, s az osztrák népnek ehhez vajmi kevés köze volt. 
A szerződés tekintetbe veszi azt is, hogy a jelenlegi hatmillió lakosságra leszál-
lított Ausztria nem lehet teljes mértékben felelős az egész Monarchia bűnéért. 
A szövetségesek megígérték, hogy gazdaságilag és pénzügyileg minden erejük-
ből támogatni fogják az új köztársaságot (Viitorul).

Az ünnepélyes aláirás
Lyon, szept. 4. Kedden minden ünnepélyesség nélkül átadták az osztrák béke-

szerződést. Dutasta, a konferencia titkára Saint Germainba autózott, ahol letette 
Renner kancellár kezébe a szerződés szövegét, a kísérőlevelekkel együtt.

Ezt az okmányt tegnap már valamennyi lap közölte. A békealáírás hetedikére 
lett kitűzve. Az ünnepélyes aktust a Saint Germain-i palotában a ceremóniate-
remben tartják meg (Viitorul).
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Lyon, szept. 4. A kedden átadott osztrák békeszerződés egyik záradéka szi-
gorúan megtíltja Ausztriának a Németországhoz való csatlakozást (Viitorul).

A Morning Post értesülései szerint Románia már előre megtagadta Ausztria 
békéjének aláírását. Egyik érve erre az, hogy nem fogadhatja el a kisebbségi 
törvényeket.

A bolgár szerződés és Amerika
Lyon, szept. 4. A szövetséges főtanács hétfőn délután folytatta üléseit, és Bul-

gária ügyével foglalkozott. Néhány részletkérdéstől eltekintve, az egész szerző-
dés már készen áll.

A területi kérdésekben még nincs végleges megállapodás, a bolgároknak az 
Égei-tengerhez biztosítandó kijárás megállapítása miatt. E tekintetben a döntést 
elhalasztották, amíg a helyszínen működő amerikai bizottság jelentései be nem 
érkeznek, s amíg az Egyesült Államok nem közlik a konferenciával álláspontju-
kat, amely különösen Dedeagacsra vonatkozik.

A javaslatok egy része gazdasági természetű bolgár–görög koncessziókat kí-
ván. Egy közbeeső semleges állam létesítése is szóba került.

Hétfőn Clemenceau elnöklete alatt is volt egy főtanácsülés, amely szintén a 
bolgár határokkal foglalkozott. Megpróbálták olyan formába önteni a szerződést, 
hogy a hetek óta várakozó bolgár delegációval rövid idő alatt közölhető legyen 
szövege (Viitorul).

Törökország is talpra áll
Páris, szept. 4. Az amerikai bizottság, amely a török kérdéssel foglalkozott és 

Törökországban tett körutakat, Párisba visszatért. A bizottság jelentése szerint 
a Dardanellák kérdését csakis barátságos úton lehet megoldani a hatalmak és 
Törökország között.

A német béke szentesítése
Lyon, szept. 4. A francia kamara a hét végére elkészül a német béke ratifiká-

ciójával, és a békét szombaton szentesíteni fogja (Viitorul).

Füstbe ment terv
A főtanács az augusztus 26-án tartott egyik ülésében visszautasította a dunai 

konföderáció tervét (Adeverul).
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Donát – az élő legenda

Melyik az a fogalom, amelynek szövevényében összefutnak a katolikus legen-
dárium szálai a Reményik Sándor nevével, a kolozsvári polgár dacos kiállása a 
fotográfia történetével, helytörténet és ideológiai háború, a  fanatikus tornata-
nár s az elszánt szobrász, egy harmadikos diák és a Habsburg Birodalom, Thor 
viharisten és Buda városa, szőlőskert és blokknegyed, Amerika felfedezése és 
a „vinum de Hoia”, elnyomás és lázadás, a maratoni futás és a jezsuiták által 
behozott barokk, a Kolozsvári Magyar Napok és a külvárosi iskola? Ki hinné, 
hogy mindezt egy nem túl méretes, nem túl jelentős 18. századi barokk szobor 
testesíti meg, amely egyetlen kor emberét sem hagyta közömbösen, függetlenül 
attól, hogy szidták, átköltötték, versben dicsőítették, leborogatták és összetörték, 
nevüket vésték bele, felújították, átköltöztették, megvették, fényképezték vagy 
névadójukká választották? Erre a kis, egyszerű szoborra vetítette ki minden kor 
a maga érzéseit, értékeit, és azért gyűjtöttem össze ezeket az adatokat, mert bár 
külön-külön is érdekesek, de összességükben lenyűgöző őket számba venni.

Ki volt Szent Donát, akiről ezt a szobrot mintázták?
Számomra ebben az egész Donát-szobros történetben a sokrétűsége a legér-

dekesebb. Ott állt, főleg az idősebb kolozsváriak tudják, hogy hol, a Reményik-
villa kertjének a tetejében, a  gerincen állt ez a kis magányos szobor. A  hegy 
tömegéhez képest picike, szinte két méter magas, a talpazattal együtt valamivel 
magasabb. Olyan rejtélyes volt, ahogy két keze-lába letörött, kárt tett benne az 
időjárás is, az emberek is, nincs rajta felirat, és ez a látvány beindítja az ember 
fantáziáját: ki ez és mit keres itt?

Ha ránézünk a szoborra, egy római katonát látunk, és akkor ez lenne az egyik 
rétege a történetnek. Szent Donát vagy Donatus (nevének a jelentése: az  Isten 
ajándéka) a szőlőskertek védőszentje a katolikus hívek számára. Régen a Hója 
déli oldalát szőlőskertek borították, és tudni érdemes, hogy a kolozsvári bornak 
nagy szerepe volt a város bevételeit illetően. Olyannyira tilos volt máshol termett 
bort behozni a városba, hogy ha valakit rajtakaptak, akár ki is végezték érte. 
Akár jó lett a bor, akár rossz, Kolozsváron csak azt lehetett inni. (A régi kolozsvá-
ri polgárok fennmaradt naplóiban egyik alapbejegyzés a természeti események, 
a betegségek és tűzvészek mellett a bor milyensége.) Minden jómódú kolozsvári 
polgárnak volt szőlője, s azt nagy buzgalommal művelte, műveltette.

I.

Ennek a szőlősnek a tetejébe állították fel Szent Donát szobrát. Mivel több 
Szent Donát is létezett, összekeverednek, vegyülnek az élettörténetek, néha ne-
héz megállapítani, hogy melyik Szent Donátról beszélünk. A mi esetünkben a 
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pannóniai Szent Donát-
ról, és nem az arezzóiról 
van szó. Az arezzói Szent 
Donát püspök, ezért püs-
pöksüveggel meg pásztor-
bottal szokták ábrázolni, 
a  pannóniai Szent Donát 
jelképe pedig a katonaru-
ha és a villám, hiszen ő a 
szőlőskertek védőszentje, 
aki viharkárok és a jégve-
rés ellen véd.

Donát római légiós volt 
a második században, és 
Pannóniában, a  mai Du-
nántúl területén szolgált. 
Legendája szerint a légiót, 
ahol szolgált, és ahol sok 
keresztény volt, sarokba 
szorította az ellenség. Mi-
vel vizük is elfogyott, na-
gyon kétségbeesett hely-
zetben voltak. Ekkor az ő 
imáinak hatására eleredt 
az eső, a  villám s a jég-
verés az ellenséget elker-
gette, az ő katonáit pedig 
felüdítette és győzelemre 
segítette Isten. Csodatet-
téért mártírhalállal jutal-
mazták meg, vértanú lett 
keresztény hitéért. A  le-
gendából az is kiderül, 
hogy miképpen kapcsoló-
dott össze Donát neve a viharral. Eredetileg a római katakombákban őrizték az 
ereklyéjét, majd a Rajna vidékére szállították. Útközben a kísérő papot villámcsa-
pás érte, azonban semmi baja nem történt. Ezt Donát közbenjárásának tulajdoní-
totta. Kultusza a rajnai borvidéken, de Magyarországon is gyorsan kibontakozott. 
Elterjedt az a szokás, hogy az elemi csapások elhárításáért hozzá könyörögtek, 
névünnepén körmenettel is megtisztelték. Még ortodox Szent Donát is létezik, ne-
vével számos nagyon érdekes történet fonódik össze. Augusztus 7-én van a napja, 
vértanúsága napja, hiszen akkor születik a szent, amikor az ember meghal. Nem 
hagyomány megemlékezni rá mifelénk, de nem árt tudni.

A Donát-szobornál 1936. május 17-én. Balról jobbra: 
Járosi Andor, Benczúr László, Lám Béla, Koren Emil, 

Lám Leo, Reményik Sándor, Karácsony Benő. 
Rohonyi Iván archívumából



21AUGUSZTUS

D
O

N
ÁT / G

R
IG

O
R

ESCU
 N

EG
YED

II.

Lássuk a történet második rétegét: milyen körülmények között jelent meg 
ez a szobor az eredeti helyén és miért? Miért olyan fontos nekünk ez a Szent 
Donát?

Amikor Habsburg-uralom alá került Erdély, az ekkor túlnyomóan protestáns, 
öntudatosan polgári Kolozsvár irányítására megjelent a jelentős tisztikar és a 
hadsereg. Rövidesen utána a Főkormányszék is felköltözött Kolozsvárra. Az erős 
Habsburg-jelenlét együtt járt a rekatolizálással, és ez az a periódus, amikor a 
jezsuitákkal együtt a barokk is betör Erdélybe, Kolozsvárra. Kolozsvár nagyon 
mély átalakulások színtere, elveszti ősi önkormányzati rendszerét, az erőviszo-
nyok hirtelen visszájukra fordulnak, az addig nagy fölényben levő polgároknak 
meg kell húzniuk magukat saját városukban. Ekkor kapják vissza a katolikusok a 
főtéri Szent Mihály-templomot, amely előtte 150 évig unitárius templom volt.

Ekkortájt jelent meg ez a kis barokk szobrocska is a Hója-erdő gerincén, aki 
megnézi, nem is sejti, hogy ez a kis szobor egy ideológiai háború része volt. Nem 
sikerült kinyomoznom, hogy ki kezdeményezte, ki készítette, ki tette oda ezt a 
szobrot és pontosan mikor. Egyik szerző a 18. század elejére, másik a közepére 
vagy végére teszi megjelenését. Tény az, hogy a protestáns kolozsvári polgárok 
szőlőskertjei tetején megjelenik ez az akkor új divatú szobor, egy katolikus szent, 
amely az új erőviszonyokat hirdeti, tüntetően. Le nem verheti a polgár, mert az 
nem maradna megtorlás nélkül, de szótlanul sem nézheti, hogy az új hatalom 
az ő kertje végében fitogtatja erejét. Így hát kitalál egy másik történetet, s ez a 
harmadik réteg, amely a Törökvágás helynevet is magyarázza.

III.

E szerint az a római katona, katolikus szent tulajdonképpen nem is szent, 
hanem szőlőpásztor, később juhpásztorrá vedlik át, aki kint töltötte az éjszakát 
a Hójában.

Donát legendáját Versényi György jegyezte le a 19. században: „A szőlők te-
tejében, odafenn a Hója-erdő alatt, áll egy időviselt kőember. Réges-régen pász-
torember volt ez a Dónát, ott legeltette juhait az erdő szélén. Egy éjszaka a hold-
világnál észreveszi, hogy a törökök vágják át a hegyet, hogy a Szamost a Nádas 
terére vezessék, s ne legyen a városnak ivóvize. Lélekszakadva fut be a városba. 
Bezörget a Monostor-kapun, s rohan egyenest a városházára. Csak annyi ideje 
volt, hogy elmondhatta a dolgát. Holtan összerogyott. De a katonaságot hamar 
összetrombitálták, s elkergették az ellenséget. Azután pedig háládatosságból ki-
faragtatták a Dónát képét, s feltették a hegytetőre, az erdő aljába. Még a kőember 
is minden éjszaka leszáll, s körülnéz, hogy nincs-e valami baj a kedves városban? 
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Azután korsóját a Szamosból megmeríti, s úgy tér vissza. Az átvágott hegyet pe-
dig ma is Törökvágásnak híjják.”

Az, hogy lóhalálában leszalad a városba, jelenti a veszélyt, és meghal, a ma-
ratoni futás helyi kistestvére, a mi kicsi házi maratonistánk: 50 km helyett maxi-
mum öt kilométerről beszélhetünk. (Hogy ez akkora táv, amelynek leszaladásába 
egy pásztor semmiképpen nem hal bele, az most lényegtelen.)

IV.

Amint említettem, többrétegű a történet: egyszer a katolikus szent története, 
majd a szobor megjelenésének története, és utána a legenda, amit a kolozsváriak 
fűztek hozzá. Ehhez még hozzájárul és a szobor tekintélyét növeli, hogy ez a szo-
bor bizony a Donát úti Reményik-villa kertjében, a kert végében állt. Reményik 
Sándort nagyon meghitt kapcsolat fűzte a szoborhoz, olyannyira, hogy egy verset 
is írt hozzá:

A Donát-szobor
Almafavirágzáskor és az érő körte idején
Szárazon csengő diófa levelek között –
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S a néma hó alatt –
Íme, valaki aki velem együtt
Örökre itthon maradt.

Tehát ő Donátban a helytállás megtestesítőjét, bajtársát látta.

V.

Odaállították, árván, nem igazán volt neki tömegháttere. A  hatalomváltás 
után, mivel az emberek nem tudták, hogy mit jelképez, azt hitték, hogy ez egy 
ilyen magyar dolog, annak ellenére, hogy elég egyértelműen római katona ru-
hája van. Egyszer egy túlbuzgó román tornatanár a Horea úti iskolából kiment a 
diákjaival és legurította a meredek kert aljáig a szobrot, ekkor letörött a feje és 
el is veszett. Starmüller Géza bácsi és fia, Géza állította helyre, ami elég bátor 
vállalkozásnak számított az átkos időkben. Azt a fejet, amit most láthatunk rajta, 
ifjabb Starmüller Géza faragta a régi képek alapján. Amire helyére került a fel-
újított szobor, eladták a kertet, amely így magánterületté vált. Azt is rebesgették, 
hogy az új tulajdonos építkezni készül s a szobrot bezúzatja, hogy vége legyen a 
sok hívatlan látogatásnak. Hiába műemlék maga a szobor, a kertet bekerítették, 
kutyákkal őriztették, így sokáig nem volt látogatható. Mi is így tudtuk, ezért nem 
is próbálkoztunk vele sokáig.

VI.

Érdekes véletlen folytán jutottam el oda. Szinte húsz évet tanítottam a Donát 
negyedi iskolában, az Onisifor Ghibu Líceumban. Egyszer úgy határozott a ta-
nári kar a szülőkkel összefogva, hogy a Donát negyedi iskola támogatására lét-
rehozunk egy alapítványt. A Donát elnevezés mellett döntöttünk. Az alapítvány 
logóját, amely a szobrot mintázta, Károly Sándor (Hosszú) kiváló képzőművész 
vállalta fel ajándékképpen. Bár nekem akkor még fogalmam sem volt róla, hogy 
hol van és mit jelképez Donát. Csak tetszett nekünk a szobor, és így időközben 
egyre többet tudtunk meg róla és egyre jobban a szívünkhöz nőtt ez a kicsi ér-
dekes jelenség.

A szobor képét másoltuk fel egyentrikónkra, az úgynevezett „donátos pólók-
ra”, amit a Ghibu-líceum diákjai nagy előszeretettel használnak. Amikor bemen-
tem a harmadik osztályba egyik angolórára, rajtam volt ez a trikó, és az egyik kis 
eleven, szemfüles gyerekem, Zorán, azt mondja, hogy „tanár néni, ez nem a Do-
nát-szobor? De. Hisz ez ott van a mi kertünk végében!” Hamarosan fel is vitt oda, 
felmértük a terepet, megismertük a gondozóját, úgyhogy amikor 2010-ben meg-
rendezték az első Kolozsvári Magyar Napokat, és Gergely Balázs megkért, hogy 
társuljunk mi is rendezvényhez, az első gondolatom a Kolozsváros, milyen város? 
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megjelentetése mellett a Donát-játékok megszervezése volt. Végre megközelíthető 
lett a szobor, s ezt az élményt meg szerettük volna osztani másokkal is.

Hogy születtek meg a Donát-játékok? Kéznél volt a monda, a fennebb idézett 
Versényi-változat, lebontottuk elemeire, és mindegyikkel kitaláltunk egy szóra-
koztató, minden porcikát megmozgató próbát. Például Donát észreveszi, hogy az 
éj leple alatt jönnek a törökök. Két csapat felsorakozik egymás mellett úgy, hogy 
egy-egy képviselőjük a vetélytárs csapat elé áll. Ebben a játékban az egy a Donát 
pásztor, a csapat pedig a törökök. Hátat fordít a csapatnak, azok pedig nesztele-
nül osonni kezdenek. Hirtelen megfordul, és akit mozogni lát, az a „török” kiesik. 
A cél az, hogy minél többen eljussanak Donátig anélkül, hogy mozgáson kapja 
őket.

A „Donát beszalad a városba” mozzanat pedig egy minimaraton versenyfu-
tásra adott alkalmat.

A harmadik mozzanat: bekiabál a monostori kapu védőinek. Ehhez a csapatok 
egy-egy képviselője felment a Szent Mihály-templom tornyába, a  csapat többi 
része pedig felkiabált nekik egy üzenetet, ezt kellett minél hívebben rögzítsék. 
Ezután Donát holtan összerogyott. A csapatok képviselői holtnak kellett hogy tet-
tessék magukat, a vetélytársak pedig az élet jelét, mondjuk a kacagást próbálták 
kicsalogatni belőlük szóval. Ezeket a próbákat a Főtéren tartottuk meg.

Ezután felmentünk a Hójába, itt egy tájfutáspróbával kellett megtalálni a 
bejáratot a kerthez, ahol megnézhettük a szobrot. Ennek a kivitelezésében a 
Compass Sportklub segített, maga a tájfutás is nagy élmény volt.

A szobor látogatása következett, itt elhangzottak a történetek, megcsodáltuk 
a kilátást, és végül Donátként pózolhattak a résztvevők, ha fejüket kidugták az 
óriásplakáton. A rendezvényt a díjkiosztó zárta a Főtéren. Több mint 60 gyermek 
vett részt ezen a versenyen, 25 ghibus önkéntes és 12 tanár segített a lebonyo-
lításban. A  visszajelzések alapján a résztvevők nagyon örvendtek, hogy bene-
veztek. Így vált a Donát Alapítvány a Kolozsvári Magyar Napok első kiadásának 
„alapító tagjává”, s ennek idén pont tíz éve.

Ha visszatérünk a legendára, az utolsó mozzanat elgondolkodtató, idézem: 
Még a kőember is minden éjszaka leszáll, s körülnéz, hogy nincs-e valami baj a 
kedves városban. Azután korsóját a Szamosból megmeríti, s úgy tér vissza. Ha 
megfigyeljük a képet, azon nemhogy korsó nem látható, de keze sincsen. Tudjuk, 
hogy az arezzói Szent Donátnak, akiről mondtam, hogy ez nem az a Donát, hi-
szen őt püspöksüveggel ábrázolták, volt egy kehelycsodája. Donát ókeresztény 
püspök volt, aki 362-ben szenvedett mártírhalált. Legendája szerint egy mise al-
kalmával a pogányok leverték a szent kelyhet, amely a földre esett és darabokra 
tört. Donát összeszedte a kehely szilánkjait, az oltárra helyezte, majd imádkozni 
kezdett az Istenhez, aki az összetörteket helyreállítja és „az ember porát újjá-
építi”. A kehely darabjai rövidesen összeforrtak és Donát kezében ismét eggyé 
váltak. És ugyan az ördög elrejtette egy darabját, a bor mégsem folyt ki belőle. 
Könnyen meglehet, hogy ez a kis monda megőrizte a szobornak egy olyan részle-
tét, amely közben elveszett.
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VI.

Egy internetes keresés elég ahhoz, hogy lássuk, hogy nagyon sok helyen 
található hasonló szobor, sok közülük jobb állapotban, mint a mienk, hiszen a 
mészkő, ami mifelénk található, elég rosszul állja ki az idő próbáját, másrészt 
meg hiányzott az a réteg, amely folyamatosan gondját viselte volna. Ezek főleg 
a Rajna vidékén és Magyarországon találhatóak, segítségükkel el lehet kép-
zelni, milyen lehetett a szobor eredetileg, a maga teljességében. Ami a mi kis 
szobrunkat különlegessé teszi, az a köré fonódott történetek egyedi, kolozsvári 
jellege.

Nincs kizárva tehát, hogy Donátnak eredetileg volt egy kehely a kezében, 
de ennek semmi bizonyítéka nincs, még azokon az első fényképeken sem, ame-
lyeket Veress Ferenc készített az 1850-es években. Ő készítette az első képeket 
Kolozsvárról, több csodálatos albumot hagyott hátra, az ő munkái örökítették 
meg például a közben lebontott vártornyokat is. 1858-ban megörökítette a Do-
nát-szobrot – melynek már akkor hiányoznak a kezei –, sőt a szobor helyéről 
a kilátást is. Hiszen az elhelyezés szerves részét képezi a szobornak, amelyet 
általában magas helyre állítanak. Amennyiben lapos a vidék, oszlop tetejére 
helyezik!
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Ami a szobor sorsát illeti, sokat 
segített a magyar sajtóban folytatott 
ismeretterjesztő és tudatosító mun-
ka, amit Asztalos Lajos is végzett. 
Azáltal, hogy felhívták rá a közvéle-
mény fi gyelmét, igényt teremtettek 
az emberekben arra, hogy a felemás 
tulajdonjogi helyzetet megoldják, 
a szobrot felújítsák és elérhetővé te-
gyék. Nemcsak a magyar, de a román 
sajtó is elég rendszeresen szóba hoz-
ta. Így aztán 2014-ben pályázatot írt 
ki a polgármesteri hivatal, és decem-
berben már fel is avatták a felújított 
szobrot a Falumúzeum bejáratánál. 
Sajnos ezzel a költöztetéssel elvesz-
tette kilátóhelyzetét, ami nagy kár, 
de így legalább látogatható, és nem 
rongálódik tovább. Milyen jó lenne, 
ha a városháza élne a lehetőséggel, 
és megvenné az eredeti helyszíntől 
pár méterre levő, eladó telkecskét, s egy Donát-parkot hozna létre, ahol minden 
szempontból tökéletes helyre kerülne a szobor!

VIII.

Ez a szobrocska lett az egykori Donát negyed, a mai Grigorescu negyed névadója 
is, mely eredetileg gyönyörű kertvárosa volt Kolozsvárnak, a vagyonosabb közép-
osztály egyik lakónegyede. Ennek főutcája, a Donát út pedig egy slágernek köszön-
hetően világhírnévre tett szert. „A Donát úton nyílnak már az orgonák” annak is 
ismerősen cseng, aki a szoborról nem is hallott. A régi kolozsváriak pedig annak el-
lenére is orgonaillatú Donát negyedről beszélnek, hogy ez közben részben átalakult 
tömbháznegyeddé, s  átkeresztelték Eremia Grigorescu után. A  hatalomváltással 
együtt háttérbe szorultak a magyar vonatkozású emlékek, a keletkezett űrt pedig 
„kreativitással” töltötték ki. Ennek egy kiemelkedő példájára Asztalos Lajos hívta 
fel a fi gyelmet, lefényképezett egy olyan utcanévtáblát, ahol a Donát út Donátját 
erdélyi tábornoknak minősítik. Évszámot nem írtak életéhez, pedig igazán érdekes 
lenne tudni, hogy ugyan milyen időszakban tevékenykedett a jó generális? Annyira 
otromba történelemhamisítás ez, hogy ezen már igazán csak mosolyogni lehet…
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Van még néhány érdekesség, ami említésre méltó. Mint megtudtam, 
ő Buda város védőszentje, 32 helyen is nyomon követhető a kultusza. Ami meg-
lepőbb, hogy a villámokkal dobálózó germán Thor vagy Donner viharistennel is 
kapcsolatban van, erre is visszavezethető a neve. Megemlítendő, hogy a pannóni-
ai Szent Donát attribútuma is a villám. Ha kíváncsiak a szoborra, megtekinthetik 
a kolozsvári Falumúzeum bejáratánál.

Asztalos Lajostól tudhatjuk, hogy bár szinte hihetetlen, de Amerika felfede-
zése is kapcsolódik a mi kis szobrunkhoz! Hiszen ezt követően elterjedt Európa-
szerte egy szőlőbetegség, a fi loxéra, amely teljesen kiirtotta a Kolozsvár környéki 
szőlőket. Csak az ezzel szemben ellenálló amerikai fajtákat tudták jóval később 
itt termeszteni. Ami egyúttal pontot tett a híres Vinum de Hoia történetének 
végére, az emberek tudatából rendre kikopik a szőlőkultúra, olyannyira, hogy 
mára már kevesen sejtik, hogy mekkora szerepe volt a szőlőnek és a bornak 
Kolozsvár fejlődésében és hétköznapjaiban. A munka tárgya nélkül maradt szőlő-
pásztorból pedig rendre lett juhpásztor, huszárkapitány, sőt, kuruc is! Kedvük és 
ismereteik függvényében újraköltötték ezt a történetet a kolozsváriak, ez egy élő 
történet, nagyon izgalmas fordulatokkal, amelynek közel sincs vége!

Zsigmond Ilka,
a Donát Alapítvány elnöke
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Dr. Kós Károly (1919–1996)

A száz évvel ezelőtt elhunyt néprajztudós emléke előtt tisztelgünk, életét és 
munkásságát röviden áttekintve és egy immár 53 évvel ezelőtt készült önéletrajzi 
feljegyzés újraközlésével.

Kós Károly építész, grafi kus, író és Balázs Ida legkisebb gyermekeként látta 
meg a napvilágot a ma Szilágy megyéhez tartozó Sztánán az édesapja tervezte 
Varjúvárban. Kalotaszeg alszegi kistájában az erdőszéli otthonban nevelkedett, 
és a kis családi gazdaság minden munkájában részt vett, személyesen és intenzí-
ven átélte a természet és az ember kapcsolatának minden részletét, gondját-baját. 
Kollégista diákként tudatosulhatott benne, hogy szülei az első világháború után a 
szülőföld és népe szolgálata érdekében önként lemondtak nagyvárosi kényelmük-
ről. És minthogy a 30-as években egész mozgalom indult a fi atal értelmiségiek 
körében a vidéki erőtartalékok feltárására, a falu felfedezésére és korszerű meg-
szervezésére, hagyományos kulturális értékei összegyűjtésére, az ő érdeklődése 
is ebbe az irányba terelődött. Egyik kolozsvári tanára, László Dezső szerkesztet-
te az Erdélyi Fiatalokat és Falufüzeteit, a sepsiszentgyörgyi tanárai közül Konsza 
Samu népköltészeti termékeket gyűjtött, Gödri Ferenc, majd Harkó József pedig 
a helybeli múzeum néprajzi osztályán 
is dolgozott. Mellettük szívesen vállalt 
munkát, s  később néhány diáktársával 
külön falukutató csoportot is szervezett. 
Magától értetődő volt, hogy olyan pályát 
választ, amely lehetővé teszi, hogy köz-
vetítő, híd lehessen a régi, hagyományos 
népi és a korszerű között. Ezért az érett-
ségit követően előbb a teológiára, majd, 
amikor a kolozsvári egyetemen önálló 
néprajz szak létesült, oda iratkozott be, 
doktorált és lett néprajzkutató, aki mind 
a román, mind a magyar tudományos 
akadémiának tagja volt, 14 önálló és 
5 társszerzőkkel írott kötete jelent meg, 
több mint 300 tanulmányt és cikket 
közölt, és a szerkesztésében megjelent 
Népismereti Dolgozatok köteteiben a ro-
mániai magyar néprajzi kutatás számos 
szakemberét nevelte.
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Szülőfalujában, az egykori iskola egyik termében Dr. Kós Károly-emlékszoba 
létesült a nevét viselő alapítvány jóvoltából, ahol a kalotaszegi hagyományos föld-
művelés kutatásával kapcsolatos tevékenységét mutatják be, és ahol idén immár 
a hatodik alkalommal rendezik meg augusztus végén a Nemzetközi Népismereti 
Filmszemlét.

Pályáját, tevékenységét az alábbi módon jellemezte tömören 1961-ben.

Feljegyzés

1940–45 között végeztem az egye-
temet, olyan professzoroktól tanultam, 
mint Viski Károly, Gunda Béla, Szekfű 
Gyula, László Gyula.

Szakomat (néprajz) szabadon válasz-
tottam (történelem és földrajz mellék-
szakokkal, a néprajzi jelenségek időbeni 
és térbeni jobb elhelyezésére), elsősor-
ban azzal a céllal, hogy a népi kultúrát, 
mely az emberi faj közös eszmélésének 
terméke és a modern nemzeti és egyete-
mes kultúrának is (irodalom, zene, kép-
zőművészet, alkalmazott művészetek) 
alapja, minél tökéletesebb, rendszeres 
és objektív (tudományos) megismerését 
magam is szolgáljam, öntudatosan be-
állva ezzel egyúttal a haladás munkálói 
közé. Munkám eredményessége érdeké-

ben igyekeztem minél alaposabban elmélyedni. Az egyetemet kitűnő eredmény-
nyel és ösztöndíjakkal végeztem, és már II. éves hallgató koromban gyakornokká 
neveztek ki, majd azonnal „cum laude” doktoráltam néprajzból és tanársegédi 
kinevezést kaptam.

Választott munkaterületemet, a néprajzkutatást soha el nem hagytam, ennek 
rovására semmi egyéb munkát (jövedelmezőbb állást) nem vállaltam, munka-
körömben (néprajzkutatás néprajzi gyűjtemények kapcsán) kezdettől mostanáig 
megmaradtam. A szakképzettségen alapuló munkamegosztást végig respektálva 
egyetlen nem néprajzi vonatkozású sort (még véletlenségből sem) le nem írtam, 
s így kontár munkát – amiért most szégyenkeznem kellene – nem csináltam.

Néprajzkutatói helyemet – azon kívül, hogy erdélyi származású és magyar 
anyanyelvű vagyok – meghatározta az is, hogy már középiskolás koromban mó-
dom volt rá, hogy magyar és román falvakban folklórgyűjtést végezzek. Mivel az 
1944–1947-es években az összes többi erdélyi magyar nemzetiségű szakképzett 
néprajzkutató vagy meghalt (háború, fogság), vagy külföldre ment, ugyanakkor 
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lyesen megnövekedett (Kolozsvárt is), a helyes munkamegosztás értelmében énne-
kem teljes erőmet a romániai magyar néprajzkutatásra kellett volna fordítanom. 
Három ok mégis arra ösztönzött, hogy ne váljak egyoldalúan „magyar” kutatóvá: 
1. már kezdettől fogva felismertem, hogy „magyar” néprajzot a környező népek 
(esetemben a román, szász és cigány) kultúrájának ismerete és tanulmányozása 
nélkül nem lehet művelni; 2. a román kollégák közt alig volt valóban szakkép-
zett és tapasztalt kutató (Romulus Vuia, 
Tancred Bǎnǎţeanu) s így egyes terü-
leteken rám is szükség volt; 3. magyar 
nyelvű néprajzi publikációs lehetőség az 
országban nem lévén, a román nyelven 
kért dolgozatokat rendszerint román té-
makörökből dolgoztam ki.

Ilyenformán az egyetlen olyan nép-
rajzkutató vagyok az országban, ki saját 
nemzetisége mellett az együtt élő népek 
körében is közvetlen (eredeti) kutatást 
végzett, végez és publikál. Nyilvánva-
lóan következik ebből, hogy számos 
tárgykörben a kölcsönhatások olyan je-
lenségére tudok rámutatni, amilyenek 
föltárására a csupán egy nemzetiség 
körében kutató és más nyelveket nem 
is értő kutatóknak más lehetőségük 
nincs, s  így a kölcsönhatások kérdését 
legfennebb csak az éppen aktuális jel-
szavakkal intézik el. Mint a néprajztu-
domány 1948–1950 és 1954–1959 közti egyetemi előadója választott előadásaim 
megírása során (a Románia néprajza, egyetemes néprajz) a magyar néprajzi szak-
irodalom mellett az egész román és a fontosabb külföldi szakirodalommal is meg 
kellett hogy ismerkedjem. Mint az Erdélyi Néprajzi Múzeumban 1951-ben egyesí-
tett gazdag gyűjtemények újjászervezője és szakszerű rendezésének megvalósító-
ja s jelenleg is osztályvezetője, páratlan lehetőségem volt és van arra, hogy együt-
tesen, alaposan és közvetlenül megismerjem az itt összegyűjtött mintegy 50 000 
tárgyat számláló magyar, román, német, cigány, szerb, bolgár és más szomszédos 
és távoli népek tárgyi kultúráját. Mint a múzeum immár legrégebbi embere két 
évtized során az újonnan kinevezett idősebb és fi atalabb tudományos és technikai 
személyzetet kellett megismertessem nemcsak a gyűjteményekkel és leltárakkal, 
hanem a raktárakban folyó tárgymegőrző és kiállításrendező munkával – ami 
szintén segített ébren tartani az Erdélyben élő összes nemzetiségek népi kultúrája 
iránti érdeklődésemet és ismereteimet.

Kolozsvár, 1966. aug. 1.
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Gaal György

Házsongárdi évfordulók (2019–2020)

A 434 éves Házsongárdi temető az elmúlt évben is állandóan az érdeklődés 
középpontjában állott. Tavasztól őszig hetente érkeztek csoportok, turisták Er-
dély legkülönbözőbb tájairól és Magyarországról a sírkert megtekintésére. A Ko-
lozsvári Magyar Napok alkalmával három szervezett temetőlátogatásra is sor 
került.

A Házsongárd Alapítvány – igazgatója, Gergely Erzsébet vezetésével – tovább 
folytatta a temetőt népszerűsítő és a sírokat mentő munkáját, s ebbe főleg a fia-
talokat igyekezett bevonni. Tizenöt síremléket sikerült restauráltatni, új alapra 
helyezni vagy letakaríttatni. Két ünnepi alkalom kiemelkedik az alapítvány mun-
kásságából. Az elsőre november 14-én került sor, amikor kis ünnepség keretében 
a Lutheránus temető bejáratának közelében Kiss Sándor Kereskedelmi akadémi-
ai igazgató darabjaiból rekonstruált síremlékét leplezték le. Kolozsvári Szeszák 
Ferenc szobrászművész fehér márványból készített kettős sírszobra méltán kelt 
elismerést. Ugyanakkor bemutatásra került Ioannes Fabritius de Gladis császári 
ezredesnek az 1750-ből származó felújított, kifestett feliratú barokk sírköve és 
egy közeli, Bányai mesternek állított céhjelvényes régi – szintén letakarított és 
kiemelt – sírkő. Az ünnepség után az érdeklődők egy körséta keretében meg-
tekinthették a többi közelmúltban restaurált síremléket is. November 16-án a 
Házsongárd Alapítvány Magyarország kolozsvári főkonzulátusának a rendez-
vénytermében díjkiosztást rendezett. A kolozsvári iskolák diákjai számára kiírt 
pályázatra beérkezett, temetőről készített szöveges-fényképes összeállítások leg-
jobbjai kaptak elismerést.

2018-ban alulírottnak két kötete is megjelent a temetővel kapcsolatban. 
Az orvos- és gyógyszerészsírok a Házsongárdi temetőben Vincze Jánossal közösen 
összeállított kötet (Budapest, 2018) egy régebbi, az Orvostudományi Értesítőben 
közölt cikksorozat összegzése. A másik kötet az unitárius egyház alapításának 
450. évfordulójához kapcsolódik: Unitáriusok a Házsongárdi temetőben (Kolozs-
vár, 2018). Ennek ünnepélyes bemutatójára 2018. december 13-án, az Adven-
ti Könyvvásár keretében került sor a Vallásszabadság Házában. Kovács Sándor 
teológiai tanár méltatta a térképpel ellátott kiadványt. Itt említjük meg, hogy 
a román helytörténészek is kezdik felfedezni, értékelni a Házsongárdi temetőt. 
2017-ben jelentette meg Ioan Ciorca a Cimitirul Central Cluj-Napoca című, 300 
lapos kötetét, ebben még magyar személyiségek is szerepelnek. Ugyanennek a 
szerzőnek a 2018-ban megjelent temetőtérképén (Harta istorică a Cimitirului 
Central Cluj-Napoca) nyolc temetőséta keretében 70 sír található bejegyezve, kö-
zöttük egyetlen magyar sincs! Maholnap a Házsongárdi temetőt román örökség-
gé nyilvánítják.
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2018. szeptember 29-én az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Genersich Antal 
Alapítvány szervezésében emlékülésre került sor a nagy orvostudós halálának 
századik évfordulója alkalmából. Több előadás és megemlékezés is elhangzott. 
Végezetül az ünneplők megkoszorúzták Genersichnek a Házsongárdi temetőben 
található sírját.

Egy nagyon szomorú sírrombolásról is szólnunk kell. A Lutheránus temetőbe 
menekített Boronkay Béla–Zsembery Elvira sírkőnek az ülő nőt ábrázoló, Botár 
István készítette sírszobrát március 8-án megcsonkították, vésővel levágták a 
nőalak fejét. A bronzszobrok majd mindegyikét ellopták már, most talán a kő-
szobrok megcsonkítása következik?!

A  temető előterénél történt két változásról is be kell számolnunk. A  teme-
tőkaputól balra (keletre) eső egykori kőfaragó műhelynek, illetve a sarkon álló 
virágüzlet épületének a helyére egy új irodaház épült, melyet halottak napjára 
fejeztek be. Füstöstégla külseje meglehetősen szokatlanul hat Kolozsvárt. Janu-
árban fogtak hozzá a Lutheránus temető előterének beépítésére. Lebontották a 
már legalább másfél százada ott álló földszintes őrházat, s a hozzá kapcsolódó 
kétszárnyú vaskaput is eltávolították (ez remélhetően visszakerül). Egy új, eme-
letes épületet emelnek ide, amelynek a földszintjén ravatalozótermet, emeletén 
irodát alakítanak ki, alagsorába pedig kolombáriumot terveznek.

Augusztus 1-jén Sigmond Dezső (1844–1906) közgazdász és politikus 
175. születésnapjára emlékezünk. Édesapja, Sigmond Elek volt Kolozsvár 
első gyáralapítója: 1853-ban létesítette a Szentpéteri templom közelében 

szeszgyárát. Két fi át, Dezsőt és Ákost nagy gonddal nevelte. Dezső Marosbogáton 
született, Bécsben járt reáliskolába, majd műegyetemi tanulmányokat folytatott. 

Még édesapjuk életében, 1873-ban 
fi vérével együtt átvették a gyár ve-
zetését, s  azt Sigmond Testvérek el-
nevezéssel működtették. Évtizedekig 
Erdély legnagyobb szeszgyára volt. 
Dezsőt a Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnökéül, az  Erdélyi Gazdasági 
Egyesület szakosztályi elnökéül vá-
lasztották. A  Szesztermelők Országos 
Szövetsége is beválasztotta elnöksé-
gébe. Közgazdasági tanulmányokat 
írt. 1884–1896 között Kolozvár II. 
kerületének az országgyűlési képvise-
lője volt. Ezalatt főleg öccse vezette a 
gyárat, mely 1897-ben csődbe jutott, 
s 1900-ban árverésen eladták. Dezsőt 
a király 1898-ban III. osztályú vasko-
rona-renddel tüntette ki. Az 1877-ben 
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elhunyt édesapjuk részére emelt, a halot-
tas kápolna melletti gyönyörű mauzóle-
umban nyugszik a két testvér is. A  gon-
dozatlan mauzóleumot a Házsongárd 
Alapítvány mentette meg az összeomlás-
tól. Most műemlék.

Augusztus 28-án lenne Mikó Ervin
(1919–1997) újságíró, riporter százéves. 
Szamosborhídon született, Szatmáron járt 
iskolába, majd a Bolyai Egyetemen szer-
zett államtudományi doktorátust 1945-
ben. Az Igazság című napilap szerkesztő-
je lett, utóbb, 1953-tól nyugdíjazásáig az 
Utunk belső munkatársa, szerkesztőségi 
titkára volt. Számos riport- és interjúkötet 
szerzője, 1962-ben elnyerte a Román Aka-
démia díját. A Sólyom utcai neológ zsidó 
temetőben nyugszik.

Augusztus 30-án Vetró Artúr (1919–
1992) szobrászművész töltené be a szá-
zadik életévét. A  temesvári származású 
tehetséges fi atal Budapesten Kisfaludi 
Stróbl Zsigmond tanítványaként végezte 
az akadémiát, s 1948-tól a Magyar Művé-
szeti Intézet, majd a Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskola szobrászattanára 
volt 1982-es nyugdíjazásáig. Nagyváradon Ady-, a kolozsvári Sétatéren Coşbuc-
szobra látható. E temetőben is több síremlék dicséri keze munkáját. Dombormű-
portrés fejköve a Házsongárdi új temetőben, a Hősök temetője melletti parcellá-
ban található.

Augusztus 31-én ifj. Kós Károly (1919–1996) néprajztudós is betölthetné a 
századik évét. Az író-politikus Kós Károly fi aként Sztánán született. A sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégiumban érettségizett 1939-ben. 1940-től Kolozsvárt, 
majd Budapesten történelem–földrajz szakos egyetemi hallgató. 1944-ben a 
kolozsvári egyetemen szerzett néprajzi tárgyú dolgozattal bölcsészeti doktorá-
tust. 1950-ig tanársegéd és az Erdélyi Múzeum-Egyesület néprajzi tárának őre. 
1951-től 1979-es nyugdíjazásáig az Erdélyi Néprajzi Múzeum osztályvezetője, 
egy ideig aligazgatója is. Főleg az erdélyi és moldvai magyarság tárgyi és tár-
sadalmi néprajzát kutatta, a díszítőművészetre, valamint a népviseletre is kitért 
dolgozataiban. Számos tanulmánya és kötete jelent meg, 1976-tól a Népismereti 
Dolgozatok című sorozatot szerkesztette. 1976-ban a Magyar Néprajzi Társaság 
tiszteletbeli, 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjául választot-
ta. A Lutheránus temető főútra néző Kós-kertjében nyugszik.

Vetró András szobrászművész szintén 
szobrász édesapja sírjánál
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Dúdoló

Ady Endre egyszer erre bandukolt
őszi erdő alján régi dalt dúdolt
régi volt az ének s mégis mégis új
olyan amitől a lélek lángra gyúl

olyan amitől az őszi ág kihajt
amitől a víznek kicsi lesz a part
mellén összefogta bő köpönyegét
és mint aki nyíló kikericsen lép

ment a körös mentin amerre a víz
mint akit nem lába – gondolata visz
bő köpönyegébe bojtorján ragadt
vállán dorombolva font az őszi nap

abból amit hallott font napsugarat

   Kolozsvár, 1977
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világbajnokság jön Kolozsvárra

Kicsit derült égből villámcsapásként jött március végén a hír, hogy 2020. au-
gusztus 15. és 23. között Kolozsváron rendezik a 17 éven aluli (azaz 2003. janu-
ár 1. után született) lányok kosárlabda-világbajnokságát, hiszen mindaddig azt 
sem tudtuk, hogy egyáltalán pályázott a tornára a román szakszövetség. A 2017-
es felnőtt férfi  Európa-bajnokság egyik csoportja után immár egy teljes – még ha 
csak korosztályos – világverseny is lesz a Szamos partján, 16 részt vevő csapattal. 
Érdekesség, hogy a fi úk azonos korosztályának világbajnokságát is egy kelet-eu-
rópai város, Szófi a kapta meg.

Ez  pedig már olyan méretű esemény, amelynek lebonyolításához két nagy 
sportcsarnokra van szükség, ezért sem jöhetett szóba más romániai helyszín Ko-
lozsváron kívül, ahol a 2500 
férőhelyes Horia Demian 
sportcsarnok mellett az or-
szág legmodernebb létesít-
ménye, a BT aréna (8000 fé-
rőhely) is rendelkezésre áll, 
ráadásul a két helyszín közel 
is van egymáshoz.

Az  U17-es világbajnoksá-
got 2010 óta rendezik meg, 
a korábbi házigazdák a fran-
ciaországi Rodez és Toulouse 
(2010), a  hollandiai Amsz-
terdam (2012), a  csehorszá-
gi Klatovy és Plzeň (2014), 
a  spanyol Utebo és Zarago-
za (2016), legutóbb pedig a 
fehérorosz főváros, Minszk 
(2018) voltak.

Az eddigi öt kiírásból né-
gyet az Egyesült Államok 
csapata nyert meg, az  egyet-
len kivétel Ausztrália 2016-
os sikere volt. A rendezőként 
automatikus részt vevő Ro-
mánia még sosem szerepelt a 
tornán, Magyarország viszont 



2019–2020
AUGUSZTUS36

SP
O

RT kétszer is bejutott a legjobb 
négy közé: 2014-ben bronz-
érmes lett, 2018-ban pedig 
negyedik. A  rendező ország 
mellett a 2019-ben rendezett 
U16-os kontinens-bajnoksá-
gok élcsapatai vehetnek majd 
részt a világbajnokságon, Eu-
rópából az öt legjobb csapat, 
az amerikai és az ázsiai-óce-
ániai térségéből 4-4 váloga-
tott, Afrikából pedig a két 
döntős.

Boros Miklós
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Botházi Mária1

Az erdélyi magyar kulturális 
rendezvény forgatókönyve

Az erdélyi magyar kulturális rendezvény rendszerint legalább negyedórás ké-
séssel kezdődik, csendben, szinte észrevétlenül. A hasonló jellegű eseményeken 
többnyire ugyanazok az arcok tűnnek fel, egyes megfigyelések szerint az eltérő 
jellegű eseményeken is. A húsz- harminc fős közönség (kis számú) ifjabbik része 
újságíró vagy fellépő, esetleg hozzátartozó.

Az esemény középpontjában általában négy férfi áll: a házigazda/moderátor, 
a méltató, a művész és a (magyarországi) díszmeghívott.

A házigazda köszönt, megköszöni (az RMDSZ -nek, az egyháznak, a helyi nő-
szövetségnek), hogy létrejöhetett ez a mai, majd jelzi, hogy átadja a szót a mélta-
tónak, csak előtte színre kéri a zenészeket/énekeseket/versmondókat, aranyoz-
nák be kis kultúrműsorukkal a rendezvényt.

A tizenöt perces régi , népi  vagy klezmerzene, esetenként a nagy transzszilván 
költő valamely rövidebb versfüzérének felhangzása után a méltatás kezdődik, 
amelyben a méltató feltárja az egybegyűlteknek közeli kapcsolatát a méltatottal, 
néhány szóban művészetének nagyszerűségét is megemlíti, eközben a művész 
szerényen üldögél a háttérben. Minél híresebb a méltatott, annál közelebbi és 
annál kedélyesebben tegeződő viszonyban áll vele (úgy húsz- harminc éve) a mél-
tató, aki leginkább csak pályakezdő művészeket magáz.

Ezután a házigazda nevetgélve megjegyzi, hogy csak tán jó lenne, ha végre 
magát a művészt is megismerhetnénk, de előtte színre kéri a zenészeket/éneke-
seket/versmondókat, aranyoznák még be kis kultúrműsorukkal a rendezvényt. 
A húszperces kulturális intermezzo után a művész megköszöni, hogy itt lehet, és 
nem is szól többet. A házigazda jelzi, hogy maga fog hát kérdezni tőle, de előtte 
elmondja, hogyan ismerkedett meg (nagy művészek esetén úgy húsz- harminc 
éve) vele.

Amint beindul, igen érdekessé válik a beszélgetés, de abba kell hagyni az idő 
rövidsége miatt. Magyarországi meghívott esetén kiderül, hogy a szerző erdélyi 
gyökerekkel rendelkezik. Honi meghívott esetén pedig, hogy régen sokkal jobb 
volt, mint ma, de most sokkal több a lehetőség.

Ekkor szól a házigazda, hogy szólásra kérné a díszmeghívottat (gyakran 
Pomogáts Bélát), ám előtte színre hívja a zenészeket/énekeseket/versmondókat, 
aranyoznák tovább kis kultúrműsorukkal a rendezvényt. A  huszonkét perces 

1 Botházi Mária: Boldogság juszt is a tiéd. Koinónia, Kolozsvár, 2016.
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kulturális intermezzo után a díszmeghívott a művészet határok nélküliségéről 
beszél, röviden.

Ismét a házigazda következik, jelzi, hogy most már a közönségé a szó, de 
előtte azért még mindenképpen színre kérné a zenészeket/énekeseket/versmon-
dókat, mert hiszen mindeddig ők aranyozták be, most zárnák hát le méltóképpen 
a rendezvényt.

A huszonöt perces méltó befejezés után a közönség soraiból szóra emelkedik 
valaki, aki megköszöni. A szervezők és meghívottak megköszönik a köszönetet. 
Újabb és újabb köszönetek hangzanak fel a hallgatóságtól, sokan visszamenőleg 
és előremutatóan is megköszönnek, megannyi kontextusban. Mindenki minde-
nért hálás mindenkinek.

Aztán valaki szót kér, és elmondja, hátulgombolós korából ismeri a szerzőt, 
aki már kétévesen csak ült a zongora alatt és olvasott (festett, énekelt). Aki ak-
koriban nem szólt egy szót sem, csak megette a dzsemes kenyeret. Akinek ak-
koriban a szeme sem állt jól, rejtegették is előle a kristályvázákat és a Révai 
Nagylexikont. Aki akkoriban pufók kisfiú volt, és mégis.

A szerző kényszeredetten mosolyog, de már senki nem törődik vele: körbejár-
nak a ropis tálkák, tálcán az ömlesztett borral tele műanyag poharak, kedélyes 
körcsevejre indul a társaság.

Tú
lte

rh
el

és
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A kísérletezés, a hagyományos és újszerű 
alapanyagok, fogások és elkészítési mó-
dok találkoztatása egyik vezérelve a fő-

zéseimnek, amit az Egyél szépen! oldalon, a kö-
zösségi médiák felületein két éve igyekszem 
egyfajta kulináris ötlettárként megmutatni az 
inspirálódni vágyó érdeklődőknek. Ugyanak-
kor vallom, hogy minden elkészített étel egy-
egy műalkotás születésének lehetőségét rejti 
magában, ezért az ízek mellett fontos a látvány 
is, a  tálalás. A konyha világa élő univerzum, 
melyben szükség van a folyamatos változásra 
reagáló megújulásra, de történjen ez a gyöke-
rekre, az  ismert alapokra való építkezéssel. 
Ezeket az elveket követve próbáltam összeállí-
tani e kalendárium mind a tizenkét hónapjára 
egy-egy ikonikus étel vagy valamilyen szem-
pontból kedvencemmé vált alapanyag felhasz-
nálásával főzött fi nomság kissé átszabott vagy feldúsított változatát. Ha sikerült 
ötletet nyerni egy-egy Önök által gyakran főzött családi kedvenc újragondolásá-
hoz, máris elérték céljukat e rövidke leírások.

Köszönet illeti a budapesti Petőfi  Irodalmi Múzeum főigazgatóját, Demeter 
Szilárdot és Szilágyi Judit muzeológust, akik segítségemre voltak az irodalmi 
alkotásokból vett idézetekkel, és ezáltal lehetővé tették, hogy a gasztronómiai 
rovat az általam elképzelt formában tudjon megvalósulni.

Albert Bea
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A modern terülj, terülj, asztalkám!

Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, 
s mondta: – Tündérkendő, parancsolom, étel, ital 
rajtad álljon! Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkez-
dett falatozni.

 Benedek Elek – Az aranypálca

Gyermekkorunk mesevilágába ugyanúgy beletartoznak Elek apó csodás törté-
netei, mint nagymamáink terülj-terülj-asztalkái. Mivel is indíthatnánk hát ta-
lálóbban e kalendárium kulináris ötlettárát, mint olyan fi nomságokkal, melyek 
akár az éppen 160 éve született és 90 éve elhunyt Benedek Elek meséje nyomán 
is készülhettek volna. Az angolok meg is alkották a reggeli és ebéd szavak össze-
vonásával a brunch kifejezést, amin ezt a köztes étkezési formát kell értenünk, 
a késői reggelit vagy korai ebédet, melyhez bő ételválaszték dukál. Íme néhány 
ötlet, hogy mit varázsolhatunk az asztalra egy-egy ilyen hétvégi, családi vagy ba-
ráti késői reggelizéshez. Erdélyben elcsépeltnek tűnhet már a zakuszka, de éppen 
emiatt érdemes új köntösbe bújtatva ízletes szendvicskrémmé alakítani csicseri-
borsóval, annak főtt, akár konzerves változatával fele-fele arányban összepépe-
sítve. A vajon karamellizált sárgarépaszalagok is színt és ízt visznek a tányérra 
a falatkák, felvágottak, sajtok mellé, akárcsak a mini zabpelyhes palacsinták, 
amelyekhez készíthetünk sós karamellöntetet és savanykás gyümölcsszószt is.
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A Kertbarát rovat helyét a madár-
barátoknak szánt tanácsok, intel-
mek foglalják el kötetünkben, hi-
szen alkalmazkodóképességüknek 
köszönhetően városi környezetünk-
nek is kellemes részei a madarak, 
sokan etetik egész télen át az itthon 
maradókat, szívesen hallgatjuk haj-
nali éneküket. Élmény megfi gyelni, 
ahogy gyermekeink- unokáink lel-
kesen gondoskodnak kis kosztosa-
ikról, milyen szívesen nézegetik az 

ablak párkányára, erkélyekre, kerítésekre kihelyezett etetőkön elégedetten csivitelő, 
röpdöső cinkéket, fakuszokat, rigókat és kis társaikat. Nekik nyújt segítséget Cîmpan 
Kinga rovata.1 (H. Sz. Gy.)

Augusztus a nyaralásról szól, ennek köszönhetően több időnk adódik a ter-
mészet és természetben zajló események megfi gyelésére. Az állatvilág vi-
szont már a következő évszakokra készülődik, főleg a vándormadarak ese-

tében megfi gyelhetjük, hogy egyes fajok gyülekeznek és készülnek a vonulásra.

Miért vedlenek a madarak?
A  repülő madarak számára létfontosságú, hogy a röpképességet és a szer-

vezet hőháztartását is alapvetően befolyásoló tollazatuk folyamatosan a lehető 
legtökéletesebb állapotban legyen. Csakhogy a puha, sérülékeny anyagú tollak 
a napsütés, a hőmérséklet-változás, a repülés, a tollászkodó madarak okozta fi -
zikai hatások és nem utolsósorban a tollrágó élősködők hatására folyamatosan 
kopnak, elöregszenek, kihullanak. Ezért a madaraknak egész életükben rengeteg 
időt és energiát kell fordítaniuk a tollak cseréjére.  

A  tollaknak nemcsak a párválasztásban vagy a rejtőzködésben van megha-
tározó szerepük, a hőháztartás fenntartása mellett a repülő madarak testét is 
áramvonalassá teszik.

1 A szerző az alábbi rövid irodalmat ajánlja mindazoknak, akiknek további eligazításokra 
van szüksége:

• Mike Everett: Madarak a kertben. Hogyan csalogassuk kertünkbe és miről ismerjük fel őket. 
Új Ex Libris Kiadó, 1997.

• Hans Egidius: Madarak a kertben – Madáretetők, költőhelyek, madárfajok. Elektra Kiadó-
ház, 2007.

• Orbán Zoltán (szerk.): Madárbarátok könyve. Csér kiadó, 2016.
• Legyél te is madármegfi gyelő. HVG könyvek – junior, 2016.
• www.mme.hu
• www.sor.ro
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tek problémája – repülő 
„zsírraktárak”
A  repülés a legnagyobb ener-

giaigényű mozgásforma, ráadásul 
a kistestű énekesmadarak normál 
állandó testhőmérséklete 41–
43 C°, ezért számukra létkérdés 
a szinte folyamatos táplálkozás. 
A  fecskék számára ez azért külö-
nösen nagy kihívás, mert ők repü-
lő rovarokra vadásznak, így az egy 
táplálékegység megszerzéséhez 
szükséges energiaigény alacsony 
tápláléksűrűség, a  konkurensek 
magas száma és rossz idő esetén 
aránytalanul magas lehet. Utób-
bi okozta a két évvel ezelőtti őszi 
fecskepusztulást, amikor a hirte-
len betörő tartós hidegfront esős, 
hűvös hetében a repülő rovarok 
hosszabb időre mozgásképtelenné 
váltak, a fecskék táplálék-utánpót-
lása megszűnt, és vonulásban lévő 
madarak tömegei haltak éhen.

A sivatagok, tengerek és óceá-
nok felett átvezető, akár több ezer 
kilométer széles vonulási útvona-
lak a rossz időjáráshoz hasonlóan 
táplálkozáshiányos területek, amit 
a madarak csak a belső energiatartalékaik segítségével küzdhetnek le. A kopár 
területek túlélése mégis könnyebb, mint a „vis maior” (előre nem kiszámítható) 
időjárási helyzeteké, mivel az éhségzónák elhelyezkedése (ezek nem alakulnak 
ki vagy tűnnek el hirtelen) évezredek alatt beépült a madarak genetikai emléke-
zetébe, ezért lehetőségük van a felkészülésre. Ennek bizonyítéka, hogy a vonuló 
fajok évente kétszer (ősszel és tavasszal) vonulást megelőző „hízókúrát” ütemez-
nek be maguknak.

Felkészülés a téli madáretetésre: etetők karbantartása, beszerzése
Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, szá-

mos faj itthon marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fek-
vő, mostohább téli klímájú területek madarai számára sok esetben Románia je-
lenti a telelőterületet.

Meggyvágó. Szabó József felvétele

Erdei fülesbagoly. Szabó József felvétele
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Hazánk éghajlata, időjárása ma még lehetővé teszi, hogy a ház körül gyakori 
madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet. Az  etetés viszont nagy 
könnyebbséget és biztonságot jelent a környék madarainak − nekünk pedig ren-
geteg megfigyelési élményt −, különösen az itatással és a mesterséges odúkkal 
együtt, de csak akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen végezzük.

A téli madáretetés a legtöbb fajt érintő, akár hat hónapon át tartó, éppen ezért 
az egyik legösszetettebb madárvédelmi tevékenység. A felhasználható eleségek 
és a felkínálás módjának sokfélesége, az etetőre látogató madarak változatos vi-
selkedése, életmódja és biológiai igénye, a madáretetéshez kapcsolható szabad-
idő-eltöltési, pedagógiai alkalmazási lehetőségek eléggé komplexek.

Bagolyetető egérvárak elkészítése
Bagolyetetők
A főként éjszakai életmódot folytató, téli álmot nem alvó kisrágcsálók alapve-

tő táplálékát jelentik az éjszaka madárvadászainak – a baglyoknak. Tartósan ha-
vas időszakokban ezek megszerzése nem könnyű – ezen a helyzeten segíthetnek 
a bagolyetető-egérvárak.

A baglyok a madárvilág legizgalmasabb képviselői közé tartoznak, rengetegen 
kedvelik őket, és szeretnék, ha a környezetükben is élnének. Sem a magányosan, 
sem a csapatosan telelő baglyok nem jelentenek veszélyt az emberekre vagy a 
házi kedvencekre (hacsak „Berci” hörcsögöt nem tesszük ki éjszakára terráriu-
mostól a kertbe). A közelmúltig, amikor szinte minden falusi és sok városi udvar-
ban is volt lakott baromfiudvar, disznóól és istálló, az itt élő egerek táplálékot és 
vonzerőt jelentettek a baglyoknak. Ez az oka annak, hogy a hazánkban rendsze-
resen fészkelő kilenc bagolyfajból (gyöngybagoly, füleskuvik, kuvik, macskaba-
goly, erdei fülesbagoly, uhu, uráli bagoly, réti fülesbagoly, gatyáskuvik) az első öt 
rendszeres településlakó is.

A táplálékállatok száma jelentősen megcsappant, így alapvetően ez vált a ba-
golyállomány csökkenésének tényezőjévé. A lakott területek baglyai számára al-
kalmi alternatív táplálékot jelentő verebek száma csökken, mert az épületek mo-
dernizálása, a nem szelektív szúnyogirtás miatt kevesebb táplálékhoz jutnak.

Gyerekeknek szánt tevékenységek
Gyermekeinket egész éven át vonjuk be valamennyi madárvédelmi tevékeny-

ségünkbe, a madáreledel nyári összegyűjtésétől a téli madárkalács készítésétől 
az etetők, itatók feltöltéséig, odúk fabrikálásától a kihelyezésükig. Tegyük él-
vezetessé a madárhangok megfigyelését, a madárvonulás követését. Vezessenek 
madármegfigyelő terepnaplót, észleléseiket töltsék fel a fajvédelmi oldalra.

Cîmpan Kinga
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Kolozsvár egyik látványos-
sága a rejtvény megfejtése.

1 2
T A

3 4

5 6 7

8 9

E
10

E
11

12 13

14 15

16
K E

VÍZSZINTES
  1. A megfejtés
  3. Vérszállító szerv
  5. Római 4
  6. Színvonal
  8. Egyes madarak fejdísze
10. Székelyföldi várrom (IKA)
12. Hitszegés
14. Tartozik valakinek
15. Ek!
16. Dávid Irén monogramja

FÜGGŐLEGES
  1. Virág része
  2. Védő
  3. Ádám párja
  4. Vés
  7. Innivaló 

Az eper az egyetlen gyümölcs, aminek kívül vannak 
a magjai. A banánnak nincs magja.
A kivit szőrmekabátba öltözött smaragdnak is ne-
vezik Kínában, de az általánosan használatos ne-
vét a kivi ma dárról kapta.
Nem véletlen, hogy a gonosz boszor-
kány Hófehérkét almával akarta meg-
ölni, a magja ugyanis egy amigdalin 
nevű anyagot tartalmaz, amely ciánmér-
gezést, és így akár halált is okozhat. Igaz, 
hogy ehhez több ezer magot kellene elfogyasztani.

  9. Döntést hozó 
személy

11. Történet, ügy
12. Becézett Ádám

13. ÁER
14. Juttat

VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

TUDTAD?



Ady Endrére emlékezünk (1.)
Verssorok: vízsz. 1. / függ. 20. / vízsz. 21., függ. 30. Verscím a dőlten számozott négyzetekben.

VÍZSZINTES: 14. E helyre esni hagyják 15. 
Az üvegszárú fájvirág népies neve 16. Szov-
jet politikai rendőrség volt 17. Ószövetsé-
gi királyné, Roboám felesége 19. Hangtala-
nul átfűz! 23. Kezdődik az evolúció! 24. Kis-
sé arragurul! 26. Román női név 27. Diák ér-
tékelése (román) 29. Skandináv férfi név 31. 
Dal 33. Éveink száma 34. Nagyságot elisme-
rő magatartás 36. Schütz ... (színésznő) 38. 
Volt, van, ... 40. ... papam (van pápánk, la-
tin) 42. ... lesz (hitszegő, renegát) 44. Ár-
nyék (francia) 45. Mexikói forradalmár volt 
(Emiliano) 47. Biológiailag létezik 48. Albá-
niában van! 50. Az egyik áruházlánc 52. Raj-
taéréskor elhangzó indulatszó 53. Gyógyszer-
adag! 55. Ribonukleinsav (röv.) 57. Fülesba-
goly 58. Tehetségtelen irodalmár 60. Német 
vegyész, az elemek periódusos rendszerének 
egyik megalapozója (Lothar) 62. Cin.

FÜGGŐLEGES: 1. Dohányzik (falun) 2. Tor-
nádóba került! 3. Legkülönösebb 4. Meg... 
(ajándékozó) 5. Felfrissülő, -éledő 6. In-
tő tartalma! 7. Hagyományos japán köntös 
8. Szándékkal kapcsolatos 9. Észak-amerikai 
folyam 10. Hadonászva, izgága módon be-
szélek 11. Rávarr a végére! 12. Pálca, füty-
kös 13. Gazdasági felajánlás (angol) 18. Nem 
ez 22. Afrikai nyelv- és népcsoport 25. Gyors 
röptű szürke madár izomszövete 28. ...lógia 
(állatok elterjedéstana) 32. Apró darabokban 
lehull 35. „Nincs oly hazugság, ... ne akadna 
hamis tanú” (ókori római szállóige) 37. Min-
den ... válik kezében (szólás) 39. Svédország 
(régiesen) 41. Mindig a fejét ütik 43. Közé-
pen futó! 46. Ókori római rézpénz 49. A Hold 
angol neve 51. Kiürült iglu! 53. Megkevert 
gáz! 56. Selejtes darab! 59. Jód és bór vegy-
jele 60. Menetelő! 61. Némán őröl! 
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Vasárnap Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 100 éve, 1919-ben jelent meg a hatalomváltást követően az 
első szépirodalmi kötet Kolozsvárt (Jékey Aladár: Versek). 
65 éve, 1954-ben a Szentgyörgyi István Színművészeti 
Intézet magyar tagozatát áttelepítették Marosvásárhelyre.

Ha Egyed napján 
esik, esős lesz az 
ősz.

2 Hétfő Dorina, Rebeka, Teodóra Rebeka – héber eredetű; jelentése: 
megkötöző, megigéző, megbabo-
názó vagy: jól táplált.

2 130 éve, 1889-ben Jókai Mór részvételével leplezték le a 
Mátyás király szülőházára elhelyezett, Pákei Lajos tervezte 
és Zala György kivitelezte bronz emléktáblát.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3 100 éve, 1919-ben a felrobbantott miriszlói híd megjaví-
tását követően megindult a vasúti forgalom Kolozsvár és 
Brassó között. 
80 éve, 1939-ben Németország lengyelországi lerohanása 
miatt Anglia hadat üzent Németországnak, és ezzel kezdetét 
vette a II. világháború.

4 Szerda Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 Ha a gyümölcsfa vi-
rágzik, hosszú, szép 
ősz ígérkezik.

5 Csütörtök Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5 235 éve, 1784-ben hunyt el Veszprémben Ányos Pál pálos 
szerzetes, tanár, magyar szentimentalista költő. 
75 éve, 1944-ben a 2. magyar hadsereg Kolozsvárról kiin-
dulva támadást indított Dél-Erdély visszafoglalásáért. 
25 éve, 1994-ben hunyt el Budapesten Baróti Dezső iroda-
lomtörténész (*1911. október 2., Torda).

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

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

6 150 éve, 1869-ben vonultak be ünnepélyesen az 1868-ban 
újra felállított honvédség első csapatai Kolozsvárra, a Redut 
épületében helyezték el őket.

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

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

7

8 Vasárnap Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 125 éve, 1894-ben az intézeti kápolna ünnepélyes felszen-
telésével a Farkas utcában megnyílt a Kalazantinum, a pia-
risták kolozsvári Hittudományi és Tanárképző Intézete. 

Kisasszony napja a 
fecskék indulásának 
napja.

9 Hétfő Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumer–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 125 éve, 1894-ben született Szegeden Gulácsy Irén írónő. 
75 éve, 1944-ben a kolozsvári Erdélyi Magyar Tanács 
memorandumban kérte Horthy Miklós kormányzót, hogy 
kezdjen fegyverszüneti tárgyalásokat a Szovjetunióval.

10 Kedd Hunor, Nikoletta, Ákos Ákos – török eredetű régi magyar 
férfinév, eredeti formája Akkush, 
jelentése „fehér madár”.

10 295 éve, 1724-ben a jezsuiták, Gyalogi János híres 
hitszónokuk prédikációjával megnyitották kolozsvári 
templomukat.
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
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Névfejtő Népi időjóslások

1 Vasárnap Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 100 éve, 1919-ben jelent meg a hatalomváltást követően az 
első szépirodalmi kötet Kolozsvárt (Jékey Aladár: Versek). 
65 éve, 1954-ben a Szentgyörgyi István Színművészeti 
Intézet magyar tagozatát áttelepítették Marosvásárhelyre.

Ha Egyed napján 
esik, esős lesz az 
ősz.

2 Hétfő Dorina, Rebeka, Teodóra Rebeka – héber eredetű; jelentése: 
megkötöző, megigéző, megbabo-
názó vagy: jól táplált.

2 130 éve, 1889-ben Jókai Mór részvételével leplezték le a 
Mátyás király szülőházára elhelyezett, Pákei Lajos tervezte 
és Zala György kivitelezte bronz emléktáblát.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3 100 éve, 1919-ben a felrobbantott miriszlói híd megjaví-
tását követően megindult a vasúti forgalom Kolozsvár és 
Brassó között. 
80 éve, 1939-ben Németország lengyelországi lerohanása 
miatt Anglia hadat üzent Németországnak, és ezzel kezdetét 
vette a II. világháború.

4 Szerda Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 Ha a gyümölcsfa vi-
rágzik, hosszú, szép 
ősz ígérkezik.

5 Csütörtök Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5 235 éve, 1784-ben hunyt el Veszprémben Ányos Pál pálos 
szerzetes, tanár, magyar szentimentalista költő. 
75 éve, 1944-ben a 2. magyar hadsereg Kolozsvárról kiin-
dulva támadást indított Dél-Erdély visszafoglalásáért. 
25 éve, 1994-ben hunyt el Budapesten Baróti Dezső iroda-
lomtörténész (*1911. október 2., Torda).

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

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

6 150 éve, 1869-ben vonultak be ünnepélyesen az 1868-ban 
újra felállított honvédség első csapatai Kolozsvárra, a Redut 
épületében helyezték el őket.

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

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

7

8 Vasárnap Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 125 éve, 1894-ben az intézeti kápolna ünnepélyes felszen-
telésével a Farkas utcában megnyílt a Kalazantinum, a pia-
risták kolozsvári Hittudományi és Tanárképző Intézete. 

Kisasszony napja a 
fecskék indulásának 
napja.

9 Hétfő Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumer–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 125 éve, 1894-ben született Szegeden Gulácsy Irén írónő. 
75 éve, 1944-ben a kolozsvári Erdélyi Magyar Tanács 
memorandumban kérte Horthy Miklós kormányzót, hogy 
kezdjen fegyverszüneti tárgyalásokat a Szovjetunióval.

10 Kedd Hunor, Nikoletta, Ákos Ákos – török eredetű régi magyar 
férfinév, eredeti formája Akkush, 
jelentése „fehér madár”.

10 295 éve, 1724-ben a jezsuiták, Gyalogi János híres 
hitszónokuk prédikációjával megnyitották kolozsvári 
templomukat.
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11 Szerda Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Jácint – görög–latin eredetű; 
jelentése: a virág neve. 

11 100 éve, 1919-ben hunyt el Kelebiában Csáth Géza író. 
80 éve, 1939-ben hunyt el S. Nagy József vendéglős, aki 
előbb az Óvárban, majd a Kossuth Lajos (ma 21 Decembrie 
1989) utcában működtette a főleg színészek és írók- 
szerkesztők látogatta éttermét, a „Nagyjóskát”.

12 Csütörtök Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

Ibolya – magyar eredetű; jelenté-
se: a virág maga.

12 125 éve, 1894-ben született Nagyenyeden Adorján Jenő 
szerkesztő, szakíró, a Pásztortűz belső munkatársa.

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

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

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

13 70 éve, 1949-ben Művészeti Szakközépiskola létesült 
Kolozsvárt zenei, képzőművészeti és koreográfiai szakkal, 
a volt Ferenc-rendi kolostor épületében.

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14 75 éve, 1944-ben kolozsvári magyar értelmiségiek levélben 
kérték Miskolczy Dezső rektort, hogy az egyetem maradjon 
Kolozsvárt, az egyetem rektori tanácsa úgy döntött, hogy 
nem menekítik el az egyetemet.

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

Enikő – Vörösmarty Mihály alko-
tása; jelentése: ünő, szarvastehén.

15 460 éve, 1559-ben hunyt el Gyulafehérváron Jagelló 
 Izabella királyné.

16 Hétfő Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16 120 éve, 1899-ben készültek el a Főtér keleti sorát megha-
tározó katolikus egyház építtette Státus-házak; a Szentegy-
ház (Iuliu Maniu) utcát meghosszabbították a Főtérig.

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

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség.

17 175 éve, 1844-ben született Pesten Puskás Tivadar mérnök, 
a telefonhírmondó feltalálója. 
25 éve, 1994-ben Kolozsvárt újjáalakult a Romániai Ma-
gyar Dalosszövetség.

Amilyen az idő, 
olyan lesz majd a 
tavasz.

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

18 135 éve, 1884-ben született Kassán Slachta Margit szerze-
tes, politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő.

19 Csütörtök Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

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

19

20 Péntek Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 150 éve, 1869. szeptember 20–23. között báró Eötvös 
József vallás- és közoktatásügyi miniszter Kolozsváron 
az egyetem felállításáról tájékozódott. A városban élő hét 
akadémikus (Brassai Sámuel, Berde Áron, Engel József, 
Finály Henrik, Kriza János, Szabó Károly, Szentkirályi Zsig-
mond) tisztelgő látogatást tett az Akadémia elnökénél. 
100 éve, 1919-ben este a vármegyeháza nagytermében 
Jékey Aladárt, az erdélyi költők nesztorát ünnepelték.
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11 Szerda Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Jácint – görög–latin eredetű; 
jelentése: a virág neve. 

11 100 éve, 1919-ben hunyt el Kelebiában Csáth Géza író. 
80 éve, 1939-ben hunyt el S. Nagy József vendéglős, aki 
előbb az Óvárban, majd a Kossuth Lajos (ma 21 Decembrie 
1989) utcában működtette a főleg színészek és írók- 
szerkesztők látogatta éttermét, a „Nagyjóskát”.

12 Csütörtök Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

Ibolya – magyar eredetű; jelenté-
se: a virág maga.

12 125 éve, 1894-ben született Nagyenyeden Adorján Jenő 
szerkesztő, szakíró, a Pásztortűz belső munkatársa.

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

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

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

13 70 éve, 1949-ben Művészeti Szakközépiskola létesült 
Kolozsvárt zenei, képzőművészeti és koreográfiai szakkal, 
a volt Ferenc-rendi kolostor épületében.

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14 75 éve, 1944-ben kolozsvári magyar értelmiségiek levélben 
kérték Miskolczy Dezső rektort, hogy az egyetem maradjon 
Kolozsvárt, az egyetem rektori tanácsa úgy döntött, hogy 
nem menekítik el az egyetemet.

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

Enikő – Vörösmarty Mihály alko-
tása; jelentése: ünő, szarvastehén.

15 460 éve, 1559-ben hunyt el Gyulafehérváron Jagelló 
 Izabella királyné.

16 Hétfő Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16 120 éve, 1899-ben készültek el a Főtér keleti sorát megha-
tározó katolikus egyház építtette Státus-házak; a Szentegy-
ház (Iuliu Maniu) utcát meghosszabbították a Főtérig.

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

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség.

17 175 éve, 1844-ben született Pesten Puskás Tivadar mérnök, 
a telefonhírmondó feltalálója. 
25 éve, 1994-ben Kolozsvárt újjáalakult a Romániai Ma-
gyar Dalosszövetség.

Amilyen az idő, 
olyan lesz majd a 
tavasz.

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

18 135 éve, 1884-ben született Kassán Slachta Margit szerze-
tes, politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő.

19 Csütörtök Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

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

19

20 Péntek Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 150 éve, 1869. szeptember 20–23. között báró Eötvös 
József vallás- és közoktatásügyi miniszter Kolozsváron 
az egyetem felállításáról tájékozódott. A városban élő hét 
akadémikus (Brassai Sámuel, Berde Áron, Engel József, 
Finály Henrik, Kriza János, Szabó Károly, Szentkirályi Zsig-
mond) tisztelgő látogatást tett az Akadémia elnökénél. 
100 éve, 1919-ben este a vármegyeháza nagytermében 
Jékey Aladárt, az erdélyi költők nesztorát ünnepelték.
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21 Szombat Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

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

21 100 éve, 1919-ben született Imreh István történész, egyete-
mi tanár, az MTA külső tagja, a Magyar Néprajzi Társaság, 
majd a Kriza János Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja és 
elnöke.
90 éve, 1929-ben született Budapesten Kocsis Sándor lab-
darúgó, az Aranycsapat kiemelkedő csatára.

Ha tiszta, szép, jó 
lesz a gyümölcster-
més.  
Ha viharos, szeles, 
húsvétig tartó telet 
jelent.

22 Vasárnap Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22 110 éve, 1899-ben, Berde Mózsa halála évfordulóján osz-
tottak első ízben Berde-cipót az Unitárius Kollégiumban, 75 
szegény tanuló kapta naponta. 
90 éve, 1929-ben született Újpesten Váradi Hédi Jászai- és 
Kossuth-díjas színésznő.

Napsütés sok hóvi-
hart ígér.

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

Tekla – görög eredetű; jelentése: 
Isten dicsősége.

23

24 Kedd Gerda, Mercedes  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely, kemény.

24 150 éve, 1869-ben ért véget a város területén lévő házak, 
birtokok telekkönyvezése. 
100 éve, 1919-ben az Erdélyi Református Egyházke-
rület Református Leánygimnázium felállításáról hozott 
határozatot.

25 Szerda Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás 

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

25 Ha ködös és esős, ak-
kor sok csapadékot 
hoz egész éven át.

26 Csütörtök Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26 110 éve, 1909-ben hunyt el Thaly Kálmán költő, író, tiszte-
letbeli bölcsészdoktor, az MTA tiszteleti tagja.

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27

28 Szombat Vencel  
Szt. Vencel 

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

28 Ahányszor fagy 
Vencel előtt, any-
nyiszor fagy Jakab 
után (május 1.).

29 Vasárnap Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 120 éve, 1899-ben született Budapesten Bíró László József 
újságíró, polihisztor, a golyóstoll feltalálója. 

Ha Szent Mihály 
napján még itt van 
a fecske,  
karácsonyig vígan 
legelhet a kecske.

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

Jeromos – görög eredetű; jelenté-
se: szent nevű. 

30 160 éve, 1859-ben született Kisbaconban Benedek Elek, a 
nagy mesemondó, a magyar gyermekirodalom egyik megte-
remtője, a Cimbora c. gyermeklap megalapítója. 
115 éve, 1904-ben ünnepélyesen megnyitották a Hunyadi 
(ma Ştefan cel Mare) téri, Baumgarten Sándor tervei szerint 
épült Tanítók Házát.
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21 Szombat Ilka, Máté, Mirella  
Szt. Máté apostol

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

21 100 éve, 1919-ben született Imreh István történész, egyete-
mi tanár, az MTA külső tagja, a Magyar Néprajzi Társaság, 
majd a Kriza János Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja és 
elnöke.
90 éve, 1929-ben született Budapesten Kocsis Sándor lab-
darúgó, az Aranycsapat kiemelkedő csatára.

Ha tiszta, szép, jó 
lesz a gyümölcster-
més.  
Ha viharos, szeles, 
húsvétig tartó telet 
jelent.

22 Vasárnap Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22 110 éve, 1899-ben, Berde Mózsa halála évfordulóján osz-
tottak első ízben Berde-cipót az Unitárius Kollégiumban, 75 
szegény tanuló kapta naponta. 
90 éve, 1929-ben született Újpesten Váradi Hédi Jászai- és 
Kossuth-díjas színésznő.

Napsütés sok hóvi-
hart ígér.

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

Tekla – görög eredetű; jelentése: 
Isten dicsősége.

23

24 Kedd Gerda, Mercedes  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely, kemény.

24 150 éve, 1869-ben ért véget a város területén lévő házak, 
birtokok telekkönyvezése. 
100 éve, 1919-ben az Erdélyi Református Egyházke-
rület Református Leánygimnázium felállításáról hozott 
határozatot.

25 Szerda Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás 

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

25 Ha ködös és esős, ak-
kor sok csapadékot 
hoz egész éven át.

26 Csütörtök Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26 110 éve, 1909-ben hunyt el Thaly Kálmán költő, író, tiszte-
letbeli bölcsészdoktor, az MTA tiszteleti tagja.

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27

28 Szombat Vencel  
Szt. Vencel 

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

28 Ahányszor fagy 
Vencel előtt, any-
nyiszor fagy Jakab 
után (május 1.).

29 Vasárnap Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael 
főangyalok

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 120 éve, 1899-ben született Budapesten Bíró László József 
újságíró, polihisztor, a golyóstoll feltalálója. 

Ha Szent Mihály 
napján még itt van 
a fecske,  
karácsonyig vígan 
legelhet a kecske.

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

Jeromos – görög eredetű; jelenté-
se: szent nevű. 

30 160 éve, 1859-ben született Kisbaconban Benedek Elek, a 
nagy mesemondó, a magyar gyermekirodalom egyik megte-
remtője, a Cimbora c. gyermeklap megalapítója. 
115 éve, 1904-ben ünnepélyesen megnyitották a Hunyadi 
(ma Ştefan cel Mare) téri, Baumgarten Sándor tervei szerint 
épült Tanítók Házát.
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Hat színház közönsége
Igazgatók nyilatkozatai a színházi életről – Temesvártól 
Szatmárig és Aradtól a Székelyföldig
Kolozsvár, nov. 17.

(Saj. tud.) Régi mondás, hogy a színház hű tükre az életnek.

Fontos jelenségnek kell tekinteni a társadalmi élet szemlélésénél a színpadot 
és a színházi nézőteret. Kolozsváron összegyűltek a nagyvárosok és kis kerületek 
színigazgatói. Nemcsak érdekesnek, de jelentősnek is tartjuk közölni, amit a Ke-
leti Újságnak elmondottak:

Temesvár
Sebestyén Géza a kolozsvári közönségnek régi kedves ismerőse. A temesvári 

és budai színháznak az igazgatója, de a múlt nyáron már nem játszott a társulata 
a budai színkörben.

– Eltekintve a szokásos frázisoktól – mondja – őszintén és igazán mondhatom, 
hogy mint színésznek sem azelőtt, sem azután nem volt olyan kedves közönsé-
gem, mint a kolozsvári. Hálával gondolok rá mindig vissza.

Sebestyén 1909 áprilisában került fel Budapestre a Magyar Színházhoz, mely-
nek hét évig volt elsőrendű tagja. Utoljára most két éve vendégszerepelt Kolozs-
váron, az Ördög jubiláris előadásán. A közönség emlékszik még erre a szép, im-
pozáns színházi estére és a Sebestyén nagyszerű sikerére. A temesvári színházi 
életről a következőket mondja:

– Otthon a színházi élet nagyon eleven és nagyon élénk. A különböző nemze-
tiségű lakosság egyformán látogatja a színházat. A hatóság a legnagyobb előzé-
kenységgel igyekszik a színházi élet zavartalanságát biztosítani, s ebben a buzgó-
ságban elől jár jó példával Cosma Aurél prefektus és az ő felesége, Cosma Lucia, 
ki maga is európai hírű énekesnő.

– A színészet nagy pártfogókra talál bennünk.
A közönség igen szépen látogatja az előadásokat. A műsor jó részét az ismert 

francia és olasz operák képezik. Most mutattuk be a Vasfeszületet, és ez a premier 
kimagasló eseménye volt a színháznak. A bemutató után tizenkétszer ment már 
ez az opera. Műsoron vannak a legfrissebb magyar újdonságok is, mint a Császár 
és komédiás, a Lili bárónő, a Kálmán Imre Farsangi tündére, de a Sasfióknak is 
nagysikerű előadásai voltak.

– A színházi közönség hangulata nyugodt. A közigazgatási és katonai hatósá-
gok toleranciája vigyáz arra, hogy ezt a nyugalmat semmi ne zavarja. Az előadá-
sok fél nyolckor kezdődnek, a záróra éjfél után kettőkor van.
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– A  legnagyobb közönsége mindig a jó előadásnak van. A  rossz operetta-
előadásnak éppen úgy van egészen kicsi háza, mint amilyen nagy sikereket ér-
hetni el a jó drámai előadásokkal. Ezeket mondhatom az eddigi színházi életről. 
A közönségről beszéltem, s hogy milyen a társulat, milyen a színházi nívó, arról 
a közönség volna illetékes nyilatkozni.

Arad
Szendrey Mihály, az aradi színház igazgatója mély odaadással és lelkesedéssel 

beszél a színjátszás jövőjéről. Igazán a lelkéből beszél. Mint legidősebb igazgató, 
ő vezette a színigazgatókat a kultuszreszort főnökéhez.

– Nagyon humánus és konciliáns igéreteket kaptunk – mondja. Egy erdélyi 
színészegyesület létrehozásáról, a színészélet szociális rendezéséről van szó. 
Arra kértem első szavammal a kultuszreszort főnökét, hogy biztosítaná mind-
azokat a jogokat a magyar színészet számára, amiben a román színészetet része-
síteni fogják. A reszortfőnök úr ezt meg is ígérte minden fennakadás nélkül, és 
erre határozott kijelentéseket tett.

– Az aradi színházi életnek van közönsége. A hatóságok és a hivatalos körök 
törődnek a színházzal, és sokszor kell kérnünk a támogatásukat.

– A műsorok komoly részét az operák képezik, a francia és olasz operák, de 
adtunk Csajkovszkijt is. A legnagyobb közönsége van az operetteknek, de a régi 
jó operetteknek. Szép és nagy sikerük van azonban a régi klasszikus darabok-
nak is. Adtunk népszínművet is és bohózat, vígjáték nélkül nem tudunk műsort 
összeállítani.

– Három évre szól még a várossal kötött szerződésem, és a szerződésben le-
fektetett jogaim érvényben maradtak. A hatóság a szerződést helyben hagyta.

Nagyvárad
A  nagyváradi színház igazgatója, Erdélyi Miklós igen meg van elégedve a 

közönségével, mert színházának nézőtere ma is olyan hangulatban és művészi 
követeléseiben, mint régen. Az ő szerződése is érvényben maradt és műsora csu-
pa vígság, mulatság, operett, bohózat.

– A színházban – mondotta – normális állapotok vannak.
A műsor a könnyű műfajokat öleli fel: operetteket és vígjátékokat adunk. Vá-

radon a komoly múzsának kevésbé van talaja. A közönség a színházban mulatni 
akar.



2019–2020
SZEPTEMBER54

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ Adtunk ugyan Toscát az operák közül, de inkább a Hálókocsik ellenőre és a Nap 

hőse a műsor mostani darabjai. A színház állandóan zsúfolva van. Sok román tiszt 
ül állandóan a nézőtéren, s mostanában Diamant, a román kormány meghatal-
mazott minisztere is vendégünk volt és tetszéssel nyilatkozott az előadásról.

Szatmár
A  szatmári színtársulat szép kőszínházban játszik, mely a város tulajdona. 

Szabadkay József igazgató örömmel újságolja, hogy a színtársulat mindig táblás 
házak előtt játszik. Lelkes, értékes publikum, mely méltányolni tudja munkán-
kat. Most állították össze az új színügyi bizottságot minden politikától, nemzeti-
ségi kérdéstől mentesen. A színháznál ezt különben sem ismerik, a színtársulat 
működése elé soha nem gördítettek akadályt.

A  színtársulat 84 tagból áll és operát, prózai darabokat, operettet játszik. 
Minden műfajnak megvan a maga publikuma. Az  opera-előadásoknál is telve 
van a színház.

Legutóbb a Terikét adták nagy sikerrel. Az operettek közül a Lili bárónő a sze-
zon clouja. A Hoffmann meséinek és a Pillangó kisasszonynak is nagy sikere volt.

A társulat nyári állomása Gyula, valószínűleg azonban az idén Máramarosszi-
geten játszanak majd.

Marosvásárhelyen
Szabó Pál társulata játszik. A  színtársulat majd minden tagját jól ismeri a 

kolozsvári közönség is. A  kolozsvári színészek is gyakran szerepelnek Maros-
vásárhelyen. – Szabó direktor is nagyon meg van elégedve közönségével. A régi 
színházi termet a tavaly alakították át. A nagyobbításra szükség is volt, mert a 
közönség esténként teljesen megnőtt.

A  színtársulat kilencven tagból áll, drámai, opera- és operette-ensamble-ja 
van. A műsor a legújabb budapesti darabokat is felöleli. Könnyű operák is színre 
kerülnek. A hét felén át operett uralkodik, de a prózai daraboknak és az operá-
nak is szép publikuma van.

Úgy látszik, nem csupán az igazgató van megelégedve a marosvásárhelyiek-
kel, de a közönség is a színtársulatával.

A művésznőket még a régi, virtusos rajongással veszik körül, a színészek pe-
dig ott ragyognak a bakfisálmok középpontjában. A komoly közönség számára 
pedig a színészet komoly, nemes hivatás, szent misszió. A hatóságok is így becsü-
lik és támogatják őket.

Tordán
Fehér Imre társulata játszik.
A társulatnak eleven és értékes a műsora. A város közönsége estéről estére 

megtölti a színházat s a színtársulat nemes ambícióval igyekszik megköszönni 
azt a szeretetet, amely a társadalom minden rétegében körülveszi.
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Hatvan év Szamos parti urbanizáció,
avagy néhány személyes emlék a Guttman(n) családi 
fészekről – Kolozsvár, Sigismund Toduță utca 17. szám, 
földszinti lakrész (volt Căliman, illetve Danton utca)

Az ötvenes évek végére készült el az a Szamos parti háromszobás összkom-
fortos családi otthon, ahova az akkor már több mint tíz éve működő zeneiskola 
igazgatója, feleségével és három kisgyermekével átköltözhetett egy Gyulai Pál 
utcai albérleti lakásból. Az akkori Szamos-part megörökölte a két világháború 
idején kijelölt új villanegyed úthálózatát és néhány reprezentatív épületét. Ezek 
közül a legimpozánsabb a mai Sigismund Toduță utca 13-as számú lakóház, ami 
az új román nemzeti stílusnak megfelelően egy háromszintes olténiai lakótor-
nyot (cula) idéz a főhomlokzat díszeként. Ez a fajta romantikus nemzeti iskolákra 
alapozott építészeti nyelvezet benne volt az akkori világ önmagát kereső-rendező 
filozófiájában. Ahogyan a 19. század vége globalizált eklektikájának ellenreakci-
ójaként megjelent az 1900-as bravúros egyedi építészetet megálmodó új alkotói 
világ, úgy kezdte feszegetni a két világháború között a modernista formaalkotást 
a hagyományokra épített nemzeti stílus. Itt, Erdélyben, sokszor ütközőpontot is 
jelentett ezeknek az irányzatoknak a megértése és befogadása. A zene nyelvén 
a nemzeti sajátosságokat mintha könnyebben megemésztette volna a közönség. 
Bartók román táncait, például, egyaránt magáénak érezte a magyar és a román. 
A helyi építészet is sokszor tükrözi ezt az összetett örökséget. Az adott főtéma 
kidolgozásában nem mindegy, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik például a 
szakmunkás. Az ácsmunkák részletkialakításaiban ott bujkálnak az átmenekített 
hagyományos megoldások, gazdagítva és helyreigazítva ezáltal az összképet.

Az első világháború után Kolozsvár urbanisztikája is még szervesen kapcso-
lódott a megörökölt városmaghoz. A Szamos-völgy nyugati irányában a csónaká-
zótóval ellátott nagy sétálópark folytatásaként – a kétvízközti szociális negyed 
után – újabb zöldövezettel fejlődött a város, a mai Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem kikacsolódási parkjával. A  Szamos északnyugati partvonalában, az  akkor 
még falelátóval ellátott futballstadionnal szemben, új villanegyed kapott helyet. 
A  mai Sigismund Toduță utca szélességének nagyvonalúsága (négy autós sáv, 
fásított járdákkal) a negyed főutcáját jelentette, ami a Szamoson való kényelmes 
átkelés jövendőbeli hídjának irányába mutatott. Aztán jött a második világhá-
ború és az államosítás. Az üresen maradt telkeket megfelezték, és felosztották 
kisebb egységekre. A Szamos medrét szabályozták, az új hidat pedig odébb tolták 
egy utcányival nyugat irányába. A Garibaldi névre keresztelt híd így jobb felté-
teleket biztosított a vasbeton lelátókkal megnőtt stadion környezetének, de egy 
keskenyebb utcába torkollt a Szamos északi partján. A Sigismund Toduță utca 
ettől kezdve egy kivételezetten széles mellékutcává vált.
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A mai Sigismund Toduță utca 17. szám és a Gavril M. Musicescu utca sarokháza 
(Someș Delivery 2016)
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A mai Gavril Musicescu utca az ötvenes években még csak a Szamos északi 
nyomvonalának árterületét jelentette. Utca akkor lett belőle, amikor a Szamos 
völgyének itteni szakasza betonozott mederrel gyarapodott, és így a víztükör 
hozzáférhetetlenné vált a lakosság számára. A Sigismund Toduță utca 17. számú 
telke egyben a Gavril Musicescu utca sarkát is jelentette. A telek mélysége, ami 
több mint kétszerese a szélességének, kb. ötven méter hosszúságban végigkíséri 
a hatvanas években urbanizált Szamos-partot. Az akkori rendelkezések értelmé-
ben az újonnan épített sarokháznak emeletesnek kellett lennie.

1961. május 12-én, amikor megszülettem a Guttman(n) család negyedik gyer-
mekeként, az emeletes ház földszinti lakosztályában már kialakult a háromszo-
bás, cserépkályhás, gázzal fűtött összkomfort. A Guttman(n) egy, illetve két n-es 
megjelölése édesapám ötvenes években történt személyiigazolvány-cseréjének 
köszönhető, mivel akkor családnevében az eredetileg két n-t egyre változtatták. 
Így a frissen alakult zeneiskola igazgatójának, illetve karmesterének nevét az egy 
n-es változattal ismerte meg a diákság és a közönség. Miután a hatvanas évek 
elején a születési igazolványának megfelelően két n-re javították ki nevét az újon-
nan kiállított személyiben, a nyomdászok továbbra is egy n-el írták a plakátokat, 
sőt a Mihály keresztnevet is átváltoztatták a többségi helyesírás függvényében 
Mihaira. Édesanyánk Gabriella nevét is hamarosan Gabrielának írták az újon-
nan kiállított személyiben. Az ő nevét örökölte elsőszülött nővérem; az utána 
következő gyermekek olyan keresztneveket kaptak (Emese, Zoltán és Szabolcs), 
amelyeket nem lehetett oly könnyen átírni. A vezetéknevünkkel kapcsolatosan 
még jó sokáig úgy gondoltam, hogy csak nekem írták el két n-re a Guttmannt, 
mivel testvéreimet még akkor anyakönyvezték, amikor édesapámnak csak egy 
„n” szerepelt a személyiében…

Érdekes összehasonlítani a Sigismund Toduță 13., illetve 17-es számú sarok-
házak építészeti megoldásait. Kb. 30 év választja el őket időben, és a hajda-
ni földszintes 15-ös számú ház, térben. A 13-as számú még magán viseli a két 

A Donát negyed Szamos-partja, ahogyan még ma is használni lehetne... 
(Someș Delivery 2017)
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A Donát negyed eredeti tízemeletes pengeblokkjai és mai környezetük
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világháború közti építőművészet egyedi formavilágát. A 17-es számú ház ese-
tében a tömegformálást egy pragmatikus építőmérnöki szemlélet váltotta fel. 
Az ötvenes években használt klasszicizáló, szocialista-realista építészeti nyelve-
zethez még szükség volt a műépítész jelenlétére, amennyiben középületről volt 
szó. De a kisebb családi házak terveit többnyire csak építőmérnökök készítették, 
az újonnan megtanult vasbetonfödémek és szerkezetek tudományával, betartva 
a megadott hely beépítési rendelkezéseit.

Ennek az új modernista látásmódnak köszönhetően alakul át a hatvanas évek-
ben a Donát, alias Grigorescu negyed. A  két világháború között már fel volt 
vázolva az északnyugati irányba terjeszkedő villanegyed úthálózata és telekosz-
tása. A hatvanas évek elején, a Garibaldi híd megjelenésével, a villanegyed gon-
dolatát felváltotta egy nagy lélegzetű kortárs, többemeletes, társasházas lakóne-
gyed kialakítása. Kolozsvár régiójában ez volt az első ilyen típusú megrendelés 
az állami építészeti tervezőintézet részére, ami a korabeli modernista urbanizá-
ciók mintájára figyelembe vette a várható gazdasági és demográfiai robbanását a 
meglévő településnek, és a földrajzi adottságoknak megfelelően újragondolta és 
megtervezte a jövőképét a városnak. A meglévő villanegyed nyugati határvona-
lát jelentette az északi irányból bekapcsolódó Hója-kert és a dombhátat átszelő 
Törökvágás. Innen kezdődött az új Donát negyed, az államosított dombra futó 
kertek tövében egy sor pontszerű tízemeletes tömbház-kompozícióval és bevásár-
ló-kereskedelmi gócpontokkal. A Szamos-völgy irányában az új közösségi zöld-
övezetek, iskolák, óvodák és négyemeletes tömbházak kaptak helyet. A Szamos 
partvonalára merőlegesen tízemeletes pengeblokkok sora jelezte az újonnan ki-
alakított lakónegyed arculatát, kihasználva a víz tükröződését is a megálmodott 
monumentális megjelenéshez. Ezekről a tervekről és megvalósításokról úgy iga-
zán Vasile Mitrea építész-urbanista kollégánk tudna többet mesélni, akit 2011-
ben a Romániai Építészek Rendje Erdélyi Fiókszervezete Opera Omnia Díjjal tün-
tetett ki, többek között ennek az új urbanisztikai víziójának elismeréseként.

Aztán jöttek az 1980-as évek. A hajdani Kolozsvárt már körbevették az elmúlt 
két évtized tömbháznegyedei, délkeleten a Györgyfalvi, délnyugaton a Monos-
tori, északkeleten a Mărăști, északon pedig az ipari gyárnegyed. A szocialista 
modernista periódust felváltotta a megerősödő posztmodern romániai diktatú-
ra. Igen, talán ennek köszönhetőek azok a kijelentések, amivel a hely jellegére 
összpontosították a jelszót („specific local”). Hogy ez mit is jelentett igazán, ezt 
tükrözik ennek az évtizednek az épületei és urbanisztikája. A települések belte-
rületeit zárolták. Az extenzív fejlesztést felváltotta az intenzív sűrítés a meglévő 
úthálózatok mentén. Ennek lett az első áldozata a Donát-Grigorescu negyed. Még 
úgy is mondhatnánk – Vasile Mitreát idézve –, hogy ez a negyed mentette meg a 
belváros akkori bontását. A nagyvonalúan kialakított modernista zöldövezetek 
nagy részét beépítették négy- és tízemeletes tömbházszigetekkel. A  hagyomá-
nyosnak ítélt utcafront-beépítésekkel hibrid városképet kapott a hajdani kompo-
zíció. Az új tömbházak olcsón kialakított homlokzati díszítőelemei fura építészeti 
fintorát jelentik ennek a periódusnak.
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Én 1980-ban felvételiztem a bukaresti Ion Mincu Építészeti és Urbaniszti-
kai Egyetemre. A sikeres nekifutás egyéves kötelező katonasággal kezdődött a 
fővárostól délre fekvő Mihai Bravu helységben, majd 1981-ben az elsőévesek 
műtermének ablakából nyomon követhettük a 70-es években elkészült és nagyra 
becsült Bukaresti Nemzeti Színház átépítési aktusát, az államelnök által diktált 
„hely jellegére hangolt” formavilágra… 1987-ben államvizsga-dolgozatom témá-
jaként Kolozsvár történelmi központja egy nagyobbacska középkori részének re-
habilitálását választottam: a Bolyai utcától a már megépült Viktória szállodáig, 
illetve a Szentegyház utcától a Belső-Magyar utcáig. A meglévő épületek alapraj-
zait szintén a tervezőintézetből sikerült megkapnom, mivel elkészültek a bontási 
dokumentációk, illetve az új tömbházbeépítési tervek… Ezek tükrében valósze-
rűnek tűnik, hogy a Donát-Grigorescu negyed átépítése mentette meg a belváros 
radikális bontását és átépítését a nyolcvanas esztendőkben.

Sigismund Toduță utca 13. szám, 
a  zeneszerző emléklakrésze az első emeleten

A mai Donath Park lakónegyed a szászfenesi dombtetőn, az utca bal sarka még 
 Kolozsvárhoz tartozik  

A Donát negyed hajdani telefonpalotája, 
jelenleg lakatlan...
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És hol van még a maradék harminc esztendő a hatvanéves születésnapig? Ezt 
a periódust nyugodtan(?) nevezhetjük vadkapitalizmusnak, legalábbis a hazai, 
nem létező urbanisztikai és építészeti stratégiák talaján. Miért lehet ilyen egysze-
rűen summázni? Mert az országos, megyei és helyi önkormányzatok kiszorultak 
a megrendelők kezdeményező szerepköréből. Az általános urbanisztikai terveze-
tek tízévente előállított elméleti szintjét jócskán meghaladják a magánberuházók 
naprakész igényei. Legjobb esetben egy-egy nagyobb ipari telek átalakításában 
sejthetjük nagyobb egység gondolatát, de a lakónegyedek Szászfenes-típusú meg-
oldásában csak a profitorientált egyedi épületek konglomerátumát érzékelhetjük. 
Hogyan néz ki ebben az érában a Donát-Grigorescu negyed? Fejlődik, ahogyan 
a visszakapott telkek és tulajdonviszonyok igénylik, mondhatnánk azt is, hogy 
organikusan, ahogyan egy beteg szervezet is kibírja vagy eltűri az újabb kóroko-
zókat. A szocialista tömbházak közé szorult, hajdan bontásra ítélt villákat újra 
bekerítették tulajdonosaik, a közösségi terek tovább szűkülnek. Az úthálózat a 
régi, de tovább folytatódik az intenzív fejlesztés a meglévő beépítési vonalak-
ban. A Törökvágást benőtték az egyedi jelleggel kialakított kortárs tömbházak, 
és beszabadultak a többemeletes lakóházak a meglévő villanegyedbe is. Ebben 
a hibrid világban megszokottá vált a kicsi és a nagy, az elkerített és a szabad 
elrendezés, a  terasz vagy a házak sátortetős kialakítása. Mivel lehetett ezt az 
állapotot még gazdagítani? Az extenzív terjeszkedéssel. Ha annak idején a meg-
lévő Kémiai–Fizikai Kutatóintézet, illetve a Rádióstúdió jelentette a beépítettség 
végállomásait, mivel a Szamos völgye itt hirtelen összeszűkül, és északi irányban 
a dombhát vette át a hétvégi házak területét, most, láss csodát: az a kis utcácska, 
amely a hajdani Donát negyed hajszálér végződését jelentette, átvette „organiku-
san” az ütőér szerepét a külvárosi dombhát új tömbháznegyedével szemben. Sőt 
ez az ösvényszerű utca lett a szászfenesi külváros kerülőút-nyomvonala is…

1987-ben Nagyszebenben kezdtem az építészszakmámat. A kötelező három-
éves kihelyezésemből végül 21 éves tapasztalattal jöhettem vissza szülővárosom-
ba, 2008-ban a Donát-Grigorescu negyed Sigismund Toduță utca 13. számú ház 
manzárdterébe, albérlőnek. Édesapám még élt, mi pedig családostól újból a kö-
zelébe férkőztünk. 1995 és 2000 között heti ingázás mellett taníthattam az újra 
működő kolozsvári építészeti tanszéken, illetve látogathattam beteg édesanyá-
mat. Akkor éreztem először, hogy nagybeteg a város is. Aztán édesanyánk meg-
halt, nem bírta ki a szervezete kilenc év bénulás után a második agyvérzést… 
A következő hét évemben Nagyszeben városának lettem főépítésze mint közal-
kalmazott, mert akkor még hittem a feltámadásban, és a csoda meg is történt 
– hál’ istennek – záros határideig. 2007-ben egy szép kis Európai Kulturális Fővá-
rosban találtuk magunkat családostól. Az igazsághoz azonban hozzátartozik az 
is, hogy mindhárom gyermekünk már Kolozsváron járt a Báthory Líceumban… 
2008 óta mi is velük vagyunk ebben a hibriden talált Donát-Grigorescu lakóne-
gyedben. Ez a jó hír, legalábbis számunkra. Igaz, édesapám is meghalt, miután 
befejeztem 2012-ben a doktori tézisemet – a betegágya mellett töltött csendes 
órákban – Nagyszeben történelmi központja a posztmodern korszakban címmel.
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2017-ben költöztünk be feleségemmel, Mártával, a  megürült szülői házba. 
Az a szoba, ahol zongorázni tanultunk testvéreimmel együtt, még őrzi a hajdani 
zeneszoba emlékezetét. Kis házikoncertekkel próbáljuk feleleveníteni és összeko-
vácsolni a meglévő jószomszédi kapcsolatokat, a két sarokház hajdani lakójának 
barátságát (Guttman M. – S. Toduță) és a komolyzenéhez való viszonyát. Néhány 
éve augusztus elejére tervezzük szabadságunkat, „vagy megszokjuk, vagy meg-
szökünk ebből a negyedből” jeligére – alias UNTOLD.

Ui. Ami a születésnapi jókívánságokból kimaradt…
A 60 éves évforduló adta ezt az alibit, hogy itt, a Kincses Kolozsvár Kalendá-

riumban 2019-ben a Donát lakónegyedünkről elmélkedjünk. Donát személyisége 
összetett, van, aki a helyi juhászra emlékezik, aki megleste annak idején a táma-
dó törököket, van, aki a jezsuiták által állított szoborra, amely a szentek világát 
idézi, vagy egyszerűen csak a Hója-kertek alatt húzódó utcára, illetve az első 
tömbháznegyedünkre gondol. A valóság mindezeknek az egyvelege. A hajdani 

Donath Park negyed szászfenesi konfortja a dombtetőn, ez még csak a kezdet… 

A Donath Park negyed lehetséges folytatása a kiaszfaltozott nyomvonalon, 
Szászfenes irányában...
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előre megtervezett, mintaértékű modernista lakónegyed túlélte az elmúlt hatvan 
esztendőt, és mindenféle sűrítési beavatkozások ellenére az utca végén, a ker-
tek alatt, ahol Szászfenessel találkozik Kolozsvár, megjelent egy új hajtás, Donát 
Park elnevezéssel. Innen még látni lehet a dombtetőn a legelésző bárányokat, 
a magasfeszültségű villanyvezetéket és valahol a völgyben a Szamos kacskarin-
gós medrét. Néhány éve ennek a domboldalnak poros ösvényeit leaszfaltozták. 
Most már lehetetlen ezeken a nyomvonalakon sétálni, mivel a kortárs urbani-
zálás az autósforgalomnak adta át az elsőbbséget, helyenként egyirányúsítva a 
megoldást, de még így is túl keskenynek bizonyul a megjelölt hely. A gyalogo-
soknak egy másik szintgörbét kell majd újra kitaposni járda végett. A  hajda-
ni negyedben, ezekkel az extenzív megoldásokkal ellentétben, a meglévő utcák 
és járdák felvállalták a hiányzó középületek elhelyezését. Így az új évezreddel 
együtt a Szamos-part tágas zöldövezeteiben meg a hajdani domboldalkertek al-
jában beköszöntöttek az új szállodák, panziók, irodaházak, meg a különböző 
tornyokkal és építészeti nyelvezetekkel megálmodott templomok sora. A jövőké-
pet ilyen dinamikus fejlődés mellett nehéz kitalálni. De az biztos, hogy néhány 
évtized múlva a Donát Park „organikusan” folytatja a térhódítást, és bekebelezi 
majd az aszfaltozott ösvények mentén a teljes domboldalt. Ilyen felállásban már 
csak a szent Donát jó pásztorimái menthetik meg a jövőt a teljes káosztól. És ak-
kor hol itt a jókívánság? Úgy hozta a sors és a naptár, hogy ezen a napon (2019. 
május 12.), amikor ezt a summázást írom, én is a születésnapomat ünneplem, 
de még csak az 58.-at… Vagyis ennyi időre volt szükségem, hogy belelássak a 
Donát negyed jövőjébe. Igaz, ehhez arra is szükség volt, hogy Jóapám, hatvan 
évvel ezelőtt, kicserélje az előre megváltott repülőjegyét egy „földönfutó” vonat-
jegyre, és így minden baj nélkül hazaérjen Bukarestből Kolozsvárra. Aztán arra 
a véletlenre és isteni kegyelemre, amivel édesanyám bevállalt mint negyedik 
gyermeket. A mai tortasütésnél már csak arra kellett odafigyelni, hogy betart-
suk a neten kapott pontos információkat, és akkor a hagyományos ízek is jelen 
lehetnek a jókívánságok mellett. A  Donát negyed telefonközpontja mára már 
elvesztette eredeti funkcióját és szinte romokban hever. Az új kommunikációs 
technikák megsegítettek abban, hogy egy ilyen épített infrastruktúra nélkül is 
többet és pontosabbat tudunk egymásról meg a világról, mint valaha. Ennek el-
lenére csak az ehető receptes könyvek érdekelnek csupán? Vagy meglehet, hogy 
a hagyományos város is majd csak egy lepukkant telefonközpontra fog emlékez-
tetni a jövőben?

Guttmann Szabolcs
műemlékvédő építész, urbanista
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EK I dén lett volna 100 éves, de már több mint félszázada nincsen köztünk Kádár 
Tibor festőművész. A  festőről és grafi kusról, az  új utakat kereső és mutató 
művészpedagógusról szól az alább következő két írás. Előbb a tanítvány ka-

lendáriumunkba írt soraival emlékezünk a mesterre, majd egy 11 évvel ezelőtti 
kiállítást felidéző Orbán István-írást közlünk a Művelődés 2008. januári számá-
ból. Minthogy a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola tanára volt, ott 
látható a Vetró Artúrról szóló megemlékezésünkben elhelyezett fényképen, felülről 
a harmadik sorban, balról a negyedik. A képekért Orbán Erzsébet szíves segítségét 
köszönjük. (H. Sz. Gy.)

Kancsura István

Kádár Tibor emlékezete

Egyszerre több ablakot nyitó szellemi jelen-
ség volt az 1950-es évek sztalinista időszakában 
Kolozsváron. Kádár Tibor fényt hozott az akko-
ri ideológiai sötétségbe. A Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskola tanára volt. Kollégái nem 
értették, mit tanít, ellenséges környezetben 
alkotott. A  művészek java része az ideológiai 
engedelmesség „egyenruhájában” a szocialista 
realizmust védte a lélek szabadsága ellen, mi-
vel az ideológiai vonalba beilleszkedő festőket, 
művészeket nagyon jól megfi zették!

Elsőéves diák voltam, hosszú, éjszakába 
nyúló séták közben magyarázta az akkori Európában történő művészeti változá-
sokat. Egyszer megkérdezte tőlem: „Olvastad Van Gogh leveleit?”

Mondtam, hogy nem. Másnap a Mátyás-ház kapufülkéjében fehér papírba 
csomagolva kaptam egy könyvecskét Van Gogh negyvenkét levelével magyar 
nyelven.

A kávéházi asztal mellett is tanított. Bertalan István, Kiss Elek, Ughy István, 
Tőrös Gábor, Látta László, László Ákos, Ion Antoniu, Doinea Hordovan, Margareta 
Nemeş és sokan mások, magyar és román diákok, fi atal művészek rajongtunk érte, 
szellemileg együtt ébredtünk. Corneliu Baba meghívta tanárnak Bukarestbe.

A Bánff y-palota földszinti termeiben gyerekrajz-kiállítást nyitott. A Mátyás-
ház klubtermében a Művészeti Múzeumból kölcsönzött Nagy István-pasztelleket, 
Szolnay Sándor-festményeket, Ştefan Luchian és Nicolae Tonitza képeit állította 
ki. Új levegő áramlott fi atal lelkünkbe.
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Megérezte, hogy a művészi fo-
galmazás igazán a szellemi és ér-
zelmi megismerés szabadsága a 
vizualitás eszközeivel, és mindez 
ugyanabból a forrásból származik 
és az életre vonatkozik. A  gyer-
mekrajz látomásos poézise, a föld-
műves, esztétikai nevelés nélküli 
ember intuíciója, a kerámia, a kor-
só, tányér, szőttes, faragás, zene, 
tánc felébreszti bennünk az istent, 
és azt, hogy az ember része egy 
nagy egésznek. Felejthetetlen az 
1962-es brassói nyári gyakorlat. 
Rucăr helyiségben egy szövőszék-

ről megvett tíz méter szőttest. Én egy agyagtányért vettem. Koncentrikus, meleg 
színű körök örvénye. Kivitt a műtermébe, a nagy fal tele volt kerámiával. Megkért: 
„Tedd oda a tányérodat.” Odatettem, nekiadtam. Ezt mondta: „Látod, milyen belső 
fénye van?” Felém fordult: „Ha meghalok, itt halok meg a tányérjaim között.”

Így is történt 1962. szeptember 2-án.
Ma, 2019 júniusában, Kádár Tibor születésének századik évfordulóján lelki 

szemeimmel látom: egy gyümölccsel teli tál az asztalon, körülötte együtt ülünk: 
Nagy István, Szolnay Sándor, Constantin Brâncuşi, Vincent van Gogh, Incze Já-
nos Dés, a gyermekrajzok tisztasága, a földműves művészek szelleme, Kádár Ti-
bor volt diákjai… reménykedve.

Orbán István

Kádár Tibor, a lázongó mester

Elöljáróban tisztáznunk kell, hogy képzőművész-berkekben három személy is 
viseli-viselte ezt a nevet. Jelen írás id. Kádár Tiborról, az egykori rebellis peda-
gógusról szól. Fia, ifj. Kádár Tibor szintén művész, és rajztanári pályát választott. 
Végül, hogy az esetleges további zavart oszlassuk, említenünk kell a művészvilág 
harmadik azonos nevű képzőművészét, Kádár F. Tibort is.

Közel fél évszázaddal ezelőtt, 1962 szeptemberében döbbenetes hír rázta meg 
a hazai művészvilágot: Kádár Tibor festő, grafi kus, a kolozsvári képzőművésze-
ti főiskola tanára 43. életévében tragikus körülmények között elhunyt. Halálá-
nak 10. évfordulóján 113 munkájából nagy sikerű retrospektív kiállítás nyílt a 
kolozsvári Szépművészeti Múzeumban, ugyanakkor egykori tanítványai a sajtó 

A gyergyószentmikósi örmény templom (linóleum)
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EK hasábjain több meleg hangú méltató tanul-
mányban emlékeztek meg munkásságáról 
(Veress József – kiállítási katalógus, 1972; 
Kancsura István – Korunk 1972/8.; Kazinczy 
Gábor – Utunk évkönyv, 1972 stb.). Hosszas 
csend után 1999 áprilisában a Korunk Galé-
ria termében 32 munkájából újabb emlékki-
állításra került sor.

De ki is volt Kádár Tibor? Sepsibükszádi 
tanítócsaládban született 1919. június 19-én. 
Elemi iskolai tanulmányait Sepsiszentgyör-
gyön, a  kollégiumit Marosvásárhelyen vég-
zi. Ugyanitt jár Ciupe Aurél festőiskolájába, 
majd 1938–40 között a Bukaresti Szépmű-
vészeti Akadémia diákjai között találjuk. 
Négyévi budapesti főiskoláskodás után, 
1944-ben kap rajztanári oklevelet, mellyel 
öt évet tanároskodik Csíkszeredán, Gyer-
gyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, végül 
1949-ben a Kolozsvári Magyar Művészeti 
Főiskola megalakulásakor kinevezik a festészeti szakra, ahol haláláig tevékeny-
kedik. Közben munkáival részt vesz több budapesti közös tárlaton, számos ma-
rosvásárhelyi és kolozsvári tartományi festészeti és grafi kai seregszemlén, de bu-
karesti állami képzőművészeti kiállításokon is találkozunk nevével. Művészetét 
elemző írások, munkáiról reprók jelennek meg korabeli lapokban. Lexikálisan ez 
lenne a száraz adatsor életéről, munkásságáról; de próbáljunk mélyebbre hatolni 
és felvillantani a művészt, az  alkotó embert, hogy miért olyan fantasztikus a 
rövid művészpálya alatt született életmű.

Munkásságát az 1957-es év osztja két nagy stílusperiódusra. Már kezdetekkor 
kitűnik zseniális rajzkészsége, nagyvonalú grafi kusi tehetsége, ugyanakkor útke-
reső, kísérletező természete. Virtuózan megrajzolt portréi (Poór Lili, Szentimrei 
Jenő, Tompa László, Bajor Andor, Tamás Gáspár, Marosi Péter, Takács Zoltán, 
Osváth Zsuzsa, Trenka Éva, Palkó Attila, Pussi János, Jakobovits Miklós stb.) 
mellett számos csendélet, tájképkompozíció születik egyelőre még a hagyomá-
nyos realisztikus, néha naturalisztikus megfogalmazásban, a  legkülönbözőbb 
technikákkal (grafi t, szén, pasztell, akvarell, tempera, guache, olaj – sokszor 
ezek vegyes alkalmazásával), készít metszeteket, sőt szobrászkodik is. Egyszóval 
az akkori művészgenerációra jellemző sokoldalú, szinte reneszánsz polihisztor. 
Megszállottan gyűjti, tanulmányozza a művészeti tárgyakat, ikonokat, az antik 
kultúrát, a primitív népek művészetét, mindent, amiből tanulni lehet.

Lobbanékony természete egyre szűkebbnek érzi a hagyományos alkotói kere-
teket, kitörni vágyik, s a lassan hozzánk is beszivárgó nyugati avantgárd művé-
szetet magáénak vallja, lelkes szószólójává válik. Még nem tudhatja, hogy a sors 

Önarckép (ceruzarajz)
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már csak kevés időt osztott ki számára, 
mégis rövid négy-öt év leforgása alatt 
jut el olyan felismerésekhez, melyek 
teljesen új irányba terelik művészetét. 
1957–58-ban szinte empatikus kísérlete-
ket végez, egyes haladó, avantgárd mű-
vészek bőrébe bújik, hogy megismerje 
gondolkodásukat, képszerkesztési tech-
nikájukat. Kompozíciók sorát készíti el 
Picasso, Braque, Léger, Chagall, Rouault 
„után”(!). A nyomatékosításra azért van 
szükség, mert e munkák mindmáig má-
solatokként szerepelnek, jóllehet ezek új, 
egyéni kompozíciók, stílus- és szerkesz-
tési tanulmányok. Például a Kompozíció
Léger után kiindulópontja a nagy francia 
festő Nő tükörrel című ismert vászna. 
A kettőnek csak a bal felső sarka azonos. 
Ebből a lemásolt sárga arcrészletből és 
néhány körülötte lévő geometriai forma-

stilizálásból kiindulva épül fel egy új szerkezet, betartva a továbbiakban is a szer-
kesztési, építési, formai és színstruktúrát, a részlet törvényszerűségeit, szerkesz-
tési logikáját. Kádárnál új kompozíció születik Léger modorában. Felgyorsított 
ütemben vonulnak végig művészetén az expresszionista, kubista, konstruktivista 
és egyéb irányzatok felismerései, törvényszerűségei, és eljut a teljes nonfi guratív 
absztrahálásig, ahol a művészi produktum teljesen új, független, a  maga tör-
vényei szerint létező, megalkotott tárgy (és teszi mindezt az 1950-es években). 
Már nem a valóság végtelen impresszióit, szubjektív látásmódját rögzíti, hanem 
megszűri a külső jelzéseket, minden fölöslegeset elhagyva maximálisan egysze-
rűsít, s az értelem mércéjével mindezt újrafogalmazva, új jelrendszerben átépít, 
újraépít, objektívebb értelmet ad. Nem a felületi benyomások, refl exek érdeklik, 
hanem a dolgok, jelenségek mélyére hatol, azok törvényszerűségéig, szerkezeti 
felépítéséig, logikájáig, lebontásáig, majd újraszerkesztéséig, belső dinamikájuk 
feltárásáig, sokszor a mozgás ábrázolásáig. A  kétdimenziós síkfelület törvény-
szerűségeinek keretében a plasztikai, illetve grafi kai megfogalmazás, a színek-
kel és vonalakkal történő építkezés a maximálisra egyszerűsödik. A minimálisra 
csökkentett hátteret, a síkon széles ecsetvonásokkal (sokszor slepperecsettel és 
egy mozdulattal) elhelyezett színszigeteket szinte egyvonalas grafi kai vonalháló 
köti össze szerkezeti egységbe, kompozíciós struktúrába. Nagy, dekoratív szín-
parcellák fölé, köré helyez erőteljes fekete vagy fehér vonalkontúrt, az előbbit 
festékkel, az utóbbit karcolással (az ecset mindkét végét használja). Fokozatosan 
eljut a színek önállóságáig, optikai hatások megteremtéséig, a harmónia diadalá-
ig. Mindezeket bátran hirdeti főiskolai óráin is. Valovits László mesélte, hogy az 

Ifj. Kádár Tibor (ceruzarajz)
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EK intézeti rajztanulmányokon, mikor mindenki hegyesre faragott ceruzával pepe-
cselgette, satírozgatta, piszmogta akadémista rajzát, Kádár így biztatott: „Húzd 
meg erősen, bátran azt a vonalat!”

Az ellenállás hivatalos részről nem sokat várat magára. Míg első szakaszá-
ban munkái ott szerepelnek a legtöbb tartományi, sőt állami kiállításon (sok-
szor 6-8-l0 alkotás), pályája vége felé többször elutasítják, kizsűrizik, a főiskolán 
heves vitákba bonyolódik; vagy miután elkészíti a kolozsvári Köztársaság mozi 
freskóterveit, a megrendelést visszavonják. Mindezek ellenére nem volt megal-
kuvó, az akadémikus felfogással végleg szakított, s hirdette a megújulás szüksé-
gességét, az új irányzatok hagyományainkba történő beépítését. Az újba vetett 
hite, újítási vágya, önkifejezési útkeresése, a valóság újfajta láttatása, jelképek 
teremtése, a néző fantáziájának bevonása a továbbépítéshez, mindezek bizonyít-
ják, hogy előfutára és prófétája volt, megérzője, megértője és művelője a forra-
dalmasító új eszméknek, amelyeknek az akkori hatalom hadat üzent, lázítónak, 
retrográdnak, felforgatónak bélyegezve. Az 1950-es évek szocialista realista kör-
nyezetében Kádár Tibornak volt mersze átnézni a vasfüggönyön, és a dekadens 
nyugati művészetekben keresni a követendő utat.

Kísérleteiben s az új megalkotásában messzire jutott. „Különleges képessé-
gekkel megáldott művész volt” – írták róla. Az ötvenes évek erdélyi piktúrájában 
rövid élete, derékba tört alkotómunkássága üstökösként tűnt fel. Befejezetlenül 
maradt öröksége tanítványaiban tovább élt, egy egész generációra gyakorolt ha-
tása, útmutatása ma már vitathatatlan egyetemes értéket képvisel.

Személyesen nem ismertem, halálakor alig középiskolás voltam, de mint min-
den fiatal, aki magában hordozza lázadó, rebellis voltát, a megkövesedett, túlha-
ladott értékrendek elvetését s új utak, új értékek keresését, ifjúkoromban én is 
szomjaztam és megéltem (a magam módján) a lázas hatvanas éveket. Akaratla-
nul is fölmerül bennem a kérdés, vajon ő hogyan reagálta volna le a művészeti 
világcentrum Párizsból Amerikába történő átrendeződését, az op- és pop-artot, 
Jackson Pollockot, Andy Warholékat, a hippimozgalmat, a bluejeanses beat nem-
zedéket, a  Beatles Sárga tengeralattjáróját, Salinger Zabhegyezőjét… mindazt a 
lázadást, amit a hatvanas évek hoztak. Ezek előszelét az örökifjú Kádár Tibor már 
megérezte, s tanítványait őszinte hittel és barátsággal felkészítette az új utakra.

1999 áprilisában, a már régen halott mester születésének 80. évfordulóján, 
22 éves csend után, emlékkiállítást rendeztünk a család támogatásával a Korunk 
Galériában. Képeinek egy része ekkor a város művészeti múzeumának raktá-
rában pihent (és pihen ma is), néhány darab családi otthonok falait díszítette, 
a hagyaték többi része egy padlástérben porosodott. Ez utóbbiak lettek kiállítva. 
Emlékszem egy, a falnak támasztott hosszú és meredek létrára. Ezen kellett a 
padlásról leegyensúlyozni a nagyméretű, súlyos, üveggel fedett képeket. Saját 
autómmal szállítottam otthonomba a 32 munkát, majd egy hónapot dolgoztam 
rendbetételükön. Letisztítva, restaurálva, újrarámázva, szórólapot-plakátot ké-
szítve állítottuk ki őket. Végül közvetítésemmel a család biztos helyre juttatta 
ezeket megőrzésre az utókor számára. 
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Szeptember 12-én barátosi Adorján Jenő (1894–1976) születésének 125. 
évfordulójára emlékezünk. Nagyenyeden született, s a Bethlen Kollégium 
elvégzése után Fiuméban tengerészeti akadémián tanult. Elérte a hajóska-

pitányi rangot. Háborús szolgálata után hazatérve Kolozsvárt telepedett le, s itt 
különböző lapok munkatársa volt. 1925–1928 között a Véndiákok Lapját szerkesz-
tette, majd 1928–1930 között a Pásztortűz belső munkatársa volt. Utóbb a mező-
gazdaságra szakosodott, s az állattenyésztés, gyümölcstermesztés, virágkertészet 
körébe vágó cikkeket írt. Egy ideig a Kertgazdaság c. lapot is szerkesztette. 

Szeptember 21-én Imreh István (1919–2003) tör-
ténész századik születésnapját ünnepeljük. Az  Erdélyi 
Múzeum-Egyesület emlékkonferenciát szervez erre az 
alkalomra. Pályafutása Sepsiszentkirályról indul, isko-
láit részben a kolozsvári Unitárius Kollégiumban, majd 
a brassói Kereskedelmi Középiskolában végzi. A  bécsi 
döntést követően a kolozsvári egyetem közgazdasági 
karán diákoskodik és kapcsolódik be a Venczel József 
vezette szociológiai kutatómunkába. A  székely köz-
birtokosságról írja doktori disszertációját. Az  Erdélyi 
Tudományos Intézetnél ösztöndíjasként ismeri meg a 
gazdaságtörténeti kutatás módszereit. A magyar egye-
temisták Móricz Zsigmond Kollégiumának tanárigazga-
tója. Utóbb a megszüntetett Erdélyi Múzeum-Egyesület 
történelmi levéltárát vezeti 1950–1953 között, míg azt 
a Román Akadémia bekebelezi. A kolozsvári egyetemen 
35 éven át tanít gazdaságtörténetet, majd legújabb kori 
történelmet, a  legnépszerűbb tanárok egyike. Kuta-
tómunkája főleg a székely faluk életére, társadalomtörténetére, a  feudalizmus-
ról a kapitalista gazdálkodásra való átmenetre vonatkozik. Erdélyi hétköznapok 
1750–1850 című kötetét (1979) a Román Akadémia is díjazta, románra fordítot-
ták. A Magyar Néprajzi Társaság már 1977-ben tiszteletbeli tagjául választotta, 
az 1990-ben megalakult Kriza János Néprajzi Társaság pedig tiszteletbeli elnöké-
ül kérte fel. A Magyar Tudományos Akadémia ugyanakkor a külső tagjai sorába 
iktatta. 1998-ban az Erdélyi Múzeum-Egyesület is tiszteletbeli tagsággal ismerte 
el munkásságát, 1999-ben pedig 80. születésnapjára emlékkönyvet állítottak ösz-
sze. Sírja a Lutheránus temetőben található.

Szeptemberben emlékezünk meg Bubeliny Samu (1894–1930) műépí tészről, 
születése 125. évfordulóján, mert pontos születésnapját nem sikerült megállapíta-
ni. Bár a magyar építészeti iskola neveltje volt, a közhatalom változása után felis-
merte a keleties, román (Brâncoveanu-)stílusú épületek kelendőségét, úgyhogy a 
román nemzeti stí lusú építészetre szakosodott. Több balázsfalvi és kolozsvári házat 
tervezett. Az utóbbiak közül említésre méltó a George Coşbuc Líceum Petőfi  utcai 
főépülete. A Kertek parcellában volt tekintélyes, az általa művelt stílusban faragott 
emlékműve. A megváltatlanul maradt sírt az 1970-es évek elején elpusztították.
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A Költészet tűzesős éjszakáin
– míg a mélyben lázadó múlt dobog –
szép gőgös tekintete ránk világít
s vörösbe borítja álmaink.

A Költészet tűzesős éjszakáin
– „íme, itt van, ez volt az élet:” –
a meg-nem-halhatók bús fölénye
ajkain szomorún fölragyog.

Harangszó-hangja mögött fölsejlenek
versből épített katedrálisok,
s a Költészet tűzesős éjszakáin
az öröklét hűs szárnya meglegyint.

És nem távolodik tőlünk semmi már
tehetetlenség ködébe veszve,
míg ifjú szívekben maga tündököl,
s szava fényt gyújt az arcokon.
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Olimpia Kolozsváron? Szinte hihetetlen, de már ötödik éve létezik. Persze 
nem a NOB rendezi, hanem az erdélyi Testnevelő Tanárok Országos Tanácsko-
zása elnevezésű szakmai szervezet, nem több ezer ember dolgozik rajta, hanem 
csak kéttucatnyi, nem háromszáznál is több versenyszámban avatnak bajnokot, 
csupán harmincban, de 2014 óta minden évben városunkban zajlik az Erdélyi 
Magyar Középiskolás Sportolimpia.

Azóta minden szeptember harmadik hetében magyar gyermekek zsivajától 
hangos az Egyetemi Sportpark és környéke, több mint ötszáz versenyző gyür-
kőzik neki, hogy állandó mozgásban levő, színes kavalkádot varázsolva a ter-
mekbe és szabadtéri pályákra, összemérje tudását fociban, kézilabdában, kosár-
labdában, hagyományos és strandröplabdában, asztaliteniszben, atlétikában és 
úszásban. Néhány sportágban ezek közül már korábban is létezett bajnoksága az 
erdélyi középiskoláknak, ám ezek egyesítésével sikerült igazi sportünnepéllyé 
tenni a versengést.

Az egyre növekvő létszám miatt 2018-ban már a Kolozsvár Aréna konferen-
ciaterme is szűkösnek bizonyult a megnyitóra, amelyen hagyományosan sikeres 
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magyar sportolók beszélnek a 
diákoknak pályafutásukról és 
a sportnak az életükben betöl-
tött szerepéről. Az első kiírás-
ra felkért fővédnök, a  világ-
hírű tornaedző, Károlyi Béla 
ugyan nem tudott eljönni, 
2016-ban a négyszeres olim-
piai bajnok tornász, Szabó 
Kati, 2017-ben a paralimpiai 
bajnok kerékpáros Novák Ká-
roly Eduárd, legutóbb pedig 
Ráduly-Zörgő Éva atléta és 
Tófalvi Éva biatlonista szavait 
már több száz fi atal hallgatta 
és tapsolta meg.

A  szervezők számára pe-
dig alighanem az a legna-
gyobb elégtétel, hogy immár 
a lebonyolításban segédkező 
önkéntesek között egyre több 
a korábbi versenyző. És a leg-
nagyobb dilemma, hogy hol 
kapjanak egy közel 600 em-
bert befogadó helyszínt a kö-
vetkező megnyitóra?

Boros Miklós
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Magyari Tivadar1

Magyar oroszlán a román színházon

Kolozsváron a mai román (eredetileg magyar) színház épületén van két to-
rony, tetején egy-egy szoborkompozíció. Egyik Apollónt ábrázolja, a másik Thá-
liát, harci szekéren állnak, fáj a lábuk, és a fogatokat három-három oroszlán 
húzza. A  nyolcvanas években egy nap berohant hozzánk a Pata utcai Erzsike 
néni, magán időjárás-jelentő:

– Most mondta az apatársam, hallotta ő is, hogy elvitték az oroszlánokat Bu-
karestbe! Lementem a városba, megnéztem, nincsenek ott. Képzeljétek!

Aznap már mindenfelé beszélték, hogy Ceaușescunak kellett a hat oroszlán, 
szekerestől, utastól. Amikor a diktátor Kolozsváron járt, arra vitték egy nyitott 
kocsival várost nézni. Aki ott volt, látta, hogy Ceaușescu forgatja a fejét és nézi a 
színház épületét: látszott az arcán, hogy megtetszett neki a hat oroszlán. Másnap 
már nem volt sehol a két szobor, ott álltak a tornyok csonkán.

Megbeszélték az emberek:
– Már amikor láttam, hogy tekergeti a nyakát és nézi a román színház tetejét, 

mondtam magamban: ennek nem lesz jó vége!
– Hajaj, azótától már rég be vannak olvasztva, mert színaranyból voltak, csak 

nem látszott, mert le voltak már nagyon szarva a galamboktól. De ők tudták, 
hogy aranyból van, na, ne félj!

– Ezek is könnyen keresik a kenyerüket: egy kicsi megkaparják a galambszart, 
és alatta ott a magyar arany.

– Érdekes – mondta Rózsa Böske néni –, hogy a románok erről semmit sem 
beszélnek.

– Böske, ne kiabálj, és ne mondd azt, hogy „románok”, mert meghallják, és baj 
lesz, na! Mondd helyette így: „ezek”.

A  románokat próbálta Szekeres Mari kivallatni, de a vállukat vonogatták. 
Szekeres Mari veje román volt, kérdezgette, hogy, Dóruka, drága, te mit tudsz, 
hova lett a magyar oroszlán a román színházról, de a Dóruka drága vállat vont 
és ő meg azt kérdezte:

– Mama, drága, melyik a román színház? Nem minden színház van román?
Lakatos Árpi, aki illegális magyar idegenvezető volt a városban, elmagyaráz-

ta az egyik kapu alatt a többieknek:
– Igen, érdekes probléma az is – suttogta –, hogy pont a románok nem nevezik 

„román színháznak” a mostani saját színházukat, hanem „nemzeti színháznak” 
hívják. A románok a magyar színházat sem nevezik „magyar színháznak”, ha-
nem „magyar operának”. Persze opera is van abban az épületben, de rejtély az, 

1 Magyari Tivadar: Megszokás első látásra. Koinónia. Kolozsvár, 2014.
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hogy miért nevezik a románok mégis következetesen „magyar operának”, amikor 
a magyarok, még akkor is, ha éppen opera-előadásra mennek oda, „magyar szín-
háznak” mondják. Értik ezt maguk?

Nem értették, és Pap István el is kezdett másról beszélni, fátyolozott hangon 
javasolta:

– Szóljunk bolond Sándornak, hogy terjessze a hírt, mert ez felháborító. Ezek 
azt hiszik, hogy az övék az egész világ! Sándor mehet és nyugodtan ordibálhat, 
mert neki van orvosi cédulája, felmutatja, ha kell, de mi nem pofázhatunk, mert 
megütjük a bokánkat.

Sándor bármikor hangosan szidhatta a politikai rendszert, mert volt egy pa-
pírja az elmegyógyintézettől, azt fel tudta mutatni, akkor nem bántotta senki. 
Felköltötték (mert nappal aludt, miután éjjel alkotott), elmagyarázták neki, hogy 
mi történt a színarany oroszlánokkal, hogyan vetett rá szemet az a gazember 
– „tudod te ki, ne mondjam hangosan!” –, hogyan vitték Bukarestbe, zúzták be, 
vagyis, bocsánat, nem zúzták, hanem olvasztották be.

Sándor körbehordozta a hírt, és épen, egészségesen hazatért. Pedig ilyeneket 
is kiáltott hangosan végig a Pata utcán, át a Kispiacon, a Petru Grozán, a Főtéren 
és tovább le a Dózsa Györgyön:

– A  jó bocskoros mokány édesanyátok! Meg a jó regáti cáca nagyanyátok! 
Meg az a jó és szépséges dákorómai dédnyanyátok: na, azonnal tegyétek vissza a 
helyére az oroszlányt – egy, kettő!

A Malom utca sarkán a rendőr rárivallt, hogy csendesebben, mert háromtól 
hatig csendszünet van, utána lehet csak ordibálni vagy szőnyeget porolni. Sándor 
azonnal felmutatta a céduláját, a rendőr el is fordult tőle.

Egy már rég indexre tett, lehallgatott, de még jó kondícióban, vezető beosz-
tásban és Rákóczi úti villában lakó magyar író megígérte az embereknek, hogy 
megpróbál tenni valamit:

– Ellen kell állnunk, emberek, de csak óvatosan – mondta Pap Istvánnak, 
Rózsa Böskének és Szekeres Marinak. – Emberek! Ne beszéljenek összevissza 
mindent felelőtlenül, főleg hangosan ne! A kisebbségi harcot nagyon körültekin-
tően kell vívni, úgy, hogy az ellenfél lehetőleg semmit se vegyen észre belőle!

Ez az író bement a helyi magyar lap, az Igazság szerkesztőségébe, de ott már 
tudtak az esetről, éppen gyűltek össze a helyi magyar elvtársak és tanakodtak, 
hogy mit lehetne tenni, az emberek izgulni kezdtek, beszélnek mindenfélét ösz-
szevissza, a cédulás bolond Sándor is megint ordibál, feleslegesen provokálják 
a soviniszta román elvtársakat, ez nem hiányzik nekünk, pont most, a májusi 
főtitkári tézisek után és az októberi pártkongresszus előtt.

Egy riportert kiküldtek ettől a magyar napilaptól, egy óra alatt kiderítette, 
a másnapi újságba meg is írta, hogy a szobrokat nemrég vették le a színházról, 
restaurálóműhelybe vitték, mert a majdnem nyolc évtized alatt megviselte őket 
az időjárás, elég vékony bronzból vannak, az egyik oroszlán hasa kilyukadt, fész-
ket rakott benne a szarka. Volt a restaurátorok között egy magyar szakértő is, ő 
meg is szólalt a riportban, sajtófotó készült a megviselt oroszlánról.
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Lakatos Árpi mosolygott:
– Szép mese, mi? Még hogy fészket rakott benne a madár!
– Te Árpi – mondta Barabás Jocó –, szerintem valamit akart üzenni nekünk az 

Igazságban a sorok között az az újságíró, amikor aztat írta, hogy a szarka fészket 
rakott beléje. Bátor ember! Miért éppen szarka? Gondolkozz, Árpi, gondolkozz!

Aztán lankadt a figyelem, az oroszlánok még sokáig hiányoztak a színházról, 
mert lassan haladt a restaurálás, de talán a helyi újság riportjának is köszönhe-
tően egyre kevesebbet szóltak róla. A magyar elvtársak is fellélegeztek, hogy az 
emberek nem beszélnek összevissza mindent, nem hergelik feleslegesen a román 
soviniszta elvtársakat, pont most: a májusi főtitkári tézisek és az októberi párt-
kongresszus között. És  akkor egy délután Rózsa Böske néni feldúltan szólt be 
Barabás Jocó ablakán:

– Jocó, gyere egy kicsit közelebb, hogy ne kelljen kiáltsak: az éjjel lecserélték 
a főtéri templom keresztjét egy román keresztre. A régi persze színarany volt, 
ez meg pléh. Bizonyisten.

– Menj az Istenért, Böske! Kik?
– Ezek!
Azonnal szóltak bolond Sándornak, hogy vegye a céduláját és vigye a hírt.
Szappanos Pista vasárnap csak ezért volt a templomban, mert nem volt ün-

nepnap, de onnan nem sok újat hozott:
– A papok sem merik mondani, csak hallgatnak ők is, na, csak pislogással 

üzennek talán valamit. De én eztet a pislogást sosem értettem a katolikus papok-
nál. Mindenesetre tiszta arany volt, ezek persze szemet vetettek rá, és ott van 
azóta Bukarestben, ejsze rudakba öntve.

A helyi magyar újság szerkesztőségében nagy kínban voltak ismét a magyar 
elvtársak. Mert azt még lehetett írni, hogy a színházi oroszlánt kibelezte a szar-
ka, de a templom és a kereszt tabu volt a kommunista sajtóban. Különben is ott 
csillogott egy kereszt a nyolcvanméteres tornyon, azt sem írhatták volna, hogy 
elvitték restaurálni.

Lakatos Árpi, a titkos magyar idegenvezető ismerte az épületek méreteit:
– Emberek! Hogy tudták levenni?! Négyméteres tömör fém, hetvenhat méter 

magasságban!
Aznap estig kiderült ez is, végigment a suttogás a városon a Mező utcától a 

Cukorgyár utcáig:
– Éjjel helikopter ereszkedett alá, ott lebegett a főtéri templom tornya felett, 

azzal emelték le a katolikus színarany keresztet, pedig az, írd és mondd, hét mé-
ter hosszú volt, tömör arany, és feltették helyére a cifra román sárgaréz keresztet. 
Volt, aki látta.

– Menj az Istenért, Böske! De hogy nem hallotta senki? Egy helikopternek 
hangja van! Cédulás bolond Sándor nem tud aludni, éjjel regényt ír, képeket fest 
vagy trombitál: ő hallotta volna.

Kérdezték Sándort, hogy hallott-e valamit, de kiderült, hogy azon az éjjel 
főleg trombitált, nem hallhatta.
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– Állítólag van nekijük olyan helikopterük, ami nem kurrog.
Sorra mentek ki az emberek az Unió utca és a Barta Miklós utca sarkáig vagy 

a Monostori útig, mert abból a távolságból jól lehetett látni a torony tetejét. Néz-
ték a napsütésben, a nap átsütött a Gyalui-havasokon, és át a fejük felett, ebben 
a nyugati fényben nézték, de senki sem emlékezett pontosan, hogy milyen volt 
az az eredeti kereszt, amit elvittek, hogy megállapíthassák, hogy ez különbözik-e 
a régitől.

– Tihamér, maga a tanult ember, mondja meg, mit látott!
– Szerintem ugyanaz a kereszt, vagyis nem vették le. De most már nem tud-

nék esküdni rá…
Cédulás Sándor az égnek emelte a szemét és az öklét, átkokat kiáltott az „édes 

jó és szépséges katrincás nyanyájukra” – az Igazság szerkesztőségében pedig ré-
mülten néztek össze a magyar elvtársak. 
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Csirkecomb és rizs nem mindennapi 
találkozása

Elhagynak újra mind a gondok,
mert minden mélabút leront
egy jól pirított csirkecomb.

  Kosztolányi Dezső: Budapest, 1906

Hozzávalók 2 adaghoz:

4 db alsó csirkecomb, 
1 szál póréhagyma felkarikázva, 
2 közepes sárgarépa hasábolva, 
1 karalábé felszeletelve, 
1 bögre rizs, 
8–10 szem sós, pörkölt pisztácia, 
1 kisebb sárgarépa apró csíkok-
ra vágva, 
mustár, 
tejszín, 
só, bors, 
olaj

A sült csirkecombhoz egyaránt jól illik a rizs és a vele együtt párolt-sült zöld-
ségek, ezért egyikről sem kell lemondanunk. A rizset egy szinttel magasabbra 
helyezzük a köretek képzeletbeli ranglistáján, ha ropogós sárgarépaszilánkok-
kal és pisztáciával ízesítjük. A sült zöldségekből egy lisztmentes, vadasmártásra 
emlékeztető szószt készítünk kézi mixerrel, kevés tejszínt és mustárt használva 
pépesítéskor. Érdemes a combokat sütés előtt pár órával jól besózni, így válik 
bőrük ropogóssá és a húsuk jó omlós marad. A zöldségdarabokat a húsok közé 
illesztjük, kevés olajat és vizet teszünk a tepsibe és fél órán át lefödve sütjük, 
majd eltávolítva a fedőt sós vízzel bekenjük a húst, és a kívánt szín és ropogósság 
eléréséig hagyjuk még sülni a sütőben. Amíg a combok a zöldségekkel sülnek, 
dupla sós vízben megfőzzük a rizset, majd óvatosan összekeverjük a vajon kissé 
megpirított sárgarépadarabkákkal és a durvára vágott pisztáciával. Tálaláskor 
jól mutat a tányéron, ha kevés, egyben hagyott sárgarépával vagy póréhagyma-
karikával is díszítjük ízletes fogásunkat.
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ÁT Szeptember nemcsak a nyaralás és kirándulások vége, hanem a kertben va-
lójában egy új év kezdete… Ez a hónap gazdag és változatos gyümölcs- és 
zöldségfélékben, ugyanakkor olyan tevékenységeket is elvégezhetünk, ame-

lyek eredményeit csak a következő évben fogjuk látni.

Odútakarítás
A  költési szezon végén, szeptember tájékán mindenképpen ellenőrizzük és 

takarítsuk ki az odúkat, vágjuk le a besűrűsödött ágakat. Az odúkat a madarak 
nemcsak a költési, de a telelési szezonban is előszeretettel használják. A fagyos 
éjszakákon, különösen, ha több madár együtt húzza meg magát az odúkban, 
a zárt tér szélvédettebb, melegebb búvóhelyet kínál. Az odúhasználat legbizto-
sabb jele az éjszakázó madarak felhalmozódó ürüléke – olykor egy-egy legyen-
gült vagy beteg madár az odúban pusztul el –, ezért időnként ajánlatos kitakarí-
tani a madarak jóléte érdekében.

Az odúkihelyezések fő időszaka
A lakott területek változatos tájolású és magasságú falainak réseibe elősze-

retettel költözik be több odúköltő faj, ezért semmi különös nincs abban, ha a 
számukra megfelelő odúkat és költőládákat − a legkisebb A-tól a D típusú sere-
gély- és macskabagolyodútól a vörös vércse, kuvik és gyöngybagoly költőládájá-
ig – építményekre, falakra, kerítésekre, oszlopokra telepítjük. A leggyakrabban, 
legszélesebb körben alkalmazott, legtöbb madárfajt vendégül látó B típusú odú-
kat szinte bárhova kihelyezhetjük.

Odútakarítás. Gabriel Benescu felvétele Odútakarítás
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Az  odúk falra telepíthe-
tők minden tevékenységi terüle-
ten, de különösen az új építésű 
lakóparkokban, mert ennek, va-
lamint az itatónak és a téli ete-
tőnek is   köszönhetően akár a 
tizedik emeletre is követhetnek 
bennünket a madarak.

Az épületek mellett a keríté-
sek is jó alternatív kihelyezési 
pontok lehetnek, főleg a B, de 
akár a D odúk számára is, külö-
nösen ott, ahol ezek bokrok, sö-
vények közelében húzódnak.

A  széncinegékről köztudott, 
hogy „lehetetlen” helyekre ké-
pesek fészkelni, és kimondottan 
lelkesednek a levélszekrények 
iránt. Ha egy pár beköltözik a 

postaládába, akkor azt hetekig nem lehet rendeltetésszerűen használni, a ma-
dárbarát lakók ilyenkor egy második levelesládát helyeznek ki. Pedig a prob-
lémát egy B odúval is orvosolni lehet. Ezt közvetlenül a „megszállt” láda mellé 
kell akasztani, és a fi ókás fészket ide áttelepíteni (ennek puha anyaga óvatosan, 
a fészekcsésze összenyomása nélkül az odú aljának alakjára formázható). Ha az 
etetni érkező szülők hallják a fi ókák hangját az arasznyi távolságra lévő új hely-
ről − az odúból −, akkor gond nélkül átszoknak ide.

Cîmpan Kinga

Odúkihelyezés
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Kolozsvár főterén áll Mátyás király Fadrusz 
János által készített lovasszobra. Melyik 
lábát emeli fel a ló? Válasz a rejtvényben.

VÍZSZINTES
  1. A megfejtés
  4. Fösvény
  6. Le ellentéte
  7. Befolyás
  9. Kérdőszócska

FÜGGŐLEGES
  1. F!
  2. Tűzgyújtó eszköz
  3. Pénzbeli érték
  5. Nem fölé
  7. Téli csapadék 
  8. A szélein sem!

VAJNÁR ILONA rejtvénye

1

4

7

Ó

GY
2

6

I

S

5

9

3

8

Paca
A játékosok választanak egy  pacát, azaz 
fogót. A paca megáll középen, és a hozzá 
legközelebb álló játékos feldobja a labdát, 

közben a többi játékos szerteszét szalad. A paca elkapja a feldobott labdát, 
és megpróbál eltalálni valakit a széjjelfutó játékosok közül. Ha sikerül a 
dobás, az a játékos is paca lesz, akit eltalált. Ekkor az egyik játékos fel-
dobja a labdát magasra, valamelyik paca megpróbálja elkapni. A másik 
paca közben futhat a többiekkel együtt. A pacák adogathatják egymásnak 
a labdát mindaddig, míg kedvező helyzetbe nem kerülnek ahhoz, hogy 
valakit kidobjanak. A játék addig folytatódik, míg mindenki paca nem 
lesz. Az a győztes, akit utoljára találtak el.

Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen verses mese-
regényében a fő konfl iktus abból adódik, hogy 
a Maszat-hegyiek belekeverednek a tiszták és a pacák 
örök harcába. A könyv alapján készült Presser Gábor-
musical ősbemutatója Kolozsváron volt, 2006-ban. 
A képen: Paca cár (Váta Lóránd).

JÁTSSZUNK!

TUDTAD?



Ady Endrére emlékezünk (2.)
„Párisba tegnap beszökött az Ősz. / ...” – folytatás a rejtvényben. Cím a számozott négyzetekben.

ALAPSZÍN
SZEM-

ÜVEGES

A SZÉLEIN 
HEVER!

FRANCIA
KIKÖTŐ-
VÁROS

KÉT
DOLOG ÁL-
TAL KÖZ-

REFOGOTT 
HELYEN

LOS 
ANGELES 

(RÖV.)

ARRA 
A SZE-

MÉLYRE
BABSZEM!

MAGASRA, 
TÁVOLBA, 
MÉLYbE
SZÖKÉS

FÉLIG!
ANNAK ... 
(AZÉRT)

P. OVIDIUS
RÓMAI 
KÖLTŐ 

GÚNYNEVE

MARGA-
RINMÁRKA
KILÓG A ... 
(SZÓLÁS)

VISSZA: 
REJTJEL

KÖRMÉVEL 
MEGSÉRT

MITOLÓGI-
AI TRÓJAI 
KIRÁLYFI
...-BOGAS

SZINTÉN 
NEM

2. SOR/II.

N

LÜDIAI
ISTENSÉG
NŐI NÉV 

(AUG. 11.)

,

bÁNFFY... 
(KOLOZS 
M. FALU)
HALOTTI 

EMLÉKMŰ

SZERKEZET 
RÉSZE!

SZÁMbAN 
NAGYObb

A KÓRHÁZ 
JELE

NAGYON 
CSÚNYA

PÁRTTAG!
MEGZAVA-
RODOTT 

EGY!

K

,

DÖGEVŐ
BÁCS-

KISKUN 
MEGYEI 
VÁROS

CETHAL-
VÁLLADÉK-
ILLATSZER

ÜRES 
TELEK!

NÉMILEG 
HETVEN-
KEDIK!

17 ÓRÁRA

ÉTELT FŰSZEREZ
LE ... ÚT, FEL ... ÚT

HATÁROZOTT CÉLÚ
VEGYI ANYAG

2. SOR/I.
4. SOR

T
PÁROSBAN 

LŐNE!
ELLENbEN

A FÖLD-
ALATTI 
JELE

.

NEW JER-
SEY (RÖV.)

SZIKLA

FALUSI 
bÁCSI

VILÁGOS 
(NÉMET)

MEG-
ELÉGEL

ALMACIKK!

INDIAI
NAGY-
VÁROS

MALOM 
BELSEJE!

KICSI 
(ANGOL)

ÖREG

THAIFÖL-
DI ÉS SZA-
ÚD-ARÁBI-
AI AUTÓ-
JELZÉS

PÁRATLAN 
LÖTTY!
OLASZ

KERÁMIA-
VÁROS

KISSÉ ELŐ-
GURULÓ!
MAGASbA 

TART

EGOISTA 
MÓDRA

A SIVATAG 
„HAJÓJA”

TERMÉST
BEGYŰJT
TAPSOLNI 

KEZD!

HÁROM 
(OLASZ)
KEREK 
BETŰ

TÖKÉLE-
TES,

KIFOGÁS-
TALAN

H

T

HÚSOS GYÖKERÉÉRT 
TERMESZTETT

HASZONNÖVÉNY
3. SOR

1

4

13

17 6

16

7 9

8

14

15

5

3

10

2

12

11
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Október Mindenszent hava. Magve-
tő hava. Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások

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

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

1 115 éve, 1904-ben készült el az Állami Gyermekmenhely 
Ybl Lajos tervezte Rákóczi (ma Gen. Grigorescu) úti épülete. 
100 éve, 1919-ben a román hatalom birtokába vette a Hu-
nyadi (ma Ştefan cel Mare) téri színházat; a kiutasított ma-
gyar társulat búcsúelőadásán a Hamletet játszotta Janovics 
Jenő színigazgatóval a főszerepben.

2 Szerda Örs, Petra  
Szt. Őrzőangyalok

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

2

3 Csütörtök Helga, Jozefa, Apor Helga – germán eredetű; jelenté-
se: egészséges, boldog.

3

4 Péntek Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4

5 Szombat Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk. 

5 155 éve, 1864-ben hunyt el Alsósztregován Madách Imre 
író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. 
130 éve, 1889-ben rendeztek először kerékpárver-
senyt Kolozsvárt: a Feleki-tetőig vezető 7 km-es szakaszt 
Philippovich Emil tette meg elsőként.

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

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

6

7 Hétfő Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7 95 éve, 1924-ben gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök 
szentelte fel a Szent Mihály-templom négy új harangját, 
október 12-én szólaltak meg először.

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8 100 éve, 1919-ben Borsay Samu karmestert, aki 26 évig 
Kolozsvár zenei életének irányítója volt, népes családjával 
kilakoltatták, kénytelen volt távozni a városból.

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

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

9 80 éve, 1939-ben este légvédelmi próbát tartottak Kolozs-
várt, teljes elsötétítést és a forgalom leállítását rendelték el. 
75 éve, 1944-ben este felrobbantották az óvári telefonköz-
pontot, tűz ütött ki, megsérült a Ferenc-rendi templom is.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Csütörtök Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

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

10 150 éve, 1869-ben született báró Bánffy Ferenc főrendházi 
tag, mecénás, az Erdélyi Fiatalok mozgalom támogatója.
110 éve, 1919-ben hunyt el Jékely Aladár költő, a század-
forduló jeles lírikusa.
75 éve, 1944-ben a magyar és német csapatok feladták Ko-
lozsvárt, a kivonulás előtt valamennyi hidat felrobbantották.
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Október Mindenszent hava. Magve-
tő hava. Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások

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

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

1 115 éve, 1904-ben készült el az Állami Gyermekmenhely 
Ybl Lajos tervezte Rákóczi (ma Gen. Grigorescu) úti épülete. 
100 éve, 1919-ben a román hatalom birtokába vette a Hu-
nyadi (ma Ştefan cel Mare) téri színházat; a kiutasított ma-
gyar társulat búcsúelőadásán a Hamletet játszotta Janovics 
Jenő színigazgatóval a főszerepben.

2 Szerda Örs, Petra  
Szt. Őrzőangyalok

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

2

3 Csütörtök Helga, Jozefa, Apor Helga – germán eredetű; jelenté-
se: egészséges, boldog.

3

4 Péntek Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4

5 Szombat Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk. 

5 155 éve, 1864-ben hunyt el Alsósztregován Madách Imre 
író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus. 
130 éve, 1889-ben rendeztek először kerékpárver-
senyt Kolozsvárt: a Feleki-tetőig vezető 7 km-es szakaszt 
Philippovich Emil tette meg elsőként.

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

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

6

7 Hétfő Amália  
Rózsafüzér királynője

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

7 95 éve, 1924-ben gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök 
szentelte fel a Szent Mihály-templom négy új harangját, 
október 12-én szólaltak meg először.

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8 100 éve, 1919-ben Borsay Samu karmestert, aki 26 évig 
Kolozsvár zenei életének irányítója volt, népes családjával 
kilakoltatták, kénytelen volt távozni a városból.

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

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

9 80 éve, 1939-ben este légvédelmi próbát tartottak Kolozs-
várt, teljes elsötétítést és a forgalom leállítását rendelték el. 
75 éve, 1944-ben este felrobbantották az óvári telefonköz-
pontot, tűz ütött ki, megsérült a Ferenc-rendi templom is.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Csütörtök Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

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

10 150 éve, 1869-ben született báró Bánffy Ferenc főrendházi 
tag, mecénás, az Erdélyi Fiatalok mozgalom támogatója.
110 éve, 1919-ben hunyt el Jékely Aladár költő, a század-
forduló jeles lírikusa.
75 éve, 1944-ben a magyar és német csapatok feladták Ko-
lozsvárt, a kivonulás előtt valamennyi hidat felrobbantották.
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11 Péntek Brigitta, Gitta, Gyöngyi  
XXIII. Szt. János pápa 

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 75 éve, 1944-ben a szovjet hadsereg Malinovszkij marsall 
vezette csapatai bevonultak Kolozsvárra.
75 éve, 1944-ben gyilkolták meg Óvári Elemér jogászt és 
feleségét, Purjesz Olgát (mindketten neves egyetemi profesz-
szorok gyermekei) Monostori úti otthonukban.

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

12 75 éve, 1944. október 12–15. között a megszálló szovjet 
hadsereg körülbelül 5000 magyar férfit és serdülőkorút 
szedett össze a város utcáiról, s málenkij robotra szovjet 
lágerekbe deportált, 1600-an sohasem tértek vissza.

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

13 115 éve, 1904-ben hunyt el Budapesten Lotz Károly 
festőművész.

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

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

14 75 éve, 1944. október 14–16. között Bukaresttől felhatal-
mazott román tisztviselők, egyetemi oktatók megpróbálták 
átvenni a város és az egyetem adminisztrációját, Malinovszkij 
marsall parancsára kénytelenek voltak elhagyni a várost.

15 Kedd Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 150 éve, 1869-ben készült el Kolozsvár szabad királyi város 
„térrajza”, a reformkorban bevezetett tizedenkénti házszámo-
zásról áttértek az utcánkéntire; 150 utcája volt a városnak. 
100 éve, 1919-ben ért véget az egyetemi klinikák átvétele 
Iuliu Moldovan államtitkár és Iuliu Haţieganu ideiglenes 
dékán közreműködésével, minden klinika élére új, román 
vezetőt neveztek ki.

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

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

16 45 éve, 1974-ben Kolozsvár municípiummá nyilvánításá-
nak 1850. évfordulóját ünnepelték; hivatalos elnevezését 
Cluj-Napocára változtatták.

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

Szilamér – magyar eredetű; jelenté-
se: ivadék, sarj, leszármazott, utód.

17

18 Péntek Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 170 éve, 1849-ben Kolozsvár Szamosfalva felőli határában 
kivégeztek két magyar honvédtisztet: Tamás András alezre-
dest és Sándor László őrnagyot. 
75 éve, 1944-ben megjelent a Világosság, „az erdélyi magyar 
dolgozók lapja”, felelős szerkesztője Nagy István, szerkesztője 
Balogh Edgár volt (a lap 1952 áprilisában szűnt meg).

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

Ferdinánd – germán eredetű; 
jelentése: béke, merész.

19 245 éve, 1774-ben Mária Terézia egy jövendő egyetem 
részeként felállította a jogi kart két tanszékkel; az oktatók 
világi tanárok voltak.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

20 465 éve, 1554-ben született Zólyomban Balassi Bálint köl-
tő, a magyar irodalom első klasszikusa. 
75 éve, 1944-ben megalakult a Demokrata Zsidó Népközös-
ség, a túlélő zsidóság társadalmi-politikai megszervezésére.
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11 Péntek Brigitta, Gitta, Gyöngyi  
XXIII. Szt. János pápa 

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 75 éve, 1944-ben a szovjet hadsereg Malinovszkij marsall 
vezette csapatai bevonultak Kolozsvárra.
75 éve, 1944-ben gyilkolták meg Óvári Elemér jogászt és 
feleségét, Purjesz Olgát (mindketten neves egyetemi profesz-
szorok gyermekei) Monostori úti otthonukban.

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

12 75 éve, 1944. október 12–15. között a megszálló szovjet 
hadsereg körülbelül 5000 magyar férfit és serdülőkorút 
szedett össze a város utcáiról, s málenkij robotra szovjet 
lágerekbe deportált, 1600-an sohasem tértek vissza.

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

13 115 éve, 1904-ben hunyt el Budapesten Lotz Károly 
festőművész.

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

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

14 75 éve, 1944. október 14–16. között Bukaresttől felhatal-
mazott román tisztviselők, egyetemi oktatók megpróbálták 
átvenni a város és az egyetem adminisztrációját, Malinovszkij 
marsall parancsára kénytelenek voltak elhagyni a várost.

15 Kedd Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 150 éve, 1869-ben készült el Kolozsvár szabad királyi város 
„térrajza”, a reformkorban bevezetett tizedenkénti házszámo-
zásról áttértek az utcánkéntire; 150 utcája volt a városnak. 
100 éve, 1919-ben ért véget az egyetemi klinikák átvétele 
Iuliu Moldovan államtitkár és Iuliu Haţieganu ideiglenes 
dékán közreműködésével, minden klinika élére új, román 
vezetőt neveztek ki.

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

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

16 45 éve, 1974-ben Kolozsvár municípiummá nyilvánításá-
nak 1850. évfordulóját ünnepelték; hivatalos elnevezését 
Cluj-Napocára változtatták.

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

Szilamér – magyar eredetű; jelenté-
se: ivadék, sarj, leszármazott, utód.

17

18 Péntek Lukács, Ambrus, Szidónia  
Szent Lukács evangélista

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

18 170 éve, 1849-ben Kolozsvár Szamosfalva felőli határában 
kivégeztek két magyar honvédtisztet: Tamás András alezre-
dest és Sándor László őrnagyot. 
75 éve, 1944-ben megjelent a Világosság, „az erdélyi magyar 
dolgozók lapja”, felelős szerkesztője Nagy István, szerkesztője 
Balogh Edgár volt (a lap 1952 áprilisában szűnt meg).

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

Ferdinánd – germán eredetű; 
jelentése: béke, merész.

19 245 éve, 1774-ben Mária Terézia egy jövendő egyetem 
részeként felállította a jogi kart két tanszékkel; az oktatók 
világi tanárok voltak.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke. 

20 465 éve, 1554-ben született Zólyomban Balassi Bálint köl-
tő, a magyar irodalom első klasszikusa. 
75 éve, 1944-ben megalakult a Demokrata Zsidó Népközös-
ség, a túlélő zsidóság társadalmi-politikai megszervezésére.
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Október Mindenszent hava. Magve-
tő hava. Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások

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

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

21 Orsolyakor takarítsd 
be káposztádat, 
Simon-Júda hóval 
tömi be a szádat!

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22 205 éve, 1814-ben született Kömlődön Obernyik Károly 
író, a magyar társadalmi dráma egyik megteremtője, Petőfi 
Sándor barátja, a Tizek Társaságának tagja. 
40 éve, 1979-ben hunyt el Brassóban Jakabos Ödön író, 
világutazó (*1940. január 25., Nyújtód).

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

Gyöngyvér – Arany János néval-
kotása; jelentése: gyöngytestvér.

23

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

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

24

25 Péntek Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

Blanka – középlatin–spanyol ere-
detű; jelentése: fényes, ragyogó, 
tiszta.

25 170 éve, 1849-ben végezték ki Aradon Kazinczy Lajos honvéd 
ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, a tizenötödik aradi vértanút. 
150 éve, 1869-ben helyezték el a Szent Mihály-templom-
ban a B. Bak Lajos műasztalos készítette neogótikus főol-
tárt, makettje 1873-ban díjat nyert a bécsi világkiállításon.

26 Szombat Demeter, Döme, Dömötör Demeter – görög–szláv eredetű; 
jelentése: Démétérnek, a föld 
istennőjének ajánlott.

26 140 éve, 1879-ben született Beregszászon Fedák Sári 
színművésznő, énekesnő-primadonna, Molnár Ferenc író 
második felesége (†1955. május 25., Budapest).

Ha szelet fúj De-
meter, a tél hóval 
temet el.

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

27 260 éve, 1759-ben született Érsemjénben Kazinczy Ferenc 
író, a magyar nyelvújítás vezéralakja.

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

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

28 175 éve, 1844-ben hunyt el Sümegen Kisfaludy Sándor 
költő (*1772. szeptember 27., Sümeg).

Midőn eljön Simon-
Júdás, didereg, 
fázik a juhász.

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

29 315 éve, 1704-ben Kolozsvár kapitulált a kurucok előtt, 
Csáki Lászlót beiktatták a város főkapitányi tisztségébe. 
75 éve, 1944-ben a MADOSZ Apáczai Csere János Népakadé-
miát létesített, székhelyül a Mátyás-szülőházat szemelték ki.

30 Szerda Alfonz, Kolos Zenóbia – görög eredetű; jelenté-
se: Zeusztól származó.

30 115 éve, 1904-ben Mikszáth Kálmán fogarasi választóke-
rületéből jövet, megállt Kolozsvárt, megnézte a Mátyás-
szobrot, a király szülőházát, meglátogatta az EKE néprajzi 
múzeumát.

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

31 135 éve, 1884-ben Trefort Ágoston vallás- és közokta-
tásügyi miniszter jelenlétében avatták fel az egyetem új 
Vegytani Intézetének épületét a Mikó-kertben.
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Szabó Lilla

Kolozsvári Magyar Napok – a kezdetek

Magyar Napok? Augusztusban? – hangzott el a hitetlenkedő kérdések sora 
valamikor még 2010 februárjában. Nem voltak alaptalanok a kétkedések, hiszen 
akkoriban a nyári hónapokban egy vidéki kisváros képe elevenedett meg a Ko-
lozsvárra tévedők előtt: a város csendjét és nyugalmát nem zavarta meg semmi, 
a lakók is igyekeztek visszahúzódni vagy elutazni. Nem voltak fesztiválok, sem 
diákok, de még turisták is csak elvétve töltöttek néhány óránál több időt a kin-
cses városban.

Vegyük birtokba a várost! Lakjuk be a magyar közösség számára fontos szim-
bolikus tereket, utcákat, épületeket! Hívjuk ünnepelni az embereket! – és a ko-
lozsvári magyarok csodálkozva, ám boldogan adták át magukat az együttlét örö-
mének. Voltak kételkedők, voltak lelkesek, de mindenki egyformán örvendett a 
magyarok ünnepének.

A kezdeti kisebb-nagyobb akadályok mára emlékké törpültek, ami tíz évvel 
ezelőtt lehetetlennek és leküzdhetetlennek tűnt, ma már normalitás. A Magyar 
Napok felkészületlenül érte a városatyákat 2010-ben, és mire hitetlenkedésükből 
felocsúdtak, már túl is voltunk az első sikeres rendezvényen. 

A kezdeményezés alapjául a Főtér átalakítása szolgált. A felújított teret 2009. 
november 4-én adták át hivatalosan a magyar közösség csendes tüntetése köze-
pette, mivel az átadási ünnepség programjai közé egyetlen magyar vonatkozású 
programpont sem került be. Az átalakított Főtér idegen volt a magyar közösség 
számára, hiszen a zöldövezet helyét kockakősivatag vette át. Ezt az elidegenített 
teret készült újra belakni rendezvényeivel a Kolozsvári Magyar Napok Gergely 
Balázs főszervező javaslatára, aki az átadás után így nyilatkozott: „A Főtéren 
pedig ne leszegett fővel, lesütött szemmel, s muszájból járjunk át, mert akkor 
csak a kövezetet látjuk, azt, amit elrontottak. Emeljük fel a tekintetünket, néz-
zünk körül, és rájövünk arra, hogy a lényeg valójában nem változott, a Főtér to-
vábbra is ott van körülöttünk, és a miénk!” (Szabadság, 2009. november 13.)

2010 elején a polgármesteri hivatal nyilvános vitát szervezett a város 
brandjéről és a városnapok szervezésének időpontjáról, ami jó alkalmat szol-
gáltatott az EMNT Kolozs megyei szervezetének, hogy közös magyar álláspont 
kialakítására összehívja a civil szféra és a politikai pártok képviselőit. A 2010. 
február 2-án tartott első civil fórumon több időpontot is javasoltak a résztvevők 
az esetleges városnapok szervezésére. A májustól szeptemberig terjedő időpontra 
tett javaslatok tekintetében a magyar szervezetek álláspontja nagyon megoszlott: 
sokan a májusi időpontot tartották jónak, a nyári időponttól ódzkodtak, mivel 
nincsenek itt az egyetemisták. A fontosabb érvek azonban a nyár mellett szóltak: 
üres a város, az emberek nyaralnak, jobban érvényesül egy magyar rendezvény, 
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amelynek elsősorban a Kolozsváron élők ünnepévé kell válnia. Minőségi kultu-
rális rendezvény szervezésével közép- és hosszú távon a városban lehet tartani 
a magyarokat, a nyári szabadságolások idején könnyebb hazavonzani az elszár-
mazottakat is. A kezdeményezők és későbbi szervezők határozott álláspontja a 
nyári időpont mellett szólt.

A  második civil fórumra már konkrét javaslattal állt elő Gergely Balázs, 
az EMNT Kolozs megyei elnöke: a magyar közösségnek legyen egy külön magyar 
ünnepe augusztus 19-e (Kolozsvár városi rangra emelésének dátuma) környékén, 
ahol a városban működő civilszervezetek bemutatkozhatnak, összefogva, közös 
erővel megteremthetik a kolozsvári magyarság ünnepnapjait, ugyanakkor a ma-
gyar nemzeti ünnepről is méltóképpen megemlékezhetnek. Annak érdekében, 
hogy ne legyen egyoldalú a bejelentett Kolozsvári Magyar Napok szervezése, 
egyetértésben a megyei RMDSZ és a kolozsvári civilszervezetek képviselőivel, 
a kezdeményezők létrehozták a Kincses Kolozsvár Egyesületet, amely immár 
tizedik éve a rendezvény központi szervezője. Az egyesület tevékenységi köre 
az évek folyamán kiszélesedett, több kulturális rendezvény, illetve könyvkiadási 
tevékenység is kötődik hozzá.

A  Kolozsvári Magyar Napok 2010-ben megfogalmazott célkitűzései az 
évek folyamán azonosak maradtak: Kolozsvár városi rangra emelésének, vala-
mint a keresztény magyar állam alapításának megünneplése; találkozási alka-
lom megteremtése a városból elszármazottak és az itthon maradottak számára; 
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Kárpát-medence-szintű magyar kulturális seregszemle létrehozása; a magyar kul-
túra bemutatása és megismertetése a többségi lakossággal. Ezeket a célkitűzéseket 
a magyar civilszervezetek programjainak bevonásával, a különböző generációk és 
társadalmi rétegek ízlését és igényét fi gyelembe vevő programszerkezettel, a hely-
színek kiválasztásával, a  magyar és román nyelvű kommunikációval, valamint 
tolmácsolással és román nyelvű tükörprogramok szervezésével valósították meg 
a szervezők.

Az  első Magyar Napokról Kiss Olivér újságíró blogbejegyzéséből1 idézünk: 
„A vártnál sokkal nagyobb volt az érdeklődés bizonyos rétegrendezvények iránt, de 
a széles publikumnak szervezett koncertekre is a szervezők által reméltnél sokkal 
többen mentek el. Nyugodtan lehet azt állítani, hogy szinte minden jellegű rendez-
vénynek helyet adtak: volt minden, kicsiknek és nagyoknak egyaránt: harangava-
tás, sírok megkoszorúzása, városvetélkedő, konferenciakötet-bemutató, kiállítás-
megnyitó, társasjáték, biciklis bemutató, biciklitúra, néptánc, koncert, (székely) 
humorest, könyvtár- és temetőlátogatás, vállalkozói kollokvium, nemzetpolitikai 
előadás, diákszervezetek bemutatkozása, kiadók bemutatkozása, festészeti, gra-
fi kai kiállítás, diákrajz-kiállítás, zenés paródia, fotókiállítás, kézműves vásár, fo-
tókiállítás, fi lmnap, néptánctalálkozó, szentmise, Házsongárdi séta, baba-mama 
szusszanó, homokrajzasztal, agyagozás, eszközbemutató, városnézés, iskolák be-
mutatkozása, jurtaállítás, íjászbemutató, állásbörze, tanácsadás pályázatíróknak, 

1 https://koliver.wordpress.com/2010. augusztus 23. 
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néptáncoktatás, könyvbemuta-
tó, egyházzenei hangverseny, 
magyar szolidaritás tüze, em-
lék- és teljesítménytúra, gasztro-
nómiai program, borbemutató, 
utcatánc, sportrendezvények, 
mesedélután, emlékműsor, élet-
út-beszélgetés, brüsszeli gya-
kornoki beszámoló, reneszánsz 
tánc és táncház, kerekasztal-
beszélgetés, népviseleti felvo-
nulás, sörivó verseny, stoppo-
lásról szóló élménybeszámoló 
(CoolTúra). Valójában csak ak-
kor látjuk át, mennyire szerte-
ágazó programpontok voltak, 
ha így felsoroljuk őket. Ekkor 
döbbenünk rá a rendezvény-
sorozat összetettségére, s  arra, 
valójában mennyit kellett dol-
gozni, hogy mindez összeálljon. 
[…] Mit bizonyít az, hogy szinte 
valamennyi rendezvényen telt 
ház volt, s a publikum érdeklő-
dése nem csappant? Szerintem 
elsősorban azt, hogy immár 
hosszú évek óta  lappang az a 
vágy: Kolozsváron, Erdély fő-
városában is magyar kulturális 
napokat szervezzenek.”

A Magyar Napok volt az első 
több napig tartó rendezvényso-
rozat, melynek alkalmából a 
magyar közösség újra belakta a 
teret. Ezt egy év után követték 
a városnapok, majd gombamód 
jelentek meg újabb rendezvé-
nyek is.
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A románok kivonultak Budapestről
Goldis László nyilatkozik a helyzetről – Az antant nem 
kívánta a kivonulást – A nagyhatalmak közvéleménye

Arad, okt. 6.

Goldis László, a  bukaresti kormány tárcanélküli minisztere hazaérkezett 
Aradra és egy újságíró előtt a legaktuálisabb és legfontosabb kérdésekről így 
nyilatkozott:

Miért nem vállalkozott Maniu?
– Köztudomású, hogy Maniu csak olyan feltételek mellett akarta elvállalni a 

miniszterelnökséget, ha a romániai összes pártok egyesíthetők. Mivel azonban 
a romániai pártok közt olyan tárgyi ellentétek vannak, amelyek lehetetlenné 
tették az egyesülést, tehát Maniu nem vállalkozhatott kormányalakításra. Az el-
lenzéki pártok tudvalevőleg azon az állásponton vannak, hogy minden feltétel 
nélkül alá kell írni a békeszerződést. Ezzel szemben áll a Brătianu vezetése alatt 
álló szabadelvű párt, amely az 1916. augusztus 6-án az antanttal kötött szerző-
dés alapján áll és mivel azt a szerződést teljes egészében az antant most nem 
akceptálja, tehát Brătianu lemondott a miniszterelnökségről. Én a legnagyobb 
érdemül tudom be a liberális pártnak, hogy levonta a politikai helyzet fordu-
latának konzekvenciáit. Egyébként Brătianu, illetve a liberális párt mögött áll 
Románia lakosságának 90 százaléka. Ez a szabadelvű párt hasonlít a Tisza Kál-
mán nevezetes liberális pártjához, amely köré akkor tudvalevőleg Magyarország 
lakosságának körülbelül 90 százaléka tömörült. Az új kormány sem vállalkozik a 
békeszerződés aláírására, hanem megcsinálja a választásokat és a parlament elé 
terjeszti a békeszerződést. Ha a parlament az aláírás mellett dönt, akkor termé-
szetesen Románia aláírja a békeszerződést.

Kivonulás Budapestről
– Az antantnak az a jegyzéke, melyet Clerk hozott, nem függ össze a béke-

szerződéssel. Tudvalevő, hogy a román hadsereg Budapestre az antant engedélye 
nélkül vonult be. A román hadsereg vezéreinek az volt az álláspontja, hogy a 
magyar vörös hadsereget, amely megtámadott bennünket, nem elég megverni, 
hanem meg is kell semmisíteni, és ez csak úgy érhető el, ha az új felvonulásra 
alkalmas összes területeket megszállja.
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Románia Clerkkel küldött válaszában meggyőzni igyekezett az antantot arról, 
hogy nem is annyira Románia, hanem az antant érdekében cselekedett, amikor 
Budapestet megszállotta és megtisztította Magyarországot a bolsevikiektől.

A hadizsákmányokra vonatkozólag kifejtette a román válasz, hogy nem rek-
virálás történik, hanem azoknak a hadianyagoknak és fontos felszereléseknek a 
visszaszerzése, amelyeket Mackensen hadserege hozott el Romániából és Magyar-
országon hagyott. Mackensen hadserege tudvalevőleg nem került Németország-
ba. Ezeknek négytized részét sikerült már Romániába visszaszállítani. Jegyzé-
künkben rámutattunk arra is, hogy a román hadsereg szívesen kiüríti Budapestet 
és visszavonul a Tiszáig, de a következményekért nem vállalja a felelősséget.

Egyébként Clerk a Bukarestben szerzett és eddig előtte ismeretlen volt ada-
tok tudomásul vétele után arra kérte a román kormányt, hogy most ne ürítse 
ki Budapestet, azonban Románia ragaszkodik elhatározásához és visszavonul a 
Tiszáig. Románia ugyanis a történtek után nem helyez olyan nagy súlyt arra, 
hogy Magyarországon teljesen konszolidált viszonyokat hagyjon hátra, és előbb 
is kiüríti a magyar területeket.

Ha Románia nem írja alá a békeszerződést
– Semmilyen súlyos következményeket nem von maga után a békeszerződés 

aláírásának a megtagadása. A legszélsőbb következménye az, hogy egyelőre Ro-
mánia nem vehet aktív részt a nemzetek szövetségében. A  már megállapított 
határokat nem lehet megváltoztatni, háborút egy nemzet sem üzenhet Romá-
niának, a nemzetek ligájából való kimaradás pedig Romániát igazán nem érinti 
súlyosan. Különben már az antant köreiben is kezdik belátni, hogy az a béke-
szerződés, amelyet most Versailles-ban készítenek, nem maradhat meg, tehát a 
népek ligájára építeni nem lehet. Olaszország, Franciaország és most már Anglia 
egész közvéleménye is nyíltan Románia mellé állott és gúnyolja a négy világ-
bírót. Az  államok közvéleménye belátta, hogy Románia helyzetében egyetlen 
ország sem írná alá ezt a békeszerződést. A háború előtt Románia szuverenitása 
teljes volt, tehát lehetetlenség akceptálni azt, hogy a háború után elveszítse szu-
verenitását, hiszen sem Anglia, sem Franciaország nem hozott olyan áldozatokat 
a háborúban, mint Románia, és ezekhez csak Olaszország áldozatai hasonlítha-
tók. – Az utolsó órákban kaptuk azt az értesítést, hogy Amerika közvéleménye is 
kezd Románia mellé állani.
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Olajos Domokos

Látogatás Kolozsvár kertes 
művésznegyedében1

Kolozsvár író- és művészvilágának figyelme egy idő óta a Donát út felé for-
dult. Mert tavasszal és nyáron a virágba borult Donát út csodálatosan szép. Ed-
dig is, mindig frekventálták Kolozsvár legszebb vidékét, a Hója déli lejtőjét és a 
Kőmál-alját, ahol pompás a Ievegő, gyönyörű a vidék, festői a kilátás, és csend, 
nyugalom honol.

Még a háború előtt a hivatalnok, a kereskedő és az iparos, ha a polgári jólét 
bizonyos fokát elérte – szőlőt vásárolt a Donát úton, és villát épített rá. Vasár-
napját és nyári pihenőjét itt töltötte. A háború után jött a szegénység, és bizony 
nagyon sokan, akik annak előtte luxuriózus külföldi fürdőkön költötték el a pén-
züket, most Donát úti villájukban nyaraltak és nyaralnak ma is, hogy megspórol-
ják azt a pénzt, ami nincs…

A  szükség sok mindenre megtanítja az embereket, íme háború, kisebbségi 
sors, és sok minden más kellett ahhoz, hogy felfedezzük a Donát út szépségeit is. 
Ma határozottan divatba jött. Írók, művészek ütötték fel itt sátrukat. Reményik 
Sándor, a kiváló költő, valóságos őslakó. A családi villában, mely egyik legszebb 
épülete a Donát útnak, születtek meg legszebb versei. Őt követte időrendben Áp-
rily Lajos, az erdélyi líra büszkesége. Ma már neki is villája van, ahol csendben, 
zajtalanul dolgozik, és építgeti neve számára a legnehezebb és legszebb épületet, 
a halhatatlanság épületét…

Az erdélyi nagy lelkek nemcsak az irodalomban, hanem a Donát úton is ta-
lálkoznak, és hogy az irodalmi trió tökéletes legyen, Makkai Sándor, az erdélyi 
reformátusok tudós püspöke és a ma már nagyszerű íróművész is szőlőt vásárolt 
a Donát úton, és arra csinos villát építtetett.

De  itt van a szőlője és házikója Szentgyörgyi Istvánnak, a  legnagyobb élő 
magyar népszínmű-színésznek is. Régi szerelmese ő a Donát útnak, és 86 eszten-
dejével még ma is frissen nyesegeti a szőlőtőket, és ha kell, kaszával a kezében 
elnótázhatja:

Vagyok olyan legény, mint te,
Vágok olyan rendet, mint te…
•
Az újságíró, akinek sem szőlője, sem villája nincs, egyelőre csak színes ripor-

tot építhet a Donát úton, és felcsapott kalappal, fütyörészve keresi fel az írókat 
és művészeket, hogy Donát úti otthonukban meglátogassa őket: hogyan élnek, 

1 Pásztortűz, 1927. IV. 24., 268–270.
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hogyan nyaralnak, és hogyan dolgoznak? Magával viszi a fotográfust, hogy ne 
csak a szó, hanem a kép is beszéljen az írók és művészek otthonáról.

•
Délután 4 óra. A Kánya-tető felett lángol a nap, és forró sugarai szikráznak a 

Donát út porában. Szentgyörgyi István autóbuszon érkezik, mely éppen a szőlője 
előtt áll meg és kanyarodik vissza.

– Adjon Isten – köszönt bennünket, és bevezet a szőlőjébe. Pompás gyümöl-
csös, de az idén rossz termésre van kilátás. A jég alaposan végigpaskolt a fákon, 
amelyeket Pista bácsi saját kezével ültetett és gondozott. Nem is szeret róla be-
szélni. Az előtérben kis házikó áll, falán régi fotográfi ák és színészemlékek.

– Ez az én kis kunyhóm, ha megharagszom a világra, hát ide menekülök – ro-
pogtatja ízes magyar nyelvén a szavakat.

A házikó előtt izzó vörös bazsarózsatő virít. Beinvitál a szentélyébe és gyor-
san átöltözik. Munkásruhát vesz föl, szemébe húzza szeszélyes formájú kalapját, 
és a kezébe veszi kaszáját.

– Hadd beszéljen az a fotográfi a igazat – mondja, és máris indulunk a szőlő 
tetejére, amely egyúttal a Kánya-mál teteje is. Frissen, fürgén mászik Pista bácsi 
fel a hegyre; Bátyi úr, a fényképész csak úgy izzad a forró napsütésben. Nehéz 
a masina, de a feladat megéri. A  szőlő legmagasabb pontján vagyunk. Alul a 
Szamos lomhán kígyózik, és csillogó tükrében megtörik a napsugár. Festői kép. 
Északkeleten mint színes panoráma bontakozik ki Kolozsvár kontúrja. Pista bá-
csi kezét a szeme fölé teszi, és úgy gyönyörködik Kolozsvárban, és kis idő múlva 
csendes malíciával jegyzi meg:

– A távolság mindent megszépít…
Erre munkához látunk. Pista bácsi komolyan kaszálni kezd. Ragaszkodik hoz-

zá, hogy őt munka közben fotografáljuk le. De sehogy sem megy. A domboldalon 
gépet nem lehet beállítani. Nagy nehezen beletörődik a sorsába, és elkészül az 
állókép. Ekkor a Feleki-tető felé bámul:

Makkai Sándor és felesége Donáth úti 
nyaralójuk kertjében. Bátyi Lajos felvétele

Áprily Lajos és felesége Donáth úti villájuk 
előtt. Bátyi Lajos felvétele
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– Nézd csak, öcsém – mondja ra-
vasz mosollyal –, azokat a birkákat ott 
a Feleki-tetőn. Meg tudnád mondani, 
hány birka legel?

Hosszas kutatás után megtalálom. 
Alig láthatók a nagy távolság miatt, ak-
korák, mint apró margarettavirágok. Jó 
szemem van, és én is ravasz vagyok:

– Nyolc birka legel, Pista bátyám!
– Fogadjunk, hogy a 86 éves szemek 

jobbak, mert csak hét birka legel!
– Megnyerte a fogadást, Pista bácsi.
És máris fürgén tovább kaszál, mert 

később, amint mondja, a szőlővel is baj van, és a kapára is sor kerül. Így él Szent-
györgyi István, a legnagyobb magyar népszínművész, aki nemcsak a színpadon 
örök fi atal, hanem a Donát úti szőlőjében is.

•
Csaknem a Donát út végén van a Makkai- és Áprily-villa. A kapu előtt fapa-

docska. Azon ülve találjuk Makkait, az írót, és Áprilyt, a költőt. Csöndesen, mint 
két falusi birtokos, diskurálnak. Az újságíró és a fotográfus megjelenése mindent 
elárul. Makkai püspök enged a kényszernek, és kedves udvariassággal invitál be-
felé. A méltóságos asszony is előkerül, de sokáig szabadkozik. Nem akar a képen 
rajta lenni.

Itt még jóformán minden új. Alig száradt meg a gyönyörű kis villán a festék. 
Új a parkírozás, most bújnak a virágok, és most kelt ki a fűmag, amit a tavasszal 
vetettek el. Baj van a gép beállításával is, mert a püspök nem szeretné, ha a mun-
kás feleség parkját és virágjait a fényképész összetaposná. Egy kicsit fél is, de a 
méltóságos asszony arcán kedves mosoly jelzi, hogy csak a fényképésznek szabad 
a frissen ágyazott kertbe lépni. Amíg a kép elkészül, az újságíró felfedezi a kedves 
verset, amelyet a Makkai-házikó oromfalára írt Áprily, a szomszéd. Íme a vers:

Ez nem kastély: fenyőfa-ház.
Felette Isten-szem vigyáz.
Legyen derűs vendége sok:
nótázó cinke – koldusok,
vidámító gyerek-sereg,
poéták, lélek-emberek.
Sziget legyen, védő tető,
a gond után pihentető,
a hangulatnak menedék.
Legyen felette kék az ég.
Ne bántsa tűz, ne verje jég.
Szív és cserép
maradjon ép.

A Donáth úti Makkai-nyaraló. 
Maksay Albert felvétele
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Közben a fénykép elkészült, és annak az elvnek alapján, hogy a feleségének a 
férje mellett van a helye, a méltóságos asszony is minden ellenkezése ellenére a 
fényképre került, ami rendjén is van, mert a jó feleség, a megértő asszony az író 
sikereiben teljes joggal osztozkodik.

•
Innen átsétálunk az Áprily szőlőjébe. Nem kell az útra menni, a jó szomszé-

doknak külön átjárójuk van. Bájos barna asszony fogad. A költő felesége. Makkai 
püspök tréfásan jegyzi meg: Áprily már régi földesúr, mi vagyunk – és itt a fele-
ségére mosolyog – az új földesurak, mert mi később építkeztünk.

Amíg a fénykép elkészül, megtudom, hogy az Áprily-villa egy zongora és egy 
kötet vers árából készült. De azonkívül is a végzet lebegett a villa építése körül, 
mert a költő csaknem az életével fi zetett meg érte. Három évvel ezelőtt Kolozs-
várra utazott, hogy a villa építését készítse elő, midőn Nagyenyed és Kolozsvár 
között Aranyosgyéresen súlyos vasúti katasztrófán esett át, amelyben életveszé-
lyesen megsebesült.

De a veszély elmúlt, és íme a villa felépült, hogy abban a költő a legszebb 
verseit írhassa meg…

A  nap már lebukófélben volt, midőn a Reményik-villához értünk. A  sző-
lő legfelső részén felállított Donát-szobron izzó vörös fények vibráltak. Erről 

Szentgyörgyi István Donáth úti kertjében. 
Bátyi Lajos felvétele

Reményik Sándor Donáth úti villája 
kertjében. Bátyi Lajos felvétele
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a szoborról, illetve a szent szőlőpásztorról nevezték el az egész utcát. A néple-
genda azt tartja róla, hogy a törökök pusztításától mentette meg Kolozsvárt.

Itt él elvonultan, igazi költői magányban Reményik Sándor, a szent ember és 
a magyarság egyik legnagyobb költője. A Donát-szoborral együtt figyeli a várost 
és a magyarságot. Csöndes szótlansággal ül a fényképezőgép elé. Egy ember, aki 
tragikus komolysággal érzi, hogy missziója van. Fegyvere a toll, és ereje valami 
szent lelkesség, ami a csüggedőkbe hitet önt. Midőn a kép elkészül, kérésünkre 
elmondja a Donát-legendát. A hangja olyan, mint a halk muzsika. Olyan, mint 
egy szép Reményik-vers. Midőn elbúcsúzunk tőle, már esteledik. Az írók és mű-
vészek otthonára lassan visszaszáll a csönd és a sötétség. Ilyenkor jelenik meg a 
Múzsa a Donát úton.
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Emlékképek a szobrász Vetró Artúrról

Száz éve született és közel huszonöt éve hunyt el Vetró Artúr szobrász, a ko-
lozsvári főiskola érdemes tanára.

Nehezen barátkozom meg a múló időnek ezzel a satu-szorításával, hiszen az 
én emlékeimben még elevenen él magas, szálas alakja, megfontolt, szabatos be-
széde. De  emlékszem korai időkre is, amikor feleségével karonfogva sétáltak 
a késő délutáni Kolozsváron. – Micsoda szép pár – csodálkoztak rá ismerősei. 
Ismerősei pedig nagyon sokan voltak. Mert az a Kolozsvár még nem a mai Ko-
lozsvár volt. Nem az az elidegenedett város, amivé lett, lekopaszított főterével, 
az  egykori fenyők és virágágyak sétányai helyében gomba módra nőtt vásári 
bódék sorával, hangos zenéjével.

Életélményei három helyszínhez kapcsolták a művészpályát választó Vetró 
Artúrt. Temesvárhoz, a szülővárosához, Budapesthez, tanulóévei színhelyéhez, 
és Kolozsvárhoz, tanári és alkotói pályájának urbánus keretéhez, melynek hűsé-
gében a házsongárdi földig megmaradt.

Ha temesvári korszaka szóba került, ki nem maradhattak belőle a szobrász 
Gallasz Nándorhoz fűződő emlékei. Az  orosz fogságból Temesvárra hazatért 
Gallasz kuboexpresszív szobraival az avantgárd művészetek példamutató mestere 
volt. Kisplasztikai munkáiban érzelmek gazdagságát tükröző hallatlan erő feszült. 
Vetrót megigézte ez a művészet, később írt is róla. Még annak is tanúja lehetett, 
amikor a betegségével küszködő szobrász, már egészen más, az orosz konstruk-
tivistáktól eredeztethető delíriumos ötlettel, a város fölé emelkedő hatalmas tér-
szobrot álmodott, mely minden irányból láthatóan éjjel még világított volna is.

Temesvárról 1938-ban úgy iratkozott be Vetró a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolára, hogy hosszabb időre már ne is térjen vissza az antirevizionista moz-
galmaktól, majd rövidesen a bécsi döntés sokkjától fölbolydult dél-erdélyi világba. 
Az a nyitottság, amely a Bánságot jellemezte, mintha eltűnt volna. A Kolozsvárról 
Temesvárra költözött erdélyi Szépművészeti Iskola már haldokló korszakában volt. 
Podlipny Gyulát, az iskola élvonalbeli tanárát vasgárdista diákok inzultálták.

A Pesten addig járatlan főiskolai hallgatót erdélyi barátai vezették be az ot-
tani viszonyokba és szokásokba. Szobrásztársa, Benczédi Sándor éppen abban az 
évben jelentkezett a főiskolára. Ott volt a festőnövendékek között Kovács Zoltán, 
Miklóssy Gábor, Simon Béla. Azután beköszöntött – ahogyan Kovács Zoltán em-
lékezéseiben írta – az „édes Erdély” korszaka. A bukaresti főiskoláról magyar 
diákok egész nemzedéke került át Budapestre, így a szobrász Balaskó Nándor 
és Márkos András is. Tisztességesebb ellátásuk érdekében maga Teleki Pál mi-
niszterelnök járt közben. A  főiskolai órákon kívül feledhetetlen élményük volt 
találkozásaik a szobrász Medgyessy Ferenccel. Erről éppen Vetró jegyezte föl kö-
zösségi emlékeiket. „Amikor szobrászbarátaimmal – írta – jártunk a Százados úti 
művésztelepre Medgyessy Ferenchez (1941–43) – rövid idő után: Feri bácsihoz –, 
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legtöbbször a »nagy műteremben« fogadott. Ezt pedig az égboltozat kupolája tet-
te, a szabad ég felső világításával. »Az a jó szobor, amelyik ezt kibírja!« – így Feri 
bácsi, mosolyogva, kőporos szakállával, vésővel a kezében.”

Amikor Kovács Zoltán 1948-ban megbízást kapott az újonnan létrehozandó 
kolozsvári főiskola – akkoriban Magyar Művészeti Intézet – létrehozására, nem 
véletlenül hívta meg tanárai sorába a Pesten megismert Vetró Artúrt is.

Így kezdődött egy más korban és más létformában a Vetró család kolozsvári 
letelepedése. A rövidesen egyesített két művészeti részleg 1950-től Ion Andreescu 
Képzőművészeti Főiskola néven kezdett működni. Bánsági ismerősök itt többen 
akadtak. Aurel Ciupe, a rektor és Romul Ladea, a szobrászat egyik tanára szintén 
bánsági volt. Kultúrájuk és iskolázottságuk is magyar gyökerekhez vezettek vissza. 
Sokszor fölemlegetett példája ennek, amit Vetrótól is lehetett hallani. – Ment a fő-
téren a három román művész, Ciupe, Ladea és Teodor Harşia, és beszélgettek – ma-
gyarul… Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna hazafi as érzésű jó románok.

Amikor tanári pályájának előhaladtával Vetró Artúr műtermet kapott a Donát 
negyedi épületekben, Ladea közelében dolgozott. Ladea ott velem, mint kezdő 

A Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola tanári kara 1953-ban.
Felső sor, balról jobbra: Lövith Egon, Ion Irimescu, Kós András, Ditrói Ervin, Abodi Nagy Béla, 

Benczédi Sándor, Fülöp (?); második sor: Vetró Artúr, Borghida István, Cs. Erdős Tibor, Balaskó 
Nándor, Szentimrei Judit, Salvanu Virgil, Adler Adolf; harmadik sor: Erdélyi Gyula, Kósa-Huba 

Ferenc, Petru Feier, Kádár Tibor, Pattantyus Károly, Andrásy Zoltán, Lázár Elza, Alexandru 
Culcer, Walter Widmann; alsó (ülő) sor: Petre Abrudan, id. Cseh Gusztáv, Salamon (?), Borsai 

Dezső, Bene József, Aurel Ciupe, Miklóssy Gábor, Tassy Demian, Emil Cornea.
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kritikussal, mindig magyarul beszélt 
– gondolom, földijével, Vetróval is  –, 
és sűrűn pálinkával kínált, meg dió-
béllel… Egyiket sem szerettem. De hát 
ezek csak eszembe ötlő benyomások. 
A  Donát úti műteremben azonban Vet-
ró Artúrt is megkerestem. A vele készült 
interjú az Új Élet folyóirat 1974. évi 19. 
számában jelent meg. Lényegét tekintve 
a szobrász a saját ars poeticáját fogal-
mazta meg benne. Ennek sorait idézem 
most. „A  képlet körülbelül ez. – Adva 
volt egy tér, akár belvárosban, akár új 
városnegyedben, a  tervezők, városren-
dezők kértek ide szobrot vagy egyebet. 
Így szülte az esetek igen nagy többségé-
ben mondhatnám, a  térkitöltés ösztöne 
a megrendelést. Mi következhetett? Ter-
mészetes, hogy a szobrász fantáziájától, 
lelkiismeretességétől, ízlésétől függött, 
mennyire tudta az elfogadható komp-
romisszumot megtalálni. Az egyeztetést 

tehát a megrendelői igény, az  esztétikum és funkció, valamint az adottságok 
és lehetőségek szövevénye között. (…) – Miért tett volna kivételt bárki is éppen 
velem? Amit a kompromisszumkeresésről mondottam, természetesen rám is vo-
natkozott. A szerencsés megoldás megtalálása… igen, ez volt a feladatom.”

Alighanem ő volt a legtöbbet foglalkoztatott magyar köztéri szobrász abban a 
korban, melynek kezdetét a szocreál követelmények határozták meg. Első ilyen 
munkáját, Eftimie Murgu szobrát még 1948-ban avatták föl Temesváron. Az-
után sorra következett erdélyi városokban és Bukarestben George Coşbuc, Ma-
xim Gorkij, Ady Endre, Herbák János, Varga Katalin, Dózsa György, Bolyai Já-
nos büsztje vagy egész alakos ábrázolása. Mindehhez meg kellett kötnie a maga 
kompromisszumait, mint erre fentebb idézett vallomásában is utalt. A narrációt 
igénylő elvárásokat a klasszicitás hangsúlyozásával tudta valahogy kikerülni. 
De műtermében láttam a pályatárs, Nagy Imre festőművészről készített büsztjét, 
melyet nem köztéri műnek szánt, s amelyben elvárások-megkötöttségek nélkül 
tudta adni önmagát.

Kevesen ismerik Vetró Artúr grafi kai munkáit. Szénrajzaiból láttam egyet-
kettőt. Lendületesek, biztos kézzel papírra vetett művek. Az életmű és hagyaték 
egészéhez ezek is hozzátartoznak.

Murádin Jenő
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Október 10-én báró Bánff y 
Ferenc (1869–1938) szü-
letésének a 150. évfordu-

lója köszönt ránk. Édesapja, Bán-
ff y Dezső, későbbi miniszterelnök 
apanagyfalusi birtokán született, 
s korán meghalt édesanyja, báró Ke-
mény Mária márványoszlopa mel-
lett, szerény fejkő alatt nyugszik a 
Lutheránus temető egyik sírkertjé-
ben. Még a monarchia idején meg-
kapta a császári és királyi kamarási 
méltóságot, megörökölte a főrendi-
ház örökös tagságát. A  kisebbségi 
időkben mecénási hajlamával tűnt 
fel: pályadíjakat íratott ki, támo-
gatta az Erdélyi Fiatalok mozgal-
mát. Budapesten érte a halál, négy 
nappal később került a házsongárdi 
nyughelyére.

Október 10. Jékey Aladár (1846–
1919) költőnek az elhalálozási cen-
tenáriuma. A  polgári életben telek-
könyvvezetőként kereste kenyerét 
nyugdíjazásáig. A századforduló leg-
jobb kolozsvári lírikusának tartják, 
költészetét Ady is értékelte. A Lavot-
ta Rezső megzenésítette „Bokrétát 
kötöttem / Mezei virágból…” kezde-
tű versét máig énekelik. Halála előtt 
az Erdélyi Irodalmi Társaság tiszte-
leti tagjai közé választotta. A Kertek 
parcellában lévő impozáns síremlé-
kének portréját Füredi Richárd szob-
rászművész mintázta meg.

Október 10. Ádám Zsigmond
(1913–1994) halálának a negyed-
százados évfordulója is. A  maros-
vásárhelyi Református Kollégium 
elvégzése után a kolozsvári román 
egyetemen szerzett román–magyar 
szakos tanári diplomát. Különböző 
iskolákban tanított, majd 1950-től 
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1973-as nyugdíjazásáig a kolozs-
vári egyetem román tanszékének 
adjunktusa volt. Fiatalabb korában 
mint költő, szabad verseivel tűnt fel, 
románból is fordított. Szaktanulmá-
nyai főleg a román nyelv magyarok 
számára való tanításával foglalkoz-
nak. Az I. C parcellában nyugszik.

Október 11. Óvári Elemér és 
felesége, Purjesz Olga tragikus ha-
lálának a 70. évfordulója. Mindket-
ten a kolozsvári egyetem nagynevű 
professzorainak a gyermekei vol-
tak, Óvári Kelemen a jogi, Purjesz 
Zsigmond az orvosi karon adott elő. 
Házaik közel feküdtek a Monostori 
úton. Így ismerkedtek meg a fi ata-
lok. Óvári jogot végzett, s a várme-
gyénél töltött be tisztséget, de sze-
rette a dzsentrikre jellemző bohém 
életet. Felesége viszont Monostori 
úti házukban zenei és irodalmi sza-
lont vezetett. Megfordult ott Bartók, 
Dohnányi, Móricz, Ady, Kuncz Ala-

dár és Hunyadi Sándor is nemegyszer. Bizonyára felbiztatás alapján az épp va-
csoránál ülőkre bevonuló orosz katonák vagy annak öltözött egyének rontottak, 
s valamennyiüket lelőtték. A Purjesz Zsigmond sírjába temettek öt legyilkoltat. 
A kő alján, a nevek alatt olvasható: „Meghaltak 1944. október hó 11. napján”.
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Adyval tüzes szekéren

  Az Úr Illésként elviszi mind.
  Kiket nagyon sujt és szeret:
  Tüzes, gyors szíveket ad nekik,
  Ezek a tüzes szekerek.

Itt por, ott füst, valaki álruhában így őszönként,
tavaszonként visszajár a tájra, akácfák csontjaiba
temetve hajdani fia az égnek, a földnek, bús,
bocskoros, lelkétől-nemes, mint azok az
önmagukat tüzes trónra emelő magyar parasztkirályok,
lehet, hogy valaki álruhája most is a testem, mely akár
költőt is befogad, és el se engedi, miután
elállt a nagyidő, akkor se, mikor már hajnalodik, akkor
se indulhat tovább, csak nyomai vezetnek eddig:
a Földön minden csillagpor, pereg a homlok-óra,
testből lélekbe pereg; de hasonlít-e egymáshoz
a sárkány tizenkét fejének tizenkét arca? rendre
idehúzódott mindenik több-Napos, több-Holdas rokonom,
a szülőföld is, az idő is kinek-kinek otthonos egyszer:
amikor él, de el nem szabadul többé, ha elég hosszasan
beleátkozza magát a vagyok-vizébe, a voltam-szelébe, a
teknősbéka is örökös arkangyal a maga tengerében: repül;
lassú tánca a mindig csak félig megművelt ugarnak felveti
valaki-versek, örökre-mondatok csontjait az ingerül: óceán
olvasott felszínére, hol szülőföld hullámzik egy
világ tetejére terítve: a csipke, a nyelv csipkéje, ez az
emberi ajkon a semmiből lett semmi, a semmiből lett
minden, a mindenből lett semmi, hol semmiből
akármit venni és lenni a legtisztább dicsfény-veszély; a
semmi mártírja a költő, kiből a józan polgárt, a hazafit,
az ifjút, a férfit, a halhatatlant külön-külön öli
meg valami időre-hasonlító méreg; mégis egyetlen
kívánsága ez az egyszeri semmi, ez az akkori minden,
egyetlen szövetsége ez a sok; és megannyi igen, és ugyanannyi
nem, és ezek az igenek s nemek együtt legelésznek a
világ összes színhelyein, azokon a vulkáni dombokon,
melyeken csipkébe csavarva, csecsemő-édesen alszik
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és ébred a világirodalom, hát csipkébe pólyálva ébred
a világra ő is, aki még megszületni is türelmetlen, hát
még élni és meghalni, mikor annyit kellene
végezni közben, inkább és helyette, hogy inkább
nem-élni, vagy akár élni is, csak meg nem állni! Valami
bégető ágyúdörgés vagy nyavalygó harangszó figyelmezteti
arra is, hogy letelt az ideje, az övé, a mindig-rövid,
a tízszer-mérhető-mégis, pedig jaj épp most, épp akkor,
épp mindig nem volna szabad abbahagyni: épp ott
vagyok azok felett a mélységek felett és máris a
halottak élén! dehát a testem fogva van két helyi
kis legenda közé és megáldva eleve, csipkék jóvoltából
a meztelen szerelem örök délutánjain azzal a
harcost gyengítő magán-magánnyal is, melyre
igazság szerint köpni kellene, mikor az igazi kérdés,
hogy mi lett a fontosabb: utóvéd-harcot vagy avantgard
támadást vállalni, venni a világ-forma ellen, az
élet dühítőn gyönyörű alakjáért, ó ha legalább
a legközelebbiek segítenének, a jó kor, a szép kor,
vagy lehetnénk tulajdon megbölcsült őseink, hogy mi
bezzeg ugyanúgy csináljunk mindent, mely idevezet;
így lehet, hogy lehanyatlunk, lehet, hogy büntetve
kíséri: majd ezután égről égre minden fiatalon halt
nagy tata-költő s jaj lesz, ha lassacskán egy legutolsó
ki fogja ejteni kezéből azt a csipkét és eljön az ő
pihenése is az ordításban, hogy valami végleges
esteledéstől óvja az emberiséget sosincs-nyugalmunk
átvitt értelme, az értelmes égen tüzes szekéren újra
meg újra átvitt halála, mely el soha nem ismeri,
amit a magával megint megismételt bizonyíték mond,
hazudik, tanít, kiált ki, hogy az erőseknek nem
kell szerencse, anélkül is meg kell hogy mutatkozzék
sorsuk fölénye, a példa, ha volt, van, van, van,
lesz a parancs, aki ő volt és te vagy és én vagyok végig.
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Tiltott tévézések szociográfi ája

Aligha van olyan belső-erdélyi 
és székelyföldi család, amelynek ne 
lennének saját emlékei és történe-
tei a hetvenes-nyolcvanas években 
a magyar/szovjet/bolgár/jugoszláv 
televízió befogásáról focimeccsek 
nézése érdekében. A  Ceauşescu-
rendszer utolsó évtizedének szinte 
totális médiahiányát pótlandó sza-
badtéri, főként magasabban fekvő 
területeken összejött tévézések az 
alulról szerveződő közösségek erejé-
ről szóltak, de ugyanakkor egyfajta 
dacolás is volt az egyre nyomasztóbb 
kommunista diktatúrával szemben.

Ezt a jelenséget mutatja be Péter 
László immár magyarul is megjelent 
könyve, a Szabadság a hegyen. Mint 
a kötet alcíme (A  közös meccsnézé-
sek társadalomtörténete a nyolcvanas 
évek Romániájában) is mutatja, egy 
tudományos munkát vehetünk a ke-
zünkbe, amely az ennek megfelelő 
stílus és felépítés, illetve a kötelező hivatkozások ellenére izgalmas és érdekes ol-
vasmány. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem szociológia karának tanára ugyanis 
nemcsak a Székelyföldön, valamint Kolozsvár, Gyulafehérvár és Déva környéki 
kutatásainak eredményeit összegzi, hanem képes visszaadni, ugyanakkor meg-
magyarázni a korszak valóban nyomasztó hangulatát, amelyben a rendszer a sa-
ját propagandáját leszámítva igyekezett minden információtól elzárni az ország 
lakosságát.

Az erdélyi átlagolvasó számára talán egyedül az lehet zavaró, hogy a több mint 
400 interjúalany anonimizálása – mivel a könyv először angol nyelven (Forbidden 
Football in Ceauéescu's Romania – magyarul: Elfelejtett labdarúgás Ceauşescu Ro-
mániájában) jelent meg a Palgrave Macmillan kiadónál – angol nyelvű kódne-
vekkel történik. A  Kolozsvári Egyetemi Kiadó gondozásában napvilágot látott 
magyar változat ugyanakkor valamivel bővebb, a szentimrei Büdösfürdőről szóló 
esettanulmány ugyanis terjedelmi okokból az angol változatba nem került be. 
A helyszín nem véletlen, hiszen maga a szerző, Péter László is ott volt először 
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részese gyerekként egy hegyi meccsnézésnek, még az 1982-es világbajnokság 
idején.

Nem történeteket olvashatunk, bár akadnak „jó sztorik” is a könyvben, ha-
nem elsősorban szociográfiát. Péter László azt elemzi, milyen lehetett, ha csak 
néhány órára is, de szabadnak lenni Európa egyik legzártabb és legjobban ellen-
őrzött társadalmában, hogyan „szegültek szembe” az emberek az őket kedvenc 
sportjuktól és szórakozásuktól egyik napról a másikra megfosztó rendszerrel. Ku-
tatása egyértelműen azokra a területekre koncentrált, ahol keményen meg kellett 
dolgozni azért, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő technikával valahogy be 
lehessen fogni a magyar vagy szovjet televíziót – így aztán értelemszerűen nem 
esik szó a határ közeli településekről, ahol a külföldi televíziók műsora a min-
dennapi élet része volt.

A kötet végén található kommentválogatás, amely a kutatásokról és a készülő 
könyvről szóló cikkekhez érkező hozzászólásokat sorolja fel, jól tükrözi, hogy a 
közösségformáló hegyi meccsnézések az elmúlt 30 év médiadömpingje ellenére 
sem mentek feledésbe.

Boros Miklós
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Magyari Tivadar

Megadják a fűtést

Régebb a blokkban a távfűtést pontosan október 15-én „adták meg”. Mindig 
így mondtuk: „megadják a fűtést”. Akkor is október 15-én adták meg, ha, mond-
juk, előtte már egy héttel napközben folyamatosan mínusz hat fok volt kint.

– Ezek még mindig nem adták meg a fűtést, Vaszi – mondta Tokány néni, hi-
vatásos szomszédasszony, a férjének.

De akkor is október 15-én jött a fűtés, ha arra a napra huszonöt fokos meleg 
lett. Egyszerre adták és vették az egész blokkban, az egész városban, szóval ösz-
szefüggtünk. Aztán leváltunk róla, sokan saját hőközpontot szereltünk be, mi 
magunk adjuk meg, amikor kell, és vesszük el, amikor nem kell.

Szabó néni – akinek tizedfokokat is mérő digitális hőmérőt küldött halottak 
napi ajándékként a fia Amerikából – volt az első, aki a tavaly már felfedezte, 
hogy miközben egyre hidegebbek az éjjelek, nála a szobában mintha emelkedne 
a digitális hőmérséklet. Pedig ő még nem kapcsolta be a csentrálét.

– Biztosan a termopántos ablakod miatt van – mondta neki a templomi pad-
társa a Pata utcai kistemplomban, de aztán Szabó néni rájött, hogy azért van, 
mert a szomszédék már bekapcsolták a fűtést, és a meleg onnan szivárog át.

Az  idén Szabó néni már tudatosan nem siette el a csentrálé bekapcsolását, 
megvárta, amíg Bezsán bácsi jobbról, a Kilin család balról bekapcsolja. De az 
öreg Bezsán eldöntötte, hogy megvárja, amíg a felette lakó egyetemista lányok 
fűteni kezdenek, mert azok mindig egy szál bugyiban járnak csak. Neki most 
elég lesz az a fentről jövő egyetemista meleg, amíg hidegebbre nem fordul. A lá-
nyok nem kapcsolták be, mert ők azt hitték, hogy az öreg Bezsán egyelőre meg-
oldja az ő fűtésüket is, és felvették a téli bugyit. Egyaránt a lányokra, Bezsánra 
és Kilinékre várt a négytagú Tokány család: nyugdíjas házaspár és a két kutya. 
Tokány néni meg is kérdezte október 29-én a Kilinék fiát, amikor a Györgyfalvi 
út aljában a megállóban összefutottak, hogy ők mikor szándékoznak elkezdeni a 
fűtést, mert, né, reggel már zúzmara is van.

December 23-án még senki sem fűtött, már majdnem mindenki a földszinti 
doktorékra várt, mert ők csak bekapcsolják a csentrálét, mégiscsak doktorok, és 
né, reggel már hó is volt.

Tokány néni januárban körbement mindennap, és megtapogatta a szobák 
szomszéd felőli falait:

– Ezek még mindig nem adták meg a fűtést, Vaszi.
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Hagymás rostélyos rukkolás 
krumplikrémmel

A két főbenjáró élvezeti cikk, nő és rostélyos közti lénye-
ges különbség, hogy a rostélyos nem harap vissza.

 Karinthy Frigyes: Capillaria, 1921

Hozzávalók 2 adaghoz:

4 szelet sertéskaraj, 
1 nagyobb hagyma, 
4-5 közepes krumpli, 
maréknyi rukkola, 
evőkanálnyi parmezán, 
vaj, 
tej, 
mustár, 
só, bors, 
morzsolt rozmaring, 
liszt, 
olaj

Vannak ételek, amelyek meghálálják, ha nem takarékoskodunk az idővel, és gon-
dosan előkészítjük a fázisokat. Ez  egy vasárnapi ebéd lehet, amihez érdemes 
a kiklopfolt karajszeleteket már szombat este bepácolni és a hűtőszekrényben 
pihentetni. Ha sütés előtt a húsokat lisztbe forgatjuk, ropogós bunda képződik 
rajtuk, ugyanígy a hagymakarikák is ropogóssá válnak, ha lisztbe mártjuk őket a 
bő olajban való sütésük előtt. A krumplikrémet az összekeverésig akár pürének is 
nevezhetjük, de a krémesítéshez kézi mixert használunk, amitől nem a fakanállal 
habosított püre állagához fog hasonlítani, inkább egy lágy, de konzisztens krém-
hez. A felaprózott rukkolát vajon kissé megpároljuk, mielőtt kevés tejjel hozzá-
adnánk a krumplihoz. Ha ragaszkodunk a sajtos ízhez, fontos, hogy parmezánt 
használjunk, mert az nem teszi nyúlóssá, ragadóssá a krumplit, mint egyéb zsíros 
sajtok. Bátran mondhatjuk, hogy e tányéron a fi nom ízek mellett textúrák talál-
kozása is megtörténik, ahol egyszerre van jelen a ropogós frissesség, a krémes- 
selymes állag és a dús harapnivaló.
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A madáretetési időszak az első fagyok beköszöntétől (általában november ele-
jétől) akár április közepéig tarthat. Az énekesmadarak téli etetésével kapcso-

latban fontos szabály, hogy ha „egyszer elkezdtük az etetést, ne hagyjuk abba”. Pon-
tosan mit is jelent ez a hétköznapok gyakorlatában, és mi áll ennek hátterében?

A madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálékkíná-
latára, évről évre akár messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, 
ezért ha váratlanul abbahagyjuk a táplálék pótlását, és ezt véletlenül éppen a 
tél leghidegebb időszakában tesszük, a  madarak nehéz helyzetbe kerülhetnek. 
Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5-10 gramm testtömegű madarak számára 
–10 fok alatti hőmérsékleten a táplálék gyakran a túlélésről szól, tartalékaik csak 
arra elegendők, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak 
eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódusban, például azért, mert nem 
töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán.

A madarak számítanak a megszokott etetőhelyre, télen jelentős részben en-
nek közelében élik az életüket.

Itatás az etetőn
Az etető fontos kiegészítője az itató
Tartós, több napig vagy hétig tartó kemény fagyok idején nemcsak a táplálék, 

de a folyékony halmazállapotú víz megtalálása is kritikus tényezővé válik a ma-
darak túlélése szempontjából. A fagyos levegő a szervezet hasonló fokú kiszáradá-
sát okozza, mint egy forró kánikulai nap. Ezért hangsúlyozzuk annak fontosságát, 
hogy a lehető legtöbb madáretető mellett működjön itató-madárfürdő is. Azok, 
akik télen is itatják a madarakat, tudják, hogy szárnyas kosztosaink majdnem 
olyan gyakran láthatók az itatókon, mint magot, almát, cinkegolyót csipegetve.

Az  itató az egyik legkönnyebben alkalmazható madárbarát kertészeti mód-
szer. Kis túlzással kijelenthető, hogy szinte bármely vízmegtartó képességgel 
rendelkező tárgy alkalmas madáritatónak. A legjobb a kerek vagy szögletes, 40-
50 cm átmérőjű (lehet ennél nagyobb is), 5-7 cm mély műanyag virágalátét. Ter-
mészetesen az égetett cseréptálak és -alátétek is megfelelőek, ezek azonban jóval 
drágábbak, nehezebbek és törékenyebbek, különösen a téli fagyokban. A legegy-
szerűbb,  legolcsóbb  és  legjobb madáritatók és -fürdők a különböző méretű és 
alakú műanyag virágalátétek.

Az itatónak nem kell feltétlenül a talajon lennie, tehetjük fatuskóra, de létez-
nek függő és ablakpárkányon használható itatók is (ezekről a későbbiekben még 
lesz szó). Az ilyen magaslati itatókon a madarak nagyobb biztonságban vannak 
a macskáktól.

Fák és bokrok ültetése
Nagyon jó lenne, ha a kiskertekben is megjelennének a hazánkban honos 

fás szárú növények. Fészkelésre alkalmas fajok: lucfenyő, erdei fenyő, közönsé-
ges boróka, tiszafa, közönséges gyertyán, mezei juhar, korai juhar, hegyi juhar, 
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májusfa, júdásfa, közönséges puszpáng, 
kutyabenge, orgona, kányabangita, ostro-
ménfa, egybibés galagonya, kétbibés ga-
lagonya, fagyal, borostyán, vadszőlő, bor-
bolya, kislevelű hárs.

Fészkelésre is alkalmas  védőcserjék: 
közönséges boróka, közönséges gyer-
tyán (többször visszametszve), mogyoró, 
egybibés galagonya, kétbibés galagonya, 
kökény, lilaakác, csíkos kecskerágó, bibir-
cses kecskerágó, veresgyűrű som, húsos 
som, orgona, fekete bodza.

Molnárfecsketelepek felújítása
A  sárfészkek abban különböznek az 

énekesmadarak növényi szálakból min-
den költéshez újonnan elkészített klasszi-
kus fészkeitől, hogy a fecskék a sajátjukat 
évekig, akár évtizedekig is használhatják. 
Ennek egyik következménye, hogy a na-
gyobb fi zikai terhelésnek és madárforga-
lomnak kitett molnárfecsketelepek haj-
lamosak az elhasználódásra, ami egyes 
esetekben a kolónia lakhatatlanná válá-
sához, elnéptelenedéséhez is vezethet.

A  repülő rovarokra vadászó fecskék 
számára a vonulási és költési időszakban 
bekövetkező, elhúzódó, hideg, esős-sze-
les időjárás óriási problémát jelent, mert 
ilyenkor a zsákmányállataik nem repül-
nek, a  madarak pedig éhezni kezdenek, 

néhány nap elmúltával pedig éhen pusztulnak. Az elpusztuló fi ókák tetemei tel-
jesen feltöltik és fészkelésre alkalmatlanná teszik a fészkeket. A gyenge csőrű 
molnárfecskék pedig nem képesek a merev testüket a szűk bejárati nyíláson ke-
resztül eltávolítani.

Évtizedenként legalább egy, de akár több alkalommal is le kell szednünk és 
a madarakkal újjá kell építtetnünk a fészkeket. A munkához megfelelő eszköz 
a kőműveskanál, védőfelszerelésként pedig mindig viseljünk porálarcot, illetve 
munkavédelmi kesztyűt. A  felújított szakaszokon érdemes meghagyni a falhoz 
stabilan rögzült fészekalapokat, sárcsomókat, mert ezeken majd meg tudnak ka-
paszkodni az újjáépítésen dolgozó fecskék.

Cîmpan Kinga

Piracanta. Váncsa Éva felvétele

Odújavítás
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Egy kolozsvári néptáncegyüttes neve a rejtvény megfejtése.

VÍZSZINTES
  1. Földet forgat
  3. LAPSUS
  9. Beszédünk 

alkotóeleme
11. Pihen, relaxál
12. Kárál a köze-

pén!
14. Állóvíz
15. A megfejtés
17. Tamás Anna 

monogramja
18. Veszteség
19. Hivatalnok 

munkahelye
22. Egymás mögött 

álló tárgyak, 
személyek

24. Föld alatt élő 
állat

25. Nagy Endre 
monogramja

FÜGGŐLEGES
  1. Árva Sára 

monogramja
VAJNÁR ILONA  

rejtvénye

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14
Á

15
K

16

Z
17 18

19 20 21 22 23

24
D

25

  2. Tízszer tíz
  4. Falvég!
  5. Kis folyóvíz
  6. Közmondás 
  7. Utóirat, rövidítve 
  8. Filmező csoport
10. Időmérő tartozéka
13. Zúduló

15. Vérpumpáló szervünk
16. Fiúnév
20. Indul a rakéta!
21. Antal Noémi monogramja
23. Erre fele!

Ki volt az? 
A játékosok félkört alakítanak, az egyik gyerek a köze-
pébe áll, s hátat fordít a többieknek. A félkörben állók 
közül valaki megdobja a középen állót egy papírgo-
lyóval vagy kislabdával. Ebben a pillanatban minden-
ki hátat fordít. Az eltalált gyereknek ki kell találnia, 
hogy ki dobta meg őt. Ha kitalálta, helyet cserélnek.

JÁTSSZUNK!



Ady Endrére emlékezünk (3.)
Verssorok: vízsz. 1. / függ. 7., függ. 17., függ. 1. / függ. 4., vízsz. 36., vízsz. 51.
Verscím a dőlten számozott négyzetekben.

VÍZSZINTES: 12. Kámfor oxidációjával kép-
ződik (C10H16O4) 13. Némileg beválik! 14. 
Európai szigetlakó nép 15. Dobogós sporto-
ló jutalma 16. Ok és okozat közötti viszony 
18. Plagizálni kezd! 19. ... Murphy (színész) 
21. Az egyik Baradlay-fi vér (A kőszívű em-
ber fi ai) 23. Gabriel ... Arroyo (chilei foci-
kapus) 24. Görög betű 25. Szelíd vad 26. Az 
Onyega- és Ladoga-tót összekötő orosz folyó 
28. XVII. századi holland térképész, huma-
nista (Johannes de) 30. A két ... (Jókai-re-
gény) 32. ..., amit akar (tetszése szerint cse-
lekedjék) 34. ... esik (gyereket vár) 37. Ra-
gadozó madár 38. Csücsökben végződő for-
mában 40. Azok a személyek 41. Képez-
ni kezd! 42. Szekrényben található! 44. Ra-
gasztóanyagok 46. Ibériai nyelv- és népcso-
port 49. ... bukik (előre esik) 53. Néma dal! 

54. Győri Audi ... KC (kézilabdacsapat) 55. 
Tevékeny, cselekvő 56. Növény része.

FÜGGŐLEGES: 2. A lakat is ez 3. A römi lé-
nyege! 5. Ritka női név (okt. 4.) 6. Előtag: 
előzetes 8. Románia határai! 9. Kisgyerekek 
tanintézménye 10. Egyik páros szervünk 
11. Vég nélküli ivás! 18. Páratlan pénz! 20. 
Mond (francia) 22. Ezredrész (jele: ‰) 23. 
Kissé savanyú! 24. Magashegyi, örökzöld 
nagy facsoport 27. Szikár páros! 29. Zala-
egerszeg városnegyede! 31. Spanyol, ma-
gyar, jemeni autójelzés 33. Walesi női név 
változata 35. Lakást fi zetség fejében haszná-
latba vevők 39. A kinti ellentéte 43. Hosszú 
nyelű kézi aratóeszköz 45. Némán váró! 47. 
Hordómérték 48. Rántottaadag! 50. A szo-
bába 52. Derékszíj.

1
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54

K

34

14

41

30

21

50

37

3

18

47

31

51

9

36

16

33

52

6

35

23

38

11

24

53

40

2

46

22

8

20

44

39

5

27

55

43

10

13

29

56

45

4

26

15

42

Ö

S

28

49

Á

17

K

7

19

48

32

R

A

A

SZ

A S I

11

1

5

3

14

10

12

4

13

7

15

16

9

8

62

,

,

,

113OKTÓbER

KER
ESZTR

EJTV
ÉN

Y



2019–2020
NOVEMbER114

K
A

LE
N

DÁ
R

IU
M

November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Péntek Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

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

1 140 éve, 1879-ben született Budapesten gróf Teleki Pál 
földrajztudós, miniszterelnök, az MTA tagja.

Ha eső esik, enyhe 
télre, ha tiszta az 
idő, kemény, havas 
télre számítottak.

2 Szombat Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

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

2

3 Vasárnap Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 420 éve, 1599-ben hunyt el Csíkszentdomokoson Báthory 
András erdélyi fejedelem. (*1563, Szilágysomlyó). 
100 éve, 1919-ben 2000-nél több beiratkozott diákkal a 
magyaroktól elvett épületekben és felszereléssel megnyílt a 
kolozsvári román egyetem.

4 Hétfő Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul; 2. – 
germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

4

5 Kedd Imre  
Szt. Imre herceg

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

5

6 Szerda Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

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

6 25 éve, 1994-ben szentelték fel a tóközi református egy-
házközség Küküllő (Târnavelor) utcai, Murádin Katalin 
tervezte templomát.

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

7 100 éve, 1919-ben megnyílt a kolozsvári Kitelepítő Hivatal, 
feladata mindazon magyar tisztviselők kitelepítése volt, akik 
megtagadták az eskü letételét, és nem Kolozsvárt születtek.
100 éve, 1919-ben született Jenei Dezső okleveles gépész-
mérnök, főiskolai tanár, az Unitárius Egyház főgondnoka.

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

8 75 éve, 1944-ben Teofil Vescan főispán falragaszokon 
tudatta a lakossággal, hogy Észak-Erdély a Vörös Hadsereg 
katonai közigazgatása alá került.

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

9 110 éve, 1909-ben hunyt el Budapesten Gyulai Pál író, 
költő, kritikus, irodalomtörténész. 
75 éve, 1944-ben hunyt el Abdán Radnóti Miklós költő, 
műfordító (*1909. május 5., Budapest).

10 Vasárnap Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar erede-
tű; jelentése ismeretlen.

10 90 éve, 1929-ben nyílt meg a kolozsvári Zsidó Kórház a 
Nagyszamos (ma Iaşilor) utcában, első igazgatója Steiner 
Pál sebésztanár lett.

11 Hétfő Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

11 570 éve, 1449-ben született Podjebrád Katalin királyné, 
I. György cseh király leánya, I. Mátyás magyar király első 
felesége.

Ha Márton fehér,  
enyhe lesz a tél.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Péntek Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

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

1 140 éve, 1879-ben született Budapesten gróf Teleki Pál 
földrajztudós, miniszterelnök, az MTA tagja.

Ha eső esik, enyhe 
télre, ha tiszta az 
idő, kemény, havas 
télre számítottak.

2 Szombat Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor  
Halottak napja

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

2

3 Vasárnap Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 420 éve, 1599-ben hunyt el Csíkszentdomokoson Báthory 
András erdélyi fejedelem. (*1563, Szilágysomlyó). 
100 éve, 1919-ben 2000-nél több beiratkozott diákkal a 
magyaroktól elvett épületekben és felszereléssel megnyílt a 
kolozsvári román egyetem.

4 Hétfő Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul; 2. – 
germán–latin eredetű; jelentése: 
legény, fiú.

4

5 Kedd Imre  
Szt. Imre herceg

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

5

6 Szerda Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

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

6 25 éve, 1994-ben szentelték fel a tóközi református egy-
házközség Küküllő (Târnavelor) utcai, Murádin Katalin 
tervezte templomát.

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

7 100 éve, 1919-ben megnyílt a kolozsvári Kitelepítő Hivatal, 
feladata mindazon magyar tisztviselők kitelepítése volt, akik 
megtagadták az eskü letételét, és nem Kolozsvárt születtek.
100 éve, 1919-ben született Jenei Dezső okleveles gépész-
mérnök, főiskolai tanár, az Unitárius Egyház főgondnoka.

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

8 75 éve, 1944-ben Teofil Vescan főispán falragaszokon 
tudatta a lakossággal, hogy Észak-Erdély a Vörös Hadsereg 
katonai közigazgatása alá került.

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

9 110 éve, 1909-ben hunyt el Budapesten Gyulai Pál író, 
költő, kritikus, irodalomtörténész. 
75 éve, 1944-ben hunyt el Abdán Radnóti Miklós költő, 
műfordító (*1909. május 5., Budapest).

10 Vasárnap Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Réka – török–hun–magyar erede-
tű; jelentése ismeretlen.

10 90 éve, 1929-ben nyílt meg a kolozsvári Zsidó Kórház a 
Nagyszamos (ma Iaşilor) utcában, első igazgatója Steiner 
Pál sebésztanár lett.

11 Hétfő Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

11 570 éve, 1449-ben született Podjebrád Katalin királyné, 
I. György cseh király leánya, I. Mátyás magyar király első 
felesége.

Ha Márton fehér,  
enyhe lesz a tél.



2019–2020
NOVEMbER116

K
A

LE
N

DÁ
R

IU
M

November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

12 Kedd Aba, Jónás, Renáta, Emília, Le-
vente, Jónás  
Szt. Jozafát

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

12

13 Szerda Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok 

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

13 75 éve, 1944-ben a Magyar Színház zenekara ünnepi 
hangversenyt rendezett főleg orosz szerzők műveiből Rónai 
Antal és Szita Oszkár vezényletével.

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

14 120 éve, 1899-ben hunyt el Szászvárosban Torma Zsófia 
ősrégész, a világ első női régésze.

15 Péntek Albert, Lipót  
Dávid Ferenc halálának emléknapja 
Nagy Szt. Albert 

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15

16 Szombat Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16

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

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

17 280 éve, 1739-ben született Gernyeszegen gróf Teleki Sá-
muel erdélyi kancellár (†1822. augusztus 7., Bécs). 
150 éve, 1869-ben született Pesten Ignotus (Veigelsberg 
Hugó) író, a Nyugat egyik alapítója (†1949. augusztus 3., 
Budapest).
100 éve, 1919-ben született Kolozsvárt Szegő György 
nyelvtanár, műfordító.

18 Hétfő Jenő Jenő – magyar eredetű: a hatodik 
magyar honfoglaló törzs neve.

18 355 éve, 1664-ben hunyt el Felsőzrínyifalván vadász-
baleset következtében gróf Zrínyi Miklós költő, hadvezér.

19 Kedd Erzsébet, Betti, Bettina, Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

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

19 Ha ezen a napon 
havazik, azt mond-
ják: Erzsébet meg-
rázta pendelyét.

20 Szerda Edmond, Jolán, Ödön 
Krisztus király ünnepe

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

20 115 éve, 1904-ben dr. Janovics Jenőt kinevezték a kolozs-
vári Nemzeti Színház igazgatójának. 
100 éve, 1919-ben minden gépjármű-tulajdonos köteles 
volt a térparancsnokságon új, román forgalmi engedélyt 
kiváltani, máskülönben gépjárművét lefoglalták. 
75 éve, 1944-ben a Demokrata Zsidó Népközösség első köz-
gyűlését tartotta a Pap utcai zsinagógában; nyilvántartásuk 
szerint kb. ezer zsidó élt a városban.

21 Csütörtök Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 175 éve, 1844-ben született Óvári Kelemen jogtörténész, 
egyetemalapító, az Akadémia levelező tagja. Kolosváry Sán-
dorral együtt lefordították Werbőczi Hármaskönyvét.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

12 Kedd Aba, Jónás, Renáta, Emília, Le-
vente, Jónás  
Szt. Jozafát

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

12

13 Szerda Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok 

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

13 75 éve, 1944-ben a Magyar Színház zenekara ünnepi 
hangversenyt rendezett főleg orosz szerzők műveiből Rónai 
Antal és Szita Oszkár vezényletével.

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

14 120 éve, 1899-ben hunyt el Szászvárosban Torma Zsófia 
ősrégész, a világ első női régésze.

15 Péntek Albert, Lipót  
Dávid Ferenc halálának emléknapja 
Nagy Szt. Albert 

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15

16 Szombat Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16

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

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

17 280 éve, 1739-ben született Gernyeszegen gróf Teleki Sá-
muel erdélyi kancellár (†1822. augusztus 7., Bécs). 
150 éve, 1869-ben született Pesten Ignotus (Veigelsberg 
Hugó) író, a Nyugat egyik alapítója (†1949. augusztus 3., 
Budapest).
100 éve, 1919-ben született Kolozsvárt Szegő György 
nyelvtanár, műfordító.

18 Hétfő Jenő Jenő – magyar eredetű: a hatodik 
magyar honfoglaló törzs neve.

18 355 éve, 1664-ben hunyt el Felsőzrínyifalván vadász-
baleset következtében gróf Zrínyi Miklós költő, hadvezér.

19 Kedd Erzsébet, Betti, Bettina, Zsóka  
Árpád-házi Szt. Erzsébet

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

19 Ha ezen a napon 
havazik, azt mond-
ják: Erzsébet meg-
rázta pendelyét.

20 Szerda Edmond, Jolán, Ödön 
Krisztus király ünnepe

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

20 115 éve, 1904-ben dr. Janovics Jenőt kinevezték a kolozs-
vári Nemzeti Színház igazgatójának. 
100 éve, 1919-ben minden gépjármű-tulajdonos köteles 
volt a térparancsnokságon új, román forgalmi engedélyt 
kiváltani, máskülönben gépjárművét lefoglalták. 
75 éve, 1944-ben a Demokrata Zsidó Népközösség első köz-
gyűlését tartotta a Pap utcai zsinagógában; nyilvántartásuk 
szerint kb. ezer zsidó élt a városban.

21 Csütörtök Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 175 éve, 1844-ben született Óvári Kelemen jogtörténész, 
egyetemalapító, az Akadémia levelező tagja. Kolosváry Sán-
dorral együtt lefordították Werbőczi Hármaskönyvét.
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22 Péntek Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  

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

22 200 éve, 1809-ben hunyt el Virten Baróti Szabó Dávid je-
zsuita szerzetes, költő, nyelvújító (*1739. április 10., Barót). 
60 éve, 1959-ben megindult a trolibuszforgalom Kolozsvárt 
az első vonalon, az állomástól a város keleti végéig.

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

Kelemen – latin eredetű; jelenté-
se: jámbor, szelíd.

23 160 éve, 1859-ben a Redut nagytermében tartotta az Er-
délyi Múzeum-Egylet (később Egyesület) alakuló gyűlését, 
a Magyar Tudományos Akadémiát báró Eötvös József képvi-
selte, első elnökül gróf Mikó Imrét választották meg.

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

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

24 525 éve, 1494-ben hunyt el Szendrőn Kinizsi Pál ország-
bíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére (*1431 körül, 
Szendrő).

25 Hétfő Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–né-
met–magyar eredetű; jelentése: 
korona, mindig tiszta.

25 390 éve, 1629-ben hunyt el Gyulafehérváron Bethlen Gá-
bor erdélyi fejedelem (*1580. november 15., Marosillye).

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

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

26

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

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

27 205 éve, 1814-ben született Berecken Gábor Áron kisbir-
tokos, asztalosmester, magyar nemzeti hős, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tüzértisztje 
(†1849. július 2., Kökös).

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

28 170 éve, 1849-ben született Ercsin Gozsdu Elek író, ügy-
véd, királyi főügyész (†1919. május 26., Temesvár).

29 Péntek Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé  

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

29 145 éve, 1874. november 29. – december 7. között a 31 
éve Bukarestben élő Szathmári Pap Károly a Redutban állí-
totta ki 60 akvarellképét.

30 Szombat András, Andor, Andrea, Endre  
Szt. András apostol 

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 815 éve, 1204-ben hunyt el Esztergomban Imre király 
(*1174. szeptember 30., Esztergom).

Ha András fehér, 
rossz év várható. 
András-napi hó,  
a vetésnek nem jó.
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22 Péntek Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  

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

22 200 éve, 1809-ben hunyt el Virten Baróti Szabó Dávid je-
zsuita szerzetes, költő, nyelvújító (*1739. április 10., Barót). 
60 éve, 1959-ben megindult a trolibuszforgalom Kolozsvárt 
az első vonalon, az állomástól a város keleti végéig.

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

Kelemen – latin eredetű; jelenté-
se: jámbor, szelíd.

23 160 éve, 1859-ben a Redut nagytermében tartotta az Er-
délyi Múzeum-Egylet (később Egyesület) alakuló gyűlését, 
a Magyar Tudományos Akadémiát báró Eötvös József képvi-
selte, első elnökül gróf Mikó Imrét választották meg.

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

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

24 525 éve, 1494-ben hunyt el Szendrőn Kinizsi Pál ország-
bíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére (*1431 körül, 
Szendrő).

25 Hétfő Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–né-
met–magyar eredetű; jelentése: 
korona, mindig tiszta.

25 390 éve, 1629-ben hunyt el Gyulafehérváron Bethlen Gá-
bor erdélyi fejedelem (*1580. november 15., Marosillye).

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

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

26

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

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

27 205 éve, 1814-ben született Berecken Gábor Áron kisbir-
tokos, asztalosmester, magyar nemzeti hős, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tüzértisztje 
(†1849. július 2., Kökös).

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

28 170 éve, 1849-ben született Ercsin Gozsdu Elek író, ügy-
véd, királyi főügyész (†1919. május 26., Temesvár).

29 Péntek Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé  

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

29 145 éve, 1874. november 29. – december 7. között a 31 
éve Bukarestben élő Szathmári Pap Károly a Redutban állí-
totta ki 60 akvarellképét.

30 Szombat András, Andor, Andrea, Endre  
Szt. András apostol 

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 815 éve, 1204-ben hunyt el Esztergomban Imre király 
(*1174. szeptember 30., Esztergom).

Ha András fehér, 
rossz év várható. 
András-napi hó,  
a vetésnek nem jó.
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– Iskolakerülő tanoncok – A két új 
polgári sorsa – Megnyílik az ipari 
szakiskola

(Saját tud.) A kolozsvári iskolákban már javában folyik a tanítás s így átte-
kinthető képet nyújthatunk a Keleti Újság olvasóinak népoktatási viszonyainkról. 
Dr. Wilt tanfelügyelő, Totoian dr. városi főorvos és Ciortea városi főmérnök kísé-
retében tegnap meglátogatta a Kolozsváron működő elemi iskolákat, hogy azok 
egészségügyi és oktatási viszonyait tanulmányozza. A kolozsvári elemi iskolákba 
az új tanévben

4884 tanuló iratkozott be s mintegy 1500 maradt iskola nélkül.
Az egyes iskolákban a tanulók elosztása a legkülönbözőbb. Így például a re-

formátus egyház által fenntartott iskolák annyira túlzsúfoltak, hogy délelőtt és 
délután párhuzamos oktatás folyik.

Dr. Wilt tanfelügyelő kijelentette, hogy gondoskodni fognak az iskola nélkül 
maradt iskolakötelesek oktatásáról. Ebben a kérdésben a közigazgatási bizottság 
a legközelebbi napokban határozni fog.

A tanoncoktatás terén mutatkoznak, melyek ellen erélyesen védekezik 
majd az iparhatóság. Megállapítást nyert ugyanis, hogy

380 iparos- és mintegy 50 kereskedőtanonc nem iratkozott be.
A tanoncok gazdáit vonják majd felelősségre és súlyosan megbüntetik őket. 

A minimális büntetés kétszáz korona bírság lesz. Az iparostanonc-iskolák felü-
gyelőbizottsága már megalakult, és így az iskolák is megkezdik munkájukat.

A  kereskedőtanonc-iskola már működik is. A  román anyanyelvűek részére 
tegnap nyílt meg az állami tanonciskola. A többi tanonciskola tanítási nyelve a 
tanulók anyanyelve szerint igazodik.

Nem nyert végleges elintézést a két új polgári iskola sorsa sem. Az orthodox hitkö-
zösség Talmud Tora iskola tantermeiben még a magyar közoktatásügyi minsztérium 
engedélyével polgári előkészítő tanfolyam volt. Most ott rendszeres polgári iskolai 
oktatás folyik, melyet főképp az állami polgári iskola volt tanárai látnak el. Ezt az új 
felekezeti polgári fiúiskolát az ágostai evangélikus egyház tartja fenn.

Az ipari szakiskola megnyitásának kérdése is előtérbe került. A tárgyalások 
most folynak ebben a kérdésben s valószínű, hogy a legrövidebb időn belül az 
ipari szakiskola is megkezdi működését.
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Vegyi és fizikai boszorkánykonyhák 
a Donát negyedi kutatóintézetben

A  kolozsvári kémiai kutatóintézet a második világháború végéig rák-
kutatóként működött. Az épületet utána a város gyakorlatilag raktárként 
használta. 1949-ben a Román Tudományos Akadémia kolozsvári fiókjaként 
a kémiai kutatások a Bolyai Egyetem vegyi karán folytak. A Donát negyedi 
székházba, amely a Kémiai Intézet nevet kapta, 1951-ben költözött át egy 
kisebb kutatócsoport Raluca Ripan professzor asszony vezetésével. A rend-
szerváltás után nemcsak az épület állaga, hanem maga a kutatás is leépült. 
Később a Kémiai Egyetem egyik fakultását költöztették oda, a kutatás szin-
te teljesen megszűnt. A  Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett 
Hantz András kémikus így emlékezik vissza az intézet legeredményesebb 
éveire:

Ripan igazgatónő fő szakmai területe lévén a szervetlen kémia, elsősorban 
ezeket a kutatásokat pártolta, de a későbbiekben Cornel Bodea professzor irányí-
tásával, aki az Agronómiáról érkezett hozzánk, kiépült a szerves kémiai részleg 
is. Utóbbi több részlegre oszlott, itt megemlíteném a Hodoşan Francisc vezette 
szteroid osztályt, amely egy idő után teljesen átállt a növényvédő szerek vizsgá-
latára, elsősorban a piretroidszintézisre. Ez évekig működött, nagyon sok termék 
vevőre is talált. A piretroidok olyan modern növényvédő szerek, amelyek azért 
lényegesek, mert szinte semmi veszélyt nem jelentenek a melegvérű állatokra, 
így az emberre sem. Ebből az anyagból sikerült úgymond nagy mennyiséget, 
néhány grammnyit szintetizálni, és a szert sikerült az egész országban eladni.

Ön is ezen a részlegen dolgozott?
Nem, habár mi is növényvédő szerekkel foglalkoztunk, pontosabban a foszfor-

tartalmú vegyületekkel. Alapkutatással kezdtünk, később rátértünk a gyakorlati 
megvalósításokra is. Ennyi idő múltán talán ma már el lehet mondani, hogy 
gyakorlatilag elloptuk a külföldi szabadalmakat, és ezek alapján szintetizáltuk 
a különféle anyagokat. Egyik ilyenből például a borzeşti-i vegyi üzemben nyolc-
száz tonnányi védőszert gyártottak le. Ma már szinte egyáltalán nem használnak 
foszfor alapú védőszereket, ha jól tudom, a vegyi üzemet le is bontották. Kide-
rült, hogy ezek az anyagok rendkívül toxikusak, rákkeltők, olyan szer is volt 
ebben a sorozatban, amiből néhány gramm megölt volna egy embert. A kutatás 
a következőképpen zajlott: mi ismertük az illető vegyület szerkezetét, aminek 
alapján különböző módszereket kerestünk azok mesterséges előállítására. A la-
boratóriumi fázis után a pilótamunka következett, ami azt jelentette, hogy kis-
ipari mennyiségben, ami néhány tonnányi anyagot jelentett, le is gyártattunk 
a tordai vegyi üzemekben. Ha úgy véltük, minden rendben van, egy bizottság 
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felügyelete alatt végigfuttattuk még egyszer az egész folyamatot, és elkezdődhe-
tett a nagyipari szintézis. A triclorfon esetében például, aminek az eredetijét a 
német Bayer cég állította elő, sikerült több száz tonnányit legyártani.

Milyen volt az intézet struktúrája?
Az egykori magyar adminisztráció által létrehozott épületet kibővítették, ma-

gam is ott dolgoztam. Létrehoztak még egy részleget, ahol különböző felületekre, 
például polisztirolra fémbevonatot tudtak felvinni. Ők készítették többek között 
a személygépkocsik emblémáját. A jó felszereltség mellett az intézetnek kiváló 
műhelye volt, a mesterek szinte a lehetetlent is meg tudták csinálni. Említésre 
méltó még az üvegfúvók csoportja, ahol a Kolozsváron közismert Gebefügyek 
dolgoztak. Mindent összevetve, az intézet remekül meg volt szervezve, a fényko-
rában mintegy négyszáz kutatót foglalkoztatott, ma már alig néhányan marad-
tak, az infrastruktúrát az egyetem használja. A Terápia gyógyszergyár mellett is 
volt egy nagyon jól működő gyógyszerkutató részlegünk, amit nemcsak felszá-
moltak, de még az épületeket is lebontották.

Az intézetben a már említetteken kívül folyt-e még valamilyen más 
tevékenység?
Igen, főként a szervetlen kémia területén. Idesorolható eszközök alapanyagait 

előállító részleg. Az alapkutatások sok irányba ágaztak szét, de miután az inté-
zetet a pártapparátus rendelkezésére bocsátották, a kutatás középpontjába szinte 
teljes egészében a növényvédő szerek előállítása került. Igazság szerint a hazai 
szintetizálás nem volt kifi zetődő, az állam olcsóbban hozzájutott a versenyképe-
sebb külföldi vegyszerekhez, s talán ez a fő oka a „szakma” hanyatlásának. Fel-
hoznék még egy példát: a tordai üzemünkben, amely nagyjából ezerötszáz em-
bert foglalkoztatott, DDT-t állítottak elő, aminek van egy mellékterméke, amiből 
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nekem az egyetemen szükségem lett volna egy kisebb mennyiségre. Elmentem 
Tordára érdeklődni, és ott derült ki, hogy a gyárat földig rombolták, az odave-
zető síneket is felszedték. Általánosan úgy gondolom, az állam a vegyipar ilyen 
mértékű szétverésével átesett a ló túlsó oldalára.

Személyes kérdés: ön hogyan lett kémikus?
Középiskolás korom óta az szerettem volna lenni. Az egyetemre az első pró-

bálkozásra felvettek. Elvégzése után a marosvásárhelyi orvosi intézetbe helyez-
tek, ahol biokémiával foglalkoztam. Mindenképpen vissza akartam jönni Ko-
lozsvárra, ami sikerült is, így kerültem az intézetbe, ahol a számomra kedves 
alapkutatás után a szintézissel foglalkoztam. Közben az a megtiszteltetés ért, 
hogy Humboldt-ösztöndíjjal egy évet az egykori Német Szövetségi Köztársaság-
ban, a mainzi egyetemen tölthettem. A hatóságok félelmei ellenére visszatértem 
Kolozsvárra, és az intézetben folytattam a munkát a kilencvenes évekig, amikor 
már nem lehetett lekoppintani a nyugati termékeket, mert azonnal bepereltek 
volna.

Emiatt korábban az államnak nem gyűlt meg a baja a nyugati 
gyártókkal?
Miért, miért nem, minket valahogy nem fedeztek fel, de a keleti blokk más or-

szágaival kapcsolatban voltak nemzetközi botrányok. Ilyen a Monsanto cég által 
gyártott glifozát nevű gyomirtó esete, amit korábban a szakértők tökéletesnek 
tartottak, de ma már sokan rákkeltőnek vélnek. Mi is foglalkoztunk vele, és elju-
tottunk a pilótafázisig. Akkoriban rengeteget olvastam erről a szakirodalomban, 
és rábukkantam egy cikkre, amely szerint a Monsanto harcol a magyarországi 
vegyi kalózkodás ellen, mert a magyarok már ipari mennyiségben gyártották a 
glifozátot. Mint mondtam, ránk még nem figyeltek fel, de ha sokáig folytatjuk, 
mi is megütjük a bokánkat. A rendszerváltás előtt ez nem volt komoly probléma, 
a szovjetek jártak az élen a „jó példával”. Mást ne mondjak, a mi összes orosz 
nyelvű szakkönyvünk mind amerikai, angol, német fordítás volt, nyilván a szer-
zői jogok semmibevételével. Ma a koppintás már nem működik, bár állítólag a 
kínaiak most is művelik, de ezek szerint ők megengedhetik maguknak.

Mi történt 1990 után?
Egyre nehezebbé vált az intézet finanszírozása, szinte semmi támogatást nem 

kaptunk. Akkor már vezető lévén tehetetlenül néztem, ahogy a munkatársaim 
szétszélednek. Miután hatvanöt évesen nyugdíjaztak, az egyetemre hívtak, ahol 
évekig többnyire sztereokémiát adtam elő, majd tíz évig a csíkszeredai Sapien-
tián tanítottam szerves kémiát. Második nyugdíjaztatásom után még szerettem 
volna kutatni, de hát az laboratórium nélkül lehetetlen…
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A kémiai kutatóintézet területén és annak főépülete mögött jött létre 
1970-ben Stabil Izotópok Intézete néven a fi zikai kutatóintézet. A későb-
biekben átesett ugyan néhány névváltoztatáson, de a „befogadó” kémiai 
intézettel ellentétben itt a mai napig folyik a kutatómunka.
A  Fizikai Intézet eredetileg a bukaresti Atomfi zikai Intézet fi ókjaként mű-

ködött 1956-tól 1970-ig. Önállóságot többek között azért szerezhetett, mert 
Romániának grandiózus elképzelései voltak a saját atomerőmű kifejlesztésével 
kapcsolatban. A technológiát azonban sem az oroszoktól (az akkoriban megrom-
lott szovjet–román politikai helyzet miatt), sem máshonnan nem kapták meg. 
Egyedül Kanada volt erre hajlandó, az ő eljárásukhoz azonban nehézvizet kel-
lett szerezni vagy előállítani. A magas árak és a nehéz elérhetőség miatt a felső 
vezetőség végül úgy döntött, hogy létrehoznak egy, a hűtőfolyadék előállításá-
ra alkalmas laboratóriumot. Ekkor jutott szerephez a kolozsvári intézet: az ipa-
ri termelést előkészítő technológiát itt dolgozták ki. Ennek alapján épült meg 
Râmnicu Vâlceán az első kísérleti berende-
zés, a nehézvíz szétválasztásához az Olt vizét 
használták fel. Amikor kellőképpen ismerték 
már az eljárás hatékonyságát, Drobeta Turnu 
Severin mellett megépítették az első nehézvíz-
gyárat, amely a mai napig ellátja a nukleáris 
erőművet. Arra a kérdésre, hogy mi is az a 
nehézvíz, Bende Attila fi zikus, tudományos 
kutató válaszolt:

„A mindenki által ismert H2O molekulában 
a nehézvízben a hidrogén helyett egy izotóp, 
úgynevezett deutérium van jelen, ami azt je-
lenti, hogy a tömege kétszer akkora, mint a 
hidrogénatomnak. Ennek a hőátadási tulaj-
donságai sokkal jobbak, mint a rendes víznek. 
Ezek az izotópok a természetben is előfordul-
nak, de csekély arányban. Éppen ezért volt 
szükség az Olt és a Duna vizére, mert rend-
kívül nagy tömeget kell megmozgatni ahhoz, 
hogy megfelelő mennyiséghez jussunk. Gyakorlatilag a következő történik: ha-
talmas, magas oszlopokban áramoltatják a vizet, a könnyebbet, ami a felszín-
re kerül, folyamatosan eltávolítják, és a maradékot addig forgatják, amíg tulaj-
donképpen csak a nehézvíz marad a rendszerben. A kanadaiak nem dúsítják az 
urániumot, de ehhez a technológiához elengedhetetlen a nehézvíz. Más típusú 
reaktorokban, ahol dúsított uránium a hajtóanyag (pl. az orosz és amerikai erő-
művekben) nem feltétlenül szükséges. Bár iszonyú mennyiségű energiát termel, 
valójában az atomerőmű is úgy működik, akár egy gőzgép, és a hatásfoka is 
hasonló, olyan 25–40%. Tulajdonképpen a maghasadásból származó energiával 

Bende Attila kutató
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felforralják a vizet, és a villanyáramot termelő gőzturbinákra való átvitelkor 
keletkeznek a hatalmas hőveszteségek.”

A  fi zikai intézet az izotópszétválasztás technológiájának fejlesztésével in-
dult, pontosabban a stabil izotópokéval, amelyek nem radioaktívak. A  15-ös 
nitrogénizotópot például a műtrágyába keverve az agrárbiológusok arra hasz-
nálták, hogy végigkövessék a kezelt növényekbe felszívódó mérgező anyagok, 
illetve a műtrágya arányát. Mindezek mellett a ’70-es évekig az intézménynek 
a tömegspektrométerek és kromatográfok gyártása volt a fő irányvonala. Ezek-
kel a készülékekkel molekuláris anyagtömeget és összetételt lehetett mérni. 
A nyolcvanas évekre datálhatók az urániummal való „titkos” kísérletek. Mivel 
az uránium dúsításához szükséges centrifugákkal nem rendelkeztek, lézeres 
technikákkal próbálkoztak, ám ezek a kísérletek akkoriban nemcsak nálunk, de 
világszerte sem váltak be. Itt érdemes megemlíteni Szabó Árpád nevét, aki a 
légkör radióaktivitásával kapcsolatosan végzett kutatásokat a 70-es években, és 

képes volt kimutatni olyan kis elváltozásokat, 
melyek a világ másik végén lévő nagyszabású 
radioaktív kísérletektől származtak (pl. atom-
bomba-kísérletek az ázsiai térségben). 

A  ’90-es évek kezdetéről Bende Attila el-
mondta: „Nagyon sok kolléga elment külföld-
re Kanadától Ausztráliáig, főleg azok, akiknek 
már korábban jó kapcsolataik voltak nyugati 
kutatókkal, társintézetekkel. Magyar vonat-
kozásban például Gulácsy Zsolt Debrecenbe 
ment, a  testvére Los Alamosba, majd Auszt-
ráliába. Nagyon szép pályát futott be Ma-
gyarországon Bíró László kollégánk, aki nem 
is olyan régen Kolozsváron tartott előadást a 
lepkék szárnyának szerkezetéről. Az  ő mun-
katársa volt Darabont Sándor, aki sokáig itt 
maradt még az intézetben a saját fejlesztésű 
kristálynövesztési technológián dolgozva, de 
végül nyugdíjazták, és az általa kifejlesztett 

kutatási irányt senki nem folytatta. Az  izotópkutatással az a helyzet, hogy a 
piaci viszonyok megváltoztak: az olcsó, kínai dömpinggel nem tudjuk felvenni a 
versenyt. Éppen ezért az intézet valamilyen formában megpróbált arculatot vál-
tani, igyekszünk a bio-, nano- és molekuláris technológiák, illetve a zöldenergia- 
források felé tájékozódni. Érdekességképpen, huzamosabb ideig foglalkoztunk 
termékazonosítással. Például a bor vonatkozásában képesek voltunk meghatá-
rozni a bor eredetét, összetételét, ki tudtuk szűrni a „pancsolás” adalékanyagait, 
a cukrot és sok más egyebet. Sokáig jól is működött ez a dolog, de amikor már 
pereskedésekre került a sor, kiderült, hogy a minisztérium nem vállal jogi fele-
lősséget az eredményeinkért, nekünk viszont a kutatás és nem a jogászkodás a 

Hantz András kutató
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feladatunk. Jó kapcsolatunk volt a jidvei és cotnari-i borvidékek szőlősgazdáival, 
akiknek nagy szükségük volt a minősítéseinkre, mert ipari méretekben hamisít-
ják a boraikat. Ez a tevékenységünk viszont a jogviszonyok tisztázásáig háttérbe 
szorult. Jelenleg állami megrendeléseken, és siker esetén kutatási pályázatokon 
dolgozunk.”

Mindezek ellenére az intézetben nem unatkoznak. Bende Attila személye-
sen alapkutatási szinten olyan anyagokkal kísérletezik, amelyek lézer hatásá-
ra megváltoztathatják mágneses tulajdonságaikat. Másik csoport a gyógysze-
rek kristályosodásának problémájával foglalkozik: ha az emberi szervezetben a 
hatóanyag molekulája összekapcsolódik egy másik molekulával, és nem válnak 
szét, az orvosság hatástalan. A nanolaborban organikus elemekkel kiegészített 
mágneses anyagokat próbálnak előállítani, amelyek a szennyezett vizet tudnák 
megtisztítani.

Befejezésképpen a fizikus elmondta: „A  ’90-es évek válsága után, amely a 
tudományos kutatás minden területét sújtotta, anyagilag és a személyi állomány 
szempontjából is jobbra fordult a helyzet. Sikerült fiatal szakembereket bevonni, 
az alkalmazottak száma kétszáz fölé emelkedett, amivel elértük azt a kritikus 
tömeget, amivel már lehet eredményesen dolgozni. Az elmúlt években változott 
a kormányzati politika is irányunkban, persze most sem könnyű, de jobb hely-
zetben vagyunk. A  státusunk azonban nagyon érdekes: állami alkalmazottak 
vagyunk, de az állami alkalmazottakat érintő egységes bérrendszer ránk nem 
vonatkozik. Romániában bonyolultak a jogviszonyok, mi valójában egy állami 
tulajdonban lévő kereskedelmi társaság vagyunk.”

Jakab Lőrinc
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Szabó Dezső, az elhallgatott 
politikai gondolkodó

A második világháború után berendez-
kedő kommunista kormányzat a legbru-
tálisabb kulturális diktatúrát vezette be. 
Ebben már a demokratikusnak hazudott 
1945 és 1948 közötti vezetés is élen járt, 
ekkor került betiltásra megannyi szer-
ző és mű, köztük nem kevesen olyanok, 
akik nem voltak vádolhatók sem szélső-
jobboldalisággal, sem náci-szimpátiával. 
Ezek közé tartozott Szabó Dezső is, akiről 
úgy adtak ki monográfi át a hiteltelenítés 
nyílt szándékával a hatvanas években, 
hogy közben szövegei szinte hozzáférhe-
tetlenek voltak (Nagy Péter: Szabó Dezső. 
Akadémiai kiadó, Budapest, 1964).

Mi volt a problémája a kommunista 
párt cenzorainak azzal az íróval, akit 
Móricz Zsigmond és Ady Endre mellett 
a fennálló rendszerrel kiegyezést kere-
ső népi írók irányzatának előfutáraként 
tart számon a fősodrú irodalomtörténet mindmáig?

A válasz sokrétű lehet, mivel a Szabó Dezső által hirdetett eszmék és tanok 
közül több is élesen ütközött a hivatalos ideológiával. Legsúlyosabban az eshetett 
a latban, hogy lobogó szenvedéllyel szerette nemzetét, és ennek kellő pátosszal 
hangot is adott.

A kommunizmus internacionalista ideológia, melyet azonban több országban, 
de legfőképpen Romániában nagyon hatékonyan egyeztettek össze a legvadabb 
soviniszta nacionalizmussal. Ezzel szemben Magyarországon ennek épp a for-
dítottja történt. A legnagyobb magyar sorstragédiát, Trianont lényegében elsik-
kasztották a történelemoktatásból, nemzedékek nőttek úgy fel, hogy nem tudtak 
arról, hogy a nemzet egyharmada idegen s  magyarsággal szemben ellenséges 
nemzetállamok jármában szenved. Az erdélyieket olyannyira bántó románozás 
forrásvidéke is itt van.

Szabó Dezső, akinek úgyszólván minden sorából izzott a magyar nemzet irán-
ti feltétel nélküli odaadás, a nemzet jövőjével kapcsolatos féltő aggódás, nem fért 
bele a hivatalos kánonba.
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EK Szabó Dezsőt sokan sokféleképpen próbálták címkézni, ideológiai skatulyá-
ba szorítani, persze sikertelenül. Ha doktriner módon közelítünk életművéhez, 
politológiai sablonokkal ideológiai toposzokat keresve, legfeljebb arra jutunk, 
hogy következetlen, csapongó gondolkodó volt. Miközben ennek a fordítottja 
igaz, egyike volt a legkövetkezetesebb, sem pénzzel, sem pozícióval ki nem fi zet-
hető gondolkodóknak. A politikai ideo-
lógiáknál mélyebbre érdemes leásni, és 
fi gyelembe venni azt, hogy különböző 
történelmi helyzetek különböző eszme-
rendszerekhez illeszkedő politikai meg-
oldásokat kívánnak, amennyiben opti-
malizálni akarjuk egy nemzeti közösség 
létesélyeit, történelmi termőképességét, 
s a lehető legnagyobb versenyelőnyhöz 
akarjuk juttatni e közösséget a Föld 
nemzeteinek gigantikus versenyében.

Mindezt Szabó Dezső elvi éllel meg 
is fogalmazta: „Mint fajom katonája hir-
detem, hogy minden fajnak csak maga 
iránt vannak kötelességei s minden tör-
ténelmi helyzetben olyan iránnyal, ideo-
lógiával, olyan véleményagyarral küzd-
het a fajok versenyében, mely abban a 
történelmi helyzetben a legkönnyebben, 
a  legbiztosabban juttatja a legtartósabb 
győzelemhez.” (Sz. D.: Egyenes úton. Ge-
nius kiadó, 6.)

A második világháború után a „faj” kifejezéstől sokan felszisszennek, de a 
század elején, midőn e tanulmány született, más asszociációk tapadtak ehhez a 
fogalomhoz, és a mai, alapvetően balos dominanciájú irodalomtörténészi fősodor 
által mértékadónak tartott szerzők (mint például József Attila) is használták. Sza-
bó Dezső egyébként a harmincas években, minden jel szerint tudatosan, elhagyta 
a faj kategóriáját, és tanulmányainak középpontjába a nemzet fogalma került. 
Amennyiben az előző idézetben a fajt átírjuk nemzetre, akkor annak a dogma-
mentes nemzetstratégiai megközelítésnek a paradigmatikus megfogalmazásával 
van dolgunk, amely anno Széchenyit vezette nagy tettekre és kormeghatározó 
művek megírására, melynek híve volt a Szabó Dezsőhöz hasonlóan beskatulyáz-
hatatlan Gömbös Gyula miniszterelnök, s ahová sorolható a rendszerváltás utáni 
történelmi korszakban Csurka István és Orbán Viktor. Ezt nevezhetjük nemze-
ti utilitarizmusnak, unortodoxiának vagy akár nemzetépítő politikának, nem a 
címke a lényeg, hanem a tartalom.

Szabó Dezső elsősorban íróként tekintett önmagára, úgy vélte, hogy iro-
dalmi életműve a legnagyobbak közé emeli. Nem kétséges: markáns, egyéni, 



129NOVEMbER

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

korának szellemi életét nagymértékben megha-
tározó gondolkodó volt, de nem elsősorban írói 
erényei azok, melyek miatt ott a helye műveinek 
minden nemzetben gondolkodó magyar ember 
könyvespolcán. Legismertebb nagyregényéből, 
az Elsodort faluból is átérzik, hogy azért teremti 
meg a fi guráit, hogy politikai programját, saját 
szónoklatait a szájukba adhassa. S ugyanez áll 
másik jelentős regényére, a Segítségre. A harma-
dik fontos regényét, a Csodálatos élet mesevilágát 
leginkább csak ő maga értékelte, meg is sértő-
dött kortársaira, hogy azok nem voltak vele egy 
véleményen.

Tanulmányai viszont, melyek nagy része kü-
lönböző kötetekben is megjelent (Egyenes úton, Panasz, Tanulmányok és jegyzetek, 
Az egész látóhatár), más része megmaradt a Ludas Mátyás Füzetek nevű egysze-
mélyes folyóirat hasábjain, rengeteg ma is érvényes megfontolást tartalmaznak. 
Külön erényük ma, a „politikai korrektség” nevű észbontó és társadalomnyomo-
rító taburendszer híveinek tombolása idején, hogy megfogalmazójuk nem kívánt 
senkinek sem megfelelni, nyíltan és egyértelműen fogalmazott, taktikai tompí-
tások nélkül.

Szabó Dezső legfontosabb tanítása, hogy a politikai elit legfőbb, legszentebb 
kötelessége a nemzeti érdekérvényesítés. Ez egészséges gondolkodású ember szá-
mára evidenciának tűnhet, holott távolról sem az. Ma már egyre többen nyíltan 
kimondják, hogy a nemzetek feloldandó, megszüntetendő közösségi létformák, 
akár a család és a nemzeteknek létkeretet biztosító nemzetállamok. S nemcsak 
kimondják, támadják is az emberi identitás minden formáját, a nemzetit, a vallá-
sit s egyre inkább a nemi identitást is.

Épp ez adja a Szabó Dezső-i nemzetelvű gondolkodásmód aktualitását.
Ha az ő alapállását tekintjük viszonyítási pontnak, az immunitást biztosíthat 

a globális világhatalom által megannyi csatornán az agyakba sugárzott szellemi 
métellyel szemben.

Borbély Zsolt Attila

Vetró András plakettje 
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November 7-én Jenei Dezső (1919–
2004) okleveles gépészmérnök tölthet-
né be a 100. születésnapját. Naszódon 

született, a  budapesti Műegyetemen szerzett 
1942-ben gépészmérnöki diplomát. Egy ide-
ig a Siemens Művek alkalmazottja, 1945-től 
1949-ig magánvállalatot vezet, s közben tanít. 
1948-tól 1952-ig a Mechanikai Főiskola (utóbb 
Politechnika) tanára, majd 1973-as nyugdíja-
zásáig a Tehnofrig hűtőgépgyár főmérnöke. 
Szakkönyvek, szakszótárak, népszerűsítő mű-
vek egész sorának a szerzője. 1994-ben meg-
szerkeszti a nemzetiségi oktatásügy tervezetét 
az RMDSZ felkérésére. Az  Unitárius Egyház 
főgondnokául is megválasztják. A II. B parcel-
lában nyugszik családi sírban.

November 17-én Szegő György (1919–2007) 
műfordítóra emlékezünk 100. születésnapján. 
Kolozsvárt született értelmiségi családban. 
A helybéli egyetemen szerzett 1942-ben vegyé-
szi oklevelet, s pár évig a Dermata Bőr- és Cipő-
gyárban vegyészként dolgozott. Közben 1950-
ben elvégezte az orosz nyelv szakot, s 1959-ig 
a Bolyai Tudományegyetemen, majd középis-
kolákban tanított. 1971-ben angol nyelv és iro-
dalom szakos diplomát is szerzett, s ettől fogva 
1979-es nyugdíjazásáig angolt tanított. Első írá-
sai, műfordításai az 1930-as évek közepétől a 
Korunkban jelentek meg. Utóbb az Utunk és az 
Igazság közölte cikkeit, műfordításait. 1949-től 
kezdve több mint húsz műfordításkötete jelent 
meg, eleinte orosz, utóbb román és angol szer-
zők jórészt verses műveit tolmácsolta. A Kertek 
parcellában, édesanyja, Szegő Júlia zenetudós sírjában nyugszik.

November 21-én Óvári Kelemen (1844–1925) jogtörténész 175. születésnapja 
érdemel fi gyelmet. A kolozsvári egyetemalapítók nemzedékéből való, a  jogtör-
ténetet adta elő, rektornak is megválasztották. Négy kötetben tette közzé a ma-
gyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteményét. Kollegájával, Kolosváry 
Sándorral együtt lefordították Werbőczi Hármaskönyvét. Az akadémia levelező 
tagjai sorába fogadta. Feleségének családi sírkertjébe, a II. A parcellába tért nyu-
galomra, aztán a Vikol család egész ráccsal övezett négyszögletű kertjét krip-
taépítésre adták ki a 90-es évek közepén, ma egy feltűnően ronda, garázsszerű 
építmény látható ott, egészen közel a bejárathoz.
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Páskándi Géza

Léda asszony legszebb orcája alá

– SOROK

 Ím elporlik körüled minden, Léda
 Maradsz: hab-dalok ölelte dús szigetnek
 Mágnes-sziget: zörejben zengés-gyüjtő.

katedrálisba tévedhetett poloska
lángnyelvet, bárkát, vagy siont
csíphetett freskót, töviskoronát
nem omlott el a fenség jerikója.

titok ölén babrál hiába gyermek ujja
héra ölén a méhfulánknyiság
fátyolod szatír fogó
ördöglepke hálója tán
szajna s körös cárnője
kit nagy zsoltárral
ér partjáról
hódítni jött
zsakettes raszputyin.

nőstény-herakiész, tisztító csodádat
augias-gerincen átvezetted
kiütvén érzék öt patics-falát
szabad ömlést a rengő sejtelenmek!

„aranyszobor”. lám furcsa alkimisták
cselekszenek most épp a fordítottján
hol fém-fenség zeng, inkább bőr pihédzzék
aranyból vér s csont légyen lombikokban.

örök forgás
a rög elcsábítja nődet, férjedet
hol vénre, hol gyerekre támad kedve
örök forgás
te meg, holt-áhító halandó
mohó sápadtja vagy nekrofil rögöknek
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SA Irigye vagy már minden sírgödörnek
hisz nincs vénség, se ifjúság, se meglett
ki több s szebb fút, lányt ölelt, mint
élveteg porai e földnek.

sötét szatír e földgolyó, miközben
örökkön ringó, buja nimfa is tán

hermafrodita itt a rög, por – a sarak

s jössz újra te: pugmalión, szobrász
test s lélek támad sárból és aranyból
saját bálvány, szemöldököd – talapzat.
áldott légy, szobrász, áldott – asszony-szobra
s ó léda vére – bíbor katedrális –
le nem omolsz poloska-trombitákra.

 Ím elporlik körüled minden, Léda
 Maradsz: hab-dalok ölelte dús szigetnek
 Mágnes-sziget: zörejből gyűjtve zengést.
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A kolozsvári sportélet hőskorának egyik nagyszerű s egyben szomorú törté-
nete az atlétika- és kerékpárpályája avatása, illetve utólag bontása. 130 évvel 
ezelőtt avatták fel, korának nagy sportvívmánya volt, amely igazolta, hogy az 
összefogás a sportban is csodákra képes.

Dr. Haller Károly polgármesteri megbízatása befejeztével (1886) több bead-
ványban kérte a városi tanácsot, hogy adjon át a Kolozsvári Atlétikai Club (KAC) 
számára haszonbérbe egy telket a Sétatéren, ahol az egyesület atlétikapályát 
építtethet. A kérést végül a tanács elfogadta, így 1889. augusztus 14-én az egye-
sület megkapott a Sétatér-egylettől a Szamos és a sétányok között egy területet, 
a tóval egy vonalban. A bérbe vett telken már 1889 augusztusában megkezdődött 
az új pálya kialakítása Luncan Aladár egyleti mérnök tervei szerint. A kialakítást 
Muhay Ferenc gátmester cége kivitelezte. Kialakítottak egy 333 méter kerületű, 
5 méter széles ovális futópályát, amelyhez 110 méter hosszú és 8 méter széles, 
egyenes sprintpálya, valamint 50 méter hosszú és 8 méter széles ugrópálya tar-
tozott. A pályát hengerelt porondból készítették.

Haller Károly (középen) a sétatéri kerékpárpályán – 1896 körül
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rossz idő és nagy esőzés volt, így a pálya felázott. A versenyszámokat nehéz kö-
rülmények között bonyolították le, a kerékpárversenyt – a latyakos talaj miatt – 
elhalasztották. A rossz idő ellenére Göllner Béla, a kor egyik legjobb kolozsvári 
atlétája –, fantasztikus eredményt ért el távolugrásban: 619 cm-es ugrása a kor 
második legjobb magyar eredménye volt.

1890-től a kolozsvári atlétikai élet hanyatlásnak indult. A kerékpárosok ki-
léptek az atlétikaegyletből és megalakították a Kolozsvári Kerékpáros Egyletet. 
1891-re a belviszály, valamint a kolozsvári sportegyesületek közötti ellentétek 
miatt a KAC eltűnt a helyi, valamint a magyar sportéletből, a KAC atlétikapályája 
pedig gazdátlanul maradt.

1890-től viszont virágzásnak indult a kerékpármozgalom, amely egyre több 
taggal büszkélkedett. A kerékpáros-egyesület is ugyanazzal a gonddal küszkö-
dött, mint az atlétikaklub néhány évvel korábban: egy modern aréna hiányá-
val. Mivel a sétatéri atlétikapályát nem használta senki, 1893-ban az egyesület 
kérte a pálya átadását a kerékpárosok számára. 1894-ben megtörtént az átadás, 
az egyesület pedig hozzáfogott az atlétikapálya átalakításához. A felújítás az egy-
let tagjainak adakozásával történt, akik 150 darab 40 koronás részvényt vásá-
roltak, a befolyt összegből alakították ki a modern kerékpárpályát. A terveket 
Molnár Endre építész készítette, a  pálya hossza 333 méter volt, szélessége az 
induló oldalon 7 méter, a vele párhuzamos oldalon 5 méter, a fordulókon pedig 
6 méter. A modern, európai színvonalnak megfelelő aréna mészkőburkolatát le-
hengerelték és forró kátránnyal öntötték le, melyet homokkal szórtak be. A pá-
lyaavató versenyt 1894. szeptember 24-én tartották, a  versenyen jelen voltak 
a kor legjobb magyar kerékpárosai. A pálya megszerzésében és kialakításában 
ismét oroszlánrészt vállalt dr. Haller Károly.

A kerékpársport közel tíz éven át virágzott Kolozsváron, a fordulópontot az 
1899-ben bevezetett kerékpáradó jelentette. Ezt a város vezetősége többfélekép-
pen magyarázta: volt, aki azzal indokolta a döntést, hogy a kerékpár tönkreteszi 
az utakat, volt, aki a befolyó összeget az utak javítására szánta, ennek ellenére 
– bár egy év alatt szép összeg gyűlt a városkasszába – az utak javításával senki 
sem foglalkozott.

Az adó hatásaként a kerékpárosok száma csökkent, majd a kerékpárosegylet 
megszűnt. Ezt a pillanatot használták ki azok, akik ellenezték a kerékpárpályát a 
Sétatéren, mondván, nem illik bele a park arculatába. Már 1899-ben elhangzott 
néhány indítvány, miszerint a kerékpárpályát le kéne bontani, a területet pedig 
a Sétatérnek visszaadni, és végül 1903 áprilisában a városi tanács döntésének 
értelmében ez meg is történt.

Több év munkája, rangos versenyek és kiváló eredmények színhelye, korának 
egyik legmodernebb kerékpárarénája tűnt el a városvezetés döntése nyomán. 
Sajnos azóta sem gondolta át a városvezetés, hogy egy hasonló pályát kellene 
építeni Kolozsváron.

Killyéni András
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Anyuka szép ünnepe

Anyuka idén is tökéletes ünnepre vágyott, mert mi szép család vagyunk. Ná-
lunk mindig minden nagyszerű, mert ez anyukától mint anyától függ, és ő nem 
bírná elviselni, ha mások nem így látnák. Anyuka élményszerűen szült minket 
dúlával és csakrával (utána rögtön apuka csokrával), mi tejfakasztó örömköny-
nyekkel jöttünk a világra, már másnap átaludtuk az éjszakát, és nálunk azóta is 
minden olyan jó. Anyuka mindig szól, ha kilóg a majónk a trikó alól, vagy ha 
kis maszatok vagyunk esetleg. És akkor is, ha nem húzunk papucsot. Anyuka 
mindig húz papucsot, és nagyon vigyáz a rendre, sosem ülhetünk a kanapéra, 
mert lehúzzuk az ágyterítőt. Mi minden este közösen villásvacsorálunk csönde-
sen. Anyuka sosem pihen, azt hiszem, éjjel körömlakkoz, ha már elmosogatott, 
apuka eközben a meccs előtt kókadozik a fotelben, mert nem szabad a kanapéra 
ülni neki sem.

No de ez most mindegy is, a lényeg, hogy anyuka már előre megálmodta a 
karácsonyt, amelynek úgy kell szépnek lennie, ahogyan ő mondja, mert a nő a 
család összetartó ereje, a tűzhely, amelyből táplálkozunk, valahogy így kell el-
képzelni. E miatt az összetartó erő miatt anyuka már András napján adventi ko-
szorúval lepte meg apukát névnapi ajándékul, amelyet ki is posztolt a fészbúkra. 
A képen eredetileg rajta volt apuka is, de anyuka aztán mégis levágta (úgy értem, 
a képről), mert a koszosabbik tréningfelső volt apukán, ráadásul kilógtak a szőrei 
a mellkasa felső részén a nyitott cipzár alól. Aztán december harmadikán anyuka 
már a frissen készített mézespogácsákat posztolta a fészbúkra, nagyon szépek 
lettek, mi nem díszíthettük, hogy nagyon szépek legyenek. Anyuka megfésült 
minket és odaültetett a pogácsák mellé, amikor fotózta őket, írta is mindenki, 
hogy milyen szép családja van neki. Anyuka szerint a szép mézespogácsák szép 
karácsonyhoz vezetnek.

Aztán anyuka mindennap meghallgatta ugyanazokat a karácsonyi dalokat, 
nekünk is muszáj volt hallgatnunk minden délután, hogy legyen karácsonyi a 
hangulatunk, mert anyukának már az van. Amikor az öcsém apukámmal egy 
kicsit Sepulturát hallgatott és mindketten hörögve ugráltak, anyuka nagyon 
megharagudott, mert kihallatszik a szomszédba, hogy nincs adventi hangulat 
nálunk. Van karácsonyi ajtókopogtatónk is, azt is anyuka készítette, a szomszé-
dok meg is csodálták, mi nem szabad hozzányúljunk, mert le talál esni. Aztán 
anyuka megnézte a NőklapjaCafén, hogy mi a karácsonyfadivat az idén, és sokat 
barkácsolt, hogy tökéletes díszeink legyenek, mert azt olvasta ugyancsak ott, 
hogy ő tehet róla, ha nem lesz gyönyörű a karácsonyunk.

Anyuka szegény még sok más helyen is hallotta meg olvasta, hogy neki kell tö-
kéletessé varázsolnia az ünnepet, nagyon igyekezett, pedig nem is olyan könnyű 
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neki: délután ötre ér haza a munkából, ott a nagytakarítás, és még velünk is 
mennyi baj van. Anyukának nem kell segítség a nagytakarításban, mert senki 
sem tudja olyan jól elvégezni, mint ő, és ne mondják a szomszédok, hogy milyen 
úrinő. Pedig már előjött a karácsonyi derék-  és nyakfájása, kár, hogy nem száj-  
és körömfájás, mondta apuka, és ettől anyuka sírva fakadt. Ahogy közeledett a 
karácsony, anyuka egyre többet sírt, a végén pedig már mindig húztunk papu-
csot is. Anyuka azt mondja, nem érti, hogy mitől kell neki ennyit sírnia, amikor 
milyen szép családja van, amelynek boldogságát a karácsony mint örömünnep 
fogja kiegészíteni.

Ezt a boldogságot a disznóvágás előzte meg, amely szintén nagy ünnep mife-
lénk. Anyuka annak a híve, hogy amit lehet, házilag készítsünk el, mert egyéb-
ként tele leszünk mérgekkel, és gondolom, ez a szomszédoknak sem tetszene. 
Anyuka sokat sírt, amikor túlpirult a tepertő, de egyébként továbbra is nagyon 
várta már a karácsonyt. Tervezte is, hogy a disznó mely részeit fogja felhasználni 
a tökéletes menühöz, mert például hájszélyes nélkül nem ünnep az ünnep.

A tökéletes karácsonyi napon aztán minden nagyszerűen ment, anyuka min-
dent irányított: úgy csomagoltuk az ajándékokat és úgy díszítettük a fát, ahogyan 
ő mondta. Anyuka ekkor már sajnos kissé féktelenül tette széppé az ünnepet, 
sokadszorra keltek fel dalban a pásztorok, és mintha erőszakosan áradt volna 
a bejgli és töltött káposzta illata is. Én eléggé félelmetesnek és felfokozottnak 
találtam mindent, kicsit olyannak, mint a nagyüzletben az ajándékvásárláskor, 
amikor mindenki őrülten rohangál üveges tekintettel. Mi este hatra kész voltunk 
a tökéletes ünneppel, álltunk a fa körül szépen felöltözve és énekeltük a Menny-
ből az angyalt, és anyuka egyre biztatott, hogy bátrabban, hangosabban. Anyuka 
akkor kezdett el zokogni, amikor éneklés közben megszólalt egy bekapcsolva 
felejtett mobiltelefon.
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Krumplis tészta olvasztott mangalica 
szalonnával, currys tejföllel

A tésztát, főleg a krumplis tésztát szerették, azt na-
ponta megették volna. Ették is, amíg a liszt tartott.

 Illyés Gyula: Puszták népe, 1936

Hozzávalók 2 adaghoz:

4-5 közepes krumpli, 
20 dkg kockatészta, 
1 dl tejföl, 
currypor, 
só, 
bors, 
olaj, 
2 szelet mangalicasza-
lonna: egyik felkockáz-
va, másik kakastaréjnak 
sütve

Ennek az olcsó és laktató eledelnek megannyi változata ismert, a hagymával és 
paprikával készült krumplis tésztát grenadírmarsnak (a német Grenadiermarsch 
szóból) is szokták nevezni, valószínűleg a gránátosok tábori konyhájának gyakori 
fogására utalva. Könnyítésként e nagymama konyhájabeli fi nomságot nem a ki-
olvasztott szalonna zsírjában készítjük, a pörcökkel majd csak a tetejét díszítjük. 
A félpuhára főzött tésztát, amihez érdemes kockatésztát használni, összeforgat-
juk a majdnem készre sült-párolódott sós-borsos krumplival és fedő alatt még 
kis ideig pároljuk. Tálaláskor adhatunk még hozzá curryporral feldúsított tejfölt, 
ami nemcsak kellemes színt kölcsönöz az ételnek, de erőteljes hatással lesz az 
ízélményre is.
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A kihelyezés módja és mű-
ködési elve szerint számos 

etetőtípust különböztetünk meg. 
Az etetőre látogató madarak közül 
több is, például a rigók, a vörös-
begy és a magevők jobban szeret-
nek a talajon táplálkozni, míg má-
sok inkább a talajszint felett vagy 
kimondottan az ágak között (pél-
dául a királykák és az őszapók) ér-
zik jól magukat, ezért az etetőkön 
lehetőleg több szinten is kínáljuk 
fel az eleségeket.

Talajetető: A legegyszerűbb, ha 
a levelektől megtisztított talajra 
szórjuk ki a magot. A hó elleni vé-
delem érdekében az etetőhely fölé 
ágakból, műanyag fóliából és nád-
szövetből féltetőt is építhetünk. 

Tálcás etető: Hasonlóan egy-
szerű az etetőtálca, ami sekély 
faládától műanyag virágalátétig 
bármi lehet, a  lényeg az, hogy 
a tálca aljára fúrjunk néhány 
2-3  mm átmérőjű lyukat, ahol a 
hólé és az esővíz kifolyhat.

Dúcetetők: A  rögzített etetők 
közé tartoznak a különböző dúc-
etetők és az ablaketető. A magtar-
tóval felszerelt dúcetető előnye, 
hogy egyszerre akár 25 kg napra-
forgómag is elfér benne, így ide-
ális madárvédelmi eszköz olyan 
helyeken (például hétvégi telken, 
nyaralóban), ahol ritkábban for-
dulunk meg.

Függő etetők: A felfüggeszthető 
etetők is igen sokfélék lehetnek a szépen kidolgozott faházikótól, a fémhálóból 
vagy műanyagból készült gyári önetetőktől a kreatív kézimunkával készülő lo-
pótök, kókuszdió és rögtönzött etetőkig (de a cinkegolyó is függő etetőnek te-
kinthető). Ezen alaptípusokon kívül számos különleges alakú és feltöltésű etető 
is létezik.

Széncinegék a madáretetőn

Széncinege. Sebastian Bugariu felvétele
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Ablak- és ablakpárkányetetők: Ezek az eszközök 
a társas- és panelházak lakóinak madárvédelmi 
munkájában különösen fontosak, de természetesen 
kertes házi környezetben is alkalmazhatók.

Odúk az etetőn
Miért fontosak az odúk télen?
A kistestű (veréb méretű) madarak normál test-

hőmérséklete emberi szemmel nézve rendkívül 
magas, 41–43 C° között alakul (ezen a számunk-
ra életveszélyes vagy halálos hőmérsékleten a mi 
testfehérjéink már végzetesen károsodnak). A nem 
vonuló fajok, mivel nincs rá szükségük, nem hal-
moznak fel jelentős mennyiségű, zsír formájában 
tárolt energiatartalékot.

Ezért ezeknek a madaraknak a túlélésében alap-
vető fontosságú, hogy a rövid téli nappalokon, amikor 
gyakran még nyolc órájuk sincs a táplálkozásra, any-
nyi élelmet találjanak és tudjanak elfogyasztani, ami 
biztosítja számukra a nappali anyagcsere-szükségle-
tet és a leghidegebb éjszakai órák átvészelését.

Azért jelent problémát a nagy forgalmú etetők 
máról holnapra történő, télközepi felszámolása, mert az ezt követő napokban 
nagy az esélye annak, hogy az üres etetőnél hoppon maradt madarak a nappal 
fennmaradó óráiban nem találnak elegendő élelemet. Ilyenkor, ha az éjszakai 
hőmérséklet –10 C° körül vagy ez alatt alakul, nagy az esélye annak, hogy az 
éhező, legyengült madarak hajnalra megfagynak.  

Feketerigó-fészektálca kihelyezése
Az arasznyi mélységű, deszkából készült fészektálcák olyan tető nélküli köl-

tést segítő eszközök, melyeket a saját fészket nem építő ragadozómadár-fajok 
(vércsék, sólymok, baglyok) védelmi programjaiban lehet használni.

A  kezdetben fára, majd az elektromos hálózat fémtraverzeire kihelyezett 
alkalmatosságokat a célfajok előszeretettel el is foglalták. Miután azonban a 
szakemberek azt tapasztalták, hogy ezek a madarak szívesen beköltöznek a kör-
nyezeti hatások ellen sokkal jobban védett, legalább két oldalfallal és tetővel 
rendelkező vagy nagyméretű C típusú odúra hasonlító költőládákba is, ezeknek 
az eszközöknek az alkalmazása mindinkább visszaszorult.

A települési énekesmadár-védelemben a fészektálcák kicsinyített változatai új 
szerepet kaphatnak.

Cîmpan Kinga
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Egy kolozsvári emlékmű neve a rejt-
vény megfejtése.

VÍZSZINTES
  1. A megfejtés
  3. Nem ki
  5. Kétjegyű mással-

hangzó
  6. Régi, szőlőből 

készült ital
  8. Formál
10. Hangtalan koboz!
12. Hódolat, tisztelet
14. ÁGIS
15. Lerszélek!
16. E napon

FÜGGŐLEGES
  1. Méretre vág
  2. Zsalu mással-

hangzói
  3. Vastag pálca
  4. R!
  7. Bizakodj 
  9. ... Miklós, Mik-

száth Kálmán hőse 
11. ... kel, elindul
12. Török tiszti rang
13. Ilyen növényzet is 

van az erdőben
14. Árva Mária 

monogramja

VAJNÁR ILONA rejtvénye

1

5

8

B

14

16

2

12

A

9

10

B
6

TY

7

Á

3

13

15

4

Ú
11

Adventi élménynaptár

Édesség helyett idén minden 
napra egy új mókát rejtsünk 
az adventi naptárba. Cetlikre 
írjuk le azokat a tevékenysé-
geket, amelyek az évszakról, 
a karácsonyvárásról és minde-
nekelőtt a közösen töltött idő-
ről szólnak: karácsonyi ének 
tanulása, szappanbuborék-fú-
jás, hófestés ételszínezővel, 
hócsata, madáretetés, közös 
já ték rendezés... Minden család 
saját lehetősége és kedve sze-
rint állíthatja össze a cetliket. 

JÁTSSZUNK!



Ady Endrére emlékezünk (4.)
„Borzolt, fehér Isten-szakállal, / ...” – folytatás a rejtvényben. Cím a számozott négyzetekben.

RITKA KET-
TŐS BETŰ

4. SOR

VÍZZEL
BORÍTÓ
GYÓGY-
SZERÉSZ

URÁNIUM
ÉS HIGANY 
VEGYJELE

UDVARIAS 
MEGSZÓ-

LÍTÁS
ÓV

START
STARTJA!

A TEVERE 
MELLÉK-
FOLYÓJA

HÓGOLYÓ!
SZÉKELY 
LOVAS 

KATONA 
VOLT

IDEGEN 
LAJOS

3. SOR

DIÓBÉL!
... VÁLIK 

(MEGFON-
TOLTAbb 

LESZ)

A VÁRÁT 
MEGAL-
KOTÓK
BŰBÁJ

GY

2. SOR/I.
SZALAD

NORVÉG 
HEGYSÉG
CSONT-
HÉJAS 

GYÜMÖLCS

MINDEN 
RENDbEN
SCI-FI ÍRÓ 
(ISAAC)

WALESI 
JÁNOS

KECSKE
KICSINYE

ZSÍROS TA-
PINTÁSÚ 

FOLYADÉK

,

bÚZÁTÓL 
ELVÁLÓ 
KÖNNYŰ 
SZEMEK

PORTUGÁL 
VÁROS

FELDÚLT 
PUB!

KÖZÉPRE
RÖGZÍTI!
DUPLÁN: 
NAGYAPA

SZATUR-
NUSZ-
HOLD

ÍR NOB-JEL

,

JAPÁN AU-
TÓJELZÉS
IDŐSEBB 
(RÖV.)

LEFELE!
ANYAGHI-
ÁNYPÓTLÓ
ESZKÖZE

E

ÍRÓ, EL-
NÖK VOLT 
(ÁRPÁD)
5. SOR

A

FELESÉGE

,

T

RONGÁLJA
TAVI-

RÓZSA-
SZIRMOK!

PAPÍR-
GYÁRTÁS- 
NÁL FEL-

HASZNÁLT 
SZITA

V

NÉMA 
KÍNAI!

L

ÉTELT TŰZ-
RE TESZI
NEM A 

FÉRFIAKÉ

D

AKASZTÁSI 
HELY

2. SOR/II.

ŐRKÖDNI 
KEZD!

RAGADO-
ZÓ HAL
LEROB-
bANT 

KOCSMA

VÉGTELEN 
NAP!
MÁS

NÉVEN 
(LATIN)

ROMÁN 
NAP

SPANYOL 
ARAb

ELAKADT
A VÉGÉN!
NÉVELŐ

,

D

LÓ-
bETEGSÉG

TESTET 
BORÍTJA

ÜRES
FÜLKE!

A

RÓMAI 15
TISZTÍTÓ
ELJÁRÁ-

SAIT

,

TT

VONAL-
SZAKASZ!
ÍGY MEG-
KEVERVE!

A MÚLT 
IDŐ JELE 
LEHET

MINDEN-
HATÓ

Z

,

,

PÁRATLAN
TERÍTŐ!

,

9

5

13 7

1

12

3

6

8

2 11

14

4

10

.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Vasárnap Blanka, Elza, Natália  
Advent 1. vasárnapja 

Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 50 éve, 1969-ben hunyt el Kolozsváron Faragó Pál geodézi-
ai mérnök, sakkolimpikon, nagymester. Az 1936-os mün-
cheni sakkolimpián aranyérmet nyert.
35 éve, 1984-ben megszüntették a kisebbségi nyelvű televí-
zió-adásokat, és bezárták a kolozsvári és a marosvásárhelyi 
rádióstúdiót.

2 Hétfő Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2 150 éve, 1869-ben hunyt el Kolozsváron Ruzitska György 
zeneszerző, zenetanár és karmester.

3 Kedd Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3 120 éve, 1899-ben jelent meg Kolozsvárt az Ujság című 
politikai napilap (1927-ig működött).

4 Szerda Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János,  
Szt. Borbála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4 75 éve, 1944-ben indult a Szociáldemokrata Párt kolozsvá-
ri szervezetének hivatalos lapjaként Raffay István szerkesz-
tésében az Erdély című heti-, majd napilap (1948 februárjáig 
jelent meg).

5 Csütörtök Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Péntek Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós 

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem, nép.

6

7 Szombat Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelenté-
se: halhatatlan.

7

8 Vasárnap Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 
Advent 2. vasárnapja

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8 215 éve, 1804-ben született Damjanich János honvéd tá-
bornok, az aradi vértanúk egyike (†1849. október 6., Arad).
125 éve, 1894-ben hunyt el Pusztai Béla jeles komikus, 
a kolozsvári színház oszlopos tagja.

9 Hétfő Gyöngyi, Györgyi, Natália, Leona  
Szt. Juan Diego 

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája. 
Leona – görög–latin eredetű; 
jelentése: oroszlán.

9 75 éve, 1944-ben az Erdélyi Kárpát-Egyesület újjászer-
vező közgyűlést tartott a szervezet Rhédey-házban lévő 
székhelyén.

10 Kedd Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 75 éve, 1944-ben közölte a sajtó a szovjetek által elrendelt 
ideiglenes népszámlálás adatait: a városnak 73 000 lakosa 
volt, ebből 32 000 nő, 41 000 férfi ; 61 000 (83,5%) magyar, 
10 000 (14,5%) román, 900 zsidó.

11 Szerda Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11

12 Csütörtök Gabriella, Otília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12 80 éve, 1939-ben a Magyar Zenekonzervatórium koncert-
tel ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját, Zsizsmann 
Rezső vezényletével előadták Kodály Zoltán Te Deumát is.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Vasárnap Blanka, Elza, Natália  
Advent 1. vasárnapja 

Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 50 éve, 1969-ben hunyt el Kolozsváron Faragó Pál geodézi-
ai mérnök, sakkolimpikon, nagymester. Az 1936-os mün-
cheni sakkolimpián aranyérmet nyert.
35 éve, 1984-ben megszüntették a kisebbségi nyelvű televí-
zió-adásokat, és bezárták a kolozsvári és a marosvásárhelyi 
rádióstúdiót.

2 Hétfő Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2 150 éve, 1869-ben hunyt el Kolozsváron Ruzitska György 
zeneszerző, zenetanár és karmester.

3 Kedd Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3 120 éve, 1899-ben jelent meg Kolozsvárt az Ujság című 
politikai napilap (1927-ig működött).

4 Szerda Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János,  
Szt. Borbála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4 75 éve, 1944-ben indult a Szociáldemokrata Párt kolozsvá-
ri szervezetének hivatalos lapjaként Raffay István szerkesz-
tésében az Erdély című heti-, majd napilap (1948 februárjáig 
jelent meg).

5 Csütörtök Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Péntek Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós 

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem, nép.

6

7 Szombat Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelenté-
se: halhatatlan.

7

8 Vasárnap Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 
Advent 2. vasárnapja

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8 215 éve, 1804-ben született Damjanich János honvéd tá-
bornok, az aradi vértanúk egyike (†1849. október 6., Arad).
125 éve, 1894-ben hunyt el Pusztai Béla jeles komikus, 
a kolozsvári színház oszlopos tagja.

9 Hétfő Gyöngyi, Györgyi, Natália, Leona  
Szt. Juan Diego 

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája. 
Leona – görög–latin eredetű; 
jelentése: oroszlán.

9 75 éve, 1944-ben az Erdélyi Kárpát-Egyesület újjászer-
vező közgyűlést tartott a szervezet Rhédey-házban lévő 
székhelyén.

10 Kedd Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 75 éve, 1944-ben közölte a sajtó a szovjetek által elrendelt 
ideiglenes népszámlálás adatait: a városnak 73 000 lakosa 
volt, ebből 32 000 nő, 41 000 férfi ; 61 000 (83,5%) magyar, 
10 000 (14,5%) román, 900 zsidó.

11 Szerda Árpád, Lehel, Dániel  
Szt. Damazusz pápa

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11

12 Csütörtök Gabriella, Otília  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12 80 éve, 1939-ben a Magyar Zenekonzervatórium koncert-
tel ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját, Zsizsmann 
Rezső vezényletével előadták Kodály Zoltán Te Deumát is.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

13 Péntek Lúcia, Luca, Otília  
Szt. Lúcia 

Luca – a Lúcia régi magyar for-
mája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: 
virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 540 éve, 1479-ben keltezett a szűcsök és a takácsok céhsza-
bályzata. 
125 éve, 1894-ben hunyt el Budapesten Xántus János 
író, természetkutató, néprajztudós (*1825. október 5., 
Csokonya).

Szent Lucának híres 
napja, a napot rövid-
re szabja. Ha Luca 
sárban jár, a kará-
csony hóban áll.

14 Szombat Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 195 éve, 1824-ben született Köröstarcsán Szabó Károly 
történész, műfordító, az Erdélyi Múzeum-Egyesület első 
könyvtárosa (†1890. augusztus 31., Kolozsvár). 
55 éve, 1964-ben hunyt el Székelyudvarhelyen Tompa 
László költő, műfordító (*1883. december 14., Betfalva).

15 Vasárnap Albina, Valér, Detre, Dezső  
Advent 3. vasárnapja 

Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 100 éve, 1919-ben feloszlatták az Attila út végén létesí-
tett barakk fogolytábort, ahol kb. 200 „kommunizmussal 
fertőzött” magyar tisztet tartottak internálva, a foglyokat 
átadták az antantmissziónak.

16 Hétfő Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16

17 Kedd Olimpia, Iza  
Szt. Lázár 

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olüm-
posz hegyéről való.

17 125 éve, 1894-ben halt meg gr. Bánffy Miklós királyi 
főpohárnokmester. Nevét és vagyonát unokája, az író- 
politikus Bánffy Miklós örökölte.

18 Szerda Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18

19 Csütörtök Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19 150 éve, 1869-ben hunyt el Kolozsváron Kissolymosi Simó 
Ferenc festőművész, a Királyi Akadémia rajztanára.

20 Péntek Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil 

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 75 éve, 1944-ben önálló magyar tankerület létesült ko-
lozsvári székhellyel, főigazgatója Hadházy Sándor unitárius 
tanár lett.

21 Szombat Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 30 éve, 1989-ben délután és este a „forradalom” kitöré-
sekor Kolozsvárt 28 személy – köztük hat magyar – esett a 
karhatalmi erők sortüzeinek áldozatául.

Ha Tamás reggelén 
friss hó esett,  
boldog, békés kará-
csonyt remélhettek.

22 Vasárnap Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk  
Advent 4. vasárnapja 

Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme.

22 255 éve, 1764-ben hunyt el Felbáron Amade László költő.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

13 Péntek Lúcia, Luca, Otília  
Szt. Lúcia 

Luca – a Lúcia régi magyar for-
mája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: 
virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 540 éve, 1479-ben keltezett a szűcsök és a takácsok céhsza-
bályzata. 
125 éve, 1894-ben hunyt el Budapesten Xántus János 
író, természetkutató, néprajztudós (*1825. október 5., 
Csokonya).

Szent Lucának híres 
napja, a napot rövid-
re szabja. Ha Luca 
sárban jár, a kará-
csony hóban áll.

14 Szombat Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 195 éve, 1824-ben született Köröstarcsán Szabó Károly 
történész, műfordító, az Erdélyi Múzeum-Egyesület első 
könyvtárosa (†1890. augusztus 31., Kolozsvár). 
55 éve, 1964-ben hunyt el Székelyudvarhelyen Tompa 
László költő, műfordító (*1883. december 14., Betfalva).

15 Vasárnap Albina, Valér, Detre, Dezső  
Advent 3. vasárnapja 

Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 100 éve, 1919-ben feloszlatták az Attila út végén létesí-
tett barakk fogolytábort, ahol kb. 200 „kommunizmussal 
fertőzött” magyar tisztet tartottak internálva, a foglyokat 
átadták az antantmissziónak.

16 Hétfő Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16

17 Kedd Olimpia, Iza  
Szt. Lázár 

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olüm-
posz hegyéről való.

17 125 éve, 1894-ben halt meg gr. Bánffy Miklós királyi 
főpohárnokmester. Nevét és vagyonát unokája, az író- 
politikus Bánffy Miklós örökölte.

18 Szerda Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18

19 Csütörtök Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19 150 éve, 1869-ben hunyt el Kolozsváron Kissolymosi Simó 
Ferenc festőművész, a Királyi Akadémia rajztanára.

20 Péntek Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil 

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20 75 éve, 1944-ben önálló magyar tankerület létesült ko-
lozsvári székhellyel, főigazgatója Hadházy Sándor unitárius 
tanár lett.

21 Szombat Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 30 éve, 1989-ben délután és este a „forradalom” kitöré-
sekor Kolozsvárt 28 személy – köztük hat magyar – esett a 
karhatalmi erők sortüzeinek áldozatául.

Ha Tamás reggelén 
friss hó esett,  
boldog, békés kará-
csonyt remélhettek.

22 Vasárnap Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk  
Advent 4. vasárnapja 

Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme.

22 255 éve, 1764-ben hunyt el Felbáron Amade László költő.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

23 Hétfő Viktória, Győző  
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 125 éve, 1894-ben Nagyenyeden született Jeney Lajos 
orvos, művész, a Dermata cipőgyár üzemi orvosa.
30 éve, 1989-ben a korábbi pártlap, az Igazság független 
napilappá alakult, Szabadság címmel.

24 Kedd Ádám, Éva, Adél Ádám – sumer–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 105 éve, 1914-ben készült el a Kolozsvári Takarékpénz-
tár és Hitelbank új főtéri palotája, Dvorák Ede tervezte, 
a Reményik és Sebestyén cég kivitelezte, az üvegmozaiko-
kat Róth Miksa tervezte. 
30 éve, 1989-ben 15 kolozsvári magyar értelmiségi megfo-
galmazta a Hívó Szó című kiáltványt, ennek nyomán alakult 
meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Ha karácsony éjsza-
káján szépen hull a 
hó, reménységet ad, 
hogy lészen minden 
jó.

25 Szerda Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 80 éve, 1939-ben Kolozsvárt járt II. Károly román király, 
fia, Mihály nagyvajda kíséretében, a tiszti kaszinó helyi-
ségében fogadta a magyar püspökök és politikai vezetők 
tisztelgését is.

Ha fehér karácsony, 
akkor zöld húsvét, 
ha fekete karácsony, 
akkor fehér húsvét.

26 Csütörtök István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

István – görög–német–magyar 
eredetű; jelentése: virágkoszorú. 

26 Ha szép, napos idő 
van, akkor minden-
ből jó termés lesz.

27 Péntek János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

János – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes. 

27 105 éve, 1914-ben hunyt el Budapesten Herman Ottó ter-
mészettudós (*1835. június 26., Breznóbánya). 
100 éve, 1919-ben hunyt el Ruzitska Béláné Raczek Zsófia 
hegedűművésznő. Testvérével, Frigyessel és Viktorral csoda-
gyermekekként járták be Európát.

28 Szombat Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 100 éve, 1919-ben született Borosbenedekben Xantus Gyu-
la festő (†1993. december 29., Budapest).

29 Vasárnap Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelenté-
se: datolyapálma.

29 75 éve, 1944-ben hunyt el Éjszaky Ödön festő- és fotómű-
vész. Fényképei, rajzai, pasztellképei a korabeli társadalmi 
élet tükrei.

30 Hétfő Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 340 éve, 1679-ben hunyt el Bethlenszentmiklóson Bethlen 
Farkas Erdély kancellárja, történetíró (*1639).

31 Kedd Szilveszter, óév 
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelen-
tése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 360 éve, 1659-ben hunyt el Kolozsváron Apáczai Cse-
re János filozófus, természettudós, pedagógus, a Magyar 
Encylopaedia készítője és kiadója (*1625. június 10., Apáca).

Az esztendő utolsó 
estéje s a következő 
év első napja időjá-
rása ha egyforma, 
akkor együttesen 
jó termés, gazdag 
esztendő várható.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

23 Hétfő Viktória, Győző  
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23 125 éve, 1894-ben Nagyenyeden született Jeney Lajos 
orvos, művész, a Dermata cipőgyár üzemi orvosa.
30 éve, 1989-ben a korábbi pártlap, az Igazság független 
napilappá alakult, Szabadság címmel.

24 Kedd Ádám, Éva, Adél Ádám – sumer–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 105 éve, 1914-ben készült el a Kolozsvári Takarékpénz-
tár és Hitelbank új főtéri palotája, Dvorák Ede tervezte, 
a Reményik és Sebestyén cég kivitelezte, az üvegmozaiko-
kat Róth Miksa tervezte. 
30 éve, 1989-ben 15 kolozsvári magyar értelmiségi megfo-
galmazta a Hívó Szó című kiáltványt, ennek nyomán alakult 
meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Ha karácsony éjsza-
káján szépen hull a 
hó, reménységet ad, 
hogy lészen minden 
jó.

25 Szerda Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 80 éve, 1939-ben Kolozsvárt járt II. Károly román király, 
fia, Mihály nagyvajda kíséretében, a tiszti kaszinó helyi-
ségében fogadta a magyar püspökök és politikai vezetők 
tisztelgését is.

Ha fehér karácsony, 
akkor zöld húsvét, 
ha fekete karácsony, 
akkor fehér húsvét.

26 Csütörtök István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

István – görög–német–magyar 
eredetű; jelentése: virágkoszorú. 

26 Ha szép, napos idő 
van, akkor minden-
ből jó termés lesz.

27 Péntek János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

János – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes. 

27 105 éve, 1914-ben hunyt el Budapesten Herman Ottó ter-
mészettudós (*1835. június 26., Breznóbánya). 
100 éve, 1919-ben hunyt el Ruzitska Béláné Raczek Zsófia 
hegedűművésznő. Testvérével, Frigyessel és Viktorral csoda-
gyermekekként járták be Európát.

28 Szombat Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28 100 éve, 1919-ben született Borosbenedekben Xantus Gyu-
la festő (†1993. december 29., Budapest).

29 Vasárnap Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelenté-
se: datolyapálma.

29 75 éve, 1944-ben hunyt el Éjszaky Ödön festő- és fotómű-
vész. Fényképei, rajzai, pasztellképei a korabeli társadalmi 
élet tükrei.

30 Hétfő Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 340 éve, 1679-ben hunyt el Bethlenszentmiklóson Bethlen 
Farkas Erdély kancellárja, történetíró (*1639).

31 Kedd Szilveszter, óév 
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelen-
tése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 360 éve, 1659-ben hunyt el Kolozsváron Apáczai Cse-
re János filozófus, természettudós, pedagógus, a Magyar 
Encylopaedia készítője és kiadója (*1625. június 10., Apáca).

Az esztendő utolsó 
estéje s a következő 
év első napja időjá-
rása ha egyforma, 
akkor együttesen 
jó termés, gazdag 
esztendő várható.
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Szabó Lilla

A Magyar Napok programjai és 
szervezőik

A Kolozsvári Magyar Napok programjainak gazdagságát, valamint a rendez-
vény egészének lelkületét és lendületét az a példátlan civil összefogás jelenti, 
amely a rendezvényt születése óta jellemzi. A főszervező Kincses Kolozsvár Egye-
sület 2019-re a városban működő magyar civilszervezetek legnagyobb részével 
együtt dolgozik, partneri kapcsolatot tart fenn, számuk ma már meghaladja a 
százötvenet. A civil szféra mellett a városban működő fontosabb intézmények-
kel (múzeumokkal, könyvtárakkal, egyetemekkel, városi és megyei önkormány-
zattal, színházzal, operával stb.) is partneri kapcsolatot ápol az egyesület, ami 
nemcsak a közösen szervezett programok, hanem az önkormányzatok vonatko-
zásában az infrastrukturális és anyagi támogatásban is megmutatkozik. A ren-
dezvény szervezői a politikai semlegességre törekszenek, hogy minőségi kulturá-
lis szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak minden résztvevőnek. 
Magyar viszonylatban is példátlan rendezvény, hiszen az egyetlen olyan esemény 
minden évben, ahol a legmagasabb szinten képviseltetik magukat a politikai 
szervezetek. 

Szimbolikus jelentésén túl az évek folyamán a Főtéren zajlottak a legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó koncertek, előadások, hangversenyek a Kolozsvári 
Magyar Napok idején. A korábbi évek főtéri eseményei közül kettőt emelnék ki: 
Vivaldi A négy évszak című művét bemutató 2010-es szabadtéri koncertet, mely a 
román közönséget és a román sajtó képviselőit is kicsalogatta a Főtérre. Visszate-
kintve ezt az első szabadtéri klasszikus zenei koncertnek tekinthetjük Kolozsvár 
újkori történelmében, melyet a közelmúltban több klasszikus zenei produkció is 
követett a Főtéren és a Bocskai téren, elsősorban a Kolozsvári Román Opera te-
vékeny hozzájárulásának köszönhetően. A másik kiemelkedő esemény a Magyar 
Napok történetében az István, a király rockopera színre vitele Zsuráfszky Zoltán 
rendezésében, a Honvéd Táncegyüttes negyven táncosa, valamint ötven helyi 
táncos közreműködésével, a  társulat előadásában. A  rockoperát harmincadik 
évfordulóján, 2013-ban a Kolozsvári Magyar Napok záróakkordjaként mutatták 
be. Az  előadás a KMN történetében a legnagyobb számú közönséget vonzotta 
a Főtérre és környékére, a különböző források harmincöt és ötvenezer közötti 
nézőszámot említenek.

A kültéri helyszínek között említhetjük már az első kiadástól a Főtér mellett 
a Mátyás utcát, a Múzeum teret, a Fogoly utcát, a Romkertet, a Báthory István 
Elméleti Líceum kicsi épületének udvarát (Báthory–Apor Szeminárium), a Far-
kas utca egy részét, valamint az Apáczai Csere János Elméleti Líceum udvarát. 
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A rendezvény második kiadásá-
nál bővültek a kültéri helyszí-
nek. Nagy áttörésnek számított 
a Farkas utca kétharmadának a 
birtokba vétele, ahol kisebb szín-
pad működött, és igazi vásári 
forgatag várta az érdeklődőket 
lacikonyhával és teraszokkal, 
mely a nagy találkozások hely-
színéül is szolgált évről évre. 
A harmadik kiadás óta sikerült 
a teljes Farkas utcát fesztiválut-
cává alakítani, ahol a kézműves 
és könyvvásár mellett nemcsak 
az erdélyi és a magyarországi 
múzeumok mutatkoznak be, ha-
nem a helyi média képviselői is. 
2012 óta a helyi Paprika Rádió 
a Farkas utcából sugároz élőben 
közel egy hétig, és biztosítja az 
utcában uralkodó hangulat fo-
kozását az ott található színpa-
don zajló koncertek és esemé-
nyek mellett. A negyedik kiadás 
után született meg a Borudvar 
ötlete, mely a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem és az Egye-
temiek Háza épületei közötti 
Színház utcában kapott helyet. 
A  nagyszámú érdeklődésnek 
köszönhetően a Borutca 2017-
ben átköltözött a Fogoly utcába. 
Az  induláskor belakott kültéri 
helyszínekhez az évek folyamán 
átmeneti jelleggel csatlakozott 
a Sétatér, a Botanikus kert és a 
Mikó-kert; a Babeş-park (hiva-

talos neve Iuliu Haţieganu Egyetemi Sporttelep) pedig a sportprogramok egyik 
állandó helyszínévé vált. A beltéri helyszínek is folyamatosan bővültek, hiszen 
már az első kiadás óta a programot szervező civilszervezetek székházaiban is 
zajlottak események.

A  fesztivál programkínálata az évek folyamán megőrizte eredeti struk-
túráját, a  programok gyarapodása az egyes programcsoportok kínálatának 
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gazdagodásához vezetett. A prog-
ramok összeállításakor a szerve-
zők célja az volt, hogy minden 
korosztály megtalálja a neki meg-
felelő kulturális és szabadidős te-
vékenységet. A kezdetektől fogva 
az Életfa Családsegítő Egyesület 
koordinálja és szervezi meg part-
nerszervezeteivel a gyermekek-
nek szóló programokat, melyek 
helyszíne változott az évek folya-
mán: a  Romkert, a  Református 
Kollégium tornakertje, valamint 
a Báthory István Elméleti Líceum 
kicsi épületének udvara is befo-
gadta a kicsiket. Az ifjúsági prog-
ramok szervezői a Kolozsvári 
Magyar Diákszövetség (KMDSZ), 
a Kolozs Megyei Magyar Diákta-
nács (KMDT), a Magyar Ifjúsági 
Tanács (MIT), az Országos Dávid 
Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), 
a KIFOR (Kolozs Megyei Ifjúsági 
Fórum) és a MINTA  (az EMNP 
ifjúsági szervezete), akik az ifjú-
sági sátrakban szervezett progra-
mokkal szólítják meg a fi atalabb 
nemzedéket. A kulturális programok között megtaláljuk az irodalmi programo-
kat; a kiállításokat; az irodalmi, történelmi, gazdasági és közéleti témájú beszél-
getéseket és előadásokat; a Kolozsvári Magyar Filmnapokat; a borbemutatókat; 
a különböző tematikus városnéző sétákat; a Magyar Egészség Napjait; 2014 óta 
a színházi miniévadot; 2015-től a Kolozsvári Erkel Ferenc Sakknapokat is. 2014-
től a várfal alatti Fogoly utcában rendezkedett be a történelmi utca, ahol a szi-
gethalmi Emese Park teremtett korhű középkori vásári hangulatot. A középkori 
falu időközben átköltözött a Romkertbe, hogy helyet adjon egy újabb koncert-
helyszínnek, majd a Borutcának. A zenei programok is sokszínűek: a különböző 
zenei stílust játszó együttesek és zenekarok a Farkas utcai és a főtéri színpa-
don koncerteznek. A Szent István-napi Néptánctalálkozóra érkező tánccsoportok 
színvonalas népzenei produkciókkal szórakoztatják a közönséget a naponta sorra 
kerülő tértáncok, valamint a gála során. A komolyzenei előadásoknak 2014 óta a 
Redut (Erdélyi Néprajzi Múzeum) nagyterme ad helyet, kivételt képezett ez alól  
a szombat délutáni nagy hangverseny, melyet a Kolozsvári Magyar Opera, illet-
ve az Egyetemiek Háza nagytermében hallgathattunk. Az elmúlt években olyan 
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rangos előadók léptek fel, mint a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Vir-
tuózok, az ismert komolyzenei tehetségkutató műsor fi ataljai, a Savaria Barokk 
Zenekar, Boros Misi és Bogányi Gergely vagy a Camerata Transsylvanica.

A kulturális programok mellett a sport- és szabadidős tevékenységek is he-
lyet kapnak a programkínálatban, akárcsak a népszerű közös főzés az Apáczai 
Csere János Elméleti Líceum udvarán. A kulturális programok nagy része a vá-
roshoz, annak szülöttjeihez kapcsolódik, azonban találunk olyan részprogramo-
kat is, amelyek csak érintőlegesen kapcsolódnak a városhoz, azonban a Kárpát- 
medencei magyar kultúra egy-egy jelentős szeletét, kiemelkedő jelenségét 
mutatják meg (pl. a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása, az MTI sajtófotó- 
kiállítása, a Balassi Bálint életét bemutató kiállítás, egyházművészeti kiállítások 
stb.). A Mimesis Kortárs Vizuális Művészeti Fesztivál is a Magyar Napok szer-
ves részét alkotja létrejötte óta, immár hetedik éve. A  rendezvény a minőségi 
kulturális élmények biztosítására törekszik, így a szakmai programok is lazább 
keretek között zajlanak. A fesztivál keretében megszervezett programok ingye-
nesek, kivéve a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásai a színházi miniévad 
keretében. Az előadásoknak a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagyterme, il-
letve stúdióterme biztosít helyet, a szabadságolási időszakban erre az alkalomra 
visszahívják a művészeket és a kisegítő személyzetet. Ezek az előadások román, 
esetenként angol nyelvű felirattal követhetők.

Az 5. Kolozsvári Magyar Napok szervezői és önkéntesei
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Az 1989–1990-es rendszerváltozás 
magyar vonatkozású eseményei 
Kolozsváron

Az 1989-es rendszerváltozás idején Kolozsvár kulcsfontosságú szerepet töltött 
be az erdélyi nagyvárosok sorában. Ez több szempontból magyarázható: itt talál-
ható a román erdélyi hadsereg központja, amely a forradalomkor fontos szerepet 
játszott. Ugyanakkor, mint kulturális központ, a román és magyar országos ér-
telmiségi elit egy részét tömöríti. A rendszerváltás folyamatait vizsgálandó peri-
ódust négy szakaszra osztottam, az előzménytörténetet leszámítva. Az első sza-
kasz közvetlen a Temesvárról és Bukarestből Kolozsvárra átterjedő események 
bemutatásáról szól. A Ceauşescu-házaspár menekülését követő napon kezdődött 
az önszerveződés Kolozsváron, szinte minden szinten. Ekkor született a Hívó Szó 
című kiáltvány, valamint a lapok, városi és megyei hivatalos szervek átalakulása 
is ekkor történt. Nem utolsósorban a Kolozsváron történt incidensek bemutatása 
is ebben a szakaszban történik. A második szakasz valamivel hosszabb periódust 
foglal magába (1989. december 22. és 1990. január 6. között), amelyben a ko-
lozsvári magyarság politikailag szerveződik, városi szinten integrálódik a helyi 
Nemzeti Megmentési Front szervezeteibe, valamint a Kolozsvári Magyar Demok-
rata Tanács által országosan ismert szerveződés lesz. A második szakasz a január 
6-i küldöttgyűléssel zárul, ekkortól a KMDT az RMDSZ helyi szervezetévé alakul 
át. A harmadik szakasz végét a március 15-i események zárják, bár az események 
szempontjából ekkor nincs a korábbi szakaszhoz hasonló éles törésvonal. Az utol-
só szakasz a május 20-i választásokkal zárul, amikorra letisztul az a kolozsvári 
politikai vezető elit, amely indul a választásokon, továbbá az ezt követő években 
is meghatározó részévé válik a városi és országos politikumnak. Ugyanakkor 
különválik az az értelmiségi elit, amely ezen folyamatokat elkezdte, fokozatosan 
háttérbe vonul, vagy kilép a politikai szférából.

A 70-es és 80-as évek végén a kolozsvári magyar elit tiltakozása a kommu-
nista román hatalom nemzetiségpolitikája ellen több síkon zajlott. Idesorolhatók 
azon tiltakozások, amelyek a „szocialista szabályok szerint” fogalmazták meg 
sérelmeiket, elsősorban azon bukaresti román ismerőseiknek, akik valamilyen 
fontos funkcióban voltak, vagy hatalmuk révén befolyásolhatták a diszkrimina-
tív kisebbségpolitikát. Idesorolhatók Balogh Edgár, Demeter János, Takács Lajos 
változtatást kieszközölni próbáló levelei. A másik tiltakozási forma az ellenzé-
ki mozgalmakhoz köthető. A  nagyváradi Ellenpontok szamizdathoz hasonlóan 
az ellenállás, politikai tiltakozás formái Kolozsváron is jelentkeztek. Ezek első-
sorban azok a disszidensek voltak, akik részt vettek a Limes-körben folytatott 



153DECEMbER

V
ISSZATEKIN

TŐ

vitákban. Bár a Limes-kör elsősorban nem Kolozsvárhoz köthető, de Kolozsvá-
ron élő résztvevői meghatározó szerepet töltöttek be a csoportosulás szellemi 
életében. A Limes-kör megszűntével Kolozsváron Balázs Sándor kezdeményezte 
hasonló szellemben a Kiáltó Szó című szamizdat létrehozását. A Kiáltó Szó kap-
csán, mint szamizdat mozgalom, nem gondolkodtak semmilyen pártalakításon 
vagy átfogó programon. Nem tudták elképzelni a többpártrendszerű demokrácia 
eljövetelét. Kordokumentumoknak szánták, amelyekből kiderül, hogy a nyolc-
vanas évek végén Romániában milyen körülmények között él a magyar kisebb-
ség. Különbség a taktikai (közvetlen/közeli) célok és stratégiai (távoli) feladatok 
között. Nem számíthattak a magyarországi segítségre, ennek jele volt, hogy a 
hét elkészült és elküldött lapszám sokszorosítását Magyarországon elszabotálták. 
A  kiadvány megjelentetésében, terjesztésében Schwartz Róbert és Anikó segí-
tett. A szervezők odafi gyeltek, hogy a román disszidenseket is megszólaltassák, 
így Marius Tabacu által Doina Cornea írásai is megjelentek. Továbbá felekezeti 
hovatartozásra való tekintet nélkül közölték a görögkatolikus egyház ellen el-
követett sérelmeket, habár a mozgalomban érezhető volt a „református vonal” 
túlsúlya azáltal, hogy Gyimesi Éva révén Tőkés László írásait is sikerült közöl-
ni. A  sokszínűségi koncepciót Pillich László bevonásával erősítették, aki szász 
kapcsolatai révén tudta biztosítani a német vonal megjelenítését. A  szamizdat 
szerzői körébe való beszervezés nem volt mindig sikeres, annak ellenére, hogy 

Doina Cornea beszél az emberekhez (1989. dec. 22.), Essig József felvétele
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nek a kísérlete, aki végül nem lépett be, de hallgatólagosan támogatásáról biz-
tosította a mozgalmat. Utólag naplójából kiderült, hogy bevallottan biztonsági 
okokból tartózkodott. Összegezve elmondható, hogy azok tartoztak a Kiáltó Szó 
 szamizdatmozgalomhoz, akik később is aktívak voltak a forradalmi események 
után. Továbbá a Kiáltó Szóban megfogalmazott irányelvek a rendszerváltás után 
is érvényesek maradtak a szerzők számára.

A  forradalom előtti hetekben tiltakozó kiáltványokat fogalmaztak meg, 
amelyekre aláírásokat gyűjtöttek. Ezek a katolikus Szentpéteri templom lebon-
tása, Tőkés László meghurcoltatása, az  egykori református leánygimnázium 
„elsinkofálása” ellen emeltek szót, a kezdeményezők Fodor Sándor, Balogh Ed-
gár, Cs. Gyimesi Éva és Újvári Ferenc voltak.

A  forradalmi események előestéjén a temesvári eseményekről a kolozsvári 
napilapok december 21-ig hallgattak, azonban informális csatornákon keresztül 
többen is értesültek az ott történtekről. A bukaresti tüntetések megkezdéséről 
szóló hírek a kolozsvári lakosság nagy részét cselekvésre buzdították, tünteté-
seket generálva. A visszaemlékezések alapján elmondható, hogy a kezdeti zűr-
zavarban nem volt világos a katonaság tevékenysége és szerepe a lövöldözések 
során. Négy helyszínen tört ki lövöldözés, amelynek halálos áldozatai és sebe-
sültjei voltak.

Kronológiai sorrendben az  első helyszín a központban, a  Continental szál-
loda előtt volt, ahol a tömegbe adtak le lövést. A visszaemlékezések alapján 15 
óra környékén történt az első incidens. A katonai források szerint egy 7-8 fős 
csoport nekirontott a Carp Dandea százados által vezetett alegységnek. Ennek 
része volt Călin Nemeş színész, aki a kapitányt vette célba, megpróbálva lefegy-
verezni őt. A dulakodás során a fegyvere eldördült, megsebesítve a színész jobb 
combját. Ezt követően a katonák parancsra tüzet nyitottak, először a levegőbe, 
majd a tömegbe lőttek, több embert halálosan megsebesítettek. A közvélemény 
elsősorban a Szekuritáté akciójának tulajdonítja a vérengzéseket. Sokan úgy vél-
ték, hogy a katonaság által leadott lövéseken kívül a golyók a Melody hotel, 
illetve a Szent Mihály-templom felől is érkezhettek. Így már az első alkalommal 
összemosódik a hadsereg szerepe a titkosszolgálattal. Január 7-én egy interjúban 
Iulian Topliceanu vezérezredes kijelentette, hogy a katonaságon kívül a rendőr-
ség, a Szekuritáté, a terrorellenes alakulatok, valamint a Szekuritáté különleges 
alakulatai is jelen voltak. Ezen a helyszínen ekkor tizenkét ember vesztette éle-
tét, többen megsebesültek.

A második helyszín az Astoria környéke volt, ahol a katonaság egy 60 katoná-
ból álló szakaszt tartott készenlétben. A Niculae Dicu százados vezetette alegység 
16 óra körül nyitott tüzet a tüntetőkre. A katonai jelentések szerint itt is egyér-
telmű volt a Szekuritáté jelenléte és részvétele a sortűzben.

A harmadik incidens 17 óra körül történt a Mărăşti téren, ahova szintén egy 
katonai egység volt kirendelve. A katonaság jelentése szerint egy 600-800 fő-
ből álló tüntető csoport támadást indított, és kövekkel, üvegekkel dobálták az 
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állomásozó, 30 katonából álló alegységet. Itt a lövöldözésnek egy áldozata volt, 
Ioan Rusu, akinek a halála a katonaság számlájára írható.

A negyedik helyszín a Moţilor út, a Sörgyár környéke volt, ahol 18 óra tájékán 
a Virgil Burtea őrnagy vezetése alatt állomásozó alegység tüzet nyitott a Monos-
tor negyedből a Főtér felé tartó tüntető tömegre.

A  katonai vizsgálóbizottság szerint 26 halott és 84 sebesült civil áldozata 
volt a december 21-i kolozsvári tüntetéseknek. A  továbbiakban nem történtek 
lövöldözések, a katonaság is visszavonulásra kapott parancsot. A politikailag fon-
tosnak tartott (de még mindig a karhatalom ellenőrzése alatt álló) épületeket 
őrizték, továbbá a postát, a vasútállomást, az IRE-t, a Gaz Metant és a rádiós-
túdió épületét. A  párt székházába reggel, december 22-én hatolt be a tömeg, 
ahol elsősorban Ioachim Moga megyei első titkárt keresték. A rongálások és ki-
ürítések is megkezdődtek, miközben a tüntetőkkel behatolt értelmiségiek (Iosif 
Zăgrean, Ioan Căpuşan és Chindiraş ügyvéd) tárgyaltak a párttitkárral a kiala-
kult helyzetről. Miután nem tudták lemondásra bírni, Moga az erkélyről próbált 
a tüntetőkhöz beszélni, kevés sikerrel. Dorel Vişan és Victor Rebengiuc érkezésé-
vel alakult az első Nemzeti Megmentési Front ad-hoc tanácsa, melyben egyedüli 
magyarként Vincze János is részt vett. A megyeszékház, valamint a pártközpont 
hadsereg által biztosított védelme december 22-én 11 és 13 óra között szűnt meg, 
amikor a televízió és rádió egyaránt közölte a nemzetvédelmi miniszter öngyil-
kosságát, a  szükségállapot kihirdetését. A Ceauşescu házaspár menekülésének 
bejelentése után a hadsereg nem működött együtt az RKP megyei vezetésével. 
A Szekuritáté, valamint a pártszékház épületében lévő személyzetnek nem esett 

A Béke téri nagygyűlés (1990. febr. 10.), Balázs Sándor beszél, Feleki Károly felvétele
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a tüntetők bevonultak. Mogát az épület hátsó ajtaján, egy hordágyon menekítet-
ték ki, az éjszaka leple alatt. A Szekuritáté fegyverállományát szintén a hadsereg 
foglalta le. A katonaságnak a továbbiakban is fontos szerep jutott az új hatalmi 
struktúra megszervezésében. Iulian Topliceanu vezérezredes részt vett a Nemzeti 
Megmentési Front ülésén, ahol politikai funkciót kapott.

A tüntetések napján a kolozsvári magyar értelmiség szűkebb köre szintén ta-
lálkozóra gyűlt össze Gáll Ernő lakásán, Balázs Sándor és Nagy György kezdemé-
nyezésére. Ennek apropója az „autonómia problémájának tárgyalása”, de nyilván 
tudomást szerezve a temesvári eseményekről, s bár ekkor még bizonytalanul, de 
mindenképp a változás reményében egyfajta irányvonalat akartak meghatároz-
ni. A találkozó híre több értelmiségihez is eljutott, így telefonon vagy személyes 
úton megkeresték a későbbi közös nyilatkozat, a Hívó Szó aláíróit.

December 23-án gyertyákkal emlékeztek meg az elhunyt vértanúkról, akik-
nek holttestét már elszállították. A kolozsvári események politikai szereplői, szó-
nokai vigyáztak arra, hogy amíg a hírek nem erősítették meg a Ceauşescu házas-
pár menekülését, ha fordulnának az események, ne vonhassák őket felelősségre. 
Ugyanebben a periódusban történt hasonló módon a városháza elfoglalása is, 
melynek következtében megalakult az NMF városi tanácsa. A  testületnek leg-
inkább a rend megőrzésében, valamint az adminisztráció újraindításában volt 
szerepe, ezekre korlátozódott a hatásköre. Az NMF harmadik tanácsát decem-
ber 29-én választották meg, amelyben már a magyarság (KMDT) képviselői is 
hivatalosan helyet kaptak. Azelőtt, december 24-én, egy gyorsülésen, valószí-
nűleg Cornea nyomására az NMF vezetéséről leváltották Dorel Vişant, helyére 
Octavian Buracut választották.

A forradalom napjaiban érkeztek Romániába az első segélycsomagok, segély-
csoportok. Kolozsváron főleg az egyházak, a kórházak, a színház, valamint az 
NMF foglalkozott segélyosztással, elsősorban élelmiszersegélyekkel. Január első 
felében jelentek meg az úgymond „célzott” segélyek, amelyek már kisebb nézet-
eltéréseket, konfliktusokat generáltak.

A  kolozsvári magyar értelmiség következő lépése a karácsony szombatjára 
szervezett gyűlés keretében a Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács létrehozása 
volt. Erre már egy „központi” helyen kerülhetett sor a Szabadság szerkesztőségé-
ben, amely a nagy számban megjelent hallgatóság miatt kicsinek bizonyult. Már 
a gyűlés elején megjelentek az első súrlódások, nézeteltérések a szervezkedés 
formájával kapcsolatban. Balogh Edgár a Magyar Népi Szövetség újjáélesztésé-
ben gondolkodott, míg Balázs Sándor a két világháború közt működő Országos 
Magyar Párt mintáját tekintette mérvadónak. A  polémiát végeredményben az 
az értesülés rekesztette be, miszerint Bukarestben Domokos Géza már létreho-
zott egy országos szintűnek tervezett szervezetet, így a Kolozsváron jelen levők 
megegyeztek, hogy a helyi ügyekre koncentrálnak. Mindezek után a jelenlevők 
elfogadták a KMDT nyilatkozatát, valamint vezetőségét: elnöknek Kántor Lajost, 
titkárnak pedig Pillich Lászlót választották. Szó esett a szintén alakuló román 



157DECEMbER

V
ISSZATEKIN

TŐ

ideiglenes bizottsággal való kapcsolatfelvételről, az  oda való delegálásról is. 
A KMDT folyamatos gyűlései során kialakultak bizonyos nézeteltérések, amelyek 
során egyes tagokat a múlt rendszerhez való viszonyulásuk miatt bélyegeztek 
meg, illetve a szervezet megalakulását és addigi akcióit is többen támadták.

A kolozsvári magyarság napilapjának, az  Igazságnak az átszervezése decem-
ber 22-én kezdődött, Tibori Szabó Zoltán kezdeményezésére. Az átszerveződések 
nyomán kiutasították a régi szerkesztői gárdát, helyükbe pedig az első lapszám 
megjelenéséhez a lap külső munkatársai segítségével gyűjtötték össze az anyagot. 
A külső munkatársak, akiknek írásai már az első lapszámban megjelentek, a kö-
vetkezők voltak: Kántor Lajos, Cs. Gyimesi Éva, Kányádi Sándor, Kiss János, Csép 
Sándor. Az átszervezés fontos mozzanatának számított a román kulturális közeg-
gel való kapcsolatfelvétel, a kölcsönös tájékoztatás jegyében. Az új lap címének 
eldöntésére az összegyűlt „spontán” szerkesztőcsoport éjféltájt kerített sort, ahol 
számos alternatíva felmerült, végül a Szabadság név mellett döntöttek.

A  Korunk kulturális havilap átszervezése is ebben az időszakban, hasonló 
módon történt. Gáll Ernő javaslatára (aki korábban főszerkesztő is volt) a kez-
deményező bizottság gyűlésén Kántor Lajost választották meg főszerkesztőnek. 
Továbbá ugyanekkor döntöttek a cím (Korunk) meghagyása mellett, az új lendü-
letet a harmadik évfolyam megjelölése jelezte. Az iskolásoknak szánt, Napsugár
című gyereklap továbbra is ugyanezen a néven jelent meg. Az óvodások lapja, 

Kolozs megyei RMDSZ alakuló gyűlés (1990. febr. 18.), Kántor Lajos elnöki beszámolója, 
Essig József felvétele
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szerkesztette.
A decemberi események után a kolozsvári diákság, az egyetemisták is szervez-

kedésekbe kezdtek. Bár kezdetben, a megmozdulások idején, a más városokból 
származó, de Kolozsváron tanuló magyar diákok vakáción voltak, visszatérésük 
után már jelentkezett az első ifjúságot tömörítő szervezet, a MADISZ. Alapítása 
hasonló módon zajlott a KMDT létrehozásával. Programjában önmagát a magyar 
ifjúság érdekvédelmi és képviseleti szervezeteként határozta meg, politikai, gaz-
dasági és kulturális téren. Kulturális rendezvényei már január során kibontakoz-
tak. Ezek a Szabadságban január 13-tól rendszeresen, külön erre a célra fenntar-
tott hirdetőhelyen jelentek meg. Január 25-én megalakult a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség, amely már egy célzott csoportot szólít meg, a kolozsvári magyar 
felsőoktatásban tanuló diákokat. Szándéknyilatkozata szerint az RMDSZ-szel és 
a MADISZ-szal kíván együttműködni. A vizsgált időszakban át is veszi a MADISZ 
szerepét, képviselői helyet kaptak az RMDSZ megyei küldöttgyűlésében, vala-
mint a Vatrával való márciusi tárgyalásokon is delegáltak képviselőt. Olykor 
személyi átfedés volt a MADISZ és a KMDSZ között. Közös probléma a Bolyai 
Bizottsághoz való viszonyulás rendezése, mert nem volt állandó konszenzus a 
diákok és a tanárok között. Március 13. és 15. között, a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Intézet diákjaival szolidaritást vállalva, a KMDSZ tagjai ülő-
sztrájkot rendeztek. Továbbá a diákságnak fontos szerepe volt az egyetemeken 
a múlt rendszert kiszolgáló és ezáltal ellenségessé vált tanárok kiszűrésében. 
A vizsgált időszakban számos magyar diákszervezet alakult, már szűkebb célcso-
portokat megcélozva. Ilyen volt például az Ifjúsági Keresztény Egyesület, amely 
soraiba a különböző felekezetű diákok jelentkezését várta.

A Kolozsváron megrendezett, január 7-i küldöttgyűlésig a KMDT hivatalosan, 
nevében is „átvedlett” az RMDSZ helyi szervezetévé. Bár a megyei RMDSZ ala-
kuló ülése csak február 18-án volt meghirdetve, gyakorlatilag az említett janu-
ári küldöttgyűlés után a sajtó sem használta a KMDT megnevezést. Az országos 
szervezetbe való integrálódáshoz ez szükséges lépés volt, habár a KMDT előzőleg 
szintén országos szintű célokat fogalmazott meg.

A küldöttgyűlésen felvetődött az RMDSZ mint regionális szervezet Kolozsvár–
Bukarest központúságának ellentéte is. A küldöttgyűlés iránt számos magyar-
országi vendég is érdeklődött, de végül Domokos Géza nyomására nem sikerült 
bejutniuk az ülésre, csak külön tárgyaltak a vezetőséggel. A visszaemlékezések 
szerint az MDF küldöttei közt jelen volt Antall József, Csoóri Sándor, Andrásfalvy 
Bertalan, továbbá Kovács-Ara Attila a Szabad Európa Rádiótól, valamint a FI-
DESZ küldöttsége is.

Az  iskolaügyekkel kapcsolatosan három tényezőnek volt köszönhető a ma-
gyarság számára elért, pozitívnak mondható eredmény: egyrészt a főtanfelü-
gyelővel (Stoica Mariana) való tárgyalások kedvezőek voltak, másrészt az NMF 
Kolozs megyei elnöke (Octavian Buracu) és az ügyet támogató tagok szintén haj-
lottak a költöztetésre, illetve harmadrészt sikerült találni egy olyan megfelelő 
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iskolát, amelybe a románok hajlandóak voltak átköltözni. A kezdeményező sze-
repet a kolozsvári RMDSZ vezetősége vette át.

A  román szülők, diákok és tanárok által szervezett tüntetések ellenére az 
Oktatásügyi Minisztérium január végére jóváhagyta a három magyar tannyel-
vű középiskola létrehozását. A kompromisszum a párt jól felszerelt továbbképző 
iskolájával volt kivitelezhető, amelyet a tanfelügyelőség a kiköltöztetett román 
diákok számára adott át.

A Bolyai Egyetem visszaállításával kapcsolatban nem sikerült hasonló ered-
ményt elérni. A  probléma komplexitását jelzi, hogy a román tagozatok, vala-
mint az egyetemen tanuló magyar tanárok és diákok között sem volt egyetértés. 
A líceumok után az egyetem ügyében román körökből jóval nagyobb ellenállás 
mutatkozott. Az RMDSZ felsőoktatással foglalkozó munkacsoportja, a Bolyai Bi-
zottság, Balázs Sándor elnökletével konkrét célokat fogalmazott meg. Két vál-
tozaton gondolkodtak a Bolyai Egyetem visszaállítását illetően, egy szélesebb 
körű, valamint egy szűkebb körű megoldást javasoltak. A szélesebb körű megol-
dás felölelte volna a Bolyai Egyetem teljes struktúráját, amelyhez hozzárendelik 
a műegyetemi mérnökképzést, a Mezőgazdasági Főiskolát és a Képzőművészeti 

Kolozsvári egyetemisták ülősztrájkja, Feleki Károly felvétele  
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sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet magyar nyelvű kihelyezett tagozata 
lett volna a Bolyai Egyetemnek, ugyanígy a Színművészeti Főiskola is. Továbbá 
a  Nagyszebenben megalakuló német nyelvű felsőfokú tanintézmény szintén a 
Bolyai Egyetem keretében működött volna. A Bolyai Bizottság ezt a verziót támo-
gatta és küldte az Oktatásügyi Minisztériumba. A bizottság egy szűkebb verzión 
is gondolkodott, amely érintette volna a felsorolt felsőoktatási intézményeket, az-
zal a különbséggel, hogy a Bolyai Egyetem megtartaná a klasszikus struktúráját 
tudományegyetemként, a többin pedig létrehoznák a magyar nyelvű oktatást.

Az országos eseményekre reagálva, amikor az NMF egyre válságosabb hely-
zetbe került, a szélsőségesek erőre kaptak, valamint Iliescu is a magyar szepara-
tizmusról nyilatkozott, az RMDSZ központi vezetése országos tüntetésekre adott 
utasítást a megyei szervezeteknek. A kolozsvári magyar szervezetek párbeszédet 
kezdeményeztek a román kultúrkörök képviselőivel, ahol a szélsőségeket próbál-
ták megfékezni. Hasonló kezdeményezés volt a Híd–Puntea című lap létrehozása, 
amely információs csatornaként szolgált a kolozsvári RMDSZ részéről, elsősor-
ban az iskolaügyek tisztázása érdekében. A román nacionalizmus a forradalmi 
események után Kolozsváron először a segélyek, majd az iskolaügyek rendezé-
sekor vált érzékelhetővé. A Vatra Românească kolozsvári szerveződése február 
közepén egy tüntetéssel, nagygyűléssel jelentkezett először. A március 15-i ün-
nepségig a Vatra és az RMDSZ kolozsvári képviselői között nyilatkozatháború 
zajlott. Végeredményben a marosvásárhelyi véres márciusi események kényszerí-
tették tárgyalóasztalhoz a Vatra és a magyarság képviselőit. Lényegében az volt a 
cél, amit sikerült is megvalósítani, hogy Kolozsváron megelőzzék az éles etnikai 
konfliktus kialakulását. Ehhez hozzájárultak azon civil- és magánszervezetek is, 
amelyek a marosvásárhelyi események után tiltakozásukat fejezték ki az erősza-
kos cselekmények ellen.

A történelmi pártok újjáalakulásának hatására, valamint az NMF-nek a kö-
zeledő választásokon való indulása miatt, 1990 februárjában országos szinten 
átszervezték az addigi megyei NMF Tanácsokat, Nemzeti Ideiglenes Egységtaná-
csoknak nevezve őket (a sajtóban gyakran előfordul a Nemzeti Szövetség Ideig-
lenes Egységtanácsa vagy Ideiglenes Nemzeti Egységtanács, INET elnevezés is). 
Lényegében személyi változás kevésbé történt, itt szintén képviselve volt a vá-
rosi magyarság is. Ekkor elsősorban a kolozsvári RMDSZ számára egy ideiglenes 
székház megszerzése volt kézzelfogható eredmény: a Fürdő (Pavlov) utcai Moga-
villát kapta a szervezet, de valójában a Deák Ferenc utcai úri kaszinó helyiségét 
szerették volna, amelyet nem sikerült megszerezni.

Az RMDSZ-szel párhuzamosan, ugyancsak a választásokra készülve, Kolozsvá-
ron is alakultak magyar szervezetek, pártok, amelyek olykor hasonló vagy megté-
veszteni próbáló üzeneteket közvetítettek. Erre példa a Vincze János-ügy, illetve 
az általa vezetett Független Magyar Párt. Mivel bebizonyosodott, hogy Vincze 
korábban elítélt volt befolyással való üzérkedés miatt, pártja megfosztotta veze-
tőségi tisztségétől. Bár a Vincze-eset egyedinek tekinthető, a kolozsvári politikai 
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életben a választások előtt jelentkeztek egyéb politikai tömörülések is. Ilyen volt 
a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt, amely hivatalos programját már-
cius 29-én tette közzé. Az RMKP már korábban megalakult, elsősorban jobboldali 
értelmiségiek köréből. Mivel nem volt komolyabb politikai háttere, és végered-
ményben Tőkés László támogatását sem sikerült elérni, nem indultak az országos 
választásokon, platformként az RMDSZ-be tagolódva folytatták tevékenységü-
ket. Egy másik kezdeményezés, bár ez nem pártként lett bejegyezve, azonban az 
RMDSZ részleges jóváhagyásával működött, a Magyar–Román Demokrata Szövet-
ség. Vezetője Váradi-Goia János, aki az INET tanácsában is tevékenykedett, első-
sorban román részről a Demokrata Párttal kereste a kapcsolatot. A későbbiekben 
is szerepet játszott az RMDSZ és a Vatra között zajló tárgyalások levezetésében.

A február 18-án megrendezett Kolozs megyei RMDSZ-küldöttgyűlésen a szer-
vezet megszabadult az „ideiglenes” jelzőtől, új vezetőséget választott magának, 
amely a kongresszuson képviselhette a helyi érdekeket. Másik szempont a válasz-
tásokra való felkészülés volt. A kolozsvári magyar értelmiségi elit tevékenysége 
szinte teljes mértékben leválasztható a kolozsvári román politikai elit tevékeny-
ségéről. Ez elsősorban a kevés átfedés, valamint a román szervezetek párhuza-
mos működésével magyarázható, ily módon interakcióra csupán gyűlések, viták 
vagy konfliktusok alkalmával került sor, ezekről jegyzőkönyvek nem készültek, 
vagy eddig nem kerültek elő. Ugyanez elmondható a román politikai elitről is, 
akik – a visszaemlékezések alapján – kevésbé voltak informálva a magyarság 
szervezkedéséről. Így a korai fázisban a magyarság első kolozsvári szervezetét 
már RMDSZ-ként értelmezték. Továbbá egyes román politikusok korai megítélé-
se és későbbi félreismerése is érzékelhető volt az első megnyilatkozásaik alapján. 
Itt célszerű példaként említeni a kolozsvári magyar értelmiség 1989. szilveszteri 
vitaestjét, amikor Octavian Buracut, valamint Doina Corneát is többnyire negatí-
van ítélték meg, de ezen szereplőknek a megítélése a későbbiekben megváltozott, 
átalakult. Ugyanide tartozik Iulian Topliceanu vezérezredes esete is, aki a közvé-
leményben mint megtorló szerepel, ugyanakkor ő az egyedüli a román és magyar 
politikai körökből, aki közvetlenül a 89-es fordulat előtt politikai szerepben volt, 
és a fordulat után a számonkérés és rá nehezedő nyomás ellenére is megtartotta 
tisztségét, pozícióját. Míg más esetekben, akár a népszerűségnek örvendő Doina 
Cornea nyomására is, de leváltották tisztségükből a múlt rendszerrel való együtt-
működéssel vádolt kádereket. Ami a kolozsvári magyarság képviseletét illeti a 
városi és megyei szervekben, elmondható, hogy az előző korszakhoz viszonyítva 
a magyar kisebbség kulcspozíciókhoz jutott (alelnökség, alpolgármester, tanácso-
sok), míg azelőtt a számarányokat tekintve a harminc megyei káder közül csak 
három volt magyar nemzetiségű.

A vizsgált időszakban megkérdőjelezhetetlen a KMDT–RMDSZ meghatározó 
szerepe a kolozsvári történésekben. Ez elsősorban a kolozsvári értelmiség gyors 
és célratörő szervezkedésének tudható be, amely végeredményben egy folytató-
lagos történetben írható le. A Limes-kör vitáin, majd azt követően, a Kiáltó Szó 
szamizdatmozgalom révén elmondható, hogy a kolozsvári magyar értelmiségben 
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azt követő KMDT révén intézményesíteni kívánt. Az értelmiségi csoport sokszor 
úgy tűnik, hogy nem elemezhető egyszerű, szűk körű társadalmi csoportként, 
sem generációs csoportként, mivel ebben a vonatkozásban is vannak átfedések. 
A konfliktusok, törésvonalak már az első gyűléseken megmutatkoztak, valamint a 
későbbiekben a különféle alternatív szervezetek megjelenése is jelezte a kolozsvá-
ri (és erdélyi) magyarság változó politikai, társadalmi igényeit, de végeredmény-
ben ezen szervezetek az RMDSZ-be való integrálásukkal központosítottan működ-
tek tovább vagy megszűntek. Az idő előrehaladtával megfigyelhető az a folyamat, 
amely a kezdeményező értelmiségi elit lecserélődéséhez vezetett, és kialakult az a 
politikusi réteg, amely a továbbiakban a kolozsvári magyar képviseletet jelentette 
(Szőcs Géza, Eckstein-Kovács Péter, Pillich László, Kónya Sándor stb.).

A jelen írás kivonatolt és rövidített változata egy hosszabb elemzésnek. A teljes 
szöveg megtalálható: Fodor János: Az 1989–1990-es fordulat eseményei Kolozsvá-
ron. In: Bárdi Nándor – Gidó Attila – Novák Csaba Zoltán (szerk.): Együtt és kü-
lön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990). Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet, Kolozsvár, 2014.
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Sétálóutca, csónakház, mozi: 
ami a Donát negyedből kimaradt

A  negyed addigi kertváros jellegét 
gyökeresen megváltoztatta a helyére 
tervezett lakótelep. Ennek egyik terve-
zőjével, Vasile Mitrea építésszel folyta-
tott beszélgetésből kiderül, hogy ha az 
eredeti tervet betartották volna, akkor 
a városrész a jelenleginél kellemesebb, 
élhetőbb környék lenne.

Bukarestben végeztem az építészetet, 
1960-ban kerültem a kolozsvári tervező-
intézethez. Az építészeti osztályon szeret-
tem volna dolgozni, ott azonban nem volt 
hely, a városrendezéshez osztottak be. Ezt 
most már nem is bánom, mivel jó az, ha 
egy építésznek rálátása van az összképre, 
tud kontextusban gondolkodni. Rövidesen 
el is kezdtük a lakótelep tervezését egy idősebb kollégával, Augustin Presecannal 
közösen. 1962-ig dolgoztunk rajta, az építkezés pedig 1963-ban indult.

Mekkora volt a mozgásterük, milyen irányelvek mentén kellett dolgozniuk?
A szovjet modellt kellett követnünk. Az eredeti tervek szerint a lakótelep há-

rom úgynevezett mikrokerületből állt volna, s úgy volt elgondolva, hogy min-
den szolgáltatás elérhető legyen helyben, bölcsőde, óvoda, iskola, boltok, orvosi 
rendelő, gyógyszertár, az embereknek ne kelljen feleslegesen a városközpontba 
bemenniük. Először a Garibaldi, Márki Sándor (Bihorului) és Szilágyi Sándor 
(Petuniei) utcák határolta központi rajon épült fel. Ebben egy szálloda és egy 
mozi is kellett volna legyen. A mikroövezet központját a négy darab kilenceme-
letes pengeblokk képezte.

A mozi és a szálló miért nem épült meg?
Már a megtervezésükre sem került sor, felsőbb utasításra. Az irányelv a költ-

ségek csökkentése, a minél több lakás felépítése volt.

Voltak-e más olyan elemei az eredeti tervnek, melyek nem valósultak meg?
A gépkocsiforgalmat a lakótelep peremén akartuk tartani, a kertvárosok ame-

rikai mintájára, a Vasvári Pál (Octavian Goga) – Álmos (Al. Vlahuță) – Etelkö-
zi (Fântânele) utcákat sétálóutcaként képzeltük el. A Szinyei Merse Pál (Ștefan 
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Képek a fiatal lakónegyedről 
a Minerva archívumából
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Mora) utca és a Hétvezér (14 Iulie) tér között egy parkot akartunk kialakítani, 
a Szamoson pedig, a Garibaldi híd fölött, egy 1 km hosszú, stabil vízszintű víz-
tükröt, a kajak-kenu sport számára. Ennek a partján napozóhelyeket terveztünk 
kialakítani. Tervbe volt véve további két gyalogoshíd építése. Szerettünk volna 
rálátást és feljárást biztosítani a Kányafőre, de ebből sem lett semmi, mert a Do-
nát út északi oldalát tömbházakkal lezárták.

A jelenlegi közlekedési viszonyok között nehéz elképzelni, hogy a lakóne-
gyed hosszanti tengelyén közút helyett egy sétálóutca fusson.
Ez igaz, de ne felejtsük el, hogy már 1965-ben tervbe volt véve az úgynevezett 

déli terelőút építése, mely Gyalutól húzódott volna Dés felé, a Bükkön keresztül, 
nagymértékben tehermentesítve a várost az áthaladó forgalomtól. Azóta több 
mint fél évszázad telt el, de a terelőút sehol sincs.

Közszájon forog, hogy a negyed besűrűsítése az eredeti tervekben nem 
szereplő tömbházakkal Ceaușescu pártfőtitkár közvetlen utasítására tör-
tént, aki a kémiai kutatóintézetben tett látogatása alkalmával kifogásol-
ta, hogy túl szellős a lakótelep, nem megfelelő a terület kihasználtsága.
Ez legenda, semmi több. A negyed sűrűsítése 1977-ben kezdődött, egy köz-

ponti utasítás alapján, melyet az egész országban alkalmaztak. Ennek a lényege 
az volt, hogy nem kell a városszéleken felhúzni új lakótelepeket, mivel nagyon 
sokba kerülnek, ugyanis infrastruktúrát is kell építeni, hanem a belvárosi része-
ken kell növelni a területek kihasználtságát. Ekkor állították le a kifejezetten 
lakótelepi szolgáltatóegységek számára tervezett épületek építését is, akkortól 
kizárólag a tömbházak földszintjeit lehetett ilyen célra használni. Az egésznek a 
lényege a költségek csökkentése volt.

Arról is lehet hallani, hogy a negyed névadója Nicolae Grigorescu, 
a festőművész volt, akit aztán Funar behelyettesített Eremia Grigorescu 
tábornokkal, hogy ezzel is a magyarokat bosszantsa.
Ez sem igaz. Az ellenben tény, hogy az 1960-ban jóváhagyott elnevezés Donát 

negyed volt, amit aztán néhány évvel később Grigorescura változtattak, ám ez a 
Grigorescu már akkoriban Eremia volt, nem pedig Nicolae.

Ön mit lát a legnagyobb veszteségnek, ami a negyedet érte amiatt, hogy a 
tervek csak részben valósultak meg?
A sétálóutcát és a 2 hektáros parkot. Az EU-s irányelvek szerint a városokban 

minden egyes lakosra 21 négyzetméter zöldövezet kellene hogy jusson. Kolozs-
váron pedig csupán 7 négyzetméter esik egy főre.

Pengő Zoltán
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EK Szabó Zsolt

A költő utóéletének első évei 
a kolozsvári sajtóban

Ady Endre halálának centenáriumán a Kincses Kolozsvár Kalendáriumában 
vegyük számba két hetilap, a kolozsvári Vasárnapban és a Vasárnapi Újságban 
megjelent Ady-vonatkozású közleményeket. (Ha valaki Ady életrajzához és mun-
kásságához részletes és biztos támpontokat keres, a legteljesebb forráslehetőség 
a Kovalovszky Miklós szerkesztette Emlékezések Ady Endréről I–V. Akadémiai Ki-
adó 1961–1996.)

Két másik évforduló is eszünkbe juthat ezek kapcsán, hiszen mindkét képes 
hetilapot Benedek Elek (1859–1929) jegyzi főszerkesztőként, Kós Károly (1883–
1977) és Szentimrei Jenő (1891–1959) szerkesztette 1921 és 1925 között.

„Szeretném hinni, hogy Ady Endre sírva felpanaszolt életbérét a hálás utókor 
nem ünnepi alkalmak keresésében fogja vissza fizetni – írja Szentimrei Jenő a ko-
lozsvári Vasárnapi Újság egyik vezércikkében 1924-ben, a költő halálának ötödik 
évfor dulója s az Ady-szülők aranylakodalma ünnepélyes hangulatá ban. – Lehet, 
hogy karriert csinál holta után Ady Endre. Már iskoláskönyvekbe sem tartják 
méltatlannak felvenni egy-két ver sét, már itt-ott emlékezni is szabad róla, s talán 
a szobra is állani fog, de ennek a nemzedéknek, amely előtt önvérével törte föl 
az ugart, nagyobbra van hivatása és kötelessége Ady Endre iránt. Ennek a nem-
zedéknek fáradalmakat, küzdelmeket, gúnyt, leki csinylést, elgáncsoltatást nem 
ismerő tanítómunkával kell beérkeztetnie Ady Endrét egy nemzet apraja-nagyja 
szívéig.”

Ez volt hát a program, amelyet a költőtárs, pontosabban a magát Ady Endre 
szellemi örökösének, hűséges sáfárának valló Szentimrei a vezetése alatt álló 
lapban megfogalmaz. A cél, amelyet a kialakulófélben levő erdélyi magyar iroda-
lom, illetve az irodalomszervezők egyik szárnya, a széles népi tömegek felé tájé-
kozódó polgári radikálisok szeretnének elérni, hogy a többszörösen újra- meg 
átrétegződő olvasóközönség a hazai és külföldi irodalmi életre egyaránt figyelő, 
az önállóság igényével fellépő erdélyi magyar irodalmat eltartó olvasótáborrá 
neve lődjék.

Áprily Lajos mondotta egyszer, a  hagyomány szerint a húszas évek elején, 
hogy az embereket ezentúl aszerint kell megkülönböztetni, ellenesei-e avagy 
bará tai-népszerűsítői Ady Endrének. Nos, kik, miért és hogyan hivatkoznak rá, 
miért nyúlnak Adyhoz, a személyes ismeretség jogán idézik-e pusztán emlékét, 
avagy megtartó példát keresve, s  azt megtalálva, a  mi-tudat erősítése végett 
fordulnak hozzá? – megannyi izgalmas kérdés a korabeli sajtóban búvárkodó 
számára.
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Négy nagy csoportra oszt-
ható ez a ma már nemcsak kor-
történeti szempont ból érdekes, 
hanem az Ady utóéletében do-
kumentumértékű anyag. Íme 
a leltár, ()-ben a megjelenés 
dátuma.

1. Eredeti, addig közöletlen 
Ady-verset egyet találtam: Zok-
szó Ferenczy Zsizsihez (1924. júl. 
20.). A  lapban a verses ajánlás 
fotókópiája jelent meg, letakart 
címmel. A  költő Szentimreiné 

Ferenczy Zsizsinek, Csinszka gyermekkori barátnőjének írta e sorokat 1917 
novem berében, a nászajándékul küldött „összes Ady” elé.

Úgynevezett elfelejtett vers az Intermezzo (1924. aug. 3.). A  szerkesztőségi 
megjegy zés szerint e verset, amely kötetben még nem jelent meg, Földessy Gyula 
szíves ségéből közölték a rövidesen megjelenő Ady-múzeum című kötetből. A Bol-
dog örvényt (1925. márc. 15.) a tanulmányait Bu dapesten végző Jakab Géza, a lap 
munkatársa A Színház megsárgult évfolya maiban találta és közli újra Egy régi 
vers s egy régi költő címmel, pár soros bevezetőt is írt hozzá.

Az  ismert verseket azért tartom érdemesnek felsorolni, mert mindenkép-
pen jellemző, hogy Kós Károly vagy Szentimrei a Vasárnap és a Vasárnapi Újság 
szerkesztőjeként mely versekre tartja érdemesnek felhívni az olvasók fi gyelmét: 
Az  én testamentumom, Az Úr érkezése, A  föl-földobott kő, A  grófi  szérűn, a Két 
kuruc beszélget (Tegnap ott, máma itt), a Dózsa György unokája. A Vasárnap ve-
zércikkének, újévi beköszöntőjének már a címe is sokatmondó: Petőfi  és Ady. Pe-
tőfi  és Ady, „a ma élő magyarság legnagyobb poétája” életében és költészeté ben 
fellelhető párhuzamokat bontja ki a szerző, hazafi sága sajátosan-mélyen vallásos 
lírája – némi túlzással – a Petőfi  verseihez hasonlóan közérthető.

2. Ady emlékét idéző, nagysága előtt tisztelgő verseket is érdemes felsorolni.
Ady Mariska: Éjféli beszélgetés (Ady Endre szellemével) (1925. márc. 1.), Áp-

rily Lajos: Patroklos alszik. A  halott Ady emlékének (1924. júl. 20.), Bartalis 
János: Sírbeszéd Ady Endréhez. Halálának ötödik évfordulóján (1924. febr. 17.), 
Szentimrei Jenő: Don Juan második élete című verses regényének 17. éneke Ady 
emlékét idézi (1924. júl. 20.). Az első szakaszt elhagyva, három sor módosítással 
kötetbe is bekerült Ady óda címmel.

3. Jellemzőek az Ady életét-költészetét népszerűsítő, elemző írások.
Ady Endre és a nők (1924. júl. 27.). Az Asszonyok Va sárnapja rovatban eléggé 

lényeglátó ismertetés Ady szerelmi lírájáról, Ady és Léda kapcsolatáról, Csinsz-
ka szerepéről Ady életében. ,,Ady szerelmi lírájában, mint mindenben, a teljes-
ség átélését szomjazta, hogy az életet a maga teljességében tudja kifejezni. Ezt 
a költészetet nem lehet és nem szabad a társas illem keretei közé beszorítani, 
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EK egyszerűen azért, mert nem tűri magán sem ezeket, sem semmiféle más korláto-
kat. Abszolút sza badságot kíván, de saját költészete számára is, hogy teljes magát 
állíthassa oda, ha tanulságul, ha gyönyörűségül, ha gyötrelmek okozójául a világ 
elé, mert az a költő s főként a lírai költő rendeltetése, hogy önnön tüzének lángjai 
közt szemünk láttára égjen el.

Ebből a látószögből nézve Ady egyedülálló lírája színekben, bőségben, mély-
ségben és teljességben a legtöbbet a nőknek köszönheti. Léda ösztönzésére tanul 
meg franciául és kerül ki Párizsba, ahol a legjobb cimborája lesz a szépségek bi-
rodalmában ez a nem mindennapi asszony. Ő fedi föl előtte Nyugat kultúrájá nak 
káprázatosan gazdag kincsesházát, és ezzel kapja meg Ady költészete a fér fiasság 
keserű alaphangját, melyből a magyar tétlenség, rövidlátás és tunyaság ostorát 
fonja meg. Lédának köszönheti a »legszebb szerelmet«, amely benne egy vulkánt 
tép föl, s szakadnak, patakoznak nyomán a szebbnél szebb, délszaki buja ságú és 
túlfűtöttségükben páratlanul álló Léda-versek. […]

Mindazonáltal, hogy sokan szerették s hogy sokat szeretett, két von zalma 
tudott csak elhatározó irányt szabni életének és művészetének: Léda és Csinsz-
ka. Egy okos, nagyon művelt és nagyon élő asszony, aki a pálya fölszálló ívét 
rajzolta meg energikus, céltudatos kézzel, és egy fiatal, szinte gyereklány, aki 
az »ifjú karok kikötője« lehetett Ady Endre számára. Akinek meg kell valla nia, 
hogy ezt »az összes szerelmet« ajándékul hozhassa neki. A kis, eszes, önfel áldozó 
Boncza Bertuka nagy áldása volt egyre gyengülő, erőben szemlátomást alá hajló 
utolsó éveinek. […]” Aláírás nincs a cikk alatt, a stílusjegyek alapján azonban 
Szentimrei Jenőre gyanakszunk.

Ady Endre és a tamáskodó újságíró (1923. jún. 3.). A Vasárnapi Újság az előfize-
tők beédesgetése céljából, engedve a kor divatjának, Grafológia rovatot indított, 
már az első számoktól. Egy tamáskodó kolozsvári új ságíró próbára akarta tenni 
a grafológust, egy Ady-levélrészletet küldött el elem zés végett. Az akkor szenzá-
ciószámba menő íráselemzés, lévén találó, ma is ér deklődésre tarthat számot. 
Az eredeti írásminta hason mását is közli a lap: „kodni. Most csak azt tudja / meg, 
hogy hetek óta beteg / voltam. De nyolc nap óta / élni akarok, négy nap óta / 
járok, ődelgek a Tavaszban /”.

És mint nyilatkozik a grafológus? „A végletek embere. Tökéletes jóság és tö-
kéletes rosszaság váltogatják sűrűn egymást a lelkében. Sokszor elképzelhetetlen 
akaraterejű, de ugyanakkor szánal mas akaratlanságot is mutat. Föltétlenül mű-
vész, zseni. Szereti, ha becézik, ő azon ban rideg kegyetlenséggel képes gyötörni 
az őt szeretőket. Forrongó, forradalmi kedély, aki állandó nyugtalanságok között 
hányódik. Semmiféle gazdasági érzéke nincs, a pénzt a legkönnyelműbben el-
szórja. Szexuális életében túlzottan szenvedélyes, sok tekintetben aberrációs haj-
lamú. A nőkkel szemben állhatatlan.” „A kételkedő Saulusból az eset óta Paulus 
lett” – fűzi hozzá a szerkesztő.

Becsky Andor: Az erdélyi irodalom mai keresztmetszete I. (1924. okt. 12.). A lap 
teret enged a vitatkozó kedvű fiatal íróknak. Becsky Andor ezzel az írásával 
kezdeményez. Elmarasztalja az erdélyi írókat, vidékiesek nek, elmaradottaknak 
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bélyegzi őket. A szerző szerint sok az Ady-, Tagore-, Szabolcska-, de még a Pe-
tőfi -utánzó is. Megállapítja: nem utánozni kell Adyt, hanem folytatni. Hiszen 
alapjában más a kor, amelyben az erdélyi magyarság szószólói, a költők élnek.

Fehér Dezső: Nagyváradi Napló (1924. ápr. 20.). A lap felkérésére Fehér Dezső 
néhány sorban visszaemlékezik 30 esztendős szerkesztői pályafutására, a Nagy-
váradi Napló 26 éves múltjára: „Amikor aztán a Nagyváradi Naplót megalakí-
tottam 26 év előtt és éles újságíró szemem meglátta a redakciómba került olyan 
kiváltságos tehetségeket, mint Ady Endre, Nagy Endre, […] Dutka Ákos, Juhász 
Gyula, […] Emőd Tamás, Ligeti Ernő, Zsolt Béla, Antal Sán dor – tehetségimá-
dó rajongásommal igyekeztem őket ráeszméltetni, hogy a vi déki szerkesztőségi 
műhely csak rövid stációja lehet talentumok meddő pazarlásá nak. És életem, új-
ságírói pályám alkony felé közeledő öregségének legnagyobb boldogsága és büsz-
kesége, hogy azok a fénysugarak, melyek redakciómban lob bantak fel, ragyogó 
meteorjai lettek a magyar irodalomnak és az újságírásnak, míg én megmaradtam 
a régi műhely Házőrzőjének, ahová várom, várom a hozzá juk hasonló újakat, 
fi atalokat. […]”

Kőműves [N.] Lajos: Ady Endre zilahi iskolája (1923. júl. 22.). A  riporter a 
zilahi Wesselényi-kollégiumról ír. Megszólaltatja Ady egy kori tanárai közül Both 
Istvánt és Kerekes Ernőt, s részletesebben ír Kincs Gyuláról.
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EK Kuncz Aladár: Ady Endre (1924. júl. 27.). Az Ady-szülők aranylakodalma alkal-
mából rendezett zilahi Ady-ünnepen elmondott beszéd. Irodalom történeti érde-
kessége miatt teljes egészében újraközöltük a Korunk 1977/11-es Ady-számában. 
Máig érvényes értékeléséből rövid idézet: „Vajda János, Reviczky és Komjáthy is-
mert hajótöröttei egyéni költői próbálkozá saiknak, s áldozatai egy nagy korszak 
elfogult kritikai szellemének, amely a mű vészi szépet csak a maga alkotta kódex 
értelmében volt hajlandó elképzelni. Márpedig tudnunk kell, hogy Petőfi forra-
dalmi fellépése előtt is volt magyar líra, amelynek sokoldalú műformai kísérlete, 
zengzetes és szuverénül költői nyelve minden folytatás nélkül maradtak, mert a 
Petőfi fellépésével megnyílt irodalmi éra éppen ezzel az irányzattal állott szöges 
ellentétben. Mindenki előtt ismeretesek a Petőfi–Arany-korszak nagyszerű ered-
ményei, de nyilvánvaló az is, hogy mikor ez az irányzat alkonyulatba hajlott, az 
elkövetkező lírai megújulásnak föl kellett venni a kapcsolatot azokkal a költői 
irányokkal, amelyeket a népies nemzeti iskola feledésbe merített.

Ady fellépése lírai költészetünk egy szakadékának merész áthidalását jelen-
tette. Szerepe forradalminak látszik az őt megelőző epigon korszakkal szemben, 
s mégis szélesebb alapján áll a hagyományoknak, mint elődei, mert messzibbre 
nyúl vissza a múltba, s egyetemesebb szempontokat ölel magához. Költészeté-
nek meg van az a jelentősége, hogy nemcsak új világszemléletet hozott, nemcsak 
bekap csolódott a nyugat-európai irodalmi áramlatokba, hanem a magyar lírai 
költészetet egyetemessé is tette.”

Ion Minulescu jeles román szimbolista költő a román kormányt képviselte a 
zilahi ünnepségeken. Íme egy részlet a beszédéből: „Amikor mi ma Ady Endre 
szellemének hódolunk, úgy érzem, hogy ez becsü letünkre válik, mert szívünk 
érzésének, román kultúránk erősségének bizonysága, hogy tiszteljük nagy író-
inkat és művészeinket. Ebben az ünneplésben találkoznak most a román és ma-
gyar intellektuelek. A román írók múlt évi erdélyi turnéján nagy örömmel ta-
pasztaltam, hogy a magyar írók megbecsüléssel és testvéri ér zéssel közelednek 
hozzánk. Most mi jöttünk el, mert érezzük, hogy a kapcsolat, mely gondolkozá-
sunkat, érzésünket egybefűzi, csak erősödött. A találkozás hídját fel kell építeni 
az égig, ahova nagy szellemeink költöztek. Az ő árnyékaikban talán mégis meg 
fogjuk egymást ismerni, talán annyira össze fogunk forrni, amint egy pár em-
ber a boldog harmonikus házasságban, hogy egész életre össze legyenek fűzve 
románok és magyarok. Tíz év előtt egy különös nyár-éjszaka volt, melyről Ady 
megrendítő költeményét hallottuk ma művészi előadásban. Most egy különös 
júliusi napot élvezünk, amikor a román és a magyar intellektuelek szeretettel, 
tisztelettel találkoznak egymással.

Ady Endre! Ady Endre! Halld meg szavunk fenn az égi szférákban! Neked két 
hazát adott végzeted, mert Románia is fiának adoptál, magának követeli a magyar 
nyelven zengő világhírű költőt. Az övé is vagy, ha magyarul énekeltél is, és mi 
éppoly büszkék vagyunk arra, hogy van egy ilyen, a népek lelkébe világító szel-
lemünk, mint másik hazád, Magyarország. Román és magyar megértőid gyújtják 
meg ma hódolatuk tüzét dicső emlékednél, mely élni fog minden időn át!”
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Nagy Sándor: Ady Endre ősi otthonában (1923. szept. 23.). Nagy Sándor, a zi-
lahi Szilágyság szerkesztője Érmindszenten meglátogatja az Ady-szülőket. Beha-
rangozza a következő évre esedékes aranylakodalmat. Az 1924-ben sorra kerülő 
ünnepségek előkészítésében, megszervezésében oroszlánrésze volt.

Szentimrei Jenő: Ady Endrét ünnepeljük (1924. júl. 20.). Az Ady-emlékszám 
vezércikke. A szerző számba veszi a hagyományokat, a nagy elődöket: Petőfi, Ke-
mény Zsigmond, Jósika, Szenczi Molnár, Apáczai Csere, Bod Péter nyugszik töb-
bek között az erdélyi földben. Két jelentős bölcsőt ringatott: Aranyét és Adyét.

Szentimrei figyelmeztet: az ünnep elszáll, Ady méltó ünneplése az lenne, ha 
mindenki szívébe zárná-fogadná, ha a hétköznapok nyomorúságai között sokan 
hirdetnék azt a hitet, képviselnék azt az eszmét, amelynek jegyében aznap Zila-
hon az ünneplő poéták egybesereglettek az ország minden zegéből-zugából.

Szentimrei Jenő: Lenci bácsi (1924. aug. 3.). Beszámoló riport az emléktáb-
la avatásáról, Érmindszentről. Ugyanakkor kitűnő portrét fest Ady Lőrincről, 
amely nem esik pontosan egybe az irodalomtörténészek beállításá val, miszerint 
fia költőmesterségét értetlenül, ellenkezéssel szemlélte volna.

Ady Endre és a színház (1924. júl. 20.). A Vasárnapi Újság Színháza rovatban 
a szerző kimutatja, hogy Adyra nem voltak olyan nagy hatással a világot je-
lentő deszkák, mint a költői nagyságban hozzá mérhető Vörösmartyra, Petőfire 
vagy Aranyra. Noha Ady is írt színdarabot, színházi kritikát meg éppen bőven, 
s  a Nagy Endre-féle kabarénak is hosszú ideig lelkes közönsége volt, mégsem 
tudta – valószínűleg alkati adott ságai miatt – érdeklődését hosszú távon ébren 
tartani.

4. Ady-vonatkozású képekből is adjunk egy kis ízelítőt: Az Ady-szülők, Ady 
szülőháza, Ady érmindszenti szobája, Nagy Sándor, a költő zilahi tanára (1923. 
szept. 23.), az Ady-szülők, Ady az érmindszenti kúria kerti lugasában, Ady és 
Csinszka Ferenczy Zsizsinek dedikált képe, Ady dedikált képe Zsukának (Dénes 
Zsófiának), Boncza Bertuka képe 1914-ből, a Zokszó Ferenczy Zsizsihez fotókópi-
ája, az érmind szenti új kúria, Ady-szülőház (1924. júl. 20.), Ady arcképe a vasúti 
szabadjegyen, az érmindszenti emléktábla (tervezője Kós Károly), az Ady-ünnep-
ségek rendezői és főszereplői autogramjainak fotókó piája (1924. júl. 27.).

Mai szemmel nézve természetes, hogy a kolozsvári Vasárnapot és a Vasárna-
pi Újságot létrehozó polgári radikális írók, újságírók csoportja, akik a társadal-
mi bajok orvoslásának módját a dolgozók egymásra találásában, a közös múlt 
megismerésében, egymás munkájának, az  évszázadok folyamán összehordott, 
felhalmozott kulturális kincseinek kölcsönös megbecsülésében látták, sokszor 
folyamod tak Ady Endréhez megtartó példáért. Ehhez jelentős mértékben az is 
hozzájárult, hogy a költő Szentimrei Jenőre már korábban nagy hatással voltak 
az Ady-versek, s a személyes ismeretség, barátság mintegy predesztinálta arra, 
hogy a Kolozsvárt 1918 januárjában Ady-írással (Egy ismeretlen Korvin-kódex 
margójára) indult lapjában, az Új Erdélyben meghirdetett elve ket a későbbiek fo-
lyamán a Vasárnapban és a Vasárnapi Újságban, akkor már mint Ady eszméinek 
elkötelezett terjesztője és népszerűsítője váltsa valóra.
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EK Szabó Zsolt

Benedek Elek (1859–1929)

Az idei esztendő Ady halálának centenáriuma, kerek Kazinczy-, Móricz- és Be-
nedek Elek-évforduló is egyben, és ha kilépünk a szűken vett irodalom kereteiből, 
akkor a néprajztudós dr. Kós Károly és a népmesekutató Kovács Ágnes születésé-
nek is centenáriuma – hogy csak szűk kalotaszegi keretekben gondolkozzunk.

Nem volt túl sok szerencséje Benedek Eleknek sem a kortárs, sem a későbbi 
korok irodalomtörténészeivel, egy kicsit mintha kilógott volna mindenik előre 
kimódolt skatulyából. Nem volt elég modern, sem kellőképpen népnemzeti mo-
dorú, meg aztán egyik irodalmi-politikai csoportosulás mellett sem kötelezte el 
magát kizárólagosan. Így fordulhatott elő az, hogy bár jelképesnek számított 
hazatérése, végleges hazatelepedése Kisbaconba 1921 derekán, amikor százezrek 
fogtak okkal vagy ok nélkül vándorbotot a kezükbe és hagyták ott szülőföldjüket, 
Erdélyt, 1929-ben bekövetkezett halála után népszerűsége inkább csak szűkebb 
pátriájában volt töretlen.

Ebben nagy szerepet vállalt a kereken ötven esztendeje felavatott kisbaconi 
Benedek Elek Emlékház, illetve Benedek Flóra, majd Bardócz Dezsőné Lőrincz 
Júlia, a leány és az unoka, akik a személyes emlékekkel színesített kalauzolása-
ikon túl a zarándokhellyé vált kúria fennmaradásáért vívott mindennapos küz-
delemben állták a sarat. Elsősorban nekik köszönhető, hogy tovább élt Benedek 
Elek legendás alakja, a diktatúra mostoha körülményei között is szinte családtag-
ként beépült sok ezer gyermek és ifjú tudatába.

Mérhetetlenül gazdag Benedek Elek szellemi öröksége. Szakemberek vitat-
koznak azon, hogy száz vagy háromszáz kötetnyi. Egy 1927-es levelében a Mak-
kai Sándor Ady-könyvéről szóló füzetkéjét a 147. műveként emlegette, de hát a 
sok-sok második és ki tudja hányadik kiadást megért eredeti szépirodalmi alko-
tások (regények, elbeszélések, versek, gyermektörténetek), fordítások, mesék, tu-
dománynépszerűsítő írások aprólékos összehasonlító filológiai munkával is csak 
nagyon nehezen vehetők pontos leltárba. De bízzuk ezt a kutatókra, mert például 
a Perjámosi Sándor által immár három kötetben közzétett, eddig számon sem 
tartott, többnyire álneveken jegyzett hírlapi cikkei arra figyelmeztetnek, hogy 
van még mit keresni a korabeli sajtóban.

Benedek Elek örökségének elsősorban egy vonulatára hívnám fel a figyelmet: 
pályája kezdetétől nagyon tudatosan fordult a gyermek és a nép felé. Képviselőhá-
zi beszédétől, amely a jó gyermek- és ifjúsági könyvek kiadásának támogatásáról 
szólt, a Magyar mese- és mondavilágon át minden alkotását egyetlen cél szolgála-
tába állította: a jobbágyfelszabadítás óta rohamosan háttérbe szoruló hagyomá-
nyos falusi és a városi polgári műveltség értékeinek egymást termékenyítő ha-
tásában vélte megtalálni a korszerű magyar műveltség forrását. Nem egyszerre, 
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fokozatosan jött rá, hogy kár par-
lagon hagynia népmesei tudását, 
mesélőkészségét, s  az élőbeszéd 
fordulataival fokozatosan, de na-
gyon eredményesen egységesítet-
te, magyarosította, vagy ha úgy 
tetszik, egyenesen székelyesítet-
te a 19–20. század fordulójára a 
köznyelvet.

Ösztönzője lehetett az a tény 
is, hogy az akkortájt rohamosan 
magyarosodó Budapesten, Bene-
dek Elek új életterében, nemcsak 
a szűk családi, hanem a tágabb 
polgári környezettel is meg akar-
ja ismertetni az otthonról hozott, 
hagyományos értékeket. S a saját 
családi, a keze ügyében levő helyi 
és erdővidéki mesekincsből kiin-
dulva mintegy körkörösen veszi 
birtokba és adja tovább előbb a 
szűkebb pátriája, Erdővidék, Szé-

kelyföld, aztán az egész magyar nyelvterület s végül a világ mesekincsét.
Gyűjteménye talán a legnagyobb példányszámban megjelent könyv volt – 

a kilencszázas évek elején két esztendőben, még Jókait is megelőzve, a legnép-
szerűbb, a legnagyobb példányszámban kiadott író, s a szűkebb-bővebb váloga-
tások, díszes és ponyvakiadások, amelyek az író életében, és azóta is, napvilágot 
láttak, túlzás nélkül a magyar irodalmi és köznyelv fejlődésére olyan hatással 
voltak, amely a Bibliáéhoz mérhető csupán. A belőlük eredő szólások, szólásha-
sonlatok, bizonyos kezdő és záró népmesei fordulatok azóta is szerves részévé 
váltak nemzedékek mindennapi beszédének. Az Óperenciás tengert, az üveghe-
gyeket, a tojáshéjba kerekedő és a Küküllőn leereszkedő boldog egymásra találó-
kat, akiknek lakodalmán előzőleg Hencidától Boncidáig folyt a mindenféle földi 
jó, vagy az ásó-kapa s a nagyharang, a köszönd, hogy öreganyádnak szólítottál 
sok tucat társukkal – ezeket mindenütt ismerik, ahol legalább emlékcserepeiben 
él még a magyar nyelv. Ezért is válhatott közmegegyezéssel születése napja (szep-
tember 30.) a magyar olvasás napjává a Kárpát-medencében.

És mint oly sok népmesei hőse, Benedek Elek alakja is legendákkal övezett, 
Elek apójává, majd Elek nagyapójává vált egy nemzetnek, még mielőtt korban 
odaőszült volna. Hamuba sült pogácsájából mindannyiunknak jutott, és rajtunk 
is múlik, hogy továbbadjuk ezt az örökségünket.

Benedek Elek idehaza és Magyarországon is többször kiadott Édes anyaföl-
dem! Egy nép s egy ember története című, 1920-ban írott önéletrajzi regényében 
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EK részletesen taglalja a csa-
lád történetét, a  székely-
udvarhelyi diákéveket. 
Tanárnak készült, de az 
irodalom és az újságírás 
múzsái csábításának en-
gedve hamarosan pályát 
módosított, belekóstolt a 
politikusi életbe, ám ha-
marosan kiábrándult be-
lőle, s  csupán tollára szá-
mítva folytatta napi harcát 
falus felei, a  székelyek, 
a  magyarok életének job-
bá, igazságosabbá tétele érdekében.

Miért is tartjuk fontosnak ma is kézbe venni Benedek Elek írásait, intő sza-
vára fi gyelni? Sokat és mégis nagyon keveset változott a világ az elmúlt száz év 
alatt. Elég csak arra gondolnunk, hogy a történelem zsákutcába kényszerítette 
nemcsak szűkebb pátriánkat, de az egész közép-kelet-európai térségben lakókat, 
s a gazdasági élet a maga vadkapitalizmusra emlékeztető módszereivel a kiegye-
zés korabeli állapotokat juttatja eszünkbe. A mai írónak, újságírónak kell ismét 
felvállalnia a társadalom lelkiismerete szerepét, akárcsak Benedek Eleknek a 
maga korában. Ma is vannak mandátumvigécek, s  a korrupció elképzelhetet-
len méreteket ölt, a társadalom jelentős része leszakad, a napi megélhetés válik 
kérdésessé. Milliók vándorolnak munkát keresni szerencsésebb csillagzat alatti 
országokba. A  Halljátok, emberek! című cikkét akár ma is megírhatná az író, 
s válogathatna, hogy vitriolba mártott tollával a csaló, a tartótiszt, a verőlegény 
vagy a besúgó politikusokat, állami vezetőket vegye-e célba. Esetleg az isiász-
ban szenvedők kórlapjáról értekezne, és a migránssimogatás előnyeit-hátrányait 
mérlegelné.

Eligazodnia sem lenne könnyű a mai politikai életben. A  társadalmi igaz-
ságtalanságok okán természetesen erős szociális érzékenység jellemezné („állj 
a gyöngék, védtelenek mellé, az erősek oldalán harcolni nem virtus” – hirdette 
Testamentumában. Nem lehetne híján a valós alapokon nyugvó, reális önisme-
retnek, ragaszkodna nemzeti kultúrájához, bizonyára erős lenne kötődése szü-
lőföldjéhez, nemzetéhez, művelődésének hagyományos értékeihez, nyelvéhez, 
ellensúlyozandó a világméretű kiegyenlítődés veszélyeit, az  arctalanságot, s  a 
kiutat minden bizonnyal valamiféle egészséges szabadelvűségben látná. Hiszen 
a napi kihívásokhoz alkalmazkodni kell, a kor kérdéseire megfelelő választ kell 
keresni és adni, ha az ember némi felelősséget érez az iránt a közösség iránt, 
amelyből kiemelkedett.

Ezért érezzük ma is példaértékűnek Benedek Elek életét, munkásságát, hiszen 
amint Tamási Áron megírta: több, más volt, mint összes művei.
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Benedek Elek 90 esztendeje született előadását-írását közöljük újra a Brassói La-
pok 1929. május 29-i számából.

Múlt, jelen, jövendő

Alább következő írásomat május 25-én, a  székelyudvarhelyi véndiák-talál-
kozón olvastam fel. Különösen székely testvéreimnek ajánlom a figyelmébe.

A nagy összeomlás után mesét kíván tőlem az Erdélyi Irodalmi Társaság el-
nöke. Mesét a nagyoknak. Ej, de különös egy kívánság, mondám önkéntelen. 
Kiválasztottam a legszebb székely népmesét, Tündér Erzsébetet, új ruhába öltöz-
tettem, s  mégis elfogódottan léptem a kolozsvári közönség elé. Szükségesnek 
véltem megokolni, hogy miért olvasok mesét. Úgy tetszik, mondám, világszerte 
szomorúak a lelkek, a nagyok szeretnének bár néhány pillanatra gyermekké len-
ni: íme, mesét ezért olvasok. És mi történt? Látva-láttam az áhítatos figyelmet a 
kipirult arcokon. A gyönyörűséget a csillogó szemekben. A könnyező megindult-
ságot. A megfeledkezést a gyászba borult jelenről. Gyermekké lettek a nagyok. 
Nem látták a Jelent. Szebb Jövendő képe mosolygott feléjük.

Ez volt írói pályám legszebb sikere.
Mint ahogy közös sorsunk a halál: közös vonása lelkünknek a múltba mene-

külés életünk alkonyán, s a mesék világába való menekülés a nagy megpróbál-
tatások idején. Mennél szomorúbb a Jelen, reménytelenebbnek látszó a Jöven-
dő, annál ellenállhatatlanabb a vágy megpihentetni lelkünket a múlt emlékein s 
megfürdetni a mesék langymeleg vizű tavában. Mennél gyérebb a szebb Jöven-
dőben való reménykedés, annál sűrűbb a múlt időkbe s a mesék világába való 
menekülés. Igaz-é, véndiákok, hogy a mi gyermekkorunkban a mesék birodalma 
egészen a mienk volt, ma pedig unokáinkkal együtt kalandozik lelkünk a mesék 
virágos mezején? Mi ez, ha nem menekülés a Jelen gyötrelmes gondjai elől? 
Érzitek-é, véndiákok, hogyne éreznétek: gyermek-ifjú korunkban, ami nem vala 
szép, mint szépül meg az élet alkonyán? Ami könnyet fakasztott egykoron, mo-
solygássá mint szelídül? Mennyi drága, édes emlék elevenedik meg lelkünkben 
most e pillanatban is, amint egymásra nézünk! Talán az egyetlen vagyon, ami 
megmaradt, de minden földi kincsnél értékesebb: egy napra (ha egy pillanatra 
is!) feledteti velünk a bús gondolatot: az álmodott szép öregség helyett mély szo-
morú öregséget értünk.

Ó, mely szép volt a mi gyermekifjúságunk! Csudaszép, mint Tündér Erzsé-
bet meséje. S hogy szépül mind szebbé a gyermeki képzelet teremtette tündér-
város; tündérváros szélén a rét odvas, vén fűzfáival; Budvár az ő komor hom-
lokával; Csicser, tövében kerek koronájú vadkörtefájával; a Küküllő csendesen 
folyó vizével; a kápolna rejtelmes némaságával. És hogy szépül meg mindenek-
felett a régi kollégium, melynek ódon falai közt rang- és osztálykülönbséget nem 
ismerénk. Ahol háziszőttes és bársonyruhás gyermekek lelke összefonódott: 
együtt rajzoltuk, színeztük a szép jövendőt, építők a fellegvárakat. Való igaz, 
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EK a mi professzoraink nem valának nagytudományú emberek, de halhatatlan di-
csőségük, hogy faji és felekezeti különbséget nem ismerő szeretetre neveltek. 
Embert, egész embert nevelt a mi második édesanyánk. Embert, kinek lelkét 
gyűlölet nem terheli. Embert, ki megbocsát az ellene vétkezőknek. A  mi má-
sodik édesanyánk keblére ölelte a más nyelvű gyermeket, ki magyar szóra kért 
befogadtatást; keblére ölelte minden felekezetnek a gyermekét; s hűtlenné tenni 
amazt a fajához, emezt a hitéhez, sohasem kísérelte meg.

Mely felemelő érzés megállapítanunk ezt a lelki emelkedettséget a mi máso-
dik anyánk sírja felett! Megsirassuk? Van-e még könnyünk? Mi már elsírtuk min-
den könnyeinket. A mi lelkünkre úgy ránehezedett a megélhetésnek, a gyerme-
keink, az unokáink jövendőjének gondja, hogy könnyeinknek forrása kiszáradott. 
Nincs, nincs nekünk, nincs időnk sokáig pihenni a múlt emlékein. Nekünk nem 
szabad letörni a Jelen sok és nagy gondjai alatt. Nekünk meg kell ifjodnunk, vén-
diákok, s minden gondolatunkat, minden törekedésünket, minden munkánkat a 
jövő nemzedék szolgálatába kell hogy állítsuk. Ennek kell szentelnünk minden 
erőt, minden lelkességet, minden elszántságot, minden kitartást, ami székely ős-
erőnkből még megmaradt.

Ne felekezeti Akadémiákon járjon az eszünk, de népházakon, véndiákok! Ki a 
faluba, a nép közé: menteni a menthetőt! Ébren tartani a másfajta népek gyűlö-
letét nem ismerő nemzeti öntudatot. Pótolni az iskolák kényszerű mulasztásait. 
Feltámasztani az egyszerű, tisztes viseletet a ruházkodásban. Az ősi erkölcsöt a 
lelkekben. Amikor kontraktus volt a székely adott szava. Feltámasztani a székely 
népművészetet ősi eredetiségében, ősi szépségében, s  kivinni a világ piacára, 
hadd lássák világszerte népünk elméjének találékonyságát, lelkének művészi ér-
zékét, kezének ügyességét. Lássák és csodálják.

Ki a faluba! A költő vigye a legszebb versét; az író a legszebb történetét; az 
énekes, a muzsikus vigye vissza a nép saját, de elfelejtett nótáit. Azokat a nótá-
kat, melyeket nagy magyar művészek, Bartók és Kodály, megnemesített formá-
ban vittek ki a világba s szereztek a székely névnek nagy becsületet.

Szedjük össze maradék erőnket, véndiákok, s teremtsük meg a Székely Nép-
művelő Társaságot. Itt is, ott is épülnek már a népházak, a művelődésnek e temp-
lomai: töltsük meg e házakat értékes tartalommal, nevezetesen léleknemesítő, 
elmegazdagító történetekkel, versekkel, nótákkal s népünk boldogulását segítő 
mindenféle jó tanácsokkal. Lelki nemesedés és anyagi boldogulás: e két fő célt 
kell szolgálnia a Székely Népművelő Társaságnak, melynek munkás tagja legyen 
minden székely, kit jó szerencséje és tanulása a művelt emberek sorába emelt. 
Az orvos tanítsa a jó egészség, a művelt gazda a több termelés kátéját; művelt 
iparos, művelt kereskedő a maga példájával hirdesse a műveltség hasznait. Költő, 
író, művész szívet, lelket nemesítsen, nagy cselekedetekre serkentsen – ímé a 
program.

Mi nem járhatunk többé a múlt időkben kitaposott utakon: új utakat kell vág-
nunk, s erre terelni a nyomunkba lépő nemzedéket. Az úrinak nevezett, „Fenn 
az ernyő, nincsen kas”-pályákat eltemette a nagy összeomlás, más útra kell hát 
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terelnünk egy részét a művelt ifjúságnak. Hangsúlyozom: művelt ifjúság. Mű-
velt szántóvetőket, művelt iparosokat és kereskedőket kell nevelnünk, s ebbeli 
munkánkban ne riasszon vissza, hogy ez idő szerint gazdának, iparosnak, ke-
reskedőnek rettentő küzdelem az élete. Előbb-utóbb felülkerekedik, s köztudattá 
válik a belátás: országos érdek gazdának, iparosnak, kereskedőnek a műveltsége, 
s ország ellen való nagy bűn e célú munkánkban minket megakasztani.

Most pedig, halljátok-e, véndiákok, ne sirassuk többet a mi második édes-
anyánkat, inkább tegyünk fogadalmat sírja felett. Miként Kádár Kata és Gyula 
Márton sírjából kinőtt két kápolnavirág, lám, a mi második édesanyánk sírjából 
is kinőtt egy szépséges szép virágoskert: minden virága egy-egy apostola a nép-
művelésnek. Ifjítsa meg egész valónkat a látása ennek a virágos kertnek, s  te-
gyünk fogadalmat: miként e kertnek virágai szép ifjúságukat, szenteljük mi is a 
jövendő nemzedéknek még hátralehető napjainkat.

Isten minket úgy segéljen!
(Kisbacon, 1929. május)
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December 1-jén Faragó Pál
(1886–1969) főmérnök, sakk-
olimpikon halálának van a 

félszázados évfordulója. Kecskeméten 
érettségizett, majd a budapesti mű-
egyetemen szerzett 1907-ben mérnö-
ki diplomát. Vasútépítésnél, vízszabá-
lyozásnál dolgozott. Mint az állami 
jószágigazgatóság mérnöke került Ko-
lozsvárra az 1910-es években. Az első 
világháborús fogság után a román 
állam is alkalmazta geodéziai mun-
kálatoknál. 1899-ben indult sakkozói 
karrierje, mely az 1936-os müncheni 
sakkolimpián szerzett aranyéremmel 
csúcsosodott ki. 1955-ben megszerez-
te a nagymesteri címet. Számos szak-
lapban közölt cikkeket, sakkfelada-
tokat. A Lutheránus temető szövérdi 
Szász-sírboltjában pihen.

December 2-án Ruzitska György
(1786–1869) halálának lesz a másfél 
százados évfordulója. Az  ő nevéhez 
fűződik a város zenei életének meg-
szervezése. Bécsben született, s a Bán-
ff y család hívására 1810-ben költözött 
Erdélybe, 1819-től pedig Kolozsvárt 
zenetanításból élt. Egy ideig a szín-
háznál karmesteri állást is betöltött. 
Ő  alapítja meg 1819-ben a „Musikai 
Egyesületet”, majd azt 1837-ben Zene-
konzervatóriummá alakítja át. Ennek 
keretében zeneoktatás folyik, s  igé-
nyes zeneműveket adnak elő koncer-
teken. Minden Kolozsvárt megforduló 
zenész bekapcsolódik a konzervató-
rium munkájába, többek közt Erkel 
Ferenc is. Ruzitska jelentős zeneszer-
zőként: operát, szimfóniát, 5 misét, 
4 vonósnégyest, nyitányokat, zenepe-
dagógiai műveket komponált. Önélet-
rajzát is megírta. Szürke márványosz-
lopa a Brassai-sír előtt található.
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December 6. Józan Miklós (1869–1946) unitárius püspök másfél százados 
születési évfordulója. Tordatúron született, a kolozsvári kollégiumban tanult és 
végezte a teológiát. 1892–1895 között Oxfordban képezte magát. 1896-tól to-
rockói, majd 1899-től budapesti unitárius lelkész, 1902-től esperes, 1920-tól 
püspök helyettes is. 1941-ben, Varga Béla lemondását követően került a főpásztori 
székbe. Verseket írt, zenét szerzett, fordított angolból. A Kertek parcella egykori 
Fekete-kertjében fehér márvány emlékkövén e sorok olvashatók: „Mi mindenütt 
otthon vagyunk, / Mi mindég hazame gyünk!” 2001. augusztus 25-én Lakitelken 
leleplezték mellszobrát.

December 8. Pusztai Béla (1862–1894) színművész korai halálának a 125. 
évfordulója. Nagyváradon született, 1882-ben indult színészi karrierje. 1887-ben 
már Budapesten is fellépett, 1888-tól haláláig a kolozsvári színház oszlopos tag-
ja. Jeles komikus volt, színdarabokat is írt. Márványbetétes klasszicizáló termés-
kő sírköve a II. C parcella nyugati szélén az útra néz, rajta e sírvers olvasható: 
„Művész hazája széles e világ! … / A te világod már a néma sír, / Kit oly gyakorta 
megnevettettél, / E kis halomnál ma zokogva sír.”

December 17. gróf Bánff y Miklós (1801–1894) királyi főpohárnokmester ha-
lálának is a 125. évfordulója. A Tomaj nemzetségbeli losonci Bánff yak neve már a 
13. századtól állandóan szerepel a magyar történelemben. A család különböző ágai a 
18. század elejéig mind grófi  vagy bárói rangot nyernek. Mikor az addigi grófi  ág ki-
hal, a bárók közül éppen az itt nyugvó Miklóst emeli az uralkodó 1855-ben osztrák, 
majd 1880-ban magyar grófi  rangra. Marosvásárhelyen végzi a Református Kollégi-
umot, egy ideig a Királyi Táblánál ülnök. 1836–1848 között Alsó-Fehér megye főis-
pánja. Később bonchidai birtokán gazdálkodik. Az uralkodói kegy 1852-ben valósá-
gos belső titkos tanácsosi címre méltatja, azután egyre-másra kapja a kitüntetéseket, 
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míg 1882-ben főpohárnokmester lesz, 
a  korabeli hét magyar zászlósúr egyike. 
Mint zászlós úr a főrendiház tagja lett. 
Második házasságát iktári Bethlen Kata 
grófnővel kötötte. A  főúr legáldásosabb 
tevékenységét református főgondnokként 
fejtette ki. Budapesten halt meg, a kolozs-
vári Farkas utcai templomban ravataloz-
ták fel. Szász Domokos püspök temette. 
Az elhunyt gróf nem kívánkozott az iktári 
Bethlen-kriptába kerülni, annak déli fala 

mentén ásták meg sírját. A falra erősített címeres bronztáblán olvasható felirata. 
Nevét és vagyonát is örökölte unokája, az író-politikus Bánff y Miklós.

December 23-án Jeney Lajos (1894–1981) orvos-művész 125. születésnapjára 
emlékezhetünk. Nagyenyeden született, a kolozsvári egyetemen 1919-ben szer-
zett orvosdoktori diplomát. Az 1920-as évektől a Zsíl-völgyi Vulkánban orvos, 
utóbb a kolozsvári Dermata Cipő- és Bőrgyár üzemi orvosa. Szecessziós foganta-
tású linómetszetei, rézkarcai, könyvillusztrációi jelentek meg különböző kiadvá-
nyokban. Ex libriseivel is sikert aratott.

December 27-én Ruzitska Béláné Raczek Zsófi a (1843–1919) hegedűművésző 
emlékét idézzük fel halálának százados évfordulóján. Két testvérével, Frigyessel 
és Viktorral együtt csodagyermekekként járták be egész Európát, koncertjeiken 
unisonóban hegedültek. Zsófi a különben a kor legkiválóbb magyar hegedűművé-
szének, Joachim Józsefnek volt a tanítványa. Férjhezmenetele után Kolozsvárt 
telepedett le, s az itteni Zenekonzervatóriumban tanított. Urnával díszített ter-
méskő síroszlopa a Ruzitska Györgyé mellett állott, külön kis kertben, 2000 táján 
elpusztították.

December 29. Éjszaky Ödön (1875–1944) festő- és fotóművész halálának a 
75. évfordulója. A vígjátékíró és vasúti mérnök Éjszaki Károly fi aként Budapesten 
született. A kolozsvári egyetemen szerzett államtudományi doktorátust. Utána a 

vasúti üzletvezetőségen dolgozott a hata-
lomváltozásig, majd a magyar konzulátusi 
kirendeltség tisztviselője volt. A Deák Fe-
renc utcában húgával együtt fényképészeti 
műtermet vezetett. Felvételei az 1930-as 
években a sajtóban is megjelentek. Nyaran-
ta az édesapja sztánai villája körül kialakult 
polgári társaság egyik lelkes vezetője volt. 
Rajzai, pasztellképei, karikatúrái tükrözik 
a korabeli társadalmi életet, a  sztánai tá-
jat. Családi sírjukat az 1960-as évek végén 
elpusztították, de feliratos kis táblájuk a 
közeli Gyergyay-síroknál megőrződött.
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Szilágyi Domokos

Érmellék

Emlékezésként Ady Endrére

A „hét szilvafa” most őszi fényben ragyog.
Alkonyati bíbor hullik a sűrű csendre.
Amíg az Ér elér a messze Óceánig:
Rólad csobog halkan mindenütt, Ady Endre.
Majd fél évszázad szállt el, s a rög, melyből fakadtál,
szelíd-barnán, puhán mindig Téged idéz föl.
A föld mélye dereng, fölcsillan tompa fényben.
Ki örökre megóvtad az elsötétedéstől,
most marék por, néhány csont, tűnt élet vagy csupán, –
s számunkra mégis: élő, izzó, hús-vér valóság.
És hiába van ősz, lásd, egy könny sem hullik el,
hogy sirassa az élet halálos, gyatra sorsát.
Igaz volt igazad – s kellett-e más egyéb ok,
hogy érte meglakolj, hogy sújtsa tettel-szóval
élted s minden sorod a rút igaztalanság – – ?
Szilárd szó kellett és nem elszálló, könnyű sóhaj –:
a Te szavad volt. – Vertek? – Visszaütöttél. – Harc volt,
harc életre-halálra, sőt, a halálon túl is.
Tiporták – de igaz volt a póri jog, szabadság,
s porba kellett hogy hulljék az úri Corpus Juris.
– Te tetted, Ady Endre? – Hazugság. Nem Te tetted:
Tették a milliók, akik szavaddal szóltak.
Szóltak a milliók – és remegtek az ezrek.
Sötétedett a tegnap – s szavadban jött a holnap.
Szentségtörő valál, gálád, istentelen ?
Előtted porba hullott száz cafra, ósdi oltár,
mert új Isten nevében kegyetlen rátapodtál;
– minden bűnöd ez volt csupán – de nem elég ez?
Százszorosan elég volt, százszorosan elég
az elkárhozáshoz és az üdvözüléshez.
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 És lásd, szállnak az évek, új tavaszok fakadnak,
és Te átlépsz fölöttük, amint suhannak rendre;
de mindenikben ott van lábad nyoma, az égő, –
intő jelként a késő koroknak, – Ady Endre.
Megköszönjük, hogy fájtál, mert dallal balzsamoztál
minden sebet, hogy többé soha, soha ne fájjon…

 S amíg Rád gondolok, bársonyos-neszű szárnnyal
 az érmelléki éj lágyan elsimul a tájon.
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Az első kolozsvári zsidó sportegyesületet, a Haggibort 1920-ban alapították, 
Weiszburg Chaim, Giszkalay János, Nossin Mór, dr. Krämer Ármin és dr. Knöpfl er 
Bernát közbenjárásával. Az egyesület első elnökének dr. Fischer Józsefet válasz-
tották, akinek munkássága az ifjúsági testnevelés megszervezésében igen jelen-
tős volt.

Az egyesület gyors fejlődésében igen fontos szerepet játszott a klub második el-
nöke, Stotter Aladár. Sportember lévén, Stotter új szemléletet hozott a vezetőségbe, 
a hangsúlyt a hosszú távú fejlődésre fektette. Stotter maga is kiváló labdarúgó volt, 
aki 1904-ben részt vett a Kolozsvári Atlétikai Club első csapatának megalapításá-
ban, s ennek játékosa volt az első világháborút megelőző években. Hirsch Elemér 
és Jakobi Dezső szerepelt a román válogatottban is, előbbi az 1924-es párizsi olim-
pián részt vevő válogatottnak is tagja volt, emellett számos országos bajnoki címet 
szerzett korcsolyázásban, a Kolozsvári Korcsolya Egylet színeiben.

Nem meglepő, hogy a Haggibor is labdarúgásban érte el első sikereit, már a 
húszas évek legelején. Ám Erős Vilmos munkásságának köszönhetően a klubban 
megjelentek más szakosztályok is. Az első, igen sikeres, a tenisz volt: Devecsery 
Ancy Kolozsvár bajnokságát nyerte meg, Radó Ernő és György, Simon Endre, Erős 
Géza, Schwartz Klári és Erdős Lili számos versenyről tért vissza győztesen.

Szintén a húszas évek elején alakult meg a vívószakosztály is, ahol edző-
ként sikerült megnyerni a város vívómesterét, Schenker-Ozoray Lajost. A  két 
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világháború közötti időszak talán legsikeresebb versenyzője Herczeg Tivadar 
volt, aki az országos tőrbajnokságon 1934- és 1935-ben második, 1933-ban har-
madik, 1931-ben negyedik helyet ért el. Társai közül feltétlenül ki kell emelni 
Mózes Jenőt, Erős Gézát és Lászlót, akik szintén országos szinten jegyzett ver-
senyzők voltak. Mózes például az 1933-as kerületi bajnokság mindkét fegyverne-
mét (tőr és kard) megnyerte. Erős László pedig bronzérmet szerzett az 1935-ben 
Tel-Avivban megrendezett nemzetközi versenyen.

A  Haggibor legsikeresebb szakosztálya az asztalitenisz, versenyzői közül 
Paneth Vilmos világklasszis sportoló és később edző volt. Hasonlóan kimagas-
ló sporteredményekkel rendelkezett Diamandstain Ervin is, mindketten tagjai 
voltak az 1936-os világbajnokságon ezüstérmet szerző román válogatottnak. 
Panethről fontos megemlíteni, hogy edzőként a Kolozsvári MSC-vel ötször nyerte 
meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, tanítványai tizenhat világbajnoki és har-
minckét Európa-bajnoki címet szereztek.

Az egyesület fejlődését mutatja, hogy 1939-ben már úszó-, teke-, vízilabda-, 
síelés- és turizmus-, sakk-, atlétika- és ökölvívás-szakosztályai is voltak. Ám a 
látványos fejlődést megtörte a második világháború, a  második bécsi döntést 
követően életbe lépő zsidótörvények miatt az egyesület elnéptelenedett, majd 
működése megszűnt.

Killyéni András



185DECEMbER

KED
ÉLYES KO

LO
ZSVÁ

R

Botházi Mária

Egy erdélyi nő szilveszterei

1988. december 31.
Főszereplőnk, a leendő erdélyi magyar nő, a kisvárosi 2 -es számú általános 

iskola tanulója. Vakáción van, a szomszéd lányokkal napestig lustamintás fülvé-
dőt kötöget rozsdás szánkókon ülve a lakónegyed egy nedves falú lépcsőházában. 
Máskor magányosan olvassa az Isten rabjait, de kiterjedt társadalmi tevékenysé-
get is folytat: sok barátjával sorban áll a nap legváratlanabb pillanataiban a helyi 
élelmiszerbolt előtt, ha osztanak valamit. Marika (nevezzük így főhősünket) idén 
is a szüleivel szilveszterezik, meglehetősen röviden, mert – igen gyorsan besöté-
tedik az aranykorban – hozzászoktak a korai fekvéshez. A titokban levágott disz-
nóból készült házikolbászt fogyasztják zetelaki pityókából lett szalmakrumplival. 
Van savanyúkáposzta is, de elvették az áramot, így senki nem akar a sötétben 
lemenni a pincébe. Ha a VEF rádión valamennyire bejön a Kossuth, kicsit talán 
Hofit hallgatnak. Csöppet römiznek is, de Marika apja túl gyorsan berúg, anyu-
kája ideges lesz. A csillagszórók csak füstölnek. Újra elveszik az áramot, Marika 
petróleumlámpánál olvassa még egy kicsit az Isten rabjait.

1998. december 31.
Marika időközben nagykorúvá érett, ezen mindenki gyakran elcsodálkozik. 

Marika is, ha visszatekint az elmúlt zaklatott időszakra, amelyet folyamatos bi-
zonytalanság jellemzett. Marika az Isten rabjai után még sok könyvet elolvasott, 
például az Erdély- trilógiát is, így könnyedén írt körül egy- egy történelmi kor-
szakot, mint azt az előbbi mondatban is láttuk. S minthogy a nagy történelmi 
bizonytalanság igen kevéssé befolyásolta a Marikában zajló biológiai folyama-
tok bizonyosságát, Marika barátja és barátai társaságában a Hargita alá utazik. 
Az 1310- es Daciát Marika apukája vezeti, aki a tévéműsor, az ekkor már legá-
lisan vágott disznóból készült házikolbász és a zetelaki pityóka miatt nagyon 
siet haza, így csak bizonyos fokig kormányozza a kicsi zöld autót a helyszínre. 
Marikáék gyorsan legyalogolják a hátralévő három kilométert a víkendházig a 
mínusz húsz fokban, ez természetes, mert a jó erdélyi magyar szilveszter távoli 
hegy alatt zajlik egy kicsike hétvégi házban. A házban jó meleg és sok barát van, 
sokkal több, mint amennyi elfér. Marika barátai szomorúan lóbálják lecsüngő 
hajukat az angolszász és a magyar rockmuzsika pár évtizedes, pszichedelikus, 
zörejszerű számaira, néha bársonynadrágos lábaikkal is bemozdulnak. Nagy buli 
van. Ha elfáradnak, vinettás kenyeret esznek fasírozottal, Hargita sört isznak 
házipálinkával. Néha beszélgetnek is: arról, hogy milyen nehéz.
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2010. december 31.
Marikáék saját autón érkeznek az aktuális hétvégi házhoz, körülöttük fensé-

ges erdélyi tájleírás hideg hegyekkel. A hegyek nagyok, a ház most is kicsi. Mari-
ka barátai házastársakká szerveződve ülnek benne, nagy bulit szeretnének gyor-
san, mert az elmúlt években gyerekeket szültek, bankkölcsönöket vettek fel, és 
ez nagyon nehéz volt. Ha nem szól a zene, meg is beszélik, hogy milyen rossz az, 
ha szülni kell és másnap törleszteni a bankkölcsönt. Kiderül: erdélyi magyarnak 
lenni a legnehezebb, nem kellett volna itthon maradni, mert ki fog halni az erdé-
lyi magyar sajtó, a tanügy és az egészségügy (Marika barátai e szférákban dol-
goznak). Marikáék gyorsan bulizni kezdenek, mindent bele próbálnak zsúfolni 
néhány órába, mert másnap már várják őket a gyerekek és a rájuk ügyelő nagy-
szülők. Vidám zene szól, Marika nevetve ugrál, hogy bepótolja az elszalasztott 
szilvesztereket. Ez gyorsan sikerül, mert korábban – láttuk fennebb – nem volt 
divat nevetve szökdécselni. (A világfájdalommal telt kilencvenes években Marika 
csak otthon, titokban ugrált nevetve.) A párok lassúznak és nagyon unják, ezért 
gyakran megállnak enni és inni. Jól fogy a töltött tojás, minden nő elégedett. Jól 
fogy a sör is, a férfiak reggelig attól rettegnek majd, hogy nem lesz elég. Marikát 
egy afrikai üdülőhelyről hajnaltájt felhívja egy régi barátnője, aki most sokat 
keres külföldön, pedig korábban nem volt még egy rendes bársonynadrágja sem. 
A társaság utána megbeszéli, hogy kár volt elolvasni az Erdély- trilógiát, jobb lett 
volna egyenleteket oldani helyette.

Ü
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Marcza-fánk sós karamellöntettel

„Itt a recipe: üss egy csuporba két tojást. Belé 
egy kevés sót, cukrot. Verd össze jól és önts 
hozzá egy meszely tejet; annyi lisztet, hogy 
palacsinta tészta sűrűségű legyen. Akkor tégy 
zsírt tepsibe, egy ujjnyi vastagul, s ezt forrald 
fel. Mikor legjobban forr, a tésztát kanalankint 
rakd belé, egy-egy kiskanállal egy helyre, és pi-
rosra süsd meg. Punctum. Ez fi am, oly egysze-
rű, hogy magad is megcsinálhatod.”

(Arany János levele Szilágyi Istvánnak, 
Nagykőrös, 1859. december 6.) – Marcza-fánk

Hozzávalók:

Egy nagyobb üveg öntethez: 
20 dkg cukor, 
2 dl tejszín, 
10 dkg vaj, 
1 kiskanál só

Legnagyobb szókinccsel rendel-
kező költőnk olyan szakácsköny-
vekbe illő, nemes egyszerűséggel 
„tanítja” jó barátját, a neves peda-
gógust minifánkokat sütni, hogy 
azon még 160 évvel később sem 
kell vagy alig változtatni ahhoz, hogy egy ropogós nassolnivalót kapjunk. Akit 
zavar a zsiradék, az bátran sütheti a tallérokat ujjnyi, azaz 1,5 cm-nyi, vagyis bő 
olajban, és a meszelyt is értelmezheti lazán 4 deciliterként, ennyi tej szükséges 
az Arany János-i palacsintamasszához. És hogy mégis mitől válik ez az egyszerű-
en elkészíthető, diétásnak nem mondható fi nomság huszonegyedik századi tren-
di sznekk-ké? Arra egyik jó ötletünk a manapság oly kedvelt és nagyon könnyen 
elkészíthető sós karamellöntet, aminek receptúráját igyekszem a fenti stílusban 
bemutatni: Végy egy csupornyi cukrot, azt egy lábosban hevítsd fel, míg szépen 
olvadni és barnulni kezd. Add hozzá a kimért vajat és fél meszely tejszínt. Forrald 
össze lassú tűzön, ne lepődj meg, ha preckelni kezd, ez a természete. Egy kiska-
nál sót tégy bele végezetül, és szűrd üvegbe, ennyi csupán e nyalánkság művelete.
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ÁT Kétségtelen, hogy december az a hónap, amikor igyekszünk mosolyt csalni 
szeretteink arcára az ünnepi látogatásokkal és ajándékokkal. De nem kell 
megfeledkeznünk a kertben lévő állatvilágról sem. Ebben az időszakban 

szükségük van a segítségünkre, többféleképpen tudunk enyhíteni a zord évszakon.

Mivel etessünk?
A téli etetőkön alkalmazha-

tó madáreleségek három nagy 
csoportba sorolhatók, melyeket 
együtt érdemes alkalmazni, és 
így biztosak lehetünk abban, 
hogy az ivóvízzel együtt az ete-
tők minden madarának min-
den igényét ki tudjuk elégíteni: 
olajos magvak, állati zsiradék, 
gyümölcsök. Ezekkel valameny-
nyi szóba jöhető, potenciálisan 
mintegy 50 madárfajt vendégül 
láthatunk az etetőkön. 

A  legfontosabb téli madár-
eleség a nem sózott, nem pirí-
tott, magas olajtartalmú fekete 
(ipari) napraforgó. A  napra-
forgómagok közé érdemes 
apró szemű magvakat: kölest, 
muhart stb. keverni, a  legegy-
szerűbb, ha az állatkereskedé-
sekben kapható pinty és hul-
lámos papagáj magkeveréket 
vásárolunk. 

Természetesen a natúr (nem 
sózott, nem pörkölt) dió, feke-
te dió, mogyoró, földimogyoró, 
kesudió, pisztácia stb. is poten-
ciális téli madáreleség. Ezek az 
olajos magvak jóval drágábbak 
a napraforgónál, ezért inkább 
kiegészítőként alkalmazhatók 
az etetőkön. A dió kemény hé-
ját megtörve, pucolás nélkül is 
felkínálhatjuk a madaraknak

Az olajos magvakhoz hason-
lóan fontos téli etetőanyag az 

Szajkó. Szabó József felvétele

Kék cinege. Szabó József felvétele
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állati zsiradék: a kacsa-, liba- és sertésháj; a sertészsírszalonna; a faggyú; a ma 
már széles körben árusított cinkegolyó; lágysajt- vagy vajtégla.

Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel, elsősorban a leg-
olcsóbb almával is etessünk. Ezeket lehetőleg szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonk-
jaira, így a madarak hóhulláskor és azt követően is hozzáférhetnek.

Itatás az etetőn
A talajetetőre kora reggel táp-

lálkozni érkező madarak szinte 
azonnal felkeresik a megszokott 
itatót is, melynek vize azonban 
az éjszaka folyamán befagyott. 
Amint a jég helyére csapmeleg 
víz kerül, a vegyes mezei- és há-
ziveréb-csapaton kívül más fajok 
(a felvételen meggyvágó, kék és 
széncinege) is megjelennek, hogy 
ihassanak, majd a kora délután 
kisütő bágyadt napfényben fü-
rödjenek is.

Az itatók jégtelenítése
Télen a lényeg nem az, hogy a madarak számára a nap minden percében ren-

delkezésre álljon a víz. Már az is nagy könnyebbség nekik, ha legalább néhány 
órán keresztül hozzáférhetnek. 

A jég eltávolítása gondot okozhat, ha a hidegben rideggé, törékennyé váló, pél-
dául kerámiaitatót használunk. Ezért a legjobb 40-50 cm átmérőjű, 5-10 cm mély 
műanyag virágalátét itatót alkalmazni, amiben a madarak fürödni is tudnak.

Az itató sérülését, eltörését úgy kerülhetjük el, ha langyos csapvizet folyatunk 
először a jégre, majd a felfordított itató aljára, ami megszünteti a jég tapadását, 
és egy tömbben kiesik a tálból. Ezt követően már csak fel kell tölteni az itatót.

A porfürdő télen is használható!
Természetes körülmények között a porfürdő ősztől tavaszig nem áll a mada-

rak rendelkezésére, mert a föld az év nagy részében folyamatosan nedves, télen 
ráadásul fagyott is.

Minden télen előfordulnak fagymentes, enyhébb napok, ilyenkor érdemes elő-
venni a száraz, meleg helyen ilyen alkalmakra előkészített tálcás porfürdőt, amit 
a madarak (például a házi verebek) előbb-utóbb birtokba is vesznek.

Cîmpan Kinga

Feketerigó. Csép Antal felvétele
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Jézus tanítványa voltam, / Gyermekekhez 
lehajoltam, / A szívemhez felemeltem,
…

Benedek Elek, a nagy mesemondó sírversé-
nek utolsó sora a rejtvény megfejtése.

VÍZSZINTES
  1. A megfejtés 

első része
  6. Arra fele!
  7. Becézett Aladárt
  8. Becézett Mária
10. Felsír páros 

betűi

11. London folyója
13. Női név
14. Inzulin eleje!
16. GYSE
18. Egyik évszak
20. Vízparton élő 

rigófajta
22. Állóvíz
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Kezdetben a karácsonyfát 
csak almával, dióval, ostyá-
val, mézespogácsa-alakokkal 
díszítették. Egyes vidékeken 
minden családtagnak külön 
karácsonyfát állítottak.

FÜGGŐLEGES
  1. Szandálszerű lábbeli
  2. Kalamajka, felfordulás (ZRÍ)
  3. Rajzolni kezd!
  4. Elcsenő
  5. Folyó, a Mára marosi-

havasokban ered 
  9. Egy tized része, névelővel 
12. Ausztráliai futómadár
13. Tehén a szélein!
14. A megfejtés második része
15. Erő rejlik benne
17. Csík; út része
19. Majdnem este!
21. Igaz Lajos monogramja

VAJNÁR ILONA rejtvénye

TUDTAD?



Ady Endrére emlékezünk (5.)
„Óhajtozom el a Magasságba, / Nagy a csúfság idelenn, / ...” – folytatás a rejtvényben 
(vízsz. 1. / vízsz. 18. / függ. 15., függ. 27.). Verscím a dőlten számozott négyzetekben.

VÍZSZINTES: 11. Arab–török férfi név 12. Pá-
rosan lenyír! 13. A magyar irodalomtörténet-
írás megalapozója (Ferenc) 14. Az egész lakos-
ságra vonatkozó 17. Összedobált fák! 19. Itá-
lia határai! 20. Az United Airlines 93-as repü-
lőjárat hőse (Todd) 21. ... Van Dien (színész) 
23. Légibázison található! 24. Bikapáros! 26. 
Összevissza tol! 27. Az udvarra 28. Kutyatu-
lajdonos fi zeti 31. ... Cantona (labdarúgó volt) 
33. Artériája (népiesen) 35. Rendszeres pénz-
beli segítség 37. Temes megyei falu 39. Kö-
zép-, fél- (olasz előtag) 40. A Dunába került! 
42. Sérült építmény maradék része 43. Ketten 
a kínaiak közül! 44. Hangtalan túlóra! 46. Ka-
nadai–amerikai folyam 48. Kontyvég! 49. Ke-
nőfolyadékkal túlzottan kezel 51. Tehén adja.

FÜGGŐLEGES: 1. Szláv igen 2. Segédkezet 
nyújt 3. Kolozsvár közeli faluból való 4. Rá-
pillantana 5. Éjjeli lepkefaj 6. Film Charlize 
Theron főszereplésével (2003) 7. Menekül-
ve keresztülfut 8. Kopogni kezd! 9. Összecsa-
varodott sál! 10. Unitárius ifjúsági szervezet 
(röv.) 16. Pécs városrésze! 18. Liba teste! 22. 
Kutya vezetésére használt szíj, kötél 25. Visz-
sza: csecsemő, kisgyerek gondozására felfoga-
dott nő 29. Előre előkészített helyre valamit 
rögzít 30. Opera nyitánya! 32. Magas hőfok-
ra hevíti 34. Német tojás 36. Forma–1-istálló 
volt 38. Odaad 41. Skandináv mitológiai 
íjászisten 42. Gabonanövény 45. Király (fran-
cia) 47. Kálium, oxigén, urán vegyjele 48. 
-nak, -... 50. Némán les! 51. Az Etna krátere!

1

11

K

18

44

33

40

27

20

49

L

3

45

34

37

7

13

26

U

36

39

5

24

38

10

19

43

32

2

23

14

41

R

16

42

30

21

4

12

46

29

9

48

17

22

A

E

15

Á

28

50

8

I

31

51

6

25

47

35

N

Á

T

11

16

13

3

145

18

4

12

7

20

17

15

19

21

6

1

10

9

8

2

,

,

,

.

-

191DECEMbER

KER
ESZTR

EJTV
ÉN

Y



2019–2020
JANUÁR192

K
A

LE
N

DÁ
R

IU
M

Január Boldogasszony hava. Fergeteg 
hava. Télhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Szerda Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. Ka-
rácsony nyolcada (kiskarácsony) 
A béke világnapja

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 40 éve, 1980-ban hunyt el Budapesten Tamkó Sirató Ká-
roly költő, író, műfordító. 
25 éve, 1995-ben hunyt el Princetonban Wigner Jenő 
Nobel- díjas fizikus, az atomenergia felszabadításának és 
békés felhasználásának egyik úttörője.

Ha újév napján csil-
lagos az ég, rövid 
lesz a tél, ha piros 
a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Csütörtök Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi Szt. 
Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése: 
hős férfi.

2 105 éve, 1915-ben hunyt el Bécsben Goldmark Károly zene-
szerző, a Sába királynője című nagy sikerű opera alkotója.

3 Péntek Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, jobbom fia, 
átvitt értelemben a „szerencse fia”.

3 135 éve, 1885-ben hunyt el Pesten Pollack Mihály, 
a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere.
125 éve, 1895-ben Kolozsváron halt meg Osváth Gerő 
színművész.

4 Szombat Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, 
Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten 
követe.

4 300 éve, 1720-ban hunyt el Kolozsvári Dimién Pál orvos, 
unitárius lelkész, a kollégium vezető egyénisége.
225 éve, 1795-ben született gróf Kendeffi Ádám főúr, poli-
tikus; Wesselényi Miklóssal az ellenzéki politikusok vezére, 
a Kolozsvári Kaszinó egyik alapítója.

5 Vasárnap Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília

Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa. 

5 400 éve, 1620-ban született Csáktornyán gróf Zrínyi Mik-
lós költő, hadvezér.

6 Hétfő Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése: 
kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelenté-
se: királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai erede-
tű; jelentése: Baal isten óvja életét.

6 Ha vízkereszt vizet 
ereszt, / A tél soká 
ki nem ereszt.

7 Kedd Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelenté-
se: atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7 30 éve, 1990-ben az egykori Bolyai, majd Babeş–Bolyai 
Egyetem nyugalmazott és aktív magyar nemzetiségű tanárai 
nyilatkozatban követelték az 1959-ben egyesítéssel megszün-
tetett állami Bolyai Tudományegyetem újbóli felállítását.

8 Szerda Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János néval-
kotása; jelentése: gyöngytestvér.

8 175 éve, 1845-ben született Sopronban Fényi Gyula je-
zsuita szerzetes, tanár, csillagász, az MTA tagja; nevét egy 
kráter őrzi a Holdon.

9 Csütörtök Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9 80 éve, 1940-ben Kolozsvárt megalakult a Magyar Népkö-
zösség helyi tagozata, Bartha Ignác ügyvédet választották 
elnökül, Ferencz József igazgatót társelnökül.

10 Péntek Melánia, Vilmos, Vilma 
A vallássszabadság ünnepe: Urunk 
megkeresztelése  
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelenté-
se: fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10 100 éve, 1920-ban született Zámolyban Csanádi Imre köl-
tő, író, műfordító, szerkesztő. 
30 éve, 1990-ben Kolozsvárt megalakult az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság (EMT).



193

K
A

LEN
DÁ

R
IU

M

JANUÁR

Január Boldogasszony hava. Fergeteg 
hava. Télhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Szerda Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. Ka-
rácsony nyolcada (kiskarácsony) 
A béke világnapja

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 40 éve, 1980-ban hunyt el Budapesten Tamkó Sirató Ká-
roly költő, író, műfordító. 
25 éve, 1995-ben hunyt el Princetonban Wigner Jenő 
Nobel- díjas fizikus, az atomenergia felszabadításának és 
békés felhasználásának egyik úttörője.

Ha újév napján csil-
lagos az ég, rövid 
lesz a tél, ha piros 
a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Csütörtök Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi Szt. 
Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése: 
hős férfi.

2 105 éve, 1915-ben hunyt el Bécsben Goldmark Károly zene-
szerző, a Sába királynője című nagy sikerű opera alkotója.

3 Péntek Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, jobbom fia, 
átvitt értelemben a „szerencse fia”.

3 135 éve, 1885-ben hunyt el Pesten Pollack Mihály, 
a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere.
125 éve, 1895-ben Kolozsváron halt meg Osváth Gerő 
színművész.

4 Szombat Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, 
Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten 
követe.

4 300 éve, 1720-ban hunyt el Kolozsvári Dimién Pál orvos, 
unitárius lelkész, a kollégium vezető egyénisége.
225 éve, 1795-ben született gróf Kendeffi Ádám főúr, poli-
tikus; Wesselényi Miklóssal az ellenzéki politikusok vezére, 
a Kolozsvári Kaszinó egyik alapítója.

5 Vasárnap Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília

Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa. 

5 400 éve, 1620-ban született Csáktornyán gróf Zrínyi Mik-
lós költő, hadvezér.

6 Hétfő Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése: 
kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelenté-
se: királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai erede-
tű; jelentése: Baal isten óvja életét.

6 Ha vízkereszt vizet 
ereszt, / A tél soká 
ki nem ereszt.

7 Kedd Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelenté-
se: atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7 30 éve, 1990-ben az egykori Bolyai, majd Babeş–Bolyai 
Egyetem nyugalmazott és aktív magyar nemzetiségű tanárai 
nyilatkozatban követelték az 1959-ben egyesítéssel megszün-
tetett állami Bolyai Tudományegyetem újbóli felállítását.

8 Szerda Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

Gyöngyvér – Arany János néval-
kotása; jelentése: gyöngytestvér.

8 175 éve, 1845-ben született Sopronban Fényi Gyula je-
zsuita szerzetes, tanár, csillagász, az MTA tagja; nevét egy 
kráter őrzi a Holdon.

9 Csütörtök Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9 80 éve, 1940-ben Kolozsvárt megalakult a Magyar Népkö-
zösség helyi tagozata, Bartha Ignác ügyvédet választották 
elnökül, Ferencz József igazgatót társelnökül.

10 Péntek Melánia, Vilmos, Vilma 
A vallássszabadság ünnepe: Urunk 
megkeresztelése  
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelenté-
se: fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10 100 éve, 1920-ban született Zámolyban Csanádi Imre köl-
tő, író, műfordító, szerkesztő. 
30 éve, 1990-ben Kolozsvárt megalakult az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos Társaság (EMT).
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11 Szombat Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 50 éve, 1970-ben hunyt el Budapesten Latabár Kálmán 
színművész, népszerű magyar komikus.
50 éve, 1970-ben halt meg Kolozsváron Kiss Géza jogász-
professzor, politikus.

12 Vasárnap Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12 80 éve, 1940-ben kihirdették a kolozsvári városrendezési 
tervpályázat eredményeit: az I. díjat nem adták ki, két II. dí-
jat bukaresti mérnökök kaptak, a III. díjjal Mikes Alfréd 
kolozsvári mérnököt jutalmazták.

13 Hétfő Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó; 
2. igaz, ikon.

13 125 éve, 1895-ben született Kolozsváron Szentimrei Jenő-
né Ferenczy Zsizsi opera- és dalénekesnő, az erdélyi magyar 
irodalmi élet ismert szereplője.

14 Kedd Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Szerda Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 225 éve, 1795-ben született Bölöni Farkas Sándor író, 
műfordító, utazó, művelődésszervező, az MTA tagja (†1842. 
február 2., Kolozsvár).

16 Csütörtök Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: harc, támasz.

16 195 éve, 1825-ben született Óbudán Finály Henrik nyel-
vész (†1898. február 13., Kolozsvár). 
75 éve, 1945-ben Kós Károly elnök és Szolnay Sándor főtit-
kár lemondásával megszűnt a Barabás Miklós Céh.

17 Péntek Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17 165 éve, 1855-ben született Pesten Alpár Ignác műépítész, 
a késő eklektika kiváló mestere.

18 Szombat Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 750 éve, 1270-ben hunyt el a Margit-szigeten Árpád-házi 
Szent Margit, IV. Béla magyar király leánya, a Margit-sziget 
névadója. 
530 éve, 1490-ben Visegrádon kelt oklevelével Mátyás 
király János testvért küldte Kolozsvárra a (Farkas utcai) 
ferences minorita templom építkezéseinek vezetésére. 

Ha Piroska napján 
fagy, 
Negyven napig el 
nem hagy!

19 Vasárnap Sára, Sarolta, Kenéz, Márió, Má-
riusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19

20 Hétfő Fábián, Sebestyén, Tímea  
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, Bol-
dog Özséb

Sebestyén – görög–latin eredetű; 
jelentése: magasztos, felséges.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó, tisztelet.

20 750 éve, 1270-ben hunyt el Pilisszentkereszten Boldog 
Özséb, a pálos rend megalapítója.

21 Kedd Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21 110 éve, 1910-ben az EKE elnöke, gróf Lázár István okle-
véllel tüntette ki a Szent János-kút helyreállítóit: Feszl Jó-
zsefet, Gerstenbrein Tamást, Spáda Jánost és Kapcza Imrét. 
30 éve, 1990-ben megalakult a Kelemen Lajos Műemlékvé-
dő Társaság (KLMT).

Ha Ágnes hideg: 
engesztel  
Vince, hogy teljék a 
pince.
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11 Szombat Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 50 éve, 1970-ben hunyt el Budapesten Latabár Kálmán 
színművész, népszerű magyar komikus.
50 éve, 1970-ben halt meg Kolozsváron Kiss Géza jogász-
professzor, politikus.

12 Vasárnap Ernő, Erna, Tatjána Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12 80 éve, 1940-ben kihirdették a kolozsvári városrendezési 
tervpályázat eredményeit: az I. díjat nem adták ki, két II. dí-
jat bukaresti mérnökök kaptak, a III. díjjal Mikes Alfréd 
kolozsvári mérnököt jutalmazták.

13 Hétfő Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), 
Szt. Veronika

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó; 
2. igaz, ikon.

13 125 éve, 1895-ben született Kolozsváron Szentimrei Jenő-
né Ferenczy Zsizsi opera- és dalénekesnő, az erdélyi magyar 
irodalmi élet ismert szereplője.

14 Kedd Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Szerda Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 225 éve, 1795-ben született Bölöni Farkas Sándor író, 
műfordító, utazó, művelődésszervező, az MTA tagja (†1842. 
február 2., Kolozsvár).

16 Csütörtök Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: harc, támasz.

16 195 éve, 1825-ben született Óbudán Finály Henrik nyel-
vész (†1898. február 13., Kolozsvár). 
75 éve, 1945-ben Kós Károly elnök és Szolnay Sándor főtit-
kár lemondásával megszűnt a Barabás Miklós Céh.

17 Péntek Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17 165 éve, 1855-ben született Pesten Alpár Ignác műépítész, 
a késő eklektika kiváló mestere.

18 Szombat Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 750 éve, 1270-ben hunyt el a Margit-szigeten Árpád-házi 
Szent Margit, IV. Béla magyar király leánya, a Margit-sziget 
névadója. 
530 éve, 1490-ben Visegrádon kelt oklevelével Mátyás 
király János testvért küldte Kolozsvárra a (Farkas utcai) 
ferences minorita templom építkezéseinek vezetésére. 

Ha Piroska napján 
fagy, 
Negyven napig el 
nem hagy!

19 Vasárnap Sára, Sarolta, Kenéz, Márió, Má-
riusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19

20 Hétfő Fábián, Sebestyén, Tímea  
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, Bol-
dog Özséb

Sebestyén – görög–latin eredetű; 
jelentése: magasztos, felséges.  
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó, tisztelet.

20 750 éve, 1270-ben hunyt el Pilisszentkereszten Boldog 
Özséb, a pálos rend megalapítója.

21 Kedd Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21 110 éve, 1910-ben az EKE elnöke, gróf Lázár István okle-
véllel tüntette ki a Szent János-kút helyreállítóit: Feszl Jó-
zsefet, Gerstenbrein Tamást, Spáda Jánost és Kapcza Imrét. 
30 éve, 1990-ben megalakult a Kelemen Lajos Műemlékvé-
dő Társaság (KLMT).

Ha Ágnes hideg: 
engesztel  
Vince, hogy teljék a 
pince.
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22 Szerda Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 30 éve, 1990-ben a magyar történelmi egyházak kolozsvári 
találkozójukon nyilatkozatban követelték az egyházi ön-
kormányzat helyreállítását, a felekezeti iskolahálózat újbóli 
engedélyezését, az államosított ingatlanok, könyvtárak, 
levéltárak, karitatív intézmények visszaadását.

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Csütörtök Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; je-
lentése: az Istenség védelme alatt 
álló nő.

23

24 Péntek Erik, Márton, Timót, Erika, Han-
ga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik –- alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyrabecsült.

24 120 éve, 1900-ban hunyt el Kolozsváron Albach Géza királyi 
tanácsos, aki 12 évig volt Kolozsvár polgármestere, Sétatér 
utcai lakásáról a Házsongárdi temető díszhelyére temették.

25 Szombat Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése

Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

25 165 éve, 1855-ben született Marosvásárhelyen Vályi Gyula 
matematikus, a kolozsvári tudományegyetem professzora, 
az MTA tagja (†1913. október 13., Kolozsvár). 
80 éve, 1940-ben született Nyújtódon Jakabos Ödön író, 
világutazó (†1979. október 22., Brassó).

Ha fényes Szent Pál,  
minden termés szé-
pen áll. Ha Pál for-
dul köddel, jószág 
hullik döggel.

26 Vasárnap Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelenté-
se: vend nő.

26 245 éve, 1775-ben Mária Terézia bonctani-sebészeti-
szülészeti tanszék létesítésével megalapította az orvosi kart. 
115 éve, 1905-ben született Újvidéken Tamkó Sirató Károly 
költő, író, műfordító (†1980. január 1., Budapest). 
30 éve, 1990-ben megalakult a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség (KMDSZ).

27 Hétfő Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27 160 éve, 1860-ban hunyt el Marosvásárhelyen Bolyai János 
világhírű matematikus (*1802. december 15., Kolozsvár).

28 Kedd Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul;  
2. – germán–latin eredetű;  
jelentése: legény, fiú.

28 215 éve, 1805-ben hunyt el Debrecenben Csokonai Vitéz 
Mihály költő, a magyar felvilágosodás kiemelkedő alakja. 
80 éve, 1940-ben Kolozsvárt megalakult az Országos Ma-
gyar Iparosegyesület, a háromtagú elnökségben Kolozsvár 
térségét gróf Teleki Ádám képviselte. 
65 éve, 1955-ben hunyt el Török Sophie (Tanner Ilona), Ba-
umgarten-díjas író, költő, Babits Mihály felesége, múzsája.

29 Szerda Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29 185 éve, 1835-ben Wesselényi Miklós bejelentette az 
országgyűlésben, hogy nyomdát állított fel, és megkezdte 
az országgyűlési napló kinyomtatását; ezért perbe fogták, 
a nyomdát lefoglalták.

30 Csütörtök Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely, kemény.

30 250 éve, 1770-ben született Tordán Köteles Sámuel filozó-
fus, államtudós, akadémikus, Bolyai János tanára.

31 Péntek Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.

31 100 éve, 1920-ban I. Ferdinánd király és felesége Kolozs-
várra érkezett, a New York szállóban helyezték el őket 
(aznap este egy román katona kötélen leereszkedett az egye-
tem főépületének timpanonjára, s lefűrészelte a szoborcso-
port Ferenc József-alakjának a fejét).
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22 Szerda Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 30 éve, 1990-ben a magyar történelmi egyházak kolozsvári 
találkozójukon nyilatkozatban követelték az egyházi ön-
kormányzat helyreállítását, a felekezeti iskolahálózat újbóli 
engedélyezését, az államosított ingatlanok, könyvtárak, 
levéltárak, karitatív intézmények visszaadását.

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Csütörtök Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; je-
lentése: az Istenség védelme alatt 
álló nő.

23

24 Péntek Erik, Márton, Timót, Erika, Han-
ga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik –- alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyrabecsült.

24 120 éve, 1900-ban hunyt el Kolozsváron Albach Géza királyi 
tanácsos, aki 12 évig volt Kolozsvár polgármestere, Sétatér 
utcai lakásáról a Házsongárdi temető díszhelyére temették.

25 Szombat Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése

Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

25 165 éve, 1855-ben született Marosvásárhelyen Vályi Gyula 
matematikus, a kolozsvári tudományegyetem professzora, 
az MTA tagja (†1913. október 13., Kolozsvár). 
80 éve, 1940-ben született Nyújtódon Jakabos Ödön író, 
világutazó (†1979. október 22., Brassó).

Ha fényes Szent Pál,  
minden termés szé-
pen áll. Ha Pál for-
dul köddel, jószág 
hullik döggel.

26 Vasárnap Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelenté-
se: vend nő.

26 245 éve, 1775-ben Mária Terézia bonctani-sebészeti-
szülészeti tanszék létesítésével megalapította az orvosi kart. 
115 éve, 1905-ben született Újvidéken Tamkó Sirató Károly 
költő, író, műfordító (†1980. január 1., Budapest). 
30 éve, 1990-ben megalakult a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség (KMDSZ).

27 Hétfő Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27 160 éve, 1860-ban hunyt el Marosvásárhelyen Bolyai János 
világhírű matematikus (*1802. december 15., Kolozsvár).

28 Kedd Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

Károly – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: karvaly, turul;  
2. – germán–latin eredetű;  
jelentése: legény, fiú.

28 215 éve, 1805-ben hunyt el Debrecenben Csokonai Vitéz 
Mihály költő, a magyar felvilágosodás kiemelkedő alakja. 
80 éve, 1940-ben Kolozsvárt megalakult az Országos Ma-
gyar Iparosegyesület, a háromtagú elnökségben Kolozsvár 
térségét gróf Teleki Ádám képviselte. 
65 éve, 1955-ben hunyt el Török Sophie (Tanner Ilona), Ba-
umgarten-díjas író, költő, Babits Mihály felesége, múzsája.

29 Szerda Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29 185 éve, 1835-ben Wesselényi Miklós bejelentette az 
országgyűlésben, hogy nyomdát állított fel, és megkezdte 
az országgyűlési napló kinyomtatását; ezért perbe fogták, 
a nyomdát lefoglalták.

30 Csütörtök Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely, kemény.

30 250 éve, 1770-ben született Tordán Köteles Sámuel filozó-
fus, államtudós, akadémikus, Bolyai János tanára.

31 Péntek Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.

31 100 éve, 1920-ban I. Ferdinánd király és felesége Kolozs-
várra érkezett, a New York szállóban helyezték el őket 
(aznap este egy román katona kötélen leereszkedett az egye-
tem főépületének timpanonjára, s lefűrészelte a szoborcso-
port Ferenc József-alakjának a fejét).



2019–2020
JANUÁR198

V
IS

SZ
AT

EK
IN

TŐ

Ellenzék, 1920. március 9.

A Kormányzótanács feloszlatása

Bukarest, márc. 8. Szombaton beterjesztették a parlament elé a Consiliul 
Dirigent feloszlatására vonatkozó javaslatot. A törvényterv értelmében minden 
minisztérium mellé külön titkárságot fognak szervezni, amelynek rendeltetése 
lesz az erdélyi ügyek referálása. Ezek a titkárok működéseiket Kolozsváron fog-
ják megkezdeni, ahol át fogják venni a resszortok vezetését. Amikor visszatérnek 
Bukarestbe, magukkal fognak vinni több magas hivatalnokot, akik az illető mi-
nisztériumokba nyernek beosztást.

Kolozsvárt nem marad semmiféle központi hivatal. Ezután a prefektusok, va-
lamint a közigazgatási szervek közvetlenül a bukaresti központtól fognak függe-
ni. A törvénytervezet előreláthatólag heves vitára fog alkalmat adni a parlament-
ben, jóllehet az erdélyi Klub többségét kivívta magának.

Az  erdélyiek egy részén kívül, különösen a bukovinaiak és besszarábiaiak 
ellenzik, kik a jelenlegi rendszer fenntartása mellett vannak (Avântul).
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Jakab Lőrinc

A Sziget

A  Sziget szamosparti kölyökkorunkban, más dimenziókban és arányokban 
ugyan, de pontosan azt jelentette, mint Tom Sawyernek, Huckleberry Finn-nek 
és Joe Harpernek a Jackson-sziget a Mississippin. Érdekes módon mi is hármas 
kötelékben keltünk át annak idején a megáradt folyón, de ennek stratégiai okai 
voltak: csónakunk nem lévén azt hittük, ha a háromból egy elcsúszik az algás 
palán, a másik kettő megtartja. Ez néha bevált, néha nem, de olyankor is a vizes 
szendvicseinkkel együtt partot értünk valahogy.

A Sziget csúcsa körülbelül a D tömbházzal egyvonalban szelte a szőke habo-
kat. Ebben a házban mi is laktunk néhány évig, kettővel feljebb költöztünk egy 
idő után, de Péter János bábszínművész onnan költözött át az örök mezőkre. 
Ő volt az, aki a parti palába lépcsőket vágott annak érdekében, hogy forró nyári 
vasárnapokon a baráti társaság kosarakkal és egyebekkel felszerelkezve ne a fe-
nekén csúszva közelítse meg a víz partját. Maga az átkelés akkor is kalandos volt, 
de mi gyerekek, ha vizesen is, de visítva örvendtünk, ha az üdítők törés nélkül 
átvészelték a partraszállást. Kétféle volt: piros és sárga. Eleinte csereberéltünk, 
de miután rájöttünk, hogy mindkettő ugyanolyan ízű, mindenki boldogan itta a 
magáét, és addig pancsoltunk lila ajkakkal a Szamosban, amíg a szigorú szülők 
ki nem parancsoltak onnan.

Ebben a koromban, egy őszi délutánon történt az első horgászkalandom a Szi-
gettel szemben, amikor Saszet Géza megakasztott egy paducot, a kezembe adta 
a horgászbotját, és azt mondta: vedd ki. Kivettem. Annyira, hogy haza is vittem 
nagyanyám és nagyapám legnagyobb örömére, ti. akkor éppen náluk laktam. 
Én akkor úgy gondoltam, a halat a fürdőkádban fogjuk jó nagyra nevelni, és 3-4 
napig az elképzeléseimmel a nagyszüleim is egyetértettek, de fürdeni is kellett 
ugyebár, úgyhogy egy szalonna-gombás vacsora közben Jakab nagyapám fino-
man rátért a lényegre: a halacskának talán jobb lenne a folyóban, nem a klóros 
vízben, ott barátai vannak stb. A tányérba csorgó könnyeimre ma is emlékszem, 
de kifogtuk a paducot a kádból, betettük egy befőttesüvegbe, az éj leple alatt 
lementünk a Szamos-partra, és visszaengedtük az első trófeámat. Kicsit hüppög-
tem, nagyapám mondta, jól van ez így, és hazamentünk. Ő megkönnyebbült, de 
nem tudta, mi vár rá: engem megfertőzött a horgászat. Lehet, első halam vissza-
engedése kapcsán lelki terrort alkalmaztam, de tény, hogy addig szívóskodtam, 
amíg gombász nagyapám a kedvemért megtanult horgot kötni, csomózni, és egy 
szép napon beállított egy saját maga által gyűrűzött bambuszbottal és marék-
nyi gilisztával: gyerünk. Hetekig jártuk a Szamost sikertelenül, míg a mai gya-
logátjáró első betonpilléréről kifogtam a saját botommal az első széljáró küszt 
(kb. 8 cm). Nagyapám indiántácba kezdett, és én azt hittem, a nagy áttörésnek 
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örvend, de nem: Kisember –, mondta – végre megfogtad egyedül a halat, én többé 
nem kísérgetlek, boldogulsz.

A Kisöreg azonban korán örvendezett, mert ugyanabban az esztendőben ne-
kem más korszakalkotó ötleteim is támadtak. Arra gondoltam, milyen jó lenne, 
ha a Hója-erdőben csízeket és más énekesmadarakat fognánk lépes vesszővel. 
Nagyapám a vesszőket be is szerezte, de a klasszikus léphez ugyebár fagyöngy 
kell. A Szigettel szemben hatalmas fák koronáin felfedeztük az alapanyagot, de 
amikor láttam a Kisöreg tekintetében az elszántságot, szívem szerint visszaszív-
tam volna az egész tervezetet, de későn. Szerencsére nem törte ki a nyakát, és 
a nagyanyám legjobb fazakaiban elkezdtük főzni a lépet. A kubai válság sem-
mi ahhoz képest, amikor nagyanyám ártatlanul betoppant a konyhába a piacról 
érkezvén. A Kisember és a Kisöreg vacsoraidőig nagyon csendesen viselkedett. 
Miután estebéd közben a nagyapám levezette a mégis milyen jó lenne a ma-
dárkáknak inkább az erdőben élni elméletet, kidobtuk a ragacsokat fazekastul, 
nagyanyám pedig sírva nevetett a konyhában. Rajtunk, gondolom.

A komoly dolgok azonban csak azután következtek.

Az első pecalecke. Négyévesen apám 
barátaival (balról jobbra: Saszet Géza, 

K. Jakab Antal és Bodor Ádám)

A Nagy Ho-ho-ho-horgász
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A Sziget nekünk, kiskamaszoknak 
nem csak olykor elérhetetlen cél volt, 
hanem vakációs életforma. Ha verő-
fényes nyári reggeleken partra száll-
tunk néhány szelet kenyérrel, némi 
szalonnával, egy doboz száraz gyu-
fával és a horgászbotjainkkal, nem 
maradtunk éhen, mert uszadékfa volt 
bőven a tűzrakáshoz. A kifogott ha-
lakat néha szénné égettük a nyárson, 
de úgy is nagyon ízletes volt, és ezzel 
elvoltunk napestig.

A  rettenetes szünidő éve 1977 
volt, hetekig esett, kedvenc játszóte-
rünk, a Szamos is kiszállt a medréből. 
Marosvásárhelyi unokaöcsém egy 
hónapig vendégeskedett nálunk. Ag-
gódó szüleim egyetlen dolgot kötöt-
tek gyermeteg lelkemre: mivel Zoltán 
nem tud úszni, ráadásul víziszonya is 
van, ne engedjem a Szamos közelébe. 
Minekutána meguntuk az időjárás 
okozta szobafogság keserű napjait, 
természetesen célba vettük a Szige-
tet. Hármas felállásban indítottuk a csúcstámadást: elöl Fritz, középen Zoltán, 
én utóvédként dacoltam a derékig érő hullámokkal. A nehezén túl voltunk, Fritz 
már bele is kapaszkodott a legközelebbi fűzfa gyökerébe, amikor unokaöcsém 
elkukkant egy, a  folyó által frissen kimosott gödörben. Szerencsére jól fogtuk 
egymás kezét, és némi öklendezés után kimásztunk a partra, és kezdődhetett a 
horgászat. Azt láttuk, hogy a víz szintje lassan, de biztosan emelkedik, viszont 
én akkor ijedtem meg, amikor a Szigeten már a bokánkat nyaldosta a víz. Cse-
lekedni kellett: a Bolyai park felé keskenyebb volt az ág (úgy ismertük a Szamos 
medrét, mint a tenyerünket), a gázlónál kimenekítettük Fritzcel Zoltánt, a felsze-
relést és teljes ruházatomat. A nagy terv az volt, hogy amíg az unokaöcsémék a 
Garibaldi hídon keresztül szépen körbe hazajönnek, addig én átúszom a Szamost, 
hazaszaladok, hozok valami száraz ruhát, és úgy teszünk, mintha éppen virágot 
szedni mentünk volna. A terv parciálisan sikerült: habár kicsinység elsodort az 
ár, de átúsztam a megáradt Szamost, csak arra nem számítottam, hogy csurom-
vizesen, egy szál fürdőgatyában apámmal futok össze az előszobában. Nem volt 
mese, vallomást kellett tenni.

A téli regékhez szervesen hozzátartozik az a tény, hogy én a jégen Csíkszere-
dában tanultam meg futni. Nagynéném aggódó tekintetének kíséretében a mű-
korcsolya spiccén szaladtam, jó nagyokat estem, de én voltam a pálya kedvence, 

A első nagy fogás
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az  úri közönség lejégporolt, korcsolyára állított, és kezdődött minden elölről. 
Ezt a sportot a Szamos jegén is űztem (nehogy már csak a székelyek röhögje-
nek rajtam alapon), de a fájdalmas része a hokival kapcsolatos. Mint említettem, 
a  folyó medrét jól ismertük, ezért a hokipályánkat a sekélyebb részekre pozi-
cionáltuk. Mindhiába: egy hosszú passz után loholva beszakadt alattam a jég. 
Klasszikus történet, próbálsz kievickélni, miközben a jég tovább törik előtted, de 
a cimboráim segítségével elértem a partot. Hiába ért térdig a víz, nyakig eláz-
tam. A hipotermiáról akkoriban nem voltam még felvilágosítva, de ösztönösen 
éreztem, most haza kell szaladni. Légvonalban a tetthely és a lépcsőház bejá-
rata között 100 méter lehet a távolság. De cudar idő volt, és a felvonóig vezető 
7 lépcsőfokot már merev terpeszben übereltem, mert csonttá fagyott rajtam a 
nadrág. Sivalkodó anyámat félrehessegetve utat törtem magamnak a fürdőkádig, 
amibe kamikázé módszerrel beleestem valahogy, és magamra engedtem a forró 
vizet. Jóapám a hangzavar hallatán rosszat sejtve besietett a fürdőszobába, és a 
következő látvány fogadta: egyszem nagyobbik kisfia télikabátban, sállal, sapká-
val, bakanccsal és piros pamutkesztyűvel fekszik a fürdőkádban a zubogó forró 
vízben, és okosan néz. Most mi történt? – kérdezte szemlátomást sokkos állapot-
ban. Vékony a jég – válaszoltam boldogan, mert akkor már kezdett kiengedni a 
páncél.

A Szigetet egyszer már ledózerolták, de visszanőtt. A modernkori elvtársak 
abban a tévhitben élnek, hogy a folyót erőszakkal szabályozni lehet. Tévedés: 
a folyó abszolút értelemben is szabad entitás, mert azt csinál, amit akar, illetve 
amit tennie kell. A Szigetet másodszor is ledózerolták, eltüntették a víz színéről, 
de hiszek abban – Wass Albertet parafrazálva hogy első szerelmem, a nagy Kis-
Szamos visszaadja a Szigetemet.
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Tar Károly

Donáti emberek

Az  idei télbe furakodott egyik tavaszias napon fiatal házasoktól elvárható 
lendülettel, de korunkra jellemző mértéktartással, panaszmentesen sikerült fel-
kapaszkodnunk a Törökvágáson, hogy vasárnapokra emlékeztető sétát tegyünk 
a Hójában. Lucskos lombszőnyegösvényen jutottunk a Fellegvárnál kezdődő és 
a Bácsi-torokig tartó hegygerincre. Innen, a fák közül időnként letekintettünk a 
Kis-Szamos völgyébe, a  városra. Közvetlenül alattunk a Donát negyed. Messze 
ellátni onnan. Szemünk jó tulajdonságai közé tartozik, hogy öregkorunkra javul 
messzelátásunk. Így van ez akkor is, ha magunkba pillantunk. Messzire látunk a 
múltba.

Öreg bükkfa alatt mesélem feleségemnek gyerekkori emlékem. Azon a héten, 
amikor a háború sűrű fegyverropogással átgyalogolt felettünk, folytattuk a ma-
gánszorgalomnak álcázott, de a hadterületekre mindig kíváncsi barangolással 
egybekötött rőzsegyűjtést. Itt, ez alatt a fa alatt – mutatom, egy ismeretlen katona 
hátán feküdt mozdulatlanul, néhány lapát földdel takaródzva. Bakancsára nem 
jutott föld. Nem jutott eszünkbe, hogy minek neki a bakancs. Társaimmal elkerül-
tük szépen. Harmadnap ismét arra vitt utunk. Láttuk, hogy valakinek eszébe jut-
hatott: ennek a hősi halottnak már semmire sincs szüksége, fölösleges a bakancsa 
is. A katona meztelen lábának képe maradandóan beleégett emlékezetembe.

A hegygerincről megpillantott Donát negyed Szamos-parti lapálya eldöcögött 
fél évszázadom alatt buja sorokban korfestő épületeket termett. Fiatalabb korom-
ban ritkán jártam erre, csak egy, a kolozsvári rádióból hallott nótából ízlelget-
tem, hogy mit tesznek olykor errefelé az orgonák. A dal előadója Kolozsvárról a 
bukaresti rádió magyar adásába, onnan idejében és véglegesen kipendült Svédor-
szágba. Stockholmból egy finn vizekre ingázó hajó zenekara élén izmosította lila 
orgonákon csiszolt hangját, hogy a romániai rendszermásítás után általam java-
soltan, a Magyar Kultúra Lovagjaként térjen vissza babérokat aratni a kolozsvári 
New York szállodában és a pesti Uránia színpadon. Neve örökre összeforrott a 
Donát úti orgonákkal. A Hargitákról és egyéb frissnek akart dalai tercelni sem 
tudnak ennek hangulatához.

A kolozsvári rádióstúdióban magam is megfordultam néhányszor még azok-
ban az időkben, amikor felolvashattam jegyzeteimből. László Frici és Vajda 
András közvetítette akkoriban a focimeccseket és a május elsejei felvonulásokat, 
az olvasó el sem hiszi, hogy hangjuk magyar nyelven zengett a városközponti 
utcák hangszóróiból. Szülővárásomtól búcsúzóban, amikor nyugdíjasként Svéd-
országba menekült lányomhoz indultam unokáim nevelését mindennél fonto-
sabbnak tudva, a magyar adás szerkesztőire bíztam hetvenvalahány kazettámat, 
amelyekről Bíró György hangja hallható. Kiváló atléta-edzőnk másfél esztendeig 
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válaszolt kérdéseimre. Sok kilométer szalagot telebeszélt kutyálkodásairól. Nagy 
részét feldolgozhattam Kutyatár című könyvemben.

Dióhéjba foglalható történetünk ott kezdődött a Törökvágás és a Donát úti sö-
rözőben. „Herr Kutya” – ahogyan őt egy német sportvezető szólította, asztalunk-
hoz ült és szívesen vette, hogy meghívtam egy sörre. Hálából reánk telepedett 
és igen gyakori vendégünk volt nálunk ebédidőben. Tetszett neki a feleségem 
főztje, akit a Vasas, később Vasutas Klub könyvtárosaként jól ismert, mert Kutya 
olvasott és ref. kollégiumi érettségijével megalapozottan a kolozsvári polgárok-
hoz méltóan művelt embernek számított. Szövegeléseiből ezt akárki lemérhet-
te. – Kutya! Kutya! Kutya! – ordította egykor, mondhatnám így is: hajdanán, 
a kolozsvári sportpálya zsúfolásig tömött patinás fatribünjéről a lelkes közönség. 
És Kutya a biztatástól az utolsó kanyarból a kicsiny és patinás tribün előtt vág-
tázva rekordot futott, nyolcszáz méteren, lepipálta a francia vendégek európai 
hírességét. Ez történt a háború utáni első nemzetközi atlétikai versenyen, a mos-
tani nagyszerű stadion helyén. Piros-kék volt a színünk. Mindketten a Vasas 
színeiben hittünk. Az atlétikapálya mellett kosarazva naponta találkoztam Ku-
tyával. Edzések után, késő estig csoportosan üldögéltünk a Magyar Színház kö-
zeli sétatéri padokon. Elemista koromban együtt fociztunk, én a Görögtemplom 
utcaiak, ő az óváriak csapatában. Ilyen előzményekkel vállaltam, hogy megírom 
„hosszúfutása” regényét. Mesélt, sokszor szépített történeteket ismételt, kazet-
táim őrzik vidám, máskor könnyek között elmondott vallomásos életdarabkáit. 
Írtam és felolvastam neki néhány fejezetet. Végül, Kutya hirtelen halála után, 
az Irodalmi Jelen Könyvek kiadványaként jelent meg munkánk Kutyatár címen. 
Ki kellett hagynom a romániai élsportolók törvénybe ütköző tetteiről, droghasz-
nálatukról, csempészésekről és más bulvárlapokba illő szenzációkról szalagra 
vett meséit. Már nem volt kinek felolvasnom, nem vállalhattam a román atlé-
tika neves személyeit érintő titkait. Kolozsvári Papp László egyik novellájában 
az aszfalt alól előbukkanó titokzatos nyomokról ír. Kutya futócipős lábnyomait 
is maradandónak gondolom. „…ha egy kicsit mélyebbre ásunk, ahogyan ezt e 
könyv szerzője megpróbálta – írtam könyvem utószavában –, amikor a magát 
gyakran kutyául érző, máskor kutyálkodó és kutyagumit mutató hősünk életét 
kötetnyi tárba rendeztem, megbizonyosodhatunk arról, hogy Kutya életnyomai 
kitörölhetetlenül beláthatatlan mélységekbe vezetnek. Oda, ahova csak jó emlé-
kezetünkkel és együttérzésünkkel követhetjük őt.” Ilyen biztatással vittem a ka-
zettákat a Donát úti rádió szerkesztőségébe, ahol egy sportszerkesztő figyelmébe 
ajánlottam. Szerkesztőként sorozatra valót válogattam volna a hanganyagból. 
Beszélgetésünket minden bizonnyal érdeklődéssel hallgatta volna a kolozsvári 
közönség. Valószínűleg nem akadt olyan szerkesztő, akinek erre futotta volna 
drága idejéből. A kazetták sorsa ismeretlen. Lám, a titkok sorsa is lehet titok.

A Donát negyedi emberek tehetős kispolgárok voltak. Olyanok, mint a legen-
dás László Frici édesapja, aki 92 éves korában is gépelést vállalt. Kis táskájában 
házhoz vitte a kora reggelenként kezdett, sűrű írógép-kopogtatásokkal megdol-
gozott kéziratokat. A mostani C. A. Rosetti és a Grigorescu utca sarkán lakott 
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családjával. Az  utcanevekkel hadilábon állok. Amióta a svédországi Lundban, 
ebben a többségében diákok lakta kertvárosban lakom, ahol a városmag utcái-
nak nevét nyolcszáz esztendeje nem változtatták, a kolozsvári utcanevek sűrű és 
indokolatlan változását nehezen követem. László Frici édesapja nekem a Donát és 
a Bercsényi utca sarkán lakott. Velük „srég vizavé” lakott és dedikálta nekem kü-
lönlegesen nagy gonddal könyvét Kós Károly (előbb egy régi újság szélén próbál-
ta a tőle megszokott tömörséggel: Tar Károlynak Kós Károlytól), fennebb korunk 
jelentős magyar színésze, Vadász Zoltán szépítette kemény, hónapokig tartó saját 
kezű kőfaragó munkával takaros házát.

Felkapaszkodva a meredek Bercsényi utcán, fél évszázaddal ezelőtt a Thököly 
utcára jutottam. Balra fordulva egy-két családi házat elhagyva a bal oldalon állt 
Szervátiusz Jenő szerény műterme. A mester 1964-ben Állami Díjat kapott, s eb-
ből az alkalomból készítettem vele rövid fényképes interjút. Néhány nap múlva 
elvittem neki azt a domborművet, amely apám háború után kiutalt lakásának 
falán függött évtizedekig ugyanazon a helyen, ahol Vass doktor, a Kismező utcai 
ház régi gazdája hagyta, amikor 1944 májusában Auschwitzba hurcolták. Örö-
met és bánatot okoztam ezzel a neves szobrászművésznek. Örömet, mert a táska 
nagyságú dombormű volt Szervátiusz (Servatius) első munkája, amiért ezelőtt 
úgy száz esztendővel ösztöndíjjal Párizsba utazhatott. De bánatot, mert apám 
nem mondhatott le a műtárgyról, nem tartotta tulajdonának, hiába ígért érte a 
mester sokkal értékesebbeket munkái közül. Évtizedek elteltével próbálkoztam 
újra, hogy helyére kerüljön a mű a mester munkáinak sorában, de apám halála 
után sem jártam sikerrel, amikor apai jussomul elsőszülöttként csupán ezt a bib-
liai tárgyú (Holofernesz levágott fejét a kivont kardot kezében tartó Judit mel-
lett ennek szolgálója emeli zsákba) kis domborművet kértem. Mostohaanyám és 
rokonai létezésemet a hagyatéki tárgyaláson letagadták. A Kolozsváron legalább 
hatszáz éve törzsökös Tar család kihalásakor a mester művét a francia földre 
kényszerült legfiatalabb örökös vitte magával. Sajnos nem érti, hogy Szervátiusz 
Jenő első munkájának sehol máshol, csakis a mester kolozsvári gyűjteményében, 
a Szent Mihály-templommal szembeni plébánián van a helye.

Gyerekkorom néhány boldog esztendejét a Kerekdomb mellett csordogá-
ló Nádas partján tölthettem. Mézeskalácsos nevelőapám háza végében folyt a 
patak. Eltekintve az ólakat is elsodró árvizektől, amelyek az egykori pékség-
ből átalakított mézeskalácsműhelyt is elöntötték, vallom, hogy patak partján 
jó lakni. Folyó partján még jobb. Meleg nyári napokon szívesen kirándultunk 
a Donát úti Burgya-kertek alá, ahol a palás aljú gübbenőkben csapatostól úsz-
kálhattunk. A  mélyebb vizekre vágyók a Szamos gátjánál fürödtek. Veszélyes 
hely volt, minden nyáron vízbe fulladt ott valaki. Kedves helyünk volt a Szamos-
parti sportpark is. Neve, akár a környező utcáké, románkodás és többé-kevésbé 
a magyarkodás egyféle küzdőtereként sűrűn változott. Az 1970-es évek végén 
költözhettem a negyed tömházasításának kezdetein épített egyik tizemeletes 
pengebokkba, az Alexandru Vlahuţa utcába. Hogy miért kapta ez az utca a mold-
vai születésű híres román író nevét? Ki tudja? Talán erre járt egyszer valamikor? 
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Talán rokonai éltek itt ezen a tájon? Nem valószínű. De hát miért ne nevezze-
nek el utcákat híres román írókról? A kérdés akkor igazán meggondolkodtató, 
ha itt, ebben a városban élt és a városért életét áldozó író és más híres ember, 
vagy történetesen nem a többségi nemzethez tartozókról elnevezett utcák nevét 
változtatja saját megítélése és ízlése szerint a városi hivatalnok. Kapásból egy 
példa: Amikor ideköltöztem, a Napoca szállótól induló utca a Józsa Béla nevét 
viselte. Amikor hazafelé végigmentem ezen az utcán, szeretettel gondoltam erre 
a nagyszerű emberre, akit alkalmam volt megismerni, hiszen a magyar idők-
ben bujkálnia kellett, s nálunk is megfordult néhányszor. Fekete szemüvegéről 
messziről megismertem s játszótársaimat hagyva, kérésére, őrt álltam, amíg 
apámmal diskuráltak. Hálából, amikor együtt maradtunk Görögtemplom utcai 
házmesteri lakásunkban, verseket tanított nekem. Ma is emlékszem a varázslatos 
szavakra: Világnak világa, virágnak virága… Első magyar versünket, az Ómagyar 
Mária-siralom sorait tőle hallottam először. Halálra kínozták 1943-ban. A háború 
ellen küzdött, a magyarországi Békepárt vezetője volt. Véres nagykabátját apám-
nak kellett valahonnan valahová eljuttatnia. Én is cipeltem a csomagot. Neki 
köszönhetem apám és talán a saját életemet is, mert ha elárulta volna, hogy mi 
is bujtattuk, reánk is hasonló sors várt volna. Költő volt, publicista és szerkesztő. 
Egy kicsit szobrász is. A sors kegyelméből jutottam hasonló mesterségre. A róla 
elnevezett utca nevét sietve megváltoztatta a hivatal. Talán mert baloldali volt és 
magyar? Kommunista, ha lehet ennek a szónak egyféle vallásos elfogadható ér-
telmezése. Ha életben maradt volna, bizonyára apámmal együtt írta és hirdette 
volna: „Nem így akartuk!” Közvetlenül a háború után jelent meg Petőfiről szóló 
tanulmánya. Könyveit ismert kritikusok méltatták. Több festmény, szobor készült 
emlékezetére, számos városban, többek között Pesten utcát neveztek el róla.

Az  egykori Józsa Béla utcában lakik Soó Zöld Margit, a nemrég a Magyar 
Köztársaság érdemrendjével kitüntetett grafikus, festő, illusztrátor, akivel együtt 
dolgozhattam a Napsugár gyermekirodalmi lapnál és Játékos torna című kisköny-
vemet illusztrálta.

Különben a Donát negyed érdekessége, hogy a 60-as évek elején Vahuţă 63 
néven művészközösség működött, olyanok, akikhez minden kolozsvárinak valami-
féleképpen köze van. Az alábbi névsor alapján igazat adhat nekem az olvasó: Mihai 
Barbu, Bardócz Lajos, Corneliu Brudaşcu, Laurenţiu Buda, Alexandru Cristea, Cseh 
Gusztáv, Deák Ferenc, Leonid Elaş, Cs. Erdős Tibor, Liviu Florean, Alexandru-Milan 
Florian, Forró Antal, Gavril Gavrilaş, Gergely István, Grieb Alfréd, Doina Hordovan 
Ciato, Constantin Dinu Ilea, Kancsura István, Kádár Tibor, Kolozsvári Puskás Sán-
dor, Korondi Jenő, Kós András, Romul Ladea, Anton Lazăr, Ana Lupas, Radu Maier, 
Nicolae Maniu, Ion Mitrea, Mircea Mureşan, Nagy Anna, Maria Margareta Nemeş, 
Pallos Sch. Jutta, Andonis Papadopoulos, Lucia Piso-Ladea, Ioan Sbârciu, Valeriu 
Semenescu, Paul Sima, Soó Zöld Margit, Mircea Spătaru, Szederjesi András, Tóth 
László, T. Szűcs Ilona, Vetró Artúr, Mircea Vremir.

Cseh Guszti karikatúrát készített rólam első könyvem megjelenésekor, Deák 
Ferencre örökké hálásan emlékezem, hiszen vele sikerült máig érvényesen 
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korszerűsítenem a Napsugár folyóirat címoldalát, a  Németországban megtele-
pedett Radu Maier virágcsendéletét tasnádi barátomnál őrzöm, Bardócz Lajos 
stockholmi kiállításán magam is közreműködtem, Gergely István neves embere-
ink kerámiaportréiből is őrzünk néhányat, Szederjesi Andrásról és Svédországba 
menekült fiáról, aki apja nyomdokaiban haladó elismert képzőművész, az Ághegy 
című skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyóiratomban írtam terjedel-
mes ismertetőt, Alexandru Cristea maga vitt el egyszer a Donát úti műtermekbe, 
amikor kollégák voltunk a Megyei Művelődési Bizottság felügyelői karában, és 
így tovább, a donáti emberek között sok a híres alkotó.

De az írókról sem feledkezhetünk meg: Küldtek valamilyen üzenettel Szabó 
Gyulához. Becsengettem. Biztattak, bennebb kerültem, s láttam, miként születik 
az író Sátán labdái című ötkötetes művének veretes szövege. Óriási asztalon szá-
molni nehéz, hány nyitott könyv hevert kitárulkozva. A mester, akár a szorgos 
méh, prédára éhesen pásztázott fölöttük. Agyamba nyilallt, semmi pénzért nem 
írok történelmi tárgyú regényt. Akkoriban az írók előtt még nem működtek aláza-
tos szolgálatra képes számítógépek. Nem sokat időztem a tekintélyesen kopasz és 
kicsi termetéhez képest izmosan energikus írónál. Felesége vidáman kacskaringós 
szabadszájúságát bámultam inkább, sajnáltam, hogy nem jegyezhetem le szilaj 
kedvű, bőven zsíros bemondásait. Egy tömbházzal odébb K. Jakab Anti pötyög-
tette az Utunkban közreadott Levélváltás című, a lap legolvasottabb rovatának 
szellemes és kegyetlenül ironikus hangú üzeneteit. Egyszer belém akadt ifjúsági 
lapunkban megjelent „viselkedjetek” szavam pongyolasága okán. Jószolgálatát 
köszöntem, riportomat többen olvasták, mint azt vártam, és a szó szaporán elter-
jedt a diák- és jassznyelvben. Egyébként édesapjával beszélgettem néha az italozás 
fölöttébb káros voltáról. Csodáltam az öreg Jakabot, aki újságíró volt és kőműves. 
Az akaratos, de csupa szív Bazsó Zsiga barátomra és kollégámra emlékeztetett, 
aki egyszer felfogadott napszámosnak, Gyulai Pali magyarfenesi házának sertés-
ólját építettük, a régi kőművesek által megszokott ütemben, onnan adódott máig 
sanyargató hátgerincsérvem. Őket is a donátiak közé sorolom, mert nálunk időn-
ként velük együtt sokan megfértek, életem legtágasabb, ha jól emlékszem, éppen 
negyven négyzetméteres lakásában. Ebben a lakásban az volt a titokzatos, hogy 
előttem Bodor Pál bérelte. Ettől úgy éreztem, hogy a híres publicista nyomában 
járok. Ennek előzményét sem hallgathatom el. A  kolozsvári napilaphoz éppen 
akkor kerültem, amikor ő éppen távozott, én örököltem az íróasztalát. Nem le-
het véletlen, hogy rövid publicisztikához való hajlamomra is hatott. A Magyar 
Nemzetben Diurnus aláírással közölt jegyzeteihez terceltem hasonló rovataimmal. 
Erre tettem még egy kis lapáttal, sajátos újságírói műfajként mozaikriportjaimat. 
Egyre inkább meggyőződésem, hogy barátaink mellett a hely szelleme, a falak, 
a fák, a virágok, a füvek és a folyók is befolyásolják az embert.

Tömbházunkban laktak Kakassyék. Nagy darab ember volt a családfő, 
az Unirea gépgyár szerelője, lánya az én lányom osztálytársa, innen máig tartó 
baráti kapcsolatunk családjának maradékával. Kakassy Béla bátyja, Endre elfele-
dett író, a Brassói Lapok szerkesztője, fordító. Többek között Alexandru Vlahuţă 
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elbeszéléseit is ő fordította magyarra. Emlékét a Bélától kapott dokumentumok 
alapján írott terjedelmes ismertetőben közöltem néhány erdélyi és magyarorszá-
gi lapban.

Szomszédunk és gyakori vendégünk volt a Magyar Opera tenorja, Szilágyi Fe-
renc, aki az énekkarból küzdötte fel magát, fél tüdővel is lelkesen bírta az iramot. 
Felesége egyszerű kalotaszegi asszony maradt, joggal tisztelték a szomszédok.

A hetvenes évek végén a tömbházunk melletti rét egészen a Szamos partjáig 
húzódott. Amíg el nem készült a folyó melletti gyorsforgalmi út, miénk volt a 
mező, ott napoztak a lakók, lányom ott próbálkozhatott Trabantom vezetésével. 
Nagy örömünkre szolgált, amikor pont tömbházunk mellé költöztették a vasút-
állomás gyalogosoknak szolgáló „repülőhídját”. Átmehettünk a túloldalra, és a 
kiskapun a diáksportkertbe. Ott futtattam Oszit, kis uszkárunkat, amivel lányom 
lepett meg egy este. Szomorúságűzőnek gondolta, s  valóban ennek az ötkilós 
vidámságnak reggeli és esti kötelező sétáltatása jótékony hatása volt beborult 
családi életünkre. De Györkösre is, aki élete utolsó esztendejében azért sétált 
Szent György téri (később Béke és Lucian Blaga tér) lakásából a sportparkba, 
hogy gyönyörködjék a festői környezetben és mindig vidám és rendkívül okos 
kiskutyánkban. Amikor a régi Rákóczi utat Grigorescura változtatták, azt hittem 
a hivatalra hatott a negyed festői képe. De a negyed nevét egy tábornokról kapta, 
aki nyilván derék ember lehetett, de Kolozsvárhoz annyi köze, mint ugyancsak 
híres névrokonának a hadviseléshez. Hát ezért én, amikor be-benéztem Balogh 
Edgárhoz – ezt a rendszerváltás után elég gyakorta tettem –, mindig a Rákóczi 
úton haladtam, itt-ott a házakon még ma is olvasható az idén is méltán ünnepelt 
szabadságharcos vezérünk neve. És mit ad a történelem? Ezt a nevet egy légvo-
nalban Dés közeli, de elzárt román faluban majd minden házban megszólításként 
használhattam, hiszen majd mindenki Racoti névre hallgatott. Ez akkoriban tör-
tént, amikor Edgár ezt kérdezte tőlem: „Mondd kérlek, mi van itt?” „Fasizmus” 
– vágtam rá meggyőződéssel. A „poloskákra” gondolva elhalkultunk. A magyar 
érdekekért minden fórumon való bátor kiállásáért tiszteltem ezt az öregurat. 
Apámmal volt egykorú. Egyik szemére szerelt fekete fedővel sírig kitartóan gé-
pelte harcos írásait. Egyszer néhány napig Gaál Ernő társaságában együtt jártuk 
a Székelyföldet. Ez volt az én „mesterképző” tanfolyamom.

Gyerekkoromat átszenvedtem az Óvárban, pubertáskoromban eszmélni 
a kerekdombi külváros tanított. Laktam és bolyongtam a Györgyfalvi negyed 
tömbházrengetegében, megvilágosodtam a nagyobb kitekintést biztosító Do-
nát negyedben. Az egyáltalán nem zord északról visszapillantva elmondhatom: 
semmit nem bántam meg. Szülővárosomban már alig ismernek. De  remélnem 
szabad, hogy lábnyomaim még ott sorakoznak sokszor taposott utcáink mélyén, 
ahonnan, ha szükség lesz rá, fölhozza majd a jóindulatú emlékezet.
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Kántor Lajos1

A magunk urai (hatvanas évek)

Régebben nem gondoltam rá, hogy lényeges különbség van a „magam ura” 
és „a magunk urai” közt. Sok évtizedre – úgy fél év századra – volt szükségem, 
hogy felismerjem: a magad urának lenni, napról napra, hétről hétre senkitől sem 
függni, úgy oszta nod be az idődet, ahogy neked jólesik, az korántsem csak a sza-
badság kellemes, egyenesen kitűnő érzetével jár. A másik végle ten a kötelezettsé-
gek sora vagy éppen a kiszolgáltatottság sokak nyomasztó élménye. Az anyagiak, 
a pénz, a munka vagy a hiva tás jellege mindebbe természetesen belejátszik, de 
van egy élet kori vonatkozása is.

Nem folytatom a filozofálást, a magány, mármint az itthoni magány felpa-
naszlását, […] az egyes szám első sze mély helyett a többest próbálom megírni, 
most történetesen a múlt század hatvanas éveinek elejére-közepére gondolva 
vissza. Alighanem ekkoriban történtek az én életemben a legfontosabb dolgok: 
1963 decemberében megnősültem, 1964 októberében megszületett Laci fiunk, 
nem egészen másfél évre rá jött István, a két fiú érkezése közti évben az első 
saját lakásba költöztünk, a  Donát úti lakónegyedbe, ahol már több barátunk 
lakott. […]

A mi Donát úti álmaink nagyjából megmaradtak a realitások szintjén. Értem 
ezen a baráti társaságot is. Az  E  pengeblokk hetedik emeleti lakásában vagy 
a szemközti négyemeletes tömb házban folyamatos beszélgetéseinkben Láng 
Gusztiékkal a napi gondok mellett az irodalom ügyei a magunk ügyeiként ke-
rültek szóba, nem valamiféle „irodalmi kör” keretében, noha Gusztitól szárma-
zott a játékos „kis Weimar” név emlegetése lakónegyedünk kapcsán. Ebbe a kis 
Weimarba beleszámítódtak a karnyúj tásnyira lakó Veress Zoltánék, a nálunk idő-
sebb prózaíró Szabó Gyula, a Gondos atyafiság szerzője, illetve az úgymond kriti-
kai fronton valamivel utánunk jelentkező K. Jakab Antal. Antit kivé ve mi többiek 
elég sűrűn preferanszpartikhoz is leültünk – úgy, ahogy ezt (később tudtam meg, 
épp Weimarban) Goethéék, Schillerék megtették.

A magam ura és a magunk urai tudat ebben a korai időben érdekesen ösz-
szefonódott. Hogy milyen réven, milyen áron? Ha már Goethe is szóba került, 
nem egy uralkodó-herceg, egy Karl August meghívását, támogatását élvezhet-
tem, élvezhettük, csu pán a megyei pártbizottságtól, a soros elsőtitkártól függött, 
hogy meghallgattatik a jogosnak gondolt kérés. 1964/65 fordulójától ugyanis a 
Mikes Kelemen 15 emeleti három szoba-fürdőszobája épp három család – hat 
felnőtt és három gyerek (ebből két cse csemő) – használatában állt. Noha együtt 

1 Részlet a szerző Fehér kakas, vörösbor című önéletrajzi kötetéből. Korunk – Komp-press 
kiadó, Kolozsvár, 2016.
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a nagy családot alkot tuk, a nyilvánvaló kényelmetlenségek, súrlódások naponta 
is métlődtek. A felnőttek közül nekem volt lehetőségem lépni (próbálni). […]

Ko runk-szerkesztő lévén meg írószövetségi tag(jelölt), akkoriban a kivétele-
zettek kategóriájához számítottam. Így aztán az elsőtitkárt megszólító levelemre 
érdemi válasz következett, oly annyira, hogy a lakáshivatali tisztviselőt utasí-
tották, mellém rendelték (amolyan kifutófiúként), együtt jártuk be a város még 
üresen álló tömbházi lakásait. A Györgyfalvi negyed építkezése az elején járt, 
az ottani lehetőség, építési környezet nem tetszett, s akkor eljutottunk a Donát 
útiba, az E pengeblokkba, a hete dik emeletre, a Szent Mihály-templom tornyára 
néző nagy er kéllyel, a három (persze kicsi) szoba és a végre külön (saját) für-
dőszoba jó beosztásával csábító lehetőség közelébe. Nem mellékesen a konyha 
is akkorának mutatkozott, hogy közvet lenül a bejárati előszobából nyílva, egy 
fekvőhely is elhelyezhetőnek bizonyult benne, következésképpen itt lehetett éj-
szakai helyet biztosítani a gyerek(ek) mellé felfogadott széki lánynak – ugyanis 
apa-anya messze a belvárosban dolgozott, sokszor meghosszabbított munkaidő-
ben. Urak lettünk tehát, elvtárs urak, ahogy ez a korabeli, alkalmazkodni képes 
értelmiségiek nek, a „jobbaknak” kijárt.

Ugyanis (az író-kritikus felesége – szerk. megj.) Erzsike végre bekerült – hosszú 
évekig tartó falusi tanárkodás, a mezőségi Buza, a Vásárhely közeli Kerelőszentpál 
és az otthonhoz közelibb Tordaszentlászló után – egy kolozsvá ri iskolába, románt 
tanítani a Traian Vuiába, nagy többségben román gyerekeknek. Nem volt ez kü-
lönös kegy, hiszen ver senyvizsgával kapta meg az állást – különben itt született, 
személyi igazolványát mindvégig megtarthatta  –, akkora pro tekciónk viszont 
nem lehetett, hogy magyar középiskolába kerüljön, magyar fiatalokkal szerettet-
ni meg a román irodal mat. Ettől függetlenül ő, nehéz körülmények közt, mindig 
a maga ura tudott maradni, csak ahhoz alkalmazkodott, ott en gedett, ahol és 
amikor szíve és lelkiismerete megengedte. Pél dául a szűkebb családban. És itt is 
fenntartásokkal, az önálló véleményalkotás jogát soha fel nem adva.

A „kis Weimarba” így tartoztunk bele, együtt. (Ő hovato vább román prózai 
művek magyar fordítójává is válva.) Jöt tek hozzánk a régi barátok, az agglegé-
nyek, Jancsik Pali, Miess (Ritoók) Jancsi; éppen soros barátnőkkel, élettársakkal 
Páskándi Géza, Lászlóffy Ali. És elég gyakori beszélgetőtár sunk lett a blokkla-
kó-társ, a  zongorista Singer Gyuri, aki Sa va néven vált ismertté, a  kolozsvári 
Zeneakadémia tanárságát követően Németországban. No meg mindenekelőtt a 
híres preferanszozó társaság, Láng Gusztival az élen. (Felesége, Zsozsó is olykor 
bekapcsolódott a játékba, neki köszönhetően született meg egy alkalmi kártya-
partner híres mondása: „Szin tén tetszik tudni preferanszozni?”) Külön köny-
vet is megérné nek a jeles partik, változó helyszíneken, neves emberekkel, mint 
az „abbé”, azaz Reischel Arthur (Réthy Andor, a  bibliográ fus), Földes László, 
az Utunk volt főszerkesztője, Bretter Gyuri, sőt a vendégszerető Reischel-Réthy 
főtéri, plébánia-épületbeli emeleti szobájában, a Romániai Magyar Irodalmi Lexi-
kon heti megbeszéléseit követő szelíd kártyacsatákban próbálkozó Benkő Samu 
és Engel Károly, a korai lexikonszerkesztői csa patból.
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A  Donát úti tömbház hetedik emeletén a legkülönbözőbb emberek fordul-
tak meg, néha csak egy-egy kávéra. (Nem egyér telműen szeretett professzorom, 
Csehi Gyula egyszer, meglepő módon, beállított egy csak franciául beszélő fi-
atalemberrel, bi zonyos „Kikámpoá”-ként emlékezetembe vésődött személlyel; 
közvetlenül beszélgetni persze nem tudtunk, esetleg az angollal próbálkozhat-
tam volna.) Nyitott háznak számítottunk – ami később, a  vendégek tágasabb 
befogadási lehetősége folytán, a  Mikes Kelemen utcában teljesedett ki  –, egy 
távolabbról érkező barátot akár el is tudtunk altatni a tömbházi kicsi dolgozószo-
bában (akkoriban még nem tiltotta a törvény), a  könyvszekrény be épített, le-
hajtható díványon. Vagyis szervezetlenül, mindig kaphatóan az éjszakába nyúló 
találkozásokra, amolyan régi idők szalonja született a blokklakásban. Lángéknál 
ugyancsak, azzal a különbséggel, hogy náluk nem kellett liftezni. A gyerekek pe-
dig a szomszéd szobában aludtak (mindkét befogadó házban). Az „uraság”, azaz 
„urasság” szellemiekben érvényesült inkább, mint a felszolgált ételekben, italok-
ban, az úri szalon ilyenformán nem lehetett versenyképes a főúriakkal vagy akár 
a polgáriakkal, pa nasz azonban sehonnan nem érkezett emiatt.

Erzsike sokszor elemlegette: ezek voltak élete legboldogabb évei.
Feltételezem, hogy óvodás fiaink sem érezték rosszul magu kat ebben a 

tömbházvilágban. A szolgálatban egymást követő széki lányok, asszonyok sze-
rették őket, gondjukat viselték távol létünkben. A liftre nagyon kellett vigyázni, 
mert épp a mi lépcső házunkban történt, hogy a kilépő felnőtt mögül elindult 
a mű szaki hibás felvonó, és az ajtajában lévő kisgyereket elvágta. Én a reggeli 
teniszezésből érkeztem haza azon a nyári napon bicik livel (a saját autó csak a 
nyolcvanas évek lehetősége lett), a ház előtt óriási csődület, az emberek döbben-
ten mesélték, mi tör tént. Amíg meg nem láttam fiaimat a játszótéren, a velük 
álldo gáló lánnyal, elöntött a forróság.

Az akkor még beépítetlen, tekintélyes méretű, már-már grundszerű játszóté-
ren kapta meg Laci és István az első leckét nemzetiségi hovatartozásból. Talán 
még emlékeznek rá (Buda pesten), hogy blokkunk egyik sofőr lakója hazahozta, 
a ház mö gött parkolta az általa vezetett buszt, és nyitva hagyva, megen gedte a 
gyerekeinek és barátaiknak a fel-leszállást. A mi két fiunk csatlakozni akart a 
játékhoz, de kortársaik elküldték őket:

– Ide csak románok szállhatnak fel…
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Király László

A Grigóba!

– A Grigóba! – mondja az ember a taxisofőrnek.
– Merre térjünk? – kérdi a vezető. – Napoca híd, Garibaldi híd?
– Ahol kisebb a forgalom.
– A forgalom, igazság szerint, sehol sem kisebb.
Nincs kivel beszélni…
– Ön, uram, a legjobb helyen lakik Kolozsváron. – Ezt már a Iancu Huniade 

(a sarkon túl Iancu de Hunedoara), vagyis Hunyadi János utcában hallom.
– Hááát… – tárnám szét a két karom, de a mondat végét így kanyarítom: – 

ami igaz, az igaz. Egyik oldalon a Szamos, másikon a Hója-erdő. Csupa szépség 
és egészség. A jó levegőt nem dicsérem, az már nincs és nem is lesz soha. Mint 
boldogság a jól ismert nótában.

Gondoljunk inkább a kezdetekre, mi, Donát negyediek. A  barátokra, a  sé-
tákra, elfelejtett ünnepekre, együttlétekre – a Donát negyedben, más szóval a 
Grigorescuban, a  Grigóban. Amiről azt hittem balga újoncként, jövevényként, 
hogy a jeles román festőről kapta a nevét. Értetlenkedésemet nem rejtettem véka 
alá: mi köze lehetett a piktornak a világ eme kies szögletéhez? Röstellem is be-
vallani, mily késve szereztem tudomást a derék Eremia Grigorescu tábornokról, 
akiről végül a Rákóczi utat elnevezték. Ám a jó pap hóttig tanul. Várakozó állás-
ponton vagyok. És bár nem lehettem alapító a Donáton, de még a Grigóban sem 
– a közel öt évtized, mióta itt lakom, már némileg feljogosít rá, hogy emlékeim 
legyenek eseményekről, jeles barátokról, ismerősökről, hét határon túlra „mene-
kült” cimborákról, erről-arról.

Kezdhetném a hatvanas évek elejével. Egyetemi hallgató koromban, tanév vé-
gén, hétheti „hazafias” munkára vezényeltek bennünket, bizonyítandó pártunk s 
népünk iránti hűségünket. Ifjú és lelkes brigádtagjaink java része életében nem 
fogott még ásót, csákányt, lapátot a kezébe, de hát nem is ez a lényeg, nyugtattak 
akkori nagyra törő vezéreink, hanem az, hogy minél gyorsabban teljen az idő. 
Az  idő pedig telt, mint azóta is hasonló helyzetekben. Nehéz szerszámainkkal 
egymás után vertük szét az alig felépített csinos családi házakat, a vigasztalha-
tatlan tulajdonosok sikoltozása és átkozódása közepette. Meg kellene menteni, 
legalább az építőanyagot, ajtókat, ablakokat, amit lehet – próbáltam javasolni 
egy érzelemdús pillanatomban, de a felsőbbség lehurrogott: – Nem a te dolgod. 
A te dolgod a bontás. Látszik, hogy hülye vagy… Így „indult” a Grigó.

De milyen szép is a Szamos bal partja manapság! Honisoitquimal y pense! – fi-
togtatnám franciás műveltségem Szabó Gyula kedvéért, ki szintén bal parti volt, 
ott írta sorra a könyveit. Ha tehette, gyalog járt be az Utunk szerkesztőségébe, 
s egy reggel egészen felvillanyozva érkezett:
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– Láttad, mi van a Szamos közepén, a villanyoszlop kőtalapzatán? Nem lát-
tam, holott gyakran jártam a parton magam is. De hazafelé menet megnéztem. 
A betonalap oldalán, a felduzzasztott víz közepén, öles betűkkel írva ez állt: JOS 
CEAUŞESCU! (Le Ceauşescuval!)

Az eff éle akció nem volt gyerekjáték a nyolcvanas évek közepén (se). A maiak 
erre ugyan honnan is emlékeznének? Nincs meg már a talapzat – kis emlékeztető 
jel elhelyezése szóba sem jöhet. „A felejtés halálos bűn” – mondotta Mahatma 
Ghandi, de az is igaz: nem ma, és nem itt.

Figyelem a Szabó Gyula néhai, Szamosra tekintő ablakát: vajon ki ír ma mö-
götte? És mit? S ugyanabban a házban tanul-e valaki színházi szerepszöveget, 
mivelhogy Bereczky Júlia, Orosz Lujzika és Barkó Gyuri ezt tették, szinte „egy-
más hegyén-hátán”. Mialatt egy házzal arrébb Bodor Ádám verte az írógépet 
megátalkodottan. Már akkor az ultrarövid próza utánozhatatlan mestere volt, 
s ha megírt mondjuk egy negyvensoros folyamregényt, nem adta ki a kezéből, 
míg ki nem húzott belőle legalább két-három mondatot. „Ez a legnagyobb élvezet 
– mondta –, kihúzni”.

Az egykori Utunk „nagy családja”
Balról jobbra: Bálint Márta, Szabó Gyula (fehér ingben), Kenéz Ferenc, Létay Lajos, 

K. Jakab Antal, Árkossy István, Molnos Lajos, Szabó Gyuláné (Irma, háttal), 
Szilágyi István, Banner Zoltán (fehér ingben). 

A fényképek Szabó Gyula kányafői szőlőjében készültek Király László fényképezőgépével.
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Nehéz vállalkozás a Grigó minden nevezetességét felsorolni egy kapkodó emlé-
kezésben. Ahogy a Garibaldi hídon átkeltünk munkahelyünkről meleg otthonunk 
felé tartva, legtöbbször követelőző barátsággal kezdett integetni felénk az Ancora 
nevű „vesztőhely” konyakjaival, vodkáival és gyanús, de tűrhető söreivel, s min-
denekfölött egy nemes „szereplőgárdával”. Piktorok, szobrászok, írók, birkózók, 
bokszolók, órásmesterek tartottak itt egymásnak naponta szemináriumokat az élet 
fontosabb dolgairól – igen jeles, mondhatnám profi, kötekedő-verekedők társasá-
gában. Sosem lett baj, a Grigóban voltunk, hazai pályán. Egy költemény őrzi az 
emléket, melynek helyén valami autólerakat éktelenkedik és szellemtelenkedik.

A Horgonyban
Körülbelül négyen ültünk
az asztal körül a Horgonyban,
ahol kékre festettek mindent,
mert a zöld szín magyar.
A Bokszoló, az Órásmester, az
Énekes, Ernest Hemingway és magam.
Ejhaj! – mondta a Bokszoló –,
hányszor vertek meg, nem tudjátok!
Na és az órák! – sóhajtott az Órásmester, és
hatalmas órák keringtek a Szamos felett.
Nem hagytuk az Énekest
énekszóhoz jutni!
De dúdoltunk magunkban néhány Rilke-verset.
Néhány Krúdygyula, Rilkét szavalva,
igazi októberi napsütésben…
Mi értelme egy Bokszolónak?
Mi értelme egy Órásmesternek?
És egy néma Énekesnek?
Kolozsvárott, a Szamos mellett.
Ahol körülbelül négyen ülünk
jobbágykék asztalnál. S majd elfeledtem:
mi értelme Ernest Hemingwaynek?
Varga István tévészerelőnek,
ki végre előkerült, s nem tudhatjuk, honnan,
de ismeri a Vándorünnepet.
A víz fölött cikáznak
Egyed Emese dankasirályai. Ezek vagyunk.
– Ejhaj, ejhaj! – mondja az Órásmester.

Itt küldöm ajándékba úgy is, mint grigós szerző, ki a hűséges régiek emlékét 
szeretné életben tartani – még mielőtt szólhatna bővebben is azokról, kiknek 
megidézésére nem elég csupán egy-két szót pazarolni. Például Imrédi Géza bácsi 
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színművészről, akit vaksága miatt Senkálszky Bandi bácsi sétáltatott naponta a 
Hója-kertvendéglő felé, Kántor Lajosról, Veress Zoltánról, Láng Gusztávról, Bo-
dor Pálról, kik maguk is itt kezdték felnőtt életük kalandját, K. Jakab Antiról, 
az ifjú költők imádott réméről és… és… és… és így tovább. Csakhogy kifutottunk 
vagy kifutunk az időből és terjedelemből.

Ám az emlékezés nem hely- s időfüggő. Bármikor bárhol gyakorolható. Hogy 
lehetőleg ne felejtsünk. Hogy (minket se) felejtsenek. Üdvözlet hát a mai s jövő-
beli grigósoknak (is)! Remélhetőleg találkozunk.

Kiváló tisztelettel:
K. L.

Balról: Bodor Anikó, Szabó Gyula, Király László, Bodor Ádám, és két vendég 
Magyarországról: ifj. Filep István, id. Filep István
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A 440 éves jezsuita és piarista 
hagyományú kolozsvári Schola
Vincze Zoli bácsira emlékezve

A kerek évfordulók mindenkit emlékezésre és számadásra késztetnek. Isko-
lámat, iskolánkat, a  kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumot Báthory Ist-
ván erdélyi fejedelem és lengyel király 440 éve alapította, azzal a céllal, hogy a 
Kolozsmonostoron alapított tanintézet „a jövendő örök időkre és minden korra 
fönnmaradjon”1 és a katolikus oktatás fellegvára legyen. Olyan személyeket fog-
lalkoztatott iskolánk története, mint Erdélyi Károlyt,2 aki a 19. században írt, 
Biró Vencelt3, aki piarista szerzetesként az iskola történelem szakos tanára, majd 
a főgimnázium igazgatója, később a romániai piarista rendtartomány főnöke és 
az iskola történetének krónikása lett, Gaal Györgyöt,4 Kolozsvár helytörténészét, 
Jakó Zsigmond5 történészt, Palkó Attila6 középiskolai tanárt és helytörténészt, 
valamint Kovács András művészettörténészt, aki a jezsuiták építkezését követte 
nyomon.7 E nagy múlttal rendelkező iskola boltíves folyosóinak ódon hangulata 
és eseményekben gazdag története megérintette Vincze Zoltán történészt és kö-
zépiskolai tanárt, mindannyiunk Vincze Zoli bácsiját, akinek ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani, hogy tanácsaival, példaértékű emberi és tanári hozzáállá-
sával generációkkal szerettette meg a történelmet és a tanári hivatást, pályát.

Az iskola könyvtárának történetével György Lajos irodalomtörténész, 1928-
tól a Lyceum-könyvtár igazgatója, az  Egyházmegyei Tanács8 világi elnöke 

  1 Báthory István alapítólevele, In: A kolozsvári róm. kath. főgimnázium Emlékalbuma 1579–
1929. Cluj-Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., 1930, 4.

  2 Erdélyi Károly: A kolozsvári róm. kath. főgymnasium története. In: A kegyes tanítórendiek 
vezetése alatt álló kolozsvári róm. kath. főgymnasium éresítője az 1897–8. tanévről, Ko-
lozsvár, 1898.

  3 Biró Vencel: A kolozsvári római katolikus gimnázium története 1918–1940. A Báthory–Apor 
szeminárium története 1579–1933, Művelődés, Kolozsvár, 2011.

  4 Gaal György: Iskolánk története. In: Tiltott évkönyv, Kolozsvár, 1990, 7–26.
  5 Jakó Zsigmond: Négy évszázad a művelődés szolgálatában. In: A talpraállás évkönyve, Ko-

lozsvár, 1991, 6–19. 
  6 Palkó Attila: Iskolánk építkezéseinek története. In: A  megmaradás évkönyve, Kolozsvár, 

1992, 27–39.
  7 Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai templom és kolostor jezsuita korszaka. In: Erdély re-

neszánsza, I. (szerk. Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor), Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Kolozsvár, 2009, 100–109.

  8 Az Erdélyi Római Katolikus Státus a Szentszék és Románia között 1932-ben megkötött ró-
mai egyezmény következtében Gyulafehérvári Latin Szertartású Katholikus Egyházmegye 
Tanácsaként működött.
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foglalkozott, katalogizálta az itt megtalálható könyveket és ősnyomtatványokat,9
valamint megnyitotta az egyetemi hallgatók előtt is a könyvtár kapuit, így vált 
a több mint 60 000 kötetet számláló könyvtár közkinccsé. Főműve A kolozsvári 
római katolikus Lyceum-könyvtár története (1579–1948).

Iskolánk történetét két szerzetesrend tevékenysége határozta meg: az 1579-
es alapítástól egészen 1776-ig tevékenykedő jezsuiták, valamint a Mária Terézia 
felkérésére érkező piaristák, akik a rájuk bízott fi atalok nevelését és tanítását 
folytatták 1948-ig, amikor a kommunista hatalom feloszlatta a szerzetesrendeket 
és államosította a felekezeti iskolákat.

A jezsuita korszak (1579–1773/1776)

Az intézményesített kolozsvári katolikus oktatás kezdetei Báthory István erdé-
lyi fejedelem és lengyel király nevéhez fűződnek, aki eredeti szándékához híven 
Erdélyben folytatta a Lengyelországban elkezdett iskolaalapítási tevékenységét.

A  jezsuita korszak iskolánk történetének talán egyik legviszontagságosabb 
időszaka, amennyiben a jezsuiták többszöri kiűzésére, visszatérésére és új szék-
házakban való elhelyezésére gondolunk. Ugyanakkor a tanintézmény megalapo-
zásának az időszaka is, hiszen a humanista szellemiségű Báthory a már létező 
protestáns tanintézmények mellett10 jezsuiták által vezetett iskolát akart, azért, 
hogy a katolikus szellemiséget megerősítse egy olyan időszakban, amelyben a 
hitviták és a felekezetközi villongások mindennaposak voltak. Nem véletlen te-
hát, hogy a protestáns többségű Diéta az 1579. október 21-től 24-ig tartott tordai 
országgyűlésen a jezsuiták letelepedését kizárólag tanításra engedélyezte.11

  9 Incunabulum, bölcsőnyomat – olyan nyomtatvány, amely a könyvnyomtatás feltalálásától 
egészen 1500. december végéig szedésnyomással készült.

10 Brassóban, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Nagyszebenben.
11 Erdélyi Országgyűlési Emlékek 3. 1576–1596, (szerk. Szilágyi Sándor), Budapest, 1877, 31.
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Báthory István uralkodása idején több oklevél született meg, mint például az 
1579-ben keltezett, amely az uralkodó iskolaalapító szándékát tanúsítja,12 majd 
az 1581. május 12-én keltezett oklevél,13 amellyel az iskolát akadémiai rangra 
emelte, illetve az 1583-as, amellyel szemináriumot alapított és annak fenntartá-
sát az erdélyi szász papok dézsmájából biztosította.14

A gondoskodó uralkodó kezdetben Kolozsmonostoron a hajdani bencés apát-
ságot adományozta nekik, pár év múlva viszont a városfalak tövében, a Farkas 
utcában találjuk a jezsuitákat és tanintézményüket, amelyben nemcsak katolikus 
ifjak, hanem az 1584-es híradások szerint már 16 protestáns lelkipásztor fi a ta-
nult.15 Az  alapító komoly szándékát mutatja Kolozsmonostor, Bács, Jegenye és 
Kajántó falvak adományozása, és hogy a jezsuiták az alakuló könyvtár számára 
könyveket vásárolhattak, valamint adományként megkapták azokat a könyveket, 
amelyeket eddig ládákban őriztek a fejedelmi tárházakban.16 Az  iskola 1579–
1581 között Collegium Societatis Jesu Claudiopolis (Jezsuita Kollégium) néven 
működött.

Az akadémiai rangra emelt iskola első rektora a lengyel Jacobus Vangrovitius. 
Első tanárai: Francesco Sunieri, Thomány Mátyás és Ladó Bálint, a német Schreck 
Farkas és Pusch János, az olasz Sfondrato, Szántó (Arator) István, majd pedig a 
krakkói Justus Rabbus.17

12 Veress Endre: Epistolae Et Acta Jesuitarum Transylvaniae Temporibus Principum Bathory 
(1571–1613) [Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából], I., Budapest, 
1911, 25. levél, 76–78.

13 Veress Endre: Id. mű. I., 49. levél, 127–133.
14 Veress Endre: Id. mű. I., 85. levél, 253–254.
15 Biró Vencel: Báthory István fejedelem. Gloria Könyvnyomda Cluj-Kolozsvár, 1935, 20.
16 Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 

1579–1604. Scriptum, Szeged, 1991, 13., Vö. Veress Endre: Id. mű. 49. levél, 127–133.
17 Bisztray Gyula: Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat. In: Erdély magyar egyete-

me: az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története, 
Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadása, Kolozsvár, 1941, 44.
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A főiskolában a tanítást 1585-ben kezdték meg, filozófiát és teológiát tanítot-
tak. A tanításban a végső cél a teológiai tanuláshoz szükséges ismeretek meg-
szerzése volt.18 A feljegyzések szerint a szemináriumi diákok létszáma ebben az 
évben meghaladta a nyolcvanat, míg a tanulók összlétszáma 450 volt.

Az uralkodó korai halála, a protestáns többségű erdélyi országgyűlés, az er-
délyi fejedelmek egyházpolitikája és a 16-17. századi felekezetközi villongások 
a jezsuiták több alkalommal történő kiutasítását,19 az iskola elhagyását, az épü-
letek lerombolását20 és többszöri újjáépítését hozta magával. A feldühödött tö-
megnek esett áldozatul Szamosközy István történetírónak Mátyás király budai 
könyvtárából származó felbecsülhetetlen értékű és gyönyörű Corvinája, Justinus 
Epitomenje, amelyet néhány hónappal azelőtt Marfetti Antal jezsuita páternek 
kölcsönzött olvasásra.21

A Collegium [Academicum] Societatis Jesu Claudiopolis (Jezsuita Akadémia) 
életében nagy változást hozott a fejedelemség megszűnése, a város falain belülre 
költözés és a Habsburgok 17. századi erdélyi berendezkedése, akik felkarolták a 
katolikus tanintézményeket. 1693-ban Kolozsvár katolikus hívei visszakapták az 
óvári domonkos (mai ferencesrendi) zárdát, amit használatra a jezsuiták vettek 
birtokba; itt tevékenykedtek 1712-ig, amikor a Farkas utcában a mai Báthory-
líceum helyén állott épületbe költöztek. A Farkas utca elején 1703-ban kezdték 
meg kétemeletes kollégiumuk építését, mely a Király utcáig húzódott, s az 1730-
as években készült el.22 Az építkezéshez felhasználták a már romokban heverő 
kolozsmonostori apátság köveit is. Ezzel párhuzamosan folyt 1724 óta a Szenthá-
romságról nevezett templom építése, így az egymás szomszédságában levő iskola 
és a templom csaknem egy tömböt alkotott; a jezsuiták akadémiája itt működött 
a rend feloszlatásáig. A jezsuiták az új épületegyüttest csillagvizsgáló toronnyal, 
valamint az épület földszintjén, a Király utca felé néző szárnyban elhelyezett 

18 Biró Vencel: Báthory István fejedelem, 13.
19 Az 1588-as medgyesi országgyűlés kitiltotta a jezsuitákat Erdélyből, akik távozásukkor 

a könyvtár köteteinek egy részét külföldre menekítették. A gyulafehérvári országgyűlés 
1595 májusában érvénytelenítette a medgyesi országgyűlés határozatát, megengedte a je-
zsuiták iskoláinak újbóli megnyitását és elrendelte a jezsuita vagyon visszaszolgáltatását. 
A felekezeti villongások következtében 1601 februárjában a jezsuiták helyzete Kolozsváron 
ismét válságosra fordult, mert a kolozsvári polgárság a városból való elűzésüket követelte. 
A  feldühödött tömeg 1603 nyarán megrohanta és lerombolta a Farkas utcai rendházat, 
a templomot és az iskolát. Bocskai István 1606. november 11-én kelt rendelete utasította ki 
ismét Erdélyből a jezsuitákat, Bethlen Gábor pedig 1615-ben megengedte, hogy Kolozsmo-
nostorra visszatérjenek, ahol azonban a diáklétszám már nem érte el az 50-et.

20 „De a nép a városban máskép értelmezé a szabad vallásgyakorlatot, s a mint a németek 
eltávoztak, megtámadták a jezsuiták collegiumát, klastromát s templomát, kiprédálta, fel-
dúlta azokat, kiűzte a jezsuitákat, kiket Toldy Görgénybe szállitott.” In: Erdélyi Országgyű-
lési Emlékek, 5. 1601–1607, Budapest, 1879, 51.

21 György Lajos: A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története (1579–1948). Argu-
mentum, Budapest, 1994, 21–22.

22 Varga Júlia: A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia hallgatósága 1641–1773 (1784). 
Budapest, 2007, 27.
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modern könyvtárral is ellátták. A könyvtár itt állt mozdítatlanul 1777-ig.23 A je-
zsuita korszak kutatói az akadémiai időszak kezdetén a könyvtár állományát 
kb. 1000–1500 kötetre becsülték, mely a 16. századból megmaradt kötetekből 
állt, és amelyet az 1727-től ismét működő nyomdájukból napvilágot látott köny-
vekkel gazdagítottak. A diákok az 1734-ben felépült és Szent József védnöksége 
alá helyezett Báthory–Apor Szemináriumban és 1735-től a Nemesi konviktusban 
(Convictus nobilium) laktak.

A Habsburg központosítási törekvések mellett a diákok létszámának növeke-
dését és a tantárgyak sorában bekövetkezett változásokat fi gyelhetjük meg.

A  jezsuita korszak híres tanárai között megemlíthetjük Antonio Possevino, 
a bibliafordító Káldi György, a csillagász Hell Miksa, Baróti Szabó Dávid magyar 
költő és nyelvújító, Bzenszky Rudolf nevét.

A híressé vált tanítványok között ott találjuk Pázmány Péter bíborost, Haller 
János írót, Apor Pétert, a  Metamorphosis Transylvaniae szerzőjét, Mikes Kele-
ment, Apor Istvánt, Erdély kincstartóját és az iskola nemes szívű támogatóját, 
akiről a Báthory–Apor-konviktus a nevét kapta.

Mélyreható változást a jezsuita rend és az iskola életében az 1773. július 21-
én keltezett pápai bulla (Dominus ac Redemptor Noster) hozott, amely alapján 
Mária Terézia 1773 szeptemberében megszüntette a jezsuita rendet a Habsburg 
Birodalom területén.24

23 György Lajos: Id. mű. 55.
24 György Lajos: Fejezetek Mártonfi  József erdélyi püspök (1746–1815) életrajzából, Budapest, 

METEM Könyvek, 68., 2009, 43.; Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története. Budapest, 1927, 325.
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A piarista korszak (1776–1948)

A piarista rend Erdélyben már a 18. század eleje óta jelen volt,25 és a Kalazanci 
Szent József által hirdetett életszemléletet, pedagógiai és vallásos célkitűzéseket, 
egyszóval a „Scholae Piae”-t igyekezett megvalósítani, vallásos és ingyenes okta-
tásban akarta részesíteni, társadalmi és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül 
az ifjú nemzedékeket.

Mária Terézia a feloszlatott jezsuita rend vagyonából alapozta meg a kato-
likus tanulmányi alapot, mely a katolikus iskoláztatás céljait szolgálta, és az 
1767-ben a Királyi Főkormányszék keretei között létrehozott Katolikus Bizottság 
(Commissio Catholica) kezelésébe került.26 A könyvtár felügyeletét is ez az új in-
tézmény látta el. A  jezsuiták helyét Kolozsváron az 1776 nyarán Pállya István 
vezetésével megérkező piaristák vették át.

Mária Terézia a jezsuita rend feloszlatását követően, 1775. február 16-án kelt 
2626. E. 30. számú, 45 pontból álló rendeletével meghatározta a jezsuita vagyon, 
iskolák, intézetek, templomok új birtokbavételét és átrendezését, a 43. pontjában 
úgy intézkedett, hogy az erdélyi jezsuita székhelyeken maradt jogi, teológiai, 
filozófiai és más magasabb tudományokhoz tartozó könyveket Kolozsvárra kell 
szállítani az egyetemi könyvtár gyarapítására.27

A tanügy birodalmi szinten történő megreformálása egy központosított, az ál-
lam által ellenőrzött és vezetett tanügyi rendszert alakított ki. Az  iskolákban 
folyó oktatói-nevelői munka Mária Terézia, majd fia, II. József óhaja szerint 
történt.28 Mária Terézia a bécsi egyetem mintájára akarta megszervezni a ko-
lozsvári tanintézményt,29 azért, hogy az erdélyi fiatalok saját országukban ké-
pezzék magukat a külföldi egyetemek helyett. Ezt a szerepet a kolozsvári tan-
intézménynek, az Universitasnak kellett volna betölteni, 1774-gyel kezdődően, 
amikor Mária Terézia jogi kart, egy évvel később pedig orvosi kart (Institutum 

25 Besztercén 1717-ben, Nagykárolyban 1725-ben, Máramarosszigeten 1730-ban, Medgyesen 
1741-ben, Szentannán 1750-ben, Kolozsváron 1776-ban telepedtek le.

26 Holló László: A világiak által „vezetett” egyházmegye. I. kötet, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
2009, 89.

27 György Lajos: Id. mű. 81.
28 Mária Terézia 1777-ben kiadta a Ratio Educationist, melyet az erdélyi oktatás számára 

1781-ben II. József Norma Regiája egészített ki. II. József 1784-ben megszüntette az ingye-
nes oktatást, 1785-ben pedig az iskolák mellett működő bentlakásokat. Ezek az intézke-
dések negatívan hatottak az iskolákra, hiszen a piarista iskolák egyik jellemvonásuktól, 
az  ingyenes oktatástól lettek megfosztva. A számok magukért beszélnek: a  tandíj beve-
zetése miatt sok fiatal hagyta abba a tanulást; míg az 1782–83-as tanévben 225 fiatal 
tanult a piaristák kolozsvári iskolájában, ez a szám az 1789–90. tanévben 106-ra csökkent. 
A bentlakások megszüntetése miatt a tanulók jó része, akik vidékről származtak és a két 
bentlakás egyikében éltek, fokozatosan elmaradozott. A nemesi konviktus és a Szent Jó-
zsef fiúnevelő bezárása 212-ről 157-re csökkentette a diáklétszámot.

29 N. Dávid Ildikó: A kolozsvári egyetem építészeti oktatása a XVIII. század végén. In: Művészet 
és felvilágosodás, Budapest, 1978, 304.
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Medico-Chirurgicum)30 hozott létre a  bölcsészet és teológia mellett. II. József, 
a kalapos király 1786-ban megszüntette a teológiát, ezzel a 12 éven át működő 
egyetemet visszaminősítette akadémiai líceummá. A humán tárgyak, illetve a 
latin nyelv és irodalom mellett bevezették a matematika, természettudományok, 
történelem, földrajz, zene és bölcsészet, műszaki rajz tanulmányozását. A jezsui-
ta tanrendhez képest a piarista rugalmasabb volt, a természettudományokat elő-
térbe helyező és modern, lépést tartott a humán és reál tudományokban bekö-
vetkezett változásokkal.

A  piarista korszak híres tanárai mások mellett a történetíró Koppi Károly, 
a költő Bolla Márton, a polihisztor Katona Dénes, az új csillagda megalapítója, 
Gegő József Adolf és a matematikus Hornyai Ambrus voltak.

A  piarista korszak híressé vált tanulói: Martonfi  József és Lönhart Ferenc 
római katolikus püspökök, Káján (Caian) Demeter és Leményi (Lemeni) János 
görögkatolikus püspökök, Moga Vazul ortodox püspök, Szász Károly politikus 
és jogász, Bölöni Farkas Sándor író és utazó, br. Jósika Miklós regényíró, br. Jó-
sika Sámuel, a király személye körüli miniszter, belső titkos tanácsos, Torma 
Károly régész, gr. Teleki Sándor politikus, gr. Wass Sámuel utazó, gr. Kemény 
József történész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyik alapítója, Ötvös Ágoston 
orvos, Groisz Gusztáv politikus, Kolozsvár főjegyzője 1837-ben, Gheorghe Şincai 

30 Maizner János: A kolozsvári orvos-sebészi tanintézet történeti vázlata 1775–1872. In: Orvos-
természettudományi Értesítő, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 14. évf., XI., 1., 1889, 2.
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és Petru Maior, az Erdélyi Isko-
la tagjai és Ioan Molnar Piuariu 
orvos, valamint Puskás Tivadar, 
a telefonhírmondó feltalálója.

A 19. század nagy változáso-
kat hozott a tanintézmény életé-
ben, hiszen miután az 1820-as 
évek elejére felépült a Farkas 
utcában az új épület, az  iskola 
könyvtárát a második emeletre 
költöztették, a mai díszterembe, 
ahonnan azt az 1890-es évek-
ben Zachár János piarista tanár 
irányítása alatt költöztették a 
földszintre. A jogi kar 1849-ben, 
a bölcsészeti kar 1850-ben szűnt 
meg, az orvosi kar pedig önálló 
intézménnyé alakult, így az aka-
démiai líceum 1850-től főgim-
náziumként folytatta a fi atalok 
oktatását és nevelését. Mégis 
talán a legnagyobb változást az 
hozta, hogy az iskola, a templom és a könyvtár az 1873-ban újjászerveződő Er-
délyi Római Katolikus Státus31 ellenőrzése és felügyelete alá került. Levéltári 
források alapján állíthatjuk, hogy az oktatási intézményt érintő összes döntést a 
Státus igazgatótanácsának tagjai hozták.

A piarista rend tagjai áldozatos munkával nevelték és oktatták az egész Er-
dély területéről érkező fi atalokat, akik tanulmányaik elvégzése után hivatal-
nokokként helyezkedhettek el vagy tanulmányaikat folytathatták a kolozsvári 
egyetemen, vagy 1894-től a Kalazantinumban, ha szerzetesekként szerettek vol-
na tanúságot tenni.

A Trianont követő időszakot minden erdélyi magyar intézmény megszenved-
te, így a kolozsvári iskola, hivatalos nevén az Erdélyi Római Katolikus Státus 
Főgymnasiuma és a könyvtár is. A  többi olyan iskolával összehasonlítva, ahol 
piaristák tanítottak, Kolozsváron a diákok abban a szerencsés helyzetben voltak, 
hogy az oktatás nyelve továbbra is a magyar nyelv maradt (bár kötelező mó-
don kellett román nyelvet, valamint román nyelven Románia történelmét, alkot-
mánytanát és földrajzát tanulniuk), de mert az iskola fenntartója a Státus volt, 
ezért ők határozták meg az oktatás nyelvét.32 Az  impériumváltást követő első 

31 Holló László: Erdélyi katolikus autonómia, avagy az Erdélyi Római Katolikus Státus. In: Kin-
cses Kolozsvár Kalendáriuma 2013, Kriterion Könyvkiadó Kolozsvár, 2013, 127–133.

32 Biró Vencel: A kolozsvári római katolikus gimnázium története 1918–1940. Kolozsvár, Műve-
lődés, 2011, 20.
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EK éveket a politikai bizonytalanság pánikhangulata, a mindennapok fennmaradá-
sáért folytatott harc, a román nyelvből bukott érettségi vizsgák helyét átvette a 
20-as évek aktív munkahangulata, amikor a tanárok a Státus anyagi támogatásá-
val nyelvkurzusokat, felkészítőket, tanulmányi kirándulásokat szerveztek, hogy 
tanítványaik jó eredményekkel álljanak helyt a szakaszzáró vizsgákon. A 20. szá-
zad első felének híressé vált piarista diákjai: Kuncz Aladár és Passuth László 
regényírók, Bochkor Mihály jogtörténész és Révai Károly műfordító voltak.

A diákok szabadidejükben a Mária Kongregációban, a Pázmány-körben, a Dal-
iskolában és a különböző szakkörökön vettek részt.

Az 1940-ben bekövetkezett újabb történelmi fordulat megélénkítette az iskola 
és a könyvtár életét, hiszen az oktatás új lendületet kapott, a sátoraljaújhelyi és 
budapesti piarista iskolák pedig több száz kötetes támogatásban részesítették a 
most már Zágoni Mikes Kelemen nevét viselő tanintézményt.33 Az 1942–1943. 
tanévben a könyvtárosok felmérései szerint az iskola diákjai Arany János, Petőfi 
Sándor, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond műveit 
olvasták a legszívesebben, a  világirodalom nagyjai közül pedig Cooper, Mark 
Twain és Jules Verne regényei voltak a legkeresettebbek.34 Ezekben a választá-
sokban kétségkívül nagy szerepe volt a tanárok által javasolt házi olvasmányok-
nak is.

A  20. század híresebb világi tanárai között megemlíthetjük Finály Henrik 
szótárírót, Vass József történészt, Czirbusz Géza földrajztudóst, Szopos Sándor 
festőművészt, a piarista paptanárok közül pedig Biró Vencelt, a romániai piarista 
rendtartomány utolsó rendfőnökét, Cservény Albint, Mikó Gábort, Uitz Mátyást 
vagy Denderle József tankönyvírót, történészt.

A II. világháború vége Észak-Erdély Romániához való visszacsatolását is je-
lentette, valamint a királyság megszüntetését, a kommunista rendszer kiépítését 
és a szovjet minta teljes átvételét és berendezkedését. Az új rendszer azonban az 
egyházak iskolai életben vállalt szerepét nem tűrte meg, így került sor a szerze-
tesrendek megszüntetésére, valamint az egyházi ingatlanok államosítására.

A kolozsvári iskola, a  rendház, a  két bentlakás és könyvtár államosítására 
1948. augusztus 3-án került sor. A könyvtár az államosításkor kb. 65 000 kötetet 
számlált. Napjainkban a valamikori Lyceum-könyvtár köteteinek nagy része az 
1970-es években felépített Akadémiai Könyvtár állományát gazdagítja.

A piarista szellemiséget az iskola diákjai és családjuk, a helyben maradt világi 
tanárok és a Kolozsváron egyházi szolgálatba került volt paptanárok vitték to-
vább. Az iskolában – bár a tanintézmény neve többször változott – humán és reál 
tárgyakat egyaránt magas színvonalon tanító, elkötelezett tanári kar folytatta az 
oktatói-nevelői tevékenységet.

33 Az Erdélyi Róm. Kath. Egyházmegyei Tanács vezetése alatt álló kolozsvári Zágoni Mikes Kele-
men róm. kat. gimnázium évkönyve az 1940–41. tanévről. Kolozsvár, 1941, 71.

34 Az Erdélyi Róm. Kath. Egyházmegyei Tanács vezetése alatt álló kolozsvári Zágoni Mikes Kele-
men róm. kat. gimnázium évkönyve az 1942–43. tanévről. Kolozsvár, 1943, 48.
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Január 3-án Osvát Gerő (1838–1895) színművész halálának a 125. évfordu-
lója érdemel figyelmet. Bözödről került Kolozsvárra, az Unitárius Kollégi-
umba. Még diákként lépett először színpadra 1856-ban. Egy ideig vándorszí-

nészként több társulatnak is tagja volt, majd Kolozsvárt telepedett le feleségével, 
Szöllösy Laura színésznővel együtt. Mindketten egy hant nélküli oszloppal jelölt 
közös sírban a II. C parcella északnyugati szegletében nyugszanak. Egykor itt a 
neves színművészeknek alakítottak ki díszsírhelyeket.

Január 4. Kolozsvári Dimién Pál (1655–1720) kolozsvári orvos és unitá-
rius lelkész halálának a háromszázados évfordulója. Koporsó alakú sírköve az 
I. C parcella északkeleti szegletében állott, latin sírverseit többen is lemásol-
ták. A követ az 1930-as években elpusztították. A kő déli lapján a felirat előtt 
alul és felül gyűrűvel lefogott olaszkoszorúban legyezős lombú fára kígyó te-
keredett, vele szemben pedig lépő kétfarkú oroszlán jobbjában egyenes kardot 
tartott. Ez a nemesi címer és az orvosi jelvény kombinációja. A  túloldalon a 
felirat mellett mélyített alapon a csukott könyv, a Biblia volt kifaragva, jelezve, 
hogy papi személynek készült a sírkő. Dimién Kolozsvárt született, Tordán és 
szülővárosában végezte iskoláit. 1682 tavaszán az egyház költségén külföldre 
küldik egyetemi tanulmányokra. Június 30-án iratkozott be Leiden egyetemé-
nek bölcsészeti karára, de azután az orvosi karra is járt. 1689. március 14-én 
védte meg nyomtatásban kiadott orvosdoktori disszertációját az emberi test 
keletkezéséről, működéséről és elpusztulásáról. 1690 januárjában ért haza, 
s már február 15-én beiktatták a kollégium rektori hivatalába. Harminc évig, 
a  legnehezebb időkben vezette az iskolát. Ennek 1693-ban el kellett hagynia 
az óvári kolostorépületet, s a Piactéren, lakóházakból átalakított helyiségekbe 
költözött, amelyek 1697 májusában, a nagy tűzvészkor leégtek. Az egyház őt 
küldte ki Hollandiába segítséget szerezni. 1710-ben megválasztják plébánosnak 
is. Így aztán neki kell átvészelnie a nagypiaci templom 1716-os elfoglalását, 
s az iskola 1718-as átköltöztetését a Belső Magyar utcába. Az ő érdeme, hogy 
az iskola túlélte a kuruc korszakot és a többszöri költözködést. A tanítás mellett 
állandóan orvoskodott is.

Január 4. gróf Kendeffi Ádám (1795–1834) főúr és politikus születésének a 
225. évfordulója. Az I. C parcella felső harmadának közepén álló monumentális 
síremlékét sokan megcsodálják: egy ráccsal övezett sírkertben négy síró orosz-
lán őriz egy hatalmas, urnával lezárt kőobeliszket. A klasszicista emlékművet 
a bajor származású Hess János szobrászművész készítette. Nevet nem véstek 
az oszlopra, mert akkoriban nem akadt Kolozsváron ember, aki ne hallott vol-
na az ide temetett legendás egyéniségről. A bécsi katonai akadémiáról haza-
tért ifjú Kendeffi gátlástalan lovagként, Erdély első gavallérjaként indult, de 
hamar megkomolyodott, s Wesselényi Miklóssal együtt az ellenzéki politikusok 
vezéregyénisége lett. Erdély Széchenyijeként kezdték emlegetni, bár ez a cím 
utóbb Mikó Imre jelzője lett. Mint kitűnő vívó és céllövő 1824-ben elvállalja a 
Biasini vezette Vívóiskola elnöki tisztségét. 1833-ban a Kolozsvári Kaszinó egyik 
alapítója, s  ez eleinte az ő Közép utcai, a  tanácsházzal szomszédos házában 
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működik. Az 1834-es kolozsvári or-
szággyűlésen is az ellenzék egyik 
vezére. Ekkoriban egy bál után ha-
zatérve összerogyik. Bizonyára szív-
szélhűdés végzett vele, de évekig azt 
suttogták, hogy a bálon halálos mér-
get kevertek az italába. Nem csoda, 
hogy egész Kolozsvár kivonult a 
temetésére.

Január 11-én Kiss Géza (1882–
1970) jogászpro fesszor halálának 
az 50. évfordulójáról kell megem-
lékeznünk. Kora egyik legvitatot-
tabb egyénisége volt. 1903-ban a 
kolozsvári egyetemen avatták jogi 
doktorrá, majd 1907-ben a magán-
tanárságot is megszerezte római 
jogból. A  nagyváradi Jogakadé-
miára nevezték ki tanárrá, dékán 
is volt 1914-ig, amikor a megnyíló 
debreceni egyetemen elnyerte a 
római jog tanszékét. Itt 1918/19-
re rektorrá választották. E minőségében üdvözölte 1919 májusában a román 
királyt és a megszálló román csapatokat. Emiatt a debreceni egyetem 1920-
ban megfosztotta tanszékétől. Közben Kolozsvárra menekült, ahol a románok 
mellett agitált, amiért az erdélyi magyarság kitagadta. A két világháború közt 
jórészt Bukarestben élt és liberális színekben politizált: képviselőnek, majd 
szenátornak választották. 1945-ben kinevezték az újonnan alapított Bolyai 
Tudományegyetemre a római jog és a polgári jog tanárául. Latinból verses 
műveket is fordított magyarra. Márványoszlopos sírja a Lutheránus temetőben 
található.

Január 13. Ferenczy Zsizsi (1895–1969) opera- és daléne kes nő 125. szüle-
tésnapja. Kolozsvárt született és itt is végezte a Zenekonzervatóriumot. 1915-
től lépett fel opera-énekesnőként. Mint az író-költő Szentimrei Jenő felesége a 
második világháború után bekapcsolódott az erdélyi magyar irodalmi életbe. 
Irodalmi ünnepségeken, találkozókon gyakran lépett fel székely dalok, balladák 
előadásával. 1926-ban önálló Ady–Reinitz-dalesttel jelentkezett. A marosvásár-
helyi Kemény Zsigmond Társaság tagjául választotta. Családi nyughelye a Luthe-
ránus temetőben található.

Január 22-e Altorjai Mi ke Sándornak (1795–1867) a 225. születésnapja.
Koszorúval díszített terméskő oszlopán e felirat olvasható: „A kő a jellemszilárd 

férfi t, a ko szo rú az életbölcset tiszteli”. A katolikus líceum jogi tanfolyamát végez-
te, majd 1819-től a Gubernium ranglétráján lassan emelkedett a díjnok, írnok, 
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lajstromozó tisztségekbe. 1833-ban 
a levéltárhoz osztják be, itt 1843-tól 
aligazgató, s csak 1863-ban, nyugdí-
jazása előtt léptetik elő igazgatónak. 
Kortársai szerint élő archívum volt. 
Kétszáz kötetnyi oklevélmásolatot 
ké szí tett. Köztük rengeteg Kolozsvár 
történetére vonatkozó anyagot men-
tett meg. Mint gyümölcstermesztő 
és -nemesítő is fi gyelmet érdemel. 
Terméskő oszlopa veje, Jakab Elek 
köve mögött állt 2005 áprilisáig. Ak-
kor idegent temettek sírjába, s magas 
oszlopát kis darabokra törték s az út 
szélére dobták. Ezek épebb darabjait 
illesztette össze a Házsongárd Ala-
pítvány, ez  a részben rekonstruált 
oszlop most a bal oldali főút mentén, 
a Jakab Elek sírja előtt áll.
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Patroklos alszik

 A halott Ady emlékének

… S amikor a nap láng-arany szekéren
a borszínű tenger-habokhoz ért,
kigyúlt a harc a patamarta téren
s égig csapott a holt Patroklosért.
És vég nélkül viharzott róna-hosszat:
pajzs öble döng és dárda-hegy zuhog,
zivatarától sírva hajladoznak
a vérbegázolt tamariszkuszok.
És túl szekér-dörgésen, harci lármán,
szitok közül a győzelem kicseng:
„Mienk!” üvölti s ittasul a dardan
s a myrmidon rá visszazúg: „Mienk!”…
…Patroklos alszik. Barnabőrü testét
vér szalagozta s roncsoló kerék.
Bozontos melléről durván leszedték
napcsillogású büszke fegyverét.
Ő itt a béke szent holtak-szigetje,
dühödt sörényű tengerár felett,
márvány-öböl, amelyben számkivetve
a némaság örök horgonyt vetett.
Ó, Patroklos nem volt még ilyen árva,
bár birtokáért bőszült torna foly –
homoksebezte, halott ajakára
azért fagyott a furcsa, torz mosoly…
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Szoboszlay Miklós emlékére

Kivételes sportembert veszített 
el az erdélyi sporttársadalom az 
év elején Szoboszlay Miklós szemé-
lyében. A Szászvárosban, 1925-ben 
született kapus és edző neve fo-
galom volt helyi futballkörökben: 
a Kolozsváron elhunyt futballista a 
huszadik század viharai közepette 
is megőrizte tartását, méltóságát és 
derűjét, életével példát adott kör-
nyezetének. (Az alábbi búcsúztatás 
eredetileg a Nemzeti Sport 2019. ja-
nuár 9-i számában jelent meg.)

Január elején temették el a kolozs-
vári Házsongárdi temetőben a futball 
utolsó gavallérját.

„Ultimul cavaler al fotbalului romantic…” A Szoboszlay Miklós nevéhez ta-
padt állandó jelzőt a történetét feldolgozó, 2016-ban megjelent román nyelvű 
könyv címe a romantikus szóval egészíti ki, pedig a 93 évesen elhunyt szászvá-
rosi sportember elsősorban nem a romantikus futball képviselője volt, hanem a 
tisztességes életé.

„Csak azért, mert én alsószentmihályfalvi Szoboszlay, földjétől megfosztott 
birtokos sarja vagyok, mert nagyapám felakasztotta magát, nagyanyám pedig 
megőrült, nem ítélhetem el a románokat – magyarázta tíz-egynéhány éve az őt 
Joliot-Curie utcai otthonában felkereső történelem szakos egyetemi hallgatónak. 
– Az egy más tragédia, én azt nem tudom a román csapat vezetőinek vagy más-
nak a nyakába varrni. Előfordul, hogy magyarok, románok egymást esszük meg. 
De mit várjunk attól, akinek jogos a tüntetnivalója?”

Türelmet, megértést, elfogadást aligha. És mégis, a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium egykori diákja, akinek családját a Trianon utáni évek keserves tragé-
diákkal terhelték, aki a román bürokrácia világában újra és újra szembesült a 
magyar származása miatt elé tornyosuló akadályokkal, akinek a nevét a bukares-
ti sportvezetők önkényesen írták át Szoboszlayról Sabaslaura, képes volt emelt 
fővel és legfőképpen harag nélkül viselni a 20. század viharait. „Nem akarjuk 
megérteni, hogy náluk is, nálunk is vannak becsületes és kevésbé becsületes em-
berek. Bennem a románok is értékelték, hogy jó magyar vagyok” – visszhangzik 
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tiszteletről szóló, példabeszédbe illő történet Haţieganu professzorral folytatott 
társalgásairól. Még javában dúlt a világháború, amikor 1943-ban Kolozsvárra 
sodorta az élet a középiskolás diákot, aki érettségi után a Ferar, majd a román 
értelmiség reprezentánsának számító Universitatea kapusa lett. Az U díszelnö-
ke akkoriban az európai hírű belgyógyász professzor, Iuliu Haţieganu volt (az 
ő nevét viseli manapság a kolozsvári orvosi egyetem és a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem sportparkja), találkozásaik alkalmával a Magyarderzsén született 
orvostekintély és a futballcsapat ifjú kapusa könnyen megtalálta a közös han-
got: Haţieganu doktor színtiszta magyarsággal, Szoboszlay kapus kifogástalan 
románsággal szólt a másikhoz…

„Ilyenek voltak a relációk” – mosolygott Miklós bácsi, valahányszor szóba 
került a különleges udvariassági gesztus, amelyet tekinthetünk akár élete üze-
netének is. Ha szálfa termetével, időskorában is edzett alakjával megjelent a 
romániai forradalom kulcsdátumát viselő 21 Decembrie 1989 bulvár, vagy ahogy 
sokan ma is hívják, a Magyar utca sarkán, sétájában a legtöbbször az unitárius 
kollégiumig sem jutott el anélkül, hogy ne állítsa meg valaki egy-két baráti szóra, 
vagy köszönjön rá az utcai forgatagban. Kalapot is emeltek volna előtte kedves is-
merősei, de kalapot már nemigen hord a mai ember, csupán az öreg tréner városi 
tisztelete varázsolt személye köré valami régimódi eleganciát, egy tovatűnt világ 
elfeledett alakjaival, fekete-fehér fényképekről ismert, finom modorú úriembe-
rekkel és kisasszonyokkal, az  illem, a  rend, a becsület talán sohasem létezett 
törvényének emlékével. Derűs kisugárzása, gerinces jelleme, humorral átszőtt 
beszéde eleven színt adott a múltjából kimerevedett fotóknak is, a műtermi kör-
nyezetben zsebre dugott kézzel feszítő szőke kisfiúénak, az edzőpályán szálegye-
nes tartással fejen álló futballistáénak, vagy éppen a volt játékostársaival a kerti 
asztalnál teli tüdőből éneklő öregúrénak. „Amelyik csapat nem tud együtt nó-
tázni, nem is igazi csapat” – vallotta. Történetei megidézték az erdélyi nagyváros 
valamikori nyüzsgő hétköznapjait, a háború utáni évek megfakult futballképeit, 
amikor még a svájcisapkás Szoboszlaynak tapsolt egy-egy látványos vetődés után 
a sétatéri sportpályán az U közönsége, éppen úgy, mint később Marosvásárhe-
lyen a Dermagand, majd Bukarestben a CS Armatei tábora. Vagy elképzelhetjük 
az Üllői úti stadion ódon fatribünjén összesereglő 15 ezer drukkert, aki 1948 ok-
tóberében a Magyarország B–Románia B mérkőzés résztvevőit köszönti, köztük 
a vendégek cserekapusát, a pályafutása legkülönösebb meccsére készülő 23 éves 
magyar fiatalembert. „Néha szemerkélni kezd az eső is, és az állóhely közönsége 
a fedett lelátókat foglalja el – olvassuk a Népsport tudósítását. – A bejárat felett 
román és magyar, valamint vörös zászlókat lenget az egyre erősödő szél. Virág-
cserék, kölcsönös üdvözlések és a himnuszok után áll fel a két csapat.” Hetven 
év sem törölte el a fenti pillanat emlékét a valamikori futballkapusban, a közel-
múltban is élénken idézte fel a skizofrén pesti élményt: „A magyar Himnusz alatt 
egyik lábamról a másikra álltam a meghatottságtól.” A szünetben elérkezett az ő 
ideje, 3:0-ás hazai vezetésnél becserélték, igaz, egy gól neki is jutott: hiába védte 
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ki Kocsis Sándor közeli lövését, Mészáros József, a Ferencváros csatára berúgta 
a kipattanó labdát. Az erdélyi magyar kapus válogatott statisztikájában így ab-
szurd módon egyetlen 4:0-ás magyar győzelem szerepel.

Szoboszlay Miklós neve talán nem mond sokat magyarországi futballkörök-
ben (még ha az olvasók a kilencvenes években a Nemzeti Sport erdélyi tudósítója-
ként is találkozhattak vele), korosztályában és környezetében azonban kivételes 
megbecsültségnek örvendett, mesteredzői és Kolozs megyei díszpolgári címét 
számontartotta a közvélemény. Az erdélyi magyar sajtó a kolozsvári labdarúgás 
nagy öregjeként búcsúzott tőle, január 2-i halálhíréről a bukaresti sportmédia 
is beszámolt, kiemelve, hogy ő volt a legelső Steaua–Dinamo rangadó utolsó túl-
élője (1948. november 21-én védte az akkoriban CSA néven szereplő katonacsa-
pat kapuját), a szívéhez közel álló kolozsvári klub, az Universitatea pedig díszes 
megemlékezést szervezett stadionjában. A hatvanas évek elejétől negyedszáza-
don keresztül dolgozott a „piros sapkások”, vagyis az U különböző edzői pozí-
cióiban, szakmai véleményét még az elmúlt években is rendszeresen kikérték, 
reszketeg lábakkal is járt ki hóban-fagyban a serdülők, ifi sták tréningjeire, les-
ni, hátha felbukkan köztük egy újabb tehetség. Mint annak idején a keze alatt 
dolgozó, 55-szörös román válogatott Ioan Sabău, a hatszoros román válogatott, 
a kilencvenes években a Videotonnál is megforduló Muzsnay Zsolt vagy éppen a 
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az Universitateát és az UTA Aradot erősítő Oroszhegyi Károly.

Valahányszor Kolozsvárra sodort az élet az elmúlt években, sohasem mulasz-
tottam el becsöngetni a Joliot-Curie utcai gangos házba. Olyankor Miklós bácsi 
a foteljébe ültetett, és szinte türelmetlen kíváncsisággal kérdezte a magyaror-
szági híreket, érdeklődött a válogatott helyzete, az NB I eseményei, a magyar 
futball ügyei felől, és persze mesélt, mesélt. Szépen, választékosan, pontosan 
szőtte mondatait, ügyelt arra, hogy soha egy fél szóval se sértsen meg senkit, 
amit mondott, mégis egy széles látókörű, éles szemű ember erős, kiérlelt és velős 
véleménye volt.

Készült a halálra, férfiasan és józanul. Amikor legutóbb, szeptember végén 
nála jártam, sajátos jó kedélyével mesélte, hogy családja dolgát megkönnyítendő 
már nemcsak a sírhelyét váltotta meg, de titokban a koporsóját is megrendelte. 
A  temetkezési vállalkozónak úgy mondta, egy közeli hozzátartozójának lesz a 
darab, a boltos pedig visszakérdezett, mégis milyen méretre lenne szükség, mek-
kora az illető. Mire ő határozott mozdulattal magára mutatott: „Nézzen rám, 
éppen ekkora…”

Miközben kísért ki az ajtóhoz, megjegyezte, mostanában esténként már nem 
hagyja a kulcsot a zárban. „Gondolnom kell arra, hogy könnyebb legyen kívülről 
kinyitni, ha egyszer nagyon szépet álmodnék” – tette hozzá csendesen. Léptei 
alatt recsegett az előszoba parkettája, odakint őszi napfény aranyozta be a régi 
kolozsvári ház gangját, a szomszéd kipakolt muskátlijai üdén piroslottak a beto-
non. Miklós bácsi tiszta tekintettel a szemembe nézett, férfiasan megszorította a 
kezem, és a szokottnál is nyugodtabb mosollyal bocsátott utamra.

Csillag Péter
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Magyari Tivadar

Mind eltűntek a románok

Egy nap arra ébredtünk, hogy mind elmentek Kolozsvárról a románok.
Reggel nem sejtettem semmit, amikor vettem a két alapvető munkaeszközö-

met, a laptopom és a nyakkendőm, s szokás szerint kimentem a buszmegállóhoz. 
A máskor forgalmas utca kihalt volt. Egy idős embert láttam a túloldalon, és 
távolabb is ment valaki, de rajtuk kívül senki. Észrevettem, hogy autók is alig 
járnak erre, a busz se jön, elindultam gyalog. A Kispiacra érve találkoztam Szap-
panos Pistával, mondtam neki, hogy azt hiszem, le van zárva a Pata utca.

Szappanos Pista a másik irányból jött, úgy látta, hogy az egész város ki van 
halva, és nagyon izgatott volt, szólt, menjek hozzá közelebb, hogy ne kiáltson, 
figyeljek rá jól és ne röhögjek: azt beszélik, hogy mind eltűntek ma reggelre a 
városból a románok.

Jött éppen a Pata utcai Erzsike néni, a magán időjárás-jelentő. Szappanos Pis-
ta neki is szólt fojtott hangon, hogy kész, elmentek a románok Kolozsvárról.

– Az istenit, Pista! Végleg?
Rohantunk együtt tovább Lakatos Árpihoz, az illegális idegenvezetőhöz, aki-

nek széles körű tudása volt, mert csak úgy lehet idegent vezetni. Őt is már az 
utcán találtuk, a két mobiltelefonja egy-egy fülén, újságolta néhány arra járónak, 
hogy igen, azt mondják, hogy ma reggelre mind elmentek. Bosszankodva ka-
cagták ki Lakatos Árpit, hogy na ne hülyéskedjünk! Több mint kétszázötvenezer 
ember hova tűnt volna el? Na ne hülyéskedjünk. Biztos alszanak, valami ortodox 
szentnek a napja lehet a mai, amikor nem szabad nekik dolgozni, kinek van egy 
román naptára, nézzük meg.

– Tihamér, maga tanult ember: nincs egy ortodox naptára?
Végre megjelent egy busz, megállt mellettünk, az a hosszú hajú idős magyar 

sofőr vezette, megismertük, mentegetőzött, hogy az övé az egyedüli busz a vo-
nalon, ma reggel csak ő jelent meg a garázsban, nem jött be senki más dolgozni. 
Ketten voltak rajta kívül a garázsban: Gyuri, az  éjjeliőr, meg Marci, a  téligu-
mi-cserélő mérnök. Egyedül indult el a busszal, menetrend szerint, de alig van 
utas.

– Hát a többi ember hol van ma reggel?
A Főtéren pár járókelő lézengett, magyarok voltak mind, ismeretlenül is meg-

álltak egymással beszélgetni, hogy nahát, itt mindenki magyar, tessék csak meg-
figyelni: hát azért nincs forgalom – meg hát nagyjából semmi nincs máma –, 
mert a románok sehol sincsenek.

– Emberek! Tényleg! Nincsenek a városban románok! Egyáltalán. A házakban se.
– Bazeg!



2019–2020
JANUÁR234

KE
D

ÉL
YE

S 
KO

LO
ZS

VÁ
R

A Főtéren is csak két-három bolt volt nyitva, Barabás Jocó sorra benyitott 
mindegyikbe próbaképpen, de mindenhol nagyot kurjantottak rá:

– Igen, tessék!
Akkor felhívták Szekeres Marit, akinek a veje román, együtt lakik a fiatalok-

kal, lássák, mi a helyzet. Szekeres Mari sírva mondta, Barabás Jocó kihangosította 
a telefont, hogy hallják a többiek is, hogy Dóruka ma reggel nem volt az ágyban, 
se az ágy alatt, se a ruhái a szekrényben, most mindenfelé keresik Dórukát.

– Ennek utána kell nézni, emberek! Nincsenek sehol a románok.
– De hol vannak, te?
– Lehet, hogy visszamentek a hegyekbe vagy falura, ahonnan beköltöztek.
Barabás Jocó átrohant a szinte üres Jókai utcán, felment a Szabadság szer-

kesztőségébe, ott éppen gyűléseztek, vitatkoztak, hogy milyen szalagcímet adja-
nak a nagy hírnek. Az egyik szerkesztő a pincében, a kazánházban írta a másnapi 
számba a gyomorbajos vezércikket, arról, hogy ne bízzuk el magunkat, becsüljük 
meg egymást és önmagunkat, emberek, mert még visszatérhetnek a románok, 
közben a kazánokat figyelte, egy másik szerkesztő beöltözött szolgálatos tűzoltó-
nak piros ruhába, mert a szerkesztőség két román alkalmazottja, a kazánfűtő és 
a szolgálatos tűzoltó nem jött be reggel.

Szappanos Pista felhívta a rendőrséget, hogy eltűnt embereket jelentsen be, 
szám szerint kétszázötvenezer személyt, de senki sem vette fel a telefont: a rend-
őrök is elmentek, mivel azok hagyományosan mind románok voltak.

– Ennek utána kell járnunk, gyerekek! Né, hát rendőrségünk sincsen már!
– Kérdezzük meg a bolond Sándort, hátha valamit látott, hallott az éjjel.
Tudták ugyanis, hogy Sándor nem tud aludni, s minden éjjel regényt ír, képe-

ket fest és trombitál. Igazolása – cédulája – van a bolondokházától, hogy bolond. 
Éppen látták közeledni a Trefort utca felől, ott jött le a bolondokházától, ahova 
megújítani ment volt a céduláját. Hetente kell ott megjelennie: nagyon nehezen 
nyilvánítanak valakit bolondnak, szigorúak az új, európai kritériumok. Sándor 
ma nem talált ott orvost, nem talált a bentlakó bolondokon kívül ott senkit, azok 
is meg voltak tizedelve, a román bolondok hiányoztak, az egész színmagyar bo-
londokháza volt. És Sándor sem tudott többet: az éjszaka, amikor mind elmentek 
a románok, nem hallott, nem látott: mindvégig trombitált a háza erkélyén, és 
közben behunyt szemmel regényét fogalmazta magában.

Rózsa Böske felhívta a marosvásárhelyi rokonait, hogy mondja meg nekik a 
hírt, hadd irigykedjenek, mert ha valakik ezt irigyelni fogják a kolozsváriaktól, 
hát azok a vásárhelyiek lesznek, de kiderült, hogy onnan is eltűntek a románok, 
mind.

– Kérdezd meg tőlük, Böske, hogy ők most mit csinálnak!
Böske kihangosította a telefonját, és a vásárhelyiek izgatottam mesélték a ko-

lozsváriaknak, hogy most próbálnak gyorsan mindenfelé magyar nyelvű feliratot 
feltenni. De nem nagyon megy nekik: még így, románok nélkül sem. Folyton lees-
nek a feliratok, szar a ragasztó, amit a románok hagytak hátra, most meg vannak 
akadva, senki nem tudja a megoldást.
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Lakatos Árpi, az  illegális magyar idegenvezető előadást rögtönzött arról, 
hogyan alakultak az elmúlt évtizedekben a város demográfiai adatai, etnikai 
viszonylatban, hogyan lett egyre több és több román a városban. A bolond Sán-
dor pedig a Jobbágy utcában kiállt az erkélye ablakára egy trombitával, oda, 
ahol éjjel is trombitálni, regényt írni és képeket festeni szokott, onnan nézett 
jobbra, balra. Nézett felfelé, ellátott a Feleki-tetőig, nézett lefelé, a Pupidombon 
le a Pata utcára, szorongva, hogy valahol mégis felbukkannak, visszajönnek a 
románok:

– A  jó bocskoros, édes mámátokba bele! Nekem nehogy előjöjjetek megint, 
most, hogy alig mentetek el!

Felesége rémülten szólt rá, ahogy szokott:
– Sándor, az anyád picsája! Viselkedj!
Odalent a Főtéren nem oszlottak a tanakodó csoportok.
– Gyerekek, hát ez igaz lenne?
– Hoppá! A Monostor! A Monostoron néztétek? Nem. Na ugye!
– Tihamér, maga tanult ember, nézzen utána, menjen ki a Monostorra. Ha ott 

sincsenek, tényleg elmentek. Addig ne örüljünk, gyerekek, amíg meg nem néztük 
a Monostort is!

A Monostor kihalt volt, egy bácsi sétáltatta a kutyáját a Fenesi úton, de ő is, 
a kutya is magyarok voltak.

– Gyerekek! Ne vicceljetek, na! Hova lehettek ezek el? Képtelenség!
Barabás Jocó mérges lett:
– Miért képtelenség? Visszamentek a hegyekbe, ahonnan jöttek volt. Nem azt 

hittük rögtön nyolcvankilenc után, hogy ezek akkor mostan szépen mind visz-
szamennek oda falura, meg oda a hegyekbe, ahonnan jöttek? És a Regátba. Most 
ez teljesült. Mi van abban képtelenség, ha az embernek nagy ritkán teljesülnek 
az álmai?

Késő estig beszélték ezt meg lelkendezve, egymás szavába vágva, hogy ez mi-
lyen érdekes, és milyen egyszerű, na ugye, meg lehet csinálni, és nem dőlt össze 
a világ, meg lehet oldani mindent, békésen, ha van jó szándék, meg hogy becsü-
letükre legyen mondva – figyeljétek meg! – nem vittek el semmit magukkal, ami 
közvagyon, mert, Lakatos Árpi emlékezett rá, hogy annak idején, amikor a bécsi 
döntés után mentek el – és akkor sem mind az egészen, mint most, hanem csak 
egy kis részük ment el innen, ugye – mindent leszereltek és magukkal vittek, 
még a budi kulcsát is magukkal vitték, bosszúból. Mire a város egyik végén be-
jött Horthy Miklós, a város másik végén ott ment ki a budi kulcsa: lárévédéré!

Szappanos Pista éjfél után azt mondta, aludjunk egyet, reggel meglátjuk, mi-
hez kezdünk ebben a helyzetben. Megszerveztük az őrséget, mert teljesen meg-
változott a népsűrűség a városban, az emberek szórványosan laktak, szomszédok 
távol estek egymástól. Rózsa Böske átment az időjárás-jelentő Erzsike nénihez 
aludni, mert egy tízemeletes blokkban most így egyedül lakott, hát félt is szegény. 
Előtte még megöntözte az összes volt román szomszédja elárvult virágait.
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Hajnalban kíváncsian nézett ki Szappanos Pista az ablakon, hátha a régi tö-
meget látja munkába araszolni, de csak két-három ember lézengett, a busz szinte 
üresen ment a hosszú hajú magyar sofőrrel, rajta csak három magyar utas: egy 
püspök, egy szerkesztő és egy professzor.

– Drága jó Istenem! Hát hova tűntek el ezek?
Délig folyt a tanakodás, vita, veszekedés.
– Most már elég a sok kérdőjelből: „hol vannak a románok, hol vannak a ro-

mánok?” Valamit most már tenni kell – nem? –, emberek!
– Jó, de mit?
– Mit tudom én! Például menjünk, s valahonnan szerezzünk románokat. Vagy 

nem is tudom…
– És honnan, ember, honnan hozzunk magunknak románokat? Kétszázötven-

ezer fő! Írd és mondd!
– Fentről a hegyekből. És  faluról. Miért? Nem onnan szoktak jönni a 

románok?
– Ti meg vagytok bolondulva mind – szólt rájuk bolond Sándor, és trombitálni 

kezdett nekik. 
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Káposztalével készült sajtkrémleves

Egy nagy könyvet akarok írni a káposztáról… Nem 
elég-e, ha azt mondom, hogy erdélyi címer?

 Mikes Kelemen: 56. levél, 1724

Hozzávalók 2 adaghoz:

Fél l káposztalé, lehet hígí-
tani vízzel, mert eléggé sós 
természetű, 
2 ek liszt (változó a kívánt 
sűrűség függvényében)
5 dkg reszelt sajt, 
kevés vaj, 
0,5 dl tejszín, 
bors, 
1 szelet kenyér felkockázva, 
maréknyi magkeverék (len-, 
napraforgó, szezám- és tök-
magokból)

Bízom benne, hogy senki nem rökönyödik meg a sajtkrémleves és a káposztalé 
alapú leves fúzióján, még ha ez utóbbi sokunknak egyet jelent a hajdani vagy 
még létező disznótorok szakrális fogásával, amit máskor talán nem is, vagy csak 
nagyon ritkán főztek/főznek számos erdélyi családban.
A sok sóval és vízzel erjesztett, savanyított káposzta és leve igazi vitaminbomba, 
immunerősítő ebben az időszakban magas C-vitamin tartalmának köszönhetően, 
de ha valaki kitölt magának egy pohárral, azt igya is meg nyomban, ha nem 
akarja, hogy az erős illat ellepje a lakást. A kimért fél literhez én még kevés vizet 
is pótoltam a kellemes sósság eléréséig, majd a vajon kissé megpirított liszthez 
öntve, kevergetés mellett felforraltam. Aztán a reszelt sajtot beletéve, szintén 
addig kevertem, amíg besűrűsödött és egyneművé vált, a tejszínt a főzés utolsó 
percében adtam hozzá. Kevés olívaolajon megpirított magkeverékkel és apró ke-
nyérkockákkal tálaltam, a ropogós-pörkölt egyveleg kellemesen feldobta a sós-
savanykás krémes levest.
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ÁT A tél nehéz időszakot jelent a madarak számára. Sok energiát vesztegetnek 
a táplálék és vízforrás elérésére, a hótakaró pedig akadályozza a mene-
dékek megtalálását. Próbáljunk meg segíteni szárnyas kedvenceinknek 

e nehéz időszakban akár az udvarra, kertbe vagy csak az erkélyre kihelyezett 
madáretetővel.

Mivel ne etessük a madarakat?
Soha ne adjunk se az énekes-

madaraknak, se a vízimadarak-
nak kenyeret, kenyérmorzsát, 
pék süte ményt (popcornt, chip-
set), mert ez káros, sőt kimondot-
tan veszélyes számukra! A  ke-
nyérfélék erjedésnek indulva 
gyomor- és bélgyulladást, akár a 
madarak pusztulását okozhatja. 

A vízimadarak teljesen feles-
leges etetésének semmi köze a 
madarak segítéséhez.   Éppen el-
lenkezőleg, tömegesen sodorja 
veszélybe, betegíti meg és ítéli 
pusztulásra az állatokat! Az ete-
tés kapcsán leginkább érintett 
hattyú-, réce- és lúdfajok változa-
tos, alapvetően zöld növényi ré-
szekből: füvek, levelek, hajtások, 
gyomok, vízi- és kultúrnövények 
magjából álló táplálékukat a gye-
peken, szántókon legelészve, nyá-
ron a víz felszínéről és a víz alatt 
is keresgélve szerzik meg. Az ete-
tőhelyeken szintén nagy számban 
megjelenő szárcsák és vízityúkok 
jobban kötődnek a víz közelségé-
hez, ahol főleg rovarokat, csigá-
kat, kisebb mértékben növényi 
részeket szedegetnek.

Odúk az etetőn
A szélhűtés (hőérzetcsökkenés) kritikus jelensége
A téli éjszakázás sikerét nemcsak az éjszakai hideg és a nappal megszerezhető 

táplálék befolyásolja. A mérsékelt övben további hátrányt jelent, hogy a többségé-
ben lombhullató fás szárú növényzet, a levelét vesztett csupasz ágak gyakorlatilag 

Kék cinegék. Iulian Stănescu felvétele

Fenyőrigó. Szabó József felvétele
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semmiféle szélvédelmet nem nyújtanak. Ez a szél hűtő hatása (wind chill) mi-
att különösen kritikus kérdés. Röviden összefoglalva a jelenség azt jelenti, hogy 
azonos hőmérséklet emelkedő szélsebesség mellett az idő előrehaladtával egyre 
hidegebbnek érződik, amikor a meleg vérű élőlények több energiát használnak 
fel normál testhőmérsékletük fenntartására.

Szerencsére a térségünkben nincs ilyen szigorú téli időjárás, de a hőérzet 
egy másik fizikai törvényszerűség miatt nálunk is kritikus lehet, különösen a 
kisebb testű madárfajok számára. Minél kisebb ugyanis egy test mérete, a töme-
géhez képest annál nagyobb a felülete – azaz télen a kisebb madarak több hőt 
veszítenek.

Áttelelő gólyák etetése
A fehér gólyák áttelelési próbálkozása természetes alkalmazkodási folyamat 

része. Lévén hogy röpképes állatokról van szó, elviselhetetlenné váló időjárási 
hatások esetén az életrevaló madarak akár egyetlen nap alatt is ezer kilométerrel 
délebbre húzódhatnak. Alapvetően tehát nem szorulnak a segítségünkre!

A gólyák rendkívül gazdag tápláléklistával rendelkező madarak. Nyáron első-
sorban rovarokkal táplálkoznak, de gyakorlatilag bármit, amit le tudnak nyelni: 
kisrágcsálókat, gyíkokat, békákat, kígyókat, halakat is megfognak. A faj éppen 
azért vonuló, mert a fő táplálékát jelentő rovarok télen nem hozzáférhetők. Ha 
azonban tisztában vagyunk azzal, hogy a fehér gólyák hosszú távú – a Szaharától 
délre – vonuló madárként akár Dél-Afrikáig is elrepülnek, ami oda-vissza több 
mint 20 000 km-es veszélyekkel teli utat jelent minden évben, akkor már nem 
olyan nehéz megértenünk, hogy némelyikük az áttelelés megkockáztatása mel-
lett dönt. Ezt több körülmény teszi reálisan túlélhetővé számukra:

1. táplálkozási stratégiájuk rugalmas, alkalmazkodik az éppen rendelke-
zésre álló zsákmányállatokhoz;

2. az agrárterületeken, szántókon, gyepeken, árokpartokon élő kisrágcsá-
lók (pockok, egerek) nem alszanak téli álmot, így télen – hacsak nincs 
vastag hótakaró – is táplálékbázist jelentenek;

3. a fehér gólyák dögöt is esznek – például a kombájnok mögött lépkedve 
összeszedik az elkaszált kisebb állatok tetemeit –, ezért a hulladéklera-
kók télen terített asztalt kínálnak számukra;

4. végül, de nem utolsósorban a generációk óta a lakott területeken fészke-
lő gólyák gyorsan rájönnek arra, hogy ha télen itthon maradnak, akkor 
az emberek etetéssel segítik őket.

Látható, hogy az itthon maradó fehér gólyák korántsem esélytelenek, alkal-
mazkodóképességüknek, az emberek segítségének és némi szerencsének köszön-
hetően reális esélyük van túlélni a telet.

Cîmpan Kinga
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Egy híres erdélyi fejedelem neve a rejt-
vény megfejtése. Kolozsváron jezsuita 
kollégiumot alapított.

Ha építettünk már hóembert, tele 
van a környék hóangyalokkal és a 
hó csa tához sincs kedvünk, tanul-
junk meg célba dobni. Egy fatör-
zset célozzunk meg, vagy ássunk 
egy kis gödröt a hóba, és kijelölt 
távolságból hógolyóval próbál-
junk beletalálni.
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VÍZSZINTES
  1. A megfejtés 
  3. Téli sport
  5. ... Bence, székely regényhős
  6. Nehézfém
  8. Cserjékkel benőtt (terület)
10. EYI
12. Akta
14. Ez is, ..., mindegyik
15. Lomha Áron monogramja
16. Te meg ő

FÜGGŐLEGES
  1. Kislányok játékszere
  2. Esőben álló
  3. Nem édes
  4. Ima eleje!
  7. Francia folyó (LOIR)
  9. Katonai rejtőszín
11. Mögött
12. Mozi közepe!
13. Fölé ellentéte
14. A közepén matt!VAJNÁR ILONA rejtvénye

JÁTSSZUNK!



Ady Endrére emlékezünk (6.)
Verscím a számozott négyzetekben.
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Szombat Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 135 éve, 1885-ben Jókai Mórnak – kolozsvári látogatása 
alkalmával – a színház egy Veress Ferenc készítette 16 lapos 
albumot adott át, ebben Az aranyember szereplői láthatók 
megfelelő jelmezekbe öltözve.

2 Vasárnap Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 100 éve, 1920-ban hunyt el Jernyében Szinyei Merse Pál 
festő (*1845. július 4., Szinyeújfalu). 
95 éve, 1925-ben a városi tanács 25 évre kiadta a Redut 
épületét a hadseregnek, hogy ide rendezzék be a tiszti 
kaszinót.

Gyertyaszentelőn 
ha esik a hó, fú a 
szél, nem marad 
soká a tél.  
E napon kijön a 
medve a barlang-
jából. Ha meglátja 
az árnyékát, akkor 
visszabújik, mert 
még hosszú lesz a 
tél, ha azonban nem 
látja az árnyékát, 
kint marad, mert 
már csak kevés 
ideig tart a tél.

3 Hétfő Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 A Balázs-napi eső 
jégverést hoz.

4 Kedd Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

4 120 éve, 1900-ban megrendezték – az alakulóban lévő 
Erdélyrészi Szépművészeti Társaság javára – az első kolozs-
vári művészbált a New York szálló helyiségeiben.

5 Szerda Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfi-
név; jelentése: hatalmas, uralko-
dó, erős, merész.

5 110 éve, 1910-ben I. Ferenc József, saját kérésére, fel-
mentette gróf Bánffy Miklóst Kolozsvár és Kolozs megye 
főispáni tisztségéből.

6 Csütörtök Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 105 éve, 1915-ben Kolozsvárt is megalakult a polgárőrség, 
parancsnoka Várady Aurél; célja a hadbavonulás miatt meg-
csappant számú rendőrség munkájának a támogatása.

Ha Dorottya szo-
rítja,  
Julianna tágítja.

7 Péntek Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7 185 éve, 1835. február 7-től 1837. április 31-ig Habs-
burg–Estei Ferdinánd főherceg lett az Erdélyi Főkormány-
szék elnöke.

8 Szombat Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 30 éve, 1990-ben hunyt el New Yorkban Karády Katalin 
színésznő (*1910. december 8., Budapest).

9 Vasárnap Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9 245 éve, 1775-ben született Nagyselyken Bolyai Farkas 
matematikus, polihisztor, akadémikus, Bolyai János apja 
(†1856. november 20., Marosvásárhely).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Szombat Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 135 éve, 1885-ben Jókai Mórnak – kolozsvári látogatása 
alkalmával – a színház egy Veress Ferenc készítette 16 lapos 
albumot adott át, ebben Az aranyember szereplői láthatók 
megfelelő jelmezekbe öltözve.

2 Vasárnap Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony) 
Szerzetesi hivatások világnapja

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 100 éve, 1920-ban hunyt el Jernyében Szinyei Merse Pál 
festő (*1845. július 4., Szinyeújfalu). 
95 éve, 1925-ben a városi tanács 25 évre kiadta a Redut 
épületét a hadseregnek, hogy ide rendezzék be a tiszti 
kaszinót.

Gyertyaszentelőn 
ha esik a hó, fú a 
szél, nem marad 
soká a tél.  
E napon kijön a 
medve a barlang-
jából. Ha meglátja 
az árnyékát, akkor 
visszabújik, mert 
még hosszú lesz a 
tél, ha azonban nem 
látja az árnyékát, 
kint marad, mert 
már csak kevés 
ideig tart a tél.

3 Hétfő Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 A Balázs-napi eső 
jégverést hoz.

4 Kedd Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

4 120 éve, 1900-ban megrendezték – az alakulóban lévő 
Erdélyrészi Szépművészeti Társaság javára – az első kolozs-
vári művészbált a New York szálló helyiségeiben.

5 Szerda Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfi-
név; jelentése: hatalmas, uralko-
dó, erős, merész.

5 110 éve, 1910-ben I. Ferenc József, saját kérésére, fel-
mentette gróf Bánffy Miklóst Kolozsvár és Kolozs megye 
főispáni tisztségéből.

6 Csütörtök Dóra, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 105 éve, 1915-ben Kolozsvárt is megalakult a polgárőrség, 
parancsnoka Várady Aurél; célja a hadbavonulás miatt meg-
csappant számú rendőrség munkájának a támogatása.

Ha Dorottya szo-
rítja,  
Julianna tágítja.

7 Péntek Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7 185 éve, 1835. február 7-től 1837. április 31-ig Habs-
burg–Estei Ferdinánd főherceg lett az Erdélyi Főkormány-
szék elnöke.

8 Szombat Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8 30 éve, 1990-ben hunyt el New Yorkban Karády Katalin 
színésznő (*1910. december 8., Budapest).

9 Vasárnap Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9 245 éve, 1775-ben született Nagyselyken Bolyai Farkas 
matematikus, polihisztor, akadémikus, Bolyai János apja 
(†1856. november 20., Marosvásárhely).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

10 Hétfő Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

10 210 éve, 1810-ben született Szentkatonán Barabás Mik-
lós festőművész, a magyar biedermeier festészet legkivá-
lóbb mestere, az MTA levelező tagja (†1898. február 12., 
Budapest).

11 Kedd Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony  
(A betegek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas.

11 30 éve, 1990-ben indult a Keresztény Szó című római kato-
likus heti-, majd havilap, alapító főszerkesztője Bajor Andor, 
első szerkesztői Fodor Sándor és Jakab Gábor volt.

12 Szerda Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12

13 Csütörtök Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina  
Húshagyókedd

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13 220 éve, 1800-ban született Torockón Brassai Sámuel, 
az „utolsó erdélyi polihisztor”, az MTA tagja (†1897. június 
24., Kolozsvár). 
200 éve, 1820-ban született Szentgericén Jakab Elek törté-
nész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász, az MTA tagja.
50 éve, 1970-ben halt meg Kolozsváron Darkó László festő-
művész, restaurátor.

14 Péntek Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint 
Hamvazószerda

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 Ha házasodnak a 
verebek Bálintkor,  
készülődhetsz a 
tavaszra bármikor.

15 Szombat Georgina, Kolos, Levente, Fausz-
tina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar ere-
detű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

15 165 éve, 1855-ben hunyt el Pesten Teleki József gróf nyel-
vész, történész, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia 
társalapítója, első elnöke, Erdély főkormányzója. 
140 éve, 1880-ban hunyt el Tatán Fischer Mór porcelánfestő, 
porcelángyáros; a herendi porcelángyártás felvirágoztatója.

16 Vasárnap Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelenté-
se: ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 100 éve, 1920-ban született Kolozsváron Markos András 
szociológus, az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, 
a Bolyai Tudományegyetem tanára (†1974, Kolozsvár).

Ha Juliska fésülkö-
dik, / a tavasz már 
közeledik.

17 Hétfő Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 
Nagyböjt első vasárnapja

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17

18 Kedd Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18 195 éve, 1825-ben született Komáromban Jókai Mór író 
(†1904. május 5., Budapest). 
130 éve, 1890-ben hunyt el Andrássy Gyula osztrák–ma-
gyar külügyminiszter, magyar miniszterelnök (*1823. 
március 3., Oláhpatak).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

10 Hétfő Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

10 210 éve, 1810-ben született Szentkatonán Barabás Mik-
lós festőművész, a magyar biedermeier festészet legkivá-
lóbb mestere, az MTA levelező tagja (†1898. február 12., 
Budapest).

11 Kedd Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony  
(A betegek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas.

11 30 éve, 1990-ben indult a Keresztény Szó című római kato-
likus heti-, majd havilap, alapító főszerkesztője Bajor Andor, 
első szerkesztői Fodor Sándor és Jakab Gábor volt.

12 Szerda Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12

13 Csütörtök Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina  
Húshagyókedd

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13 220 éve, 1800-ban született Torockón Brassai Sámuel, 
az „utolsó erdélyi polihisztor”, az MTA tagja (†1897. június 
24., Kolozsvár). 
200 éve, 1820-ban született Szentgericén Jakab Elek törté-
nész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász, az MTA tagja.
50 éve, 1970-ben halt meg Kolozsváron Darkó László festő-
művész, restaurátor.

14 Péntek Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint 
Hamvazószerda

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 Ha házasodnak a 
verebek Bálintkor,  
készülődhetsz a 
tavaszra bármikor.

15 Szombat Georgina, Kolos, Levente, Fausz-
tina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar ere-
detű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

15 165 éve, 1855-ben hunyt el Pesten Teleki József gróf nyel-
vész, történész, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia 
társalapítója, első elnöke, Erdély főkormányzója. 
140 éve, 1880-ban hunyt el Tatán Fischer Mór porcelánfestő, 
porcelángyáros; a herendi porcelángyártás felvirágoztatója.

16 Vasárnap Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelenté-
se: ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 100 éve, 1920-ban született Kolozsváron Markos András 
szociológus, az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, 
a Bolyai Tudományegyetem tanára (†1974, Kolozsvár).

Ha Juliska fésülkö-
dik, / a tavasz már 
közeledik.

17 Hétfő Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 
Nagyböjt első vasárnapja

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17

18 Kedd Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18 195 éve, 1825-ben született Komáromban Jókai Mór író 
(†1904. május 5., Budapest). 
130 éve, 1890-ben hunyt el Andrássy Gyula osztrák–ma-
gyar külügyminiszter, magyar miniszterelnök (*1823. 
március 3., Oláhpatak).
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Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

19 Szerda Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 Ha Zsuzsanna 
napján a pacsirták 
szólnak,  
vége lesz a hónak.

20 Csütörtök Aladár, Álmos, Zelinda,  
Bold. Ferenc, Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. – germán 
eredetű; jelentése: mindenben 
hatalmas; 3. – iráni eredetű; 
jelentése: elöljáró.

20 75 éve, 1945-ben megérkezett Kolozsvárra az elhurcolt 
zsidók első csoportja, köztük négy orvos.

21 Péntek Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelenté-
se: Isten az én világosságom.

21

22 Szombat Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása

Gerzson – héber eredetű; jelenté-
se: az idegen, a száműzött.

22 485 éve, 1535-ben született Pesten Bornemisza Péter író, 
evangélikus prédikátor és nyomdász (†1585, Rárbok).

Amilyen az idő ezen 
a napon, olyan lesz 
József-napkor is.

23 Vasárnap Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács.

23 30 éve, 1990-ben újjáalakult az 1948 áprilisában megszün-
tetett Erdélyi Kárpát-Egyesület.

24 Hétfő Mátyás, Etel  
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24 375 éve, 1645-ben született Gyulafehérváron I. Rákóczi 
Ferenc erdélyi fejedelem, Zrínyi Ilona férje és II. Rákóczi 
Ferenc apja (†1676. július 8., Zboró). 
170 éve, 1850-ben született Ászáron Jászai Mari színésznő 
(†1926. október 5., Budapest).

Ha Mátyás jeget 
talál, akkor töri, ha 
nem talál, akkor 
csinál.

25 Kedd Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 80 éve, 1940-ben az EME tisztújító közgyűlésén báró Jósi-
ka Jánost elnökké, Tavaszy Sándort alelnökké választották.
50 éve, 1970-ben hunyt el Kolozsváron Nagy Albert festő-
művész (*1902, Torda).

26 Szerda Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelenté-
se: állatbőr, bunda.

26 125 éve, 1895-ben született Lakatos István mérnök, zene-
történész, tanár (†1989. szeptember 22., Kolozsvár)

27 Csütörtök Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27 155 éve, 1865-ben hunyt el Drezdában Jósika Miklós író, 
újságíró, a magyar romantikus regény megteremtője (*1794. 
április 28., Torda).

28 Péntek Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelenté-
se nemes, híres.

28 110 éve, 1910. február 28. és március 2. között kora 
híres szónoka, Prohászka Ottokár római katolikus püspök 
előadás-sorozatot tartott Kolozsváron.

29 Szombat Antónia, Elemér Antónia = az Antonius (magyarul 
Antal) férfinév olasz női párja.

29 240 éve, 1780-ban a tanács és a százférfiak határoza-
tot hoztak, hogy mindazok az árnyékszékek, disznóólak, 
tímárműhelyek, amelyek szennyleve a Szamosba folyik, 
lebontassanak.
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
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19 Szerda Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 Ha Zsuzsanna 
napján a pacsirták 
szólnak,  
vége lesz a hónak.

20 Csütörtök Aladár, Álmos, Zelinda,  
Bold. Ferenc, Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. – germán 
eredetű; jelentése: mindenben 
hatalmas; 3. – iráni eredetű; 
jelentése: elöljáró.

20 75 éve, 1945-ben megérkezett Kolozsvárra az elhurcolt 
zsidók első csoportja, köztük négy orvos.

21 Péntek Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelenté-
se: Isten az én világosságom.

21

22 Szombat Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása

Gerzson – héber eredetű; jelenté-
se: az idegen, a száműzött.

22 485 éve, 1535-ben született Pesten Bornemisza Péter író, 
evangélikus prédikátor és nyomdász (†1585, Rárbok).

Amilyen az idő ezen 
a napon, olyan lesz 
József-napkor is.

23 Vasárnap Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács.

23 30 éve, 1990-ben újjáalakult az 1948 áprilisában megszün-
tetett Erdélyi Kárpát-Egyesület.

24 Hétfő Mátyás, Etel  
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24 375 éve, 1645-ben született Gyulafehérváron I. Rákóczi 
Ferenc erdélyi fejedelem, Zrínyi Ilona férje és II. Rákóczi 
Ferenc apja (†1676. július 8., Zboró). 
170 éve, 1850-ben született Ászáron Jászai Mari színésznő 
(†1926. október 5., Budapest).

Ha Mátyás jeget 
talál, akkor töri, ha 
nem talál, akkor 
csinál.

25 Kedd Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 80 éve, 1940-ben az EME tisztújító közgyűlésén báró Jósi-
ka Jánost elnökké, Tavaszy Sándort alelnökké választották.
50 éve, 1970-ben hunyt el Kolozsváron Nagy Albert festő-
művész (*1902, Torda).

26 Szerda Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelenté-
se: állatbőr, bunda.

26 125 éve, 1895-ben született Lakatos István mérnök, zene-
történész, tanár (†1989. szeptember 22., Kolozsvár)

27 Csütörtök Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27 155 éve, 1865-ben hunyt el Drezdában Jósika Miklós író, 
újságíró, a magyar romantikus regény megteremtője (*1794. 
április 28., Torda).

28 Péntek Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelenté-
se nemes, híres.

28 110 éve, 1910. február 28. és március 2. között kora 
híres szónoka, Prohászka Ottokár római katolikus püspök 
előadás-sorozatot tartott Kolozsváron.

29 Szombat Antónia, Elemér Antónia = az Antonius (magyarul 
Antal) férfinév olasz női párja.

29 240 éve, 1780-ban a tanács és a százférfiak határoza-
tot hoztak, hogy mindazok az árnyékszékek, disznóólak, 
tímárműhelyek, amelyek szennyleve a Szamosba folyik, 
lebontassanak.
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Szabó Lilla

Magyar Napok a sajtóban

A rendezvény népszerűsítésében elengedhetetlen szerep jut a médiának. Már 
a 2010-es induláskor élénk sajtófigyelemnek örvendett a rendezvény, komoly mé-
diapartnerei voltak: a helyi Szabadság napilap, a Krónika országos napilap; az on-
line transindex.ro, az erdely.ma, a mandiner.hu; a Duna Televízió, a Kolozsvári 
Televízió és Rádió, valamint a Paprika Rádió. 2012 óta a média képviselői sátrak-
kal telepednek ki a Farkas utcai médiasétányra, ahonnan a Kolozsvári Televízió 
és a Kolozsvári Rádió élő bejelentkezésekben tudósít. A Paprika Rádió stúdiója 
a rendezvény hetében egész nap a Farkas utcából sugározza műsorát. 2014-re 
már nemcsak az erdélyi magyar sajtó, hanem a magyarországi közmédia csa-
tornáin is műsoridőt kapott a Kolozsvári Magyar Napokat beharangozó kisfilm, 
2015 óta rendszeressé váltak az élő bejelentkezések a rendezvény helyszíneiről. 
Az MTVA az elmúlt években saját programmal is részt vett a KMN-en: 2014-ben 
a Szimfonik Live produkcióval, mely keretében a Magyar Rádió Szimfonikus Ze-
nekara első alkalommal kísérte Budapesten kívüli helyszínen a magyar popze-
ne olyan jeles képviselőit, mint Péterfy Bori, a Pannonia Allstars Ska Orchestra 
(PASO), a Heaven Street Seven és az Irie Maffia. Az MTI/MTVA fotósai díjnyer-
tes fotóit is kiállítottuk Kolozsváron, a 2016-os olimpia alkalmával berendezett 
Magyar Olimpiai Udvart az MTVA és az MTI archívumából származó magyar 
olimpikonok fotóival illusztráltuk.

Míg 2010-ben a román médiában kizárólag a zárókoncertről, Vivaldi A négy 
évszak című előadásáról készült híradás, 2014 óta az országos sugárzású Digi TV 
helyi stúdiója és a Look TV is rendszeresen számolt be a KMN eseményeiről, hív-
ták meg élő adásba a rendezvény képviselőit. A román írott sajtó is rendszeresen 
beszámolt a programokról, pozitívan értékelve azok hozzájárulását Kolozsvár 
kulturális életének felpezsdítéséhez.

Az alábbiakban a rendezvény magyar és román médiamegjelenéseiből sze-
mezgetünk:

„Először szerveznek Kolozsvári Magyar Napokat városunkban. […] Interjú-
alanyaink ismert és kevésbé ismert kolozsváriak, akik mind úgy érezték: Kolozs-
várnak és az itt élő magyarságnak szüksége van egy ilyen átfogó rendezvényso-
rozatra. Sokan viszont azért kifogásolták az augusztusi időpontot, mivel az itt 
tanuló egyetemi hallgatók – akiknek többsége nem kolozsvári, és még csak nem 
is Kolozs megyéből származik – nem vehet részt a rendezvényen. Az iskolások és 
a pedagógusok többsége is vakációzik, így van, aki a kiszemelt időpontban nem 
tartózkodik a városban.” (Szabadság, 2010. augusztus 17.)

„Ha a programokon végignézünk, nem egy múltba révedő összeállítást ka-
punk: a szervezők szerencsére túlléptek a népviselet–rókagomba–Mátyás-szobor 
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paradigmán: a  kínálat igenis 
nagyon élő és nagyon mai. Ami 
a magyarországi fesztiválláto-
gatók miatt is fontos (a prog-
ramfüzetben ők külön kapnak 
egy keretes használati utasítást 
is a városhoz román szószedet-
tel stb.), Kolozsvár (és mellette 
Erdély) ügyében ugyanis van 
némi tévedés a magyarországi 
köztudatban. Amely ugye nem 
nagyon értesült róla, hogy Er-
délyben nemcsak bárányokat 
hajkurászó csavaros eszű szé-
kely bácsikák élnek – mi több: 
Kolozsvár Budapest mellett a 
Kárpát-medence egyetlen fővá-
ros tudatú települése (nem akar-
juk megbántani Pozsonyt, de 
nem közigazgatási értelemről 
beszélünk). De  ez nem jelenti 
azt, hogy a hagyományos prog-
ramok takarékra lennének húz-
va: elég csak a gigantikus Szent 
István-napi Néptánctalálkozót 
említeni. Hogy hagyomány 
lesz, az  nem kérdés. Ahogy 
Gergely Balázs mondja: egy 
idő után szinte magától kezdett 
szerveződni az egész, mintha 
tényleg egy réges-rég működő 
kulturális seregszemle sokadik 
stációjánál járnának. Na, hát le-
het, hogy így is van.” (mandiner.
hu, 2010. augusztus 19.)

„Az  esti koncertek, a  Rom-
kertben és a Farkas utcában 

szervezett gyermekprogramok, a kiállítás-megnyitók és az alkalomra vendégeit 
tárt kapukkal váró különleges helyszínek (Kolozs Megyei Állami Levéltár, Aka-
démiai Könyvtár stb.) titkai is elnyerték a második Kolozsvári Magyar Napok 
résztvevőinek tetszését, a  legfi atalabbaktól a legidősebbekig mindenki talál-
hatott kedvére valót az augusztus 15. és 21. között tartott rendezvénysoroza-
ton. Nagy népszerűségnek örvendett szombaton a Váróterem Projekt független 
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színházi társulat Maratoni Sorsjáték című előadása és az Apáczai-líceum udvarán 
tartott ‘maratoni’ főzés is, amelynek során nemcsak a fi nom illatok keveredtek, 
de a résztvevők közötti kapcsolatok is mélyülhettek. Bár az egyes programok 
lebonyolítása tekintetében megoszlanak a vélemények, a résztvevők jól érezték 
magukat, örültek annak, hogy egy hétig dúskálhattak a tartalmas, érdekes ese-
ményekben a kincses város központjában.” (Szabadság, 2011. augusztus 24.)

„Egy héten át ünnepelhetett a kolozsvári magyarság, de mint minden, ami jó, 
az immár harmadszorra megrendezett Kolozsvári Magyar Napok rendezvényso-
rozata is túl hamar, szinte pillanatok alatt véget ért. A tegnapi, augusztus 20-i 
zárónap is már csak néhány programpontot tartalmazott, melyek közül kiemel-
hetjük a Magyar Szolidaritás Tábortüzét a Bácsi-torokban, a Donát úti Szent Ist-
ván-templom búcsúját, továbbá természetesen a Zrínyi-rockoperát a főtéri nagy-
színpadon, nem utolsósorban pedig az esti tűzijátékot, amely sokunk számára 
nemcsak a magyar napok idei rendezvényére tett pontot, hanem nemzeti ünne-
pünkhöz is kötött minket.” (Szabadság, 2012. augusztus 21.)

„Harangkondulással kezdődtek, és harangszóval értek véget tegnap este a 4. 
Kolozsvári Magyar Napok. A rendezvénysorozatra a Zsuráfszky Zoltán rendezte Ist-
ván, a király című rockopera tette fel a koronát, amely a Szent Mihály-templom 
harangjának kondulására indult. A délutáni borús, esős időjárás után estére „felkelt 
a napunk”, a Mátyás király lovas szobránál összegyűlt több ezres sokadalom tör-
ténelmi pillanatokat élhetett át, hiszen Erdély fővárosának szívében először csen-
dülhettek fel élőben a Szörényi–Bródy szerzőpáros híres rockoperájának akkordjai. 
A  zárógálán a magyar kormány képviseletében beszédet mondott Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere, Emil Boc és Horváth Anna, Kolozsvár polgármes-
tere, illetve alpolgármestere, valamint Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok 
főszervezője. A szervezők idén is gondoskodtak tűzijátékról, amely szintén felejt-
hetetlen élményt jelentett a fesztiválozóknak.” (Szabadság, 2013. augusztus 26.)
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„Még sosem kanyargott  ekkora rettenetes sor  a Kolozsvári Magyar Napok 
nyitógálája előtt, mint idén vasárnap kezdés előtt egy órával, és még sosem kö-
szöntöttek ennyi meghívottat, mint idén, és arra már őszintén nem emlékszem, 
hogy máskor megtapsolták volna egyenként a köszöntötteket, de az biztos, hogy 
ekkora taps sem volt még, mint az idén. Persze a Székely Dózsa György táncjáték 
előadói kapták a legnagyobbat.” (transindex.ro, 2014. augusztus 18.)

„Mielőtt elmerültünk volna a magyar történelem Ezeregyévének színpadi lát-
ványvilágában, eljött az a pillanat, amikor hivatalosan is búcsút kell mondani az 
idei Kolozsvári Magyar Napoknak. A zárógála obligát ünnepélyessége gyakran 
kelti azt az érzetet az emberben, mintha másnaptól nem is lenne élet a kincses 
városban. És ez részben így is van, az életnek másfajta ritmusa van a Magyar Na-
pok után, pontosabban a Magyar Napoknak van másfajta ritmusa, nem véletlen 
tehát, hogy egyre több helyről hallani a kérdést: jó, jó, de mit csinálunk hétfő-
től?” (foter.ro, 2014. augusztus 25.)

„Az elmúlt öt évben megszokhattuk, hogy a rendszerváltás óta a magyar kö-
zösségi élményre kiéhezett kolozsvári magyarság esztendőről esztendőre többet 
kapott a magyar napokon, a Főtéren megtartott esti koncertek pedig nem egyszer 
erdélyi magyar nézőrekordot döntögettek. Mintegy ötszáz programjával az idén 
augusztus 16–23. között megrendezendő 6. Kolozsvári Magyar Napok 2015-ben 
még inkább a bőség zavarát kelti a látogatóban a fesztivál nyolc napja alatt.” (Er-
délyi Napló, 2015. augusztus 17.)

„A bőség zavara egy, a Kolozsvári Magyar Napokhoz (KMN) hasonló méretű 
fesztiválon az utolsó néhány napban válik kellemetlenné, amikor az ember vé-
gigfutja a programfüzetet, és halk szisszenésekkel jegyzi meg magában, hogy mi 
mindenre lett volna még érdemes elmenni. A hatodik alkalommal megszervezett 
esemény ezúttal a Minden trendben! alcímet kapta, és a kezdeti esős, végig bo-
rús időjárás ellenére ezúttal is hatalmas tömegeket vonzott. Nem csak a főtéri 
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koncertekre voltak rengetegen kíváncsiak: napközben a fesztiválutcában, azaz a 
Farkas utcában és a középkori utcaként funkcionáló Fogoly utcában valósággal 
tolongtak az érdeklődők, a  szervezők becslése szerint itt naponta mintegy 15 
ezer ember fordult meg, hogy válogasson a kirakodóvásár számtalan érdekessé-
ge – kézzel készített ékszerek, ruhák, számtalan sajt- és csokoládékülönlegesség, 
különleges szappanok stb. – között, vagy betérjen a Farkas utcára merőleges, 
ideiglenesen Borutcának elnevezett utcácskába, ahol asztalok és sörpadok várták 
az italozókat, és számos erdélyi és magyarországi borász kínálta portékáját.” 
(Magyar Idők, 2015. augusztus 25.)

Magyar Napok a román nyelvű híradásokban

A  román média 2010-ben még az esemény egyszerű beharangozására és a 
zárókoncertről való híradásra szorítkozott, 2011-től azonban már részletesebb 
híradásokat olvashatunk. Az alábbiakban az elmúlt évek kiadásairól készült ro-
mán nyelvű híradásokból idézünk:

„Augusztus 18. és 22. között először szervezik meg a város Magyar Napjait 
Kolozsvárt. A szervezők szerint azért választották ezt az időszakot, mert 1316. 
augusztus 19-én Károly Róbert király visszaadta a kolozsváriak privilégiumait és 
városi rangra emelte Kolozsvárt.” (Ziua de Cluj, 2010. június 25.)

„Száz magyar hegedűs énekelte a Ciocârliát Kolozsváron…
…és rendkívül szépen játszották. Így ért véget ma este az a több mint kétórás 

koncert, amelyet a 100 Tagú Cigányzenekar tartott több ezer ember előtt, ahol a 
magyar és a román nézők megtöltötték Kolozsvár Főterét. A koncert a Kolozsvári 
Magyar Napok utolsó programpontja volt, mely rendezvény a Szamos-parti vá-
rosban egy hétig tartott.” (pandoras.realitatea.net, 2011. augusztus 22.)

„Konvencionális vagy történelmi dátum a város megünneplésére? A kolozs-
váriak úgy vélik, hogy a nemrég befejeződött magyarok szervezte ünnepség, 
melyet augusztus 19-e, Kolozsvár városi rangra emelése környékére összponto-
sítottak, érdekesebb volt, mint a manele tarkította többségi lakosság szervezte 
ünnepségek. A helyi önkormányzat azt nyilatkozta, hogy a májusban szervezett 
városnapok dátumát széles körű tanácskozás nyomán határozták meg, és ugyan-
úgy megszólítják a román és a magyar közösségeket. A kolozsvári történészek 
kijelentették, hogy a magyarok ünnepsége rendkívül sikeres volt, és jó előjelnek 
tartják, ha a városban minél több ünnepséget szerveznek, lehetőleg az év min-
den hónapjában, figyelembe véve a város Európa Kulturális Fővárosa címre való 
pályázatát.” (Ziua de Cluj, 2012. augusztus 22.)

„Kolozsváriak ezrei, főleg magyarok, de nemcsak, megrohanták a Főteret ma 
este a Kolozsvári Magyar Napok zárásán. Sokan gyerekekkel jöttek ki a térre, 
hogy megnézzék a Magyarországon már klasszikussá vált rockoperát, az István, 
a királyt, melyet a 80-as években alkottak, és abban az időben modernként hatott. 
A szólisták mellett számos táncos is színpadra lépett.
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Nemcsak kimondottan a 
Főtér, hanem a Deák Ferenc 
utca eleje is tele volt embe-
rekkel. Ugyanakkor sokan az 
Egyetem utcában felállított la-
cikonyha ínyencségeit kóstol-
ták meg.” (Ziua de Cluj, 2013. 
augusztus 25.)

„A  közel 500 eseményen 
180 000 személy vett részt. 
Mind kolozsváriak, mind er-
délyiek ellátogattak a ren-
dezvényre, azonban sokan 
jöttek külön ez alkalomból 
küldföldről is. Számadatok hi-
ányában a helyszíneken ész-
lelt visszajelzésekre alapozva 
kijelenthetjük, hogy az idei 
rendezvény alatt megnőtt a 
román érdeklődők száma a Ko-
lozsvári Magyar Napok iránt.” 
(clujulcultural.ro, 2014. augusz-
tus 29.)

„A  hatodik alkalommal 
megszervezett Kolozsvári Ma-
gyar Napok kitűnő alkalomnak 
bizonyult a román–magyar 
kapcsolatok elemzésére. Közös 
múltuk/történelmük ellenére, 
a  románoknak és a magya-
roknak nem sikerült annyira 
megismerniük egymást, hogy 
nagyszabású, közös projektek-
ben gondolkodjanak, jegyez-
ték meg az esemény szószó-
lói, Vasile Dâncu szociológus, 
Eckstein-Kovács Péter ügyvéd 
és Horváth István szocioló-
gus.” (Transilvania Reporter, 
2015. augusztus 22.)
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Donáld út százhatvan

Mert ilyeneket is olvasni lehetett némely borítékon, mikor még levélben üzen-
tek-kértek valamit a Kolozsvári Rádió hallgatói. Most is (mikor már sms-ben, 
facebookon, mailben kommunikálnak a médiafogyasztók) jön egy-két boríték a 
stúdió címére, például a nagyenyedi börtönből kapunk aránylag rendszeresen 
kézzel írott missziliseket a vasárnapi zenés kívánságműsor okán.

A  legeslegelején nem ide, hanem a Rákóczi (jelenleg Grigorescu) út 60-as 
szám alá csengetett be a postás, mert 65 évvel ezelőtt – mit ad a frekvenciák 
fennvalója – pontban március 15-én csendült fel először az Itt Kolozsvár! Akkor 
még napi egyórás adagban sugárzott magyarul az erdőfeleki adó, most 24 órás 
műsorfolyam képezi a kínálatot. Hat és fél évtized nem kis idő, majdnem ennyi 
kellett ahhoz, hogy a normalitás beköltözzön az orgonákkal egyre gyérebben 
szegélyezett Donát útra.

A  stúdió 68-ban szökkent szárba, avagy inkább betonba, munkások izmos 
hadserege járult a sántierre, hol alaposan végezték dolgukat, mert a faburkolat, 
a hangszigetelés, a lépcsőkorlát jól bírta a gyűrődést. Az épület az egyetlen, eleve 
rádiónak tervezett székhely az ország nyolc területi stúdiója közül: ékszere a 140 
férőhelyes koncertterem, amelynek akusztikáját szakemberek több ízben méltat-
ták; technikai bravúrnak is beillő megoldással a „doboz a dobozban” elv alapján 
tervezték meg, s  így valójában a szála külön életet él. Szerves része ugyan az 
épületnek, mely körülöleli, de valójában szuverén entitás, az alagsorban hatal-
mas rugós szerkezeten nyugszik, és ez csillapítja a rezgéseket, miközben a terem 
hermetikusan el van zárva a stúdió többi részétől.

Kertje-parkja üdítő színfolt az egyre inkább beépített környezetben, és az 
idillt nem pusztán a Kányafőre való északnyugati kilátás, de a fák madárpo-
pulációja és egy-két mókuscsalád teszi majdnem hihetővé. Igaz ugyan, hogy az 
utóbbi negyedszázadban a forgalmasabb-zajosabb környék miatt már a mókusok 
is ritkultak, és egyre félénkebbek, elővigyázatosabbak.

Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a rádió, mint hangzó média, valójá-
ban zajok és szünetek egymásutánjaként fogható fel. Ám több mint hangforrás, 
konyhában készüléken befogható jelzés. Két okból is: egyrészt, mert ma inter-
neten, mobilapplikáción egyaránt lehet fogni, másfelől meg sajtóintézményként 
a műsorgyártásnál jóval többet vállal. Szándéka szerint nem csupán leképezi 
a közérdeklődésre számot tartó eseményeket-folyamatokat, hanem tematizál, 
maga is napirendet befolyásoló tényező. Ezért lehet(ett) koncertek, médiakampá-
nyok, tematikus vetélkedők, kiállítások kovásza, társszervezője vagy csak házi-
gazdája a Kolozsvári Rádió, és partnere számos színvonalas kezdeményezésnek, 
kulturális projektnek.

Mióta az új felületeken online-változatban is követhető az adás, illetve visz-
szahallgatható a műsorok, rovatok egy része, a rádió dokumentációs funkciója is 
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hatványozódott. Érdemes lenne 
akár féltucatnyi doktori disszertá-
ciót is megérő kutatásba kezdeni 
a tízezres nagyságrendű szalagtár 
dzsungelében, amelynek már jelen-
tős, ám még mindig kisebbik része 
digitálisan letárolt-adatolt, tehát 
könnyen fellelhető és kezelhető 
„hangnyomat”. Mintegy rácáfol arra 
a mulandóságérzetre, amit adás utá-
ni telefonok, kollégák, ismerősök 
biztatása, kritikája, a család vagy az 
interjúalany visszajelzései hellyel-
közzel mintha enyhítenének.

Nincs múzeuma és monográfi á-
ja – kitartóan követelőző hiátus. Talán nem kell kerek évfordulóra várni mint 
méltó és serkentő ürügyre. Pedig lenne mit kronologikusan glédába állítani. 
A kolozsvári rádiózás előjátéka az 1940–44 közötti időszakra tekint vissza, de a 
„hivatalos” 65 éves történet is bővelkedik fordulatokban. Ha nem egyéb, magá-
énak tudhatja azt az ötéves hatásszünetet is, amelynek kezdetét pártállami-pa-
rancsuralmi döntés következtében kellett elkönyvelnie 1985. január 12-én. Ek-
kor ugyanis Bukarestből letelefonáltak, és beszüntették az összes területi stúdió 
működését. Miután megszüntették, szalagtárát elszállították a fővárosba, ahol 
„szakszerűen” tárolták a jilavai börtönben olyannyira, hogy egyharmada oda-
veszett. Bezárt stúdió és bebörtönzött szalagtár. Annál nagyobb volt az elán, 
mint idősebb kollégák mesélték, a 89-es újraindulásnál-folytatásnál. Míg katonák 
posztoltak a folyosókon és feszülten őrizték a stratégiai jelentőségűvé avanzsált 
Rádió épületét, előkerültek az öt évvel azelőtt szétrebbentett szerkesztőség tagjai 
(külön oknyomozó csemege lenne kideríteni, hogy ki és mikor érkezett a D 160 
alá önként, mert ugyebár itt is több változat kering és… fejti ki hatását).

A googlemaps által jelölt 160-as cím szakmai elismerés elnevezéséhez is öt-
letforrás volt. Idén már ötödjére díjazták D 160 Médiadíjjal a magyar szerkesz-
tőség valamely, belső szavazás révén arra érdemesnek tartott munkatársát. Mert 
a csapatmunka nem zárja ki az egyéni teljesítmények honorálását, létező vagy 
majdani médiaszemélyiségek szerepét, hiszen a rizikófaktort, hogy hangját köz-
fülelésre bocsátja valaki, vállalva az élő adásba kódolt bakik vagy épp bukták 
ódiumát, minimum ilyen jellegű jegyzéssel-jelzéssel érdemes ellensúlyozni.

A Kolozsvári Rádió és a Donát út szimbiózisa túlnőtt azon, hogy (májusban 
főleg) Sbârcea mester örökzöldje valamivel gyakrabban hanzik el az adón. Ele-
gendő, s ami fontosabb, további indokok-ürügyek teszik ezt az urbánus tájban-
létezést markáns, és miért ne, meghatározó jelenlétté.

Rostás-Péter István
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A Hója földtani és felszínalaktani 
sajátosságai
Kincses városunk az elmúlt évszázad során fokozatosan bekebelezte a Kis-

Szamos–Nádas vízválasztó gerincét, a  Törökvágástól Ny-ra a Hajtás-völgy–Bá-
csi-torok vonaláig húzódó területet, amelynek egy kiugró pontján állt a várost 
fi gyelő Donát-szobor (1. ábra).

Korábban még úgy mondták a kolozsváriak, hogy „kimegyünk a Hójába” ki-
rándulni, de ez a terület napjainkra a város belterületének szerves részét képezi. 
Most is sokan járnak ide pihenni vagy sportolni, de földtani vagy felszínalaktani 
sajátosságait már kevesebben ismerik. Szeretnénk ezekre a jellemzőkre röviden 
rávilágítani, hogy ne csak azt érezzük mennyire meredek futás közben a Hója-
gerinc déli oldala, és milyen kellemes, sétálni az enyhébb lejtésű északi oldalon, 

1 A szerzők a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara Környezet-
tudomány Tanszékének oktatói.

1. ábra. A Hója-gerinc áttekintő ábrája (3-szoros magassági torzítás)
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hanem ismerjük meg, hogy ez miért ilyen. Talán ezután kicsit más szemmel lát-
juk majd a Hóját.

A D-i lejtőalj és alsó teraszok2 már régóta Kolozsvár belterületéhez tartoznak, 
mint a Kis-Szamos városi teraszán található a Grigorescu (Donát) negyed, de a 
város folyamatos terjeszkedésével az utcák és épületek fokozatosan felkúsznak a 
déli kitettségű meredek lejtőkre is. A Nádas felőli É-i, lankásabb oldalak nagy ré-
sze egyelőre beépítetlen, de egy nagy ipari park építési munkálatai a Hója-domb 
aljában már folynak. Az lenne a legjobb, ha ez a terület (ami még megmaradt 
belőle) a Falu-múzeummal és a Hója-erdő hagyományos kirándulóhelyével zöld-
övezet maradna.

A Hója területének földtani felépítésében kizárólag paleogén és neogén üle-
dékek vesznek részt, úgymint: egy késő eocén–oligocén (42-24 millió éves), és 
egy erre diszkordánsan (kis rétegdőlés-különbséggel) települő középső miocén 
kori (16-15 millió éves) rétegsor (2. ábra).

A paleogén (eocén–oligocén) rétegsor ez esetben korábbi elemeket is tartal-
maz, mint amilyenek a tőle keletre található Fellegvár–Törökvágás közötti te-
rületen előfordulnak. Ugyanis Ny felé, a dombok aljában sorra megjelennek az 
idősebb rétegek is, ami annak tulajdonítható, hogy a paleogén rétegsor általános 
dőlése NyDNy–KÉK irányú. Így, a Donát negyedi lakótelep és a Hajtás-völgye 
között, a dombsor D-i lábánál, Ny-i irányban folyamatosan felszínre kerülnek a 
Nádas menti tarkaagyag-formáció3 duzzadó agyagokban4 gazdag agyagos-homo-
kos üledékei is, melyek csuszamlásveszélyességéhez nem fér kétség (3. ábra).

Felette a  zsoboki formáció nem túl vastag (~20 m [2]) rétegsora jelentke-
zik, mely szárazföldi agyagok és édes- vagy félsósvízi oolitos mészkövek vál-
takozásából áll; majd a kolozsvári mészkőformáció rétegei, melyek alsó része 

2 A  terasz vagy párkánysík – itt  –, a  folyóvizek által kialakított lapos térszínforma, mely 
utóbb, a  folyómeder eróziós mélyülése révén, sima, egyenes felszíntöredékként a völgy 
oldalain megőrződik.

3 A formáció a kőzetrétegtan alapegysége (alább szerepel a tagozat is, ami ennél kisebb egység).
4 Egyes agyagásványok – különös kristályszerkezetük révén – akár tömegük ötszörösével 

egyenlő mennyiségű vizet képesek magukba építeni, nyilván térfogat-növekedéssel. Ezeket 
nevezzük duzzadó agyagoknak.

2. ábra. A vizsgált terület É–D irányú keresztmetszete (3-szoros magassági torzítás)
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pados, kövületgazdag, tömör mészkő, felső része márgás, és Nummulites fabiani
nagyforaminifera tömeges előfordulása jellemzi (vastagsága nagyjából az előbbi-
vel megegyező). A két formáció térképi elkülönítése körülményes, ezért a 3. áb-
rán együtt tüntettük fel. Ezt az összekapcsolást indokolja a mészkövek nehéz 
elkülönítése és hasonló földfelszínalaki megjelenése, de a fekü- és fedőrétegekkel 
szembeni jóval nagyobb lejtőstabilitása is. A  korábbi irodalomban is gyakran 
taglalják ezeket összevonva [3], [4].

A  tengeri jellegű berédi márgaformációval kezdődően – kis eltérésekkel – 
azokkal a képződményekkel találkozunk, melyeket egy korábbi dolgozatunkban 
[1] már jellemeztünk. De itt a berédi márgaformáció jóval nagyobb felszíni kiter-
jedésben jelentkezik, mivel 50 m-t meghaladó vastagságban van képviselve.

Az előbbi fedőjében, a homoklisztes-agyagos, mészkőpadokkal közbeékelt mé-
rai formáció (30–35 m) alatt lencseszerűen megjelenik a kis vastagságú (legtöbb 
2 m) Hója-mészkőtagozat is. Ezt a két egységet is együttesen térképeztük, hisz 
az alsónak vastagsága meg sem engedné a grafi kai elkülönítést. A kettő együtt, 
az alatta lévő berédi márgaformáció és a felette lévő mojgrádi formáció agyagos, 
csuszamláshajlamú kőzetrétegeivel szemben, a mészkőpadoknak köszönhetően, 
markáns morfológiával (eróziós réteglépcső vagy kueszta) rajzolódnak ki a mere-
dek oldalakon (1. ábra).

3. ábra. A Hója földtani térképe
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1. recens folyami hordalék; 2. hegylábi törmeléktakaró; 3. városi (sétaté-
ri) teraszszint (5-6 m); 4. fellegvári teraszszint (65-75 m); 5. dési tufaformá-
ció; 6. fellegvári formáció; 7. mojgrádi és danki formációk; 8. Hója-mészkő és 
mérai formáció; 9. berédi márgaformáció; 10. zsoboki és kolozsvári formációk; 
11. Nádas menti formáció; 12. vető; 13. hordalékkúp; 14. a szelvény (2. ábra) 
nyomvonala.

A mojgrádi formáció a Hója területén is széles övben jelentkezik a felszínen, 
amit jelentős (100-130 m) vastagsága biztosít. Gyenge feltártsága miatt lehetet-
len az adott térségben kartográfiailag elkülöníteni a danki formációtól, ezért itt 
(is) egyesítve tüntettük fel a két formációt a földtani térképen (3. ábra.).

A  paleogén rétegsor területünkön jelen lévő legutolsó tagja (a fellegvári 
homokkőformáció) mindössze egy kicsi, jelenleg feltáratlan foltban található, 
a korábbi térképezések és a felszíni törmelékek alapján azonban jól azonosítható 
a Hója-gerinc Törökvágás felőli, utolsó előtti magaslata körül. Itt kisebb a felszín-
alakító jellege, mint a Fellegváron, mert (kis rétegvastagságú, foltjellege mellett) 
itt a felette található transzgresszív településű,5 badeni kori (16-15 millió éves) 
dési tufaformáció egyébként is az egész gerincen jellegzetes kuesztaszerkezetével 
uralja a morfológiát.

Egyébként a korábbi kutatók jól elkülönítették a dési tufaformáció középső 
miocén (kora badeni) rétegsora három (alsó márgás, középső tufás és felső már-
gás) szinttáját, amit a mostani feltártság mellett nekünk nem sikerült igazán 
követni. Egészében azonban, a tufarétegek ellenállóságának köszönhetően, akár 
morfológiailag is jól követhető a térségben. A dési tufaformáció markáns morfo-
lógiai megjelenésére már Koch Antal is felfigyelt [5]. Ez a rétegsor térképésze-
tileg is igazolhatóan, enyhe szögdiszkordanciával (2. ábra) települ a paleogén 
összletre, jelezve a jelentős (felső-oligocén–alsó-miocén) üledékhézagot.

A negyedidőszak (a földtörténet utolsó 2,5 millió éve) képződményeit e tér-
ségben folyóvízi üledékek, törmelékkúpok és lejtőtörmelékek alkotják. A folyóví-
zi képződményeket csak alárendelten képviselik jelenkori lerakódások, viszont a 
régebbi keletkezésű városi teraszszint kiterjedt, erre épült a Donát (Grigorescu) 
lakónegyed. Ez a teraszszint a Nádas mentén is fellelhető. Ezen kívül csak egy, 
a fellegvári teraszszint azonosítható területünkön, mely a dombsor É-i lejtőjén 
közel folytonos, csak az utolsó idők árkos eróziója szabdalta darabokra.

A lejtőtörmelékeket zömmel eljegesedés kori, fagyott talajfolyások hozták lét-
re (inkább az É-i oldalakon), de holocén (az utolsó 11 000 év) és jelenkori csu-
szamlásos tömegmozgások (inkább a D-i lejtőkön) termékei is jelen vannak.

A terület felszíni domborzatának jellemvonásait döntő mértékben meghatá-
rozó tényezők a következők: a geológiai felépítés (kőzettani, rétegtani és szerke-
zeti sajátosságok); a negyedidőszaki eljegesedések, illetve az azt követő időszak 

5 A transzgresszív település azt jelenti, hogy a jelzett rétegsor a tenger időszakos visszahúzó-
dását követő újabb elöntés nyomán rakódott le. Ha ez a korábbi rétegek időközbeni meg-
dőlését követi, a jelenséget szögdiszkordanciának nevezzük.
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vebbé váló antropogén hatások.

A Kis-Szamos- és Nádas-völgyét elválasztó dombhát aktuális térbeli lefutá-
sa, aszimmetriája a térség rétegdőlésének (lásd fennebb), a Kis-Szamos erőteljes 
oldalazó erózióval járó északra tolódásának [6], [7], illetve a negyedidőszaki 
tömegmozgásos folyamatoknak [1] tulajdonítható.

A nagyobb agyagásvány-tartalmú rétegsorokat tagoló mészkő- és tufapadok 
markáns réteglépcsős jelleget kölcsönöznek a meredek D-i lejtőknek.

Az északi és déli kitettségű lejtők között hangsúlyos különbséget figyelhetünk 
meg. A dombok É-i lejtőinek dőlése enyhébb, mint a déli kitettségűeké (2. ábra). 
A déli kitettségű, meredek lejtők kialakulását – a már említett rétegtani sajátos-
ságokon kívül – jelentős mértékben meghatározta a Kis-Szamos negyedidőszaki 
mederváltozása. A folyó rétegcsapás menti völgye fokozatosan mélyült, szélese-
dett, és az északra tolódó oldalazó erózió hatására hangsúlyosan aszimmetrikus 
lett. A változatos rétegtani összetételű harmadidőszaki rétegek keményebb szint-
jei (mészkő és tufa) megtartották a meredek lejtőket, és tereplépcsős (kueszta) 
frontok kialakulását tették lehetővé. A felső kuesztafront létezését Grigore Posea 
[8] már a múlt század közepén felismerte. Az általunk jelzett alsó kuesztafront 
kialakulását a Hója mészkő (és a mérai) formáció ellenálló rétegeinek felszínre 
bukkanása okozta (2. ábra).

A völgyoldalakat elsősorban lejtőfolyamatok modellálták. A negyedidőszaki 
tömegmozgások hatására keletkezett formák – csuszamlástömbök, talajfolyás-
kúszás révén kialakult völgyek – markánsan meghatározták a rétegfejeken ki-
alakult lejtők arculatát, befolyásolva a jelenkori lejtőfolyamatok jellegét is. Azaz 
a  meredek lejtőket szakaszonként változó vastagságú domboldali málláskéreg 
borítja, így azok már önmagukban véve is labilis felszínek. A lejtőveszélyeztetett-
ség mértékét csak fokozhatja az építményekkel való túlterhelés, egy nedvesebb 
időszak és fokozott trepidáció.

Az északi kitettségű lejtők megközelítően réteglapok hátán kialakult lanká-
sabb térszínek. Felületüket negyedkori és jelenkori deráziós (a gravitáció által 
működtetett lejtőfelületi) mozgások teszik hullámossá. Az alsó részük barázdás 
erózió (árkokba rendeződő esővíz) hatására feldarabolódott. Ezt az utóbbi év-
századok ismételt erdővágása miatt felgyorsult felszíni tarolás hangsúlyozta. 
A torrensek fokozatosan hátravágódva hosszabbodnak, hozzájárulva az instabil 
lejtőrézsűk kialakulásához.

Az  északi és a déli kitettségű lejtők között mind a történelmi idők során, 
mind a jelenben nagy eltérések mutatkoznak a területhasznosítás szempontjá-
ból is.

A Kis-Szamos bal partját kísérő meredek déli oldal területhasznosítási mód-
jában a 20. század közepéig szinte alig történt változás. Az  I. osztrák–magyar 
katonai felmérésen (1763–1787) jól látszik, hogy a lejtőket szinte teljes egészé-
ben szőlőültetvények borították, és megjelent a Kányafői utca nyomvonalát elő-
rejelző ösvény. A II. katonai felmérés (1806–1869) lapjain a lejtő és az I. terasz 



261FEbRUÁR

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

találkozásánál már 15 építményt jeleztek. Az 1941-ben felvételezett Magyaror-
szág katonai felmérése során készített térképen, a lejtő tövében, az építkezések 
már a Hajtás-völgyig kihúzódtak (53 építmény), és szétszórtan, a magasabb lejtő-
részeken (370 méter fölött) is megjelentek az emberi építmények (a 14 építmény-
ből 9 a Kányafői út mentén sűrűsödik).

A déli oldalon a  lejtős folyamatok szempontjából kockázatmentes felszínek 
már beépültek, újabbakat csak a régebbiek helyén vagy a meredekebb lejtőkön 
lehet építeni. Az 1973–2005 között eltelt időszakban 30%-os, és a 2005-től nap-
jainkig eltelt tíz év alatt szintén 30%-os volt a növekedés. Ezen a részen a veszé-
lyeztetettség mértékét fokozó tényezők között kiemelt szerepet tulajdonítunk az 
építmények miatti túlterhelésnek, amihez hozzáadódhat akár egy csapadékosabb 
időszak is, illetve a közlekedés gerjesztette erősödő trepidáció.

Az északi oldal felső harmadának részben erdőkkel fedett területein jól nyo-
mon követhetőek az idősebb – pleisztocén–holocén idején (az utolsó 2,5 millió 
év alatt) – kialakult és utóbb stabilizálódott lejtőcsuszamlások formaelemei.

A lejtő alsó szakaszán a jelenkori lejtőcsuszamlások takaratlanul emelkednek 
ki a környezetükből, illetve a csuszamlás formaelemei (szakadásfrontja, halma-
za) frissebbek és épebben megőrződtek, de az antropogén (ember gerjesztette) 
hatások következtében fokozatosan eltűnnek. A  lejtőlábi csuszamlások szaka-
dásfrontjai először a II. katonai felmérés térképén (1806–1869) jelentek meg. 
A Nádas-patak jobb partján, a  345 m-es magassági szintvonal körül kialakult 
tömegmozgásokat feltehetően a Nádas oldaleróziójának alámosása és a Nagyvá-
rad–Kolozsvár vasútvonal (1870-ben adták át) építkezési munkálatainak együt-
tes hatása okozhatta. Napjainkban is beindulnak tömegmozgások az ipari park 
fejlesztési munkálatainak következtében, és abban az esetben, ha ezek ilyen 
ütemben folytatódnak, ennek egyenes következménye lehet a lejtő tömegegyen-
súlyának „mesterséges” átrendeződése a lejtők felső szakaszán is, ahol aktiválód-
hatnak a korábban – időlegesen – egyensúlyi állapotba került tömegek.

Annak érdekében, hogy a Hója a következő generációknak is azt jelentse, amit 
nekünk vagy elődeinknek, fontos a hely megismerése, és az, hogy ennek meg-
felelően kezeljük a területet. Mivel városunk nagyon gyorsan fejlődik, sokféle 
elképzelés van a területhasznosításról, ezek azonban nem hagyhatják figyelmen 
kívül a földtani-felszínalaktani adottságokat, de nem szabad megfeledkeznünk 
természeti értékeinkről sem!
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Február 13. Darkó László (1924–1970) festőművész, művészettörténész ha-
lálának a félszázados évfordulója. A kolozsvári egyetemen tanult régésze-
tet, művészettörténetet, az utóbbiból 1948-ban doktorátust szerzett. Gáll 

Ferenctől magánúton tanulta a festészetet. Arc- és tájképeket festett. Írt művé-
szettörténeti kisesszéket. Legjelentősebb restaurátori munkássága. E téren nevé-
hez fűződik a kolozsvári Szt. Mihály-templom falfestmény-töredékeinek a felku-
tatása és tartósítása, valamint a nagyváradi püspöki palota falfestményeinek a 
helyreállítása. A Kertek parcellában, a Jósika-kripta előtt nyugszik.

Február 16-án Markos András (1920–1974) szociológus lenne százéves. Ko-
lozsvárt született, 1939-ben végezte a Református Kollégiumot. A visszatérő ma-
gyar egyetemen jogot és közgazdaságot tanult. Az  utóbbi szakból doktorátust 
szerzett. 1943-ban lett az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa, majd a Bolyai 
Tudományegyetemen tanított 1949-ig. Ekkoriban fő-
leg szociológiai tárgyú tanulmányokat írt. 1949-ben 
meghurcolják, elbocsátják az egyetemről. Sokáig csak 
kistisztviselőként dolgozhat. 1964-től haláláig a re-
formátus Gyűjtőlevéltár munkatársa. Bethlen Kata és 
Bod Péter munkásságáról közöl adatokat. Sírja a Lu-
theránus temetőben található.

Február 25. Nagy Albert (1902–1970) festőművész 
halálának az 50. évfordulója. Nagy Tordán született és 
1921-ben a kolozsvári Unitárius Kollégiumban érettsé-
gizett. Budapesti művészeti tanulmányok után tíz évet 
töltött Itáliában. 1941-ben telepszik le Kolozsváron test-
vérénél, Ernőnél. Meditatív és metaforikus képeket fest. 
Erősen kontrasztos meleg színeket használ. Ludas, kaka-
sos képei, Cantata profana-kompozíciói nagy hatást kel-
tenek. Hagyatékának nagy része az unitárius egyházra 
maradt. Szilágyi Domokos verssel búcsúztatta, Gazda 
József monográfi át (1982) írt róla. Kerítéssel övezett 
márványoszlopos sírja a II. A parcellában található.

Február 26. Lakatos István (1895–1989) mérnök 
és zenetörténész születésének a 125. évfordulója. A ko-
lozsvári Unitárius Kollégiumban érettségizett, majd a 
budapesti Zeneakadémián tanult hegedülni. Közben 
elvégezte a Műegyetemet is, ahol 1922-ben építész-
mérnöki diplomát szerzett. Utóbb, 1946-ban a Bolyai 
Egyetemen művészettörténetből doktorált. 1919-től 
a kolozsvári mérnöki hivatalnál volt alkalmazásban, 
1949-től pedig a Gh. Dima Zenekonzervatóriumban 
zenetörténetet tanított. Az  erdélyi zenetörténet első 
feldolgozói közé tartozott. Híresek voltak anekdotái, 
viccei. Az I. C parcellában nyugszik.
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Előhang a játékhoz

 Egy Ady-sor jogán

Hányszor dobtak kockát
kártevő uracskák
szerencsére bízván azt
mi lett félig kaftán
s felét Bécs kiszabván
bordaték mint szűk malaszt

fagyoskodott jócskán
regén és borocskán
gerjedezvén eme nép
turul-révületben
s vakond-rémületben
váltogatván végzetét

a múlt nemcsak méreg
annyit hát még kérek
néhány szép tett s szó jogán
legyen végre gondunk
ne múljunk ki mondjuk
„egy nagy bécsi lakomán”

ha nem! – enyéim közt
ellenségként küzdök
(még magyarul fáj a rím!)
megmaradok túsznak
engem visszahúznak
makacs költőeleim.
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a kolozsvári sportéletben

Dr. Óvári Kelemen (Pécs, 1844. 
november 21. – Kolozsvár, 1925. de-
cember 17.) a kolozsvári tudomány-
egyetem kiváló jogprofesszora volt.

A  budapesti egyetemen végzett, 
1869-ben jogtudományi doktori ok-
levelet szerzett. 1870-től a budapes-
ti egyetemen a polgártörvénykezési 
jog magántanára, 1872-től foglalta 
el a kolozsvári egyetem jogtörténeti 
tanszékét. Négy tanévben volt a Jogi 
és Államtudományok Kar dékánja, 
az  1892–93-as tanévben pedig az 
egyetem rektori tisztségét is betöltöt-
te. Haláláig hű maradt Kolozsvárhoz. 
1892. május 5-től a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja lett. 
Kolosváry Sándorral együtt lefor-
dították Werbőczy Hármaskönyvét, 
majd kiadták magyar nyelven a Cor-
pus Juris Hungaricit.

Óvári korának kiváló korcsolyázó-
ja és versenyszervezője volt. Unokája 
közlése szerint egy sétatéri korcso-
lyázás alkalmával ismerkedett meg 
feleségével, Vikol Polyxéniával. Tény, 
hogy neve, valamint feleségének 
neve fellelhető a szervezők, résztvevők névsorában az 1880-as évek elejétől kez-
dődően. Fia, Elemér, alig néhány éves, mikor szülei először húznak korcsolyát a 
lábára. Elemért ötévesen már díjazták ügyességéért, tizenegy évesen megnyerte 
a gyermekek számára kiírt versenyt is.

Óvári Kelemen tanári munkássága mellett mindig időt szentelt a korcsolyá-
zásra, illetve ennek megszervezésére. Választmányi tagja, 1890-től pedig elnöke 
volt a Kolozsvári Korcsolyázó Egyletnek. Igen nehéz pillanatban vette át a klub 
vezetését. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő korcsolyaéletnek szüksé-
ge volt szakszerű arénára és egyesületi helyiségekre, így az Óvári vezette veze-
tőség megnagyobbíttatta a sétatéri tavat, gyűjtéseket szervezett, majd 1894-től 
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hozzáfogott az új korcsolyapavilon építéséhez, amely 1896-ra készült el Pákey 
Lajos tervei alapján, Reményik Lajos vállalatának kivitelezésében.

Az  épületek befejezésével a sétatéri korcsolyaélet történetének új, pompás 
szakasza kezdődött. Az  első világháborút megelőző években Magyarország 
legjobb versenyzői versenyeztek itt, sőt két világbajnok – Kronberger Lili és 
Méray-Horváth Opika – is többször tartott bemutatót Kolozsváron. S bár 1905-
ben Óvári lemondott elnöki tisztségéről, érdemei a magyar korcsolyaéletben 
elvitathatatlanok.

Sajnos Kolozsváron emléke feledésbe merült, kiemelkedő oktatói és sportve-
zetői munkásságát semmilyen emlék sem őrzi. Pedig (ő is, mint sokan mások) 
nagyon megérdemelné.

Killyéni András
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Botházi Mária

A mi szerelmünk más

Kevés dolog áll távolabb az erdélyi magyar néplélektől, mint a Valentin  nap. 
Hiába próbálják azt már huszonéve népszerűvé tenni lelkes középiskolai angolta-
nárnők, egyetemi diákegyesületek feltörekvő szervezetisei, a média kiégett dol-
gozói, akik a szerelemről is ugyanazon a hangon és szavakkal beszélnek, mint 
mondjuk a kínai rizstermesztés éves hozamának hatásairól a világgazdaságra. 
Hiába céloznak ránk a bolti amúr fröccsöntött nyilai, az édes, a puha, a vörös, 
a rózsaszín. Nem és nem. Az erdélyi magyar szerelem ilyenkor lelombozódik, el-
kínzottan kényszereg és feszeng, mert nem tud rózsaszín szívecskelángocskákban 
lobogni, epres csokoládécskákban vörösleni – sőt, a  kicsinyítő képzők is távol 
állnak tőle.

A mi szerelmünk komoly dolog. Nálunk őrült héja nász van az avaron és mé-
lyen zeng a kietlen liget, minket beterít egymás hajába az alkony, az álom hullon-
gó csöndje, legalábbis ezt mondják a költőink, és gyakran hiszünk a költőinknek. 
Mi szeretni befelé szeretünk, halkan, elvonulva a világtól és mégis egybeforrva 
a mindenséggel, mi hosszú ideig csak loptuk a csókot, a babánk ölébe hajtottuk 
le fejünk odakünn, és keseregve tekintettünk fel a csillagos nagy égre, ha nem 
jött össze a dolog. (Mindebből talán az is kiviláglik, hogy nálunk a szerelem nem 
kifejezetten februári.)

És e komolysághoz nem adatott nekünk valentinos könnyedség. (Persze sokat 
incselkedünk, de azt is másként, tanúnk rá a néphagyomány.) Mi érzéseinkben 
– ha sikerül megfogalmaznunk azokat – valahogyan magasztosak vagyunk, a lé-
lek belső útjai, ha előbukkannak olykor, magashegyiek: nehezen elérhetők, meg-
foghatók és járhatók, gyakran mi sem ismerjük őket, zihálva kapkodunk levegő 
után, ha rajtuk haladnunk kell. És talán épp a csacska bohóság hiánya az, ami-
ben kevesebb a mi szerelmünk a könnyen valentinozók szerelménél. Ők tudnak 
önfeledten belehuppanni a rózsaszín és hirtelenpiros habokba, nem átallanak víg 
csókokban nyilvánosan összeforrni, plüssmacik között szépelegnek szerelmesen, 
de szerelemtelenül is akár.

Eközben közülünk sokan leginkább a pályaszélről figyelnek, és ha bele is 
rángatják őket a játékba, türelmetlenül várják annak a végét, mert számukra az 
egész nevetséges, kényszerű, kényelmetlen. A felnőtt erdélyi magyarok nem kis 
hányada a falvédőn összeforró galambok képe mellett megannyi elfojtást hor-
doz magában: gyakran alkohol  és anyagi gondokkal küszködő szülők vergődését, 
fásult szeretetlenségét, testi fenyítéseit, a  társadalom rideg elvárásrendszerét, 
érzelmei, érzései elbagatellizálását, akár nevetség tárgyává tételét, szexuali-
tása tabuként vagy egyenesen tiltásként kezelését. A  felnőtt erdélyi magyarok 
nem kis hányadát inkább csak ellátták és szabályokhoz alakították, mintsem 
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odafordulva, tényleges figyelemmel és melegséggel nevelték. Gyakran összeugrik 
a gyomor, izzad és remeg a kéz, nehezen formálódnak a félmondatok, végtelenre 
nyúlnak a csöndek, ha az érzéseket ki kell fejezni. És itt ne feltétlenül a szere-
lemre gondoljunk.

Mert a szerelem, az  szerencsére olyan, hogy szinte magától is kifejeződik, 
ha eljő az idő (ami utána jön, azt gyakrabban kísérik a csöndek), és van rá 
befogadókészség. Abban, hogy szeret, de nem tudja kimutatni, mifelénk sem hi-
hetünk, pedig sokszor milyen jó mentség volna. Mert ha szeret, azt érezzük, tud-
juk nőként és férfiként is: akkor úgy villan a szem, úgy húzódik mosolyra a száj, 
úgy érződik a figyelem, a felénk fordulás, hogy feloldódni, ragyogni és egyedivé 
lényegülni tudunk benne. Csak éppen a mi szerelmünk valahogy egy kicsit más. 
Nem Valentin  napi.

M
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y
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Zsályás szűzérmék kökénydzsemes 
szafttal, pirított grízzel

Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.

 József Attila: Óda, 1933

Hozzávalók 2 adaghoz:

Fél kg szűzpecsenye, 
8-10 friss zsályalevél, 
evőkanálnyi kökénydzsem, 
1 bögre gríz, 
só, bors, 
vaj, 
olaj

A  méltatlanul elfeledett és 
a szegények eledelének tar-
tott pirított gríz, sült vajjal 
párosítva, különleges ízű és 
jól formálható állagú garní-
rung. Ezért gondolom, hogy praktikusságáért nem árt neki egy kis népszerűsítés, 
konyhámban gyakori köret. Jól passzol szaftos húsokhoz, mint amilyenek a szűz-
érmék is. A sózott, borsozott szűzpecsenyét először kevés olajon/zsiradékon egy 
serpenyőben körbesütjük, hogy kérget kapjon, amely későbbi egyben sütésekor 
megvédi a húst a kiszáradástól, benne maradnak az értékes nedvek, így még 
omlósabb falatokat kapunk. Nagyjából 40 percig lassú tűzön, fedő alatt pároljuk, 
kevés vizet és zsályaleveleket adva hozzá. Ezután lecsepegtetjük és felszeleteljük, 
majd az érméket lapjukon is átsütjük mindkét oldalukon. Ekkor ízesítjük a köz-
ben szaftossá vált főző-sütő levet evőkanálnyi kökénydzsemmel, amitől markáns, 
vadhúsokhoz hasonló színt és ízt kap. A zsályalevelek is elfogyaszthatók, inten-
zívebbé válik velük az ízélmény. A grízhez dupla vizet használunk, miután vajon 
kissé megpirítottuk, majd sóval, borssal ízesítjük.
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ÁT Az év legrövidebb hónapja nem jelenti, hogy nincs semmi teendője egy 
madárbarátnak. Néhány kivételtől eltekintve a téli időszak utolsó hó-
napjában ajánlott tevékenységek ugyanazok, mint decemberben és 

januárban, valamint a madáretetők folyamatos feltöltése.
Már láthatók a tavasz első jelei:
– ha napos időjárás van, a széncinegék (Parus major) éneke fi gyelmeztet arra, 

hogy a tél véget ért, de a madarak azért még látogatják az etetőket;
– lassan a feketerigók is elkezdenek énekelni;
– megjelennek az első hóvirágok.

Az etetők takarítása
Az  etetők takarításának a madarak szempontjából nem annyira esztétikai, 

inkább gyakorlati értelemben van jelentősége. A madarak számára a téli túlélést 
illetően nemcsak a megfelelő mennyiségű táplálék megtalálása és elfogyasztá-
sa a fontos, hanem a fertőzésveszély elkerülése. Mivel számos madár látogatja 
ezeket az etetőket, nagy a veszélye annak, hogy egymást megbetegítik. Emiatt 
ajánlott időnként fertőtleníteni, gyengébb fertőtlenítőszerekkel.

Amennyiben az etető üres, könnyen észreveszük ezt, és pillanatok alatt tud-
juk pótolni a táplálékot. Nagy madárforgalmú etetőkön – legyenek ezek akár a 
talaj-, tálcás vagy önetetők –, ahova egyszerre több kg magot is kiszórunk, gya-
kori probléma, hogy első ránézésre feltöltöttnek látszik a rendszer, a madarak 
mégis megfogyatkoznak, vagy teljesen el is tűnnek. Ha ilyenkor az ujjaink között 
átpergetjük a magot, meglepődve tapasztaljuk, hogy az gyakorlatilag csak mag-
héjból áll. Szárnyas barátaink pedig azért maradoztak el, mert a hasznosítható 
táplálékot nehezen tudják megtalálni a maghéjak között.

Nagy fakopáncs. Szabó József felvétele Odúkihelyezés
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Odúk az etetőn
A téli madárvédelem eszközei a mesterséges madárodúk is, amikben több faj is 

védett körülmények között tud éjszakázni. A B típusú (széncinegének és verebeknek 
is megfelelő) odú egy fővárosi kertben, 1,5 m magasságban, az etető-itatótól 30 m-re 
„működik”, és a madarak költésre és téli éjszakázásra egyaránt használhatják.

A széncinege gyakori téli éjszakázó vendége a B és D típusú mesterséges ma-
dárodúknak.  A telelő madarak felhalmozódó ürüléke miatt érdemes kora tavasz-
szal is ellenőrizni és kitakarítani az odúkat. A növényzet megfelelő összeállításá-
val a madarak téli éjszakai túlélését is segíthetjük, ha a lombhullató bokrok és fák 
közé szélvédettebb mikrokörnyezetet kínáló örökzöldeket is telepítünk. A mester-
séges odút érdemes deszkából készíteni, a környékünkön előforduló madárfajok-
nak megfelelő nagyságúra, és megfelelő nagyságú bejáratot készítenünk.

Odúkihelyezés
Merre nézzen az odú? Általános javaslat, hogy az odúk röpnyílása lehetőleg ne 

észak felé nézzen, mert ezeknél nagyobb esély van a beázásra, ami a hideg széllel 
együtt hátrányosan befolyásolja az odúk mikroklímáját, különösen télen, amikor 
a cinegék előszeretettel éjszakáznak akár csoportosan is ezekben.

A hagyományos, kerek röpnyílású A, B és D odúk kihelyezési magassága ál-
talában 2–8 m között van, de több faj beköltözik alig méteres, mellmagasságban 
lévő odúkba is. Ezek az odúk függesztettek, drót és szükség esetén kampó segít-
ségével faágra, ágcsonkra akasztva telepítendők. Az odúnak nem kell feltétlenül 
a fatörzsnek támaszkodnia, a lengőmozgás a madarakat nem zavarja.

A félig nyitott előoldalú C odúk kihelyezési magassága 0,5 m is lehet. Lakott 
területeken, ahol sok a macska, ezeket kiegészítő védelem nélkül elsősorban az 
eresz magasában szoktuk alkalmazni, a kisragadozók benyúlását megakadályozó 
drót és tüskés ág előtét alkalmazásával azonban térd- és mellmagasságba, bok-
rokba, sövényekbe is telepíthetők (erről később még lesz szó).

A nagyméretű és nehezebb D odúk biztonságosan és időtakarékosan már nem 
mindig helyezhetők ki szegelés nélkül. 

Cîmpan Kinga

Mesterséges odúk típusai
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A keresztrejtvény megfejtése egy tudós 
neve, akit az utolsó erdélyi polihisztorként 
emlegetnek. Kolozsváron iskolát neveztek el 
róla. Fő tanítási elve: keveset, jól és lassan.
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VÍZSZINTES
  1. A megfejtés 
  3. Lám
  5. Éltes Ottó monogramja
  6. Csend jelzője
  8. Az utcára tevő
10. Pirító magánhangzói
12. Szalagcsokrok
14. Még szép!
15. Szolmizációs hang
16. Lángol

FÜGGŐLEGES
  1. Brekegő kétéltű
  2. Király, franciául (ROI)
  3. Könyv szerzője
  4. Te meg én
  7. Festett szentkép
  9. Reped a jég a tavon (RIAN)
11. Juhszállás
12. Földbe vetik
13. Nem oda
14. Nagy Éva monogramjaVAJNÁR ILONA rejtvénye

A delfi nek agyának csak az egyik fele alszik, míg 
a másik ébren van és aktív. Gyakorlatilag nem is 
alszanak, mert a légzést tudatosan végzik. Így, ha 
elaludnának, megfulladnának. 

Évente rengeteg fa nő ki csupán azért, 
mert a mókusok elássák a makkokat.

A lepkéknek a lábukon 
van az ízlelőbimbójuk.

TUDTAD?



Ady Endrére emlékezünk (7.)
Verssorok: függ. 1. / vízsz. 1. / vízsz. 60., függ. 18., vízsz. 19. / vízsz. 50., vízsz. 32. / vízsz. 1. 
(ismét). Verscím a dőlten számozott négyzetekben.

VÍZSZINTES: 14. Kotyvalék adagja! 15. Fia-
tal szarvasmarhák 16. Lilába hajló színű 17. 
Tréfa, móka 21. Az ezüst vegyjele 22. Páros-
ban eszeget! 23. New York (röv.) 24. Ókori 
római fi lozófus, író (Lucius Annaeus) 27. Jár-
művezető 29. Bevágás férfi nadrág elején 31. 
Olimpiai bajnok török birkozó (Celal) 35. Sze-
nátus tagjai! 36. Méltóságok, beosztások 38. 
Részvénytársaság (román röv.) 39. Ruhada-
rabot felsegít valakire 41. Kerítésszakasz! 42. 
Pusztítják 44. Középen átad! 46. Rossz a széle-
in! 47. Magas növény 48. Nélkül (francia) 54. 
Hárman az aztékok közül! 55. Több dél-ame-
rikai ország pénzneme 56. Aroma 57. Latin 
nem 58. Díszítő öltéseket végez, hímezget 64. 
Vasárnap (régiesen) 65. Visszaver! 66. Életre 
vonatkozó előtag 67. Tojás (román).

FÜGGŐLEGES: 2. Latin előtag: kevés 3. Kes-
keny és vékony fadarab 4. Az egyik vércsoport 
5. Semmikor 6. Páratlan nörsz! 7. Alkalmas-
sági javaslat 8. Szatírája 9. Páros nyakék! 10. 
... vagy halva 11. Suzuki-autótípus 12. Meg-
érinted 13. Némileg melléáll! 20. Filmművé-
szeti díj 23. ... Flynn (fi lmsztár) 26. Egérhang 
28. Fantasztikus kezdet! 29. Sorsjegyen van! 
30. Piactéren található! 34. Az egyik evangé-
lista 37. Musztafa Kemal pasa közismert ne-
ve 40. Rögtön, mindjárt 43. Kosár 45. Addig 
az időpontig 47. Francia művészetkritikus (Fé-
lix) 49. Látna 51. Színésznő (Alexis) 52. Tüs-
tént (tájszó) 53. Rag, a -ről párja 55. ... Reina 
(spanyol focikapus) 59. ... es-Salaam (tanzá-
niai város) 61. Ádám párja 62. Majdnem leír! 
63. Q! 65. Némán érez!
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

1 Vasárnap Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán ere-
detű; jelentése: nemes barát.

1 110 éve, 1910-ben újjáalakult az Erdélyi Ereklyemúzeum, el-
nökké Sándor Józsefet választották; Kuszkó István, a múzeum 
őre jelentést terjesztett elő a múzeum 20 éves működéséről.

2 Hétfő Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női 
név, Vörösmarty Mihály névalko-
tása a Zalán futása című hőskölte-
ményben, jelentése: testes.

2

3 Kedd Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3 80 éve, 1940-ben Vásárhelyi János püspök ünnepélyesen 
beiktatta a belvárosi református gyülekezet lelkészi 
tisztségébe László Dezsőt. 
45 éve, 1975-ben hunyt el Budapesten Németh László 
Kossuth-díjas író, esszéista, drámaíró.

4 Szerda Kázmér, Zorán, Adrián, Adrienn 
Meszlényi Bold. Zoltán, 
Szt. Kázmér

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 145 éve, 1875-ben született Budapesten gróf Károlyi Mi-
hály politikus, miniszterelnök, az első magyar köztársasági 
elnök (†1955. március 19., Vence). 
75 éve, 1945-ben a város négy természetjáró egyesületéből 
létrejött az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület.

5 Csütörtök Adorján, Adrián  
Szent Adorján

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

5 60 éve, 1960-ban hunyt el Kolozsváron Asztalos István író 
(*1909. augusztus 28., Mikeszásza). 

6 Péntek Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

6 120 éve, 1900-ban Jan Kubelik, a „cseh Paganini” koncerte-
zett a Vigadóban Schwab Lajos zongoraművész kíséretével. 
110 éve, 1910-ben Kolozsvárt vendégszerepelt Blaha Lujza, 
fellépett a Nagymamában.

7 Szombat Tamás Szt. Perpétua és Felicitász Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7 105 éve, 1915-ben Haller Gusztáv polgármester megnyitotta 
Kolozsvári Szeszák Ferenc szobrászművész egyéni kiállítását.
100 éve, 1920-ban hunyt el Fabinyi Rudolf vegyészprofesz-
szor, MTA-tag, a kolozsvári Vegytani Intézet megalapítója.

8 Vasárnap Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8 100 éve, 1920-ban született a Szatmár megyei Gilvácson 
Hornyák József író, novellista, az Utunk szerkesztője.
75 éve, 1945-ben indult az RKP hetilapjaként az Erdélyi 
Szikra, mely rövidesen Igazság címen napilappá vált, 1989 
decemberéig jelent meg. 
75 éve, 1945-ben indult meg a Dolgozó Nő című képes fo-
lyóirat Berde Mária szerkesztésében, 1990-ig jelent meg.

9 Hétfő Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9 30 éve, 1990-ben a Protestáns Teológia dísztermében 
Moldován Béla és Sipos Gábor szervezésében megalakult a 
Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt.

10 Kedd Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
Olimpia

Ildikó – germán eredetű; jelenté-
se: harcos.

10 Ha ezen a napon 
fagy, még negyven 
napig lehet fagyra 
számítani.
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1 Vasárnap Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán ere-
detű; jelentése: nemes barát.

1 110 éve, 1910-ben újjáalakult az Erdélyi Ereklyemúzeum, el-
nökké Sándor Józsefet választották; Kuszkó István, a múzeum 
őre jelentést terjesztett elő a múzeum 20 éves működéséről.

2 Hétfő Lujza, Magor, Dalma A Dalma – magyar eredetű női 
név, Vörösmarty Mihály névalko-
tása a Zalán futása című hőskölte-
ményben, jelentése: testes.

2

3 Kedd Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3 80 éve, 1940-ben Vásárhelyi János püspök ünnepélyesen 
beiktatta a belvárosi református gyülekezet lelkészi 
tisztségébe László Dezsőt. 
45 éve, 1975-ben hunyt el Budapesten Németh László 
Kossuth-díjas író, esszéista, drámaíró.

4 Szerda Kázmér, Zorán, Adrián, Adrienn 
Meszlényi Bold. Zoltán, 
Szt. Kázmér

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 145 éve, 1875-ben született Budapesten gróf Károlyi Mi-
hály politikus, miniszterelnök, az első magyar köztársasági 
elnök (†1955. március 19., Vence). 
75 éve, 1945-ben a város négy természetjáró egyesületéből 
létrejött az Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület.

5 Csütörtök Adorján, Adrián  
Szent Adorján

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

5 60 éve, 1960-ban hunyt el Kolozsváron Asztalos István író 
(*1909. augusztus 28., Mikeszásza). 

6 Péntek Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

6 120 éve, 1900-ban Jan Kubelik, a „cseh Paganini” koncerte-
zett a Vigadóban Schwab Lajos zongoraművész kíséretével. 
110 éve, 1910-ben Kolozsvárt vendégszerepelt Blaha Lujza, 
fellépett a Nagymamában.

7 Szombat Tamás Szt. Perpétua és Felicitász Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7 105 éve, 1915-ben Haller Gusztáv polgármester megnyitotta 
Kolozsvári Szeszák Ferenc szobrászművész egyéni kiállítását.
100 éve, 1920-ban hunyt el Fabinyi Rudolf vegyészprofesz-
szor, MTA-tag, a kolozsvári Vegytani Intézet megalapítója.

8 Vasárnap Zoltán, Apolka  
Nemzetközi nőnap  
Istenes Szt. János

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8 100 éve, 1920-ban született a Szatmár megyei Gilvácson 
Hornyák József író, novellista, az Utunk szerkesztője.
75 éve, 1945-ben indult az RKP hetilapjaként az Erdélyi 
Szikra, mely rövidesen Igazság címen napilappá vált, 1989 
decemberéig jelent meg. 
75 éve, 1945-ben indult meg a Dolgozó Nő című képes fo-
lyóirat Berde Mária szerkesztésében, 1990-ig jelent meg.

9 Hétfő Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9 30 éve, 1990-ben a Protestáns Teológia dísztermében 
Moldován Béla és Sipos Gábor szervezésében megalakult a 
Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt.

10 Kedd Ildikó, Emil, Elemér, Gusztáv, 
Olimpia

Ildikó – germán eredetű; jelenté-
se: harcos.

10 Ha ezen a napon 
fagy, még negyven 
napig lehet fagyra 
számítani.
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11 Szerda Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11

12 Csütörtök Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
Szt. Maximilián

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

12 175 éve, 1845-ben született Szamosújváron, s 90 éve 
(1930-ban) hunyt el Kolozsváron Moldován Gergely iroda-
lomtörténész, a kolozsvári egyetemen tanszékvezető, majd 
rektor.

Gergely-napi szél  
Szent György-napig 
él.  
Megrázza még sza-
kállát Gergely, vagy-
is előfordul, hogy e 
napon havazik.

13 Péntek Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patricia, Rozina, Zsolt

Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

13 175 éve, 1845-ben hunyt el Franciscus Soutter katonatiszt, 
a napóleoni háborúk hőse, 11 évig Kolozsvár parancsnoka.

14 Szombat Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14 110 éve, 1910-ben született Kőhalmon László Gyula törté-
nész, régész (†1998. július 17., Nagyvárad). 
75 éve, 1945-ben hunyt el Budapesten Fényes Adolf festő-
művész (*1867. április 29., Kecskemét).

15 Vasárnap Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as sza-
badságharc évfordulója  
Marillac Szt. Lujza, Hofbauer Szt. 
Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15 25 éve, 1995-ben a Szabadság volt az első erdélyi magyar 
napilap, amely felkerült az internetre.

16 Hétfő Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16 100 éve, 1920-ban hunyt el Kolozsváron Herepei Gergely 
református esperes, Herepei János apja.

17 Kedd Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelen-
tése: a dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír eredetű; 
jelentése: rómainak született nemes.

17 60 éve, 1960-ban hunyt el Brassóban Mattis Teutsch János 
festőművész, szobrász, grafikus (*1884. augusztus 13., Brassó). 
30 éve, 1990-ben Kolozsvárt megalakult a Bolyai Társaság, 
célja a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem újraindítása volt.

18 Szerda Sándor, Ede, Alexandra  
Szt. Sándor, Jeruzsálemi Szt. 
Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német 
eredetű; jelentése: az embereket 
oltalmazó; 2. – török eredetű; 
jelentése: akarat. 

18 30 éve, 1990-ben megalakult a kolozsvári székhelyű Kriza 
János Néprajzi Társaság, első elnökéül Pozsony Ferencet 
választották; 1991-től értesítőt, 1992-től évkönyvet jelentet-
tek meg.

Sándor, József, 
Benedek  
hoz a zsákban 
meleget.

19 Csütörtök József, Bánk, Jozefa  
Szt. József

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 65 éve, 1955-ben hunyt el Vence-ben gróf Károlyi Mihály 
politikus, magyar miniszterelnök, az 1918-as Magyar Ta-
nácsköztársaság elnöke (*1875. március 4., Budapest).

Szent Józsefkor 
nyissad (a szőlőt), ha 
vízben áll is a lábad.

20 Péntek Klaudia, Koppány, Mór Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20

21 Szombat Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 Benedek, jönnek a 
jó melegek.
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11 Szerda Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11

12 Csütörtök Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
Szt. Maximilián

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

12 175 éve, 1845-ben született Szamosújváron, s 90 éve 
(1930-ban) hunyt el Kolozsváron Moldován Gergely iroda-
lomtörténész, a kolozsvári egyetemen tanszékvezető, majd 
rektor.

Gergely-napi szél  
Szent György-napig 
él.  
Megrázza még sza-
kállát Gergely, vagy-
is előfordul, hogy e 
napon havazik.

13 Péntek Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patricia, Rozina, Zsolt

Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

13 175 éve, 1845-ben hunyt el Franciscus Soutter katonatiszt, 
a napóleoni háborúk hőse, 11 évig Kolozsvár parancsnoka.

14 Szombat Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14 110 éve, 1910-ben született Kőhalmon László Gyula törté-
nész, régész (†1998. július 17., Nagyvárad). 
75 éve, 1945-ben hunyt el Budapesten Fényes Adolf festő-
művész (*1867. április 29., Kecskemét).

15 Vasárnap Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as sza-
badságharc évfordulója  
Marillac Szt. Lujza, Hofbauer Szt. 
Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15 25 éve, 1995-ben a Szabadság volt az első erdélyi magyar 
napilap, amely felkerült az internetre.

16 Hétfő Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16 100 éve, 1920-ban hunyt el Kolozsváron Herepei Gergely 
református esperes, Herepei János apja.

17 Kedd Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelen-
tése: a dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír eredetű; 
jelentése: rómainak született nemes.

17 60 éve, 1960-ban hunyt el Brassóban Mattis Teutsch János 
festőművész, szobrász, grafikus (*1884. augusztus 13., Brassó). 
30 éve, 1990-ben Kolozsvárt megalakult a Bolyai Társaság, 
célja a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem újraindítása volt.

18 Szerda Sándor, Ede, Alexandra  
Szt. Sándor, Jeruzsálemi Szt. 
Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német 
eredetű; jelentése: az embereket 
oltalmazó; 2. – török eredetű; 
jelentése: akarat. 

18 30 éve, 1990-ben megalakult a kolozsvári székhelyű Kriza 
János Néprajzi Társaság, első elnökéül Pozsony Ferencet 
választották; 1991-től értesítőt, 1992-től évkönyvet jelentet-
tek meg.

Sándor, József, 
Benedek  
hoz a zsákban 
meleget.

19 Csütörtök József, Bánk, Jozefa  
Szt. József

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 65 éve, 1955-ben hunyt el Vence-ben gróf Károlyi Mihály 
politikus, magyar miniszterelnök, az 1918-as Magyar Ta-
nácsköztársaság elnöke (*1875. március 4., Budapest).

Szent Józsefkor 
nyissad (a szőlőt), ha 
vízben áll is a lábad.

20 Péntek Klaudia, Koppány, Mór Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20

21 Szombat Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 Benedek, jönnek a 
jó melegek.
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22 Vasárnap Izolda, Lea, Beatrix, Izolda  
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Beáta – latin eredetű; jelentése: 
boldog.  
Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni, 
rendelkezni.

22 60 éve, 1960-ban a városi végrehajtó bizottság engedélyez-
te, hogy a Szent György-szobrot a Farkas (ma Kogălniceanu) 
utcai református templom elé állítsák fel. 
30 éve, 1990-ben újjászervező gyűlést tartott az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, az ideiglenes elnöki teendőkkel Jakó 
Zsigmond egyetemi tanárt bízták meg.

23 Hétfő Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.

23 120 éve, 1900-ban hunyt el Pécsett Zsolnay Vilmos kera-
mikusművész, nagyiparos (*1828. április 19., Pécs). 
90 éve, 1930. március 23. – április 6. között tartotta a 
Farkas utcai Teleki-palotában a Barabás Miklós Céh bemu-
tatkozó kiállítását, 8 művész 120 alkotását tekinthették 
meg.

24 Kedd Gábor, Ella, Gabriella, Karina  
Szt. Gábor

Gábor – héber eredetű; jelentése: 
Isten embere, Isten bajnoka.  
Karina – 1. – olasz eredetű; jelen-
tése: csinos nő. 2. – a Katalin svéd 
és dán formájának továbbképzése.

24 250 éve, 1770-ben készült kimutatás szerint a városban 87 
nemes család lakott, közülük 12 volt báró, 16 gróf. 
110 éve, 1910-ben közölte a Hivatalos Lap gróf Esterházy 
Kálmán kinevezését Kolozsvár és Kolozs megye főispáni 
székébe; a beiktatására március 26-án került sor.

25 Szerda Anunciáta, Irén, Irisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.  
Írisz – görög eredetű; jelentése: 
szivárvány, nőszirom.

25 30 éve, 1990-ben megalakult Kolozsvárt a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesülete (RMGE), amely az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület (EMGE) hagyományait folytatta.

Gyümölcsoltó 
hidege  
téli hónapnak 
megölője.

26 Csütörtök Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika 
Szt. Emánuel

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26 145 éve, 1875-ben hunyt el Kolozsváron Kriza János nép-
rajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök, az MTA tagja 
(*1811. június 28., Nagyajta).

27 Péntek Alpár, Hajnalka Hajnalka – a Hajna kicsinyítő 
képzős formája, hajnal.

27

28 Szombat Johanna, Gedeon, Gida, Janka 
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló. 

28

29 Vasárnap Auguszta, Bertold, Jónás, Márk  
Nagycsütörtök

Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt.

29 135 éve, 1885-ben született Szabadkán Kosztolányi Dezső 
író, költő, műfordító, a Nyugat első nemzedékének tagja 
(†1936. november 3., Budapest). 
115 éve, 1905-ben született Budapesten Rejtő Jenő író 
(†1943. Jevdakovo).

30 Hétfő Zalán, Hunor, Magor, Amadé 
Nagypéntek

Zalán – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30 650 éve, 1370-ben Kolozsvárt kelt oklevelével Nagy Lajos 
király megengedte, hogy a kolozsváriak Szamosfalva hatá-
rában halastavat létesítsenek.

31 Kedd Árpád, Benő, Kornélia, Ákos 
Nagyszombat

Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa.

31
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22 Vasárnap Izolda, Lea, Beatrix, Izolda  
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Beáta – latin eredetű; jelentése: 
boldog.  
Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni, 
rendelkezni.

22 60 éve, 1960-ban a városi végrehajtó bizottság engedélyez-
te, hogy a Szent György-szobrot a Farkas (ma Kogălniceanu) 
utcai református templom elé állítsák fel. 
30 éve, 1990-ben újjászervező gyűlést tartott az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, az ideiglenes elnöki teendőkkel Jakó 
Zsigmond egyetemi tanárt bízták meg.

23 Hétfő Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.

23 120 éve, 1900-ban hunyt el Pécsett Zsolnay Vilmos kera-
mikusművész, nagyiparos (*1828. április 19., Pécs). 
90 éve, 1930. március 23. – április 6. között tartotta a 
Farkas utcai Teleki-palotában a Barabás Miklós Céh bemu-
tatkozó kiállítását, 8 művész 120 alkotását tekinthették 
meg.

24 Kedd Gábor, Ella, Gabriella, Karina  
Szt. Gábor

Gábor – héber eredetű; jelentése: 
Isten embere, Isten bajnoka.  
Karina – 1. – olasz eredetű; jelen-
tése: csinos nő. 2. – a Katalin svéd 
és dán formájának továbbképzése.

24 250 éve, 1770-ben készült kimutatás szerint a városban 87 
nemes család lakott, közülük 12 volt báró, 16 gróf. 
110 éve, 1910-ben közölte a Hivatalos Lap gróf Esterházy 
Kálmán kinevezését Kolozsvár és Kolozs megye főispáni 
székébe; a beiktatására március 26-án került sor.

25 Szerda Anunciáta, Irén, Irisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.  
Írisz – görög eredetű; jelentése: 
szivárvány, nőszirom.

25 30 éve, 1990-ben megalakult Kolozsvárt a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesülete (RMGE), amely az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület (EMGE) hagyományait folytatta.

Gyümölcsoltó 
hidege  
téli hónapnak 
megölője.

26 Csütörtök Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika 
Szt. Emánuel

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26 145 éve, 1875-ben hunyt el Kolozsváron Kriza János nép-
rajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök, az MTA tagja 
(*1811. június 28., Nagyajta).

27 Péntek Alpár, Hajnalka Hajnalka – a Hajna kicsinyítő 
képzős formája, hajnal.

27

28 Szombat Johanna, Gedeon, Gida, Janka 
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló. 

28

29 Vasárnap Auguszta, Bertold, Jónás, Márk  
Nagycsütörtök

Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt.

29 135 éve, 1885-ben született Szabadkán Kosztolányi Dezső 
író, költő, műfordító, a Nyugat első nemzedékének tagja 
(†1936. november 3., Budapest). 
115 éve, 1905-ben született Budapesten Rejtő Jenő író 
(†1943. Jevdakovo).

30 Hétfő Zalán, Hunor, Magor, Amadé 
Nagypéntek

Zalán – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30 650 éve, 1370-ben Kolozsvárt kelt oklevelével Nagy Lajos 
király megengedte, hogy a kolozsváriak Szamosfalva hatá-
rában halastavat létesítsenek.

31 Kedd Árpád, Benő, Kornélia, Ákos 
Nagyszombat

Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa.

31
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Meg akarják építeni a villamosvasutat
Újabb tervek

(Saját tud.) Évek s mondhatni évtizedek óta kísért Kolozsvárt a villamosvasút 
ügye. Az építés programmjára nézve a magyar impérium alatt a különféle megoldá-
sok egész sorozatát dolgozták ki, azonban egyikből sem lett semmi. A városi mérnöki 
hivatal most azzal a tervvel foglalkozik, hogy miután a villamosvasút kérdése a régi 
programok alapján már nem oldható meg, külföldi cégekkel lépjen érintkezésbe és 
tőlük kérjen ajánlatot a villamosvasút felépítésére.

A  jelenlegi nehéz közlekedési viszonyok, valamint az ennél sokkal fontosabb 
valutáris differenciák miatt persze most sem lehet azonnali megoldásról szó, csupán 
arról, hogy a város több külföldi cégtől ajánlatot szerezzen be, és ezek alapján igye-
kezzen tiszta képet nyerni arról, hogy milyen feltételek mellett, s minő befektetések-
kel lehetne a villamosvasút ügyét dülőre vinni.

Figyelembe kell venni azt is, hogy az államtól az építkezéshez szükséges anya-
gokat könnyebben lehet beszerezni, és így remélhetőleg az ajánlatok nem fognak 
horribilis összegekről szólani, miután a város a szükséges anyagok rendelkezésre 
bocsátásával igyekezni fog megkönnyíteni a vállalkozók feladatát.

Nem szabad azt hinnünk, hogy a villamosvasút ügye, amely már esztendők óta 
hol megvalósulással kecsegtet, hol pedig újból megfeneklik, most egyszerre meg-
oldást nyer. Ahhoz, hogy az építkezéseket meg lehessen kezdeni, a  legszerényebb 
számítás mellett is, legalább egy év kell. Azonban valószínű az, hogy most végre 
olyan stádiumba jut ez a kérdés, amikor már nem lesz többé üres képzelgetés, hanem 
reális terv. Szeretnők, ha a terv nem állna meg itt, hanem bekövetkezne mihamarabb 
az idő, hogy csilingelő villamoskocsik szaladgáljanak a vasúttól a Kálváriáig s le a 
Szentpéteri templomig.

A villamos megépítése a mai gazdasági viszonyok mellett persze horribilis pénzbe 
kerülne. Véleményünk szerint a vasútépítést e miatt nem is lehet elszigetelten vég-
hezvinni. Okvetlenül meg kell előznie a kissármási földgázvezetés megépítésének.

A  villamosvasutat ugyanis azért építik, hogyha már megvan, akkor járjon is. 
Az állandó zavartalan üzemet azonban csak a földgáz biztosítaná. A mai szénmizé-
riák idejében előfordulhatna, hogy a drága pénzen fölépített villamos közlekedése 
minduntalan szünetelne, mert nem lehet a szükséges szenet előteremteni. A dina-
mótelep részére pedig ötödrész annyiba sem kerülne a földgázzal való üzem, mint a 
drága és rossz szén.

Csak a villamosvasút megépítése után remélhetjük azt, hogy Kolozsvár lakás-
mizériái megszünnek. Az összes vidéki városok közül talán Kolozsvár az egyetlen, 
amelynek semmiféle helyi vasútja nincsen. Ennélfogva Kolozsvár egész építkezése a 
főtér köré szorult, minthogy a lakosságnak nem áll olcsó közlekedés rendelkezésére, 
gyalog pedig nem lehet nagyobb távolságokat megtenni. Egészen bizonyos, hogy a 
villamoshálózat felépítése után rövid idő múlva ki fognak épülni Kolozsvár perifériái 
is, és a város mai egészségtelen koncentrációja megszűnik.
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Képzőművészek műtermei a Donát 
negyedben

Az elmúlt két évszázadban Kolozsvár mint Erdély „fővárosa” kiemelkedő sze-
repet töltött be a történelmi régió kulturális és művészeti életében. A 18. szá-
zadból és a 19. század első feléből, a vándorművészek és kisebb mesterek korá-
ból azonban Szathmári Papp Károly (1812–1887) festő-fényképészen, valamint 
Csűrös Antal (1783–1842) szobrászon kívül alig ismerünk jelentős helyi művé-
szeket. Ekkortájt képzőművészeti oktatás sem volt a városban, Erdély első in-
tézményes rajziskolája, a  Kolozsvári Normál Rajzoda (1781–1866) ugyanis az 
iparosok számára nyújtott képzést. A 19. század második felében már több helyi 
(Vastagh György, Kőváry Endre, Sárdi István) vagy betelepedett (Melka Vince) 
festő működött Kolozsvárt, de egy-két rövid életű kezdeményezéstől eltekintve a 
művészeti élet intézményesülése a két világháború közötti időszakban indult be. 
1925-ben alapították meg a Szépművészeti Főiskolát, amely 1934 és 1942 között 
Temesváron működött, majd megszűnt. A főiskola padjaiból kerültek ki az első 
fontos kolozsvári művésznemzedék tagjai, mint például Tasso Marchini, Fülöp 
Antal Andor, Szervátiusz Jenő, Vetró Artúr. Az erdélyi képzőművészek erkölcsi 
és anyagi érdekeit védő Barabás Miklós Céh 1929-ben alakult meg. Ebben az idő-
szakban Kolozsvárt számos csoportkiállítást és egyéni tárlatot szerveztek, annak 
ellenére, hogy nem igazán voltak megfelelő kiállítóterek – az első modern kiál-
lítási helyszín, a sétatéri Műcsarnok ugyanis csak 1942–1943-ban épült fel.

A  romániai (és kolozsvári) képzőművészeti élet felülről irányított intéz-
ményesülése és megszervezése a nemzetiszocialista hatalom berendezkedése 
után történt meg. Az 1945–1989 közötti időszakban államilag előírták azokat 
a képzőművészeti normákat, amelyeknek az alkotók meg kellett hogy felelje-
nek. Az 1945–1964 közötti években szigorúan a szocialista realizmus (szocreál) 
formai és tematikai előírásainak megfelelő alkotásokat – a munkásokról vagy 
a rendszert építő személyekről készült portrékat, a jelenből inspirálódó alakos 
kompozíciókat vagy a közelmúlt dicső eseményeit felelevenítő tablókat, monu-
mentális műveket – tartottak elfogadhatónak, s a lírai tájképek, aktok, csend-
életek vagy az absztrakt kompozíciók tiltólistára kerültek. Az 1965 és 1974 kö-
zötti, ún. kulturális felszabadulás időszakában egyfajta „humanista realizmust” 
vártak el a művészektől, amely mellett újabb művészeti irányzatok és kísérle-
tezések is teret hódítottak. Az  országos és megyei tárlatokra beválogatott al-
kotások még mindig az államilag előírt esztétikát és eszmeiséget szolgálták, de 
ezzel párhuzamosan a művészek egyéni kiállításain újra megjelentek a szám-
űzött műfajok, a központi szervek pedig kevésbé ellenőrizték a színhasználatot, 
a  formavilágot és a különböző képszerkesztési elveket. Így a ’60–’70-es évek-
ben a kolozsvári művészetben megjelenhettek az op-art és a kinetikus művészet 
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(Kancsura István), a hiperrealizmus (Nicolae Maniu, Cornel Brudaşcu), a pop-art 
(Cornel Brudaşcu) vagy az absztrakt festészet (Kádár Tibor, Doina Hordovan, 
Maria Margareta Nemeş) megvalósításai, amelyek a nyugati képzőművészethez 
való felzárkózás jelei voltak. Szintén kirobbanó újításnak tűntek a szürrealizmus 
(Tóth László, Cseh Gusztáv, Miklóssy Gábor), a metafi zikus festészet (Alexandru 
Cristea, T. Szűcs Ilona) vagy a szimbolizmus (Soó Zöld Margit) hatására szüle-
tett munkák; akárcsak Gergely István (szimbolikus domborművek), Korondi Jenő 
(technikai újítások, leegyszerűsített formák kifejezőképessége) és Mircea Spătaru 
(konceptuális művészet, installációk, land art) szobrászok alkotásai. A folyama-
tosan új műfajokkal és anyagokkal kísérletező Ana Lupaş installációit, a műfaji 
határokat feszegető textilművészeti alkotásait és konceptuális munkáit nemzet-
közi elismerés kísérte. A ’60-as évek másik fontos jelensége a kolozsvári grafi kai 
iskola kialakulása volt, amely a helyi Képzőművészeti Intézetben Feszt László 
irányítása alatt tanuló magyar hallgatók (Árkossy István, Bardócz Lajos, Cseh 
Gusztáv, Deák Ferenc, Paulovics László, Tóth László) magas színvonalú, új utakat 
kereső grafi kai tevékenységét foglalta magába. A ’60-as évek szabadabb művé-
szeti légkörét azonban megtörte az 1975-ben bekövetkező zárás, amely után az 
egyre elnyomóbbá váló diktatúrában a képzőművészeknek mind kevesebb ki-
bontakozási tere maradt – ez pedig számos középszerű, a rendszert kiszolgáló 
alkotást eredményezett.

Az elnyomó kontroll ellenére a rendszer fontos hozadéka volt, hogy számos 
olyan, ma is működő intézményt és szervezetet (főiskola, képzőművészek szövet-
sége, múzeumok stb.) alapítottak, amelyek nélkülözhetetlenek a virágzó képző-
művészeti élet fenntartásához. Kolozsvárt 1948-ban hozták létre a három-három 
fakultást magában foglaló román, illetve magyar művészeti intézetet, amelyek 
egyetemi szintű képzést nyújtottak a színművészet, zeneművészet (párhuzamo-
san mindkét intézetben), táncművészet (a román intézetben), illetve képzőmű-
vészet (a magyar intézetben) karokon. 1950-ben a képzőművészeti kart beol-
vasztották az újonnan létrehozott, két tannyelvű Ion Andreescu Képzőművészeti 

Mircea Vremir
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Intézetbe, amely képzőművésze-
ket (hat év tanulmányi idővel), 
illetve rajztanárokat (öt év) ne-
velt ki. A főiskolán tanító tekin-
télyes művészek közül a tragikus 
sorsú Kádár Tibor (1919–1972) 
volt a legprogresszívebb, aki már 
1957 körül szakított a szocreál 
formanyelv követelményeivel, 
és műveibe a neoavantgárd (el-
sősorban az absztrakt) festészet 
törekvéseit építette bele. Művé-
szi és előadói magatartása, vala-
mint a tiltott modern művészeti 
albumok hozzáférhetővé tétele 
révén diákjait a szocreáltól elté-
rő szemlélet és megfogalmazási 
módok kialakítására ösztönözte.

A  felsőfokú végzettségű hi-
vatásos művészek az 1950-ben 
megalapított Romániai Képzőmű-
vészek Szövetsége vagy Unió (Uniunea Artiştilor Plastici din R. S. R.) tartományi 
(később megyei) fi ókszervezeteibe tömörültek. A  képzőművészeti élet minden 
szintjét irányító Unió az állami megrendeléseket és vásárlásokat, valamint a ki-
állítási lehetőségeket is felügyelte. A legfontosabb kolozsvári kiállítótér az 1951-
ben megalapított Művészeti Múzeum volt, amelynek gyűjteménye az ’50–’70-es 
évek közötti időszakban jelentős művekkel gyarapodott az Unió szervezte tárla-
tokról történő rendszeres állami vásárlások révén. Az Unió két galériát működte-
tett Kolozsvárt, ezek mellett néhány szerkesztőség (Igazság, Tribuna, Korunk) kis 
galériája, a Filo Galéria vagy a Klub Galéria álltak a művészek rendelkezésére. 
A művészek a Képzőművészeti Alaphoz (Fondul Plastic) fordulhattak jogvédele-
mért, illetve az alkotáshoz szükséges eszközökért, anyagokért. Mindezek mellett 
az Unió az ’50-es évektől kezdődően műtermeket is építtetett, amelyek komoly 
szerepet játszottak a művészeti életben, hiszen a művészek számára biztosították 
a zavartalan alkotói munkát és a kiállításokra való felkészülést.

Az Unió Kolozsvári Fiókja az ötvenes évek végén az újonnan megtervezendő 
Grigorescu (Donát) negyed közepére, az egykori Álmos utcában tizenhat műter-
met építtetett fel. A jelenlegi Alexandru Vlahuţă utca 63. szám alatti telken egy-
mással szemben két tömbházszerű, azonos kialakítású épület emelkedik; tőlük 
délre egy kisebb, eredetileg gondnoklakásnak épült ház áll. A két fő épülettömb 
beosztása a következő: a földszinten, északra nézően két nagy, felülvilágítós és 
belső karzattal ellátott szobrászműterem található, tőlük délre pedig négy kisebb 
műterem; középen a lépcsőház. Az emeleten csak a déli traktus van beépítve, 

Romul Ladea: Minerva
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itt két nagyméretű, felülvilágítós 
festőműterem található, ame-
lyekhez egy közös erkély kapcso-
lódik. A nagy műtermekhez ere-
detileg fürdő- és pihenőszoba is 
tartozott, amelyeket később gra-
fi kusoknak utaltak ki. A  gond-
noklakásban 1978 körül két mű-
termet alakítottak ki, az egyiket 
Cornel Brudaşcu kapta meg (az-
óta is ott dolgozik), a másikat Ni-
colae Maniu bérelte 1983-ig.

A műtermek építésének idejét 
nem sikerült pontosan meghatá-
rozni, de valószínű, hogy 1959-
ben már használatban voltak. 
A  jól megvilágított, korszerű 
helyiségeket egy jelképes összeg 
fejében az Uniótól bérelhették ki 
a kolozsvári művészek, akik kö-
zül sokan hosszú évtizedekig ott 
dolgoztak, mint például Vetró 
Artúr, Korondi Jenő, Gergely Ist-
ván és Mihai Barbu szobrászok; 
Mircea Vremir és Constantin 
Dinu Ilea festőművészek; vagy Alexandru Cristea és Alexandru-Milan Florian 
grafi kusok. Elsők között a Képzőművészeti Intézet tanárai (Romul Ladea, Vet-
ró Artúr, Kádár Tibor) költöztek be, de a kezdeti években ott dolgozott például 
Pallos Sch. Jutta, Forró Antal és Puskás Sándor is. A műtermekért folyó versen-
gésben később is a Képzőművészeti Intézet (Doina Hordovan Ciato, Grieb Alfréd, 
Korondi Jenő, Ana Lupaş, Radu Maier, Paul Sima, Mircea Spătaru, Szederjesi 
András, Tóth László, Mircea Vremir stb.), illetve a Művészeti Líceum (például 
Mihai Barbu, Corneliu Brudaşcu, Constantin Dinu Ilea, Anton Lazăr) tanárai él-
veztek előnyt. Az elismert kolozsvári művészek (Bardócz Lajos, Cseh Gusztáv, 
Deák Ferenc, Gergely István, Kancsura István, Nicolae Maniu, Ion Mitrea, Nagy 
Anna, Andonis Papadopoulos, Puskás Sándor, Soó Zöld Margit, T. Szűcs Ilona 
stb.) szintén műteremhez jutottak, de olyanok is voltak, akiket – Árkossy Ist-
ván szavaival élve – némi szerencse vagy „baráti gesztus” segített hozzá egy-egy 
helyiséghez.

A Donát negyedi műtermek az 1959–1980 közötti időszakban termékeny és 
változatos művészi közösségnek adtak otthont, amelynek számos tagja országos 
és nemzetközi szinten is elismert volt. A műtermekben különböző baráti és ér-
dekcsoportok alakultak ki, s az egymást inspiráló művészek pezsgő társasági és 

Vetró Artúr
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művészeti életet vittek. A műtermek bohém összejövetelek és közös ünneplések 
színterei voltak, de lehetőséget biztosítottak arra is, hogy az értelmiségiek ta-
lálkozzanak és a művészetről beszélgessenek – ahogy az történt a Romul Ladea 
műtermében 1965–1970 között csütörtök esténként megszervezett összejövete-
leken. Ezt a korhangulatot idézte meg a Kolozsvári Művészeti Múzeumban 2018 
augusztusában rendezett, Vlahuţă 63. – kolozsvári képzőművészek műtermei című 
kiállítás. A tárlat előkészítése elsősorban a még élő művészekkel, az egykori mű-
vészek rokonaival és barátaival, valamint a helyszínt jól ismerő művészettörté-
nészekkel készített interjúkon alapult, amelyek szerint 44 képzőművészt (festők, 
szobrászok, grafikusok, iparművészek) sikerült azonosítani, akik a vizsgált két 
évtizedben a Donát negyedi műtermekben dolgoztak. A kiállítási katalógus rövi-
den bemutatta ezeknek a személyeknek az életművét, valamint archív felvételek 
révén felidézte a műtermek és az illető kor hangulatát. Továbbá a katalógusban 
reprodukált 100 alkotás izgalmas keresztmetszetet mutatott a kiváló művészeti 
megvalósításokkal és kísérletezésekkel fémjelzett hatvanas–hetvenes évekbeli 
kolozsvári művészetből, s a kurátor bevezetőjéből a műtermek használatáról is 
sok érdekes információ olvasható.

A Vlahuţă utcai műtermek a mai napig fontos helyszínei a kolozsvári kép-
zőművészeti életnek, hiszen olyan alkotók dolgoznak ott, mint például Ana 
Lupaş (1964 óta!), Cornel Brudaşcu, Ioan Sbârciu, Gergely Zoltán vagy Valeriu 
Semenescu (1975 óta). A kortárs alkotók számára már más helyszínek (az Albac 
utcai tömbház, a Nyomda utcai műtermek stb.) is elérhetők, de a hatvanas évek-
ben csak a Donát negyedi, Unió által fenntartott műtermekért versenghettek a 
jobbnál jobb művészek, így e helyszínnek olyan emblematikus szerepe volt a mű-
vészközösség életében, amelyre kötelességünk emlékezni.

Bordás Beáta
művészettörténész



2019–2020
MÁRCIUS286

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK 1973-ban kis zöld Téka-kötet látott napvilágot Lakatos István, a jeles zenetörténész 
gondozásában Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága címmel. A  sorban a 
legelső – igaz, töredékes – emlékirat szerzője Ruzitska György, akinek a sírja ma is 
megtalálható a Házsongárdi temetőben. 1869. december 2-án hunyt el, 150 eszten-
deje. A Bécsben született kiváló muzsikus 1810-ben került Erdélybe, Bánffy János 
szilágynagyfalusi birtokára, a két leány zenei nevelőjének. Az eredetileg német nyel-
ven írt visszaemlékezéseit 1856-ban vetette papírra, de mindössze 1816-ig jutott el 
vele, s a folytatás elmaradt. Pedig ez az az időszak, amikor Kolozsvár zenei életét 
szervezi, irányítja, hiszen 35 évig vezette a zenekonzervatóriumot, amellett, hogy a 
színház zenés előadásait is dirigálta. Az alábbi szemelvények a 19. század második 
évtizedének zenei életébe nyújtanak betekintést. (H. Sz. Gy.)

Ruzitska György

Vázlatok életemből

1790 (vagy 1789?)-ben születtem Bécsben. Apám (R. Vencel) tagja volt a cs. k. 
udvari zenekarnak és a cs. kir. nemzeti udvari színháznak (Burgtheater), egyút-
tal Bécsben akkoriban az angolkürtnek egyetlen művésze. Már gyermekéveim-
ben hajlamom volt a klasszikus zenére, hisz az atyai házban csaknem naponta 
muzsikáltak. Főképpen triókat játszottak, melyeket atyám angolkürtön, idősebb 
fivéreim: Vencel és Ferenc két oboán adtak elő. Süssmayer akkori udvari színházi 
karmester és Krommer Ferenc cs. k. kamarahegedűs, későbbi udvari zeneszerző 
ösztönzésére, akik zeneestélyeinkre rendesen ellátogattak, már nyolcéves korom-
ban énekelni tanítottak. Tizedik életévemben a józsefvárosi piarista gimnáziumba 
kerültem, majd a kegyesrendiek templomában diskantista énekes lettem. […]

Köszönettel tartozom Lotter úrnak is, a cs. kir. udvari zenekar első vadászkür-
tösének, atyám jó barátjának, aki Bach J. S. Wohltemperiertes Klavier című művé-
nek első kötetét ajándékozta nekem. Ennek fejében minden vasárnap legalább egy 
prelúdiumot és fúgát hibátlanul kellett neki eljátszanom.

[…] egészen véletlenül egyik napilapban olvastam egy hirdetést, amelyben 
a báró Bánffy család Erdélyben, előnyös feltételek mellett, képzett, kész zene-
mestert és tanárt keres, aki a zongorán kívül a zeneelmélethez ért és hegedűt is 
játszik. Azonnal jelentkeztem, és három más jelölttel együtt, a híres zongorás, 
Lipovsky karmester előtt az orosz követnél, gróf Kurakinnál, annak titkára és 
Caudella Philipp előtt próbát játszottam. Az állásra engem választottak, és évi 
hatszáz forint, valamint teljes ellátással a szerződést az akkori udvari erdélyi kan-
cellár: gróf Teleki Sámuel előtt meg is kötöttük. Ezután kevés, nehezen szállítható 
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holmimat eladtam, a  többit bőröndbe cso-
magoltam, majd ismerősöktől és szüleimtől 
elbúcsúzva, ajánlólevelekkel ellátva, hege-
dűmet becsomagoltam, és miután az akkor 
éppen Bécsben időző kolozsvári Tilsch János 
későbbi könyvnyomda-tulajdonos és könyv-
kereskedőre bíztak, útnak indultam Magyar-
ország felé.

1810. május 1-jén, egy dunai hajón, me-
lyen sok utas volt, elindultunk Bécsből. 
A  kellemetlen ellenszél miatt sokszor meg 
kellett állanunk, úgy, hogy az út Pestig teljes 
hat napot vett igénybe. Igen szép és kellemes 
időben érkeztünk ide, ahol egy nagy, nyolclo-
vas társzekérre rakodtunk át; ezen a sok mál-
ha mellett kettőnk számára elég kényelmes 

ülést készítettek. Így felkészülve indultunk neki az eléggé egyhangú nagy magyar 
alföldnek. Társam a hosszú úton rendesen szundikált, így teljesen elhagyatottnak 
éreztem magam, és elég időm maradt a jövendő életmódom megtervezésére és 
különböző gondolatok szövésére. Az  ekkor elhatározott életmódot erős akarat-
tal és szilárd elhatározással követni akartam, és valóban sikerült is több éven át 
annak fő pontjait szigorúan betartanom. Új állásomban a tanítási idő napi négy 
órában volt megállapítva, a többi idő felett szabadon rendelkezhettem.

Hosszú utazás után, elhanyagolt, ki nem épített utakon, végre Kolozsvárra ér-
keztünk, ahol báró Bánff y János házában egy Kelemen nevű gubernális kancel-
listának adtak át, aki mint tősgyökeres magyar egy szót sem tudott németül, és 
így csak latin nyelven értekezhettünk. Itt vagy nyolc napig teljesen elhagyatottan, 
magamban nagy unalomban, az egészen idegen helyen minden ismerős nélkül 
várakoznom kellett, mert akikhez ajánlóleveleim szólottak, nem voltak a váro-
son, és így azokat senkinek sem tudtam átadni. Miután a nyelvet nem ismertem, 
senkivel sem érintkezhettem, miért is végtelen hosszúra nyúlt a várakozási idő. 
Végül is egy Kőmíves nevű bánff yhunyadi református lelkész értem jött és elvitt 
jövendő gazdám birtokára. Bánff yhunyad környékén Bánff ynak nagy uradalma 
és sok épülete volt, ideérkezve, a nagy uradalmi házban újra egyedül maradtam, 
mert a lelkész továbbutazott Nagyfalura, a család tulajdonképpeni tartózkodási 
helyére, valószínűleg megérkezésem bejelentésére és a további intézkedések meg-
szerzése végett.

Kísérőm, Kőmíves tiszteletes úr, tekintélyes, magas termetű, művelt férfi  volt, 
aki németül is beszélt, de miután Bánff yhunyadra való megérkezésünk után más-
nap már továbbutazott, én a nagy uradalmi házban egyedül maradtam. […]

Végre, mintegy tizennégy nap múlva, visszaérkezett Nagyfaluból a református 
tiszteletes úr, hogy engem a báróékhoz elkísérjen. Együtt utaztunk igen kelle-
mesen a Meszes hegységen át a Kraszna megyében fekvő Nagyfaluba. E hegyen 
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EK túl már valóságos nyár volt, és nekem erősen feltűnt a két hely közötti nagy ég-
hajlati különbség. Megérkezésünk után egy órával a tiszteletes úr ünnepélyesen 
bemutatott mint az új zenetanárt a bárói családnak. Bánffy János báró ötven év 
körüli, magas, hatalmas termetű, eredeti régifajta magyar ember volt, aki csak 
magyarul beszélt. A báróné körülbelül harmincéves, feszes, de barátságos termé-
szetű, himlőhelyes hölgy volt, aki mint fiatal, tizennyolc éves asszony kapta meg 
a hólyagos himlőt. Különben igen kellemes nő volt mind ő, mind a két kontessz, 
az egyik nyolc-, a másik tízéves, jól beszéltek németül. Később tudtam meg, hogy 
jövendő két tanítványom a báróéknak csak fogadott gyermeke, akik gróf Nemes 
Károly leányai voltak. Miután bemutatkoztam és egy kereszthúros fortepianón 
(a mai zongora őse) egyet-mást játszottam, jövendő lakásomba vezettek. Egy új 
melléképületben levő, elég csinosan berendezett szobát kaptam, melyben saját 
használatomra egy kereszthúros fortepiano állott. Ez már maga is elég lett volna 
arra, hogy örömmel töltsön el, fokozta ezt még az, hogy a báróné megmutatta 
német és francia könyveket tartalmazó elég jelentékeny könyvtárát, melyet sza-
badon használhattam. Nagy sajnálatomra a könyvek között egyetlen olasz nyelvűt 
sem találtam. Ekkor, főleg a bárónő ösztönzésére támadt bennem az a gondolat, 
hogy idegen segítség nélkül, saját magamtól megtanuljam a francia nyelvet. Né-
hány francia nyelvtanon és szótáron kívül több híres francia írónak, Voltaire-nek, 
Barthélemynek, Rousseau-nak találtam munkáit a könyvtárban.

Pontosan kidolgozott napirendet készítettem magamnak, melyet íróasztalom 
mellé a falra erősítettem, és azt az első három év alatt, amikor lakóhelyemet csak 
nagy ritkán hagytam el, pontosan be is tartottam. El sem képzelhető, mily sokat 
tanulhat egy fiatalember, ha tehetsége, ideje, alkalma és feltett erős akarata van. 
Ez időben csaknem kizárólag tanóráimnak és magántanulmányaimnak éltem, és 
a francia nyelvben tíz hónap alatt annyira vittem, hogy a rendelkezésemre álló 
nyelvtannak vagy háromszori szorgalmas áttanulmányozása után, szótár segítsé-
gével, a Barthélemy Anacharsisát megértettem, és annak egyes fejezeteit le tudtam 
fordítani. Nagy hasznát vettem Fénelon Telemaque-jának a francia nyelv tanulásá-
nál. E művet a könyvtárban kitűnő, bő magyarázó jegyzetekkel ellátott kiadásban 
találtam meg. A francia kiejtés elsajátításában a grófkisasszonyok mellé alkalma-
zott festőnek született francia felesége volt segítségemre, aki hat hónapig tartóz-
kodott Nagyfalun. A  zongorajátszás technikájának tökéletesítésére eleinte csak 
Bach J. S. Wohltemperiertes Klavierja és ugyane szerző Fúga műve és egynéhány 
Gelinek-féle variáció állott rendelkezésemre, de a házban egy csomó értéktelen 
zongoradarab mellett Mozart összes műveit is megtaláltam. Néhány hónap múlva 
a báróné nyolcvan-száz forintnyi összeget bocsátott rendelkezésemre saját magam 
és tanítványaim számára való újabb művek beszerzésére. Így rövid időn belül 
meghozathattam Clementi összes műveit a lipcsei kiadásban, továbbá Kirnberger 
A tiszta tétel művészetét (Kunst des reinen Satzes). Különösen Clementit oly kitar-
tó szorgalommal gyakoroltam és tanulmányoztam, hogy a tizenegy kötet legna-
gyobb részét csakhamar kívülről tudtam, és a téli hónapok hosszú estéin egy órán 
át, de néha még tovább is játszottam azokat gazdáimnak és tanítványaimnak, 
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akik szerényen, nyitott ajtó mellett a szomszédos szobából, a szalonból ájtatosan, 
nagy csendben hallgatták játékomat. Ebben az időben komponáltam Berton Aline 
című opera-indulójára változatokat és egy szonátát is, A-dúrban, hegedű-zongo-
rára. E műveket szépen letisztázva a bárónénak ajánlottam. A két szerzemény 
másolatát Bécsbe is felküldtem, ahol Lipowsky ajánlatára Machetti P. kiadónál 
nyomtatásban is megjelentek. Ugyanekkor tanítványaim számára két könnyű tri-
ót is írtam zongora, hegedű és gordonkára.

A báróné fivére, br. Kemény János, meglehetősen jól hegedült. Ő magával ho-
zott egy katonazenekari zenészt, aki hegedűn kívül egészen jól játszott fagottot. 
Ez a báró igen jó ember volt, de egyetlen hibája őt legszebb éveiben, fiatalon vitte 
sírba. Amikor látogatóba jött, néha két-három hétig itt maradt, és akkor nagyon 
gyakran tartottunk zeneestélyeket, melyeken a kis grófnők triómat és más kisebb 
szerzeményeket játszottak Pleyeltől és Assmayertől, én pedig Clementi művei-
ből hegedű- és csellókísérettel (mely utóbbit Haber fagotton játszotta) szonátákat 
adtam elő. A bárónő a neki ajánlott zeneművemért egy szép, fiatal, idomított há-
taslóval ajándékozott [meg] férje nagy méneséből. Így, miután Clementi, Mozart 
zeneművei és még sok német és francia könyv állott rendelkezésemre, eléggé el 
voltam foglalva. Gróf Bánffy Ferenc lovászától megtanultam lovagolni, és gyak-
ran tettem sétalovaglásokat és kirándulásokat a környékre. Zárkózott természetű 
voltam, és keveset érintkeztem másokkal, mert el voltam foglalva a tanítással és 
az önműveléssel. A báróéknál gyakran voltak vendégek, és ilyenkor hosszan tartó 
ebédek következtek, amelyeken részt kellett vennem, mert a báróékkal együtt 
étkeztem. Az ily ebédek végeztével örömmel menekültem szobám négy fala közé, 
könyveimhez és kottáimhoz. Ha sok volt a vendég, gyakran beteget jelentettem, 
és ilyenkor szobámban két tál étellel is megelégedtem, melyeket egyedül költöt-
tem el. Éreztem, hogy a nagy társaságnak nem nyújthatok semmit, minthogy még 
nem tudtam magyarul, viszont a vendégek között csak kevesen beszéltek néme-
tül, és így nem éreztem jól magam közöttük. Csendesen éltem, megelégedtem a 
báróné iránti nagy tisztelettel, aki figyelmével valósággal elhalmozott. Hiszen 
neki köszönhettem a további művelődésemhez, tanulmányaimhoz szükséges esz-
közöket és itteni egész jólétemet. Mindezekért különös tisztelettel és vonzalom-
mal viseltettem iránta, de ennek határait sohasem léptem át.

A báró úr nagy gazda volt, híres lótenyésztő és tulajdonosa az ország legna-
gyobb és legnevezetesebb ménesének, melyben a legnemesebb lovakat tenyésztet-
te, mindezeken kívül szenvedélyesen kertészkedett. Későbbi éveiben juhtenyész-
téssel és szőlőműveléssel is foglalkozott. Borai is híresek voltak. Nyílt, jellemes, 
tekintélyes, magas termetű, szép férfi volt, igazi típusa a magyar főúrnak. Eleinte 
kissé elhanyagolta külsejét, később azonban magas műveltségű, rendszerető, fi-
nom modorú felesége gyöngéd befolyására rendesebbé és külsőleg előkelőbbé, 
finomabbá lett.

1811 tavaszán, midőn bekövetkezett a pénz értékcsökkenése, Kolozsvárra or-
szággyűlést hirdettek, melyen a bárónak, mint országos rendnek, meg kellett je-
lennie. Ezért az egész család mindenestől néhány heti tartózkodásra Kolozsvárra 



2019–2020
MÁRCIUS290

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK ment. Ekkor mintegy négy hétig a városban 
időztem és azt megismerhettem. A báró há-
zában, mint egyik legtekintélyesebb erdélyi 
főúri családnál, a város legelőkelőbb közön-
sége és barátai megfordultak, sok látogatójuk 
volt, de én többnyire szobámban tartózkod-
tam egy bérelt zongora mellett, mert csak ke-
vés zongoraleckét kellett adnom.

Közelgett a báróné neve napja, melyet 
sok vendég jelenlétében, fényes ünnepséggel 
akartak megülni. Ezért nagy gyorsasággal 
hozzáfogtam az alkalmas műsor összeállítá-
sához. Ünnepi Cantatét komponáltam, mely 
nyitányból, áriából, kvartettből, két négyszó-
lamú karénekből állott. Az  egyes számokat 
kis zenekari kísérettel láttam el, az énekszá-
mokhoz pedig zongorakíséretet írtam. Mind-
ez tizennégy nap alatt elkészült, és ez idő 
alatt az egyes szólamokat mind kiírtam. Növendékeim számára is gondoskodtam 
könnyű zongoraszámokról és kíséretről. A bánff yhunyadi tiszteletes fáradozása 
révén sikerült a szükséges kis zenekart és énekeseket összehoznom, mert nekem 
személyesen még nem volt semmi ismeretségem a városban. Ez alkalommal is-
merkedtem meg Kolozsvár zeneművészeivel, úgymint Polz, Pöschl stb. urakkal, 
de ezek barátsága nem volt valami nagyon vonzó, ezért csak egyszer vagy kétszer 
látogattam meg őket. Azt tapasztaltam, hogy összejöveteleik inkább ivási, dor-
bézolási alkalmak voltak, de művészi szempontból egészen jelentékteleneknek 
bizonyultak. A névnapi ünnepély és előadás egészen jól sikerült. A szép előadásért 
a báróné értékes aranyszelencével ajándékozott meg.

Elutazásunk előtt még a Tilsch János üzletébe éppen akkor megérkezett két 
új zongorát (Flügel-Piano) is megvették gazdáim, és az egyik kitűnő minőségűt 
kivitték magukkal falura.

Visszatérve Nagyfaluba, a rendes, a megszokott életmódot folytattuk, csak any-
nyiban állott be változás, hogy 1812-től kezdve, évente egyszer, körülbelül há-
rom-négy hónapra, megváltoztattuk tartózkodási helyünket, így 1814 telét újra 
Kolozsvárt töltöttük. Közben szorgalmasan folytattam magántanulmányaimat. 
Ekkor írtam meg első misémet F-dúrban obligát oboaszólóval, melyet a kolozs-
vári Minorita-templomban elő is adtak. Kolozsvárt lakott egy nyugalomba vonult 
katonazenekari karmester, Wendt nevű, aki kitűnően kezelte az oboát és szépen 
játszott rajta, tulajdonképpen ennek a kedvéért írtam ezt a misét.

Ebben az időben szereztem be Cramer zongoraetűdjeit, Hümmel, Prinz Louis 
Ferdinand, Dussek műveit és egyeseket Beethoven munkái közül. Mindezeket nagy 
szorgalommal gyakoroltam és többször eljátszottam, úgy, hogy csakhamar hang-
jegyek nélkül tudtam a műveket előadni. Ekkor jött le Bécsből Kolozsvárra báró 
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Wesselényi Farkashoz zenetanárnak Caudella Fülöp, akit már Bécsből, a próbaját-
szás idejéből ismertem. Ez a muzsikus igen gyakorlott, képzett zenész és esztétika-
ilag művelt ember volt, akivel, bár nálam húsz évvel idősebb volt, jól megértettük 
egymást. Vele csakhamar barátságot kötöttem. Mindketten részt vettünk a báró 
Wesselényi Farkasnál, ennél a szenvedélyes zenebarátnál és határtalan Beetho-
ven-tisztelőnél tartott zeneestélyeken. Ezek a muzsikálások csak növelték barát-
ságunkat. A báró zongorázni is tudott, és egy kitűnő, új Streicher-féle zongorával 
is rendelkezett, melyen élvezet volt játszani. Az őnála gyakran tartott esti muzsi-
kálásokon Kolozsvár csaknem minden zenéhez értő és a komoly, jó zenét kedvelő 
embere jelen volt. Itt Cramer, Prinz Louis Ferdinand, Beethoven, Clementi művei 
egymás után sorra kerültek. Csakhamar két párt alakult ki a zenéléseken részt 
vevők között. Az egyik párt volt a „beethovenieké”, akiknek élén báró Wesselényi 
és Polz állottak, a másik a „Prinz Louis Ferdinand, Cramer, Clementieké” volt, akik 
közé Caudella és én tartoztam. Szerencsére, vagy éppen szerencsétlenségünkre, 
az ellenpártiak egyike sem tudta sem Beethoven, sem Cramer vagy Prinz Louis 
műveit jól előadni, mert mindannyian gyenge zongoristák voltak. Caudella Prinz 
Louis és Dusseket folyékonyan játszotta, én pedig valamennyit jól zongoráztam.

Egyik estén a vita oly élessé vált, hogy a nagy zeneterem egyik oldalán Bee-
thoven C-dúr zongoraszonátáját (op. 53.) és a terem ellenkező oldalán pedig Prinz 
Louis Ottetóját (F-dúrban) nagy ünnepélyességgel elégették a kályhában. Vacsora 
után a két párt kibékítésén fáradoztak, de miután az nem sikerült, az ügy elinté-
zését egy másik összejövetelre halasztották.

Kolozsvárt a gróf Rhédey-féle palotában egy meglehetősen tágas színház is volt, 
amelyben akkor éppen egy elég jó német szín- és operatársulat működött. Karmes-
terük Strauss J. és első tenoristájuk Dunst nevű énekes volt. Mindketten kitűnő 
hegedűsök. Ugyanakkor a híres Wolf gitárművész is a városban tartózkodott, ki 
egyúttal jeles mélyhegedű-játékos volt. Ezek az urak vonósnégyes társaságot alakí-
tottak, mely valóban kitűnő lett volna, ha a gordonkás tudása értékben megközelíti 
a többi játékos készültségét. A violoncsellista egy Pöschl nevű zenetanító volt, aki 
gróf Kemény Sámuel házában tanított. Ez a muzsikus gyenge, beteges ember volt, 
akit csak ritkán lehetett játszásra megkapni. Ez késztetett arra, hogy gordonkázni 
tanuljak. Csakhamar komolyan hozzáfogtam e hangszer megtanulásához.

1814 szeptemberében, négyévi erdélyi tartózkodás után, alkalom adódott szülő-
városomnak, Bécsnek meglátogatására. Bécsbe utaztunk az egész bárói családdal. 
Megérkezésünk után első gondom az volt, hogy megfelelő, jó hangszert vásároljak, 
és alkalmas tanárt keressek. Gordonkát Bécsben Rehaczek jó nevű hangszerkészí-
tőnél találtam. Tanárt idősebb bátyám, Károly ajánlott, aki az altenburgi Benedek 
rendi noviciátus után a szerzetet elhagyta és a kamarai könyvvezetésnél szerzett 
magának állást. Az ő hivataltársa volt Breitenwald úr, az udvari opera zenekará-
nak egykori szólócsellistája, aki állását elhagyva hivatalnokká lett. Hatheti bécsi 
tartózkodásunk alatt ettől az úrtól mindennap egy órát vettem, és naponta két-
három órát szorgalmasan gyakoroltam, s  így oly előhaladást tettem, hogy 1815 
tavaszán már gordonkázhattam a kolozsvári négyes társaságban.
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EK Atyám révén Bécsben megismerkedtem Weiss Ferenc zeneszerzővel, a híres 
gróf Razumovszkij-féle vonósnégyes tagjával, akinek révén összeköttetésbe ke-
rültem Schuppanzigh-gal is, a kvartett első hegedűsével. Így ismerkedtem meg 
Lincke úrral is, a kamarazene-társaság gordonkásával. Ezekkel az akkor híres ze-
nei személyiségekkel a Prinz Louis Ferdinand-triókat, vonósnégyeseket játszottuk 
bécsi lakásomon, ahova André Stein hangszerárus mindjárt megérkezésünk után 
raktárából kitűnő új zongorát szállított ingyenesen, és azt ottlétem egész ideje 
alatt nálam hagyta. Egy évvel ezelőtt ugyanis ő szállított nekünk Nagyfaluba egy 
zongorát 1200 forintért.

A bárói család ezeket az otthoni előadásokat rendesen a szomszédos szobá-
ból hallgatta végig, és muzsika után bőséges vacsorával vendégelte meg a tár-
saságot. A híres muzsikusok igen jól érezték magukat a zeneestéken, amelyeken 
Schuppanzigh, az elsőhegedűs, Sima urat, a másodhegedűst elárasztotta eredeti 
bécsi tréfáival. Bármennyire élvezetesek voltak is ezek a zenei összejövetelek, 
a  bécsi tartózkodás sehogy sem tetszett nekem. Az utóbbi években hozzászok-
tam a falusi magányhoz és csendhez, s így a város szívében, a Kohlmarkton levő 
lakásunk utcai lármája és zaja sehogy sem volt ínyemre. Honvágy fogott el, és 
hazakívánkoztam az erdélyi faluba.

Mindjárt az első, Bécsben töltött vasárnapon ellátogattam az Alser külvárosi 
Minorita-templomban lévő régi, jó orgonámhoz, ahol még az azelőtti regenskori 
Mauritz P.-t találtam, aki engem csak azért ismert meg, mert édesatyámmal együtt 
voltam. Miután éppen a templomozás idejére jöttünk oda, felajánlották nekem az 
orgonajátszást, és bár én már négy év óta nem is láttam pedálos orgonát, egészen 
otthonosan éreztem magamat mellette, és szenvedéllyel játszottam rajta. Követ-
kező vasárnap a Péter-templomba (Peters Kirche) mentem el, ahol Preindl volt a 
karnagy, aki engem még a kegyesrendiektől jól ismert. Ide úgy érkeztem, mint-
ha csak értem küldtek volna. Preindlnak ugyanis volt egy 17 éves fiatal rokona, 
akit maga neveltetett és orgonásnak képeztetett ki, hogy segédjeként használhassa 
úgy a Péter-, mint a Szent István-templomban (Stefans-Dom), minthogy mindkét 
templomnak Preindl volt a karnagya. A fiatalember azonban olyan mulatós volt, 
hogy néha nyolc-tizennégy napra eltűnt, és nem ment, mint az kötelessége lett 
volna, Preindlt kisegíteni, úgy, hogy igen gyakran a karmesternek kellett ellátni az 
orgonási szerepet is. Éppen ilyen időszakban tettem látogatást a kóruson, mikor az 
orgonás hiányzott, és Preindl azonnal játékhoz ültetett és egy Preindl-mise hang-
jegyeit rakta elém, melyet lapról kellett eljátszanom. Azután Fuchs híres Tantum 
ergoja következett, amely mű minden orgonásnak ismert kemény diója. Ezt a mű-
vet azonban már régebben, még a piaristáktól jól ismertem, ahol Placidus páter 
idejében megtanultam és nehéz kontrapunktikus fordulatai ellenére sem felejtet-
tem el. A híres mester nagyon meg volt velem elégedve, és a következő vasárnapra 
a Péter-templomba a tízórai, a Szent István-székesegyházba pedig a tizenegy órai 
miséhez hívott meg, ahol Albrechtsbergernek egy miséjét kellett eljátszanom. A fi-
atal orgonás ekkor sem jött el, és így újra én kellett mind a két templomban or-
gonázzak. Akkora volt Preindl öröme, hogy felajánlotta nekem az orgonási állást. 
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Olyan nagy volt vonzalmam és ragaszkodásom bárói családomhoz és úgy szeret-
tem a falusi magányos életet, hogy a felkínált állást nem fogadtam el. Ez a tettem 
talán a legnagyobb hibája volt életemnek. Ugyanis abban az időben Bécsben kevés 
jó orgonás volt, és így kilátásom lehetett volna arra, hogy rövid időn belül az ud-
vari kápolna orgonási állásába jussak, mert az elsőorgonás nagyon öreg ember 
volt már, a második pedig, a híres Worzicek, miután igen kicsapongóan élt, két év 
múlva, élete virágjában egészen fiatalon, kórházban halt meg.

Türelmetlenül vártam már a Bécsből való elutazásunk napját és a visszatérést 
Erdélybe, és ezt a napot legalább oly örömmel üdvözöltem, mint a felutazást. 
Ünnepnapunk volt az, mikor Debrecenbe megérkezve, ott találtuk saját lovainkat, 
kocsijainkat és szolgálati személyzetünket, akik már várakoztak reánk. Itt híre 
járt annak, hogy Léta vidéke telve van a híres Zöld Marci rablóvezér embereivel, 
akik az utasokat megtámadják. Ezért elláttuk magunkat kardokkal, dupla csövű 
fegyverekkel és hat pár pisztollyal, és így kellőképp felfegyverkezve indultunk 
neki az útnak. Nem féltünk, mert karavánunk tekintélyes volt, amennyiben há-
rom hintóból, egy előlovasból, egy istállóinasból állott, az utóbbi a báró úr és az 
én kis lovamat vezette, melyet Debrecenben vettünk. Azonkívül egy szakács, egy 
konyhalegény, két inas meg két állig felfegyverzett lovas hajdú kísért minket Szé-
kelyhíd községig a Debrecen és Léta között elterülő homoksivatagban. Tekintélyes 
karavánunk sehol sem találkozott rablókkal, noha az öt lovas, akik a kocsikat 
nagy körben körülvették, kereste a betyárokat a létai nagyerdőben. Vidáman ér-
keztünk meg Nagyfaluba, ahol a régi, megszokott módon elhelyezkedve, a többi 
elfoglaltság mellett még jó gordonkámban találtam újabb örömet, valamint a be-
szerzett és magunkkal hozott új zeneművek gyakorlásában és játszásában. Nem-
sokára egy szép fekvésű szőlőskert telepítését is megkezdtem, ezt aztán nagy szor-
galommal műveltem és szépítettem. Bécsben a báró úrtól egy igen jó dupla csövű 
vadászfegyvert kaptam ajándékba, mellyel gyakorlott vadásszá és lövésszé lettem, 
és gazdámmal egész napig tartó vadászkirándulásokra mentem. Sohasem lett be-
lőlem szenvedélyes vadász, és sokszor sajnálom az ily módon eltöltött időt. A báró 
szívesen vitt magával, és szerette, ha elkísérem vadászkirándulásaira, a báróné 
viszont szívesebben vette volna, ha otthon maradok és pontosan megtartom a ze-
neórákat. Különben igen kellemesen, hasznosan, jó időbeosztással és szorgalmas 
munkássággal töltöttem el akkoriban az időt Nagyfalun. Egész évben csak kétszer 
vagy háromszor változtattuk tartózkodási helyünket, miután a báró úr Küküllő 
megyében is tekintélyes birtokokat örökölt, melyeket szintén meglátogattunk.

1816-ban másodszor utaztunk öt hétre Bécsbe, a Kongresszus idejére. Közben 
tanítványaim felnőttek és nagyon csinos fiatal lányokká serdültek. A fiatalabbik 
1817-ben az igen művelt, szívélyes és kedves báró Huszár Károlyban csakhamar 
kérőre talált, miután egy valamivel idősebb, igen gazdag és tekintélyes vőlegény-
jelöltet elutasított, mert már akkor az előbbit szerette.

(Folytatása következik… talán?)
(Lejegyeztem 1856-ban.)
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Március 7. Fabi nyi Rudolf (1849–1920) vegyészprofesszor halálának a 
százados évfordulója. A pesti egyetemen jegyezte el magát a kémiával. 
Ott szerzett kémia–fi zika szakos tanári diplomát, majd doktorátust, 

végül magántanári habilitációt szerves kémiából. 1871-től a műegyetemen ta-
nársegéd. Állami ösztöndíjjal két évig külföldi egyetemeken képezheti magát: 
megismeri Würzburg, Graz, Heidelberg, Párizs híres vegytani intézeteit. 1878-
ban nyeri el a kolozsvári egyetem megürült vegytani tanszékét, s  itt Vegytani 
Intézetet létesít, mely számára külön épületet emelnek 1882-ben. Ebben az évben 
indítja meg a Vegytani Lapokat, az első magyar nyelvű kémiai szakfolyóiratot. 
A Magyar Kémikusok Egyesülete 1907-es megalakulásakor elnökéül választotta. 
Az Akadémia levelező, majd 1915-ben rendes tagsággal tisztelte meg. 1900/901-
ben a rektori széket töltötte be. Az egyetem 1919-es elvételét követően ő is Bu-
dapestre menekült, ahol a spanyolnátha végzett vele. Családi sírja a Lutheránus 
temető aljában található, de ő már nem nyugszik benne.

Március 8-án lenne százéves Hornyák József (1920–2005) író. A  Szatmár 
megyei Gilvácson született, magánúton végzett néhány osztályt, majd nyomdász-
ként dolgozott Nagyenyeden, Nagyváradon. 1947-től lett a Fáklya, majd 1950-
től az Utunk szerkesztője. 1951/52-ben elvégezte a bukaresti Mihai Eminescu 
Irodalmi Főiskolát. 1946-tól jelentek 
meg karcolatai, novellái. 1956-ban je-
lenik meg első novelláskötete Nyárfa
címmel, melyet még tíz kötet követ. 
Egyik-másikban kisregény is találha-
tó. Hangulatos stílussal a kisemberek 
életét jeleníti meg. Kopjafás sírja a 
Házsongárdi új temetőben található.

Március 12-én Moldován Ger-
gely (1845–1930) irodalomtörténész 
születésének a 175. évfordulójára 
emlékezünk. Szamosújvárt született 
román családból. A  kolozsvári pia-
risták gimnáziumában tanult, majd 
az egyetemen jogot végzett. 1876-tól 
Torda-Aranyos vármegyében tanfe-
lügyelő. Ekkor kezdi a román folk-
lórt gyűjteni. 1886-ban nevezik ki a 
kolozsvári egyetem román nyelv és 
irodalom tanszékére, ahol 1919-ig 
tanít. 1906/7-re az egyetem rekto-
rául választják, királyi tanácsosi cí-
met kap. Kezdetben inkább románul, 
az 1870-es évektől viszont magyarul 
publikál. 1891-ben Ungaria címmel 
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tudományos-irodalmi folyóiratot alapít. Számos román íróról közölt tanulmá-
nyokat. Színdarabokat is írt. Mivel nem értett egyet a dákoromán-elmélettel, 
s az erdélyi románság életét Magyarország keretein belül képzelte el, a román 
értelmiség egy része kiközösítette. Tekintélyes gránitköve a II. B parcellában 
található.

Március 13. Franciscus Soutter (1787–1845) katonatiszt halálának a 175. 
évfordulója. A napóle oni háborúk idején emelkedett kapitányi rangra, ötször is 
megsebesült. Halála előtt 11 évvel helyezték parancsnokként Kolozsvárra. 1846 
októberében avatták fel karddal, sisakkal és babérkoszorúval díszített hatalmas 
emlékkövét Puchner Antal erdélyi kato nai fő pa rancsnok jelenlétében, katonai 

zászlóalj kivezénylésével, díszlövé-
sekkel. A  latin feliratból kitűnik, 
hogy a 41. ezred parancsnokának a 
gyászoló csapattársak emeltették az 
oszlopot, mely a III. B parcellában 
látható.

Március 16. ifj. Herepei Gergely
(1844–1920) református esperes ha-
lálának a centenáriuma. Már édesap-
ja is kolozsvári lelkész volt, úgyhogy 
a Farkas utcai paplakban nevelkedett 
fel, a  helybéli kollégiumban tanult, 
majd Nagyenyeden végezte a teológi-
át. 1869-ben lett kolozsvári segédlel-
kész. 1871–1872-ben a zürichi egye-
tem hallgatója, a  következő évben 
rendes lelkésszé választják. A  fele-
kezeti sajtóban cikkei és prédikációi 
jelentek meg. Az ő fi a, Herepei János 
lesz a Házsongárdi temető régi sírkö-
veinek az összeírója. Mindkettejük 
neve szerepel a Lutheránus temető-
ben lévő családi síremléken.
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Adyt orzó Ady-torzó

 (Kifakult Ady, fénykép)

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a…
Már vénülő szememmel
Őrizem a…
Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg…
S várok riadtan…
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a…
Már vénülő szememmel
Őrizem a…
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még…
De… fogom
S őrizem a…

(2019 januárjában)
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Sötétedő szememtől 
búcsúzom

  (Ady Endre könyvére)

Vénült szemem nagy látásokba fárad:
Nem villan mélyén visszfényén csodáknak,
Nem lakja többé Páris, Pest vagy Várad –
Nincs ragyogása.

Kóbor szememnek mit se látom hasznát:
Nem pillant percre, szétfutó folyókra,
Nem néz szép Kőröst, Szajnát, Szamost, Krasznát –
Könnye se lobban.

Szemem fényétől álmok megraboltak:
Megvakítottak, voltam bár királyuk –
Képekben Krőzus… Mindent meglakoltat
Vélem a látás.

Vándor szemem felejti, ha mit látott:
Másként tekint már földi víg valókra.
Ó, te szerelmes nézés – hamis, áldott
Úri sötétség!

Száll szemem fényem elhagy, tovarebben:
Mégis enyém csak – lettem, aki lettem,
De nálam Isten sem nézhette szebben
Ezt a világot.

   Marosvásárhely, 1923 októberében 
   Lázáry René Sándor (1859–1929)



2019–2020
MÁRCIUS298

SP
O

RT

Albert Károly, Kolozsvár első 
modern testnevelője

Kiváló atléta és kerékpáros, 
az  első, aki kerékpározást okta-
tott és vizsgáztatott Kolozsváron. 
Vívott, tornászott és tanított, ra-
jongott a kerékpáros turizmusért, 
évente ezer kilométernél többet bi-
ciklizett. Emellett a sportszervezői 
munkát is a legnagyobb szeretettel 
végezte. Ő volt Albert Károly, Ko-
lozsvár első szakképzett testnevelő 
tanára.

Albert 1858-ban született Ko-
lozsváron. A  fi ú tanítóképzőben 
érettségizett, majd a budapesti 
Nemzeti Torna Egylet tornatanítói 
tanfolyamán szerzett oklevelet. 
1878-ban Sepsiszentgyörgyön al-
kalmazták mint tornatanítót, majd 
1884-ben a kolozsvári Tornavívó 
Intézet igazgatóválasztmánya köz-
felkiáltással választotta meg az 
intézet tornatanárának. Munkáját 

jelesen végezte, amint azt feljegyezték róla, működésének köszönhetően évről 
évre apadt a tornászat alól felmentettek száma.

Kolozsváron 1872-től a helyi Torna- és Vívó Egylet keretében folyt a testgya-
korlatok oktatása. A  Széchenyi téri Tornavívoda volt valamennyi iskola közös 
tornaterme, a  tornatanárt pedig az egylet biztosította. Így történhetett, hogy 
Albert Károly 1890-ben az öt kolozsvári gimnáziumból (Katolikus Főgimnázium, 
Református Kollégium, Unitárius Kollégium, Polgári Fiúiskola és Tanítóképző), 
valamint a Kereskedelmi Akadémiából összesen 1394 növendéket tornásztatott 
heti 30 órában. Ehhez adódott hozzá a vívóegylet keretében végzett rendszeres 
tevékenysége, így Albert Károly heti 40 órát dolgozott. A  következő években 
munkája még nehezebb lett: heti 40 órában a 6 tanintézetben több mint 2500 
diákot tanított.

Az első erdélyi iskolaközi sportversenyt is ő szervezte 1894. szeptember 22-én 
Kolozsváron. 13 erdélyi tanintézetből 433 tanuló vett részt a versenyen, itt voltak 
az aradi, temesvári, nagyenyedi, nagyváradi, csíksomlyói, székelyudvarhelyi és 
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kolozsvári iskolák. A  nagy si-
kerű verseny végén ovációban 
részesült Albert – jegyezte fel a 
korabeli sajtó.

Az 1890-es évek elején már 
nyilvánvaló volt a kolozsvári 
közoktatás vezetősége, az isko-
lák és a Torna- és Vívó Egylet 
számára, hogy a testnevelés 
oktatása nincs kellőképpen 
megoldva. Albert Károlyra óri-
ási teher nehezedett, emellett 
a testnevelő anyagi helyzetét 
sem rendezték: mivel az egye-
sület alkalmazta, nem rendel-
kezhet sem nyugdíjjal, sem 
más állami juttatással.

Sajnos a tragédia megtör-
tént. A  nagy megterhelés mi-
att szíve meggyengült, egy év 
alatt pedig szívbaja rohamosan 
súlyosbodott. 1895. szeptem-
ber 29-én a 37 éves tornata-
nár elhunyt. „Tornatanárát idő 
előtt sírba vitte a megfeszített 
munka” – jegyezte fel Haller 
Károly sportvezető. „Ambíciós, 
törekvő ifjú ember volt, aki so-
kak becsületével és szeretetével dicsekedhetett” – siratta őt a tantestület nevében 
az Unitárius Kollégium igazgatója.

Halálát az egész város gyászolta: a középiskolák tanárai és diáksága, volt ta-
nítványai, sportolók, sportvezetők, az atlétika- és kerékpárélet képviselői mind 
ott voltak temetésén. A Tornavívodában elhelyezett ravatalnál lerótta tiszteletét 
Albach Károly polgármester is. A hat kolozsvári tanintézet gyászlobogókkal vo-
nult fel, őket a tűzoltóegylet követte, majd a Kolozsvári Atlétikai Club, a Torna- 
és Vívó Egylet, valamint a Kerékpáros-egylet testületileg. A tornatanárt Tótfalusi 
József püspöki titkár temette, a szertartáson az Unitárius Kollégium énekkara 
énekelt, a  gyászmenetben pedig a tűzoltóegylet zenekara játszott gyászdalo-
kat. A temetésen minden szem könnyben úszott, amikor megjelent a ravatalnál 
Albert négy kis árvája.

Az Albert család egyik napról a másikra földönfutóvá lett, minden jövede-
lem nélkül. Ekkor viszont a barátai és kollégái gyűjtést kezdeményeztek, ab-
ban reménykedve, hogy sikerül gyűjteni mindegyik árva számára annyi pénzt, 
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18. életévet.

A gyűjtés során több mint 1000 forint gyűlt, nemsokára pedig a király, illetve 
a királyné is adakozott az árvák számára. A temetés után összegyűlt adomány 
sajnos csak rövid távú segítséget jelentett az Albert család számára. Ezért két 
év múlva, amikor a család anyagi helyzete kritikussá vált, újabb gyűjtés indult 
az árvák számára. „Őfelsége a király és a felséges királyasszony adományukkal 
mutattak példát” – jegyezte fel az egyik kezdeményező.

Kolozsvár városa, Albach Géza polgármester javaslatára, 50 forint nevelési 
díjat szavazott meg mind a négy gyermek számára. Gr. Teleki László az erdélyi 
mágnások körében gyűjtött nagyobb összeget, míg a tűzoltók és a szegény tanu-
lók testületei külön adományokkal járultak hozzá a gyűjtéshez. Összesen 2553 
forint 48 krajcár gyűlt – ez akkoriban óriási összeg volt egy család számára, 
amely hosszabb időre anyagi fedezetet jelentett. Külön adományt kapott Albert 
Károly özvegye is, akinek így lehetősége nyílt óvónői tanfolyamot végezni, utána 
pedig állást vállalni.

Albert Károly életét szentelte a sportnak, valamint a testnevelés oktatásának, 
tragikus halála után pedig Kolozsvár polgárai hálás szívvel segítettek a nehéz 
helyzetbe jutott családon. Árváinak jövőjéről az emberi könyörület hivatott gon-
doskodni – állapították meg szomorúan barátai, a kolozsváriak pedig haladékta-
lanul segítettek az árvákon. Ilyen jellegű közösségi összefogás mondhatni egyedi 
a kolozsvári sporttörténetben.

Killyéni András

Le
jtm

en
et
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Magyari Tivadar

Batman Kolozsváron

Terjedt a hír a városban, hogy egy magas, fekete jelmezes alak, nagy-nagy 
macskafülekkel felbukkan itt, ott az utcán. Fekete kesztyűs kezével vagy valami 
írószerrel, amit a széles műanyag övéből húz elő, jól felpofozza azokat, akik nem 
viselkednek szépen a rendes emberekkel.

Szappanos Pista látta végigmenni a Szentegyház utcán, Erzsike néni, a Pata 
utcai magán időjárás-jelentő pedig ott volt, amikor ez a sötét maskara szétker-
gette a főtéri valutafeketézőket. Czinke Antinak pedig személyes esete volt a 
macskafejűvel. Kérték, még egyszer mesélje el azoknak, akik nem hallották, mi 
történt akkor, amikor parkolni akart azzal a tragaccsal. Van egy olyan régi autó-
ja, egy 397-es Lumbágó Laura, amit utoljára a szemüvegjavító újított fel, szoros 
együttműködésben egy kefekötővel, mert a szervizben nem vállalták: finomabb-
nál finomabb acéldrótokkal kötötték össze a meglazult alkatrészeket. Ott, par-
koláskor Czinke Antiba belekötött egy másik autós, egy kigyúrt állat, de az a 
macskafülű maskara ott termett és megvédte Antit.

Lakatos Árpi, az  illegális magyar idegenvezető mérgesen közbeszólt, hogy 
már tisztáztuk egyszer, mert Tihamér utánanézett a Béke téri egyetemi könyv-
tárban, hogy nem macska, hanem denevér. Úgy írják le, hogy Batman, de úgy 
kell ejteni, hogy „betmen”, mert nem idevalósi, amerikai.

– Hülyeség, gyerekek, valami amerikai hülyeség, de ez van.
Az úgy volt, hogy Czinke Anti éppen próbálta kis kocsiját bepasszítani két 

másik parkoló autó közé, de eléje vágott egy fekete, nagy autó, az a vastag ke-
rekű, drága, kiszállt belőle egy nagy valaki, az  a vastag nyakú, kopasz fajta, 
amelyiktől az Isten őrizzen meg. Errefel Anti, ugye, kurvaanyázó szemekkel né-
zett erre az állatra, sőt a zárt kocsijában szélesen mozgatta is a száját, mintha 
tényleg kurvaanyázna neki. Igen, de amikor leparkolt arrébb, a tilosban, s bátran 
kiszállt volna, a hízott tarkójú ott várta, hogy mi a probléma, mi nem tetszik, 
most mondjad, hogy kinek is a kurvaanyja. Úgyhogy Czinke Anti egyelőre nem 
szállt ki; keseregte magában, hogy miért nincs ilyenkor egy még nagyobb és még 
kövérebb tarkójú, mint ez a vaddisznó, aki megfogná ezt itt, és úgy belényomná 
az ujjait ennek a büdös mokánynak a húsába, hogy annak szökne ki a szeme a 
fájdalomtól.

– És akkor jelent meg, emberek, az a nagy denevér reklámbábu. Először még 
megijedtem, azt hittem, hogy ő is azzal a disznóval van, és ketten akarnak köte-
kedni velem.

Lakatos Árpi megcsapta az asztalt, hogy nem reklámbábu, ezt is már tisz-
táztuk, hanem egy olyan denevérnek öltözött marha nagy férfi, aki megvédi 
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a rendes embereket, onnan, Amerikából jelent meg nekünk ide, és van rendes 
neve: Batman.

Czinke Anti folytatta, hogy jó, akkor denevérember, mindenesetre nagyon 
hülyén nézett ki abban a füles álarcban, s egy hosszú fekete palástja volt, mint a 
református papnak. Műanyagból volt a hasa és a mellkasa, és egy sárga folt volt 
a mellén. Na de lényeg most jön: megfogta azt a disznónyakú embert, hátulról 
a széles, kopasz tarkójánál fogva felemelte. Értitek, gyerekek? Felemelte fekete 
kesztyűs kezével azt a nagy állatot, képzeljétek el, és visszaültette a nagy drága 
kocsijába, még utána benyúlt az ablakon és csattanósan pofán is vágta, és kény-
szerítette, hogy elmenjen onnan. Az először ki akart ugrani rá, de akkor meg ez 
a denevér elővett valami írószert a széles műanyag övéből és azzal vágta orrba. 
Csupa tinta lett a másiknak a pofája. Tehát meg is alázta, rendesen.

Egy hónapig nem hallottak a kolozsváriak Batmanről.
– Úgy látszik, visszarepült Amerikába – mondta Barabás Jocó.
Lakatos Árpi bevette a Batman kolozsvári történeteit azokba a szövegekbe, 

amiket az illegális idegenvezetés közben szokott mondani azoknak az idegenek-
nek, akiket éppen vezetett.

Egyszer aztán a Szabadság tudósított arról, hogyan jelent meg váratlanul a 
Mátyás-szobornál Batman, és a műanyag övéből előkapott színes írószerekkel 
hogyan penderítette le a szoborra mászkáló tekergő huligánokat.

– Hogy lehet, hogy a román rendőrség helyett egy idegen állatnak kell cse-
lekednie a szobor védelmében? – kérdezte a rámenős, tényfeltáró riporter a 
rendőrséget.

– Nem tudom – felelte a szóvivő.
S akkor egy napon Batman megjelent Rózsa Böskének is.
Rózsa Böske hivatásos szomszédasszony nyugdíjának összegét már kezdetben 

rosszul számították ki, évek óta járja az irodákat, hogy intézze a javítást, újra 
meg újra kiszámolták, de a két összeg soha nem talált: a hivatalnak mindig ke-
vesebb, Böskének mindig több jött ki. Utoljára, amikor Böske a hivatalban járt, 
a  fáradtság és a hőség miatt véletlenül magyarul szólt a hivatalnokhoz, de a 
nyelvriasztó rendszer aktiválva volt, és egy erős hang automatikusan bemondta 
egy sztereó hangszórón, hogy:

– Igen, tessék! Tessék csak románul beszélni, mert ez itt Románia!
Böske összezavarodott, félénken nézett hátra a románokra, akik mögötte áll-

tak a sorban a hivatali ablaknál, de azok talán nem hallhatták az erős automati-
kus hangot, vagy rendes románok lehettek, mert nem néztek rá szemrehányón, 
vagyis egyáltalán nem néztek rá, egymással beszélgettek, hogy milyen rossz ma-
napság minden, de nem baj, ez így pont jó: ennél rosszabb ne legyen.

Ekkor egy másik, egy meleg, de nyugodt és ettől erős hang megszólalt Böske 
mellett:

– Böske néni, egy pillanat!
Másnap a Sétatéren Böske így mesélte Barabás Jocónak, Szappanos Pistának, 

Szekeres Marinak és román vejének, Dórukának, illetve a bolond Sándornak:
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– Majd összepisáltam magam az ijedtségtől, gyerekek, amikor megfordultam, 
mert az a nagy macskának öltözött alak állt ottan, amiről a Szabadságban is 
mindennap írnak, hogy védi a jó embereket. Akkor ez mindenkit kiküldött a 
folyosóra, aki ottan állt a sorban, engemet is. Gyerekek, még a nevemet is tudta, 
hogy Böske néni; és hogy tessék kimenni, mert lehet, hogy nem magának való 
látvány lesz itten. Így, értitek: hogy nem nekem való látvány lesz az, ami ottan 
lesz. Ekkor jöttem rá, gyerekek, hogy magyar. Szóval magyar a macska!

Lakatos Árpi dühösen a sétatéri padra csapott, amin ültek, hogy már megint 
ne mondjanak macskát.

– Vagy, na, bocsánat: magyar denevér.
Barabás Jocó úgy vélte, hogy egy amerikai magyar lehet Batman, valószínű, 

hogy ötvenhatos menekült.
Lakatos Árpi megcsapta a padot, hogy nem lehet ötvenhatos menekült, 

mert Tihamér utánanézett, és Batman már a harmincas években létezett és 
intézkedett.

Összegyűltek a Sétatéren Rózsa Böske körül az arra járók, hogy utána mi 
történt, miért kellett kimenni a nyugdíjhivatalból mindenkinek, aki az ablaknál 
ott várakozott a sorban.

Bentről recsegés, ropogás, nyögések hallatszottak, és két perc múlva kidugta 
a füleit az ajtón a denevérmacska (kezében mindenféle, összevissza görbült szí-
nes írószerrel):

– Böske néni, kezicsókolom, mondja, mekkora nyugdíj jár magának igazság 
szerint?

Böske néni zavart volt, hogy ez a denevér hangosan beszél magyarul hozzá a 
sok román előtt, akiknek ráadásul ki kellett menniük a folyósóra miatta, és zava-
rában nem vette észre, hogy a sok román nem is nézett rájuk, mindenfelé néztek, 
csak rájuk nem, beszélgettek, hogy tényleg, milyen nehéz időket élünk, de hogy 
azért milyen jó minden, és – damnyé! – csak ennél rosszabb ne legyen.

Böske néni mindenesetre románul próbált válaszolni Batmennek:
– Akkora összeg, Betmenke drága, amekkora mégis jár azok után, hogy negy-

ven évig álltam a vállalatnál a zakuszkás tartályok felett a gőzben, negyven 
évig abban a nagy melegben, lábon, nézze meg, milyen lett a két lábam és a két 
kezem, tessék megnézni!

Batman visszament a hivatalnokok közé, recsegések, ropogások és nyögé-
sek jöttek ki bentről, aztán a denevérember megjelent egy nagy nyomtatott 
papírral.

– Böske néni, tegye el, ez most jogerős.
És megkérdezte, vegyem rá őket, kedves Böske néni, kezicsókolom, hogy for-

dítsák le ezt magának románról magyar nyelvre, ingyen, a legújabb akadémiai 
helyesírás szerint? Böske mondta neki, hogy jaj ne, köszöni szépen, tud ő romá-
nul is, de mindenesetre köszöni szépen, és hogy a jóisten tartsa meg magát!

És akkor Batman kiugrott a hivatal ablakán és eltűnt a nappali fényben.
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Szappanos Pista bosszankodva zörgette a román napilapot, hogy a román saj-
tó ír róla, hogy mindenhol látni Batmant, hogy védi az embereknek az emberi 
jogait, de elhallgatják bezzeg, hogy ez a Batman tulajdonképpen magyar. A helyi 
magyar napilap pedig alig írt erről, leszámítva egy pár gyomorbajos vezércik-
ket, hogy ne bízzuk el magunk, vegyük a kezünkbe a sorsunkat, ismerjük fel az 
érdekeinket, ne mástól várjuk a sült galambot, pláné ne egy nagy fülű denevér-
től, előbb-utóbb hazamegy ez a denevér, és mi itt maradunk magunkra. Könnyű 
neki: ő most itt intézkedik, de egy szép napon hazamegy, mi meg itt kell hogy 
éljünk és elvigyük a balhét. Csak gyáva népnek lehet egy nagy fülű denevér a 
szószólója! – olvasható a Szabadságban.

– Ne tesség haragszik, Pistobácsi – mondta Szerekes Mari román veje, Dóruka. 
– Nem számít aztat, hogy a denevér mi van: hogy a denevér van magyar, vagy a 
denevér van román, aztat a fontos, hogy a denevér van egy jószívű állat.

A bolond Sándor, akinek hivatalos, hetente megújított cédulája van az elme-
gyógyintézettől arról, hogy bolond, és ezért bizonyos előjogai vannak, kacagott, 
amikor Böske azt mesélte, hogy Batman kiugrott az ablakon, hogy höhöhö, a de-
nevér nem ugrik. Nincs is lába a denevérnek, ha van, akkor felfelé áll, az égnek, 
nem lefelé, mint a normális állatoknak. A macska viszont ugrik, de akkor mégis 
macskáról van szó, Árpi! A denevér repül. Viszont ez az állítólagos denevér nem 
repül, mert ő maga, Sándor is szokta látni minden éjjel nőstény macskákkal elsé-
tálni a háza előtt az utcán. (Sándor nem tud aludni, így minden éjjel az erkélyen 
regényt ír, képeket fest és trombitál.)

Rászólt a felesége:
– Sándor, az anyád picsája, most döntsd el: macska vagy denevér!
– Tihamér, maga tanult ember, nézzen utána valahol ennek: Batman repül 

vagy járkál?
Untam már őket, de vettem a nyakkendőmet és a laptopomat, szétnéztem az 

interneten, bementem az akadémiai könyvtárba, kihozattam mindenféle szak-
irodalmat és képregényt, felvettem a kapcsolatot egy amerikai professzorral, 
megtudtam, hogy Batman nem repül, hanem Superman repül, mellesleg Pókem-
ber sem repül, mert ő kaszáspók, hanem kapaszkodik. Batman nem repül, mert 
nincsenek természetfeletti képességei, éppen ettől csodálatos, ő erkölcsileg van 
felül, repülve a hülye is tud az igazságosztó lenni. Egyedüli kiemelkedő tulajdon-
sága a golyóálló mellkasa és golyóálló kockahasa, de annyi kell is.

– Akkor miért van szárnya, Árpi?
– A tyúknak is van, az se repül, Böske!
– Az nem szárny, hanem református palást, Jocó!
– A tyúknak?
– Nem, hanem ennek a macskának. Vagyis a denevérnek.
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Csicsókás fasírt, medvehagymakrémes 
sajtgolyókkal, kapormártással

A  megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe 
áztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban 
vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle.
Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kér-
dés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket 
darálnak-e meg.

 Örkény István: Fasírt, 1968

Hozzávalók:

Húsgolyókhoz: 25 dkg őrölt 
sertéshús, 15 dkg hámozott, 
reszelt csicsóka, 1 szelet beáz-
tatott kenyér, 1 tojás, só, bors; 
Sajtgolyókhoz: 10 dkg reszelt 
sajt, 5 dkg liszt, 1 tojás, kevés 
szódabikarbóna, 1 evőkanál 
medvehagymakrém (apróra 
vágott medvehagyma, őrölt 
földimogyoró, só, olívaolaj 
keveréke), olaj

A hagyományos fasírthoz a mindent irodalmasítani tudó Örkény receptje tökéletes, 
de ezúttal egy csicsókával feldúsított ízletes változatát mutatjuk. Ez a kissé elfele-
dett, eleink konyhakertjéből azonban nem hiányzó gumós növény nagyon egészsé-
ges, főleg magas inulintartalma miatt ajánlott cukorbetegek és diétázók étrendjébe 
beilleszteni, de kellemesen édeskés ízével bárkit levesz a lábáról. A reszelt csicsóka 
nemcsak fellazítja e húsmassza tömény szerkezetét, de a megsült fasírtok ropogós 
külseje is nagyrészt neki köszönhető. A falatkák világában slágerelemek a sajtgo-
lyók, amelyeket medvehagymás ízesítéssel is érdemes elkészíteni. Időt és türelmet 
spórolunk, ha olajos kézzel formázzuk meg a kis gömböket, hasonlóan a fasírtok 
böngyörgetéséhez. A kapormártás igazi zamatosságához elengedhetetlen az alaplé 
használata. Több skálányi szintet lép a mártásunk, ha nem cseréljük le víz vagy 
tejre a húslevest, mellyel felöntjük és besűrűsödésig folyamatosan kevergetjük a 
vajon megpirított kaprot és kukoricalisztet. Forráskor adjunk hozzá kevés tejszínt, 
így válik igazán krémessé e mártás, ne hagyjuk ki belőle, meghálálja.
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bekövetkezett változások rendkívül nyilvánvalóvá válnak. Az első vál-
tozást a minket körülvevő hangháttérben figyelhetjük meg. Elkezdődik 

az udvarlás, párválasztás és fészekrakás… a madárhangok dallamosabbá válnak. 
Ilyenkor időszerű a tavaszi madárvonulás megfigyelése. Nagy számban érkeznek 

a vonuló madárfajok. Nagyszerű tevékenység az első fehér gólya megfigyelése.

A madáretetési időszak vége, a kora tavasz biológiai kihívásai
A  madarak tavaszi vonulásának és költéskezdésének időzítésében az egyik 

legfontosabb szempont a megfelelő táplálékellátottság. Ez  azért nélkülözhetet-
len, mert a vonulás utáni kondíció-visszaállítás, a fészeképítés, majd különösen a 
tojásrakás jelentős többletenergiát igényel.

Éppen ezért a március közepétől április közepéig tartó időszak − különösen 
elhúzódó tél és hűvös tavasz esetén − kritikus periódus a korán fészkelni kezdő 
madarak és ezek szaporulata számára. Ez különösen a települési, főleg a városi, 
belvárosi madarakra igaz, ahol a természetes növényzet területi aránya az épüle-
tek, az utak és utcák miatt a természetesnél jóval alacsonyabb.

A kora tavasz elsősorban nem a rovarevők, hanem a magevők számára jelent 
kihívást. Ennek oka, hogy ekkorra szinte teljesen kiürülnek az előző ősszel kép-
ződött természetes magraktárak (hullottmagbázisok, érett virágzatok, vadföl-
dek), miközben a növényi élet sem indult még be. Ezzel szemben a rovarok akár 
télen is repülnek, ha süt a nap és a hőmérséklet +10 C° környékére emelkedik, 
ami kora tavasszal már általánosnak számít.

Ezzel az eltérő természetes táplálékkínálattal magyarázható, hogy az etetési 
időszak végén a cinegék és más rovarevők száma gyakran drasztikusan csökken, 
vagy ezek a fajok el is tűnnek az etetőkről, miközben a magevők nagyobb szám-
ban és olyan etetőhelyeken is megjelenhetnek, ahol akár egész télen egyet sem 
lehetett látni.

Fészekanyag-kihelyezés
A fészekanyag összegyűjtése rengeteg jövés-menéssel jár, miközben a kisebb 

termetű fajok fokozottan kiszolgáltatottak a ragadozóknak és táplálkozni sem 
tudnak, ezért a madarak, ahol csak tudnak, próbálnak egyszerűsíteni a dolgon. 
A horgásztavak közelében például a zöldikék és a tengelicék gyakran eldobált 
horgászzsinórral bélelik a fészküket, ami veszélyes, mert a szülőkre és a fiókák-
ra tekeredve fulladást vagy csonttörést okozhatnak! Mi se kínáljunk fel a ma-
daraknak fonott vagy hosszú, vékony műszálas anyagokat, melyek szállításkor 
vagy a fészekbe építve a madarak lábára csavarodva pusztulásukat okozhatják. 
A vékony cérna látszólag veszélytelen, azonban ha túl hosszú, végzetes lehet a 
madarak számára.
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Kedvelt fészekanyagok: szá-
raz fű, szalma, kutya- vagy 
macskaszőr, vékonyabb galyak, 
madártollak, mohacsomók. Eze-
ket kisebb csomókban dróttal 
vagy egyéb kötőszerrel az ágak-
ra rögzíthetjük.

Fák és bokrok ültetése
A  közelünkben élő madarak 

védelmének fontos feltétele a 
természetes élőhelyeket felidé-
ző növényzet telepítése és meg-
őrzése. Ha sövényt telepítünk, 
használjunk olyan őshonos fa-
jokat, mint a galagonya, magyal 
és a mogyoró! Ezek búvóhe-
lyet és táplálékot is nyújtanak. 
Az őshonos fák, mint amilyen a 
tölgy, a fűz, a nyír, a kőris és a 
berkenye, számos olyan rovart 
és hernyót táplálnak, amelyeket 
viszont a madarak zsákmányol-
nak. A  gyümölcsfák, mint az 
alma, a körte, a  fekete és fehér 
eper, a  cseresznye és a meggy 
nemcsak mutatósak, de gyümöl-
cseik embert és állatot egyaránt 
táplálnak. A  bogyók hagyomá-
nyos őszi táplálékai a rigók-
nak, ezért egy fajgazdag kert 
nagy választékot nyújt olyan 
növényekből is, mint amilyen: 

a  sóskaborbolya, a  magyal, a  bodza, a  tűztövis, a  borostyán és a madárbirs. 
A színpompás virágok vonzzák azokat a rovarokat, amelyeket viszont a poszáták, 
füzikék, cinegék fogyasztanak, míg a növények magjai a pintyféléknek jelente-
nek táplálékot.

Az oldalról zárt bokorcsoportok biztonságos fészkelőhelyet nyújtanak a ma-
daraknak. Legyen a kertben fenyők, örökzöldek csoportja vagy idősebb egyede. 
A növényfajok kiválasztásánál érdemes arra is fi gyelni, hogy ezek termése nyá-
ron, ősszel és télen is táplálékot jelentsenek a madaraknak.

Cîmpan Kinga

Fenyőrigó. Szabó József felvétele

Kék cinege. Szabó József felvétele
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Kolozsvár első fü-
vészkertjének neve a 
rejtvény megfejtése.

VÍZSZINTES
  1. Folyadék 
  3. Magasba lendítő
  8. Te meg ő
10. Hamis beszéddel 

hiteget
11. A megfejtés
14. Ukrán főváros
16. Puskát használ
17. Szöglet
18. Növény része

FÜGGŐLEGES
  2. Ilyen csiga is van
  4. Gubós növény

L
1


11

14

17

2

8

15


9

E
3


12

4

10


K

5

16



6

13

18

7


Ő

  5. ML!
  6. Római 51
  7. Kőttes része!
  9. Egyazon napon 

született testvér
11. Mákos mássalhangzói
12. Óvoda eleje!

13. Vörös árnyalatú 
(pl. róka)

15. Imre Anna mono-
gramja

VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

Készíts origamivirágot. A rajz szerint 
hajtogass az alapelemből nyolc darabot 
(lehet négy-négy egyforma színű vagy 
mindegyik más színű), illeszd és ragaszd 
őket egymás mellé egy tartólapra. Cér-
nával fel is függesztheted.

JÁTSSZUNK!



Ady Endrére emlékezünk (8.)
Verscím a számozott négyzetekben.

LONDONI 
FOCIKLUb

1. SOR

AZ ENER-
GIA JELE A 
FIZIKÁbAN

VÍGJÁTÉK 
JELENETE!

ROSSZ SZŐ-
LŐFÉLÉI

KÍNAI ME-
GAPOLISZ

VEN-
DÉGLŐI 

LAP

NULLA
VÉGTELEN 

ERŐ!

NÉMILEG
MEG-

IJEDSZ!

UTÁNA-
ISZKOL 
A KÖZE-
PÉRE!

TÖbbET 
ÍGÉRŐNEK 

ELAD
4. SOR

HASÍTOTT 
FELSŐ 
AJAK

RÉSZLE-
GESEN 
VISSZA-
OSZT!

ÓKORI 
bALKÁNI 

NÉP

CSALA-
FINTASÁG 
(SZLENG)
KÖTŐSZÓ

SÉTÁLVA 
JÁRÓ

HÍRES NŐ-
CSÁbÁSZ

EGYIK ZSI-
DÓ TÖRZS

KISSÉ 
NEVETGÉL!

SAVVAL 
KEZELŐ

ODANYÚJT

A SZÉLEIN 
HARAP!
FORRÓ 

(ANGOL)

„A” SZA-
VAKKAL 

TUDTÁRA 
ADÓ 

ETIÓP ET-
NIKUMbÓL 

VALÓK
TOKAJI 

bOR

RÓMAI 100
KÖZÉPRE 
TERVEZŐ!

ELEKTRON 
(RÖV.)

DÁTUMRAG

,

E

,

SZÍNÉSZT
2. SOR/I.

3. SOR
ZORRO 
JELE

ZEBRAFEJ!

,
KERTI PI-

HENŐHELY
MEGFEJI
A VÉGÉN!

A TEMP-
LOM ... 

(SZEGÉNY)
ÉJJEL 

LÁTJUK

LOPAKOD-
VA MEGY

EGYIK NAP-
SZAKRA

E NAPON
KARDOZÓ 

IGÉJE

FEJETLEN 
KOPÓ!

HUMORIS-
TA (JÓZSEF)

RÖVID-
SÁNC JELE 

(SAKK)
INDIÁbAN 

VAN!

ENSZ-
HIVATAL 

VOLT
BŐRCAFAT!

IGEKÖTŐ
SEZLONON 

ÜL!

LYUKAS 
SÁL!

ÉRZÉSTE-
LENÍTŐ

KAUKÁ-
ZUSI NÉP 
TAGJAI
CSÜNG

FOHÁSZ
2. SOR/II.

O

,

LÖVÉST 
IRÁNYZÓ
ROMÁN 

NEM

bOLZANO 
VÁROS-

NEGYEDE!

.

S

FOLYADÉ-
KOT FO-
GYASZTÓ
FÉLÉV!

S

K

O

Y

,
HAJÓS, 
FELFE-
DEZŐ 

(JAMES)

TEÁTRUM
ALKALMAZOTTJA
ILYEN KÖPÖNYEG,

ING IS VAN

10

11

3

7

15

9

1
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5

8

12

4
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17

2
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Április Szent György hava. Szelek hava. 
Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Szerda Hugó, Szörény  
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 115 éve, 1905-ben kezdte el a Ganz cég Kolozsvár villany-
világításának munkálatait. A városi hálózat kiépítése 12 
hónapig tartott.

2 Csütörtök Áron 
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 100 éve, 1920-ban a parlament elrendelte a Kolozsvárt 
székelő erdélyi Kormányzótanács feloszlatását.

3 Péntek Buda, Keresztély, Richárd Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

3 365 éve, 1655-ben Kolozsvár házainak háromnegyedét tűz-
vész pusztította el, a piacon lévő két templomot is tönkretet-
te, a templomtorony valamennyi harangját megolvasztotta; 
a városfalak tíz tornya és bástyája is megsérült.

4 Szombat Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4 40 éve, 1980-ban megnyílt a Kolozsvári Magyar 
Főkonzu látus az Attila (ma A. Mureşanu) u. 16. sz. 
alatti sarokházban.

5 Vasárnap Vince, Honoráta, Kocsárd, Teo-
dóra  
Virágvasárnap 
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 125 éve, 1895-ben kezdték el bontani a főtéri Wolphard–
Kakas-házat, a város legszebb reneszánsz épületét; címeres, 
feliratos köveit az Erdélyi Múzeum-Egyesület megvásárolta.  
95 éve, 1925-ben kezdték a Donát úti kisajátított parcellá-
kon kialakított 304 házhely elosztását az új román tisztvise-
lői karnak.

6 Hétfő Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelen-
tése: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 530 éve, 1490-ben hunyt el Bécsben Hunyadi Mátyás ma-
gyar király (*1443. február 23., Kolozsvár).

Ha ezen a napon 
esős, nedves az 
időjárás, akkor szűk 
lesz az esztendő.

7 Kedd Herman, Ármin, Orsolya, Lívia, 
Lídia  
De la Salle Szt. János,  
Szt. Herman

Herman – germán eredetű; jelen-
tése: hadi férfi.

7 200 éve, 1820-ban született Klapka György, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc honvédtábornoka. 
150 éve, 1870-ben Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a képviselőház elé terjesztette a kolozsvári tudo-
mányegyetem felállítására vonatkozó törvényjavaslatát.

8 Szerda Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér

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

8 285 éve, 1735-ben hunyt el Rodostón II. Rákóczi Ferenc, 
a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő 
fejedelme, Erdély fejedelme. 
160 éve, 1860-ban hunyt el Döblingben Széchenyi István, 
a legnagyobb magyar, a polgári Magyarország megteremtője.

9 Csütörtök Ákos, Dömötör, Géza, Erhard 
Nagycsütörtök

Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület, erős.

9

10 Péntek Ezékiel, Zsolt 
Nagypéntek

Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10

11 Szombat Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11 855 éve, 1165-ben hunyt el Esztergomban IV. István ma-
gyar király. 
120 éve, 1900-ban született Kassán Márai Sándor költő, 
újságíró, író. 
115 éve, 1905-ben született Budapesten József Attila költő.



311

K
A

LEN
DÁ

R
IU

M

ÁPRILIS

Április Szent György hava. Szelek hava. 
Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Szerda Hugó, Szörény  
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 115 éve, 1905-ben kezdte el a Ganz cég Kolozsvár villany-
világításának munkálatait. A városi hálózat kiépítése 12 
hónapig tartott.

2 Csütörtök Áron 
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 100 éve, 1920-ban a parlament elrendelte a Kolozsvárt 
székelő erdélyi Kormányzótanács feloszlatását.

3 Péntek Buda, Keresztély, Richárd Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

3 365 éve, 1655-ben Kolozsvár házainak háromnegyedét tűz-
vész pusztította el, a piacon lévő két templomot is tönkretet-
te, a templomtorony valamennyi harangját megolvasztotta; 
a városfalak tíz tornya és bástyája is megsérült.

4 Szombat Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4 40 éve, 1980-ban megnyílt a Kolozsvári Magyar 
Főkonzu látus az Attila (ma A. Mureşanu) u. 16. sz. 
alatti sarokházban.

5 Vasárnap Vince, Honoráta, Kocsárd, Teo-
dóra  
Virágvasárnap 
Ferrer Szt. Vince

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 125 éve, 1895-ben kezdték el bontani a főtéri Wolphard–
Kakas-házat, a város legszebb reneszánsz épületét; címeres, 
feliratos köveit az Erdélyi Múzeum-Egyesület megvásárolta.  
95 éve, 1925-ben kezdték a Donát úti kisajátított parcellá-
kon kialakított 304 házhely elosztását az új román tisztvise-
lői karnak.

6 Hétfő Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelen-
tése: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 530 éve, 1490-ben hunyt el Bécsben Hunyadi Mátyás ma-
gyar király (*1443. február 23., Kolozsvár).

Ha ezen a napon 
esős, nedves az 
időjárás, akkor szűk 
lesz az esztendő.

7 Kedd Herman, Ármin, Orsolya, Lívia, 
Lídia  
De la Salle Szt. János,  
Szt. Herman

Herman – germán eredetű; jelen-
tése: hadi férfi.

7 200 éve, 1820-ban született Klapka György, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc honvédtábornoka. 
150 éve, 1870-ben Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a képviselőház elé terjesztette a kolozsvári tudo-
mányegyetem felállítására vonatkozó törvényjavaslatát.

8 Szerda Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér

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

8 285 éve, 1735-ben hunyt el Rodostón II. Rákóczi Ferenc, 
a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő 
fejedelme, Erdély fejedelme. 
160 éve, 1860-ban hunyt el Döblingben Széchenyi István, 
a legnagyobb magyar, a polgári Magyarország megteremtője.

9 Csütörtök Ákos, Dömötör, Géza, Erhard 
Nagycsütörtök

Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület, erős.

9

10 Péntek Ezékiel, Zsolt 
Nagypéntek

Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10

11 Szombat Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11 855 éve, 1165-ben hunyt el Esztergomban IV. István ma-
gyar király. 
120 éve, 1900-ban született Kassán Márai Sándor költő, 
újságíró, író. 
115 éve, 1905-ben született Budapesten József Attila költő.
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Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

12 Vasárnap Dániel, Gyula, Alpár 
Húsvét

Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12 205 éve, 1815-ben született Pozsonyban Rómer Flóris, 
a magyar régészet atyja, egyetemi tanár, az MTA tagja. 
135 éve, 1885-ben a Redut nagytermében Haller Károly 
kezdeményezésére megalakult az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület, az EMKE.

13 Hétfő Hermina, Ida  
Húsvéthétfő 
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13 90 éve, 1930-ban a vármegyeházán nyílt meg a nagybá-
nyai művésztelep tagjainak közös, Krizsán János szervezte 
kiállítása, Krenner Miklós publicista mondott beszédet.

14 Kedd Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 105 éve, 1915-ben 101 éves korában hunyt el Kolozsváron 
Horváth Ignác legendás 1848–49-es honvédtiszt, a Mátyás-
huszárok parancsnoka, Bethlen Gergely honvédezredes sírja 
közelébe temették – mára ismeretlen a sírhelye (*1813). 

Ha Tibor napjára 
még nem zöldek a 
rétek, / a gazdák 
túlzott jó termést 
nem remélnek.

15 Szerda Anasztázia, Emese, Tas Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; je-
lentése: kő, jóllakott, megtelt.

15 330 éve, 1690-ben hunyt el Fogarason I. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem.

16 Csütörtök Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16 190 éve, 1830-ban hunyt el Kecskeméten Katona József, 
első nemzeti drámánk, a Bánk bán szerzője. 
150 éve, 1870-ben halt meg Szentkirályi Zsigmond bánya-
mérnök, erdélyi bányakapitány. A kiegyezés után Kolozsvár 
első polgármestere.

17 Péntek Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17 100 éve, 1920-ban 16 kocsiból álló kitelepítő vonat indult 
Kolozsvárról Biharkeresztesre; minden szombaton rendsze-
resen egy-egy hasonló szerelvény indult (a költségeket a 
román állam fedezte).

18 Szombat Andrea, Ilma  
Szt. Apolló

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18 360 éve, 1660-ban hunyt el Sárospatakon Lorántffy 
Zsuzsanna, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége. 
60 éve, 1959-ben az egyetemegyesítés elleni tiltakozásul 
vetett véget életének Kolozsváron Szabédi László nyelvész, 
író, költő.

19 Vasárnap Emma, Malvin, Zseraldina, 
Kocsárd  
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- 
kezdetű női nevek önállósult 
becézője.

19 130 éve, 1890-ben hunyt el Budapesten báró Orbán Balázs 
író, néprajzi gyűjtő, az MTA levelező tagja.

20 Hétfő Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20 105 éve, 1915-ben pár napos látogatásra Kolozsvárra érke-
zett ifjú felesége, Csinszka kíséretében Ady Endre.

21 Kedd Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelenté-
se: merész, tanács.

21 170 éve, 1850-ben hunyt el Pesten báró Wesselényi Mik-
lós, az árvízi hajós, az országgyűlési főrendiház vezére, 
az MTA igazgatósági és tiszteletbeli tagja.
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Húsvét
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eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12 205 éve, 1815-ben született Pozsonyban Rómer Flóris, 
a magyar régészet atyja, egyetemi tanár, az MTA tagja. 
135 éve, 1885-ben a Redut nagytermében Haller Károly 
kezdeményezésére megalakult az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület, az EMKE.

13 Hétfő Hermina, Ida  
Húsvéthétfő 
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13 90 éve, 1930-ban a vármegyeházán nyílt meg a nagybá-
nyai művésztelep tagjainak közös, Krizsán János szervezte 
kiállítása, Krenner Miklós publicista mondott beszédet.

14 Kedd Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 105 éve, 1915-ben 101 éves korában hunyt el Kolozsváron 
Horváth Ignác legendás 1848–49-es honvédtiszt, a Mátyás-
huszárok parancsnoka, Bethlen Gergely honvédezredes sírja 
közelébe temették – mára ismeretlen a sírhelye (*1813). 

Ha Tibor napjára 
még nem zöldek a 
rétek, / a gazdák 
túlzott jó termést 
nem remélnek.

15 Szerda Anasztázia, Emese, Tas Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; je-
lentése: kő, jóllakott, megtelt.

15 330 éve, 1690-ben hunyt el Fogarason I. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem.

16 Csütörtök Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16 190 éve, 1830-ban hunyt el Kecskeméten Katona József, 
első nemzeti drámánk, a Bánk bán szerzője. 
150 éve, 1870-ben halt meg Szentkirályi Zsigmond bánya-
mérnök, erdélyi bányakapitány. A kiegyezés után Kolozsvár 
első polgármestere.

17 Péntek Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17 100 éve, 1920-ban 16 kocsiból álló kitelepítő vonat indult 
Kolozsvárról Biharkeresztesre; minden szombaton rendsze-
resen egy-egy hasonló szerelvény indult (a költségeket a 
román állam fedezte).

18 Szombat Andrea, Ilma  
Szt. Apolló

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18 360 éve, 1660-ban hunyt el Sárospatakon Lorántffy 
Zsuzsanna, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége. 
60 éve, 1959-ben az egyetemegyesítés elleni tiltakozásul 
vetett véget életének Kolozsváron Szabédi László nyelvész, 
író, költő.

19 Vasárnap Emma, Malvin, Zseraldina, 
Kocsárd  
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- 
kezdetű női nevek önállósult 
becézője.

19 130 éve, 1890-ben hunyt el Budapesten báró Orbán Balázs 
író, néprajzi gyűjtő, az MTA levelező tagja.

20 Hétfő Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20 105 éve, 1915-ben pár napos látogatásra Kolozsvárra érke-
zett ifjú felesége, Csinszka kíséretében Ady Endre.

21 Kedd Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelenté-
se: merész, tanács.

21 170 éve, 1850-ben hunyt el Pesten báró Wesselényi Mik-
lós, az árvízi hajós, az országgyűlési főrendiház vezére, 
az MTA igazgatósági és tiszteletbeli tagja.
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22 Szerda Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 25 éve, 1995-ben Kolozsvárt megalakult a Magyar Ifjúsági 
Tanács (MIT), a magyar ifjúsági szervezetek érdekegyeztető 
és képviseleti fóruma.

23 Csütörtök Béla, Egyed  
Szt. Adalbert

Béla – 1. – magyar eredetű; je-
lentése: bél, belső rész; 2. – török 
eredetű; jelentése: előkelő;  
3. – héber eredetű; jelentése:  
világot elnyelő.

23 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron Jánossy Béla író, 
költő, lapszerkesztő, a Római Katolikus Státus titkára.

24 Péntek Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni Szt. 
Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 Ha Szent György 
napján akkora a 
vetés, hogy a holló 
elbújhat benne, úgy 
jó lesz a termés.

25 Szombat Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt.

25 65 éve, 1955-ben bukaresti utasításra bezárták az  
Erzsébet (ma E. Racoviţă) út 16. sz. alatt működő magyar 
útlevélosztályt.

Ha Szent Márk nap-
ján énekel a fülemü-
le, jó tavaszt hirdet, 
ha hallgat, változó 
lesz a tavasz.

26 Vasárnap Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát.

26

27 Hétfő Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, Mari-
anna  
Szt. Zita

Gyöngyvér – Arany János néval-
kotása; jelentése: gyöngytestvér.

27 75 éve, 1945-ben megalakult az ARLUS román–szovjet ba-
ráti társaság az Egyetem utca 1. sz. alatt, s elkezdte kolozs-
vári munkásságát; célja a Szovjetunió megismertetése volt.

28 Kedd Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion Szt. 
Lajos

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 100 éve, 1920-ban ért véget az erdélyi Kormányzótanács 
teljes felszámolása, egyes hatásköreit a bukaresti minisztéri-
umok mellé rendelt államtitkárok vették át. 
75 éve, 1945-ben a prefektusi hivatal mellett megalakult a 
cenzúrabizottság.

29 Szerda Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–né-
met–magyar eredetű; jelentése: 
korona, mindig tiszta.

29 75 éve, 1945-ben létesült a Móricz Zsigmond Kör, majd 
kollégium a szegény sorsú munkás- és paraszti származású 
fiatalok egyetemi tanulmányainak elősegítésére.

30 Csütörtök Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelenté-
se: a virág maga.

30 150 éve, 1870-ben született Komáromban Lehár Ferenc 
zeneszerző, operettkomponista, karmester. 
100 éve, 1920-ban a Lakosság-nyilvántartó Hivatal közölte 
a városi népszámlálás eredményét: a közel 70 ezer lakosból 
25 059 férfi, 28 822 nő, 15 155 gyermek (12 év alatti).

Ha ez a nap jó időt 
hoz, vele hozza a 
jó termést is, ha 
viszont rossz az idő, 
viszi a hasznot.
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22 25 éve, 1995-ben Kolozsvárt megalakult a Magyar Ifjúsági 
Tanács (MIT), a magyar ifjúsági szervezetek érdekegyeztető 
és képviseleti fóruma.

23 Csütörtök Béla, Egyed  
Szt. Adalbert

Béla – 1. – magyar eredetű; je-
lentése: bél, belső rész; 2. – török 
eredetű; jelentése: előkelő;  
3. – héber eredetű; jelentése:  
világot elnyelő.

23 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron Jánossy Béla író, 
költő, lapszerkesztő, a Római Katolikus Státus titkára.

24 Péntek Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, Sigmaringeni Szt. 
Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 Ha Szent György 
napján akkora a 
vetés, hogy a holló 
elbújhat benne, úgy 
jó lesz a termés.

25 Szombat Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt.

25 65 éve, 1955-ben bukaresti utasításra bezárták az  
Erzsébet (ma E. Racoviţă) út 16. sz. alatt működő magyar 
útlevélosztályt.

Ha Szent Márk nap-
ján énekel a fülemü-
le, jó tavaszt hirdet, 
ha hallgat, változó 
lesz a tavasz.

26 Vasárnap Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát.

26

27 Hétfő Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, Mari-
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Szt. Zita

Gyöngyvér – Arany János néval-
kotása; jelentése: gyöngytestvér.

27 75 éve, 1945-ben megalakult az ARLUS román–szovjet ba-
ráti társaság az Egyetem utca 1. sz. alatt, s elkezdte kolozs-
vári munkásságát; célja a Szovjetunió megismertetése volt.

28 Kedd Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, Grignion Szt. 
Lajos

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 100 éve, 1920-ban ért véget az erdélyi Kormányzótanács 
teljes felszámolása, egyes hatásköreit a bukaresti minisztéri-
umok mellé rendelt államtitkárok vették át. 
75 éve, 1945-ben a prefektusi hivatal mellett megalakult a 
cenzúrabizottság.

29 Szerda Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

Katalin – egyiptomi–görög–né-
met–magyar eredetű; jelentése: 
korona, mindig tiszta.

29 75 éve, 1945-ben létesült a Móricz Zsigmond Kör, majd 
kollégium a szegény sorsú munkás- és paraszti származású 
fiatalok egyetemi tanulmányainak elősegítésére.

30 Csütörtök Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

Ibolya – magyar eredetű; jelenté-
se: a virág maga.

30 150 éve, 1870-ben született Komáromban Lehár Ferenc 
zeneszerző, operettkomponista, karmester. 
100 éve, 1920-ban a Lakosság-nyilvántartó Hivatal közölte 
a városi népszámlálás eredményét: a közel 70 ezer lakosból 
25 059 férfi, 28 822 nő, 15 155 gyermek (12 év alatti).

Ha ez a nap jó időt 
hoz, vele hozza a 
jó termést is, ha 
viszont rossz az idő, 
viszi a hasznot.
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Lovassy Cseh Tamás, Szabó Lilla

A 9. KMN képes beszámolója

A Mátyás király-emlékév és a tordai val-
lásszabadság kinyilvánításának évfordulója 
adta a 2018-as Kolozsvári Magyar Napok 
(KMN) történelmi keretét. Kolozsvár és egy-
ben Erdély legnagyobb magyar kulturális 
rendezvénysorozata kilencedik alkalommal 
és 630 különböző eseménnyel szólította meg 
a helyi magyar és román közösség mellett a 
városból elszármazottakat, illetve mindazo-
kat, akik kíváncsiak voltak a kincses város 
és a régió kulturális értékeire. A KMN jubi-
leumi kiadása előtt, egy megújulási folyamat 
közepette igyekeztünk olyan programot ösz-
szeállítani, mely fi gyelembe vette az előző 
év tanulságait, tartotta a megszokott szín-
vonalat és alkalmazkodott az új elvárások-
hoz. Ennek jegyében igyekeztünk visszaadni 
a Főtér „kohéziós erejét”, miután úgy tűnt, 
hogy a sétatéri koncertek miatt felaprózódott 
a közönség fi gyelme. Kolozsváron továbbra 
is a Főtér a legfontosabb találkozási pont, 
az  emberek itt érzik a legjobban magukat, 
ezért esténként újból két koncerttel vártuk 
itt a közönséget.

Kolozsvár kulturális életét régóta megha-
tározza Mátyás király kultuszának ápolása, 
de az emlékévnek köszönhetően az igazsá-
gos király alakja hangsúlyosabban is megje-
lent a Kolozsvári Magyar Napok programjá-
ban, illetve választott mottónkban is: Vivat 
Mathias! Nagy királyunk születésének 575. 
évfordulóját ünnepelve, a Kolozsvári Magyar 
Napok csatlakozott a Kárpát-medence-szintű 
Mátyás király-emlékévhez, ugyanakkor a vallásszabadság tordai kihirdetésének 
450. évfordulójára is emlékeztünk, s ennek fényében számos programpontunk 
helyszíne volt – rendezvényünk kiemelt helyszíneként is – a nemrégiben átadott 
Vallásszabadság Háza.
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A  Bánff y-palota udvara a ko-
rábbi évekhez képest még több 
eseménnyel várta a fesztiválo-
zókat: napközben gyermek- és 
felnőttprogramokkal, este kon-
certekkel és afterpartyval. Au-
gusztus 19-től rendszeresen szá-
míthattak koncertekre az arra 
járók, a  történelmi környezetben 
felállított színpadon. A  jóked-
vet minden este lemezlovasok 
biztosították, valamint itt kós-
tolhatták meg az érdeklődők a 
Fóti Kézműves Sörfőzde italait 
is. A Romkertben az Emese Park 
hagyományőrzői építették fel Má-
tyás király korabeli táborát, ahol 
történelemhű kellékekkel, visele-
tekkel, eszközökkel és játékokkal 
várták az érdeklődőket. A Borut-
ca 2018-ban is a Fogoly utcában 
működött, a Farkas utca megőriz-
te vásáros jellegét, színpadán pe-
dig az előző évekhez viszonyítva 
több – fi atalokat is megszólító – 
zenekar lépett fel.

Augusztus 19–26. között több 
mint 250 000 látogatója volt ren-
dezvényünknek, vagyis a törté-
nelmi-kulturális előadásoknak, 
bemutatóknak, a  gyermek- és 
felnőtt programoknak, valamint 
a könnyűzenei koncerteknek. 
A  Kolozsvári Magyar Napokat 
szervező Kincses Kolozsvár Egye-
sület, a  110 fős szervezőcsapat 
és a 140 önkéntes mellett 165 
partnerszervezet működött köz-
re a fesztivál sikere érdekében, 

s ennek köszönhetően közel 60 programhelyszínen várták a több mint egyhetes 
kulturális kavalkád résztvevőit. A programkínálat 36 zenei eseményt, 105 gyer-
mekfoglalkozást, a rendezvény központi helyszínének számító Farkas utca – az 
állandó eseményeket és a vásárt leszámítva – 53 programpontot, 36 vezetett 
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sétát, közel 50 fi lmes és sport-
programot, 128 kerekasztal-be-
szélgetést és előadást, valamint 
22 klasszikus zenei koncertet kí-
nált. Az  Egyetem utcában ismét 
a gasztronómiáé volt a főszerep 
– csakúgy, mint a szombat reggel 
az Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum udvarán megszervezett 
örömfőzésen és ökörsütésen. 
A  2018-ban először megszerve-
zésre került KMN–Donaton futó-
versenyre közel 400-an jelentkez-
tek, akik nagyrészt teljesítették is 
a három előre kijelölt táv valame-
lyikét, a fesztivál első két napján 
látogathatóvá vált Szent Mihály-
templom tornyára pedig 855-en 
voltak kíváncsiak. A  Mátyás ki-
rály-emlékévre való tekintettel 
a programkínálatban is közel 50 
esemény foglalkozott az igazsá-
gos király személyével és uralko-
dása időszakával, valamint négy 
kiállítást is megnyitottak e téma 
kapcsán.

A 9. Kolozsvári Magyar Napok 
az online térben is tömegeket szó-
lított meg: a rendezvény közössé-
gi oldalán (www.facebook.com/
magyarnapok) található tartal-
mak 313 000 személyt értek el, 
akik 284 000 esetben reagáltak 
a megosztottakra, a KMN honlap-
ját (www.magyarnapok.ro) pedig 
52 000 felhasználó kereste fel.
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Ellenzék, 1920. április 4.

A főtanács Törökország felosztásáról tárgyal
Különböző vélemények – Osztozkodás. Csak Konstantinápoly 
marad, vagy az sem? Tárgyalják az ír önkormányzatot

Lyon, ápr. 3. A főtanács megvizsgálta nagy vonalaiban a török kérdés gazda-
sági föltételeit. A főtanács arra az elvi álláspontra helyezkedett, hogy a jövendő 
török területen minden nép vagy nemzet egyenlő szabadságoknak fog örvendeni. 
A kikötők nem lesznek nemzetköziek. Nem helyezik őket nemzetközi védelem 
vagy a Népliga fennhatósága alá, hanem minden állam hajója előtt szabadok 
lesznek. A kikötők körül semleges zónát fognak alkotni.

A görög és örmény területi kérdésekben az érdekelt államok nem hajlandók 
semmiféle privilégiumról lemondani. A főtanács azonban csak azzal a föltétel-
lel fogadja el Görögország és Örményország álláspontját, hogy ők is megfelelő 
arányban hozzájáruljanak a török államadósságokhoz.

A török kérdésben Wilson hétfőn új jegyzéket indított a főtanácshoz. A jegy-
zék már meg is érkezett Párisba. Wilson kiköti magának azt a jogot, hogy az 
ottomán birodalom sorsa fölötti döntésben ő is szóhoz juthasson. Egyébként híve 
a törökök kiűzésének Európából (Universul).

Minden használ
London, ápr. 3. Az angol sajtó jelenti, hogy a konstantinápolyi és a török tenge-

ri szorosok kérdésében újabb megállapodást vetettek föl. Eszerint Konstantinápoly 
csak magában lesz török, a többi környékbeli kerületet elválasztják az oszmán biro-
dalomtól, a szorosok mentén pedig angol, francia, olasz erődöket és őrségeket fog-
nak elhelyezni. A megoldás nagyon átlátszó. A tengerszorosokat azon hatalmak ré-
szére teszik szabaddá, akiknek érdekükben és módjukban áll tengeri flottát küldeni 
a Fekete-tengerre. Ezek a flották a szorosokban lévő helyőrségeket veszik majd flot-
tabázisként alapul. Ez formailag persze Angliára, Franciaországra és Olaszországra 
egyaránt vonatkozik. Gyakorlatilag azonban annak az államnak juttatja a szoroso-
kat, amely a tényleges tengeri túlerő felett rendelkezik, tudniillik az angoloknak.

Emlékezetes, hogy a XIX. század politikájában a tengerszorosok megnyitását 
mindég úgy fogták föl, mint az angolok részére adandó előjogot. Az az ország, 
amelyért állítólag a Dardanellák harca folyt, és amelynek elsősorban volna érde-
ke birtokába venni a Dardanellák szorosát, tudniillik Oroszország egyáltalában 
szóba sem kerül. Pedig neki állana érdekében a Fekete-tengert, mint belső ten-
gert magának biztosítani a külső betolakodás ellen. Mire majd jelenlegi beteg 
állapotából kilábal, akkor egy már befejezett tény előtt fog állani, és orra előtt 
fognak mászkálni az angol hadihajók. Angliának nemcsak a háború, hanem a 
forradalom is megtette a maga szolgálatát.



2019–2020
ÁPRILIS320

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ Ellenzék, 1920. április 24.

Felépítik a strandfürdőt
A malomárok mellé — Legyen közös uszoda

(Saját tud.) Az  áprilisban beköszöntött korai kánikula ismét fölidézi az istenben 
boldogult strand-fürdő hazajáró szellemét. Kolozsvár lakossága valószínűleg már azt 
sem tudja, hogy mi is az a fürdő. Tapasztalásból legalább is nem tudhatja. Az összes 
lexikonokból kiviláglik azonban, hogy a fürdő nagyszerű intézmény, s nyár idején kü-
lönösen praktikus a strandfürdő, ahol az ember vizet is kap, napot is kap, homokból is 
jut része.

Kolozsvárnak valaha volt egy nagy uszodája, az egykori katonai uszoda, azt régen 
lebontották. Volt egy állítólagos strandfürdője is, ez viszont végelgyengülésben múlt 
ki. A kolozsvári strandfürdőt, amelyet a sporttelep háta mögött, a Szamos medrében 
helyeztek el, az jellemezte, hogy sem víz nem volt benne, sem homok, csupán kő. A kö-
vön kívül azonban tekintélyes számú cserép, üveg és piszok is akadt. Ennélfogva mind 
ritkábban keresték fel az emberek és gyakrabban az ökrök, amelyek rendszerint a part 
mellett legelésztek. De  az ökröknek nem volt szükségük a kabinokra. Tehát nemrég 
azokat is lebontották.

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy ezzel a strandfürdő eszméje bukott meg. De-
hogy is. Egy tűrhető nyári fürdő, a szabad ég alatt, a város leglátogatottabb üdülőhelye 
lenne. Persze szükséges, hogy homok, sőt víz is legyen benne. Kolozsvár hetvenötezer 
lakosának ma egyetlen kis uszodája van, amelyben a lakosság elenyésző csekély töre-
déke sem fürödhetik, ennélfogva elsőrendű szociális és közegészségügyi érdek, hogy 
mielőbb felépítsék az új Szamosfürdőt.

Fölkerestük a város mérnöki hivatalát, ahol kijelentették, hogy a hivatal már az idei 
nyárra föl szeretné építeni az ideiglenes új strandfürdőt. Okulva a múltak tapasztalata-
in, nem akarják többé a Szamos mellé tenni. A fürdő a Kisszamosnak nevezett malom-
árok mellé kerülne, mégpedig a Bem utcán túl a villanytelep környékére. A malomárok 
vize ugyanis jóval mélyebb, mint a Szamosé, mellig ér. Azon a hibán, hogy a víz sebes 
és keskeny, úgy gondolnak segíteni, hogy egy zsilippel megduzzasztanák a vizet. Ez-
által az lassúbb folyású és szélesebb medrű lenne. A  partra homokot hordanának s 
köröskörül kabinokat építenének. Ehhez a Sétatér végén lévő régi állatkiállítás fölhasz-
nálatlanul heverő deszkaanyagát vennék igénybe. A költségek kb. százezer koronára 
rúgnának, viszont a város olyan strandfürdőhöz jutna, amely ideiglenesen egészen jól 
betölthetné föladatát.

Addig is azonban arra kellene törekedni, hogy a meglévő egyetlen uszoda használ-
hatóságát növeljék. Elfoglalt emberek csak szabadidejükben kereshetik föl az uszodát. 
Az uszoda viszont a nap egyik részében csak nők, a másikban csak férfiak számára van 
lefoglalva úgy, hogy nem juthat mindenki szabadidejében hozzá. Három év előtt már 
behozták a közös fürdőrendszert, amelyet később ismeretlen okból megszüntettek, ho-
lott csak így lehet elérni azt, hogy az uszodát mindenki kényelmesen látogathassa. Sem-
miféle sérelem nem esik ezzel a közerkölcsökön. Mert hogyan lehet erkölcstelen dolog 
valami a Sétatér elején, ami a Sétatér végén, a strandfürdőnél magától értetődik?

A strandfürdő építését egyébként a város mai tanácsülése tárgyalja.



321ÁPRILIS

D
O

N
ÁT / G

R
IG

O
R

ESCU
 N

EG
YED

ÁRKOSSY ISTVÁN

Donát út, más világ

Farkas utca… Erdély szellemi sugárútja; magamban már régóta így emlegetem 
és így idézem fel szép arcképével ifjúságom éveinek ezt a mondhatni tenyérnyi 
honát; az alig néhány száz méternyi, történelmi levegőtől áthatott gyalogterüle-
tet, ami persze nem éppen monumentális, de nekünk mégis az erdélyi szellemiség 
virágoskertjének századokon átívelő legendás birodalmát testesíti meg. Képzetem-
ben ez a kolozsvári Unter der Linden, a kolozsvári Champs Élysées, a kolozsvári 
Andrássy út. Ahol a hársvirágok aromájától illatozó térben kószáló hely szelleme 
hajdanán megtette, ami tőle elvárható volt: erős lelki köteléket sodort otthonom 
és ébredező tudatom jelképes fonalai között. Mára azt is mondhatnám: elszakítha-
tatlant. Aztán idővel, amikor tovább tárulkozott a tér, és főiskolás éveim esemény-
dús korszaka következett, ismét nem mindennapi környezetben találtam magam, 
hiszen Corvin Mátyás szülőházában tölthettem el hat emlékezetes esztendőt a 
grafikai tanszék pallérozódni vágyó hallgatójaként. Mondják: az egyetemi évek 
a legszebbek. Visszapillantva, ezt én sem vonom kétségbe, bár az abszurd kor 
durva légköre sokat rontott azon, amin nem kellett volna; no de az ifjonti hév és 
a reményekkel táplált hit sok mindent képes fölülírni. Így aztán mit számíthat a 
bárhogyan múló idő, ha a legfontosabb: a Művészet örök…

A hatvanas évek második felének némileg oxigéndúsabb légköre sokat jelen-
tett a mindennapok monotóniájában, ám a frissebb fuvallatokat érzékelve nem 
sejtettük, hogy többnyire mindez csak látszat: a távolban még komoly fellegeket 
tartogat számunkra a jövő. De a papír, a rajzpapír, rendszerint fehér. Még a sö-
tét, olykor gyertya világánál eltöltött homályos időkben is, hisz jól emlékszem 
azokra az órákra, amikor a műteremben gyakran szűnt meg az áramszolgáltatás. 
De öröm az ürömben: Rembrandt sem neonfénynél keverte halhatatlan színeit, 
sőt Georges de La Tour épphogy a gyertya fénykörében megvilágított arcok bá-
mulatos sorozatával írta be nevét a festészet történetébe. Nem is hallottam ilyen 
műszaki okokra hivatkozva senki részéről különösebb panaszt, viszont azokra a 
manőverekre annál inkább, amelyek a kiállítási teret megérdemlő jelentős mű-
vek előtt zárták be a nyilvánosság kapuját. Viszont egy műterem nem bemutató-
helysiég, ezért nem támaszt semmiféle kötöttséget a művészfantázia akár szélső-
ségesen is megnyilvánuló látomásai előtt; így születhettek olyan művek, amelyek 
a diktatúra torz vonásait idézték allegorikus, szimbolikus vagy éppenséggel me-
taforikus jelképekbe sűrítve papíron és vásznon, agyagban és fában, kőben és 
fémben, vagyis a mulandósággal igen jó partnerségi viszonyban álló természetes 
anyagok változatos és időálló matériáiban.

Első műtermem kezdetben a tekintélyes belméretű Farkas utcai lakásunkban 
volt, a kollégium épületével szemben húzódó egykori tanári lakások kis tér felőli, 
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emeleti traktusában. Nem panaszkodhattam. Vonalaim születésekor a gótikus 
templom orgonájából Bach-fúgák magasztos akkordjai áradtak felém a kitárt ab-
lakon át, amelyen kitekintve meggyőződhettem: Szent György bronzba dermedt 
alakja, noha évszázadok óta próbálkozik, mégsem sikerült mindeddig ledöfnie a 
sárkányt. Persze egy műterem hatékonysága nem csupán a tér nyújtotta adottsá-
gokból ered, mivel sokat vet a latba az az eszmei adalék is, ami az időről időre 
ott megjelent személyek véleményét, meglátásait tükrözi, s nem utolsósorban a 
formálódó műveket érintő kritikákat is magában foglalja. Az ilyen célnak az egy 
csokorban elhelyezett műteremegyüttes kínálja az igazán jó lehetőségeket. Ezért 
Farkas utcai magányomból gyakorta indultam el kollégákat meglátogatni, vé-
leményt cserélni, találkozni új, születő művekkel, éppenséggel megtapasztalni, 
ki hogyan éli meg, netán ábrázolja ugyanazt az abszurddá torzult élethelyzetet, 
amiben a másik is vegetál.

1962-ben a Napsugár gyermeklap – akkor még Fürdő utcai – szerkesztőségé-
ben találkoztam először ifj. Cseh Gusztáv grafikusművésszel, noha édesapját, 
idősebb Cseh Gusztávot, az  írásművészet kiemelkedő kalligráfiamesterét már 
régebbről ismertem; ő épp akkor tanárom is volt a főiskolán. Guszti műterme a 
Donát úti, három nagyobb épületegységből álló Képzőművészeti Szövetség fenn-
hatósága alatt álló művészkolóniához tartozott. Az odavezető, hosszan elnyúló, 
orgonavirágos Donát út közkedvelt varázsa talán nem esett túlságosan messze a 
vele rivalizáló hársfavirágos Farkas utcáétól, bár nekem, mint lokálpatriótának, 
soha nem volt kérdéses a kettő közti választás. Viszont a Hója lankáit megérint-
ve, a Szamos csendes kanyarulatai felé igyekezve az út végében előtűnő fűzek 
alatti tisztások idilli pihenőhelyekkel csalogatták az arra ellátogatót – persze 
mindez még évtizedekkel ezelőtt. Hadd idézzem a térségből bár Kós Károly ne-
vét, a Szervátiuszokét, Kántor Lajosét, de több Utunk-szerkesztő kollégám ottho-
na is volt a környék: Létay Lajosé, Bálint Tiboré, Veress Zoltáné, K. Jakab Antalé, 
Csiki Lászlóé, Király Lászlóé, a festő Ciupe Aurelé, Pallos Juttáé, és sorolhatnánk 
tovább az árnyas kertvilágban vagy a karcsún nyújtózkodó pengeblokkokban 
lakó szellemi életünk kiválóságait. A sétány végén, a Kolozsvári Rádió épületé-
től nem esett távol az említett „műteremváros”, amely jól illeszkedett a csendes 
zöld negyedbe, amint az egy nyugalmas műteremhez méltóképpen illik. Meg-
meglátogatva Cseh Guszti barátomat, érthető, hogy a szomszédos helyiségben 
munkálkodó Deák Ferenc grafikussal is hamar összejöttünk. Aztán a másik mű-
terem gazdájával, Bardócz Lajossal, majd a kiváló festő-grafikus Tóth Lászlóval 
is. Jóleső érzésekkel idézem fel a néha bohémebbre sikeredett pillanatokat, noha 
a dialógusok eszmei tartalma mindig a művészet lényege körül forgott.

Különös véletlenek folytán nemcsak a gyermeklap kiadója látott el többünket 
hónapról hónapra friss illusztrálnivalóval, de az akkori Irodalmi Könyvkiadó is 
visszatérő munkatársakként tekintett ránk, így történt, hogy Tóth Samu kiváló 
szakember vezetése idején számos könyvborító és illusztrált kötet került ki keze-
ink alól. És amikor 1970-ben Domokos Géza vezetésével elkezdett szárnyalni a 
Kriterion Könyvkiadó Deák Ferenc által tervezett emblémájának szárnyas lova, 
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(ma H. Szabó Gyula a Kriterion igazgatója), az események felgyorsultak, ezzel a 
külső munkatársi gárda is erőteljesen bővült. Deák pedig – kiváló grafikusi érde-
mei elismeréseként – művészeti vezetőként állt az élre, amivel szó szerint új kor-
szakot nyitott az erdélyi magyar könyvkiadás változásokra megért arculatában. 
A műtermi kolóniában fennálló egészséges kapcsolatok léte pedig kellőképpen 
igazolta, hogy az alkotóhelyek közelsége akár pezsgő hatással is lehet a munkára, 
bár nem kell figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy voltak olyan művészek, akik 
inkább szerették kulcsra zárni látogatóik előtt az ajtót. De ezúttal éppen a nyitott 
ajtókról tettem említést, ahol az őszinte és jó szándékú véleménynyilvánítás kéz-
zelfogható eredményeket hozhatott, miközben jó volt tapasztalni, hogy a készülő 
munka naprakész állapotában, a nyílt kollegiális kapcsolatok fényében nem vala-
mi féltve őrzött tabuként kezelt műhelytitok. A szobrászok méretesebb műtermei 
mellett a festőké, grafikusoké némileg szerényebb beltérrel rendelkezett, de a 
korabeli áldatlan állapotokat tekintve igazán elsőrendű munkalehetőségeket biz-
tosított a szerencséseknek.

A baráti beszélgetések, innen visszatekintve, mondhatnám: megértek minden 
átélt pillanatot. Cseh Gusztáv akkoriban a Dolgozó Nő felcímmel megjelenő képes 
lap grafikusa, Deák Ferenc a Kriterion Könyvkiadó arculatának formálója, ma-
gam pedig az Utunk irodalmi-művészeti és kritikai hetilap művészeti szerkesztője 
voltam. Mindhárman szoros kapcsolatban álltunk munkánk jellege révén a tipo-
gráfiai műfaj ezerarcú praktikáival, értettünk a szóból, olvastunk egymás gon-
dolataiban. Persze kinek-kinek a saját munkahelye iránti elkötelezettsége nem 
zárta ki, hogy együtt gondolkodjunk a könyvtervezési lehetőségek látványosabbá 
formálható arculatáról. Talán jó időben voltunk jó helyen, hiszen a hatvanas évek 
vége, a  hetvenes évek eleje a szomszédos Magyarországon is szárnyakat adott 
a szép könyvek megteremtése iránt megkülönböztetett felelősséget vállaló gra-
fikusművészeknek és nyomdai szakembereknek. A Frankfurtban, valamint más 
nyugat- európai országokban megrendezett rangos seregszemlék kellő erővel bizo-
nyították, hogy igencsak elismert az aktuális magyarországi könyvipar. Ez nem 
is csoda olyan jeles tipográfusok karmesteri pálcája alatt, mint amilyen Szántó 
Tibor vagy Lengyel Lajos volt. Akik pedig a sikereket megrajzolták, megformál-
ták, képi alakba öntötték: Hincz Gyula, Kondor Béla, Kass János, Reich Károly, 
Szász Endre, Feledy Gyula és mások. Az akkoriban fedél alá hozott román–ma-
gyar közös könyvkiadási egyezmény eredményeként nem kevés művészi kiállítású 
kötet lépte át folyamatosan az amúgy nehézkesen átjárható biharkeresztesi határt. 
A szép magyarországi könyvek ez időben való megjelenése magasra tette a mér-
cét, miközben serkentő hatással voltak minden olyan próbálkozásra, ami nálunk 
is utat nyithatott a grafikai szemlélet megújuló változásaihoz. Gondolatcseréink 
közepette éreztük, tudtuk, hogy szavakban pontosan megfogalmazható elvek nél-
kül csupán falra hányt borsó akár minden jó szándékú lendületvétel; hogy csak 
úgy lehet szemmel látható eredményeket elérni, ha olyan alapokon nyugvó elkép-
zelés születik, ami esetről esetre következetesen alkalmazható, ami logikai vázra 
illeszthető vizuális rendszerre épül, miközben alkotói fegyelemre is kényszerít. 
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A tételes megfogalmazások ismertetésére itt és most nem nyílik lehetőség, tény, 
hogy olyan tehetségű grafikusokkal, mint Deák Ferenc és Cseh Gusztáv, meg-
voltak a siker esélyei. És persze az eredmények is. Talán néhány soros jellemzés 
külön-külön rávilágít mindkettejük művészi attitűdjére, ehhez pedig hadd idézzek 
egy régebbi írásomból, s habár ők sajnos már nincsenek köztünk, az akkor papírra 
vetett szavak érvényessége mit sem változott:

„Mi lehet a Cseh Gusztáv-művek kisugárzásának a titka? Úgy vélem, imponáló 
művészetének kifejezőereje egyrészről eszközeinek sarkalatos redukáltságában 
rejlik, mivelhogy esetében az eszményi, legsterilebb grafikáról beszélhetünk: 
pusztán fekete-fehérben. Másrészről, habitusának függvényében, képei mély és 
összetett érzelmi megnyilvánulásokra épülnek; ettől hatásuk is felfűtött, alkotó-
juk magas szintű rajzkultúrájával koronázottan pedig egyenesen magával raga-
dó. Magritte, Chirico a képzőművészetben, Kafka, Ionesco, valamint Páskándi az 
irodalomban fémjelzi azt a vibráló atmoszférikus közeget – egyszersmind mű-
vészi kvalitást is –, amelynek aurája folyamatosan belengi a szóban forgó Cseh-
lapok hangulatát. Mágikus szürrealizmusnak is nevezhetjük ezt a nála fellelhető, 
többnyire rideg, rezzenéstelen, lunátikus tulajdonságokkal fűszerezett térben le-
begő eseményvilágot, amely következetesen az abszurd, az abszurdoid felé hajlik 
el. Igaz, egy időben ezzel nosztalgikus, múltidéző ecsetvonások is gazdagítják 
a meghökkentő metafizikus látomásokat, az  expresszív figurák között feszülő 
álomszerű képzettársításokat.

Deák Ferenc ösztönös rajztehetség. A vonal nagymestere. Ha a »szép« szót 
kellene társítanom a »rajz« szó fogalmához, akkor bizonyára az ő munkáira gon-
dolnék elsősorban, hisz bármikor magam előtt látom emelkedetten szárnyaló, 
dallamos és vérbő vonalkölteményeit, amelyek a kalligráfia rejtett törvényein 
nevelkedve lágyan egymásba fonódnak, majd futnak, kalandoznak feltartóztat-
hatatlanul a papír tágas és akadálymentes univerzumában. Egyetlen vonal hi-
hetetlenül sokat képes közölni alkotójáról. A Deák-rajzok mindenekelőtt a tiszta 
vonal autonómiájáról vallanak, a mindent felülírni képes és felül is író legauten-
tikusabb emberi kézjegyről, minden idők művészetének Alfájáról és Omegájáról. 
Évtizedes könyvgrafikai tapasztalatainak ékes koszorúgyűjteménye a Betű és rajz 
című releváns kötet, amely első ízben a Kriterion kiadásában látott napvilágot 
1988-ban; majd nemsokára bővített változatban, tartalmához illő köntösben a 
szegedi Mozaik Könyvkiadó is megjelentette. E kötet a betűt és a rajzot megte-
remtő vonal élettörténetéről szól, a legmagasabb szinten. A Deák-életmű bámula-
tos művészi eleganciával átfűtött, kalligrafikus lendülettel hömpölygő, intellek-
tuális és irodalmi felhangokkal fűszerezett illusztrációfolyam, amely hordozza 
az alkotó képgrafikai szemléletének egyéni jegyeit is.”

Régi kiadványok közé vegyülve sárgulnak ma már polcaimon azok a könyvek 
– köztük az általam tervezett mintegy háromszáz kötet is –, amelyek az egykori 
jelen emlékezetes alkotó pillanatait testesítették meg, képi szimbólumokba fog-
ható álmainkkal.
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Szépítsünk együtt – idén is!

A 2017-ben alakult Kolozsvári Városszépítő Egylet a városszépítés iránt el-
kötelezett, az esztétikus városkép, az élhetőbb környezet érdekében tenni akaró 
polgárokat kívánja szervezett formában megszólítani. E célok mentén jött létre 
az egylet szerelemprojektje, a Virágos Kolozsvár mozgalom, amely idén immár 
harmadik éve folytatja tevékenységét.

A Virágos Kolozsár mozgalom arra biztatja a kincses város polgárait, a belvá-
rosban működő cégek, intézmények, szervezetek vezetőit, hogy fordítsanak na-
gyobb fi gyelmet közvetlen környezetükre, díszítsék fel növényekkel ablakaikat, 
erkélyeiket és az épületek homlokzatait, öltöztessék virágba kertjeiket, a házak 
előtti utcarészek vagy tömbházak közötti zöldövezeteket.

A 2017-ben elindított mozgalom hamar elnyerte a kolozsvári közönség tetszé-
sét, hiszen a megadott időszakban több tucat pályázatot küldtek be, így sikeresen 
zárult az első kezdeményezés. Egy évvel később, a tapasztalatok és visszajelzések 
alapján, a szervezők meghirdettek egy új kategóriát, a legszebb udvarét, amely-
lyel főleg a külvárosban élőket szólították meg. 2018-ban a Kolozsvári Magyar 
Napok idején a Virágos Pavilonban különböző közösségi tevékenységek zajlot-
tak, amelyek révén az odalátogatók megismerkedhettek az egykori Kolozsvári 

A tavalyi év győztesei: legszebb ablak: Fehér Erzsébet, legszebb erkély: Liliana Popa, legszebb 
udvar: Fromm Rodica, legszebb homlokzat: Kun Ileana Ana, a Kolozsvári Városszépítő Egylet 

díjazottja: Rebreanu Monica, a Ferma Steluţa Cluj díjazottja: Antal Csilla voltak.
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EK Szépítőegylet munkájával és annak utód-
jával, illetve a Virágos Kolozsvár mozga-
lomról is többet megtudhattak. A  Virá-
gos Pavilonban ugyanakkor szórakoztató 
és oktató tevékenységekkel készültek ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt, volt nö-
vényekről szóló tanácsadás, kerekasztal-
beszélgetés, virágcserebere, virágdísz- és 
kokedáma-készítés, virágos kincskeresés.

Ünnepélyes díjátadó gála keretében 
vehették át díjaikat a nyertesek a Vallás-
szabadság Házában.

A sikertől felbuzdulva 2019. május 30-án Szépítsünk együtt! szlogennel elin-
dult a Virágos Kolozsvár mozgalom harmadik kezdeményezése is. Idén újdonság-
ként egy ötödik kategóriát is meghirdettek a szervezők, hiszen mostantól bárki 
pályázhat Kolozs megyéből is a legszebb Kolozs megyei ablak, kert vagy udvar 
kategóriában.

A  Virágos Kolozsvár mozgalom önkéntesei virágos gyerekprogrammal ké-
szültek a IV. Várkert Fesztiválra, ahol két nap alatt több száz gyerek és felnőtt 
megfordult és készítette el saját kezűleg feldíszített cserepét, drótvirágát vagy 
kerámia dísztárgyát. Augusztusban pedig ismét lesz Virágos Pavilon a Kolozsvári 
Magyar Napok idején, ahol virágos tanácsadás, kincskeresés és meglepetésprog-
ramok is várják az érdeklődőket.

„Hiszünk a mozgalom fejlődési potenciáljában, hisszük, hogy kitartással és 
lelkesedéssel sikerül bevonnunk még több embert a mozgalomba, hogy együtt 
szépítsük a kincses várost. Jöjjenek, szépítsünk együtt!” – mondta Szenkovics 
Dezső, a Kolozsvári Városszépítő Egylet elnöke.
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Április 15-én Polgári Jó-
zsefre (1805–1845), egy 
175 éve elhunyt polgár-

ra emlékezünk, aki ugyan nem 
volt híres ember, de egy szépen 
faragott timpanonnal lezárt sír-
kő őrizte 2000 tájáig emlékeze-
tét a Kertek parcellában. Akkor 
törték össze a már málladozó 
követ, s így a 40 évet élt apa és 
10  éves lánya nevét csak ez a 
régen lemásolt érzelmes szöveg 
tudatja az utókorral: „Álj meg 
vándor itt / enyh adó a csendes 
siri lak / itt atya és kis szelid / 
leánya ölelve egymásal / együt 
nyugosznak / korán korán jutot-
tak / ök halálra. Önts könnyet / 
a hamvadók porára! / Itt nyug-
szik Polgári József / született 
november 5én 1805be / meghalt 
ápr. 15én 1845be / és leánya Róza 
született / junius 12én 1834be

meghalt / juni. 12én 1844be…”
Április 16-án Szentkirályi 

Zsigmond (1804–1870) egykori 
városvezető halálának a másfél 
százados évfordulója köszönt 
ránk. Ő  volt a kiegyezés után 
megválasztott első kolozsvári 
polgármester: 1867. szeptem-
ber 1-jétől 1868. július 1-jéig állt a város élén. A lexikonok azonban nevét nem 
ezért tartják nyilván, hanem mert tudós bányamérnök, erdélyi bányakapitány 
volt. Selmecbányán végezte tanulmányait, később Erdélyben az aranybányászat 
újjáélesztésén dolgozott. Számos technikai újítás fűződik nevéhez. Az  MTA  is 
levelező tagjai sorába fogadta. Megkopott terméskőoszlopa a II. B parcellában 
található.

Április 23-án P[ap]  Jánossy Béla  (1883–1945) író emlékét idézzük halála 
75.  évfordulóján. Erdőszentgyörgyön született, s  a székelyudvarhelyi Római 
Katolikus Gimnáziumban érettségizett 1903-ban. A  kolozsvári egyetemre irat-
kozott be, ahol 1908-ban szerzett jog- és államtudományi doktorátust. Közben 
már 1907-től az Ellenzék című napilap szerkesztőségében dolgozott. 1910-ben 
a városi tanácsnál lett fogalmazó. 1918-ban a Római Katolikus Státus titkárává 
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választották. Így  a két világháború 
között fontos szerepet játszott a kato-
likus egyház életében. 1921-től 1944-
ig A  Hírnök című katolikus havilap 
egyik szerkesztője volt. 1907-ben je-
lent meg első novellás-, 1908-ban első 
verseskötete. Ettől fogva két-három 
évenként kihozott egy-egy kötetet. Írt 
drámákat és történelmi regényeket 
is, melyekből túlzottan kiviláglik az 
erkölcsnemesítő szándék. Már 1916-
ban az Erdélyi Irodalmi Társaság tag-
jául választották. Utóbb a nagyváradi 
székhelyű Katolikus Akadémia osz-
tályelnökké, a Petőfi  Társaság rendes 
taggá választotta. Megkapta a pápai 
Nagy Szent Gergely Rend lovagi foko-
zatát, sőt a Román Csillagrend tiszti 
keresztjét is. Sírja a Lutheránus teme-
tőben található.
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Balázs Imre József

Ady-remix

#MÁSSALHANGZÓCSERE

„Elvadult tájon gázolok”

Megfakult lángot mázolok.
Őzsuta-pörkölt búgja búmat.
Sebtapasz, kenőcs mindenem.
Meghasad a tudat.

*
„Útra kelünk. Megyünk az Őszbe”

Új a fejünk. Betűk a bőrre,
Bíborral írva fejtetőnkre.
Még kacarászunk, kész a hatás.
Furcsa holmik agyadba másznak,
Agyvonattal turnékra járnak,
Múltadba forró tűk követnek.

*
„Bolond hangszer: sír, nyerit és búg”

Kolomp a csend, kimerít és nyúz.
Unott, absztinens vízmoraj,
Feltraverzezett pókfonal.
Vad zene szegélyzi, hiába,
Nem hagy képeket krónikákra,
Nem hagy zsebedben csókokat.

*
„Minden Egész eltörött”

Szinte zenész, de bögöly.
Szinte száll, ha képeden koppan.
Szinte szereted falatokban.
Szinte regény, de tömör.
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*
„Sem utódja, sem boldog őse…”

Lebukó nap, lecsorgó lőre.
Legóvonat nyerít előre:
Letarolt szent liget!
Letarolt szent liget!

Ragyogni hirtelen kell, sejtként;
Nézd a gyógyítók szívszerelmét,
Ki mécsbe rejt reményt,
Ki mécsbe rejt reményt.

*
„Vak ügetését hallani”

Faültetvényért habzani
Nem kéne, haszna bizonytalan.
Blokktetők, szép, kopár partok
Sátorhelyein rímakol van.

*
„Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse”

Felém hajolt. Alattam forrt a főzet.
Öröm lettem az éhes tekenőknek,
Kövült a toll,
Remélt a toll: a katlan romba dőlhet.

*
„Góg és Magóg fia vagyok én”

Nónéjm hajód biza partot ért.
Vigyázz, a förgeteg gyanús alak!
Bébitevéken őgyeleg,
S hallgat, de sízni a bányákhoz szalad.
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Páratlan fotó- és sportrelikvia-gyűjtemény bukkant 
elő Szathmári Elek négyszeres román válogatott 
KAC-kapus hagyatékából

Mesébe illő véletlen folytán került napvilágra nemrég a két világháború közti 
erdélyi futballtörténet talán leggazdagabb magángyűjteménye. Szathmári Elek 
(1903–1973) egykori kolozsvári kapus, játékvezető és sportvezető, négyszeres 
román válogatott futballista unokái meglepetésükre saját nagyapjukat ismerték 
fel a kapufa mellett álló névtelen 
labdarúgóban, akiről fotót közölt 
a Nemzeti Sport az 1918 utáni er-
délyi sportéletnek szentelt tavaly 
decemberi cikkében. A  leszárma-
zottak felvették a kapcsolatot a 
szerkesztőséggel, és jelezték, lapul 
még náluk a szekrény mélyén né-
hány kincs a nagyapától, például 
két vaskos fotóalbum számos pri-
vát és több mint hetven korabeli 
futballtémájú fényképpel. Elsőként 
a Hátsó füves című országjáró so-
rozat jelentetett meg néhányat a 
családtagok engedélyével felhasz-
nált és a szeptemberben önálló 
kolozsvári kiállítás keretében be-
mutatandó kivételes gyűjtemény-
ből. Az  anyagot a fotókon kívül 
megőrzött különleges érmék, kitű-
zők egészítik ki, köztük olyan rit-
kaságok, mint az 1900-as párizsi 
olimpia zsűribiztosi jelvénye vagy 
éppen a 19. század végi kolozsvári 
sportélet míves darabjai.

De ki volt a kivételes erdélyi sportember, akinek életéről, futballpályafutásá-
ról, gyűjtőszenvedélyéről árulkodik a gazdag emléktár?

„Vasárnap délután dübörgő taps csattan fel a futballpálya körül. Szatyi (bo-
csánat, de mindenki ezen a néven szereti Szathmári Eleket) beáll a kapujába. Egy 
kicsit ki lesz pirulva a nyurga kapus arca, amíg néhányat rúgnak kapura. Aztán 
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RT középre vonulnak. Elnök, csokor, beszéd, csapatok dörgő hip-hip-hurrás éljenje. 
Szatyinak talán egy boldog könnycsepp is a szemszögletébe surran és – meg-
kezdődik a meccs. Amelyen Szatyi háromszázadszor áll a KAC hálója elé” – írta 
róla az Ellenzék 1930. szeptember 28-i száma, amelynek riportjából civilként is 
megtudunk róla egyet s mást: „A Kun-féle mű- és látszerészüzletben találjuk meg 
a magas, szőke fi út. Már 11 éve gyakorolja mesterségét, amelyet – amint hall-
juk – éppen olyan jól ért, mint a védést. Akkor pedig mestere lehet szakmájának. 
Szatyi, miközben egy szemüveget javít, amelyen táncolva csillan meg a besütő 
nap, dióhéjban elmondja életét és futballéletét.

– 27 éves vagyok. Nőtlen, sőt szerelemtől mentes. Hja, fontos a kondíció. Elő-
ször a református kollégium csapatában »fociztam«. Egyszer, amikor az unitáriu-
sok válogatottjaival játszottunk, »felfedeztek«. Egyenesen a »nagy egybe« kerül-
tem. Ez 1920-ban volt. (…) Tíz éve, hogy a KAC-ban játszom. Szinte az életemhez 

tartoznak már a piros-fehér 
színek. Nem tudnám elhagy-
ni őket soha. Ezért nem men-
tem profi nak sem. Pedig hív-
tak a Ferencvároshoz.”

Szó esik a cikkben a csa-
ládról és a titokzatos patró-
nusokról is.

„– A  szüleim eleinte hal-
lani sem akartak a futballról. 
Ma a leghűségesebb drukke-
rem az apám. Minden mecs-
csemen kinn van. Sőt már 
szakszerű tanácsokat is ad. 
Édesanyám csak egyszer jött 
ki – akkor is megrúgtak. Írják 
meg, kérem, hogy főnöknőm-
nek, aki a nagynéném, nagy 
érdemei vannak abban, hogy 
elértem a háromszázadik 
meccshez, ő engedett el min-
dig a tréningre. És Kiss bácsi-
ról, a szertárosunkról, a »fut-
ballapómról« sem szabad 
most megfeledkeznem.”

Csillag Péter
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„Editkével illatoztunk éhesen”

Az alábbi naplóbejegyzést Kiss Katalin (feleség, anya, hivatalnok) írta valamikor 
a kétezres évek elején – mindennemű egybeesés mások életével a véletlen műve.

Húsvéthétfő
„Szép nap ez a mai, az ember igazán érzi, hogy nő, hogy gondolnak, figyelnek 

rá a férfiak, és az is milyen jó, ahogy a szokásainkat őrzi társadalmunk. Mi Editké-
vel a mai nap után biztosan nem hervadunk el. Bár kicsit (nagyon) kókadt voltam 
egész nap, későig fennmaradtam tegnap este, krepp-papírból virágokat hajtogat-
tam (harmincat), fenyőkoszorút készítettem: a fiam az éjjel szegezte a bokrétáit a 
lányos házak kapuira, nálunk ez a szokás. Elég dühös volt szegénykém, hogy csak 
éjfél után lettek meg a koszorúk, de hát azelőtt – alig pihentünk a húsvéti ebéd 
után – száz tojást festettünk a lányommal, s még így is alig volt elég.

Reméltem, hogy a reggeli misére eljutok, annyira szeretem, csak üldögélek, 
nem szól hozzám senki, de már nyolckor jött locsolni a szomszédék Tibikéje, en-
nivaló ötéves, csak egy kicsit korán kel, az anyja is mindig panaszkodik. (Rettene-
tes pacsuli volt a locsolója, moshatom ki a hálóingemet is, pedig csak szombaton 
vettem fel.) Ezzel el is indult a locsolóáradat, mire elmostam a reggelizőedényt s 
összekaptam a lakást, már jöttek is a kislegények az utcából, mindenkinek adtam 
öt lejt, ez a szokás, ennyit kell adni, s tettem két- két csokicsirkét is a tojások mellé 
(azoknak a fiúknak, akik bokrétát hoztak Editkémnek, öt- öt tojást szokás adni). 
Ne érje szó a ház elejét.

A lányom ruháját fél órán át vasaltam, remélem, jövőre kinövi. Szép bő a szok-
nyarésze, sokan be is locsoltak alája, kérdeztem a szomszédoktól, hogy ilyenkor 
mit lehet tenni, Editke mégiscsak tizenkét éves, de azt mondják, hamar eltelik, 
észre sem kell venni, csak el kell tűrni, mert ilyen a népszokás.

Szerencsére az én okos tizennégy éves nagyfiam csak egy kis vízzel locsolt fej-
re, s csak ebéd után indult el (háromszor fogtam neki, hogy kivasaljam az ingét 
és a nadrágját, többen locsoltak közben). Az előbb jött haza, ment is hányni, hi-
ába próbált tiltakozni szegény, megitatták mindennel. Azt mondják, ez a szokás, 
így lesz belőle férfi, állítólag a nagyapjából is így lett. (Remélem, nem hányja le 
a húsvétra frissen húzott ágyneműt. Úgy értem, a fiam.)

A férjem csak öt után indult el locsolni, mert nagyon unta, hogy inget kell 
felvenni s öltönynadrágot, de hát ez a szokás. Két locsoló érkezett, amíg neki 
is kivasaltam. (Én csak a műszálas apróvirágos ruhámat kaptam fel reggel, azt 
legalább nem kell vasalni.) Kocsival ment, mert azt mondta, eléggé unja a nőket 
is, akikhez mennie kell, s ha nem iszik, hamarabb végez.
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Ebédelni is alig tudtunk, állandóan érkezett valaki. A férjem és a fiam kana-
lazta a levest, mi Editkével csak álltunk s illatoztunk az előszobában éhesen. Na 
de mindez értünk van, hogy ne hervadjunk el, ne szóljunk egy szót se, ehhez ké-
pest semmi, hogy a hideg báránylevest nem lehet megenni. A sült teljesen össze-
száradt a sütőben, négyszer melegítettük, mire le tudtunk ülni. Kicsit sajnáltam, 
mert aranyáron volt a bárány, s mennyi munka volt vele.

A fejem borzasztóan fáj (az Editkéé is, sajnos, azt mondja, neki is hányingere 
van, vajon milyen lesz az éjszakánk). Jól meglocsolt mindenki mindenhol, így 
szokás, főleg kora este, hét körül huszonketten ültünk a nagyszobában, Editke 
kétszer ment le a boltba sörért, pedig jól bevásároltunk. (Editkének így mégsem 
tudjuk megvenni azt a tavaszi bőrcipőt, de nem baj, mert a sógornőm ígért vala-
mi használtakat.) Kicsit nehéz volt tartani a frontot, mert egy idő után minden 
házasember a nemi élettel viccelődött, s ott voltak Editke osztálytársai is, pirul-
tak rendesen.

Tizenegy körül ment el az utolsó vendég, minden poharunk mosatlan. Utolsó 
erőmmel hajat is kell mosnom, holnap munkanap. A  születésnapom óta nem 
voltam ilyen fáradt, nagy buli volt, jól megünnepeltek akkor is, sokat főztem, két 
tortát sütöttem, s utána még a konyhabútort is lemostam, mert nálunk a család-
ban mindenkinél ragyog a konyhabútor (is). Lehet, azért a poharakat nem mo-
som ma már el, megvárnak holnap, ha minden jól megy, öt körül itthon vagyok, 
addig csak nem jön hozzánk senki. Milyen hamar elteltek a szabadnapok.”
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Vörösborban párolt, töltött körte

Vegyük a valódi húsvéti sódart, amelyről azt mondja az 
ember: „Érdemes volt a nagyböjtöt, a vele járó szabályo-
kat, kivételes önmegtartóztatásokat, néha fájdalmasan 
ható koplalásokat becsületesen megtartani, mert íme, 
megérkezett a jutalom!”

 Krúdy Gyula: A húsvéti sódar titka, 1933

Hozzávalók 2 adaghoz:

2 db conference körte, 
fél liter vörösbor, 
10 dkg füstölt sajt, 
3 szelet sonka, 
1 szál zöldhagyma, 
2 db retek, 
evőkanálnyi tejfölös 
majonéz, 
só, bors

Minden ünnepnek meg-
van a maga hagyománya 
a konyhában is, azaz min-
den családnak megvannak 
a kőbe vésett ünnepi éte-
lei. Ezzel nem is kívánunk szembemenni, csupán kis újító szándékkal belopni a 
húsvét reggeli asztalra egy ízeket egyesítő fi nom töltött körtét, amit előtte vörös-
borban párolunk. Talán nem vetekszik Krúdy húsvéti sódarjával, amely a hosszas 
böjt utáni jutalomként került tányérjára, de egy könnyed hidegtálat megkoro-
názhatunk a sonka, főtt tojás, retek, zöldhagyma, füstölt sajt keverékével töltött 
körtékkel. Ahhoz, hogy az ízeket külön is érezhessük, az egyetlen titok, hogy a 
hozzávalókat ne reszeljük, hanem apró kockákra vágva forgassuk össze kevés 
tejfölös majonézzel, amelyet aztán sózzunk, borsozzunk ízlés szerint. Ez valami-
vel időigényesebb eljárás, de az eredmény miatt érdemes megfontolni. A meg-
hámozott körtéket félbevágva, magházukat eltávolítva és a töltelékhez a kellő 
mélyedést kiskanállal kivájva, helyezzük a forrásban levő vörösborba, melyben 
nagyjából tíz percig hagyjuk őket párolódni. Ha a töltelék hozzávalói külön-kü-
lön is a húsvéti asztal szerves elemei, ebben a formában történő együttes felszol-
gálásukkal is garantált sikert aratunk. Szép ünneplést kívánunk!
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ÁT A kertben folyamatosan gyűl a munka, de közben fi gyeljünk a madaraink-
ra is. Az itatás nemcsak egész évben végzendő aktív madárvédelmi tevé-
kenység, de egyben a madarak gyors odaszoktatásának legjobb módszere 

is. Amikor egy új helyszínen kezdünk el etetni meg itatni, a madaraknak olykor 
időre van szükségük, hogy a számukra kedvező változásokat észrevegyék. 

Sárgyűjtőhelyek létesítése a fecskéknek
Az egyre szárazabbá váló tavaszokon és nyarakon fontos feladat a sár fészek-

építő-anyag biztosítása a fogyatkozó állományú fecskék számára.
Ha a kertben létesítünk sár-

gyűjtőhelyet, a  megtisztított ta-
lajba ássunk egy sekély, mintegy 
fél ásónyomnyi mélységű gödröt, 
s  béleljük ki műanyag fóliával. 
Ez  megakadályozza a víz elszi-
várgását, segíti a sárgyűjtőhely 
nedvesen tartását. A kiásott föld 
nagyobb göröngyeit aprítsuk fel, 
majd a „fi nomított” talajt lapá-
toljuk vissza a fóliára. Belocso-
lás előtt simítsuk el a földet úgy, 
hogy kissé a gödör belseje felé 
lejtsen. Különösen füstifecskés 
területen érdemes a sárba száraz 
füvet keverni, amit a madarak 
kötőanyagként beépítenek a sár-
gombócok közé. Ha lehet, agya-
gos földet használjunk, mert ez 
jobb tapadást biztosít.

Panel- és irodaházakban, la-
kótelepeken a  fecske sár gyűjtő-
helyet 40–50 cm átmérőjű kerek 
vagy 100x50 cm-es műanyag vi-
rágalátét tálcákba készíthetjük 
el. A  kellően fi nom földet egy-
szerűen szórjuk bele, simítsuk 
el, majd öntözzük mindaddig, 
amíg meg nem áll rajta a víz. 
A tálcás sárgyűjtőt hagyhatjuk a 
földön, de erkélyen, teraszon kis 
asztalra vagy párkányra téve kí-
nálhatjuk fel a fecskéknek.

Molnárfecske sárgyűjtés közben. 
Răzvan Zinica felvétele

Füstifecskék. Szabó József felvétele
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Mesterséges fecsketelepek kihelyezése
Ahhoz, hogy megfelelő műfészekkel tudjuk őket segíteni, ismernünk kell két 

sárfészket építő fecskénk egymástól részben eltérő költési viselkedését.

A molnárfecske
– zárt fészket épít egészen a tető síkjá-

ig feltolva, kis bejárati nyílással;
– elsősorban épületek eresze alatt, 

ablak-, erkély- és tornácbeugróban;
– egyes fészket is épít, de ha teheti, 

több száz, több ezer egymásra épülő 
fészekből álló, zsúfolt kolóniát alkot;

– a nagyvárosokba, a lakótelepekre is 
követ bennünket

A füstifecske
– nyitott fészket épít, a tető síkjától 

távolabb, attól akár méterekkel is 
lejjebb;

– elsősorban istállók belsejébe (de 
eresz alatt is);

– egyes fészket is épít, de ha teheti, 
laza csoportban költ, fészkei általá-
ban nem érintkeznek egymással;

 – erősen kötődik az állattartáshoz, 
a falusias  környezethez.

Sarlósfecskeodúk kihelyezése
Mesterséges sarlósfecskeodúk
A legtöbb odú- és üreglakó madárhoz hasonlóan a sarlósfecskék is jól telepít-

hetők mesterséges eszközökkel, amire két típus is kínálkozik: az egy pár befo-
gadására alkalmas, szimpla odúk az esőtől védett erkély- és ablakbeugrókba he-
lyezhetők ki, a háromrekeszes telepeket a tetők esőnek kitett párkányzatára és a 
felépítmények sík felületeire, a falakra érdemes kihelyezni, úgy, hogy a röpnyílás 
kifelé nézzen.

A legfontosabb az odúk biztonságos rögzítése!
Végső esetben a sarlósfecskeodúk az épület vagy a tetőfelépítmények tetejéről 

lelógatva is kihelyezhetők, azonban ezek stabil rögzítése a legnehezebb és az 
odúellenőrzések sem végezhetők el.

Fecskepelenkák felszerelése
Fecskepelenka molnárfecskefészek alatt  szinte bármilyen környezetben fel-

szerelhető, és akár gyerekekkel együtt is elkészíthető, egyszerű eszköz.

Cîmpan Kinga
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Erdélyi építész, író. Kolozsváron több 
épületet is tervezett. A Házsongárdi 
temetőben nyugszik. Neve a rejtvény 
sárga kockáiban olvasható.
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VÍZSZINTES
  1. A megfejtés
  4. Sáncot ás
  6. Szarvasfajta
  7. Folyó, Olt 
 „testvére”

VAJNÁR ILONA rejtvénye

FÜGGŐLEGES
  1. Kígyó A dzsungel 

könyvében 
  2. Tejtermék
  3. Állatlakás
  5. Dől
  7. Ezen a napon
  8. Ostya páros betűi

Az első hivatásos magyar színtársulatot 1792-ben 
Kolozsváron alapították. Kezdetben a mai Jókai ut-
cán található Rhédey-palotában mutatták be elő-
adásaikat, majd 1821-ben a Farkas utcai színházba 
költöztek, amely a maga nemében szintén első 
volt, hiszen az első magyarországi színházépület! 
1906-ban a társulat tűzvédelmi okokból ismét új 
épületbe, a Hunyadi téri színházba költözött, ame-
lyet az akkor Európa-szerte nagyon népszerű Fell-
ner és Helmer építészpáros tervezett, és az első 
kolozsvári padlófűtéses épület volt. 
Az első hivatásos magyar társulat a mai sétatéri 
színházban működött, ahol Janovics Jenő színház-
igazgató és a magyar fi lmgyártás egyik úttörője 
1912-ben mozit és fi lmgyárat működtetett. 1920-
ig 70 fi lmet gyártottak, és többek között itt kezdte 
pályafutását Michael Curtiz (Kertész Mihály), 
a Casablanca című híres fi lm rendezője. 

TUDTAD?



Ady Endrére emlékezünk (9.)
Verssorok: vízsz. 1. / függ. 14. / vízsz. 18., függ. 27., függ. 19.
Verscím a dőlten számozott négyzetekben.

VÍZSZINTES: 12. Kutatják 13. ... Aldrin (űr-
hajós, a második ember a Holdon) 14. Köny-
nyű lábbelipárja 15. Uniformisban van! 17. 
„... érted haltak, szent világszabadság” (Pe-
tőfi  Sándor) 20. Dudálni kezd! 21. Üzenet 
vége! 23. Párosan észlelő! 24. Kő ... nem 
marad (lerombolják) 26. Értékváltozás-gör-
be 29. Sörcseppek! 30. Ante meridiem (röv.) 
32. Színésznő (Deborah) 33. ...-érték (oldat 
kémhatását kifejező mennyiség) 34. Dide-
regve kuporog (tájszó) 37. Spanyol folyó 
39. Nőgyógyászati (latin előtag) 40. Gumi-
darab! 42. Az ábécé eleje 43. Sóhajtás 47. 
Vízpára 49. Mely személyt? 50. Satu egy-
neműi 51. Vekniszelet! 52. Hollandiai folyó 
54. Lehulló.

FÜGGŐLEGES: 2. Kissé dekadens! 3. Vala-
ki ütlegelésére utasít 4. Forgalomba hoz 5. 
Francia koronázóváros 6. Latin csont 7. Nem 
bentlakó diák 8. Örül, mint ... akasztani visz-
nek (szólás) 9. Lefejezett rab! 10. Rajzfi lm-
hős róka 11. „A” negyedik dimenzió 16. Vil-
lamos felsővezeték része 22. Izmos 25. Küzd 
(népiesen) 28. Törvény (olasz) 31. Szemgö-
dörbe szorított, keret nélküli szemüveg 33. 
Prágában található! 35. Uganda tartománya! 
36. Máramarosi falu Magyarlápos közelében 
38. Rag, a -ben párja 41. A napilap is ez 44. 
Harctéri halál jelzője 45. Állam (román) 46. 
Számnévhatározó 48. Alamizsna része! 51. 
Szájából nyálat lök ki 53. Becézett Eduárd 
55. Alá 56. Skócia határai!
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Péntek Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 400 éve, 1620-ban született Csáktornyán Zrínyi Miklós 
költő, hadvezér és politikus. 
190 éve, 1830-ban a Híd (ma Regele Ferdinand) utcában tűz-
vész pusztított, erre az 1839-ben elhelyezett emléktábla is utal. 
120 éve, 1900-ban hunyt el Munkácsy Mihály, a 19. század 
magyar festészetének nemzetközileg elismert mestere. 
115 éve, 1905-ben Fáy Sándor festőművész megnyitotta 
festőiskoláját a sétatéri Korcsolyapavilonban. 

Ha tiszta, meleg 
idő van, jó lesz a 
termés, ha nedves, 
csak középszerű.

2 Szombat Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; 
jelentése: győzelmes védő.

2 75 éve, 1945-ben a Magyar Népi Szövetség levélben kérte 
Pogăceanu prefektust, hogy védelmezze a Mátyás-szobrot, 
melyet előző nap gipsszel csúnyán bemázoltak.

3 Vasárnap Irma, Tímea, Evelin  
Anyák napja 
Szt. Fülöp és Jakab apostolok

Irma – az Irm- kezdetű germán 
női nevek önállósult becézője. 
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó, tisztelet.

3 750 éve, 1270-ben hunyt el a Margit-szigeten IV. Béla Ár-
pád-házi magyar király; nevéhez fűződik az ország tatárjárás 
utáni újjáépítése, ezért „második honalapító”-nak is nevezik. 
75 éve, 1945-ben a Zsidó Hitközség felhívására a Zsidó 
Kórház udvarán gyülekezett a város zsidósága, hogy meg-
emlékezzék a gettósításról és deportálásról.

4 Hétfő Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó.  
Mónika – 1. – görög eredetű; jelen-
tése: magányos, egyedül élő; 2. – 
latin eredetű; jelentése: intő, figyel-
meztető, tanító; 3. – karthágói–pun 
eredetű; jelentése: istennő.

4 95 éve, 1925-ben született Buzánszky Jenő, az Aranycsapat 
hátvédje, olimpiai aranyérmes. 
30 éve, 1990-ben az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspökévé választották dr. Csiha Kálmán marosvásárhelyi 
lelkészt.

5 Kedd Gothárd, Irén, Györgyi, Erna, 
Kocsárd  
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike.

5 140 éve, 1880-ban indult Budapestről az első Keleti 
Gyorsvonat, mely másnap Kolozsváron is áthaladva Brassó 
érintésével Bukarestet kötötte össze a magyar fővárossal.

6 Szerda Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelenté-
se: béke, védelem, körülkerített 
terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 45 éve, 1975-ben hunyt el Bécsben Mindszenty József, 
Esztergom érseke, Magyarország hercegprímása.

7 Csütörtök Gizella, Dalma, Tünde  
Urunk mennybemenetele, 
Áldozócsütörtök 
Boldog Gizella

Gizella – 1. – germán eredetű; je-
lentése: női túsz, női kezes. 2. – a 
Gisel-, Geisel- kezdetű germán női 
nevek önállósult rövidülése.

7 955 éve, 1065-ben hunyt el Passauban Boldog Gizella 
magyar királyné, Szent István király felesége, Szent Imre 
királyfi anyja. 
815 éve, 1205-ben hunyt el Bécsben III. László magyar 
király.

8 Péntek Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8 185 éve, 1835-ben született Kolozsváron Székely Bertalan 
festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar 
történelmi festészet egyik legnagyobb képviselője.

9 Szombat Gergely, Izabella, Karola, Katin-
ka, Beáta

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

9
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1 Péntek Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 400 éve, 1620-ban született Csáktornyán Zrínyi Miklós 
költő, hadvezér és politikus. 
190 éve, 1830-ban a Híd (ma Regele Ferdinand) utcában tűz-
vész pusztított, erre az 1839-ben elhelyezett emléktábla is utal. 
120 éve, 1900-ban hunyt el Munkácsy Mihály, a 19. század 
magyar festészetének nemzetközileg elismert mestere. 
115 éve, 1905-ben Fáy Sándor festőművész megnyitotta 
festőiskoláját a sétatéri Korcsolyapavilonban. 

Ha tiszta, meleg 
idő van, jó lesz a 
termés, ha nedves, 
csak középszerű.

2 Szombat Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; 
jelentése: győzelmes védő.

2 75 éve, 1945-ben a Magyar Népi Szövetség levélben kérte 
Pogăceanu prefektust, hogy védelmezze a Mátyás-szobrot, 
melyet előző nap gipsszel csúnyán bemázoltak.

3 Vasárnap Irma, Tímea, Evelin  
Anyák napja 
Szt. Fülöp és Jakab apostolok

Irma – az Irm- kezdetű germán 
női nevek önállósult becézője. 
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó, tisztelet.

3 750 éve, 1270-ben hunyt el a Margit-szigeten IV. Béla Ár-
pád-házi magyar király; nevéhez fűződik az ország tatárjárás 
utáni újjáépítése, ezért „második honalapító”-nak is nevezik. 
75 éve, 1945-ben a Zsidó Hitközség felhívására a Zsidó 
Kórház udvarán gyülekezett a város zsidósága, hogy meg-
emlékezzék a gettósításról és deportálásról.

4 Hétfő Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó.  
Mónika – 1. – görög eredetű; jelen-
tése: magányos, egyedül élő; 2. – 
latin eredetű; jelentése: intő, figyel-
meztető, tanító; 3. – karthágói–pun 
eredetű; jelentése: istennő.

4 95 éve, 1925-ben született Buzánszky Jenő, az Aranycsapat 
hátvédje, olimpiai aranyérmes. 
30 éve, 1990-ben az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspökévé választották dr. Csiha Kálmán marosvásárhelyi 
lelkészt.

5 Kedd Gothárd, Irén, Györgyi, Erna, 
Kocsárd  
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike.

5 140 éve, 1880-ban indult Budapestről az első Keleti 
Gyorsvonat, mely másnap Kolozsváron is áthaladva Brassó 
érintésével Bukarestet kötötte össze a magyar fővárossal.

6 Szerda Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelenté-
se: béke, védelem, körülkerített 
terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 45 éve, 1975-ben hunyt el Bécsben Mindszenty József, 
Esztergom érseke, Magyarország hercegprímása.

7 Csütörtök Gizella, Dalma, Tünde  
Urunk mennybemenetele, 
Áldozócsütörtök 
Boldog Gizella

Gizella – 1. – germán eredetű; je-
lentése: női túsz, női kezes. 2. – a 
Gisel-, Geisel- kezdetű germán női 
nevek önállósult rövidülése.

7 955 éve, 1065-ben hunyt el Passauban Boldog Gizella 
magyar királyné, Szent István király felesége, Szent Imre 
királyfi anyja. 
815 éve, 1205-ben hunyt el Bécsben III. László magyar 
király.

8 Péntek Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8 185 éve, 1835-ben született Kolozsváron Székely Bertalan 
festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar 
történelmi festészet egyik legnagyobb képviselője.

9 Szombat Gergely, Izabella, Karola, Katin-
ka, Beáta

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

9



2019–2020
MÁJUS342

K
A

LE
N

DÁ
R

IU
M

Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Népi időjóslások

10 Vasárnap Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelenté-
se: a növény maga. Ármin – latin 
eredetű; jelentése: hadi férfi.

10 80 éve, 1940-ben „Európa egyik legmodernebb polgári 
repülőterének” építését fejezték be Szamosfalván, naponta 
indult járat Bukarestbe.

11 Hétfő Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11 435 éve, 1585-ben Kolozsvár város százfős tanácsa határo-
zatot hozott egy új temetőkert – a későbbi Házsongárdi te-
mető – megnyitására, a sírkert bekerítéséről is intézkedtek.

12 Kedd Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz,  
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 175 éve, 1845-ben hunyt el Linzben Batsányi János költő. Sok bort hoz a há-
rom -ác, / ha felhőt 
egyiken se látsz.  
Fagyosszent

13 Szerda Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított.

13 130 éve, 1890-ben született Nagyenyeden Makkai Sándor 
író, református püspök. 
75 éve, 1945-ben megalakult a Romániai Magyar Írók Szö-
vetsége, elnöke Nagy István, alelnöke Szabédi László.

Fagyosszent

14 Csütörtök Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 25 éve, 1995-ben hunyt el Budapesten Kozmutza Flóra 
pszichológus, Illyés Gyula felesége, József Attila kezelője.

Fagyosszent

15 Péntek Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség.

15 100 éve, 1920-ban született Bereczky Magda operaénekes-
nő, a kolozsvári magyar opera énekese.

Pünkösd napi esés-
re / Ne várj áldást 
vetésre.

16 Szombat Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 175 éve, 1845-ben Kolozsvárt vendégeskedett Deák Ferenc 
és Vörösmarty Mihály.

Aki vízen érkezett, 
ezért gyakran hoz 
esőt.

17 Vasárnap Andor, Ede, Brúnó, Paszkál 
Pünkösdvasárnap  
A Szentlélek eljövetele

Paszkál – görög–héber–latin ere-
detű; jelentése: húsvét.

17 625 éve, 1395-ben hunyt el Budán Anjou-házi Mária ma-
gyar királynő, Nagy Lajos király leánya, az első magyar női 
uralkodó.

18 Hétfő Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
Pünkösdhétfő 
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyrabecsült.

18 190 éve, 1830-ban született Veszprémben Goldmark Károly 
zeneszerző, a Sába királynője című opera alkotója. 
75 éve, 1945-ben a Józsa Béla Athenaeum Nagy István ve-
zette közgyűlése új vezetőséget választott: Szentimrei Jenő 
elnök, Jordáky Lajos alelnök lett.

19 Kedd Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: tiszafa; 2. – az Iván szláv 
becézője.  
Milán – szláv eredetű; jelentése: 
kedves.

19 415 éve, 1605-ben Kolozsvár hűségesküt tett az új fejede-
lemnek, Bocskai Istvánnak. 
25 éve, 1995-ben hunyt el Budapesten Páskándi Géza író, 
költő, drámaíró (*1933. május 18., Szatmárhegy).

20 Szerda Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 100 éve, 1920-ban a 70 éves Dezséri Gyula, a kolozsvá-
ri magyar Nemzeti Színház örökös tagja, a némafilmek 
népszerű szereplője búcsúfellépését tartotta, ezt követően 
áttelepedett Budapestre.
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10 Vasárnap Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelenté-
se: a növény maga. Ármin – latin 
eredetű; jelentése: hadi férfi.

10 80 éve, 1940-ben „Európa egyik legmodernebb polgári 
repülőterének” építését fejezték be Szamosfalván, naponta 
indult járat Bukarestbe.

11 Hétfő Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11 435 éve, 1585-ben Kolozsvár város százfős tanácsa határo-
zatot hozott egy új temetőkert – a későbbi Házsongárdi te-
mető – megnyitására, a sírkert bekerítéséről is intézkedtek.

12 Kedd Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz,  
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 175 éve, 1845-ben hunyt el Linzben Batsányi János költő. Sok bort hoz a há-
rom -ác, / ha felhőt 
egyiken se látsz.  
Fagyosszent

13 Szerda Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított.

13 130 éve, 1890-ben született Nagyenyeden Makkai Sándor 
író, református püspök. 
75 éve, 1945-ben megalakult a Romániai Magyar Írók Szö-
vetsége, elnöke Nagy István, alelnöke Szabédi László.

Fagyosszent

14 Csütörtök Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 25 éve, 1995-ben hunyt el Budapesten Kozmutza Flóra 
pszichológus, Illyés Gyula felesége, József Attila kezelője.

Fagyosszent

15 Péntek Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség.

15 100 éve, 1920-ban született Bereczky Magda operaénekes-
nő, a kolozsvári magyar opera énekese.

Pünkösd napi esés-
re / Ne várj áldást 
vetésre.

16 Szombat Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 175 éve, 1845-ben Kolozsvárt vendégeskedett Deák Ferenc 
és Vörösmarty Mihály.

Aki vízen érkezett, 
ezért gyakran hoz 
esőt.

17 Vasárnap Andor, Ede, Brúnó, Paszkál 
Pünkösdvasárnap  
A Szentlélek eljövetele

Paszkál – görög–héber–latin ere-
detű; jelentése: húsvét.

17 625 éve, 1395-ben hunyt el Budán Anjou-házi Mária ma-
gyar királynő, Nagy Lajos király leánya, az első magyar női 
uralkodó.

18 Hétfő Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
Pünkösdhétfő 
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyrabecsült.

18 190 éve, 1830-ban született Veszprémben Goldmark Károly 
zeneszerző, a Sába királynője című opera alkotója. 
75 éve, 1945-ben a Józsa Béla Athenaeum Nagy István ve-
zette közgyűlése új vezetőséget választott: Szentimrei Jenő 
elnök, Jordáky Lajos alelnök lett.

19 Kedd Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Ivó – 1. – germán eredetű; jelen-
tése: tiszafa; 2. – az Iván szláv 
becézője.  
Milán – szláv eredetű; jelentése: 
kedves.

19 415 éve, 1605-ben Kolozsvár hűségesküt tett az új fejede-
lemnek, Bocskai Istvánnak. 
25 éve, 1995-ben hunyt el Budapesten Páskándi Géza író, 
költő, drámaíró (*1933. május 18., Szatmárhegy).

20 Szerda Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20 100 éve, 1920-ban a 70 éves Dezséri Gyula, a kolozsvá-
ri magyar Nemzeti Színház örökös tagja, a némafilmek 
népszerű szereplője búcsúfellépését tartotta, ezt követően 
áttelepedett Budapestre.
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21 Csütörtök Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21

22 Péntek Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 360 éve, 1660-ban a Kolozsvár melletti Szászfenes hatá-
rában törökökkel harcolva sebesült meg II. Rákóczi György 
fejedelem.

23 Szombat Dezső, Renáta Dezső – latin–magyar eredetű; je-
lentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23

24 Vasárnap Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelen-
tése: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 

24

25 Hétfő Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Má-
ria Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 130 éve, 1890-ben született Nagyvázsonyban Várnai Zseni 
József Attila-díjas költő, író (†1981. október 16., Budapest). 
65 éve, 1955-ben hunyt el Budapesten Fedák Sári énekes-
primadonna, Molnár Ferenc író második felesége.

Orbán napján sok-
szor fagy van, tartja 
a néphit, de utána 
már nem fordul elő.

26 Kedd Evelin, Gyöngyvér, Aladár, 
Gerda 
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia 
(Eveline) és angol (Evelyn) to-
vábbképzése; 2. – kelta–skót ere-
detű; jelentése: kellemes, kedves, 
tetszetős, jókedvű.

26

27 Szerda Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27

28 Csütörtök Emil, Csanád, Vilma, Szt. Emil Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 110 éve, 1910-ben hunyt el Budapesten Mikszáth Kálmán 
író, országgyűlési képviselő, az MTA tagja. 
75 éve, 1945-ben felavatták a Ferenc József (ma Horea) úti 
Szamos-hidat.

29 Péntek Ervin, Magdolna, Kund Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29

30 Szombat Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek átvitele, 
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becé-
zett formája (eredetileg férfinév-
ként volt használatos).  
Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

30

31 Vasárnap Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök. 

31 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron Orosz Endre régész, 
szerkesztő, monográfus.
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21 Csütörtök Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk 

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21

22 Péntek Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 360 éve, 1660-ban a Kolozsvár melletti Szászfenes hatá-
rában törökökkel harcolva sebesült meg II. Rákóczi György 
fejedelem.

23 Szombat Dezső, Renáta Dezső – latin–magyar eredetű; je-
lentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23

24 Vasárnap Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. – héber eredetű; jelen-
tése: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 

24

25 Hétfő Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Má-
ria Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 130 éve, 1890-ben született Nagyvázsonyban Várnai Zseni 
József Attila-díjas költő, író (†1981. október 16., Budapest). 
65 éve, 1955-ben hunyt el Budapesten Fedák Sári énekes-
primadonna, Molnár Ferenc író második felesége.

Orbán napján sok-
szor fagy van, tartja 
a néphit, de utána 
már nem fordul elő.

26 Kedd Evelin, Gyöngyvér, Aladár, 
Gerda 
Néri Szt. Fülöp

Evelin – 1. – az Éva francia 
(Eveline) és angol (Evelyn) to-
vábbképzése; 2. – kelta–skót ere-
detű; jelentése: kellemes, kedves, 
tetszetős, jókedvű.

26

27 Szerda Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt.  
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27

28 Csütörtök Emil, Csanád, Vilma, Szt. Emil Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 110 éve, 1910-ben hunyt el Budapesten Mikszáth Kálmán 
író, országgyűlési képviselő, az MTA tagja. 
75 éve, 1945-ben felavatták a Ferenc József (ma Horea) úti 
Szamos-hidat.

29 Péntek Ervin, Magdolna, Kund Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29

30 Szombat Janka, Nándor, Zsanett  
Szt. István ereklyéinek átvitele, 
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becé-
zett formája (eredetileg férfinév-
ként volt használatos).  
Zsanett – a Johanna francia 
alakváltozata.

30

31 Vasárnap Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök. 

31 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron Orosz Endre régész, 
szerkesztő, monográfus.
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Az Est, 1920. május 21.

Apáthy István szomorú sorsa

– Az Est tudósítójától –

Erdélyből érkezett lapokból értesülünk Apáthy Istvánnak vértanúságáról és 
üldöztetéséről. Megtudjuk, hogy a nagy hazafi  és kiváló tudós ez idő szerint 
Szebenben él szigorú internáltságban.

A  Chemarea című bukaresti újság maga kikel az ellen a bánásmód ellen, 
amelyben Apáthyt részesítik. A lap cikke a következőképpen szól:

„Apáthy ellen, az európai hírű bakteriológus ellen a hadbíróság eljárást in-
dított izgatás miatt és el is ítélte. Jorga felszólalása a főtörvényszéket jobb meg-
győződésre bírta, s Apáthyt a felebbviteli fórumon felmentették. Tehát minden ál-
lamban, amelyben a törvényeknek jelentőségük van, szabaddá lett volna. Apáthy 
tehát vonatba ült és elindult Kolozsvárra.”

„Erdély bércei közt friss levegőt szívhatott magába… de csak Szebenig. Itt 
aztán a szabadság csattogtatott a szárnyaival, és Apáthy a parancsnokság küszö-
bén eltűnt. Szebenben visszatartották a nagy magyar tudóst, és megakadályozták 
Kolozsvárra menetelét.”

„Erdély a rabság járma alatt nyög“– írja a bukaresti lap. – „Ha valaki utazni 
akar valahová, nem elég vonatra ülnie, hanem baksisokat kell fi zetnie, hogy me-
netjegyét érvényesítsék. Apáthynak a baksis jótéteményét sem engedték meg. Őt 
katonailag tartóztatták le és internálták.”

A bukaresti újság élesen kikel cikkében a katonai hatóság ellen, amely a ki-
váló tudóst magyarsága miatt megakadályozza tudományos munkásságában, és 
követeli szabadon bocsátását.
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Az Est, 1920. május 21.

Vádirat a román kormány hatalmi 
túlkapásai ellen
Janovics kolozsvári színigazgató cikke az Adeverulban

– Az Est tudósítójától –

A bukaresti Adeverulban »Cuvinte sincere« (Őszinte szavak) címen több hasá-
bos cikk jelent meg, amelyben le van írva, hogy a román uralom milyen ázsiai 
módon akar »kultúrát terjeszteni« a magyar Erdélyben. A  román újság csillag 
alatt megjegyzi, hogy ez a cikk eredetileg egy kolozsvári magyar lapban látott 
napvilágot, de megcenzurázva, helyenkint elferdítve, ő azonban egész terjedel-
mében lenyomtatja a fulmináns vádiratot, hogy lássa be végre a román kormány, 
miképpen nem szabad visszaélni a hatalommal.

A cikk, amelynek írója dr. Janovics Jenő, a kolozsvári nemzeti színház igaz-
gatója, bevezetésképpen vádolja a román államhatalmat, hogy a kultúrának oly 
szent helyeit, amilyen a kolozsvári magyar egyetem, a magyar konzervatórium, a sok 
magyar iskola, mind-mind bezáratta, a gyönyörű kolozsvári színházat, amely köz-
adakozásból épült, tehát nem állami tulajdon, fegyveres erővel sajátította ki.

Gúnnyal írja meg, hogy a kolozsvári színtársulatot a románok kitelepítették a vá-
ros szélén lévő nyári színkörbe, amelyet télen nem lehet fűteni, s mikor ott is zsúfolva 
voltak az előadások, – dermesztő hidegben didergett színész és közönség egyaránt – 
a kolozsvári román cenzúra mindenféle ürügyet keresett, hogy lehetetlenné tegye a 
magyar színielőadásokat. Betiltotta Shakespeare Julius Cesarját, Coriolanusát, része-
ket törölt Hamletből, mert »nem engedhet forradalmat hirdetni a színpadról«, betiltot-
ta Rostand Sasfiókját, Sardou Fedoráját, mint »nihilista propagandadrámát«, magyar 
klasszikusokat egyáltalán nem szabad játszani a kolozsvári magyar színházban.

A bukaresti román újság az erdélyi magyar lapból kicenzurázott részt is közli, 
amely arról szól, hogy miután ezek a zaklatások nem használtak, a nagyszebeni 
román kormányzótanács pénzügyileg akarta megfojtani a kolozsvári magyar szí-
nészetet és bolsevista tervet eszelt ki: kormánybiztost küldött a kolozsvári magyar 
színházra, aki aztán összehívta a magyar társulat tagjait, színészeket és műszaki 
személyzetet, s  arra buzdította őket, hogy kommunizálják a magyar színházat, 
akkor számíthatnak a románok állami támogatására. Erről jegyzőkönyv tanús-
kodik, írja az Adeverul, a cél pedig az volt, hogy aztán szétverjék a magyar szín-
társulatot, mint valami bolsevista bandát. De  a magyar színészek felháborodva 
utasították el a tervet, és Janovics megtagadta a követelt hűségeskü letételét.

– Szűnjék meg végre a barbár üldözés, és a magyar kultúra fojtogatása Erdély-
ben – így végződik az Adeverul cikke.
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Szent István temploma hitünk és 
magyarságtudatunk megerősítője

Kolozsvár Donát negyedi Szent 
István-temploma alapkövét 1991. ja-
nuár 23-án tették le dr. Czirják Árpád 
pápai prelátus, akkori kolozs-dobokai 
főesperes, a Szent Mihály-egyházköz-
ség plébánosa kezdeményezésére. 
Ünnepi beszédében elmondta: az  új 
templom égbe mutató tornya reményt 
kell hogy fakasszon a csüggedők szí-
vében. A  Donát úti orgonák között 
felcsendülő Szent István-templom ha-
rangja biztatás lesz számunkra, amit 
a próféta szavai találóan fejeznek ki: 
„Vigasztalódj, vigasztalódj, én szen-
vedő népem, mert nem tart már soká 
a megaláztatás!” Naivság volt azt hin-
ni, hogy a decemberi események után 
egyik napról a másikra megváltozik 
körülöttünk a világ. A  sötétség erői 
tovább működnek, sőt minél köze-
lebb érzik vesztüket, annál dühöseb-
ben hadakoznak a másképpen gon-
dolkodó, más kultúrát képviselő, más 
vallást gyakorló, más nyelvet beszélő vélt idegenek ellen, akiknek talán egyetlen 
és megbocsáthatatlan bűnük az, hogy egyáltalán léteznek. Nézzünk a magasba, 
a Szent István-templom épülő tornyára, és rendületlenül bízzunk a Gondviselő 
Istenben, aki elég hatalmas ahhoz, hogy kimentsen bennünket a végső vesze-
delemből. Váltsuk valóra Krisztus példabeszédét, a sziklára épített ház legyen a 
Szent István-templom.

A templomot Elkán György műépítész, szakíró tervezte, aki felügyelte annak 
kivitelezését is. Sajnálatos módon a Szent István-templom építését meg kellett 
szakítani, de a 2007-ben kinevezett Kovács Sándor, a Szent Mihály-egyházközség 
plébánosa, kolozs-dobokai főesperes 2010-ben folytatta a munkálatokat. Így fel-
épülhetett Isten újabb földi szentélye kincses városunkban.

A Kolozsvári Magyar Napok keretében 2011. augusztus 18-án szentelte fel a 
Donát negyedi Szent István-templomot msgr. dr. Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek. A templom harangjainak hívó szava és a papság kíséretében vonult 
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a helyszínre a főpásztor és Tamás Jó-
zsef segédpüspök.

A történelmi fontosságú eseményt 
megtisztelték jelenlétükkel a többi 
magyar egyház és a görögkatolikus és 
ortodox egyház képviselői. A kezdet-
ben zárt templomajtó előtti köszön-
tőbeszédében a 2017 decemberében 
elhunyt Kovács Sándor főesperes ki-
emelte: Szent István király keresztény 
vallási térítő és államalkotó uralkodó 
volt, ami a mai napig meghatározza 
tiszteletét és hatását.

Az  újonnan felszentelt Szent Ist-
ván-templom oltárában elhelyez-
tek egy, a  Szent Jobb-ból származó 
ereklyét, amelyet Erdő Péter bíbo-
ros, esztergom-budapesti érsek, Ma-
gyarország prímása adományozott. 
A  templombelsőt szépítő művészek 
vállalkoztak arra, hogy alkotásaikon 
keresztül a transzcendens szépségre 
irányítsák a hívek, a  templomba be-
lépők fi gyelmét: Egri István az üveg-
ablakokat és Xántus Géza a Szent 
István-képet festette. A  templom 
fémkerítését a hitét hűséggel gyakor-
ló Barta Bálint vállalkozó készítette 
és adományozta. A  templom szen-
telése azért is számított kimagasló 
eseménynek, mert utoljára 1943-ban 
szenteltek római katolikus templo-
mot Kolozsváron, a  Kerekdombon, 
Jézus Szent Szíve tiszteletére.

A  több mint ezer résztvevőnek 
csak a fele fért be a templomba, míg a 
többiek kivetítőn követhették a temp-
lomszentelés és főpásztori szentmise 
felemelő szertartását. Ünnepi prédi-
kációjában Jakubinyi György érsek 
hangsúlyozta, hogy 1991-ben sokan 
feleslegesnek tartották a templom-
építést. Azonban a kétkedőknek be 
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kell látniuk, hogy a templomépítés a hitünk jele. Kolozsvár magyar katolikus 
népe a megpróbáltatások ellenére is hisz abban, hogy évtizedek múlva is lesznek 
katolikusok, akik ezt a templomot megtöltik, és akik továbbra is anyanyelvükön 
hallgatják majd Isten igéjét. A keresztény ember szá mára az élő egyházközség a 
lényeges; és ha ez megvan, akkor felépíti és használja a templomot. Ezt a temp-
lomot úgy koptassátok, hogy több évtized után is eljöhessen a főpásztor, aki a 
javítások után megáldja a templomot – hangoztatta az érsek.

A bevonulás után az érsek szenteltvízzel hintette meg a papságot, a híveket és 
a templom falait. Az ereklyék elhelyezése után az oltárt és a falakat megkenték 
szent krizmával, majd fénybe borult a templom. Az oltár és az istenháza meg-
tömjénezése után Jakubinyi György az oltárasztalon tüzet gyújtott, és tömjént 
hintett a parázsra. Ezt követően a katolikus nőszövetség tagjai leterítették és 
virággal díszítették az oltárt. A szentáldozás szertartása után a főpásztor a ta-
bernákulumba helyezte az oltáriszentséget. A behelyezés után a tabernákulum 
ajtaját nyitva hagyta, újból tömjénezte, majd becsukása után meggyújtották az 
örökmécsest.

Ebből az alkalomból Kovács Sándor díszoklevélben részesítette többek között 
Jakubinyi György érseket, Tamás József segédpüspököt, Potyó Ferenc általános 
érseki helynököt, Szász János kanonokot, Czirják Árpád pápai prelátust és Elkán 
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György műépítészt, majd ünnepi áldással, a pápai himnusszal és nemzeti imánk-
kal zárult a szentmise.

Az elmúlt nyolc év folyamán a Szent Mihály-plébánia által ellátott Szent Ist-
ván-templom számos hitéleti és közéleti esemény színhelye volt. Ezek közül ki-
emelkedőek a Kolozsvári Magyar Napok idején megtartott Szent István-ünnepi 
búcsúk, amelyek hitünket – felekezetre való tekintet nélkül – és magyarságtuda-
tunkat erősítő eseményeknek bizonyultak.

A 2018-as búcsús szentmise végén országalapító királyunkat ábrázoló, kife-
jező mellszoborral gazdagodott a templom udvara. A műalkotást Vetró András 
szobrászművész készítette és Lázár Imre székelyföldi harangöntő mester öntötte 
formába. A szobrot Jakubinyi György érsek leplezte le.

Meggyőződésem szerint a Szent István-templom az erdélyi magyar népünk 
keresztény hitét, háláját, Istenbe és jövőnkbe vetett reménységét jelképezi. Arra 
tanít, hogy merjük vállalni az életet. Szívünkben az élő hittel, vállunkon az Is-
tentől jelölt, de részünkről tudatosan elvállalt kereszttel, emeljük tekintetünket 
a magasba. Ne járjunk földre szegezett szemmel, hanem Szent István oltalmával 
a magasba, és előre nézzünk. Arra kell törekednünk, hogy a társadalom, a kö-
zösségi és a családi élet, a kultúra, a gazdaság, az oktatás és nevelés területén az 
evangélium értékrendje szabja meg tetteinket, mert csak ez biztosíthat életünk 
minden területén helyes irányt.

Veres Stelian,
a Szent Mihály-egyházközség plébánoshelyettese
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Templom a Szent Korona mintájára

A Kányafő vagy Borjúmál árnyékából a Donát útra tekintő, modern archi-
tektúrájú Szent István-templomból a merész vonalvezetésű torony ragadja meg 
elsőként az arra járó tekintetét. A város legifjabb római katolikus templomáról 
tervezőjét, az 1975 és 1988 között Kolozsvár főépítészeként működő Elkán Györ-
gyöt kérdeztük.

Az elhatározás, hogy a Donát negyedben templom épüljön, már a rendszer-
váltás előtt megszületett. Az érsekségnek volt egy telke a Kül-Magyar utcában, 
amelyet a 80-as évek végén sikerült elcserélni az állammal két másikra, a Hajnal 
negyedben és a Donát úton. Már akkor elképzeltem, hogy kellene kinéznie a 
templomnak. 1990 tavaszán Hollandiában dolgoztam pár hónapig, s amikor ha-
zajöttem, Czirják Árpád prelátus úr azzal fogadott: Főépítész úr, tessék készíteni 
egy tervet. Néhány hét alatt elkészült a makett, amely aztán évekig ki volt állítva 
a Szent Mihály-templomban, mellette egy persellyel. Több pályázat is készült a 
templomra, de az egyháztanács az enyémet fogadta el.

Melyek voltak a fő szempontok, amelyeket a tervezéskor szem előtt kellett 
tartani?
Speciális maga a hely, mivel nem körbejárható, ide elhelyezve egy épület 

egész másként néz ki, mint ha egy tér közepén állna. 300 férőhelyes templom 
tervezése volt az elvárás, ami körülbelül 400 négyzetmétert jelent, ezt egy 20x20 
méteres négyzetben helyeztem el, aminek a tengelye merőleges az útra. Csillárt 
nem terveztem bele, megtörte volna a belső teret. A háromszög keresztmetszetű, 
felfelé keskenyedő torony büszke tartást ad a templomnak. Amikor Cs. Erdős Ti-
bor barátom meglátta, azt mondta: Te Gyuri, ez olyan, mint a Szent Korona. Van 
benne valami, az alaprajz hasonló, s mindkettőnek pántjai vannak. Tény, hogy 
részemről nem volt szándékosság benne, isteni sugallatra történt. A  templom 
háta mögé földszintes szolgálati épületet terveztem lakással, irodával, sekrestyé-
vel és hittanteremmel. Ezt utóbb Czirják atya kérésére átalakítottam, került rá 
még egy emelet és manzárd.

Amikor 1991-ben elkezdődött az építkezés, kevesen gondolták, hogy két 
évtizedig fog tartani.
Szerencsénk volt, mivel 1991-ben a kormány 5 millió lejjel támogatott min-

den olyan templomépítést, amelyre megvolt az építési engedély. Szeptember ele-
jén megvolt az engedélyünk, megkaptuk a pénzt, ami jelentős összeg volt, hiszen 
a beruházás teljes költsége nem érte el a 10 millió lejt. Abban az évben el is 
kezdődtek a munkálatok. Először a szolgálati épület készült el, ám a templomnak 
még csak a struktúrája volt meg, amikor elfogyott a pénz. Ez 1996-ban történt. 
Utóbb kiderült, hogy a munkálatok elhúzódása jótékony hatású volt. A  90-es 
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évek elején kevés volt a jó minősé-
gű építőanyag. A  templomra elő-
ször horganyzott lemez került, ami 
hamar tönkrement, ezért, miután 
az építkezés újraindult, lecseréltük 
igazi rézlemezre. A  hő- és a vízszi-
geteléshez szintén minőségi anyago-
kat tudtunk felhasználni. Eredetileg 
padlófűtést terveztem a templomba, 
de néhány nagyokos szakember bele-
szólt, s  fűtőtestes megoldást erősza-
kolt ki. A munkálatok félbeszakadása 
miatt ez nem valósult meg, 2009-ben 
aztán már mindenki belátta, hogy a 
padlófűtés a jobb megoldás.

Olyan lett a templom, amilyen-
nek megálmodta?
Történtek liturgiai változtatások 

az eredeti tervhez képest. Amikor 
Czirják atya hazajött egy római útjáról, szólt, hogy az oltárt áthelyezzük, a temp-
lom közepére kerül. Emiatt le kellett bontsuk a karzatot, mivel majdnem ráment 
az oltárra. A  padló anyagaként én vöröses gránitot képzeltem el, végül fehér 
márvány lett, de így is szép.

Hogyan élte meg a felszentelést?
Építészként az a meggyőződésem, hogy egy templom esetében az akusztika 

kiemelkedően fontos. Az egyetemen megtanultam, hogy egy épített tér akuszti-
kája a szerencsétől is függ, de természetesen tudatosan alakítani is lehet. Alig 
vártam, hogy meghalljam, milyen a kész templom akusztikája. Erre 2011 augusz-
tus 20-án került sor. Amikor meghallottam a kórust, majdnem elsírtam magam 
örömömben, annyira jól szólt.

Miben más templomot tervezni, mint világi jellegű épületet?
A templomépítésnek van egy speciális hangulata, jönnek közben a sugallatok.

Tervezett más templomot is?
Nem, de nem volt idegen tőlem. Édesapám, Elkán Károly építész vezette a 

Szeghalmi Bálint által tervezett nagyváradi réti református templom építését, 
aminek én gyerekként szemtanúja voltam, s asszisztáltam a nagyváradi Templom 
téri katolikus templom felújításánál is.

Pengő Zoltán
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Nyárády Antal (1920–1982)

Tanulmányait 1926-ban a ko-
lozsvári lutheránus elemiben kezd-
te, majd 1930-tól ugyanitt a piaris-
ta gimnáziumban folytatta, ahol 
1938-ban érettségizett. Szakmai 
fejlődését mindenekelőtt a családi 
környezete határozta meg – édes-
apja, Nyárády E. Gyula a harmin-
cas években már rég országosan 
és nemzetközileg ismert, nagyra 
becsült botanikus volt. Nyárády 
Antal 1938-ban iratkozott be a 
kolozsvári tudományegyetem ter-
mészettudományi karára; ugyan-
itt szerzett oklevelet 1942-ben. 
Egyetemi tanulmányai alatt nagy 
hatású professzorai voltak, többek 
között Emil Pop, majd később Soó 
Rezső. A Szegedről hazatért Ferenc 
József Tudományegyetemen már 
mint a Növényrendszertani és Geo-
botanikai Intézet gyakornoka Soó 
Rezső professzornál védte meg Ma-
gyarország vadontermő papaverfajai
című doktori értekezését (Acta Bot. 
Hung. V. kötet, 1942).

Tanárképző intézeti diplomamunkáját Kohl Erzsébet irányította (1948) – ez a 
Radnai-havasok virágtalan növényeiről készült feldolgozás egy nagy regionális 
fl orisztikai-geobotanikai monográfi a egyik fejezeteként kéziratban van. Főiskolai 
oktatói és tudományos pályáját előbb díjtalan, majd fi zetéses gyakornokként a 
kolozsvári tudományegyetem növényrendszertani és növényföldrajzi intézetében 
kezdte 1941-ben Soó Rezső irányítása alatt. 1943-ban – már tanársegédként – 
katonai szolgálatra osztják be (1943–1945), ezt követően hadifogoly. Hazatérte 
után előbb (1947) a kolozsvári Farkas utcai tanítóképzőben tanított, majd 1949-
ben helyettes professzori kinevezést kapott a Mezőgazdasági Intézet háború után 
megszervezett magyar tannyelvű részlegére. Doktorátusának elismerése után, 
1957-ben egyetemi nyilvános rendes tanárként véglegesítették. 1949-ben kap-
csolódott be külső munkatársként a Román Tudományos Akadémia keretében 
meginduló nagy román fl óramű munkálataiba, előbb mint tudományos kutató, 

A Nyárády család, középen Antal

Nyárády Antal leckekönyve 1939-ből
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1958-tól mint főkutató, majd 
később mint csoport- (196?), 
illetve részlegvezető (1966). 
Egyetemi professzorként pél-
dás rendszerességgel és igé-
nyességgel szervezte meg tan-
székén a botanikai oktatást; 
az itt szerzett tapasztalatokat 
az 1957 után átvett román 
nyelvű előadásain is kamatoz-
tatta. Tanári munkája mellett 
újjászervezte az intézetnek a 
múlt században alapított, de a 

háborús pusztítások miatt sokat szenvedett agrobotanikus kertjét, és megszer-
vezte az intézet tudományos herbáriumának a feldolgozását, kijelölve a további 
fejlesztés irányelveit. Elgondolásainak valóra váltása nyomán ez a két munka-
hely fokozatosan nemzetközileg is számon tartott botanikai műhellyé fejlődött. 
Hogy ez így történt, ahhoz jelentősen hozzájárult két – Nyárády Antal által 
kezdeményezett, megindított és szerkesztett – időszaki kiadvány, a  Mezőgaz-
dasági Intézet Agrobotanikus Kertjének a magkatalógusa (Index Seminum Horti 
Agrobotanici Cluj) és a kert tudományos közleménysorozata (Notulae Botanicae 
Horti Agrobotanici Cluj). Az  Index Seminum első száma 1962-ben jelent meg, 
a Notulae Botanicae közleményei 1966-ban indultak, előbb románul, majd 1975-
től rendszeresen a tudományban elismert világnyelveken (angolul, németül, 
franciául stb.) közvetítették az agrobotanikus kert munkatársai által elért új 
eredményeket a hazai és külföldi szakemberek felé. Az agrobotanikus kert és 
a herbárium újjászervezésével, valamint az intézményes munkát tükröző kiad-
ványsorozatok megindításával Nyárády professzornak szervezőként is jelentős 
hozzájárulása volt a romániai növénytani kutatás nemzetközi hírnevének öregbí-
téséhez, a szakmai-tudományos műveltség továbbfejlesztéséhez.

Tudományos munkásságának fő vonalát a tizenhárom kötetes nagy román 
fl óraműnek, a Flora RSR (Románia fl órája) Románia munkaközösségének a ke-
retében kifejtett tevékenysége képezi; ebben a vállalkozásban munkatársként és 
szerkesztőségi tagként egyaránt részt vett. Hét kötet megírásához járult személye-
sen hozzá, több mint 400 nyomtatott oldalnyi monografi kus feldolgozás (határo-
zókulcsok, leírások, rendszertani-mikroszisztematikai elterjedési adatok) elkészí-
tésével. Itt közölt feldolgozásai közül kiemelkedik néhány, elméleti és gyakorlati 
szempontból egyaránt igen fontos magasabb rendű növénycsaládnak, mint példá-
ul a boglárkaféléknek (Ranunculaceae), a  pillangósvirágúaknak (Papilionaceae 
= Fabaceae) és egyes pázsitfű nemzetségeknek (Gramineae = Poaceae) a mo-
nografi kus feldolgozása. A  növényrendszertani és fl orisztikai kérdések mellett 
munkásságában fontos szerepet kaptak a növényföldrajzi és geobotanikai jellegű 
kutatások, de foglalkozott növénymorfológiai, növényanatómiai és etnobotanikai 
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tóföldi gyomnövényekről szóló könyve megírásának 
idejétől – fi gyelme, többek között gyakorlati meg-
fontolásból, a  gyomprobléma felé fordult. A  gyo-
mok csíranövény-állapotával kapcsolatos vizsgála-
tai – melyeket munkatársaival, Florica Julával és 
Pázmány Dénessel végzett – világszerte fi gyelmet 
keltettek, és a kutatások szintézisként összeállított 
csíranövény-határozójuk angol nyelven külföldön is 
megjelent. Ez a kutatási irány egyenesen beletorkol-
lott abba az országos gyomtérképezési programba, 
melynek kidolgozásában az irányító anyagok össze-
állításával Nyárády professzor ugyancsak tevékeny 

részt vállalt. Ezeket az anyagokat aztán Erdély több megyéjében külön is kiadták; 
a kiadványok ma is segítik az agrármérnökök szakmai továbbképzését és gyakor-
lati munkáját. A Romániában honos növényfajok földrajzi elterjedésének pontos 
megállapítása érdekében a hatvanas évek derekától kibontakozó kutatások meg-
szervezésére egyedül és az akadémiai kutatócsoportban dolgozó munkatársával, 
E. C. Vicollal kidolgozott módszertani irányelveit és útmutatóit a chorológiai ku-
tatásokkal foglalkozó szakemberek megsegítésére, egy távlati és rendszeres kuta-
tási program megfelelő előkészítésének szándékával írta. A Román Tudományos 
Akadémia hivatalos küldötteként részt vett a Kárpát-fl óra térképezési bizottságá-
nak előkészítő munkájában, 1955 óta tagja a Román Biológiai Társaságnak és a 
nemzetközi növénytaxonómiai társaságnak (International Assotiation for Plant 
Taxonomy, Utrecht, 1966). Diákkora óta rendszeresen végzett terepkutatásai so-
rán nagy mennyiségű új herbáriumlappal gazdagította a hazai és (cserék révén) a 
külföldi gyűjteményeket – elsősorban Erdélyből és a Kárpátok havasi övezetéből, 
de Csehszlovákiából, Bulgáriából és Jugoszláviából származó anyaggal is. Ezek-
nek a gyűjtéseknek a nagy része a kolozsvári mezőgazdasági intézet tudományos 
herbáriumában, illetőleg a Nyárády családnak a nagyszebeni Bruckenthal Mú-
zeum által 1980-ban megvásárolt gyűjteményében a kutatók rendelkezésére áll. 
Nyárády Antal főiskolai pályafutásának évtizedei alatt – 1975 júliusáig, még a 
háború során megromlott egészségi állapotának súlyosabbra fordulásáig – mező-
gazdasági mérnökök százait nevelte a növények ismeretére és szeretetére.

Összeállította: Szabó Beáta

Források:
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon: Nyárády Antal (http://lexikon.kriterion.

ro/szavak/3242/)
Szabó T. Attila: Természettudományos arcképcsarnok: Nyárády Antal (Műve-

lődés, 1981. 3. sz., 46–47.)
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Május 15-én Bereczky 
Magda (1920–1987) 
ope rett-énekesnő len-

ne százéves. Nagyteremiben 
született. Már 1937-ben fellé-
pett a kolozsvári színházban. 
A  kolozsvári Állami Magyar 
Opera felállításakor ennek tár-
sulatához szegődött. Elsősor-
ban operettszerepeket énekelt, 
Lehár, Strauss, Kálmán Imre 
szinte valamennyi bemutatott 
művében fellépett. Néhány fi lm-
ben is szerepet kapott. Férjével, 
Szentes Ferenc énekművésszel 
együtt Szombathelyi Béla szí-
nész klasszicizáló kövű sírjába 
temették őket. E sír a II. A par-
cellában, a Sigmond-mauzóleum 
mellett található.

Május 31-én Orosz Endre
(1871–1945) régész halálának a 
75. évfordulójára emlékezünk. 
Kolozsvárt született, tanító-
képzőt végzett, majd 1899-től 
1920-ig Apahidán volt tanító. 
Utóbb pár évig Kolozsvárt is ta-
nított, míg 1926-ban a Néprajzi 
Múzeumnál nem alkalmazták. 
Önszorgalomból kitanulta a ré-
gészetet. Rengeteg ősrégésze-
ti és néprajzi tárgyat gyűjtött 
össze, ezekről beszámolókat, 
tanulmányokat közölt. Az Erdé-
lyi Kárpát- Egyesület főtitkárául 
választották. Egy ideig ennek 
Erdély című folyóiratát is szer-
kesztette. Elkészítette Apahida 
és Kolozs monográfi áját. A  II. 
B parcellában nyugszik, fekete 
márványoszlop előtt.



2019–2020
MÁJUS358

KÖ
LT

Ő
K 

VÁ
RO

SA Egyed Emese

Hódolat

Vigyor Jehann
kapu alól kinéz.
Madár se jár
Párizs utcáin. Ész
fel nem foghatja, mit keresek itt.
Köröm közül falom a reggelit.

André von Ad.
Diósad messze van.
„poete hongrois”
Szent Párizs faluban.

Kalapom ott
Szajnába fúttatott:
magam vagyok,
vadidegen vagyok.
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Sok tekintetben rendhagyó módon jött össze a CFR focicsapatának ötödik 
bajnoki címe, miközben még soha nem nyert ilyen simán és magabiztosan trófeát 
a csapat. És 2019-ben először egy magyarországi futballista nyakába is került 
aranyérem a román élvonalban.

A 2018-as sikerkovács Dan Petrescu az előző bajnoki cím után lelépett Kínába 
még több pénzt keresni, ám örökül hagyott egy olyan jól összerakott és rendkívül 
tapasztalt csapatot, amelytől joggal volt elvárható egy sikeres európai kupasze-
replés és a címvédés. Előbbi nem jött össze, de az utóbbi igen.

Malmö és Dudelange két fájó pofon volt a nyáron, a svéd bajnok a Bajnokok 
Ligája, a luxemburgi pedig az Európa Liga selejtezőben ejtette ki a CFR-t. Ekkor 
látszott nagyon, hogy a 2017 májusában érkezett vezetésnek csak céljai vannak, 
de stratégiája nincs – azt ugyanis Dan Petrescu dolgozta ki. A nyári igazolások 
nem váltak be, végül csak a magyar válogatott védő Lang Ádámnak jutott jelen-
tősebb játékidő (24 mérkőzés), az új edző, Edward Iordănescu pedig alig három 
meccs után lapátra került.

A helyére érkezett portugál Toni Conceicao viszont harmadik fellegvári pe-
riódusában lett a legsikeresebb. Petrescu játékrendszerére építve megtartotta a 
remek védekezést, miközben gördülékenyebbé tette a támadójátékot, és a szep-
temberi válogatott szünet után a csapat rettenetesen beindult: október közepétől 
már át sem engedte másnak az első helyet. A  vezetés után az egykori brazil 
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Baptista leigazolásával 
lőtt egy újabb bakot, de 
az igazán érthetetlen 
döntések a tavaszi szezon 
elején jöttek.

A Kujcsou Hengfenget 
a kieséstől megmenteni 
nem tudó Petrescu visz-
szatérése állandó plety-
ka volt ugyan a csapat 
környékén, de hogy mi-
ért kellett miatta előbb 
a bajnokságban mind-
össze két meccset vesz-
tő Conceicaót, majd az 
ötből ötöt nyerő Alin 
Minteuant is beáldozni, 
azt senki nem értette. 
Petrescu végül március 
elején jött vissza, hogy a 
szokásos mogorva, min-
dent bíráló stílusában, 
egy első perctől kezdve 
magabiztosan uralt ráját-
szásban behúzza az ötö-
dik bajnoki címet. Még 
az is belefért, hogy az 
utolsó fordulóban a FCSB 
elleni tét nélküli gálameccsen kapjon ki 1-0-ra a csapat, így az előző szezon 
pontrekordjától (79) és védekezési hatékonyságtól (19 kapott gól) is hajszállal 
elmaradt a CFR.

Viszont George Ţucudean személyében a gólkirályt is a vasutascsapat adta, 
az aradi csatár ősszel bombaformában játszott, tavasszal pedig titokzatos sérü-
lései ellenére is betett még néhány fontos gólt. Végül a bajnokságban 18, ösz-
szesen 21 góllal zárta a szezont. A CFR pedig megtörte a páratlan évek átkát, 
hiszen a korábbi négy aranyérem 2008-ban, 2010-ben, 2012-ben és 2018-ban 
született meg – most először sikerült megvédeni is a bajnoki címet. Ezzel pedig 
a CFR a Liga 1 örökrangsorának hatodik helyére jött fel, a két fővárosi sztár-
csapat, a Steaua (26) és a Dinamo (18) mellett már csak a Bukaresti Venus (8), 
az UTA (6) és a Temesvári Kinizsi (6) előzi meg. 

Boros Miklós
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Magyari Tivadar

Szemeteszacskó

Szűzmárja, milyen jó nájlonpunga! – mondta nagymama, amikor megpróbál-
tuk (nála lakván) bevezetni a szemeteszacskót. Magyaráztuk neki, hogy köny-
nyebb levinni: amikor megyünk valahova, levisszük.

És akkor kezdte, hogy a zacskót ki hozza vissza. Nahát ez az, mama: nem 
hozzuk vissza. Azzal együtt dobjuk el. Nagymama akkor azt mondta, hogy hát 
ez praktikus, milyen jól ki van találva, biztos valaki egy csomó pénzt bezsebelt, 
amiért kitalálta. Egyeseknek így megy!

Na látja, mama?
Igen. Na, de a zacskót ki hozza akkor vissza? Erre a feltalálók nem gondoltak? 

Mama, hát azzal együtt dobjuk el.
Nagymama azt mondta, hogy ez tényleg nagyszerű, és vállalta, hogy ő viszi 

le a szemetet. De hát pont azért kéne a zacskó, mama, hogy ne kelljen külön, 
„direkt azért” lemenni, mert ő már fáradékony, mi meg lusták vagyunk. Ami-
kor mi megyünk úgyis valahova, például reggel kényszerből munkába, egyúttal 
levisszük.

Na, ez jó – nagymama örült az újításnak.
Ő majd jön velünk korán reggel, és visszahozza a zacskót. Nahát ez az, mama! 

A zacskóval együtt dobjuk el. Miért dobnánk el? – nem dobjuk el, mert még tiszta 
jó punga. Régebb ő akármit adott volna két-három ilyen jó nagy pungáért. Azért 
dobjuk el, mama, mert szemetes lesz, koszos, büdös, bacik vannak akkor már 
benne. Sztreptokókusz, spondilózis!

Ki lehet mosni. Ő majd kimossa, ne törődjünk vele. Ne féljünk.
Nézze csak, mama, hatvanliteres egy darab ilyen zacskó. Ekkor nagymama 

kiszámította, hogy a hatvan liter az pont hat veder. Mert egy veder tízliteres. Hat 
veder szemét fér bele? Na, gyerekek, ti nem vagytok normálisak! Kincseim, any-
nyi szemetet nem gyűjtünk. Szűzmárja! Olyan büdösség lesz hat veder szeméttől, 
hogy idejárnak lefilmezni minket a tévétől.

Dehogy gyűjtjük, mama. Minden nap levisszük, és nyáron, ha kell, kétszer is. 
A tízliteres vedret béleljük vele.

De az az egy veder csak tíz liter! A zacskóba hat veder fér el. Mi lesz a többi 
öt vederrel, ami ötven liter?

Ezt mi sem értettük, mama, hogy miért kerül csak tíz liter szemét a hatvan 
literes zsákba, de a többi litert biztos felveszik a zacskón a ráncok meg az ösz-
szecsomagolás. Ugye bogot kötünk a punga szájára, hogy nehogy kiboruljon a 
szemét.

Nem kell bogot kötni a szájára, hogy ő aztán kínlódjon, amikor ki akarja mos-
ni. Ő majd kimossa, ne féljünk.
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Nem félünk, de minek kimosni, mama, mert, nézze – látja? – egy egész te-
kerccsel van. Ötven darab van benne, és olcsó. Ötvenszer hatvan liter. Három-
ezer liter. Egy hónapig elég. Évente tizenkét hónap van, tehát az annyi, mint 
tizenkétszer háromezer – vagyis: harminchatezer liter szemét!

Gyerekek, nehogy meghallja valaki, mert a szégyen megöl. Náluk ennyi sze-
mét nem gyűl. Amit lehet, azt megeszünk, a többit megvarrjuk, megfoltozzuk, 
megragasztjuk, kifordítjuk, eltesszük.

Ötven darab van egy tekercsben, mama. Van elég.
Nagymama örült, hogy szűzmárja, milyen sok van, hát ez évekig elég lesz 

csomagolni, tárolni, tenni, venni, bevonni, letakarni, hordozni mindenfélét. Le-
terítünk négyet az előszobába, gyerekek. Hogy amikor valaki jön sáros lábbal, 
legyen hol megállnia. Gyerekek! Amelyik zacskó már nagyon gyűrött és kopott 
lesz vagy kilyukad, azt befogjuk – na, ez tényleg jó ötlet, azért okos volt, aki ki-
találta! – szemeteszacskónak, s abban visszük le szemetet.

És, gyerekek! Amikor az is nagyon koszos lesz, kimossuk. Jó?
Úgy is lett.
Hét év múlva megkérdeztük, mama, mit hozzon mamának az angyal 

karácsonyra.
– Gyerekek! Egy olyan tekercs pungát, mert már fogytán van a múltkori.

Sz
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Lecsó tarhonyával, kolbászmorzsával, 
tejfölösen

Az  igazi magyar lecsó olyan, mint az Úristen: 
egy, mégis annyiféle, ahányan hisszük.

 Cserna-Szabó András: Szügyig a szaftban, 2009

Hozzávalók 
2 adaghoz:

1 nagyobb hagyma, 
3 db paprika, 
3 db paradicsom, 
maréknyi tarhonya, 
só, bors, 
10 dkg házikolbász, 
kevés tejföl, 
olaj

„Ahány ház, annyi szokás” alapon a lecsóról is elmondható, hogy olyan gyűjtőfo-
galom, amely a dinsztelt hagyma, paprika, paradicsom triumvirátus betartásával 
számtalan módon variálható. Sokan már e három zöldség összefőzését lecsónak 
tartják, a mi erdélyi lecsónk azonban elengedhetetlenül magába foglalja a rizset 
is. Ezt cseréljük fel itt tarhonyára, amit a főzés utolsó negyedórájában adunk a 
lecsónkhoz, kevés vízzel felöntve. E fogás úgy válik igazán teljes értékű, tömény 
egytálétellé, ha nem sajnáljuk le róla feltétként a tejfölt és a sült házikolbász-
morzsát sem. Érdemes a paradicsomokat héjuktól megfosztva felaprózni, amit 
könnyedén megoldhatunk, ha keresztet vágva rájuk forrásban levő vízbe dobjuk 
pár percre.
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ÁT Magasabb hőmérsékeletű, tavaszi hónapba léptünk, így a körülöttünk 
előforduló állat- és növényvilág lassan változik. Nem használjuk már 
a madáretetőket, a műódúkat is kihelyeztük, viszont továbbra is marad 

egyéb tennivaló…

A „hajnali éneklés” jelensé-
gének megfi gyelése
Elindult a költési időszak – nap-

keltekor felhangzik a „hajnali ma-
dárének”, az állatvilág elképesztő 
hangkavalkádja, melynek a kutatók 
külön nevet is adtak (dawn chorus). 
A hajnali éneklés a napkeltét meg-
előző időszakban kezdődik és vilá-
gosodásig tart. Településeinken is, a 
gazdag madárvilágnak köszönhető-
en, részünk lehet ezen élményben. 

Bár a hajnali madárénekben a 
hímek szerepe egyértelmű, a  vi-
selkedés legfontosabb szereplői 
(célcsoportjai) valójában a „néma” 
(nem éneklő, csak jelzőhangokat 
adó) tojók. A  június első felében 
kezdődő másodköltési időszak ele-
jén, a tojásrakáskor, a már párban 
élő tojók is aktívan fi gyelik a te-
rületen élő fajtárs hímeket. Kuta-
tások igazolják, hogy a több éves, 
ebből következően bizonyítottan 
jobb biológiai minőségű hímek 
nemcsak erősebb és gazdagabb repertoárral vesznek részt, de korábban is kap-
csolódnak be a hajnali éneklésbe. Vizsgálatok szerint a tojók a hajnali éneklést is 
felhasználják az extrapár partner kiválasztásához, a hímeknek ezért is éri meg 
ennek a magamutogató viselkedésnek a gyakorlása.

Természetesen a hajnali éneklésnek a közismertebb kommunikációs funkciói 
is megvannak: jelzik a pár tojó tagjának a hím partner jelenlétét (az éjszaka 
túlélését), fi gyelmeztetik és bemutatják a szomszédos és idegen hímeknek a terü-
lettulajdonos dominanciáját.  

Énekesmadarak első költéseiből származó fi ókáinak kirepülése, a fi ó-
kamentési időszak elindulása
Áprilistól augusztusig tart a fi ókaszezon, ilyenkor rengeteg bejelentést kapunk 

megmentendő madarakról. Pedig a legtöbbjük nem árvult el, ezért a legnagyobb 

Sárga billegető. Szabó József felvétele

Búbos pacsirta. Lucian Fasolă Mătăsaru felvétele
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segítség számukra az, ha nem fogjuk be, ha pedig már megtettük, a megtalálás 
helyén mielőbb elengedjük őket!

MIKOR SEGÍTSÜNK?
Bármely madárfaj esetében igaz, hogy a csupasz (sokszor még nem kinyílt 

szemű), állni és járni nem tudó, csak fehér pehelytollakkal fedett testű fiókák se-
gítségre szorulnak. Ugyanilyen alapelv, hogy a bármilyen korú sérült, a szárnyát 
vagy a lábát furcsán tartó, lógató, vérző sebű fiókák is beavatkozást igényelnek.

A nagyobb testű fajok, elsősorban a gólyák és a ragadozó madarak – különö-
sen a sasok – már teljesen kitollasodott, a felnőtt egyedekhez hasonló megjelené-
sű és méretű fiókái csak a tökéletes röpképesség elérésével válnak önállóvá (de 
nem önellátóvá!), ezért ha ilyen madarat találunk, rajtuk is segíteni kell. Ilyenkor 
az a legjobb, ha a közelben (általában a fejünk felett) többnyire megtalálható 
fészekbe kerülnek vissza (sokszor a tűzoltóság vagy az áramszolgáltató segítsé-
gével) a fiókák. 

MIKOR NE MENTSÜNK?
Énekesmadarak esetében a teljes testükön repülőtollakkal fedett; jól szaladó, 

a szárnyukkal eközben erőteljesen verdeső, és valamilyen szinten repülni képes, 
élénken menekülő, az ágakon stabilan megkapaszkodni tudó; nem bágyadt, lát-
hatóan nem beteg vagy legyengült madarakat ne „mentsük” meg! Ezek a fiókák 
az esetek túlnyomó többségében nem árvák. Befogásukkal értelmetlenül kisza-
kítjuk őket a normális fejlődési környezetükből.

Különleges helyzetet jelentenek a hosszabb ideig  tartó esős, az  évszakhoz 
képest hűvös időszakok. Ha ilyenkor átázott madarat találunk, az  alábbiakat 
tehetjük:

Papírzsebkendőkkel, vászondarabbal óvatosan itassunk fel annyi vizet a tol-
lazatról, amennyit csak tudunk ezek megsértése, szétzilálása, a tollcsévék meg-
törése nélkül. Ha a fióka belefér a két tenyerünk fészkébe, akkor nyitott szájjal 
fújjunk rá meleg levegőt mindaddig, amíg meg nem szárad. Amint a madár meg-
száradt és megelevenedett (az átázott állat letargikus, alig vagy egyáltalán nem 
mozog, és általában a szeme is csukva van), tegyük egy közeli ágra, bokor alá, 
vigyázva, hogy ne ázzon át ismét.

A vízimadarak, a ludak és récék fiókái – utóbbiak a főváros belterületein is 
gyakoriak – fészekhagyók, a kikelést követően néhány órával elhagyják a fészket, 
és a szülők vezetésével a közeli tavakra, folyószakaszokra húzódnak, ahol kevés 
ragadozó fenyegeti őket. Ezeknek a fajoknak a fiókái születésüktől önellátók, 
maguk keresik meg a táplálékukat; a testvérek közelsége és a szülők jelenléte a 
ragadozók elleni védelem és a túlélés szabályainak megtanulása miatt fontos. Ha 
a településen ilyen récecsaláddal találkozunk, az a legjobb, ha segítünk nekik (te-
relgetés) eljutni a legközelebbi vízhez (általában ennek közelében költenek).

Cîmpan Kinga
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Mit visz a kishajó?

Megérkezett a kishajó a kikötőbe! 
Segítsünk berakodni a fedélzetre. 
Olyan dolgokat szállít a kishajó, 
amik A/ B/ C betűvel kezdődnek. 
A gyermekek sorra kell mondjanak 
olyan dolgokat/állatokat, amelyek 
a kiválasztott betűvel kezdődnek.
Kisebbek szótaggal kezdődő „dol-
gokat” rakodhatnak a hajókra 
(ma/ mé/ mo stb.). 

Keresd meg mindegyik 
hajó párját, és kösd össze 

őket egy vonallal!

JÁTSSZUNK!



Ady Endrére emlékezünk (10.)
„Zengett a fény, tüzelt a Nap, / ...” – folytatás a rejtvényben. Cím a számozott négyzetekben.

2. SOR

ÖNGYÚJ-
TÓT MŰ-
KÖDÉSbE 

HOZÓ

TENISZ-
JÁTÉKOT 

KEZD
EMBERFEJ!

MEGFELE-
LŐ MINŐ-

SÉGŰ
ÜRES LER!

LÁbbELI
OROSZ-

ORSZÁGI 
VÁROS

GYŐR-...-
SOPRON 
MEGYE

A PÓKER
LÉNYEGE!

GÖDRÖT 
NÖVELŐ

AJÁNLAT-
BAN VAN!

... HÁTRA, 
JÖN A 

FARKAS 
(JÁTÉK)

RITMIKUS-
MOZGÁS-
TANÁRAIT

HUSZITA
HADVE-

ZÉR VOLT 
(JAN)

A HAZA 
KÖZEPE!

EME 
TÁRGY

SZAMÁR-
HANG

A TETEJÉ-
RE ESŐ

NEM 
ALACSONY
3. SOR/I.

T

,
CSÖKKEN 

A VÍZSZINT
TÉREN!

KEDVELT
SZEMÉ-
LYEK

KIFELE!

3,14159...
ZAMbIA 

HATÁRAI!

NŐTT
AZ ÁRA
ELÉGGÉ 
PROFI!

ELÉRENDŐ 
DOLGOK

ÉRT 
HOZZÁ

ÚTSZÉL!
HIVATALO-
SAN MEG-
HIRDET

KŐDARAB!
HON

4. SOR

S

A

NUMERO 
(RÖV.)

TERMÉ-
SZETES

ZAVAROS 
LÉT!

NÉMA TÓT!
CSEL-

GÁNCS-
SZŐNYEG

HÁZASSÁG
HAJSZÁL!

SÁRKÁNYT 
EREGETI
MÉRTANI 
ALAKZAT

G

FEJÉR M. 
KÖZSÉG 
LAKÓJA

3. SOR/II.

SZEMÜNK-
KEL ÉRZÉ-
KELÜNK

HEKTOLI-
TER (RÖV.)
VÉGET ÉR 
A TAPS!

... GORE 
(AMERIKAI 
ALELNÖK 

VOLT)

KILOLITER 
(RÖV.)
HEGY-
CSÚCS

A bANKETT 
LÉNYEGE!
ÖNSEGÉLY 

RÉSZE!

TILTÓ IN-
TÉZKEDÉS
ISTÁLLÓ- 
TRÁGYA

NARKÓ-
ADAG!

FÉRFINÉV 
(JÚL. 2.)

.

OSZTRÁK 
TÉVÉADÓ
A TÚLSÓ 
PARTON

MOLDOVAI, 
NÉMET AU-
TÓJELZÉS
HALKAN
PÓZOL!

TERMÉKET-
LENSÉG
KISSÉ KI-
BILLEN!

TOLL-
CSOMÓ 
MADÁR-
FEJEN

M

,

,

A MUNKA 
JELE A FI-
ZIKÁbAN

6 2

15

83

1

13

9

7 14 5

11

4
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz

Tünde – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a tündér szóból.

1 75 éve, 1945-ben a Józsa Béla Athenaeum védnökségével 
Kovács Zoltán és Szolnay Sándor festészeti szabadiskolát 
nyitott a sétatéri Korcsolyapavilonban.

2 Kedd Anita, Etele, Kármen, Annamá-
ria, Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita 
(magyarul: Johanna) spanyol 
becézőjéből. 

2 150 éve, 1870-ben hunyt el Engel József orvos-nyelvész, 
az MTA levelező tagja.

3 Szerda Cecília, Klotild  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő.

3 225 éve, 1795-ben hunyt el Losoncon Kármán József író, 
ügyvéd.

4 Csütörtök Bulcsú, Ildikó, Kerény  
Nemzeti Összetartozás Napja 
Szt. Quiriniusz

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

4 100 éve, 1920-ban aláírták a trianoni békediktátumot, 
mely Erdély és ezzel Kolozsvár sorsát is Romániához 
kötötte.

5 Péntek Fatima, Angéla, Ferdinánd, Kund  
Szt. Bonifác

Fatima – 1. – arab eredetű; je-
lentése: (ismeretlen), Mohamed 
legfiatalabb leányának neve; 
2. – portugál eredetű; jelentése: 
egy portugál község neve.

5 140 éve, 1880-ban hunyt el Budapesten Orlai Petrich Soma 
festőművész. 
120 éve, 1900-ban született Budapesten Gábor Dénes 
Nobel- díjas fizikus, a holográfia feltalálója. 
100 éve, 1920-ban született Nyárády Antal botanikus, 
főiskolai tanár, Nyárády Erazmus Gyula fia.
30 éve, 1990-ben az MTA külső tagokat választott, öt ko-
lozsvári tudóst tisztelt meg: Benkő Samu, Csetri Elek, Egyed 
Ákos, Imreh István, Pataki József.

6 Szombat Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelenté-
se: északi fény.

6 70 éve, 1950-ben hunyt el Budapesten Bánffy Miklós poli-
tikus, külügyminiszter, író, grafikus, színpadi rendező.

7 Vasárnap Arianna, Grácia, Róbert, Sza-
bolcs, Levente

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 360 éve, 1660-ban hunyt el Nagyváradon II. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György és Lorántffy 
Zsuzsanna fia.

8 Hétfő Helga, Medárd  
Szentháromság vasárnapja 
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelenté-
se: hatalmas, erős.

8 Ha Medárdkor esik, 
akkor negyven 
napon át esik.

9 Kedd Annamária, Előd, Félix, Anna-
bella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

9 100 éve, 1920-ban született Csutak Csaba református lel-
kész, esperes, teológiai tanár.

10 Szerda Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője.

10 395 éve, 1625-ben született Apáczai Csere János filozófus, 
iskolateremtő, az első magyar enciklopédia alkotója. 
140 éve, 1880-ban született Nagykárolyban Kaffka Margit 
író, költő.

Nedves, esős időt 
várj, / mert Margit 
mindig bepisál.

11 Csütörtök Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.

11

12 Péntek Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János

Villő – latin–magyar eredetű; 
jelentése: lomb.

12
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz

Tünde – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a tündér szóból.

1 75 éve, 1945-ben a Józsa Béla Athenaeum védnökségével 
Kovács Zoltán és Szolnay Sándor festészeti szabadiskolát 
nyitott a sétatéri Korcsolyapavilonban.

2 Kedd Anita, Etele, Kármen, Annamá-
ria, Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita 
(magyarul: Johanna) spanyol 
becézőjéből. 

2 150 éve, 1870-ben hunyt el Engel József orvos-nyelvész, 
az MTA levelező tagja.

3 Szerda Cecília, Klotild  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő.

3 225 éve, 1795-ben hunyt el Losoncon Kármán József író, 
ügyvéd.

4 Csütörtök Bulcsú, Ildikó, Kerény  
Nemzeti Összetartozás Napja 
Szt. Quiriniusz

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

4 100 éve, 1920-ban aláírták a trianoni békediktátumot, 
mely Erdély és ezzel Kolozsvár sorsát is Romániához 
kötötte.

5 Péntek Fatima, Angéla, Ferdinánd, Kund  
Szt. Bonifác

Fatima – 1. – arab eredetű; je-
lentése: (ismeretlen), Mohamed 
legfiatalabb leányának neve; 
2. – portugál eredetű; jelentése: 
egy portugál község neve.

5 140 éve, 1880-ban hunyt el Budapesten Orlai Petrich Soma 
festőművész. 
120 éve, 1900-ban született Budapesten Gábor Dénes 
Nobel- díjas fizikus, a holográfia feltalálója. 
100 éve, 1920-ban született Nyárády Antal botanikus, 
főiskolai tanár, Nyárády Erazmus Gyula fia.
30 éve, 1990-ben az MTA külső tagokat választott, öt ko-
lozsvári tudóst tisztelt meg: Benkő Samu, Csetri Elek, Egyed 
Ákos, Imreh István, Pataki József.

6 Szombat Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelenté-
se: északi fény.

6 70 éve, 1950-ben hunyt el Budapesten Bánffy Miklós poli-
tikus, külügyminiszter, író, grafikus, színpadi rendező.

7 Vasárnap Arianna, Grácia, Róbert, Sza-
bolcs, Levente

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 360 éve, 1660-ban hunyt el Nagyváradon II. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György és Lorántffy 
Zsuzsanna fia.

8 Hétfő Helga, Medárd  
Szentháromság vasárnapja 
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelenté-
se: hatalmas, erős.

8 Ha Medárdkor esik, 
akkor negyven 
napon át esik.

9 Kedd Annamária, Előd, Félix, Anna-
bella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

9 100 éve, 1920-ban született Csutak Csaba református lel-
kész, esperes, teológiai tanár.

10 Szerda Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője.

10 395 éve, 1625-ben született Apáczai Csere János filozófus, 
iskolateremtő, az első magyar enciklopédia alkotója. 
140 éve, 1880-ban született Nagykárolyban Kaffka Margit 
író, költő.

Nedves, esős időt 
várj, / mert Margit 
mindig bepisál.

11 Csütörtök Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.

11

12 Péntek Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János

Villő – latin–magyar eredetű; 
jelentése: lomb.

12



2019–2020
JÚNIUS370

K
A

LE
N

DÁ
R

IU
M

Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

13 Szombat Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

13 295 éve, 1725-ben Antalffy püspök átadta az óvári templo-
mot és a rendház egy részét a Ferenc-rendnek.
50 éve, 1970-ben hunyt el Vass Zoltán híres kolozsvári 
fogorvos, szakíró, muzsikus.

14 Vasárnap Elizeus, Hedvig, Herta, Valér, 
Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: királyi.

14 340 éve, 1680-ban hunyt el Munkácson Báthory Zsófia, 
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, I. Rákóczi 
Ferenc anyja. 
140 éve, 1880-ban Haller Károly beadványban kéri a 
Mátyás-szülőház és más jelentős történelmi helyszínnek a 
táblával történő megjelölését.

15 Hétfő Jolán, Modeszt, Vid, Viola, Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán

Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar); 
a viola virága (görög).

15 Ha Vid napján 
esik, nem lesz jó a 
termés. Ha azonban 
Vid világos /derült/, 
bő termés lesz.

16 Kedd Arany, Benő, Jusztin, Jusztina Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

16 110 éve, 1910-ben kezdte a Hevesi és Reich cég építeni a 
Rákóczi út elejére az új vasbeton hidat a régi fahíd helyett. 
100 éve, 1920-ban hunyt el Budakeszin Körösfői-Kriesch Ala-
dár festő- és szobrászművész, a szecesszió kiváló képviselője.

17 Szerda Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: 
babérfa, babérkoszorú. 
Alida – német eredetű; jelentése: 
nemes.

17

18 Csütörtök Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó.

18 130 éve, 1890-ben született Szentendrén Ferenczy Béni Kos-
suth-díjas szobrász, éremművész, grafikus és ikertestvére, 
Ferenczy Noémi festőművész, a legkiemelkedőbb magyar 
gobelinművészek egyike.

19 Péntek Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19 75 éve, 1945-ben a Városi Színház magyar tagozatának 
igazgatója, Kőmíves Nagy Lajos benyújtotta lemondását, 
s Janovics Jenőt bízták meg a színház újjászervezésével.

20 Szombat Flóra, Keve, Rafael, Illés, 
Szilamér

Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít.

20

21 Vasárnap Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész, bölcs.

21

22 Hétfő Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus Szt. 
Tamás, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22

23 Kedd Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23 150 éve, 1870-ben ment át a sztánai töltésen az első vonat, 
és ezzel járhatóvá vált a Kolozsvár–Nagyvárad közötti pálya. 
50 éve, 1970-ben hunyt el Budapesten Fekete István, az if-
júsági irodalom kiemelkedő alakja.
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13 Szombat Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

13 295 éve, 1725-ben Antalffy püspök átadta az óvári templo-
mot és a rendház egy részét a Ferenc-rendnek.
50 éve, 1970-ben hunyt el Vass Zoltán híres kolozsvári 
fogorvos, szakíró, muzsikus.

14 Vasárnap Elizeus, Hedvig, Herta, Valér, 
Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: királyi.

14 340 éve, 1680-ban hunyt el Munkácson Báthory Zsófia, 
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, I. Rákóczi 
Ferenc anyja. 
140 éve, 1880-ban Haller Károly beadványban kéri a 
Mátyás-szülőház és más jelentős történelmi helyszínnek a 
táblával történő megjelölését.

15 Hétfő Jolán, Modeszt, Vid, Viola, Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán

Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar); 
a viola virága (görög).

15 Ha Vid napján 
esik, nem lesz jó a 
termés. Ha azonban 
Vid világos /derült/, 
bő termés lesz.

16 Kedd Arany, Benő, Jusztin, Jusztina Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

16 110 éve, 1910-ben kezdte a Hevesi és Reich cég építeni a 
Rákóczi út elejére az új vasbeton hidat a régi fahíd helyett. 
100 éve, 1920-ban hunyt el Budakeszin Körösfői-Kriesch Ala-
dár festő- és szobrászművész, a szecesszió kiváló képviselője.

17 Szerda Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: 
babérfa, babérkoszorú. 
Alida – német eredetű; jelentése: 
nemes.

17

18 Csütörtök Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó.

18 130 éve, 1890-ben született Szentendrén Ferenczy Béni Kos-
suth-díjas szobrász, éremművész, grafikus és ikertestvére, 
Ferenczy Noémi festőművész, a legkiemelkedőbb magyar 
gobelinművészek egyike.

19 Péntek Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19 75 éve, 1945-ben a Városi Színház magyar tagozatának 
igazgatója, Kőmíves Nagy Lajos benyújtotta lemondását, 
s Janovics Jenőt bízták meg a színház újjászervezésével.

20 Szombat Flóra, Keve, Rafael, Illés, 
Szilamér

Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít.

20

21 Vasárnap Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész, bölcs.

21

22 Hétfő Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus Szt. 
Tamás, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22

23 Kedd Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23 150 éve, 1870-ben ment át a sztánai töltésen az első vonat, 
és ezzel járhatóvá vált a Kolozsvár–Nagyvárad közötti pálya. 
50 éve, 1970-ben hunyt el Budapesten Fekete István, az if-
júsági irodalom kiemelkedő alakja.
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24 Szerda Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 Ha előtte már éne-
kel a kakukk, olcsó 
lesz a gabona.  
Ha Szent János bo-
gara nagyon fény-
lik, jó idő ígérkezik.

25 Csütörtök Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25 80 éve, 1940-ben a városvezetés építési pályázatot írt ki az 
új városháza megtervezésére, elhelyezésére. 
25 éve, 1995-ben szentelték fel a Bulgária-telepi reformá-
tus egyházközség Luther (ma Arad) utcai, Zakariás Attila 
tervezte templomát.

26 Péntek János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

János – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.

26 185 éve, 1835-ben született Herman Ottó természettudós, 
néprajzkutató, számos alapvető szakkönyv szerzője. 
110 éve, 1910-ben, négy estén át Kolozsvárt vendégszere-
pelt Fedák Sári, fellépett a János Vitézben és a Luxemburg 
grófjában.

27 Szombat László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom, dicsőség.

27 120 éve, 1900-ban a városi közgyűlés a Bethlen-bástya le-
bontása körüli vitát Haller Károly érvelése nyomán a bontás 
elutasításával zárta le. 
100 éve, 1920-ban közölte a bukaresti hivatalos lap a mi-
nisztertanácsi határozatot, amely szerint minden tisztviselő 
és ügyvéd egy hónapot kap a hűségeskü letételére, és vállal-
nia kell, hogy egy év alatt megtanul románul.

28 Vasárnap Irén, Iringó, Levente  
Szt. Ireneusz

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

28

29 Hétfő Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

29 145 éve, 1875-ben hunyt el Prágában V. Ferdinánd magyar 
király.
100 éve, 1920-ban született Szabó Pál Endre jogász, egye-
temi tanár. 
65 éve, 1955-ben hunyt el Budapesten Szekfű Gyula törté-
nész, publicista, egyetemi tanár, az MTA tagja.

30 Kedd Bese, Tihamér Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30 195 éve, 1825-ben Bölöni Farkas Sándor kezdeményezésé-
re, nyolc kormányszéki tisztviselő részvételével megalakult 
a Kolozsvári Gondoskodó Társaság, az első erdélyi biztosító-
intézet és takarékpénztár. 
160 éve, 1860-ban született ifj. Andrássy Gyula politikus, 
1906–1910 között belügyminiszter, 1918-ban a Monarchia 
utolsó külügyminisztere.
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24 Szerda Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 Ha előtte már éne-
kel a kakukk, olcsó 
lesz a gabona.  
Ha Szent János bo-
gara nagyon fény-
lik, jó idő ígérkezik.

25 Csütörtök Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25 80 éve, 1940-ben a városvezetés építési pályázatot írt ki az 
új városháza megtervezésére, elhelyezésére. 
25 éve, 1995-ben szentelték fel a Bulgária-telepi reformá-
tus egyházközség Luther (ma Arad) utcai, Zakariás Attila 
tervezte templomát.

26 Péntek János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

János – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.

26 185 éve, 1835-ben született Herman Ottó természettudós, 
néprajzkutató, számos alapvető szakkönyv szerzője. 
110 éve, 1910-ben, négy estén át Kolozsvárt vendégszere-
pelt Fedák Sári, fellépett a János Vitézben és a Luxemburg 
grófjában.

27 Szombat László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom, dicsőség.

27 120 éve, 1900-ban a városi közgyűlés a Bethlen-bástya le-
bontása körüli vitát Haller Károly érvelése nyomán a bontás 
elutasításával zárta le. 
100 éve, 1920-ban közölte a bukaresti hivatalos lap a mi-
nisztertanácsi határozatot, amely szerint minden tisztviselő 
és ügyvéd egy hónapot kap a hűségeskü letételére, és vállal-
nia kell, hogy egy év alatt megtanul románul.

28 Vasárnap Irén, Iringó, Levente  
Szt. Ireneusz

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

28

29 Hétfő Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

29 145 éve, 1875-ben hunyt el Prágában V. Ferdinánd magyar 
király.
100 éve, 1920-ban született Szabó Pál Endre jogász, egye-
temi tanár. 
65 éve, 1955-ben hunyt el Budapesten Szekfű Gyula törté-
nész, publicista, egyetemi tanár, az MTA tagja.

30 Kedd Bese, Tihamér Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30 195 éve, 1825-ben Bölöni Farkas Sándor kezdeményezésé-
re, nyolc kormányszéki tisztviselő részvételével megalakult 
a Kolozsvári Gondoskodó Társaság, az első erdélyi biztosító-
intézet és takarékpénztár. 
160 éve, 1860-ban született ifj. Andrássy Gyula politikus, 
1906–1910 között belügyminiszter, 1918-ban a Monarchia 
utolsó külügyminisztere.



2019–2020
JÚNIUS374

KM
N

 É
S 

M
N

 M
O

ZG
A

LO
M

 

Szabó Lilla

Magyar Napok Erdélyben – 
kitekintés társrendezvényekre

A Magyar Napok megnevezés a szórványban vagy interetnikus környezetben 
élő magyar közösség ünnepét hivatott megjelölni. A megnevezés már az 1990-es 
évek közepétől megjelenik az erdélyi fesztiválpalettán (Partiumi Magyar Napok), 
azonban a 2010-ben jelentkező Kolozsvári Magyar Napoknak sikerült elsőként 
túllépnie a lokális jellegen. A Kolozsvári Magyar Napok hatására több hasonló 
rendezvény jött létre Erdély-szerte: a Brassói Magyar Napok, a nagyváradi Szent 
László Napok, a Vásárhelyi Forgatag, a Dési Magyar Napok, a máramarosszige-
ti Szent István Napok, a  Temesvári Magyar Napok és a Fehér Megyei Magyar 
Napok.

Erdélyi különlegességről beszélhetünk, mivel ezek a rendezvények egy va-
lós közösségi igény kielégítésére jöttek létre és váltak az egyes magyar etni-
kai közösségek ünnepnapjaivá. A kisebbségi léthelyzet hozta őket létre, mivel 
az interetnikus környezetben lévő települések városnapjait ezek a közössé-
gek nem érzik magukénak, a legtöbb esetben a szervező helyi önkormányzat 
nem tartotta fontosnak az adott településen lakó nemzetiségek megszólítását, 
bevonását az ünnepségekbe. A Magyar Napok típusú rendezvények az adott 
települések városnapjainak a magyar alternatíváit hozták létre, a  legtöbb 
esetben külön hangsúlyt fektetve az együtt élő nemzetiségek megszólításá-
ra, a programsorozatokba való bevonásába. Egyik legfontosabb célkitűzésük, 
hogy minden korosztályt megszólítsanak társadalmi hovatartozástól függet-
lenül, ami az interetnikus környezetben és/vagy elszórványosodó közössé-
gekben a közösségépítés egyik legfontosabb eleme. A programok struktúrája, 
valamint a rendezvények ingyenes jellege biztosítja a széles körű részvételt és 
érdeklődést.

A  Magyar Napok jellegű rendezvénysorozatok szervezői civil egyesületek, 
alapítványok, amelyek pályázati úton, valamint szponzorok bevonásával bizto-
sítják a rendezvények költségvetését évről évre. Majdnem mindenhol a szervezők 
a helyi önkormányzat támogatását is élvezik.

Kolozsvár Erdély kulturális fővárosaként kiemelkedő és meghatározó szere-
pet játszik az erdélyi művelődési fesztiválpiacon. A Kolozsvári Magyar Napok 
2010-ben létrejövő rendezvénysorozat, melynek interetnikus környezetben a leg-
több magyar szakmai és kulturális szervezetet sikerült bevonnia a rendezvény 
szervezésébe. A kolozsvári kulturális seregszemle apropóját két fontos esemény 
megünneplése adta: Kolozsvár városi rangra emelése (aug. 19.) és a keresztény 
magyar államalapítás (aug. 20.). Emellett fontos célként fogalmazódott meg a 
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Kárpát-medencei – hangsúlyosan az erdélyi – magyarság kulturális seregszem-
léje. A rendezvény harmadik fontos célkitűzése a magyar kultúra bemutatása, 
megismertetése a többségi román közösséggel, ezáltal is erősítve a valós magyar– 
román párbeszédet. A KMN emellett találkozási alkalom is, ahol a kolozsvári 
magyar közösség és a városból elszármazott tízezrek közösen ünnepelhetnek. 
A kolozsvári rendezvény buzdítóan hatott más, szórványban élő magyar közössé-
gek számára is, így az alábbiakban bemutatunk néhány pozitív példát az erdélyi 
fesztiválpalettáról, a teljesség igénye nélkül.

2010-ben a kolozsvári rendezvénnyel egy időben indult útjára a Hunyad Me-
gyei Magyar Napok, amely az egész megye területét átfogja. A rendezvény sajá-
tossága, hogy a tíz nap alatt minden nap különböző településeken szerveznek prog-
ramokat a Zsil völgyétől Vajdahunyadon át Déváig elsősorban a magyar közösség 
számára. A rendezvény egyik jellegzetessége a reneszánsz nap, amelyet 2018-ban 
a Mátyás-emlékévre való tekintettel a vajdahunyadi várban szerveztek meg.

2011-ben első alkalommal szervezték meg a Brassói Magyar Napokat, amely 
azóta a Barcaság legjelentősebb magyar ünnepévé vált. Az első két alkalommal 
zárt térben zajló rendezvény 2013 óta Brassó Főterét is belakja, ahol nemcsak 
koncerteket szerveznek, hanem kézműves vásárt és gasztronómiai bemutatókat 
is. A kültéri rendezvényekkel sikerült a román lakosságot is megszólítani, illetve 
bevonni a városba látogató turistákat is.
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A 2013-tól megszervezett Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozat időpontjá-
nak kiválasztása a vásárjog megszerzésével kapcsolható össze, így az augusztus 
28-tól számított hét a városalakító magyar közösség ünnepnapjaivá válhatott az 
elmúlt években. A Vásárhelyi Forgatag célja felidézni és megélni a sokadalom 
vásári hangulatát Marosvásárhelyen, olyan összetartó rendezvények révén, ame-
lyek képesek a városlakókat és a városból elszármazottakat is megszólítani.

A 2013 óta megszervezett nagyváradi Szent László Napok középpontjában a 
város alapítója, az egykoron ide eltemetett, szentként tisztelt I. László Árpád-házi 
magyar király alakja áll. A Partium „fővárosaként” a város meghatározó szerepet 
tölt be a régióban, a rendezvény így a határ mentén élő települések lakóit is meg 
kívánja szólítani. A  Szent László Napok helyszíne az elmúlt években felújított 
nagyváradi vár, Európa leginkább megőrzött, az olasz újjászületés jegyeit magán 
viselő műemlék együttese.

A Temesvári Magyar Napokat 2016 óta szervezik meg Erdély második leg-
nagyobb városában, ahol a magyar közösség alig 5%-ot tesz ki a város össz-
lakosságából. A nyugati szellemű város interetnikus környezete kedvezően ha-
tott a rendezvény létrejöttére, évről évre egyre több városlakó kapcsolódik be 
a magyarság ünnepébe. A rendezvény három napja alatt főként kültéren zajló 
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eseményeken vehetnek részt az érdeklődők a Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház épülete körül berendezett vásárban és a színház előtti téren.

A Magyar Napok típusú rendezvényeket a 2019 tavaszán alakult Erdélyi Ma-
gyar Fesztivál Szövetség fogja egybe, mely szervezet célja, hogy a minőségi 
erdélyi fesztiválok szakmai fórumává váljon.
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A minoriták tartományi főnöke 
Kolozsvárt
Hogyan áll a templom ügye

(Saját tud.) A hét folyamán Kolozsvárra érkezett dr. Monay Ferenc, a magyar 
minorita rend tartományi főnöke, aki a kolozsvári rendház és templom látogatá-
sára jött. A közönség körében, amint ismeretes, különböző hírek voltak elterjed-
ve arról, hogy a kolozsvári minorita templomot a görög katholikus egyház akarja 
megszerezni. Erről annak idején mi is beszámoltunk. Most fölkerestük Monay 
tartományfőnököt és megkérdeztük, hogy miként áll a templom ügye.

A provinciális a következő felvilágosítást adta:
Megnyugtathatom, hogy semmiféle olyan küzdelemről, mely templomunk el-

foglalásáért folynék, tudomásom nincs és nem is volt. Dr. Pazsitny Bonaventura 
házfőnök jelentette ugyan még a tél folyamán, hogy magánúton érdeklődtek 
nála, vajon a rend nem volna-e hajlandó templomát a gör. szert. katholikusok 
használatára átengedni, de az adott tagadó válasz után, további lépések itt hely-
ben tudomásom szerint nem történtek.

A közlemény azon része, amely a balázsfalvi gör. kath. érsekségnek a temp-
lom lefoglalása ügyében a római Szentszékhez intézett felterjesztésével foglalko-
zik, csak félreértésen alapulhat. Ilyen felterjesztésről nincsen tudomásom. Annyi 
történt mindössze, hogy az érsekség megkereste ez ügyben a Rómában széke-
lő generális főnökünket, aki azonban elhárította magától az ügyet azzal, hogy 
annak tárgyalására a magyarországi és erdélyi provincial rendfőnöke illetékes. 
Hozzám azonban semmiféle megkeresés nem érkezett, amiből azt lehet követ-
keztetni, hogy e kérdéssel Balázsfalva nem kíván többé foglalkozni.

Köszönöm az Ellenzék jóindulatát, mellyel e különben kényes ügyet kezelte. 
Helyesen mutatott reá, hogy a hitélet szempontjából a város nagyszámú róm. 
kath. közönségének templomunkra elengedhetetlenül szüksége van. Hogy ma 
a házfőnök egyedül látja el az egyházi szolgálatot, azért van, mert a volt lakás-
ügyi kormánybiztos a rendházat teljes egészében elrekvirálta. A házfőnök még 
máig is a sekrestyében kénytelen lakni, melyről pedig a legjobb akarattal sem le-
het azt állítani, hogy lakásnak készült. Most folynak a lépések, hogy a rendházat 
a rekvirálás alól mentesítsék. Így elegendő lelkész ideküldésével a templomi szol-
gálatot ismét a régi rendes menetébe állíthatjuk vissza. Különben az 1918. rendi 
káptalani gyűlés, amint talán emlékeznek, e házat jelölte ki a rendfőnök székhe-
lyéül. Aradról át is költözködöm s ha a felekezetközi magyar egyetem megnyílik, 
tanárjelöltjeinket is újra visszahozom évtizedes régi helyükre.
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Ellenzék, 1920. június 24.

Megalakul az erdélyi és bánáti magyar 
evangélikus egyházkerület

A  medgyesi határozatra az 1919. augusztus 10-iki rezolució. A  Kirchknopf 
Gusztáv és a kolozsvári magyar evangélikusok elleni szász hajsza. A kolozsvári 
magyar evangélikus egyház csattanós válasza a szász nemzeti egyháznak.

(Saját tud.) Tegnap délután négy órán át tartó ülésében adta meg a kolozs-
vári magyar ág. evangélikus egyházközség presbitériuma a maga csattanós és 
méltó válaszát, a szász országos egyháznak osztatlan szeretetben álló lelkésze, 
Kirchknopf Gusztáv ellen folytatott hajsza tárgyában. A szászság részéről egye-
dül Theil Frigyes jelent meg. A  magyar és német napilapok bőven tárgyalták 
annak a szászok által indított hajszának a részleteit, amely arra irányult, hogy 
Kirchknopf Gusztávot lehetetlenné tegye s ezzel a magyar evangélikusok auto-
nóm szervezkedését is gyökeresen elvágja.

Az  erdélyi magyar evangélikusok autonóm szervezkedése nem régi keletű. 
Az önrendelkezési jognak és autonómiának az evangélikus egyház Erdély klasz-
szikus földjén mindig védője és tisztelője volt. Ezt a kolozsvári magyar ág. ev. 
egyházközség hálásan ismeri el. Éppen a kolozsvári ev. egyház volt az, amely 
ezen tapasztalás alapján a többször megkísérelt és a kolozsvári eklézsiát a ma-
gyarországi egyetemes egyházba átvezető mozgalmat leszerelte, mert a múlt év-
század 80-as évei óta úgy látta, hogy a kolozsvári magyar lutheránusok autonó-
miáját a szász országos egyház védi és fejleszti.

Annyival inkább meglepte a kolozsvári magyar egyházközséget előbb a püs-
pöknek, majd a konzisztóriumnak az autonómiáját teljesen figyelmen kívül ha-
gyó fellépése.

Az eljárás igazságtalan, mert a kolozsvári egyházközség nagy túlsúlya a ma-
gyar hívekre esik, akik törzsökös lakói ennek a városnak, s nem átmenetileg lakó 
vagy ideszakadt idegenek. A szász egyház is küzdelmet folytat a maga érdeké-
ben, és siet súlyt adni azoknak az érveknek, melyekkel körül akarja bástyázni 
önállóságát autonóm évszázados létét. Lehetetlen ugyanazt megtagadni hitbeli 
testvéreitől csak azért, mert ezek magyarul beszélnek, és létérdekeiket magyar 
fajrokonaik között keresik. Ez a törekvés a szász egyházat gyűlöletessé, igazság-
talanná s múltjával szemben következetlenné tenné.

Az erdélyi magyar evangélikusok autonóm szervezkedése legutóbb 1919. au-
gusztus 10-én jutott kifejezésre, a kolozsvári evangélikus egyházközség nagyobb 
képviseletének rezolúciójában. Ez a határozat magában foglalja az egyházközség-
nek a medgyesi határozat és annak következményei ellen azonnal kialakult s az 
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orsz. egyházzal szemben ellentétes álláspontját. Egyúttal osztja az egyházközség 
többségének mostani állásfoglalását is a rezolúció és az azt végrehajtó lelkész 
mellett. E  rezolúció világosan, félreérthetetlenül leszögezte, hogy a kolozsvári 
egyház, mely a szász konzisztórium által az 1880-as évek óta magyarnak ismer-
tetett el, a szász nemzeti egyházat a maga útján tovább nem követi, tehát megáll 
azon az alapon, melyet a medgyesi határozat által az országos egyház elhagyott 
és azzal, hogy rendeletileg, az egyes gyülekezetek hozzájárulása és megkérdezé-
se nélkül egyházi hagyományait, régi alkotmánya kereteit áttörte, a kolozsvári 
egyházközséget arra kényszerítette, hogy a békekötés ratifi kálásáig tiltakozzék 
minden olyan lépés ellen, melyet az országos egyház megtesz.

Ilyen előzmények után a kolozsvári magyar evangélikus egyház a maga ha-
tározatában foglalt igazának tudatában fölvette az érintkezés fonalát úgy a ma-
gyarországi egyházkerületektől elszakított, valamint a múlt év folyamán „szász 
nemzeti egyház”-zá vált „erdélyi országos egyház”-ból megmaradt magyar hit-
községekkel s a szász nemzeti egyháztól független, önálló „Erdélyi és bánáti ma-
gyar ág. evangélikus egyházkerületté” kíván szervezkedni.

Az egyháztanács tegnapi ülésén, miután megállapítást nyert, hogy az 1919. 
aug. 10-iki rezolúciót dr. Schneller István egyháztanácsos fogalmazta, Sólyom 
János – az egyháztanács jegyzője – előterjesztésére, Theil Frigyes „nem” szava-
zatától eltekintve, 13 névszerinti egyhangú „igen” szavazattal meghozta a követ-
kező határozatot:

„Az egyháztanács felelősségének teljes tudatában kijelenti, hogy az egyház-
község elnökségének, különösen pedig lelkész elnökének ebben az ügyben tanú-
sított magatartását a maga egészében magáévá teszi, mert ez a magatartás, ille-
tőleg álláspont logikus következménye annak a rezolúciónak és az azt bevezető 
nézetének, amelyet az egyházközség nagyobb képviselete 1919. augusztus 10-én 
hozott és fölterjesztett.”

Majd más helyen így folytatja: „Az egyháztanács ennek a ténynek a megálla-
pításával kijelenti: 1. Hogy az egyházközség nagy – szász és német tagokban is 
bővelkedő – többségének ezt az orsz. egyház elleni antagonizmusát okmányok-
kal is bizonyítani tudja. 2. Az orsz. egyház egyeteme és vezetősége előtt nem 
hallgathatja el csodálkozását afölött, hogy a püspök urat nem meglepetésszerűen 
ért rezolúcióban lefektetett jogi és erkölcsi elvek s az ezekből folyó következmé-
nyek tudatára akkor jutott, amikor az erdélyi magyar evangélikusok és – a ke-
zeink közt levő értesüléseink szerint – a bánátiak nagyrésze is, nem Kirchknopf 
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Gusztáv lelkész, hanem a kolozsvári evang. egyházközség rezolúciója s annak kö-
vetkezményei körül csoportosul. 3. Mint ilyen lelki és elvi egység, fájlaljuk, hogy 
két külön táborban kell folytatnunk a lutheri egyház történetét. Az efölött érzett 
fájdalom nem csökkenti azt az elhatározásunkat, hogy rezolúciónkból egy betűt 
sem engedhetünk, még abban az esetben sem, ha a történeti események az orsz. 
egyház eljárását igazolnák, amikor a trianoni béke tervezetének elkészülte, alá-
írása és kihirdetése előtt döntött sorsáról, s így új életlehetőségeket szerzett.”

Majd más helyen így folytatja:
„Ez a mi feltevésünk ereje annak a meggyőződésünknek, hogy az orsz. egyház 

– mely közjogilag tőlünk elszakadt, bennünket sorsunkra hagyott, végzetünkbe 
belekényszerített, méltányolja rezolúciónkat –, amelyre érdemileg, szokatlanul és 
érthetetlenül máig sem válaszolt, és nemhogy megnehezíti fajtestvéreinkkel való 
egyesülésünket, de mivel benne is Krisztus lelke él és hat, egyenesen elő fogja 
segíteni, hacsak nem akarja, hogy a protestáns világ ítélőszéke legyen kénytelen 
ezt a meggyőződésünket csalódásnak kijelenteni.”

Egyben tiltakozását fejezi ki minden Kirchknopf Gusztáv lelkész ellen indított 
hajsza miatt, ki kötelességét mindig hűen és becsületesen teljesítette, s kit most 
újólag biztosít teljes bizalmairól.

„Amikor mindezeket az egyháztanács kijelenti, hozzáteszi, hogy ezen 
állásppontjához híven egyházát és lelkészét, melyet érzelmi, hitrokoni és magán-
jogi köteléken kívül egyéb kötelékek többé az orsz. egyházhoz nem csatolnak: 
megvédi, érettük helyt áll addig is, míg ebben a felelősségben osztozik a közeljö-
vőben egybehívandó közgyűléssel.”
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Mertünk álmodni, és Isten csodát tett 
velünk

Két évszázad és két évezred ölelésében a kolozsvári Hója-domb déli lejtője 
tövében, a Kis-Sza mos partján tíz év alatt valóság lett az álomból: Müller Csaba 
közreműködésével felépült a Mako vecz Imre tervezte templom. A felszentelés óta 
is jó tíz év telt el már. De hogy világosan átlássuk a történé seket, kanyarodjunk 
vissza bár távirati stílusban a kezdetekhez.

Az 1980-as év meghatározó jelentőségű volt a Donát negyedi reformátusság 
számára. A Kolozs vári Református Egyházkerület kebelében létrejött az önálló 
Donát negyedi református egyházköz ség, Törökvágási Református Egyházközség 
néven. Végre a Kerekdomb, az Irisz, a Bulgáriatelep, a Tó köz után itt, a Donát 
negyedben is önállóan működhet a református egyház.

Amikor 1980-ban, 34 évesen idekerültem lelkipásztornak Magyarkiskapusról, 
egy alakuló gyülekezetet találtam. Templomunk nem volt. Egy kis családi ház 
lett az imaházunk majdnem három évtizedig az Al. Vlahuţă utca 14. szám alatt, 
az Onisifor Ghibu-líceum tőszomszédságában. Itt kezdtük el az istentiszteletek 
tartását két szobában és egy előszobában, alig fértek el benne 80-an! Szolgálati 
lakásról akkor álmodni sem lehetett. Az első és legfontosabb dolog az istentisz-
teletek megszervezése volt. Majd az istentiszteleti tér bővítése, mely sikerült is 
1985 nyarára. A  belső falak tologatásával sikerült egy olyan építményt létre-
hozni, ami már 150 ember befogadására volt alkalmas. Meg tudtuk tartani az 
istentiszteleteket, bibliaórákat, vallásórákat.

Már az első perctől ott élt bennünk a vágy, ami egy ekkora közösségnek lét-
fontosságú, hogy templomunk legyen, de az akkori körülmények között erre csak 
az álmok világában gondolhattunk. Mégis egy percre sem felejtettük el, hogy 
nekünk egyszer, amikor a csillagok állása olyan lesz, templomot kell építeni.

1990-ig szépen erősödtünk. Igyekeztünk észrevétlenül mélyre ereszteni a 
gyökereinket az emberi lelkekben és a társadalomban, szinte tudat alatt készül-
tünk valami nagy változásra. Aztán azt gondoltuk, eljött a pillanat, és új világ 
hajnala virradt reánk. Részben így is volt… és elhatároztuk: elkezdjük álmunk 
megvalósítását, templomot fogunk építeni… De  miből és hol!? Próbáltunk te-
lekhez jutni akár telekcsere vagy hosszú távú bérlet alapján, úgy, ahogy az or-
todoxoknak sikerült itt, a mi városnegyedünkben, és a reformátusoknak az új 
Monostori negyedben. Nekünk nem sikerült, és 1993-ban arra ébredtünk, hogy 
más utat kell keresnünk. Az egyetlen lehetséges út, hogy templomunk legyen, 
ha alkalmas telket vásárolunk itt, a negyedben. Egész Kolozsváron itt voltak a 
legdrágábbak – amint napjainkban is – az ingatlanok.

Bármennyire járhatatlannak tűnt ez az út, bizonyára összhangban volt Is-
ten akaratával. És ami Isten akaratával megegyezik, az meg is valósul. Itt kell 
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megemlítenem dr. Ujvári Ferenc 
tiszteletbeli főgondnokunkat és 
Kolumbán Huba akkori gond-
nokunkat, akik közbenjártak, 
éjt s napot nem kímélve, hogy 
megvehessük a negyed egyik 
legszebb fekvésű ingatlanát a 
Donát út 142. szám alatt.

Isten azt akarta, hogy ott 
épüljön fel a mi templomunk.

1993-ban a Magyarok Világ-
szövetsége segítségével megvá-
sárolhattuk az 5350 négyzet-
méter alapterületű, rendkívül 
értékes és szép ingatlant. A raj-
ta levő egyemeletes házban a 
földszinten helyet kaptak az 
irodák, és egy vendégszoba is 
rendelkezésünkre állt. Az eme-
leten három szobában végre a 
lelkipásztor szolgálati lakást 
kaphatott. Örömünket semmi 
sem törhette meg, még az sem, 
hogy kerek öt év telt el, amed-
dig a templom építési engedé-
lyét megkaptuk. Az  ortodoxok-
nak akkor már épült a második 
Donát negyedbeli temploma és 

a római katolikusok temploma is szinte készen állt. 1998-ban végre megkaptuk 
az építési engedélyt, és Isten csodája tovább folytatódott.

1998. június 20-án alapkő-letételi ünnepélyt tartottunk, és végre munkához 
láttunk, kevés pénzzel és sok hittel. Abban az évben elkészültek az alapok, a kö-
vetkező két évben pedig a felépítmény betonból és téglából épülő részei. Követ-
kezett az a rész, ami ezt a templomot minden más templomtól megkülönbözte-
ti: a faszerkezetek beépítése. Egyéves megtorpanás következett, mert a tornyok 
tetőszerkezetét és tetőborítását teljes egészében újra kellett építeni. Majdnem 
hároméves huzavona után elkészültek a kupola ragasztott tartói és a helyükre 
is kerültek, majd sikerült befedni a templomot. Azt gondoltuk, az álom valóra 
vált, nemsokára befejeződik az építés. A lassan csordogáló pénz és a még ennél 
is lassabban folyó munka azonban még négy évet igényelt, míg végre 2006 pün-
kösdjén megtartottuk első istentiszteletünket a hideg és huzatos új templomban. 
És még ekkor is nagy és költséges munkálatok következtek: a tornyok belső nyí-
lászárói, a szószék, a padlófűtés és járólap, a tornyok külső burkolása, a belső 
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világítás, a  lépcsők burkolása, 
a korlátok és mellvédek, a négy-
rétegű homlokzati székely kapu.

Honnan volt minderre pénz? 
Isten csodája, hogy mindig va-
laki segített, de éppen csak 
annyival, amennyire a tovább-
lépéshez szükségünk volt. Né-
met, holland testvérek és se-
gélyszervezetek járultak hozzá 
az építkezéshez kisebb-nagyobb 
összegekkel. Természetesen a 
helyi önkormányzat is éveken 
keresztül segített a helyi kép-
viselőink ténykedése révén. 
Jelentős összegeket kaptunk a 
központi költségvetésből is az 
egyházi vezetés és képviselő-
ink közreműködésével. Saját 
céladományunkból a költségek 
alig 10%-át fedezhettük. Ez azt 
jelenti, hogy ha senkitől sem-
mit sem kaptunk volna, akkor 
e templom építése nem tíz, ha-
nem száz évig tartott volna.

Azt álmodtuk, hogy lesz templomunk – és lett. 2008. május 4-én, amikor 
a Donát úton nyílnak az orgonák, átadtuk templomunkat rendeltetésének. Úgy 
látszik, hogy azoké a jelen és a jövő, akik Istennel álmodni és Istenért áldozatot 
hozni is mernek. Legyen ezután is minden Isten terve és akarata szerint!

Amikor létrejött az egyházközség, 3500 lelket jelentettek a román államnak 
az elődök. Akik azonban vállalták hitüket, valójában akkor sem voltak többen 
háromezernél. Most a nyilvántartott reformátusok száma 2200 lélek. Az ortodo-
xok után mi vagyunk itt a legtöbben és tanúskodunk arról, hogy „az Úr csodásan 
működik”.

Bibza István
ny. lelkipásztor



385JÚNIUS

D
O

N
ÁT / G

R
IG

O
R

ESCU
 N

EG
YED

Különös világ ég és föld között

„A templomnak, ahol a Krisztus misztikus testét alkotó gyülekezet úrvacso-
rát vesz, ég és föld között átalakult világnak kell lennie – szent mellkasnak –, 
amelyben olyan szív dobog, ami képes megváltani minket nyomorúságainktól, 
és a Megváltó által hozott egyetemes 
kereszténység szintjére emel” – mon-
dotta az épület rendeltetéséről több 
mint tíz évvel ezelőtt a templom-
szentelő istentiszteleten a tervező, 
Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Mi-
klós-díjas magyar építész, a Donát úti 
református templom megálmodója. 
Az ő vázlattervei alapján Müller Csa-
ba kolozsvári építész készítette el a 
kivitelezési tervet, s az ő feladata volt 
a művezetés is.



2019–2020
JÚNIUS386

D
O

N
ÁT

 /
 G

R
IG

O
R

ES
CU

 N
EG

YE
D

A szent mellkas

Az istenházán a világhírű építész más alkotásaihoz hasonlóan a magyaror-
szági organikus építészet fő jegyei fedezhetők fel. Müller Csaba építész, a mun-
kálatok állandó felügyelőjeként az épület jellegzetességeiről beszélve kifejtette, 
a 300 férőhelyes templom sajátossága a centrális tér, amelyet a négy torony fog 
közre, és amelynek középpontjában a szószék áll. Müller szerint az épület teljes 
szerkezete ezt a teret hivatott hangsúlyozni, ennek van alárendelve a tetőtéri 
megvilágítás is. Az épület elemei az élő szervezetet imitálják, a bordázatot ala-
kító gerendák egy mellkasra emlékeztetnek, míg a tornyok szemöldökszerű nyí-
lásaikkal szellemi lényekhez hasonlítanak, amelyek a központi teret őrzik.

Az organikus építészet fő jellemzője a drámai pillanatok megjelenítése, hang-
súlyozása. Ilyen például a küszöb átlépése, amelynek során az érkezőnek érez-
nie kell, hogy egy másik 
világba lépett. A Donát úti 
templomban a küszöbél-
mény tipikus megjelenítése 
a székelykapus szerkezet, 
a belső térbe négy egymást 
követő, egyre nagyobbodó 
székelykapun jut be az érke-
ző, amelyek a bordázatban 
folytatódnak. Az  oldalbe-
járatokhoz is kis székely-
kapukat terveztek, s a belső 
teret egyedi tervezésű szé-
kekkel rendezték be.
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Az élő anyag: a fa
Mivel az ingatlan teljes felépítése az élő szervezetet mintázza, a kialakításá-

nál felhasznált anyagokat is ennek az elvnek az alapján választották ki. Így lett a 
leginkább használt anyag a fa, elsősorban a fenyőfa. Vasbetont csupán a tornyok 
alsó részének, a lépcsőházaknak a kialakításánál használtak, azt is a tűzvédelmi 
előírások miatt, mesélte az építész.

„A fa jellegzetessége, hogy megújuló energiát használ, illata van, hangokat ad 
ki, és nagyon szépen öregszik. Természetes anyag, ezért különleges hatása van, 
más élményt jelent egy fából készült épületben tartózkodni. Emellett rendkívüli 
lehetőségeket rejt magában, gyakrabban lehetne használni”, érvelt az építész. 
Emellett gazdaságosabb is a jelenleg használatos építőanyagoknál, és a teher-
bírása is nagyobb, nagyobb fesztávokat képes lefedni, ezért kiválóan alkalmaz-
ható például sportcsarnokok építésére. Ugyanakkor kiszámíthatóan viselkedik 
katasztrófák, például tűzvész esetén.

Emiatt a Donát úti templom döntő hányada fából, elsősorban fenyőfából ké-
szült, a gerendázat és födém mellett kívül-belül a faburkolat dominál. A bordá-
zatot ragasztott falemezekből alakították ki. Müller Csaba szerint Romániában 
az 1970-es években alkalmazták ezt a technikát, így készült például a gyergyó-
szentmiklósi jégpálya, azonban később háttérbe szorult, mivel betiltották az ak-
kor használt ragasztó előállítását, ugyanis az káros volt a gyártók egészségére.

Különleges technika

A  ragasztott tartószerkezet a magyarországi organikus építészet, így 
Makovecz Imre alkotásainak is fő jellemzője. A  technika alkalmazása komoly 
kihívást jelentett a bordázatot készítő Sallai Márton magyarkapusi vállalkozó 
számára, hisz ekkor találkozott először vele, és 1,5 tonnás gerendát is le kellett 
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gyártania. Ezeknek az ellipszis alakú gerendáknak a sorozata alkotja a 13 méter 
magas és 20 méter széles bordázatot. Az épület alapterülete egy 300 négyzet-
méteres (17x20 méter) téglalap, e fölött két 50 négyzetméteres karzat található, 
illetve egy 30 férőhelyes, 60 négyzetméteres kisterem is tartozik hozzá, amely 
kiállításoknak, egyházi rendezvényeknek adhat otthont. A  templom amúgy jó 
akusztikája révén hangversenyek szervezésére is alkalmas.

Az építkezés önerőből történt, a szükséges anyagokat az egyházközség sze-
rezte be, és adta ki kisvállalkozóknak a munkát, mesélte Müller Csaba. Az épít-
kezést Sala Zoltán kolozsvári építészmérnök felügyelte, míg a különböző faele-
meket Kolozsvár környéki és gyergyószentmiklósi fafaragó mesterek készítették. 
A gerendázat kialakításánál használt ragasztó önmagában is megvédi az anyagot 
a gombáktól, ezt még gombavédő, tűzálló szerrel is kezelték, amire lazúrt ken-
tek. A szerkezet időnként karbantartást igényel, az előírás szerint ötévente fel 
kell újítani a tűzvédő szert és a külső védőlazúrt, utóbbit elsősorban a fa színé-
nek megtartása miatt. Emellett időnként a külső zsindelyezést is fel kell újítani. 
Mindezt leszámítva, Müller Csaba szerint a faépületek nagyon tartósak, Angli-
ában például 300-400 éves faházak is vannak, Makovecz Imre pedig azt szokta 
mondani, hogy ennél nagyobb periódusra nem tervez.

A világhírű építész már tervezett egyházi épületeket Erdélyben, az ő alkotása 
a vargyasi református templom, a sepsiszentgyörgyi református ravatalozó és a 
csíkszeredai millenniumi római katolikus templom. Emellett Temesváron folya-
matban van az általa tervezett Új ezredév kulturális központ építése is.

Pap Melinda
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Tovább álmodunk nyitott szemmel

A Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközségben a templomépítést kö-
vetően, 2008 és 2012 között generációváltásra került sor: Bibza István lelkipász-
tor 43 év szolgálat után – ebből 32 év a Törökvágáson – 2012. október 1-jével lett 
nyugdíjas. Ennek eredményeként megtorpant az építkezés lendülete. A templom-
hoz tartozó járulékos épületek nem készültek el.

Új parókus lelkipásztorként 2012. október 1-jétől szolgálok az egyházközség-
ben. A tapasztalat és a helyismeret nem hiányzott, tekintettel arra, hogy 2004-
től az egyházközségben szolgáltam második lelkipásztorként.

A makoveczi álom részét képezte a templom mögötti gyülekezeti ház létre-
hozása is, a két épület egy egészként hivatott szolgálni a közösség gyarapodását 
és lelki épülését. Ez az épületegyüttes (templom és gyülekezeti ház összekötve) 
Makovecz Imre egyetlen középülete Kolozsváron.

A munka 2013–2017 között valósult meg. A templom mögötti régi épületet 
teljesen újraépítettük, illetve bővítettük Makovecz Imre elképzelése szerint, Mül-
ler Csaba építész közreműködésével, amely révén stílusban egyesült a templom 
és a gyülekezeti ház. Tíz évvel a templom befejezése után a gyülekezeti ház is 
makoveczi pompában tündököl. Így sikerült kialakítani az irodákat, a lelkipász-
tor szolgálati lakását, a  szükséges vendégszobákat, a vallásórás gyerekek és a 
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fi atalok számára fenntartott helyiségeket, a gyülekezeti rendezvények számára 
szolgáló gyönyörű közösségi termet.

Ahhoz, hogy idáig eljussunk, az egyházközség saját forrásain kívül pályáza-
tokból fi nanszírozta az építkezést, illetve a hívek közmunkával is hozzájárultak. 
Az építkezés folyamatossága érdekében 2016-ban kölcsönt vettünk fel. Ezzel a 
közösség anyagi teljesítőképessége kimerült.

A 2018-as esztendő a gyülekezeti ház berendezkedéséről szólt. Be kellett sze-
rezni, illetve elkészíteni a bútorzatot és a gyülekezeti ház teljes berendezését. 
Az egyházközség lelkipásztori hivatala kiköltözött hatéves kényszerlakhelyéről 
a templom hátsó karzatából, és elfoglalta ki-ki a maga helyét az új épületben.

Kató Béla püspök a gyülekezeti ház szentelése alkalmával, 2018. október 21-
én felhívta a jelenlévők fi gyelmét, hogy egy ilyen organikus stílusban épített 
templomot „állandóan karban kell tartani”. Ez valóban így van, a tíz éve intenzív 
használatban lévő templom felújításra szorult. Festés, végleges villanyszerelés, 
ajtók javítása kezdődött el és tart a mai napig, s ebben az esztendőben követ-
kezik a templom héjazatának javítása és újrafestése. Ezen kívül még hátravan 

a kerítés elkészítése és az 
udvarrendezés. Ma még to-
vábbra is az álmok világá-
ba tartozik az óvoda és az 
öregotthon.

A gyülekezeti tevékeny-
ségek megsokszorozódtak 
az elmúlt tíz évben. Heten-
te három csoportban val-
lásórára várják a hitoktatók 
a gyermekeket. Vasárnap 
az istentisztelettel párhu-
zamosan gyermek-isten-
tiszteletre is sor kerül. A fi -
atalok hároméves felkészítő 
után konfi rmálhatnak. Ezt 
követően az ifjúsági cso-
portban heti rendszeres-
séggel tanulmányozhatják 
a Bibliát. Hetente van fu-
rulyaóra az iskolásoknak, 
gitáróra a fi ataloknak és 
kórus a felnőtteknek, il-
letve az ifjaknak. A  fi atal 
családok családi bibliaórás 
közösségben adnak há-
lát Istennek az elvégzett 
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munkában, gyermeknevelésben tapasztalt 
áldásért. A  felnőtt-bibliaórára pedig min-
denkit várunk csütörtökönként. A  diakóni-
ai csoport a teológiai hallgatókkal karöltve 
rendszeresen gondoskodik a gyülekezeti sze-
gényekről és a kolozsvári hajléktalanokról. 
Alkalmilag kulturális rendezvényekre, fesz-
tiválokra is sor kerül az egyházközségben. 
Szombat este, vasárnap délelőtt és délután 
istentiszteleten lehet elcsendesedve Istent 
megtalálni, a Szentlélek hívását meghallani 
a templomban. Évente többször szervezünk 
gyermek- és ifjúsági táborokat, de a gyüleke-
zeti kirándulások sem maradnak el. Az isten-
tiszteleti alkalmakkor a gyermekek belakják 
a templomot, mintha csak egy régi mesebeli 
fa új hajtásai lennének.

Az  egyházközség temploma zenei feszti-
váloknak, kórustalálkozóknak, könyvbemu-
tatóknak, fotó- és képzőművészeti tárlatoknak ad otthont. Felmerül a kérdés, 
hogy miért szervez az egyházközség kiállítást. A keresztyén egyház és az euró-
pai kultúra elválaszthatatlanok egymástól. Ha az egyház bezárkózik, elzárkó-
zik a társadalomtól és az abban megnyilvánuló kultúrától, akkor szegényebb, 
fundamentalistább lesz. A kultúra pedig a maga rendjén egyház nélkül teljesen 
felhígulhat és elveszítheti értelmét.

Ez a tevékenység még 1994-ben indult útjára Simonff y Dani Irén akkori pres-
biter szervezésében. Az elképzelés szervezett formát, a templomépítést követően, 
2012-ben nyert. Szabó Zsolt irodalomtörténész, a Művelődés akkori főszerkesztő-
je rukkolt elő az ötlettel, hogy Kányafő Galéria néven a templom előtere és ta-
nácsterme képzőművészeti kiállításoknak adjon otthont. Az időközben elkészült 
gyülekezeti házban festészeti-szobrászati tárlatokat szervez a galéria, és állandó 
kiállításként az egyházközség gyűjteménye is megtekinthető. A Kányafő Galéria 
fennállása óta 21 tárlatot szervezett a nagyközönség számára.

Reménység szerint a Donát negyed templomos népe, és nem csak, fontosnak 
fogja tartani a találkozás lehetőségét emberrel és Istennel, és így a templom és a 
gyülekezeti ház megtelik. Az organikus épület életre kel a látogatók révén. A ki-
hajtott lelki rügyek virágba borulnak és gyümölcsöt teremnek. Termésre várva 
néz a kolozsvár-törökvágási egyházközség a következő évtized elé, remélve Isten 
áldását.

Dr. Bibza Gábor
lelkipásztor
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Június 2-án Engel József (1807–1870) 
orvos-nyelvész halálának a 150. évfor-
dulója késztet emlékezésre. Családja 

szepességi származású volt, édesapja, En-
gel János Keresztély bécsi történetíró, édes-
anyja Mauksch Tóbiás kolozsvári gyógysze-
rész Katalin leánya volt. Bécsben született, 
Lőcsén és Rozsnyón járt iskolába. Mivel 
édesanyja Marosvásárhelyen gyógyszertár-
részt örökölt, belépett oda gyakornoknak, 
majd Pesten elvégezte a gyógyszerésze-
ti kurzust. 1829-ben gyógyszerészmester 
lett. Marosvásárhelyi lányt vett feleségül, 
majd újra Pestre ment, ahol 1830–1836 
között megszerezte az orvosdoktori és 
szülészmesteri oklevelet is. Ezután Maros-
vásárhelyen folytatott praxist, a Bolyaiak-
nak is orvosa volt. Pesti évei alatt magával 
ragadta a nyelvművelési láz, s  bár egész 
életében akcentussal beszélte a magyar 
nyelvet, kidolgozta az Akadémia egy nyel-
vészeti jutalomkérdését, s elnyerte a díjat. 
A továbbiakban is nyelvészkedett, úgyhogy 
az Akadémia 1859-ben levelező tagjául vá-
lasztotta. Szenvedélyes ásványgyűjtő volt. 
1857-ben Kolozsvárra költözött, hogy részt 
vehessen az itteni tudományos életben és 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület megszer-
vezésében. Sírja a Lutheránus temetőben 
volt, márványoszlopát átmenekítették a 
szomszédos Haller-kripta rácsa mellé. 
Ugyanis fi a, Engel Gábor kórházigazgató e 
kriptában nyugszik.

Június 5-én Nyárády Antal (1920–
1982) botanikus lenne százéves. Az  eu-
rópai hírű botanikus, Nyárády Erazmus 
Gyula fi aként született Marosvásárhelyen. 
A kolozsvári Református Kollégiumban ta-
nult, majd a Kolozsvárra visszatért egyete-
men 1942-ben szerzett doktorátust növény-
tani értekezéssel. Attól az évtől kezdve 
tanársegéd volt, míg be nem hívták kato-
nának. Az  orosz fogságból 1947-ben tért 
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haza. 1949-től 1975-ig a kolozsvári Me-
zőgazdasági Főiskolán botanikát taní-
tott. Újjászervezte az intézet botanikus 
kertjét. Tanulmányok sorát közölte ma-
gyar, román és nemzetközi folyóiratok-
ban. Ő rendezte sajtó alá édesapjának a 
romániai fl órát bemutató nagy munkája 
utolsó két kötetét. Az 1950-es években 
tudomány-népszerűsítő könyveket is írt 
magyar nyelven. Édesapjával közös sír-
ban nyugszik a II. B parcellában.

Június 6-án Pákéi Sándor József
(1853–1945) halálának lesz a 75. év-
fordulója. Ő  a forradalom után Buka-
restbe menekült család gyermekeként 
született. A  nagyenyedi Bethlen Kollé-
giumban tanult, majd Budapesten, Bu-
karestben és Kolozsvárt is járt egyetem-
re, orvosi és bölcsészeti tanulmányokat 
folytatott. 1883-ban Kolozsvárt lett 
újságíró. 1885-ben az Erdélyi Magyar 
Köz művelődési Egyesület (EMKE) egyik 
alapítója, utóbb főtitkára, végül elnöke. 
Az  Unió Szabadkőművespáholy nagy-
mestere. A  magyar parlamentnek és a 
bukaresti szenátusnak is tagja. 1918-
ban a Székely Nemzeti Tanács elnöké-
ül választották. Minthogy Bukarestben 
született és végezte iskolái egy részét, 
jól tudott románul. Eminescu verseinek 
első magyar tolmácsolóját tiszteljük 
benne. Lapokat, emlékkönyvet szer-
kesztett, erdélyi útikalauzt állított ösz-
sze. Édesanyjának, Sándor Dénesnének 
a Lutheránus temető nyugati kerítése 
elé emeltetett szép szobros sírt, mely-
re rávésette: „Légy kímélettel a ham-
vak iránt, oh ember, kinek szíved van!” 
Most ő is itt nyugszik. A bronz sírszob-
rot pedig pár éve ellopták.

Június 9-én Csutak Csaba (1920–
1996) református lelkész, esperes 
lenne százéves. A  sepsiszentgyörgyi 
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kollégium- és múzeumigazgató Csutak Vilmos fiaként született, 1938-ban érett-
ségizett a Székely Mikó Kollégiumban. A teológiát Kolozsvárt végezte, az 1940-
es évektől a kolozsvári Belvárosi Református Egyházközség lelkésze. 1968–1990 
között egyházmegyei esperes is. Közben hat évig egyházkerületi főjegyző. A Pro-
testáns Teológiai Intézetben doktorál, majd évekig óraadó tanár. Több tanulmány 
szerzője. Síroszlopa a II. A parcellában, a halottaskápolna mögött áll.

Június 13-án Vass Zoltán (1898–1970) híres fogorvos halálának a félszázados 
évfordulójára emlékezünk. Aradról került a kolozsvári egyetemre, ahol 1923-ban 
szerzett diplomát. Egy ideig gyakornok a fogászati klinikán, külföldi tanulmány-
utakat tesz. Kolozsvárt nyit magánrendelőt, a megnyíló Zsidó Kórház fogászati 
osztályát is ő vezeti. Túléli a deportálást, majd hazatérve újra megnyitja rende-
lőjét. Ő  a Zsidó Kórház utolsó igazgatója 1948-ban. Az 1950-es évektől nyug-
díjazásáig poliklinikai orvos volt. Számos fogászati tanulmány szerzője, szak-
folyóiratok szerkesztője. Mint jó muzsikus, a Goldmark Filharmóniai Társaság 
zenekarában is játszott. A Sólyom utcai neológ zsidó temetőben nyugszik.

Június 29-én Szabó Pál Endre (1920–2004) jogtanár töltené be a száz évet. 
Székelyudvarhelyen született, iskolai tanulmányait Székelykeresztúron végez-
te. Háborús fogság után 1948-ban a Bolyai Egyetemen szerzett jogi diplomát. 
A Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára 1985-ös nyugdíjazásá-
ig. Főleg a polgári joggal és bíróságszervezéssel foglalkozott. Tagja volt az Uni-
tárius Egyházi Képviselő Tanácsnak, 1995–1996-ban a főgondnoki tisztséget is 
betöltötte.
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Karácsonyi Zsolt

Egy kisdedre. Vágáns dallam

Megszületett Ady End’,
Érnek szentje, kincse –
Miserere Domine,
Miserere Christe.

Égi titok kocsiján
Semmibe tekinte:
Lírikusi voilá
Tört így a felszínre.

Fehér lett a zongora,
Belenyúlt a lisztbe –
Miserere Domine,
Miserere Christe.

Dada dalol: „adomány
kicsi foga, tincse”.
Tartja fényköd, a homály
vérarany bilincse.

Bili borul. Egyedül.
Sárarany a szentem.
Kicsi mama szigorát
megérezi menten.

Ha ideje betelik:
dallam lesz a léte.
Miserere Domine,
Miserere Christe.
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Föltámadás az Ady intercityn

Lehull a zár, nyílik az ég
Szeretve tán szelíd a vég
Arcom álmos szelek fújják
Álmom jó testvérek súgják

De most még nem, csak zakatol
Egy InterCity, valahol
Nagy sötét golyó gyullad ki
Itt van a város, vagyunk lakói

De ma nem én a Messiás
Közértbe tejért is Tamás
Megy le meg János meg Léda
Ugyanaz a másnap a téma

Mert fut velem egy rossz szekér
Birkózok azzal, mi elér
Ha Dávid vagy ha óriás
Vagy újabb s újabb messiás

Lehetek csend a viharba’
Úgyse jövök még divatba
Hulljon a zár, nyíljon az ég
Szeressen engem is a vég

Így most feltámadás előtt
Bespájzollak, Léda-befőtt
Itt van a város, maradunk
Az Ady IC-n a mi urunk.
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átúszásának legendája

Báró Wesselényi Miklósról, a  re-
formkor vezéralakjáról számos könyv, 
életrajz, cikk, tanulmány jelent meg; 
százötven éve kutatják, elemzik életét, 
munkásságát. Tettei révén megérde-
melte, hogy legendákat zengjenek róla, 
hiszen minden, amit tett, elismerést 
váltott ki, ugyanakkor pedig a sport te-
rén is kiemelkedő személyiség volt.

Az  ifjú zsibói báró a reformko-
ri sportmozgalom kiemelkedő alakja 
volt, kiválóan vívott, lovagolt, úszott, 
sokat foglalkozott céllövészettel, szel-
lemet teremtett a vívásban, s így diva-
tossá tette ezt a sportágat. Minta volt ő 
nemcsak az ifjúságnak, hanem az egész 
magyar társadalomnak, testi erejéhez 
erős lélek társult, kitartóan harcolt el-
képzeléseiért, az  1838-as árvíz idején 
pedig – saját életét kockáztatva – szá-
zakat mentett meg.

Wesselényi kitűnő úszó volt, hiszen 
a zsibói kastély közelében folyó Szamos vizében kedvére úszott már gyermekko-
ra óta. Az úszás iránti ragaszkodása egész életén keresztül elkísérte: Párizsban a 
téli uszodába járt, ezután pedig, ahányszor lehetősége volt, Pozsonyban, Pesten, 
Kolozsváron mindig meglátogatta az uszodákat edzés végett. Kolozsvári tartóz-
kodása idején barátjával, gr. Kendeff y Ádámmal rendszeresen úsztak, az uszodá-
ból pedig az út a vívóiskolába vezetett.

Az 1830-as években már egyre divatosabb lett a balatoni szabad strandolás, 
közkedvelt fürdőtelepülés volt már ekkor Balatonfüred. Wesselényi 1835 nyarán 
meglátogatta Balatonfüredet és megfürdött a tóban. A báró már ekkor megsze-
rette a tavat, naplójában feljegyezte, hogy felséges érzés volt a Balaton vizében 
úszkálni. A következő nyarakon is élvezettel tartózkodott a Balatonon, kedvére 
úszott és mulatott, hatalmas alkata és úszási stílusa elismerést váltott ki ismerő-
sei, valamint a tóparton nyaralók körében – ámulatba ejtett mindenkit, úszásai-
nak történetéhez hamarosan legendákat fűztek, amely szerint Wesselényi átúszta 
a Balatont.
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Ezek a legendák jóval Wesselényi halála után is éltek az egész országban. Egy 
ilyen legendát Kolozsváron is büszkén meséltek. 1887-ben a Kolozsvári Atlétikai 
Club (KAC) meghívottja volt Vermes Lajos, a kor kiváló, ám szélhámos és füllentő 
sportolója. Vermes sporteredményein kívül büszke volt kutatásaira is, amelyek 
fényt derítettek a magyar sport két kiemelkedő eseményére: a Mátyás király ide-
jében rendezett Buda–Kolozsvár versenygyaloglás történetére, valamint Wesselé-
nyi távúszásaira és a Balaton átúszására. Valószínű, hogy Wesselényi úszásának 
átköltött történetét Vermes Lajos terjesztette el.

Az egyik történetet Újfalvy Sándor emlékirataiban találjuk meg: Wesselényi 
egy nyáron Balatonfüreden mulatott. Egy reggelen a tó partján levő turisták 
észrevették, hogy valaki úszva közeledik Tihany felől. A a parthoz közeledve 
felfedezték, hogy az úszó Wesselényi volt. Kiszállt a vízből, felöltözött, felkeres-
te a hölgyek társaságát. Csodálták, hogy a fáradtság legkisebb jele sem látszott 
rajta. Valószínű, hogy Újfalvy is tévedett, Wesselényi Balatonfüredről indult és 
Tihanyon ért partot.

Tény, hogy a zsibói báró korának legjobb úszója volt, de a tavat nem úszta át. 
Wesselényi fontos szerepet játszott az úszás történetében, példát mutatott a fi ata-
labb generációknak, akik közül sokan miatta szerették meg az úszást. A nevéhez 
fűződő „sportlegendák” pedig elismerését jelentik mindannak, amit a sport terén 
Wesselényi elért.

Killyéni András

Zsibói kastély
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Magyari Tivadar

Göndör szőrű kecelus

Román óvodába írattak, mert a magyar csoportban nem volt elég hely. A het-
venes évek első felében volt, Kolozsváron. A román óvodai és iskolai csoportok-
ban mindig szépen össze tudtak húzódni, és szorítottak helyet a magyaroknak, 
így ott is a gyermekek fele magyar volt.

A román óvó néni kedves volt, jól éreztük magunkat. Tanév végére meg kel-
lett mutatni a szülőknek, hogy nem jártunk hiába óvodába. Román népi táncot 
kellett volna betanulni. A  tánc nehéz volt, szaporán kellett kapkodni a lábat, 
mintha parázson táncolnánk, és közben mosolyogva derekánál fogva kellett rán-
cigálni egy ijedt román leánykát, szépen a fülébe kurjongatva, hogy „je-je-je-je!” 
A tánc nem nagyon ment senkinek: szerintem nem voltunk hozzá elég ivaréret-
tek. Az óvó néni megriadt, hogy a nagy népi és nemzeti bemutató nem sikerül, és 
a szülők azt fogják gondolni, hogy hiába jártunk óvodába. Az óvoda vezetősége 
gyűlést tartott és kitalálta, hogy a tánc helyett legyen egy óvodás szavalóest. 
Román gyermekverseket kellett betanulni. Olyant, mint például az, amelyik így 
kezdődik, hogy „Göndör hajú kecelus” – vagyis kiskutya, aki ellopja a kacsát a 
ketrecből, de esküszik, hogy nem ő lopta, pedig én látom, mert ott van a kacsa 
a kecelus szájában:

„Cățeluș cu părul creț
Fură rața din coteț.
Și se jură că nu fură
Dar l-am prins cu rața-n gură.”

Úgy döntöttek, hogy ha nem is táncolunk, de a verset mindenképpen román 
népviseletben adjuk elő. Kiosztották a költeményeket, én megkaptam, amit sze-
rettem volna – fájdalomdíjként, hogy nem foghatom meg többé az ijedt szemű 
román leánykát – a kecelusról, a göndör hajú kutyusról szóló verset, aki ellopja a 
kacsát a ketrecből. Mi, magyarok a versekből semmit sem értettünk. Az óvó néni 
külön foglalkozott a magyar gyermekekkel, hogy felzárkóztassa őket nyelvileg. 
Taktikusan arra kért, hogy a kecelus-vers minden sorának csak az utolsó szavát 
tanuljam meg a rím miatt, a többit tegyem hozzá én, amilyen nyelven akarom. 
Taktikusan egy holt nyelvet választottam. Kecelus nyenyenye – kréc! Jeje, beje, 
nye – kotyéc!

A román gyerekek jó részének falusi nagyszülője volt, így mindenkinek került 
szép, hagyományos kis népi öltözék, kinek-kinek a maga vidéke szerint: mezőségi, 
máramarosi, szilágysági, móc. A nagyszülői faluból.  (Amúgy  románok – a nagy-
szüleiket leszámítva – akkor már kereken 2049 éve laktak Kolozsváron.)
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Velem mi legyen, honnan lesz nekem ősi román népi viseletem? A nagyszülők 
székely őshazája messze volt, hóstáti ismerősök körében nem volt éppen ekkora 
méretű legény, hogy kölcsönözni lehessen az övéket, kalotaszegi sem volt kéznél. 
Különben is a kecelust igazán román öltözetben lehet jól előadni, hogy jeje, beje, 
nye – kotyéc!

Nagyanyám varrni tudott, és azt mondta: na, ő ezt elintézi. Adott rám egy fe-
hér nadrágot, ami eredetileg egy téli hosszúszárú alsógatya volt. Bevarrta rajta a 
sliccet, ami elég ijesztő volt számomra. Adott rám egy fehér buggyos inget. Utána 
bekapcsolta a tévét, ahol sűrűn volt román népzenei műsor.

– Kapcsoljátok ki, mer’ curájzene van! – figyelmeztetett azonnal a konyhából 
nagyapám, és ez nem lepett meg, mert ilyenkor előbb-utóbb  ezt szokta kiáltani 
valaki.

De nagyanyám a tévében akarta megfigyelni, hogy miképpen vannak feldí-
szítve – fehér gatya és fehér ing alapon – a román legények. Szerzett valahonnan 
egy barna színű széles pántot és azt a derekam köré kötötte, a fehér inget össze-
fogva a fehér gatya felett, mintha szép széles bőrövem lenne. De még mindig nem 
néztem ki eléggé románnak, főleg tejfehér bőrrel és sárga hajjal, hanem inkább 
kis bakszásznak. 

– Na, le van szarva – mondta nagyapám, nagyanyám pedig kiugrott a szom-
szédos cérnaboltba, és vett egy jó széles román trikolórt. Ezt a szalagot  mellemre 
igazította átlósan, mint a mai polgármestereknek.

A lábbelivel voltak még gondok, mert nagyanyám bocskort akart keresni va-
lahonnan, nagyapám azt mondta, hogy mezítláb lesz az igazi. Nagyanyám sze-
rint megfázik a gyermek, nagyapám szerint szőrt kell növeszteni a talpamra. 
Megint bekapcsolták a tévét, ahol éppen nagy legények kapkodták a lábukat és 
ügyesen forgattak szikrázó szemű román leánykákat.

A tévé alapján a nagyszülők eldöntötték: lakkcipőt kell venni.
Az ünnepségen sorra szólították a kulisszák mögül a feldíszített gyermekeket. 

A szülők meghatódva tapsikoltak a sok szép hagyományőrző román ruhának, de 
hát már láttak volt olyant eleget az elmúlt kerek 2049 esztendőben. És akkor jöt-
tem én. Alsógatyában, lakkcipőben, széles trikolórban. A kecelust több nyelven 
is elmondtam ugyan, de úgysem hallotta senki, mert felállva, hosszas vastapssal 
ünnepelték a trikoloros ruhámat. 
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Málé vaníliás ribizliöntettel

Volt egy úr, lakhelye Piripócs,
Fogkrémmel ette a pirítóst.
Rakott rá ribizlit,
Kérdezték: „hogy ízlik?”
Azt mondta: „fi nom, csak kicsit sós.”

Varró Dániel: Gasztronómiai limerick, 2009

Hozzávalók:

Tésztához: 
1 nagyobb bögre 
kukoricaliszt, 
1 nagyobb bögre 
fehérliszt, 
1 tojás, 
1 kisebb bögre cukor, 
1 kisebb bögre olaj, 
1 kisebb bögre tej, 
kevés só, 
1 sütőpor

Öntethez: 
1 bögre ribizli, 
negyed bögre cukor, 
1 csomag vaníliáscukor

A málé igazi nagymamasüti, és mint ilyen, receptje is egyszerű, bögrés. A valódi 
fi nomságát azonban egy nem mérhető hozzávaló, a nosztalgia adja meg legin-
kább. De hogy ne bízzuk csupán erre ennek az egyszerű süteménynek a sikerét, 
ajánlunk hozzá egy ribizlis öntetet, amely erőteljes savanykás, kissé fanyar ízével 
markáns desszertté teszi az omlós, de ízében kissé semleges málét. A sütemény 
masszájához jó, ha először a tojással a cukrot habosra keverjük és folyamatosan 
adjuk hozzá a folyékony hozzávalókat, az olajjal mintegy édes majonézt kever-
ve, majd a tejjel felhígítva és a kétféle lisztet beledolgozva, sütőpapírral bélelt 
tepsiben sütjük. A ribizlis öntetet ajánlott tálaláskor halmozni a málészeletekre. 
Vigyázat, az így készült süteményünk könnyen válhat későbbi nosztalgiázásunk 
alapjává.
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ÁT Az első javaslat a természetbarátok számára – kevesebb időt tölteni a laptop 
előtt, és többet a kertben és a természetben. Június 1-jétől naptár sze-
rint nyár van, így a tevékenységünknek is ehhez kell alkalmazkodnia.

Épületen fészkelő tőkésréce mentése
Fontos tudni, hogy a récefiókákban rendkívül erős a csoportképző viselkedés, 

ezért az együtt mozgó vagy meglapuló „kiskacsákat” pillanatok alatt össze lehet 
szedni. A fiatalok hívóhangja rendkívül erősen hat a tojóra, ezért ha felkészülünk 
a szülő megjelenésére (például beszerzünk, odakészítünk egy horgászok hasz-
nálta merítőhálót), jó reflexekkel és szerencsével hirtelen elkapjuk a gyakran 
a lábunk alatt sertepertélő tojót, akkor a teljes családot be tudjuk fogni. Kézi 
befogás esetén a fiatalokat és az öreget lehetőleg külön szállítóeszközbe tegyük, 
így elkerülhetjük a taposási sérüléseket. Nagyon erős fiókaféltő magatartást mu-
tató tojónál az is előfordulhat, hogy magától megy be a fiókák szállítódobozába, 
ilyenkor hagyjuk együtt a madarakat. Szállítási célra a legjobb a macska- vagy 
kisebb kutyaszállító műanyagbox, melynél az ajtó nyitva hagyásával a „bemásza-
tó tojóbefogást” is meg tudjuk kísérelni.

Ha az egész család együtt van, a legközelebbi nagyobb parkbeli tóig vagy a te-
lepülést átszelő folyóig kell elvinnünk, ahol először a fiókákat engedjük a vízbe, 
majd kicsit hátrébb húzódva a felnőtt egyedet. A szorosan együtt úszó, sipítozó 
fiatalok mágnesként vonzzák a szülőmadarat, s ez a kis csapatot szinte azonnal a 
parttól távolabb vezeti.

Ha csak a fiókákat sikerült összeszedni, megpróbálhatjuk egy közeli, biz-
tonságos gyepfolton kiengedni a kicsiket, hogy a hangjukat követve a tojó meg-
találhassa őket. A  szülőmadarat a fiókák megmutatásával és hívóhangjával 
(a szállítóeszköz mozgatása vészhangadásra készteti a fiatalokat) csalogassuk 
az elengedőhely felé, ha ez már látótávolságban van és a terület is biztonsá-
gos, akkor itt is kiengedhetjük a fiókákat, majd a családot óvatosan a víz felé 
terelhetjük.

Ha a felnőtt egyedet nem sikerül befogni vagy a fiatalok közelébe csalni, de 
van hasonló korú fiatalokból álló család a vízen, akkor közéjük engedhetjük a mi 
védenceinket is. Mivel a fiókák önellátóak, nincs szükségük táplálásra, a fajtár-
sak közelsége viszont kellő védelmet biztosíthat számukra.

Itatás
Potenciális madárcsapdaként működik minden nyitott eszköz: hordók, esővíz-

gyűjtők, az udvaron hagyott vödör, nyitott emésztő – sőt, nem megfelelő kialakí-
tás esetén még a kerti tó is –, melynek meredek, csúszós oldalfala van és 10 cm-
nél mélyebb. A szomjas madarakat ugyanis mágnesként vonzza a víz csillogása, 
és miközben inni vagy fürdeni próbálnak, belecsúszhatnak a tartályba, ahonnan 
a pillanatok alatt átvizesedő, elnehezülő tollazattal nem tudnak kimenekülni és 
megfulladnak.
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A  félig vízzel töltött, rá-
adásul talajba süllyesztett 
műanyagláda nemcsak a kis 
és közepes méretű madarak 
és emlősök (például a sün), 
de részben vízi állatnak szá-
mító varangyok és ásóbékák 
számára is halálos veszélyt 
jelent, mert nem tudnak ki-
jutni belőle. A  víztartályok 
lefedésével nemcsak az állat-
baleseteket akadá lyozhatjuk 
meg, de a fedőanyag megfe-
lelő kialakításával akár ita-
tóként is hasznosíthatjuk.

A fi ókamentési időszak 
folytatódik

A magányosnak tűnő fi ó-
ka többnyire nem árva, nem 
baleset áldozata, hanem a 
madarak túlélését segítő, 
fi noman hangolt viselkedési 
mechanizmus.

Az  ágak között szaba-
don (nem odúban) költő 
madarak fészekaljaira – a 
tojásokra és különösen az 
eleségkérő hangot adó fi -
ókákra – nagy kockáza-

tot jelentenek a ragadozók. Ezért ezek a fajok a teljes önállósodás, a  tökéletes 
röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, egymástól és a fészektől mindin-
kább eltávolodva – a szülők segítségével – magányosan próbálnak túlélni. A ké-
zenfekvő kockázatok mellett ennek a viselkedésnek az az előnye, hogy lerövidül 
az az időszak, amikor a fészket megtaláló ragadozó a teljes fészekaljat el tudja 
pusztítani. Mivel a korai fészekelhagyó madarak ekkor még nem önellátóak és a 
teljes értékű repülés eléréséig 5-10 napig még fejlődniük kell, a szülők a sűrű nö-
vényzetben rejtőzködő fi ókákkal hanggal tartják a kapcsolatot és folyamatosan 
táplálják őket.

Cîmpan Kinga

Tőkésréce. Benkő Zoltán felvétele

Vörösbegy az itatónál. Szabó József felvétele
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Gyermekirodalmi lap, 
Ko lozsváron szer kesz-
tik. Címe a keresztrejt-
vény megfejtése.
VÍZSZINTES
  1. Nem nagy
  5. Juttat
  7. Ilyen szarvas is van
  8. Ábécé eleje!
  9. A megfejtés
11. Esőben álló
12. Nagyobb edény
13. Római 501
14. Százdekás

FÜGGŐLEGES
  2. Valódi
  3. Kis kenyér

  4. Telefonos üzenet
  5. Szalonnát főző
  6. Téli harmat
  8. Hadonászva perle-

kedik (ÁGÁL) 

  9. Vízparton nő
10. A közepén butít!

VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

Kolozsváron 1827. december 31. óta van közvilágí-
tás: a város piacterét és főbb utcáit 247 petróleum-
lámpással világították meg, ezt 1869-től a gázvilágí-
tás, majd 1907-től az elektromos árammal működő 
villanyégők váltották fel. Annak idején Kolozsváron 
is így gyújtották meg az utcai lámpákat.
Ismereteink szerint az első rendszeres utcai világítást 
1558-ban valósították meg Párizsban. 1777-ben gyúj-
tották meg Budán is az első 
utcai lámpát, Pesten pedig ké-

sőbb, 1790-ben indult az olajlámpásos közvilágítás. 
Ma már sok nagyvárosban napelemek biztosítják 
az utcai világítást. 

1 2 3 4
I

5 6

7 8

9 10

11 12

13
K

14

TUDTAD?



Ady Endrére emlékezünk (11.)
„Szent Junius, könyörülj rajtam. / Napszurásként küldd rám a Vágyat, / ...” – folytatás 
a rejtvényben (vízsz. 1., vízsz. 37. / függ. 9., vízsz. 26. / függ. 1.).
Verscím a dőlten számozott négyzetekben.

VÍZSZINTES: 13. Kotta rögzíti 14. Éles ... 
(okos) 15. Nádmézadag! 16. De 17. Könyvbe-
li személyek betűrendes jegyzéke 20. Induljon 
a zene! 21. Kerek évforduló 23. Műszaki ké-
pesítésű szakember 25. Villanegyed központ-
ja! 28. Kezdődik az éjszaka! 29. Sportegyenlő-
ség (angol) 31. Támadás (román) 32. Valamit 
érzékel 33. A Dnyepr mellékfolyója 35. Közle-
kedés közbeni személyes feljegyzéssorozat 39. 
Fővárosa Kinshasa 40. Megajoule (röv.) 41. 
Debrecen határai! 42. Radírral törölve dörzsöl 
44. Utóirat része! 46. Fejlődés közben hozzá-
tapad 48. Majdnem tud! 49. Ünnepnap (régie-
sen) 52. A legelőn található! 53. Építész (Gyu-
la) 56. „Végső volt honában, / Ki a szabadsá-
gért / Hősi kardot ...” (Petőfi ) 57. Kiskereske-
dő (régiesen) 59. Firkálgató.

FÜGGŐLEGES: 2. Zimony (Vajdaság) szerb 
neve 3. Néhányból kettő! 4. Török előtag: új 
5. ... csodálatos élete (2001-es francia fi lm) 6. 
Földet termesztésre alkalmassá tesz 7. Ízüle-
ti betegség 8. Kristálydarab! 10. ...-főzés 11. 
Gyárban van! 12. Sportoló trénere 18. Vigad, 
szórakozik 19. Francia arany 22. Nem egész-
séges 24. Keresztényüldöző római császár volt 
27. Hitelvei 30. Nem olyan 32. Létezési ösz-
tön 34. Sorrendbe raká 35. Régi magyar vár-
megye (székhelye: Ungvár) 36. Papírszélek! 
38. Valamit látható helyre tesz 40. Valamely 
személy által 43. Műszaki katona 45. Arról a 
helyről 47. Fundamentum 50. Távolról irányí-
tott kis légi jármű 51. Szaloniki futballcsapat 
54. Karcműpáros! 55. Mozielőadás jelenete! 
58. Temes-partok! 60. A tetejére.
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Szerda Anikó, Annamária, Áron, Tiha-
mér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő.

1 615 éve, 1405-ben kelt oklevelével Zsigmond király kivált-
ságokat biztosított Kolozsvárnak: kivonta a vajda és az ispán 
fennhatósága alól, szabad plébánosválasztást engedett, és 
meghatározta önkormányzatának szervezetét.

2 Csütörtök Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon + híres.

2 Sarlós Boldogasszony 
aminő, / Hat hétig 
olyan lesz az idő.

3 Péntek Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3 55 éve, 1965-ben felavatták a Rákkutató Intézet Majális 
(ma Republicii) utcai új épületét.

4 Szombat Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4 410 éve, 1610-ben Báthory Gábor Kolozsvár piacán lefe-
jeztette a Kendi-féle összeesküvés egyik vezetőjét, Kornis 
Boldizsárt. 
175 éve, 1845-ben született Szinyei Merse Pál festőművész.

5 Vasárnap Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.  
Sarolta – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: fehér menyét; 
2. – a Charlotte név magyarosítása.

5

6 Hétfő Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló.

6

7 Kedd Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.  
Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

7 480 éve, 1540-ben született Budán János Zsigmond, 1540-
től 1570-ig II. János néven választott magyar király, 1565-től 
Erdély első fejedelme. 
120 éve, 1900-ban Dankó Pista híres cigányprímás és zene-
kara egy hétig a Biasini szálló kerthelyiségében koncertezett. 
35 éve, 1985-ben hunyt el Marosvásárhelyen Harag György 
rendező, színész.

8 Szerda Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.  
Teréz – görög eredetű; jelentése: 
hőség, forróság, nyár, aratás, 
szüret, vadászni.

8

9 Csütörtök Hajnalka, Lukrécia, Ruth, Vero-
nika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és társai

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.  
Veronika – 1. – görög–latin ere-
detű; jelentése: győzelmet hozó; 
2. – latin–görög eredetű; jelentése: 
igaz, ikon.

9 80 éve, 1940-ben felhőszakadás következtében a Nádas 
mentén, a város vasúton túli területein árvíz pusztított, 
140 magyar család vált hajléktalanná.

10 Péntek Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelenté-
se: az Amálok (gót királyi család), 
védelem.

10 730 éve, 1290-ben hunyt el gyilkosság áldozataként 
IV. (Kun) László, Árpád-házi magyar király.
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Szerda Anikó, Annamária, Áron, Tiha-
mér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő.

1 615 éve, 1405-ben kelt oklevelével Zsigmond király kivált-
ságokat biztosított Kolozsvárnak: kivonta a vajda és az ispán 
fennhatósága alól, szabad plébánosválasztást engedett, és 
meghatározta önkormányzatának szervezetét.

2 Csütörtök Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon + híres.

2 Sarlós Boldogasszony 
aminő, / Hat hétig 
olyan lesz az idő.

3 Péntek Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3 55 éve, 1965-ben felavatták a Rákkutató Intézet Majális 
(ma Republicii) utcai új épületét.

4 Szombat Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4 410 éve, 1610-ben Báthory Gábor Kolozsvár piacán lefe-
jeztette a Kendi-féle összeesküvés egyik vezetőjét, Kornis 
Boldizsárt. 
175 éve, 1845-ben született Szinyei Merse Pál festőművész.

5 Vasárnap Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelentése: 
anyácska.  
Sarolta – 1. – török–magyar erede-
tű; jelentése: fehér menyét; 
2. – a Charlotte név magyarosítása.

5

6 Hétfő Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló.

6

7 Kedd Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.  
Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

7 480 éve, 1540-ben született Budán János Zsigmond, 1540-
től 1570-ig II. János néven választott magyar király, 1565-től 
Erdély első fejedelme. 
120 éve, 1900-ban Dankó Pista híres cigányprímás és zene-
kara egy hétig a Biasini szálló kerthelyiségében koncertezett. 
35 éve, 1985-ben hunyt el Marosvásárhelyen Harag György 
rendező, színész.

8 Szerda Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.  
Teréz – görög eredetű; jelentése: 
hőség, forróság, nyár, aratás, 
szüret, vadászni.

8

9 Csütörtök Hajnalka, Lukrécia, Ruth, Vero-
nika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és társai

Lukrécia – latin eredetű; jelentése: 
megnyerő, vonzó.  
Veronika – 1. – görög–latin ere-
detű; jelentése: győzelmet hozó; 
2. – latin–görög eredetű; jelentése: 
igaz, ikon.

9 80 éve, 1940-ben felhőszakadás következtében a Nádas 
mentén, a város vasúton túli területein árvíz pusztított, 
140 magyar család vált hajléktalanná.

10 Péntek Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelenté-
se: az Amálok (gót királyi család), 
védelem.

10 730 éve, 1290-ben hunyt el gyilkosság áldozataként 
IV. (Kun) László, Árpád-házi magyar király.
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

11 Szombat Lilla, Lili, Nelli, Nóra  
Szt. Benedek. (Európa 
fővédőszentje)

Lilla – a Lídia és Lívia régi ma-
gyar becézőjéből önállósult.  
Nóra – arab eredetű; jelentése: 
Isten az én világosságom.

11 105 éve, 1915-ben hunyt el Budapesten Schickedanz Albert 
műépítész, festő, az eklektikus építészet jeles képviselője, 
a Millenniumi emlékmű, a Műcsarnok és a Szépművészeti 
Múzeum tervezője.

12 Vasárnap Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a dal szóból.

12 85 éve, 1935-ben a városi tanács elhatározta a cselédpiac-
nak a Széchenyi (Mihai Viteazul) térről a városháza hátsó 
udvarára való költöztetését.

13 Hétfő Margit, Jenő  
Szt. Henrik

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

13 Mérges Margit ziva-
tart hoz.

14 Kedd Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, hős.

14 45 éve, 1975-ben hunyt el Budapesten Lengyel József író, 
költő, újságíró.

15 Szerda Henrik, Roland, Örkény, Leonóra  
Szt. Bonaventura

Roland – német eredetű; jelenté-
se: vakmerő hős. 
Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelen-
tése: szabad, szabados, szertelen

15 160 éve, 1860-ban nyílt meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
könyvtára a Farkas utcai gróf Bethlen–Nemes-ház földszint-
jén, állománya 20 000 kötet, vezetője Szabó Károly volt. 
120 éve, 1900-ban született Budapesten Passuth László író, 
műfordító.

16 Csütörtök Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.  
Enikő – Vörösmarty Mihály alko-
tása; jelentése: ünő, szarvastehén.

16 100 éve, 1920-ban hunyt el Benczúr Gyula festőművész, 
az MTA tiszteleti tagja.

17 Péntek Elek, Endre  
Szt. Zoérárd-András és Benedek

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

17 480 éve, 1540-ben hunyt el Szászsebesen Szapolyai János 
erdélyi vajda, 1526-tól I. János néven választott magyar 
király, János Zsigmond apja. 
95 éve, 1925-ben született Iszkázon Nagy László Kossuth-
díjas költő, műfordító.

18 Szombat Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18 125 éve, 1895-ben a sétatéri Kioszk és Korcsolyapavilon 
terveit a városházán közszemlére állították ki.

19 Vasárnap Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács. 

19

20 Hétfő Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult 
változata.

20 265 éve, 1755-ben született Pesten Martinovics Ignác fe-
rences rendi szerzetes, teológiai doktor, a magyar jakobinus 
mozgalom egyik vezetője. 
125 éve, 1895-ben született Moholy-Nagy László fotográ-
fus, festőművész, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára.
25 éve, 1995-ben hunyt el Váczy Kálmánné Zakariás Lenke 
bibliográfus, szakíró.

Esős Illés igen 
rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Kedd Dániel, Daniella, Helén, Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám. 

21 415 éve, 1605-ben kelt rendeletével Bocskai István fejede-
lem a főtéri templomot, plébániaházat és az óvári zárdaépü-
letet visszajuttatta az unitáriusoknak.
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

11 Szombat Lilla, Lili, Nelli, Nóra  
Szt. Benedek. (Európa 
fővédőszentje)

Lilla – a Lídia és Lívia régi ma-
gyar becézőjéből önállósult.  
Nóra – arab eredetű; jelentése: 
Isten az én világosságom.

11 105 éve, 1915-ben hunyt el Budapesten Schickedanz Albert 
műépítész, festő, az eklektikus építészet jeles képviselője, 
a Millenniumi emlékmű, a Műcsarnok és a Szépművészeti 
Múzeum tervezője.

12 Vasárnap Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a dal szóból.

12 85 éve, 1935-ben a városi tanács elhatározta a cselédpiac-
nak a Széchenyi (Mihai Viteazul) térről a városháza hátsó 
udvarára való költöztetését.

13 Hétfő Margit, Jenő  
Szt. Henrik

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

13 Mérges Margit ziva-
tart hoz.

14 Kedd Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, hős.

14 45 éve, 1975-ben hunyt el Budapesten Lengyel József író, 
költő, újságíró.

15 Szerda Henrik, Roland, Örkény, Leonóra  
Szt. Bonaventura

Roland – német eredetű; jelenté-
se: vakmerő hős. 
Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelen-
tése: szabad, szabados, szertelen

15 160 éve, 1860-ban nyílt meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
könyvtára a Farkas utcai gróf Bethlen–Nemes-ház földszint-
jén, állománya 20 000 kötet, vezetője Szabó Károly volt. 
120 éve, 1900-ban született Budapesten Passuth László író, 
műfordító.

16 Csütörtök Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.  
Enikő – Vörösmarty Mihály alko-
tása; jelentése: ünő, szarvastehén.

16 100 éve, 1920-ban hunyt el Benczúr Gyula festőművész, 
az MTA tiszteleti tagja.

17 Péntek Elek, Endre  
Szt. Zoérárd-András és Benedek

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

17 480 éve, 1540-ben hunyt el Szászsebesen Szapolyai János 
erdélyi vajda, 1526-tól I. János néven választott magyar 
király, János Zsigmond apja. 
95 éve, 1925-ben született Iszkázon Nagy László Kossuth-
díjas költő, műfordító.

18 Szombat Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18 125 éve, 1895-ben a sétatéri Kioszk és Korcsolyapavilon 
terveit a városházán közszemlére állították ki.

19 Vasárnap Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács. 

19

20 Hétfő Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, Ant. Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult 
változata.

20 265 éve, 1755-ben született Pesten Martinovics Ignác fe-
rences rendi szerzetes, teológiai doktor, a magyar jakobinus 
mozgalom egyik vezetője. 
125 éve, 1895-ben született Moholy-Nagy László fotográ-
fus, festőművész, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára.
25 éve, 1995-ben hunyt el Váczy Kálmánné Zakariás Lenke 
bibliográfus, szakíró.

Esős Illés igen 
rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Kedd Dániel, Daniella, Helén, Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám. 

21 415 éve, 1605-ben kelt rendeletével Bocskai István fejede-
lem a főtéri templomot, plébániaházat és az óvári zárdaépü-
letet visszajuttatta az unitáriusoknak.
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

22 Szerda Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya; Magdala 
városából származó nő.

22

23 Csütörtök Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása.

23 150 éve, 1870-ben született Cholnoky Jenő földrajztudós, 
szakíró, a kolozsvári egyetem földrajzi tanszékének vezetője.

24 Péntek Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult. 

24 135 éve, 1885-ben – saját kérelmére – I. Ferenc József 
felmentette gróf Esterházy Kálmánt Kolozsvár főispáni 
tisztségéből.

25 Szombat Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 160 éve, 1860-ban Reményi Ede a kolozsvári Nemzeti Szín-
házban adott hegedűkoncertet. 
130 éve, 1890-ben született Budapesten Szilvay Kornél 
tűzoltó műszaki tiszt, a szárazoltó eljárás és berendezés 
feltalálója. 
100 éve, 1920-ban zárult a kolozsvári magyar színház utolsó 
évada, október 4-től a nyári színkörben játszottak. 

Napja vihart szül, 
ám derült éjsza-
káján a kertben jó 
termést várjál.  
Ha esik, az nem jó,  
férges lesz a dió.

26 Vasárnap Anna, Anikó, Panna, Anita  
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: 
kegyelem, Isten kegyelme, kellem, 
kecsesség, báj.

26 90 éve, 1930-ban született Kolozsváron Szervátiusz Tibor 
szobrászművész (†2018. április 25., Budapest).

Anna asszony 
reggele / Már hű-
vös, ne játssz vele!

27 Hétfő Liliána, Natália, Olga, Györk, 
Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsi-
nyítő képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 245 éve, 1775-ben született Pozsonyban Brunswick (Brunsz-
vik) Teréz, az első magyarországi óvodák megalapítója, 
Ludwig van Beethoven szavaival a „halhatatlan kedves”. 
145 éve, 1875-ben megalakult a Kolozsvári Athletikai Club 
(KAC), elnökéül Esterházy Kálmán grófot kérték fel.

28 Kedd Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: 
senkinek sem ártó.  
Szabolcs – magyar eredetű; jelen-
tése ismeretlen.

28 80 éve, 1940-ben hunyt el Kellner Gyula atléta, aki az 
1896-os első újkori olimpián bronzérmes lett maratoni 
futásban, és máig az egyetlen magyar olimpiai érmes ebben 
a versenyszámban.

29 Szerda Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

29 925 éve, 1095-ben hunyt el Szent László magyar király, 
a lovagkirály példaképe, Erdély védőszentje, nevéhez fűződ-
nek az első magyarországi szentté avatások.

30 Csütörtök Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

30 90 éve, 1930-ban királyi rendelettel jóváhagyták Kolozs-
vár város címerét, amely azonos volt a korábbi, középkori 
eredetű címerrel. 
90 éve, 1930-ban a városi tanács a postapalota mögötti 
teret jelölte ki az első távolsági autóbusz-állomás helyéül.

31 Péntek Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán ere-
detű; jelentése: jó dárda; 2. – ír–
kelta eredetű; jelentése: szarvast 
kedvelő.

31
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

22 Szerda Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya; Magdala 
városából származó nő.

22

23 Csütörtök Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása.

23 150 éve, 1870-ben született Cholnoky Jenő földrajztudós, 
szakíró, a kolozsvári egyetem földrajzi tanszékének vezetője.

24 Péntek Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult. 

24 135 éve, 1885-ben – saját kérelmére – I. Ferenc József 
felmentette gróf Esterházy Kálmánt Kolozsvár főispáni 
tisztségéből.

25 Szombat Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 160 éve, 1860-ban Reményi Ede a kolozsvári Nemzeti Szín-
házban adott hegedűkoncertet. 
130 éve, 1890-ben született Budapesten Szilvay Kornél 
tűzoltó műszaki tiszt, a szárazoltó eljárás és berendezés 
feltalálója. 
100 éve, 1920-ban zárult a kolozsvári magyar színház utolsó 
évada, október 4-től a nyári színkörben játszottak. 

Napja vihart szül, 
ám derült éjsza-
káján a kertben jó 
termést várjál.  
Ha esik, az nem jó,  
férges lesz a dió.

26 Vasárnap Anna, Anikó, Panna, Anita  
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: 
kegyelem, Isten kegyelme, kellem, 
kecsesség, báj.

26 90 éve, 1930-ban született Kolozsváron Szervátiusz Tibor 
szobrászművész (†2018. április 25., Budapest).

Anna asszony 
reggele / Már hű-
vös, ne játssz vele!

27 Hétfő Liliána, Natália, Olga, Györk, 
Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsi-
nyítő képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 245 éve, 1775-ben született Pozsonyban Brunswick (Brunsz-
vik) Teréz, az első magyarországi óvodák megalapítója, 
Ludwig van Beethoven szavaival a „halhatatlan kedves”. 
145 éve, 1875-ben megalakult a Kolozsvári Athletikai Club 
(KAC), elnökéül Esterházy Kálmán grófot kérték fel.

28 Kedd Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: 
senkinek sem ártó.  
Szabolcs – magyar eredetű; jelen-
tése ismeretlen.

28 80 éve, 1940-ben hunyt el Kellner Gyula atléta, aki az 
1896-os első újkori olimpián bronzérmes lett maratoni 
futásban, és máig az egyetlen magyar olimpiai érmes ebben 
a versenyszámban.

29 Szerda Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

29 925 éve, 1095-ben hunyt el Szent László magyar király, 
a lovagkirály példaképe, Erdély védőszentje, nevéhez fűződ-
nek az első magyarországi szentté avatások.

30 Csütörtök Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

30 90 éve, 1930-ban királyi rendelettel jóváhagyták Kolozs-
vár város címerét, amely azonos volt a korábbi, középkori 
eredetű címerrel. 
90 éve, 1930-ban a városi tanács a postapalota mögötti 
teret jelölte ki az első távolsági autóbusz-állomás helyéül.

31 Péntek Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán ere-
detű; jelentése: jó dárda; 2. – ír–
kelta eredetű; jelentése: szarvast 
kedvelő.
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A magyar lélek
A Patria újabb cikke az egyetem ellen

(Kolozsvár, július 10. Saját tud.) Az a „kultúrharc”, amelyet a román nemzeti 
párt lapja a felekezetközi egyetem ellen megindított, úgy látszik, csak kezdetét 
jelentette egy rendszeres offenzívának. A Patria ma folytatja gyűlölködő táma-
dását. Megírtuk, hogy a liberálisoknak, tehát a Patria által sokszorosan reakci-
ósnak, oligarchikusnak bélyegzett pártnak a lapja azt kérdezte, vajon a Patria 
hírhedt cikkét írni-olvasni tudó ember írta-e? „Igen, – feleli nagy büszkén a Pat-
ria – sőt a cikkíró a kolozsvári román egyetem jogi karának professzora!” Akkor 
már értjük. Ilyen tudású és ilyen világnézetű professzornak valóban szüksége 
van arra, hogy a testvérnépek kultúráját hatalmi szóval kényszerítsék pangásra. 
Mert ő bizonyára nem állná ki a versenyt, kivéve, ha a másik felet előbb gúzsba 
költözik a kedvéért.

Már a múltkor is ezt írtuk: a románság haladó gondolkodású köreiben is meg-
ütközést fog kelteni a Patria ázsiai gondolata. Elégtétel nekünk, hogy Bukarest-
ben is az analfabétaság kérdését vetik fel az ilyen egyetemi tanárokkal szemben. 
És annál különösebb, hogy ma tovább folytatja a Patria. Most már irredentiz-
mussal vádolja meg az egész magyarságot. Most már arról beszél, hogy mi nem 
akarjuk fiainkat közeledni engedni a román fiatalsághoz. Pedig a professzor úr 
megint téved. A magyar nép igenis békén és harmóniában akar élni a román nép-
pel. De azt senki sem kívánhatja, hogy a magyar ifjúságot olyan urakhoz küldjük 
gyűlöletet tanulni – mint például a Patria illusztris cikkírója.

Íme a legújabb szörnyszülött:
A Patria cikke
A  magyarok nem tudják az idők változását megérteni. Magyarország szét-

darabolása reájuk nézve nem egyéb politikai változásnál, amilyen valamely 
kormányváltozás, azaz ideiglenes. Nem akarják megérteni, hogy itt történelmi 
változások mentek végbe, amelyeknek motorikus erejét az idő szellemében kell 
keresni és a most felszínre került korszakalkotó folyamatokban.

A magyarok átaludták az egész háború idejét és az 1918. óta történteket s 
most, a  békeszerződés aláírása után kezdenek ébredni. Különösen a magyar 
egyetemre vonatkozó álláspontjuk mutatja világosan, hogy valóságos Ripp van 
Winkle-ek.

Úgy vélik, hogy nem fognak közéletük folytonosságában semmi megszakítást 
szenvedni. Ha változott is valami, az csakis az ő érdekükben történhetett.

Ma, midőn a kisebbségekről a békeszerződés gondoskodott, ilyesmiről emlí-
tést sem tesznek a magyarok, ezt a szót nem is veszik ajkaikra. Állandóak ők a 
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szerencsések. Mi, románok – írja a Patria – nem vagyunk „választott nép”; ellen-
ben őket a fájdalom árnyéka sem érheti.

Ezért méltóságukon alólinak tartják szóba állani a románokkal. Legtisztább 
bizonyíték erre a magyar egyetem esete, amelyről egyszerűen bejelentik, hogy 
1920. október 1-én megnyitják. A román kormánnyal tárgyalásokba sem bocsát-
koznak, mivel erre vonatkozó joguk biztosítva van a linzi és münsteri békében.

A  kolozsvári magyar egyetem megszünt: tanárainak nagyrésze Budapestre 
költözött s a budapesti magyar lapok szerint ez a megszünt egyetem ott szer-
vezkedett további működés céljából. Tanácsülést is tartottak, és azon Schneller 
volt rector és Menyhárth jogtanár fulmináns szózatokat intéztek visszamaradt 
kartársaikhoz, hogy legyenek csak nyugodtak, mert az egyetem erőszakos át-
vétele csak ideiglenes és nemsokára ismét a kolozsvári alma materben fognak 
elhelyezkedni.

Látszik is, hogy a mi magyarjaink ezt az időközt akarják a felekezetközi egye-
temükkel kitölteni, hogy pillanatnyi megszakítás se álljon elő.

Az egész szervezet és tanterv ezt a gondoskodási módot árulja el, amely sze-
rint reájuk nézve mi sem változott.

A magyarok nem fogják a román egyetemen folytatni tanulmányaikat, amint 
előzőleg mi tettük. Elkülönítetten akarnak élni. Ők csakis maguknak fognak or-
vosokat, elöljárókat, közigazgatási tisztviselőket képezni az ő eszméik és rejtett 
gondolataik szolgálatában. Reájuk nézve Románia és román állam nem létezik, 
bejelentésükben, tantervükben említést sem tesznek róla egy szóval sem.

Ilyesminek már az eltűrése is bűn volna a román faj ellen. A legveszedelme-
sebb magyar irredentizmus és igazságtalanság megteremtése volna ez, amilyen 
csak létezett valaha.

Veszedelmes – mivel semmi létjogosultsága sem lenne, legfeljebb a leggyűlö-
letesebb elbizakodottság.

A román állam nem zaklatja, nem nyomja el a magyarokat. A beállott válto-
zások következtében sok mindent a magyarok tetszése ellenére kell ugyan ren-
dezni, de ez nem jogtalanság: ez csakis restitucio in integrum elvének szükség-
képpeni folyománya.

A  kolozsvári egyetem most a román államé. Aki kicsinyli ezt az intézetet, 
s nem akarja magáévá tenni az idők szellemét és a magyar ifjúságot minden úton 
eltávolítani igyekszik ettől a magas kulturális intézménytől, az a román állam 
ellensége.
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vannak, hogy az áruló bejelentést aláíró főpapoknak az a céljuk, hogy az ifjú-
ságot ellenséges szellemben neveljék, amely ma is, a múltban is vezérelte őket. 
Elegendő megemlítenünk, hogy ők tagadják meg a király előtt való megjelenést, 
amidőn Kolozsváron járt. Ezután a Truppal-esetet s az iskola-kormánybiztosok 
ügyét hozza fel a Patria, majd így folytatja:

Kérdezzük ezek után, nyújthatnak-e biztosítékot ezek a vezetők, hogy olyan 
egyetemet fognak felállítani, amely ennek az országnak a polgárai közt a jó egyet-
értést és szeretetet fogják terjeszteni? Azt a testvériséget és szeretetet, amelynek 
a kolozsvári román egyetem csinál propagandát.

Ez az egyetem nem teszen különbséget a különböző nemzetiségű hallgatók 
közt.

A  magyar egyetemi hallgatók a legigazságosabb elbánásban részesülnek a 
román tanárok részéről. Miért akarják tehát megakadályozni a magyar ifjúságot 
a közeledésben? Milyen célból teszik ezt? Megmondjuk mi, hogy lássák magyar 
honfitársaink, hogy jól ismerjük legtitkosabb gondolataikat is.

Félik ifjúságukat a román intézetek emberbarát szellemétől. Tartanak attól, 
hogy a magyar ifjúság megismeri a románok lelkületét s meggyőződik, hogy az 
nem olyan, aminőnek a magyar iskolák tanárai tüntették fel. Megtudják, hogy mi 
szabadságszerető nép vagyunk és a más nemzetek nyelvét, hitét megbecsüljük.

Félnek attól, hogy a magyar ifjúság mindezekről meggyőződve, barátságot 
köt a román ifjúsággal; azt a barátságot érlelve meg, mely csak az iskolai pado-
kon fejlődhetik ki. Ettől a lelki kapcsolattól tartanak.

Tehát a két nemzet közötti közeledés elzárása végett akarnak kínai falat emel-
ni, amelynek neve: „felekezetközi magyar egyetem”.

Ámde a román állam meg fogja tudni védeni a maga érdekeit és jogait. A fő-
iskolai oktatásnak az állami felügyelet alatt kell állania, amint minden civilizált 
államban szokott lenni.

A mi magyarjainknak saját jól felfogott érdekükben fel kell hagyniok minden 
szeparatisztikus törekvéssel. A magyar uralom idején ők vádoltak elszakadási 
törekvéssel bennünket. De a mi szeparatisztikus törekvéseink csak következmé-
nyei voltak a magyarok bánásmódjának.

Mi azonban nem fogjuk az ő példájukat követni az etnikai kisebbségekkel 
szemben követendő állampolitikában. Mi szavunkat adtuk Gyulafehérváron, 
s majdnem két éven át bizonyságot tettünk szabadságszeretetünkről.

A magyaroknak megvannak összes jogaik nálunk, csak az hiányzik nékiek, 
hogy nem lehetnek Magyarországon s nem tehetik ugyanazt, amit azelőtt csele-
kedtek. Meg kell azonban egyszer érteniök, hogy azok az idők elmúltak s nem 
térnek többé vissza. Amíg ki nem békülnek a változott helyzettel, nem lesz jó 
egyetértés köztünk.
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Volt egyszer egy iskola…

Nem szeretném idő előtt megkongatni a vészharangot, de minden jel arra 
mutat, hogy rövidesen, esetleg néhány év múlva már valóban csak múlt időben 
fogjuk emlegetni a Donát lakótelepi iskolát… Már ami a negyedbeli magyar kö-
zösséget illeti, mert persze az iskola nem szűnik meg, csak a mi gyermekeink, 
az  elkövetkezendő nemzedék számára válik hozzáférhetetlenné. S ebben a fo-
lyamatban nem annyira a hatalmi kényszer játszik főszerepet – az legfennebb 
csak némi elégtétellel nyugtázza, hogy érdekvédelmi szervezeteink, egyházaink 
(amelyek mellesleg azzal büszkélkednek, hogy gyarapszik a bibliaórás gyermekek 
és ifjak száma), szülői közösségeink, civil társadalmunk mintha csupán tehetetlen 
tanúja lenne az előrelátható veszteségnek. Az igaznak bizonyuló hír, hogy nem 
indul kezdőosztály az iskolában, és a líceumi kilencedik osztály beindulása is 
igencsak kétséges, több mint lesújtó.

Pedig az iskola, a 15-ös, ahogy egymás között nevezték a tömbházak friss lakói, 
együtt épült, együtt növekedett az 50-60-as évek fordulója után Kolozsvár első, 
akkor modernnek mondott lakótelepével, s vált gyermekeink, unokáink második 
otthonává. A szülők, gyermekek emlékeiből még felmerül néhány kitűnő tanító 
néni neve, mint a Sinkó Eszteré, vagy az érdemes tanítónői címet elnyerő Baka 
Judité, aki nem mellesleg számos kisiskolás tankönyv, játékos gyermekkiadvány 
szerzője és társszerzője. Utóbbi idézi fel, hogy a negyedben előbb volt óvoda, mint 
iskola, s az első iskolakezdemény az új intézmény felépültéig egy Garibaldi utcai 
tágasabb magánházban volt, s hogy az első igazgató, Vajda Lajos személyesen ment 
házról házra, úgy gyűjtötte össze az akkor alakulóban levő  negyed gyerekeit.

Az egykori 15-ös a 70-80-as évekre az ország első természettudományi líce-
umaként hírnévre tett szert, s lassan felvehette a versenyt a belvárosi több száz 
éves, patinás iskolákkal, vonzotta a szakágban érdekelt tanulókat, s későbbi geo-
lógus-botanikus, kémikus, orvos, gyógyszerész, fogorvos végzettjeinek híre szer-
tefutott a városban.

A lelkes, diákjaiért tenni tudó és akaró magyar tantestület mindent elkövetett 
a 90-es évek után is, hogy elébe menjen az elsorvasztási kísérleteknek: létrehoz-
ták a Donát Alapítványt, hagyományőrző, közösségépítő, kulturális rendezvények 
megszervezésére vállalkoztak, diáklapot alapítottak, tudományos körökbe vonták 
be tanulóikat, s bizonyos fokig feledtetni tudták a magyar szájíznek keserű pirula-
ként ható negyedszázad előtti iskolanév-változtatás (Onisifor Ghibu) kellemetlen 
emlékét is.

A 15-ös egyszerűen csak Ghibura váltott a helyi szóhasználatban, s nemrégi-
ben a Szabadság adott hírt róla, hogy mint minden évben, ezúttal is huszonnégy 
reményteli magyar fiatal ballagott el a Ghibu-líceumból.

S lehet, hogy mindez néhány év múlva már csak édes-keserű emlék lesz…?! 
(Jól tudjuk, szélnek eresztett diákságot, szétszéledt tanári kart igencsak nehéz 
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újra összeverbuválni.) E fényárnyékos, bizonytalan helyzetben talán érthető, hogy 
a tantestület régi és jelenlegi tagjai nem szívesen vállalkoztak egy sajtóinterjú-
ra. Vonakodva állt kötélnek végül Székely Katalin magyartanárnő is (akit a ko-
lozsvári verskedvelők Cseh Katalin költőként ismernek) – inkább csak az időköz-
ben Sepsiszentgyörgyre elszármazó kedves kolléganője, Zsigmond Ilka tanárnő 
kérésére.

Székely Katalin magyar szakos tanárnő mintegy nyolc éve tanít az iskolában. 
Az alábbiakban az intézmény közelmúltjáról és jelenéről vele beszélgettünk.

„Egészen pontosan 2011-ben kerültem oda, valahogy úgy, mint a mesebeli 
farkas: egyszer az egyik lábamat tettem be, aztán a másikat, de teljesen még most 
sem vagyok bent. Eleinte csak egy osztályt kaptam, összesen három helyen taní-
tottam, a Tehnofrig akkor még meglévő magyar tagozatán, illetve a látássérültek 
iskolájában. A természettudományiban gyakorlatilag főállásban vagyok jelenleg, 
de van néhány órám a látássérülteknél is.”

A Donát úton eltöltött nyolc esztendő során észlelt-e komolyabb változáso-
kat a magyar nyelvű oktatás szempontjából?
Sajnos azt kell mondanom, hogy fogyóban vannak a magyar diákok. Mosta-

náig a nulladikat is beleértve, egytől nyolcig minden évfolyamon volt magyar 
osztályunk. Ebben a pillanatban a felső tagozattal vagyunk nagyobb gondban, 
mert van egy végzős és egy tizenegyedik osztályunk, de azt május végén a mi-
nisztérium még nem döntötte el, indul-e ősszel kilencedik vagy sem. Furcsa ez 
a tétovaság, mert a szülők jelezték az igényüket rá, a kollégáim az összegyűjtött 
aláírásokat el is küldték a miniszter asszonynak, de válasz nem érkezett.

Negyedbéli szülőktől hallottam, hogy az idén talán nem indul előkészítő 
osztály. Igaz ez?
Sajnos igen, és ennek az az oka, hogy nagyon kevesen, mindössze hatan irat-

koztak be a jövő tanévre. Magának az aluljelentkezésnek egyik oka azon eljárás 
lehet, amivel egyes szülők élnek: bár van arra vonatkozó szabályozás, hogy a 
lakhely közelében működő iskolába kell a gyerekeket íratni, sokan egyszerűen 
ideiglenes lakhatási engedélyt váltanak ki a belvárosban például, és ez ellen a 
rendszer nem tesz, vagy nem akar tenni. A mostani elsőseink annak idején há-
romszor ennyien jelentkeztek, ráadásul mi az idén idejében hirdettünk, népszerű-
sítettünk, sőt rendezvényeket is szerveztünk annak érdekében, hogy minél többen 
iratkozzanak be hozzánk.

Milyen a hangulat az iskolában?
Itt tényleg jól érzem magam, nincs az a mindennapos nyomás rajtunk, ami bi-

zony más tanintézményekben előfordul. Itt nem etnikai, hanem hatalmi nyomás-
ra gondolok, amikor például az igazgató naponta számonkér, követel, utasítgat. 
A magyar kollégákkal, mivel kevesen is vagyunk, szinte családias a hangulat, de 
a többségi oktatókkal is kellemes a légkör.
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A változások előtti években köztudottan nagyon erős volt a szakoktatás, 
sokak szerint mára már megkopott a régi hírnév. Belülről ezt a kérdést 
hogyan látja?
Nem hinném, hogy romlott volna a színvonal, de sok minden függ a gyermek-

anyagtól. Mindig vannak gyengébb meg erősebb osztályok, de ha a mindenkori 
végzőseink arányát nézzük, akik orvosi, vegyészmérnöki és informatikai egyete-
meken tanulnak, nem lehet okunk szégyenkezni. Néhány éve pedig megyei szin-
ten nálunk született meg a legjobb érettségi átlag.

A régi 15-ös általános és a líceum között mára sikerült rendezni az alsó 
tagozatok felosztását. Hogyan?
A régi általános gyakorlatilag megszűnt, és a Ghibuhoz tartozik jó ideje. Je-

lenleg a volt általános épületébe járnak a nulladiktól ötödikig a kisdiákok, a gim-
nazisták és a felsősök pedig a régi 15-ös épületeibe. A létszámhoz képest nagyon 
kevés az osztálytermünk, ezért terjeszkedni kellene, a megfelelő engedélykérése-
ket már benyújtottuk, jelenleg várunk. Ha viszont hamarosan nem rendeződik a 
helyzet, kénytelenek leszünk bevezetni a délelőttös-délutános rendszert, de ezt 
nyilván senki nem szeretné.

A különböző osztályokban milyen a létszám?
A román osztályokban viszonylag magas, 28-30 fő, a magyar nyelvűekben en-

nél lényegesen alacsonyabb, általában 15-16 tanulóval számolhatunk. A mostani 
törvény szerint 30 a javasolt létszám, de a kisebbségek esetében minimum 12. 
Nyilván a kisebb osztályoknak is megvannak az előnyei, hiszen ilyen esetben a 
pedagógus sokkal többet tud foglalkozni a gyerekekkel egyénileg is.

A híradásokat követve úgy tűnik, a tanügyben elég nagy a fejetlenség. 
Ennek milyen okai lehetnek?
Itt röviden visszatérnék az előkészítő osztályra. Azt rebesgetik, Ecaterina 

Andronescu miniszter asszony teljesen eltörölné. Ezzel egyet is tudnék érteni, hi-
szen a gyerekek a nulladik osztályban ugyanazt tanulják, mint az óvodában, csak 
iskolai környezetben, ami viszont lehet, még nem nekik való. A tanügyben jelen-
leg mindenre a teljes bizonytalanság jellemző: ha kiadnak egy rendeletet, másnap 
visszavonják. Társadalmi méretű konzultáció nincs sem a tanárokkal vagy szülők-
kel, de még a szakszervezetekkel sem. Másik eklatáns példa, szintén idei: március-
ban a (8., 9., 12.-es) diákok megírták az úgynevezett próbavizsgát. Két héttel előt-
te közölte a minisztérium, hogy ebben az évben írjanak a hetedikesek is. Sajnos 
azt kell hogy mondjam (magam is beleértve), gyáva a pedagógustársadalom, mert 
ebben az esetben egyszerre fel kellett volna állni és azt mondani: márpedig ha 
nincs se tételszerkezet, se metodológia akkor nem íratjuk meg a hetedikesekkel. 
Végül megírták, nekünk pluszmunka volt, nekik pedig felesleges teher.

Jakab Lőrinc
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EK 1970. február 25-én hunyt el a tordai születésű, de élete jelentős részét Kolozsvá-
ron töltő festő, Nagy Albert. Sajátos utat járt be, és sajátos stílust alakított ki. 
Elkötelezett hívei voltak például László Gyula, Kántor Lajos, Gazda József vagy 

Raul Şorban, nem is beszélve testvéréről, Nagy Ernőről, aki feleségével együtt biztosí-
totta festői függetlensége mellett az együtt érző, bátorító otthont is. De nyilván voltak 
gáncsoskodók vagy értetlenek is, akik gondoskodtak róla, hogy ne kapjon rendeléseket, 
hogy a zajos olaszországi vagy bukaresti sikerek ne szálljanak a művész fejébe, járja 
csak tovább a minden művész számára kötelező göröngyös, kitérőkkel nehezített útját.

Halálának huszadik évfordulója felé közeledve Kántor Lajos emlékkötetet állított 
össze Fehér volt a világ címmel. Benne a gondozó pályarajza után számos Nagy 
Albert-írás (levél, feljegyzés) olvasható, és persze kortársak méltatásai, közelítései, 
közöttük sok vers is. A kötet azonban csak 1996-ban jelent meg és próbálta szolgálni 
napjainkban is érvényes küldetését: Nagy Albert emlékének megőrzését, érzékeltetni 
művészi erejének, alkotó munkájának értékét, időszerűségét. Ebben a kötetben olvas-
ható sok év után teljes terjedelmében, csonkítások nélkül Nagy Albert önvallomásos 
levele, melyet 1946. december 6-án kezdett meg és 1947 januárjának első napjaiban 
fejezett be. Címzettje egy fiatal, Szovátán élő orvosnő, neki vall életéről, gondolko-
dásáról, emberi és művészi töprengéseiről Nagy Albert.

Rá emlékezve közöljük a levél végét, mely a teljes terjedelem hozzávetőleg egyne-
gyede. (H. Sz. Gy.)

Nagy Albert

Rózsikaédes

[…]
Na, a  csuda vigye el a dolgom, ezt aztán megcsináltam; most veszem ész-

re (rá egy hónapra), hogy Rózsika tulajdonképpeni kérdéseire még mindig nem 
válaszoltam. Kérdi, hogyan születik meg a kép a szubjektív lelki alkatú művész-
nél, mert annál a fajtánál, amelyik modell nélkül mozdulni sem tud, ez nem is 
érdekes. A dolog nem olyan egyszerű; nem lehet a művészetben ilyen szigorú 
kategóriákat felállítani. Nem is időzöm most már tovább a bizonyára számtalan 
átmeneti típusnál, hanem megpróbálom a saját munkamódszerem leírni. Igaz, 
hogy ez a művész legbensőbb ügye, és sokan hét lakat alatt őrzik, de hát mit 
csináljak, mikor Rózsika kérdi?

„Van a léleknek egy erős szava: a nagyravágy”; ezt mondja Madách a Tra-
gédiában. És  vajon van-e ember, akit ne érintene meg a törekvésnek a szele, 
amely egyszer „felemelheti” őt? Vagy megmentheti szellemét az örök szép és 
jó számára? Merészebb lendülettel szólva, az emberiségnél mint a teremtés ko-
ronájánál, ez a törekvés a fajokra való tagozódásban van; ez ad gazdagságot az 
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életnek, világnak, mert az Ember úgy tudja 
irracionális kapcsolataiban megérezni a kö-
zeledés értelmét, értékét, szenzációját… Pl. 
két idegen ajkú ember kerül egymás mellé 
a vonaton; sohasem látták egymást, és so-
sem fogják egymást látni; nagy meleg van, 
az egyik a másikat vízzel kínálja; szólni egy-
máshoz nem tudnak, s ez gazdagítja meg az 
atmosz férát, mely közöttük támad…

Az ember mint egyén is, fajiságában van 
determinálva. Hiába hallgatják agyon a mai 
napig is pl. nálunk, magyaroknál Szabó De-
zsőt. Ő előbb-utóbb diadalmasan fog feltörni 
a mélyből. Mint írtam már talán, az Olaszor-
szágban töltött 11 év alatt is féltékenyen vi-
gyáztam (sokszor naiv formában) arra, hogy 
magyarságom el ne torzuljon. Természetesen 

én sem állok a százszázalékos vérségi alapon, de határt kell szabni, az bizonyos; 
a magyar népnek ez egyik legsúlyosabb problémája.

A magyar erősen realista, szereti a kézzelfoghatóságot. Ez igaz, de ezenkívül 
egyebet is. Roppant terjedelmű meseirodalma van. Ezt a mesét azonban mindig 
visszavetíti különös módon a valóságba. Abban a módban, ahogy ez történik, van 
egyénisége. Ilyen irányú tájékozottságom is még nagyon hiányos; csak sejtéseim 
vannak róla. Mint művész különben is feleslegesnek tartom annak túlságos eltu-
datosítását a művészetben… Rábíztam magam tapasztalataimra, történelmünk 
fontosabb mozzanataira és egypár olyan írónkra és szakértőnkre, akik a magyar 
művelődéstörténetet jelentik…

A művész legokosabban teszi, ha ösztönének prizmáján át kutat szét a világban, 
és így válogatja ki abból azokat az elemeket, melyek egyéniségével párhuzamosak. 
Többre úgysem képes. Ez a legnagyobb művészeknél is így volt és lesz mindig. Nem 
mondhatja a művész magáról, hogy a valóságos életet, a természetet adja (az a bi-
zonyos „élethű” jelző legtöbbször giccset takar), mert a művészet ennél kevesebb és 
több: egy akkord, melynek szűkre szabott határaiból robban ki az Univerzum.

A művésznek minden fontos. Ez ellentétben levőnek látszik a fentiekkel, de 
nem így van; nem a világot összetevő dolgok végtelen soráról van szó (amely a 
nyersanyag), hanem a dolgokat meghatározó jelek végtelen soráról. A magam ré-
széről ezekből a jelekből igyekszem minél többet felölelni úgy, hogy azért „a mo-
numentális” kárt ne szenvedjen. Munkamódszerem hasonló az élő organizmus 
kifejlődéséhez: mag, rügy, levél, ág stb. Szóval nem a nagy vonalaknál kezdem, 
hanem az elemi jeleknél, s ezeket ragasztom egymáshoz úgy, hogy végül a képen 
a legtávolabb eső pontok is kapcsolatban legyenek egymással. A dolgok szinté-
zisbe való kötéséről van szó. Ez tehát tényleg nem a „mit”, hanem a „hogyan”, 
amely azonban szinte kézzel tapintható reális létet kap; egy szó, egy terminus 
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EK technicus, melyből megvalósulni látom a gondolatot… Hogy az élet határait je-
lentő keret ismét a szellem diadalát hirdesse!

Az bizonyos, hogy képeim így bizonyos merevséget kapnak, mert nem közvet-
len benyomások és élmények eredményei. Én sem tartom ebben az értelemben 
magam festőnek. Egyszerűen arról van szó, hogy „valakinek” érzem magam, 
s ezt a magamat próbálom látható formába önteni. Még a szín sem úgy jelentke-
zik nálam, mint egy rendes festőnél. Nem a szemet „in medias res” izgató dologi 
tulajdonság ez nálam, hanem ösztönbe torkolló akaratommal keresem a koloriz-
mus törvényeit.

Köznapi értelemben vett levegője sincs képeimnek. A  levegőben ezen kívül 
még sok minden egyéb is van, s  ezeknek együttesét nevezzük itt, mondjuk, 
atmosz férának; részemről annak az atmoszférának, amely a mindenséget is be-
tölti. Ez  foglalja véglegesen egybe a dolgokat, tehát a leghatalmasabb kapocs, 
melynek parányai a fény végtelen sugárrendszerein repülnek felénk. Egyszóval 
Isten bocsássa meg ágaskodásom, de munkáim valami ilyesféle kozmikus halá-
szat eredményei akarnak lenni. És bár nem szeretem az ilyen nagyhangú kifeje-
zéseket, de ha nevet akarok adni képeim távlatának, ezt kozmikus perspektívá-
nak nevezhetném, amely az atmoszférának még a horizont feletti részét is a kép 
síkjába hozza… Végre egy eset, amikor megelégszem – két dimenzióval is…

Alakjaim mozgása is (legalábbis a mai napig) mindig holtpontot ábrázol; azt 
a pillanatot, amikor a mozdulat egyik szakasza véget ért, s a másik éppen kezdő-
dik. Ez volna tehát a – negyedik dimenzió… Amely „művészi fogásom” eredete 
a fent leírt, emberekkel és dolgokkal való találkozásom szellemiségében van.

Tetszett nekem az a körülmény, hogy pl. Olaszországban eltöltött időm utolsó 
napjáig sem tanultam meg tökéletesen olaszul. Így sokkal inkább megőrizhettem 
magam számára a legegyszerűbb élmények transzcendens jellegét… Az emberi 
természet jó és rossz oldalát így világosabban meg tudtam különböztetni. A lélek 
motorikus erőinek labirintusában így könnyebben tudtam tapogatózni, és kitartó 
gyakorlatra kényszerítettem magam abban, hogy a karakter és lelkiállapot egy-
másra való kölcsönös hatásában rendet tudjak teremteni.

Amikor már túl voltam a fent leírt operáción, és leszámoltam sok minden-
nel, szóval, amikor már egy kicsit magasabbról kezdtem szétnézni a világban, 
közelebb jutottam a művészet lényegéhez is. Ekkor látogattam el másodszor 
Firenzébe; az egyik színházban éppen Mozart Don Juanját adták, s ha lehet – 
még nagyobb szerelemre gyúltam a város iránt. Most élte hőskorát életem, nem 
ugyan tettekben, de abban az elhatározásban, amely most már komolyabb for-
mát kezdett ölteni. Brunelleschi, Dante, Donatello, Ghiberti, Massaccio, Miche-
langelo, már nevük hangzásában is különös zeneiség van s az emlék emléke, 
hogy láthattam és végigjárhattam azt a kis sétányt, hol Dante először pillantotta 
meg Beatricét, az idő roppant húrjain visszavezetett a „Kezdethez”. Mert minden 
ember legalább egyszer életében megkérdi, hogy hol van a dolgok ősforrása, 
s ebben a botorkálásban kell-e nagyszerűbb fogantyú, mint egy ilyen Nagynak 
az a pillanata, amikor először pillantotta meg az Életet?… Véletlenül itt láttam 
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először Douglas Fairbanksnek egy fi lmjét: 
ottani címe a Gaucho volt; a főszereplő 
egy csodás kis város, melybe egy roppant 
mélységű szakadékon lehet csak bejutni; 
az egyik meredek sziklafalba magasan be-
vájt út látszik messziről, s ezen ront be a 
városkába egy kis csapat, melynek vezére 
egy brutális, de egészséges gondolkozású 
betyár. A  ferde életű városi parancsnok-
ságot orránál fogva vezeti, és a végén le-
győzi. A  mese azzal kezdődik, hogy egy 
bájos parasztlány bárányokat legeltet; egy 
kisebb ezekből megcsúszik, és már csak 
hajszál választja el a szakadéktól; a lány 
utánakap, de mindketten lezuhannak a 
mélybe; fent a csúcson megjelenik a Ma-
donna; a lány csupán elalélt, s a hős vitéz 
éppen akkor ér oda, hogy megmentse őt. 
Mindez oly csodálatosan illett bele Firenze 
városába… s a képtárak légkörébe, mely 
az egyetlen nagyszerű célt hirdeti: ember, 
légy jó, magaddal szemben méltóságos, 
mert erre kötelez legfőbb erőd, hogy győz-

tes maradhass saját magad felett! Ha egyszer Rózsika odautazik, s elfogad turis-
tavezetőnek, példákon fogom bemutatni ezt, jó?…

Innen Páduába utaztam. Egy egészen másfajta, tán a legintimebb olasz város-
kába. Nem hiába egy nagy Szentnek hazája. Egy kis múzeumában lepett meg ez 
a „kéjutazásom” egyik leghasznosabb pillanatával, mert világosan beláthattam a 
művészet egyik legnagyobb műhelyébe. A múzeumban nagyon kevés anyag: két 
kis Giorgione-képre emlékszem nagyon vissza és egypár kéziratra, ha jól emlék-
szem, Wagner, Tasso vagy Dante, Rossini stb.; közben kinéztem az ablakon, és 
most már komolyan megláttam a sok árkád értelmét, mely olyan megmagyaráz-
hatatlan egységet ad a városnak; Rossini gyors és sűrű ütemű stílusának itt az 
eredete… A közelben Giotto kápolnája, s Donatello híres bronzlovasa tette rá a 
pizzicato-sor végére a súlyos felkiáltójeleket!…

Kicsit félve utaztam tovább Velencébe; azt hittem, hogy tényleg valami vásá-
ri, mézeskalács-városba érkezem, de ennek pontosan az ellenkezője fogadott. Már 
maga a tény, hogy a tengerbe van építve, melynek határa a végtelen horizont, kény-
szerít arra, hogy megérezzük a művészet végtelen lehetőségeit. Hát még amikor 
belépünk, s Verocchio bronzlovasa fogad, mely az emberi méltóság legnagyszerűbb 
ábrázolása. Az egésznek s a részletnek olyan harmóniája a város, amely az embert 
tényleg csodálkozásra kényszeríti… A szín, a vonal, forma olyan egysége, amely 
nem hiába tette Wagnert is szerelmesévé. A Szt. Márk téren  Beethovent is hallottam 

Diogenész. A Székely Nemzeti Múzeum 
gyűjteményéből, Sepsiszentgyörgy
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EK szabad ég alatt, és megbizsergett a há-
tam a visszaemlékezéstől, amikor mint 
pár éves gyerek vizsgáltam a tordai vi-
zitszobában egy díszes helyen álló ara-
nyozott fémkeretben a Teret…

Még vagy 3-4 kisebb utazást csinál-
tam. Orvieto, Arezzo, Pisa és Assisi, 
szerény életem olyan állomásai, melyek 
az akkor már gyakori tikkasztó körül-
mények között tiszta erdei forrásvizet 
jelentettek. (Ezért az „erdei forrásért” 
már egy párszor kigúnyoltak; én hű 
maradok hozzá; mivel mossam magam 
tisztára egy olyan világban, melyben 
jóformán minden téren a mocsok do-
minál?) Nem tudom, hogy más is így 
van vele, de sokszor azon kapom rajta 
magam, hogy bizonyos szavakat nem 
tartalmukon, hanem hangzásukon ke-
resztül fogok fel: ilyen szó a katedrá-
lis; elég, ha emlegetni hallom, abban a 
pillanatban belépek rajta, megjelennek 
előttem az égbe futó vonalak, az  em-
berparány magasra tartott kezében a „hófehér kör”, s ez mintha megvigasztalna, 
mert látom legalább a szándékot a tisztaság felé.

De ilyen katedrális ez a szó is előttem, hogy: magyar. Berzsenyi „gőztorlatok 
alpesét” idézi elém; önnön jelzőnk roppant súllyal nehezedik ránk; fullaszt és 
gomolygásában felemel; néha tiszta eget is látunk, s az évezredes lánc mintha 
lehullt volna már; de vajon a tömjén nyomasztó álmából felébredünk-e?…

Ott születtünk messzi keleten, hol ég és föld találkozik. Tán innen a varázs, 
mely annyira leköt, ha az alföldre gondolok. Mondja, Rózsika, vajon gyengeség 
jele, ha az ember mindenáron „feszíteni” akar, nincs bátorsága megelégedni a 
mindennap szűkös (?) korlátaival, s a látóhatár megetti végtelen titkok után ku-
tat? Vajon nem bűn-e beleskelődni a Mindenható titkos laboratóriumaiba, ahe-
lyett, hogy a Tőle ránk szabott utat minden okoskodás nélkül követnénk?… Le-
het, hogy ezek ma már nagyon naiv kérdések, mert az emberi gondolkodásmód 
annyira diff erenciálódott, hogy az őstitok lázas keresése lerontja előtte a tiszta 
vonal tekintélyét… Kérdi, hogyan születik meg a kompozíció: előbb van-e az 
idea, s hozzá találom ki a formát stb. Az összes fenti sorok közvetve vagy köz-
vetlenül, tudatosan vagy öntudatlan szerepet kapnak nálam a munkában, pontos 
választ tehát a kérdésre nem tudok adni. Nálam, akinél, mondjuk, az agyamon 
át kerülnek napvilágra képek, a műhelyt egy szövőgyár orsósterméhez hason-
líthatnám. Vannak erősebb meg fi nomabb szálak, melyeknek szövése minden 

Ősz. A Székely Nemzeti Múzeum 
gyűjteményéből, Sepsiszentgyörgy
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egyes képnél más és más variáció alapján történik. A variáció módját természe-
tesen a kép témája szabja meg. Más a vonalvezetés módja egy nyugalmi állapotot 
ábrázoló munkánál, és más formát kíván a helyváltoztatás ábrázolása. A külön-
böző fonalak, melyeknek egy egységbe, szintézisbe való fonása a kompozíció, 
ott bujkálnak a művész közvetlen környezetében, életében, vérében, melyek az 
egyetemes élet s a „holt anyag” kisugárzásai, és így próbálja magához vonni 
az egyéniségének megfelelő szellemi jegyeket, melyeknek egyike-másika csak 
– hajókötélnek enged. A véletlen legfeljebb csak az utolsó lökést adja meg a kép 
realizálásához, mert az már sokszor jóval előbb megfogamzott a művészben. 
De mint az élő organizmusok világában is a végleges formára átalakító erővel hat 
a környezet, ugyanúgy a művész is csak munka közben jön rá, hogy mit akar… 
Nem tévesztendő ez össze a fékevesztett fantáziával, mert létezik a dolgok Mérté-
ke, mit áthágni büntetlenül nem lehet. Állandó szokásommá vált a természettől 
kapott képeket magamban ellenőrizni; megnézek valamit (utcán vagy bárhol), 
ami „megragadja érdeklődésem” (más szóval: aminek ősképét egyéniségemen 
át realizálva látom), tovább megyek, s ha nem vagyok megelégedve a bennem 
maradt kép tisztaságával, újból visszatérek, ha kell, többször, hogy az lehetőleg 
véremmé is váljon. A kompozíció nálam a dolgok szünet nélküli egybefonása, és 
ha ez a „forma”, akkor igazán nem tudom, hogy melyik előbbre való…

A mű irracionális jellege nem léphet annyira előtérbe, hogy az ne legyen meg-
okolható elfogadható módon, szóval a művésznek tudnia kell, hogy mit csinál. A mű 
élvezhetősége és lényegbeli tartalma közötti kapcsolatnak nagyon sok fokozata le-
hetséges. Van eset rá, hogy ma nagyon értékelt művészet holnap banálisnak hat és 
viszont; a két szélső pont között foglalnak helyet az átmenetek, és itt eligazodni már 
csak komoly műértő tud; sokszor még az is hibázhat, mert a művészet felsőbbrendű 
élet, s csak korlátoltságra vall, ha valaki ítélkezésében fellebbezhetetlennek tartja 
magát. (Természetesen ezt csak a kétségtelen nívó keretein belül értem.)

Hát így van ez, Rózsika, valahogy; az ember minél inkább erőszakolja, hogy 
megtalálja az első vagy utolsó lépcsőt (egyre megy), annál szédítőbbnek kezdi 
érezni a tragikumát annak a „majdnemnek”, amely már-már kezünkbe adja a 
dolgok értelmét és felnyitja szemünk. Hát nem nagyszerű kép a magyar fehér cso-
daszarvas regéje és Ady „eltévedt lovasa”; mert nagyszerű – a remény, hogy talál-
kozásukban újjászülethetünk?… Egyik pillanatban éppen a tisztánlátás ébersége 
tesz optimistává, mert mindenben képes megmutatni a csodát, a másikban rette-
netes útvesztők kétségei gyötörnek, melyek az anyagtalan Űrbe, az abszolút Sem-
mibe taszíthatnak… A dolgoknak ilyen egymásba torkollása hajtja a gépezetet, 
mely létünk biztosítja, s részemre is felidézi egy pillanatra a „Szép” értelmét.

Azután, hogy hazakerültem Pestre Olaszországból, kapálódzásaimnak egy újabb 
szakasza következett. De erről egy más alkalommal fogok halandzsázni, mert a vé-
gén Rózsika tényleg pokolba fog kívánni. Idős néném is súlyosan megbetegedett, és 
ez is alaposan megakadályozott a „lendületes befejezésben”… Ami pedig személyes 
ügyünket illeti, még egyszer nagyon kérem, és ne siesse el a dolgot, mint én… mert 
az orvosnak is csak egy élete van, még akkor is, ha Rózsikának hívják.
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Július 20-án Váczy Kálmánné 
Zachariás Lenke (1913–1995) 
halálának lesz a negyedszázados 

évfordulója. Debrecenben született, 
jogi tanulmányait 1940-ben végezte.

Rögtön a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárnál helyezkedett el, s  itt 
dolgozott bibliográfusként 1970-es 
nyugdíjazásáig. Váczy Leona néven 
számos bibliográfi át állított össze, 
szaktanulmányt írt. A Romániai Ma-
gyar Irodalmi Lexikonnak a II. kö-
tettől kezdve ő volt a bibliográfusa. 
Cikkeit közölte az Igazság, a Korunk, 
A  Hét, a  Könyvtári Szemle, a  Műve-
lődés. Posztumusz, 2010-ben jelent 
meg Szabó Károly egykori könyvtár-
igazgatónak az általa sajtó alá rende-
zett és bevezetéssel ellátott naplója. 
Váczy Leona a Házsongárdi új temető 
Y parcellájában nyugszik fekete már-
ványtáblás betonsírban.

Júliusban emlékezünk meg Nagy Gábor (1845–1922) 175. születésnapjáról, 
mert a pontos dátumot ma már legfeljebb levéltári kutatással lehetne tisztázni. 
A temető és a Tordai út közötti egész negyed egykor Nagy Gábor kertjét, tanyáját 
képezte, ennek délnyugati sarkából szakított ki egy kis részt családi temetőnek. 
A síremlékének ma már csak a vörösmárvány talapzata van meg, a 90-es évek 
elején a törtoszlopos síremléket ellopták. Nagy azonban beírta nevét a várostör-
ténetbe. A vendéglátó iparban emelkedett pincérből vendéglőtulajdonossá. Híres 
volt a Bánff y-palota udvarán nyitott kerthelyisége, majd az 1890-es évektől a 
Főtér sarkán lévő Központi Szállodát bérelte és vezette. A lakosság ezeket csak 
„Nagygábor”-ként emlegette. Emellett kitűnő muzsikus is volt, több koncerten 
lépett fel. Hogy oszlopa eltűnt, még családtagjai életrajzi adatait sem tudjuk pon-
tosan kideríteni.



425JÚLIUS

KÖ
LTŐ

K VÁ
RO

SA

Tompa Gábor

A száznegyvenkét éves  
Ady szonettje

Fülembe forró ólmot öntsetek,
Szürke-országnak vagyok a királya,
Bús dalba kezdek, lenézek az árra,
És várok néma, öreg könnyeket.

Egy Irán-szagú szittya, vad sereg,
Boros kedvvel száll perzsa paripákra,
Bajjal születtek, íme, itt az ára:
Garmadával hullnak, mint levelek.

Egy perc és meghal minden bennetek.
Tobzódik lent a Pokol karneválja,
Parfümje szálldos csókosan körül.

De asszony, ember lelke föllebeg,
Édes-ernyedten megváltásra várva…
Isten Illésként elvisz és örül.
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Ady-vázlatok

  mottó: „s lennék valakié”

dőltömre tökmag jankók lestek
én lettem az újabb nagy halottja
nagyváradnak budapestnek

kúnfajta nagyszemű legény voltam
(ordítottam toporzékoltam)
lidérces messze fényben

vátesz – ha kell ha nem – vagyok
csak hagynának egy kicsit magamra
a d. tremensi angyalok

száz évet beláttam előre
csontomat az idő megőrte
milyen csonka ma a holt

milyen csonka ma a holt
sakálok kutyák tépik széjjel
széthordják testemet szeszéllyel
hogy lárva-lássanak

megítélésem máma még hibádzik
megcsókolhatjátok a száraz avarom
púderos orrú kosztolányik

nem harcolok többé már Nagyúr
föl-földobott kő ugar
foglalkozásom: bús magyar

dőltömre tökmag jankók… – restek
vak ügetését hallani
szegény muszáj herkulesnek
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Nagyon rég nem ért el olyan 
kimagasló nemzetközi ered-
ményt kolozsvári magyar spor-
toló, mint Miklós Andrea, aki 
női 400 méteres síkfutásban 
ezüstérmes lett a fi nnországi 
Tamperében rendezett U20-
as atlétika világbajnokságon. 
Kanizsay Magdolna tanítványa 
ráadásul egyéni csúcsot (52,07 
másodperc) is felállított ezen a 
versenyen, miközben a felké-
szülése idején még le is kellett 
érettségiznie.

Andrea 2019-ben már első 
felnőtt szabadtéri világbajnok-
ságára készül, amelyet ősszel 
rendeznek meg Katar fővárosá-
ban, Dohában. Az ifi k között az 
– egyaránt a grúziai Tbilisziben 
rendezett – 2015-ös Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon és a 

2016-os Európa-bajnokságon is aranyérmes futó már a felnőttek között is rend-
szeresen versenyez, a 4x400-as váltóval, alig 17 évesen, már a Rio de Janeiró-i 
nyári olimpián is indulhatott, miután 2016 tavaszán a staféta bronzérmes lett a 
portlandi (Egyesült Államok) fedett pályás világbajnokságon.

Itthon már ifi ként is felnőtt bajnokságot nyert, egy olyan számban, amelyet 
évek óta a kolozsvári versenyzők uralnak: a  legutóbbi bajnoki dobogón telje-
sen kisajátították, de a riói olimpiai váltóban is négyből hárman a városunk 
szülöttei voltak. Az immár egyetemista Andrea ugyan 2018 óta a CSM Bukarest 
színeiben versenyez, bár továbbra is Kolozsváron készül, nevelőedzője, Kanizsay 
Magdolna irányításával. A nagy cél pedig egyértelmű: a 2020-as tokiói olimpián 
már egyénileg is rajthoz állni 400 méteres síkfutásban. 

Boros Miklós



2019–2020
JÚLIUS428

KE
D

ÉL
YE

S 
KO

LO
ZS

VÁ
R

Botházi Mária

Búcsú a Daciától

Nem az ősi dákoromán lét ihlet írásra, hanem a személygépkocsi. Az a régi, 
az igazi, az ezerháromszázas, ezerháromszáztízes. Mert kevés dolog jobb kifeje-
zője az erdélyi életmódnak és  érzésnek, mint a régi Dacia.

A család utolsó mohikán Daciája, az édesanyámé is nagykorúvá érett, s ezzel 
szinte egy időben érte utol a vég, a teljes kimúlás. A halálhörgésnél magam is je-
len voltam nemrég az egyik székelyudvarhelyi körforgalomban, midőn a székely 
anyaváros közúti forgalmának jelentős része hosszabb időre leállni kényszerült. 
Anyám korábban azt mondta, addig megy a kocsival, amíg az elviszi őt, ám a 
Dacia jó ideje már leginkább csak elindította a göröngyös úton (sötét éjjelen), és 
végül többnyire anyuka vitte haza az autót és nem fordítva, ami ugye közlekedési 
szempontból kissé előnytelen. Szóval ama körforgalomban megegyeztünk, ezzel 
az autóval tényleg többé soha, miközben Udvarhely körülöttünk elcsöndesült. 
Nekifeszülve, röhögve toltuk kifelé a kocsit a kereszteződésből, a felgyűlt autók-
ban ülők türelmesen, szánakozó együttérzéssel várakoztak, nem dudált senki 
– ezt a fajta csöndet és együttérzést két esetben tapasztalja biztosan az ember: 
ha köztéren őrjöngve hisztizik a gyermeke, és ha hagyta már az úton a Daciája 
valaha. És csak azt nem hagyta az úton a Daciája soha, akinek nem volt Daciája. 
Keveseket tehát. (És persze: csak annak nem hisztizett még köztéren a gyermeke, 
akinek nincs gyermeke.)

Úgy érzem, a  Dacia halála egy korszak vége is egyben. Apám egyszer azt 
mondta, hogy akkor lesz vége a rendszerváltásnak Romániában, amikor eltűn-
nek a Daciák az utakról. És  lehet, hogy volt ebben valami, alig egy évtizede 
tűnhettek el tömegesen, talán kár is volt megírni azt a sok politikatudományi 
értekezést és elvont vezércikket az átmenetről, elég lett volna kicsit szétnézni 
az utcán (esetleg váltani néhány szót apámmal, ha úgy alakul), és levonni a 
következtetést. Tanár barátainknak akkor tűnt fel, hogy valami nem stimmel 
a társadalmi berendezkedéssel, amikor a faluban már csak a nyugdíjasok és a 
pedagógusok jártak régi Daciával, mindenki más Loganon vagy nyugati autón 
döngetett. Meddig volt Daciád, megmondom, ki vagy – mondhatná a népi ajak, 
de akár azt is: mikor lett Daciád, megmondom, ki vagy.

A nyolcvanas években férfias dolog volt a Dacia, nőt nem nagyon engedtek 
a volánhoz, a nők csak mosták a kocsit vederből szombatonként a blokk előtt, 
miközben a férfiak szőnyeget poroltak – szálltak a perzsapihék és folyt a víz az 
út szélén, amolyan kollektív megtisztulási rituálénak is nevezhetjük ezt akár. 
Sok férfi egyébként minden délután kiment a garázsba vagy a blokk elé a kocsi-
hoz, hogy úgy tűnjék, csinál valamit: évtizedekig töltötték az akkut, állították 
a relantint, s  ha hazamentek, nem is értették, hogy miért olyan házsártos az 
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asszony, akire a háztartás és gyereknevelés minden nyűge rászakadt. E férfiak-
ból nőttek ki a szakik, akik nélkül a daciás életmód mindig is elképzelhetetlen 
volt. A szaki hozzáértése idegsebészével vetekedett, minden autót külön ismert, 
tudta, miként bánik vele a tulajdonos, akiért aztán a leglehetetlenebb helyekre 
is elment, ha kellett, hogy autóstól hazamentse. Mert a Daciával sosem lehetett 
tudni, hogy mit hoz az utazás, túlélőkészletet mindig vitt magával az ember, 
s egy kis ügyeskedéssel – dűznikifújás, papundeklidarab motor elé helyezése hi-
deg télben stb. – újra elindulhatott, ha ott ragadt valahol.

A  daciás lét bizonytalansága mindig is vetekedett az erdélyi lét bizonyta-
lanságával, s  egyben ki is fejezte azt: a  találékonyság szükségszerűségét a to-
vábblépéshez, a segítségnyújtás és együttérzés nagyszerűségét, de a nemzetiségi 
önmegerősítést is. A magyar Dacia- tulajdonosok például gyakran a románokat 
okolták kínjaikért, mert azért azt a vak is látja, mi lett a jó francia Renault -ból 
ugyebár. Az, hogy erdélyi magyarságunk ilyenné lett, egy kicsit a Daciának is 
köszönhető az emléktábla- avatások, koszorúzások és politikai csatározások mel-
lett. Talán nem véletlen, hogy az utolsó régi Daciák törlésével a forgalomból egy-
kor jelentésteli fogalmaink, szimbólumaink is megkopnak, kiürülnek. Persze itt 
vannak az újak és mások, mint például a székely zászló, amely önmagában egy 
vászondarab volt farúdon csupán.

De ha nyugati autónkkal lehajtunk ötven kilométeres autópályánkról, lobog-
hat körülöttünk bármilyen zászló, lelkünk mélyén azért tudjuk: politikai rend-
szerek jönnek és mennek, de a Dacia- életérzés belénk égett, a Dacia- életérzés 
örök.
Fi
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Ropogós vinettakarikák mandulás-
tormás mártogatóssal

Ha a várva várt vendég korábban érkezik, akkor 
vele együtt forgatjuk a fekete-lila, fényes tojáspa-
radicsomokat a parázson vagy a gázláng fölötti 
lyukas vaslapon, magyarázzuk, hogy szenesre kell 
égnie, egymásnak döntve föl is állítjuk a gyümöl-
csöket a rácson, hogy a vastag végük is átsüljön. 
(…) Vineta – ez nékem a honvágy muzsikája.

Balla Zsófi a: Szerelmes vineta, 2001

Hozzávalók 2 adaghoz:

1 közepes padlizsán héjas-
tul felkarikázva, 2 tojás, 
liszt, pankomorzsa, olaj, 
só, bors

Mártogatóshoz: 
2 dl 12%-os tejföl, 
maréknyi őrölt mandula, 
1 kk reszelt torma, 
csipetnyi só és barnacukor

A vinetta- vagy padlizsánkrém az erdélyi gasztronómia egyik ikonikus védje-
gyeként nem szorul sem bemutatásra, sem átszabásra, ezért az alapanyaghoz 
nyúltunk és a vinettát helyeztük szénen sütés helyett, pankomorzsás panírozás-
sal, egy másik dimenzióba. A japán zsemlemorzsa titka, hogy darabosabb a ha-
gyományos prézlinél, és csak a kenyérbél kerül bele, héja nélkül. Mivel nagyobb 
szemcséjű, az olajat sem szívja annyira magába, ezáltal a vele készült bundázott 
ételünk is egészségesebb lesz egy fokkal. Az így sütött padlizsán-korongokat egy 
csaknem 150 éves recept ihlette mártogatóssal tálalva megnyerő fogást vará-
zsolhatunk az asztalra. A Zilahy Ágnes erdélyi receptjei közt és Kövi Pál Erdélyi 
lakomájában is fellelhető tormás-mandulás mártás adta az alapot a tejfölnek e 
két hozzávalóval történő feldúsításához. Bátorítanám a hozzám hasonló, lelkes 
konyhálkodókat, hogy inspirálódjanak régi receptekből, meglepően különleges 
fi nomságok „sülhetnek ki” belőlük.
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Elkezdődik a nyaralási időszak, de a kertet nem szabad elhanyagolni, még ha 
némileg meg is csappan a tevékenységi lista.

A „hajnali éneklés” jelenségének megfigyelése
Egyszerű trükk a madarak hallgatásához
Különösen a hajnali énekléskor  − amikor akár tucatnyi faj több tucatnyi 

egyedét lehet azonosítani – jól jöhet egy egyszerű trükk, amivel megsokszoroz-
hatjuk a hallásteljesítményünket. Ehhez csak az összezárt ujjú, kissé behajlított 
tenyerünket kell a fülünk mögé tenni. Az így többszörösére növelt felületű fül-
kagylónk jelentősen több hangot továbbít a hallójáratba, amit úgy érzékelünk, 
mintha valaki jócskán felcsavarná a hangerőt. Az eredmény tovább fokozható, ha 
mindkét kezünket használjuk és közben a fejünket is forgatjuk.

Környezetpedagógusok ezzel a trükkel nemcsak a hallgatózási hatékonyságot 
tudják növelni, de egyszerűen és rendkívül szemléletesen tudják bemutatni a 
hallás fizikai hátterét (a hangfogó felület és a halláshatékonyság növekedésének 
jelenségét), és így azonnal világossá válik, hogy a nagy és forgatható fülű állatok 
miért hallanak nálunk sokkal jobban. 

Itatás
A talajitató és környezetének kialakítása
Amennyiben az itató egyedüli célja a madarak és más állatok segítése, akkor a 

talajszinttől az ablakpárkányig szinte bárhol megoldhatjuk az itatást. Ha azonban 
van kertünk, az alábbi kihelyezési fogások figyelembevételével sok megfigyelési 
élményben is részünk lehet. Különösen nyáron, amikor a déli kánikulában nap-
fürdőzni is tudnak a madarak, illetve a fiókák még ismerkednek a világgal.

A talajitató legnagyobb előnye, hogy itt a madaraknak kellő tér áll rendelke-
zésére összetettebb viselkedésformák gyakorlására, nekünk pedig ezek megfigye-
lésére, különösen akkor, ha ennek környezetében napos gyepfoltok, beülőágak és 
árnyékot adó búvóhelyek is vannak.

A  púdertollak védelme miatt a galambok nem porfürdőznek, valószínűleg 
ezért tartoznak a leggyakoribb víz- és napfürdőző madarak közé a kertben. 
A balkáni gerle a túlhevülés ellen úgy védekezik, hogy az itató vizében üldögélve 
napfürdőzik. Amennyiben az itató környezetében nyírt a gyep, a madarak elő-
szeretettel fekszenek rá szétterített szárnnyal és farokkal a felforrósodó alacsony 
növényzetre és a kopár talajfoltokra, ahol a napfürdő még hatékonyabb. Az eset-
leg évek óta a kertben fészkelő fekete rigók annyira megszokják a jelenlétünket 
(felismernek bennünket), hogy képesek alig pár méterre tőlünk napfürdőzni.

Nyári kánikulában a nyílt, napsütötte itató és környezete akkor igazán vonzó 
a madarak számára, ha a közvetlen közelében árnyékot adó növényzet vagy kerti 
bútorok is vannak. Ha szerencsénk van, akkor érdekes pillanatokat figyelhetünk 
meg a madarak életéből.
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A porfürdőzést madárvédelmi esz-

közökkel is segíthetjük
Különösen a nyári kánikulában, 

megfelelő talajviszonyok mellett 
sok madárfaj a nap- és vízfürdő 
mellett gyakran porfürdőzik is. 
Ha a porfürdő az itató mellett van, 
a madarak gyorsan felfedezik a fi -
nom szemcsés talaj kínálta higiéni-
ai lehetőséget, és akár a vízfürdő-
nél is gyakrabban porfürdőznek. 
Különösen a verebek számára jelent 
közösségi programot a csoportos porfürdőzés, nem ritkán két-három madár is 
helyet szorít magának egy-egy talajtölcsérben. 

Odúellenőrzések
Védett emlős vendégek
Különösen nagyobb, erdei odú-

telepeken találkozhatunk odúfogla-
ló emlősökkel, elsősorban pelékkel 
a mesterséges odúkban, melyeknek 
3 faja: az  erdei, a nagy és mogyo-
rós pele él hazánkban. Egyes terü-
leteken a mogyorós pele viszonylag 
gyakori vendég lehet az odúkban. 
Ezek a ritkán látható kis emlősök 
védettek, ezért ne háborgassuk 
őket. Ritkán előfordulhat, hogy 
megfelelő természetes faodvak hi-
ányában denevérek költöznek a 
mesterséges odúkba. Ha ilyennel 
találkozunk, érdemes őket áttelepíteni a közelbe kihelyezett, kimondottan az ő 
számukra készült denevérodúba. Ha az átköltöztetés mellett döntünk, óvatosan, 
lehetőleg bőrkesztyűvel fogjuk meg a „bőregereket”, majd a denevérodú alul lévő 
bebújó nyílásához téve mászassuk be őket. Végül a madárodúból kiszedett dene-
vérürülékkel kenjük be a denevérodú röpnyílásának a környékét, hogy az állatok 
könnyebben megtalálhassák új otthonukat.

Cîmpan Kinga

Porfürdő. Orbán Zoltán felvétele

Odúellenőrzés
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Kolozsvár hősének neve a rejtvény 
megfejtése.

1
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VÍZSZINTES
  1. Sereg
  5. Női név
  7. Bánat közepe!
  8. Megszégyenítő
10. Egyed, rész

FÜGGŐLEGES
  1. Magyar és olasz 

autójel
  2. Amália rövid 

változata
  3. A megfejtés
  4. Lombos növény
  6. Bő, könnyed 
  8. Antal László 

monogramja
  9. A végén lóg!

VAJNÁR ILONA rejtvénye

A Donát negyed névadójának mondáját a 19. 
század vége felé Versényi György, a kolozsvári 
Református Kollégium tanára jegyezte le és 
tette közzé: „A szőlők tetejében, odafenn a Hó-
ja-erdő alatt, áll egy időviselt kőember. Réges-
régen pásztorember volt ez a Donát, ott legel-
tette juhait az erdő szélén. Egy éjszaka a 
holdvilágnál észreveszi, hogy a törökök vágják 

át a hegyet, hogy a Szamost a Nádas terére vezessék, s ne legyen a vá-
rosnak ivóvize. Lélekszakadva fut be a városba. Bezörget a Monostor-
kapun, s rohan egyenest a városházára. 
Csak annyi ideje volt, hogy elmondhatta 
a dolgát. Holtan összerogyott. De a kato-
naságot hamar összetrombitálták, s elker-
gették az ellenséget. Azután pedig hálá-
datosságból kifaragtatták a Donát képét, 
s feltették a hegy tetőre, az erdő aljába.”

TUDTAD?
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