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Előszó

A Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2020–2021-es kiadását tartja a kezében 
a tisztelt Olvasó. Ahogy leírjuk ezt a két évszámot, alig fogjuk fel, hogy 
ilyen gyorsan telik az idő, mi pedig már a 11. Kolozsvári Magyar Napokra 

készülünk. Főleg, hogy egy év alatt akkorát fordult a világ, hogy kulturális sereg-
szemlénk szeretett kabalafigurája, Oszkár is tanácstalanul köröz a város felett, 
távolságot tart, miközben minden vágya közel lenni. Együtt lenni. Megtölteni a 
Főteret, a Farkas és a Fogoly utcát jókedvvel, bőséggel.

Nemcsak azért kihívás az elmúlt esztendő fényében, a következő év perspek-
tívájában kalendáriumot szerkeszteni, mert világjárvány tombol, hanem azért is, 
mert ettől függetlenül nehéz év ez az erdélyi magyar közösség számára. A tria-
noni döntés századik évfordulójának évében megkerülhetetlen feleleveníteni az 
akkori sorsfordító történelmi eseményeket, melyek a mai napig meghatározzák 
kisebbségi alapélményünket. Jelen kiadvány is kiemelten foglalkozik tehát a kér-
déskörrel, de mi többet lehet kikiáltani magunkból a téma kapcsán, mint amit Kós 
Károly 1921-ben már tűpontosan megfogalmazott? Nem árt, ha néha emlékeztet-
jük magunkat arra, hogy száz évvel ezelőtt pontosan tudtuk az irányt.

Emellett egy másik fontos történelmi esemény, a második bécsi döntés év-
fordulója is hangsúlyosan megjelenik a kötetben. Ahogy már megszokhatták 
olvasóink, a  kalendárium a történelmi évfordulókon túlmenően a kiemelke-
dő történelmi személyiségeknek is emléket állít. Ezúttal a reformer fejedelem, 
 János Zsigmond, Erdély Széchenyije, gróf Mikó Imre, a  leányképzés elindító-
ja, De Gerando Antonina példamutató tevékenységét, valamint a felfedező gróf, 
 Almássy László, azaz közismerten az angol beteg alakját idézzük fel. Reményik 
Sándorra születésének 130. évfordulóján emlékezünk.

Annyi izgalmas építészeti csoda gazdagítja a kincses Kolozsvárt, hogy alig 
győzzük bemutatásukat. Ezúttal a New York szálló, a hajdani Farkas utcai kőszín-
ház és a botanikus kert története kerül sorra a Kolozsvári kincsek című rovatban, 
míg a városrészeket bemutató sorozatunkban az Írisz-telepre fókuszálunk.

Hétköznapok címmel egy új rovattal bővült kalendáriumunk, mely napló-
részleteken keresztül eleveníti fel az új hatalom berendezkedésének pillanata-
it. Az olvasóink körében méltán népszerű keresztrejtvény megfejtései pedig a 
 „hazajövők”-től származó mondásokat tartalmazzák.

Reméljük, rövid ajánlónk felkeltette érdeklődésüket, és a kilencedik kalendá-
riumot is a megszokott érdeklődéssel fogadják majd.

Jó olvasást és jó egészséget kívánunk minden kedves Olvasónknak!

A szerkesztők
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Szabó Lilla

Kolozsvári Magyar Napok, a tizedik

A Kolozsvári Magyar Napok tízéves évfordulóját ünnepeltük 2019. augusztus 
16–25. között. A  jubileumi évfordulóra való tekintettel rekordszámú program 
várta a tíz napon keresztül Kolozsvárra sereglett közönséget. A tíz évet tíz napba 
sűrítve, az indulása óta a megszokott programtömbökkel jelentkező rendezvény-
sorozat 2019-ben is a kolozsvári civil élet tevékenységének legjavát mutatta be, 
miközben lehetőséget teremtett az erdélyi, a magyarországi és a Kárpát-meden-
cei magyar kultúra jeles képviselőinek is a megmutatkozásra. Tíz napig a magyar 
kultúra fellegvárává vált Kolozsvár, ahol a helyi közösség tagjai együtt ünnepel-
hettek a nagyvilágban szétszóródott barátokkal, ismerősökkel, volt iskolatársak-
kal és a városba érkező látogatókkal.

A 10. Kolozsvári Magyar Napok alkalmával 25 kiállítás nyitotta meg kapuit, 
hogy csak néhányat emeljünk ki: a kolozsvári születésű Korniss Péter fotókiállítá-
sa; Károly Zöld Gyöngyi textil- és vizuális művész, Kolozsi Tibor és Gergely Zol-
tán szobrászművészek közös kiállítása; Plugor Sándor festő- és grafi kusművész 
munkásságát idéző kiállítás; a Petőfi  Irodalmi Múzeum Ady-kiállítása és a gyer-
mekvers-kiállítás, valamint a Kós Károly isztambuli éveit bemutató Isztambul 100
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című tárlat és a Mimesis Kortárs Vizuális Művészeti Fesztivál, amely közel negy-
ven erdélyi művész munkájából nyújtott ízelítőt.

A jubileumi rendezvénysorozat jó alkalmul szolgált a Kolozsvári Magyar Na-
pok mintájára létrejött hasonló erdélyi rendezvények bemutatására is, amelyet a 
Főtéren felállított óriáspannók idéztek fel. A Magyar Napok-mozgalom bemutatá-
sához olyan rendezvények csatlakoztak, mint a Brassói Magyar Napok, a nagyvá-
radi Szent László Napok, a Vásárhelyi Forgatag, a Dési Magyar Napok, a Temes-
vári Magyar Napok, a Fehér Megyei Magyar Napok, a nagyszebeni Hungarikum 
Napok és a Hunyad Megyei Magyar Napok. A  kiállított képválogatás a KMN 
előző kilenc kiadásának a hangulatát is felidézte a nézőkben.

A gyermekeket a Romkertben szervezett családos és gyermekprogramok, va-
lamint a szigethalmi Emese Park által benépesített középkori falu várta. A már 
megszokott módon a Kolozsvárhoz köthető fi lmeket a Tranzit Házban, az új és 
klasszikus fi lmeket pedig a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán vetítették. A gaz-
dag programfelhozatalban ott sorakoztak a különböző korszakokat felölelő vá-
rosismereti, illetve a Házsongárdi temetőt bemutató séták, borkóstolók, irodalmi 
programok, könyvbemutatók, különböző tematikájú ismeretterjesztő előadások 
és kerekasztal-beszélgetések. Ez utóbbiak közül fontos megemlítenünk a Rend-
szerváltás 30 címen megszervezett beszélgetéseket, amelyek különböző szem-
szögből vizsgálták az 1989-es forradalom történéseit, hatásait a különböző gene-
rációkat képviselő meghívottakkal.
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A Farkas utca újra fesztiválutcává alakult, mely helyet adott a kézműves vá-
sárnak, a tematikus programsátraknak, a Múzeumok sétányának, ahol az erdélyi 
és magyarországi múzeumok színe-java képviseltette magát, valamint a könyv-
vásárnak, ahol 16 kiadó ajánlotta kiadványait. A Farkas utcai templom Romkert-
jében szerveztük meg első alkalommal a Magyar Pásztorkutyák Napját. A Fogoly 
utcában rendezkedett be a Borutca, melyet a Kárpát-medence borkultúrája iránt 
érdeklődő népes közönség látogatott naphosszat.

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum udvarán a nagy népszerűségnek ör-
vendő örömfőzés mellett nem maradhatott el az immár hagyományosnak számí-
tó ökörsütés sem, amelyet Szomor Dezső szürkemarha-tenyésztő jóvoltából sike-
rül évről évre megszervezni. Szombat délelőtt újra elrajtolt a 2. KMN-Donaton 
futóverseny, résztvevői a belvárosi programhelyszínek körül kijelölt pályán fu-
tottak körbe.

A  jubileumi rendezvény éjszakai lüktetését a Bánff y-palota udvarán beren-
dezett előadó- és koncerttér adta, ahol kézműves sörök társaságában délutántól 
koncertekre invitálták, majd a főtéri koncertek után hajnalig tartó bulik várták 
a magyarnapozó közönséget.

A színes zenei felhozatal a klasszikustól a könnyűzenei műfajokig közel 60 
koncert élményét nyújtotta. A  klasszikus zene két kiemelkedő eseményén a 
magyarnapozók a Magyar Állami Operaház és a Határon Túli Zenészek Szimfo-
nikus Zenekara előadásait láthatták-hallhatták.
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A Magyar Állami Operaház a Kolozsvári Magyar Napok keretében indította 
el a Gördülő Opera elnevezésű erdélyi turnéját. A KMN történetének első sza-
badtéri opera-előadása Donizetti Szerelmi bájitala volt Miklósa Erika, Ninh Duc 
Hoang Long, Geiger Lajos, Bernáth Éva, Kiss András, valamint a Magyar Állami 
Operaház zenekara és énekkara előadásában.

A 10. KMN kiemelkedő ünnepi pillanata volt a nemzeti ünnepi gálaest, ame-
lyen a Határon Túli Zenészek Szimfonikus Zenekara és a Purcell Kórus adott 
ünnepi hangversenyt Vashegyi György vezényletével. Az augusztus 20-i gálaes-
ten Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kallós Zoltán Kül-
honi Magyarságért Díjat adta át Gergely Balázsnak, a Kolozsvári Magyar Napok 
főszervezőjének.

A könnyűzenei koncertek három különböző helyszínre várták a közönséget: 
a Farkas utcába, a Bánff y-palota udvarába és a Főtérre. A Farkas utcai színpad 
a gyermekkoncertek mellett helyet adott az operett és a nóta kedvelőinek is. 
A Kolozsvári Magyar Opera művészeivel a közönség is már-már táncra perdült. 
Úgyszintén emlékezetes marad a Sárik Péter Trió dzsesszkoncertje, melyen a je-
lenlévők lelkesen énekelték a zenekar Beethoven-feldolgozásait.
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A főtéri színpadon a KMN visszatérő művészei léptek fel: Szalonna és bandá-
ja, Quimby, Tamás Gábor, Ákos, Neoton Família Sztárjai, ez utóbbi koncertjén 
közel 30 ezren gyűltek össze Kolozsvár Főterén. Különleges élmény volt a KMN 
főtéri nyitókoncertje, az ugyancsak visszatérő Szentegyházi Gyermekfi lharmónia 
koncertje is, melyen a székely népviseletben fellépő mintegy száz kórustag és 
negyven zenekari tag nemcsak a zenéjével, hanem a látvánnyal is lenyűgözte a 
közönséget. A rendezvénysorozatot Zorán koncertje zárta, amely méltó végszava 
volt a jubileumi rendezvénysorozatnak.

Mitől marad emlékezetes a 10. Kolozsvári Magyar Napok? Talán attól, hogy 
még soha nem volt ilyen sok program, soha nem tartott ilyen hosszú ideig, és 
soha nem volt ennyi résztvevő a KMN-en? Emlékeinkben nem a rekordszámú 
programok (bár a nagyszerű kiállítások képei, egy-egy előadáson elhangzott 
mondat gondolatban sokáig visszatér) vagy látogatói számok miatt fog megma-
radni, hanem a hajnalig tartó bulik, a rég nem látott barátokkal való jó hangu-
latú borozások, az éjszakába nyúló beszélgetések, a nagy találkozások miatt.
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Augusztus Kisasszony hava.  
Újkenyér hava. Nyárutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Szombat Boglárka, Péter, Nimród 
Liguori Szt. Alfonz 

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

1 75 éve, 1945-ben a segesvári Petőfi-ünnepségről hazatérő 
magyarországi íróküldöttség tagjai a kolozsvári színház 
sétatéri színkörében felolvasóestet tartottak.

Ha Vasas Szent Péter 
napján eső lesz, lesz 
kukorica, ha még ak-
kor se esik, gyühet 
a Duna vize is, nem 
lesz kukorica.

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

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2 120 éve, 1900-ban született Budapesten Balogh Jolán mű-
vészettörténész (†1988. okt. 12., Kolozsvár).

3 Hétfő Hermina, Kamélia, Lídia, Terka, 
Kira

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

3 45 éve, 1975-ben hunyt el Kolozsváron Keleti Sándor író, 
szerkesztő, közíró (*1906. március 22., Magyarzsombor).

4 Kedd 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 száraz-
sággal telik.

5 Szerda Jázmin, Krisztina, Zita 
Havas Boldogasszony

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

5

6 Csütörtök Berta, Bettina 
Urunk színeváltozása

Berta – német eredetű; jelentése: 
Perchta istennő nevéből.

6 105 éve, 1915-ben született Szövérden Nemes István jogi 
szakíró (†1985. november 24., Kolozsvár). 

Az Úr színeválto-
zása a szőlőknek 
tarkulása.

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

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

7 75 éve, 1945-ben „felelőtlen elemek” leverték a Redut fa-
láról az 1848-as unió-emléktáblát, a feliratos részt összetör-
ték, csak a keretet sikerült a Történelmi Ereklyemúzeumba 
menekíteni.

8 Szombat Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

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

8 1065 éve, 955-ben Augsburgnál a kalandozó magyarok 
vereséget szenvedtek I. Ottó német-római császár seregétől.  
445 éve, 1575-ben reggel Báthory István fejedelem a Be-
kes-párti főurakat Kolozsvár piacán kivégeztette, 34 székely 
vitéznek fülét-orrát vágatta le. 
230 éve, 1790-ben született Sződemeteren a Himnusz köl-
tője, Kölcsey Ferenc (†1838. augusztus 24., Szatmárcseke).

9 Vasárnap Emőd, Loránd  
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

9

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

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

10 100 éve, 1920-ban a Román Nemzeti Bank képviselői 
átvették az Osztrák–Magyar Bank kolozsvári fiókját, és 
likvidálták készleteit.

Lőrinc napja, ha 
szép, sok a gyü-
mölcs és ép. 
E nap után szedett 
dinnye már túlérett, 
„lőrinces”, azaz 
lucskos a belseje.
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tetre méltó.

7 75 éve, 1945-ben „felelőtlen elemek” leverték a Redut fa-
láról az 1848-as unió-emléktáblát, a feliratos részt összetör-
ték, csak a keretet sikerült a Történelmi Ereklyemúzeumba 
menekíteni.

8 Szombat Gusztáv, László  
Szt. Domonkos

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

8 1065 éve, 955-ben Augsburgnál a kalandozó magyarok 
vereséget szenvedtek I. Ottó német-római császár seregétől.  
445 éve, 1575-ben reggel Báthory István fejedelem a Be-
kes-párti főurakat Kolozsvár piacán kivégeztette, 34 székely 
vitéznek fülét-orrát vágatta le. 
230 éve, 1790-ben született Sződemeteren a Himnusz köl-
tője, Kölcsey Ferenc (†1838. augusztus 24., Szatmárcseke).

9 Vasárnap Emőd, Loránd  
Szt. Terézia Benedikta

Emőd – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

9

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

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

10 100 éve, 1920-ban a Román Nemzeti Bank képviselői 
átvették az Osztrák–Magyar Bank kolozsvári fiókját, és 
likvidálták készleteit.

Lőrinc napja, ha 
szép, sok a gyü-
mölcs és ép. 
E nap után szedett 
dinnye már túlérett, 
„lőrinces”, azaz 
lucskos a belseje.
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11 Kedd Tibor, Tiborc, Zsuzsanna  
Szt. Klára

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

11

12 Szerda Diána, Klára  
Chantal Szt. Johanna Franciska

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

12 415 éve, 1605-ben Bocskai István fejedelem bevonult Ko-
lozsvárra, augusztus 28-án távozott.

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

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

13 135 éve, 1885-ben gróf Esterházy Kálmán távozó főispánt 
10 éven át szerzett érdemei elismeréséül Kolozsvár díszpol-
gárává választották.

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

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

14

15 Szombat Mária  
Nagyboldogasszony

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

15 100 éve, 1920-ban volt az utolsó alkalom a még állásban 
lévő állami alkalmazottaknak a román hűségeskü letételére. 
65 éve, 1955-ben hunyt el Kolozsváron Kovács István ré-
gész, numizmatikus (*1880. augusztus 21., Kézdivásárhely).

Nagyboldogasszony 
napja derült idejé-
vel a jó gyümölcs- 
és szőlőtermés 
előhírnöke.

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

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

16 100 éve, 1920-ban az erdélyi magyar egyházak támoga-
tásával megalapították a Minerva Nyomdai Műintézetet, 
amely a két világháború között a legfontosabb erdélyi 
magyar nyomdává vált.

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

17

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

Ilona – a Heléna régi magyaroso-
dott alakváltozata. 

18 110 éve, 1910-ben avatták fel a nyári színház favázas épüle-
te helyén emelt betonszerkezetű szecessziós színházépületet. 
105 éve, 1915-ben avatták fel a Kárpátok Őre szobrot, 
Kolozsvári-Szeszák Ferenc alkotását a Deák Ferenc utcában.

19 Szerda Huba 
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19 1316-ban Károly Róbert magyar király városi rangra emelte 
Kolozsvárt. Ekkor kezdik építeni a Szent Mihály-templomot.

20 Csütörtök István 
Nemzeti ünnep 
Az államalapítás ünnepe 
Szt. István király

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

20 Ha István napja 
esős,  
száraz lesz az ősz.

21 Péntek Sámuel, Zsanett, Hajnal 
X. Szt. Piusz pápa

Zsanett – a Johanna francia alak-
változata. 

21 140 éve, 1880-ban született Kézdivásárhelyen Kovács István 
régész, numizmatikus (†1955. augusztus 15., Kolozsvár). 
110 éve, 1910-ben hunyt el Budapesten Székely Bertalan 
festőművész (*1835. május 8., Kolozsvár). 
60 éve, 1960-ban felavatták a kolozsvári sportcsarnokot.
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Özséb – görög–latin eredetű; 
jelentése: istenfélő, jámbor.
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se: a feltámadott.

17
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te helyén emelt betonszerkezetű szecessziós színházépületet. 
105 éve, 1915-ben avatták fel a Kárpátok Őre szobrot, 
Kolozsvári-Szeszák Ferenc alkotását a Deák Ferenc utcában.

19 Szerda Huba 
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változata. 

21 140 éve, 1880-ban született Kézdivásárhelyen Kovács István 
régész, numizmatikus (†1955. augusztus 15., Kolozsvár). 
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22 Szombat Menyhért, Mirjám 
Szűz Mária királynő

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

22 125 éve, 1895-ben született Borostyánkőn gróf Almásy 
László Ede utazó, Afrika-kutató, felfedező (†1951. március 
22., Salzburg). 
40 éve, 1980-ban hunyt el Lőrinczi Ferenc pedagógus, test-
nevelési szakíró (*1916. július 14., Pusztacelina). 

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

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

23

24 Hétfő Bertalan, Aliz, Delinke  
Szt. Bertalan apostol

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

24 45 éve, 1975-ben hunyt el Kolozsváron Killmann Viktor 
műszaki író (*1900. április 19., Újpest).

Amilyen Szent Ber-
talan, olyan az ősz.

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

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

25 25 éve, 1995-ben hunyt el Kolozsváron Pongrácz Antónia 
iparművész, grafikus (*1935. június 1., Bukarest).

26 Szerda Endre, Mónika, Izsó, Rita, 
Zamfira 

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

26 115 éve, 1905-ben született Gyulafehérváron Gy. Szabó 
Béla grafikus, festő, író (†1985. november. 30., Kolozsvár). 
55 éve, 1965-ben hunyt el Kolozsváron Hobán Jenő költő, 
műfordító (*1912. május 9., Hosszúfalu).

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

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

27 175 éve, 1845-ben született Pesten Lechner Ödön építész 
(†1914. június 10., Budapest). 
60 éve, 1960-ban a budapesti Honvéd labdarúgócsapata 
vendégszerepelt Kolozsváron, a kolozsvári Tudománnyal 
1:1-es eredményt ért el.

28 Péntek Ágoston, Mózes  
Szt. Ágoston

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

28 100 éve, 1920-ban Unitárius Irodalmi Társaság létesült 
Kolozsvár székhellyel. 
100 éve, 1920-ban repatriáló vonattal 75 család távozott, 
köztük Erdélyi Pál egyetemi könyvtárigazgató is.

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

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

29 135 éve, 1885-ben Boros György szervezőmunkájával 
megalakult az unitárius hit és vallásos élet ápolását szolgáló 
Dávid Ferenc Egylet.

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

30 130 éve, 1890-ben született Kolozsváron Reményik Sándor 
költő (†1941. október 24., Kolozsvár). 
80 éve, 1940-ben a második bécsi döntéssel Erdély északi 
és keleti része, Kolozsvárral együtt, újra Magyarország 
részévé vált.

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

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

31 135 éve, 1885-ben tartotta az EMKE első, tisztválasztó 
közgyűlését a Redut nagytermében. 
120 éve, 1900-ban megnyílt a Sétatéren (a Lövölde szom-
szédságában) az EGE mezőgazdasági állat- és gépkiállítása.
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Bertalan – arámeus–görög–latin 
eredetű; jelentése: Ptolemaiosz fia.

24 45 éve, 1975-ben hunyt el Kolozsváron Killmann Viktor 
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Kiáltó Szó
Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros 
magyarságához!

„…Akkor megkérdék őtet: Te kicsoda vagy? 
Ilyés vagy-e te? És monda: nem vagyok. Próféta 
vagy-e te? És felele: nem vagyok.
Mondának azért néki: Kicsoda vagy tehát, hogy
meg tudjunk azoknak felelni, akik minket elkül-
döttek; mit mondva magad felől?
És monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában!” 
 (János evangéliuma I. 21–23.)

Két keserű esztendeje már, hogy szemünk nyugat felé néz. Láttuk, hogyan 
hanyatlott le ott a nap. Reménykedő, bízó, sóvárgó és fájó szemünk nézte, hogy 
a könnyünk csordult ki attól.

Mert a nap csak haladt lefelé, hanyatlott egyre; eleinte lassan, aztán gyorsab-
ban, végül lebukott és az égen csak a vérveres fellegek maradtak.

Most már megdörzsölhetjük szemünket: Egyelőre nincsen tovább.
Ez a nap lebukott, ennek vége. És arcunkról letörölhetjük a könnyeket. Még a 

nyomukat is.
*

Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol elosz tottak 
valamit; valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre.

Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk és min-
den lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk a magunk vérével öntö-
zött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket.

Tudjuk: miért.
*

Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba – lelkünkön bilincs.
De tudom: talpra kell állanunk mégis.
De tudom: újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát.
Tudom: vágni fogjuk kemény, vad sziklába az utat, melyen egy ke mény, régi 

nép lép majd velünk és utánunk újra csak felfelé.
*

Halljuk, látjuk és tudjuk immár, mert valóság: a régi Magyarország nincsen 
többé.

Nem akkor halt meg, amikor Párisban temetését rendezték, de akkor, amikor 
ő maga is bejelentette, hogy igenis: nem vagyok már a régi. Ez az igazság!
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Hetven esztendeje, hogy apá-
ink kimondották azt a szót egy 
akarattal és félszázada, hogy 
megtestesült az ezeresztendős 
álom; az a Magyarország, mely-
nek fejére Párisban mondották ki 
az ítéletet.

Félszáz esztendeig élt az egy
Magyar föld, a  nagy, ifjú, erős 
magyar műhely. Nem hagyatott 
úgy tovább dolgoznia.

Erdély, Bánság, Kőrösvidék és 
Máramaros magyar népe: minket 
ki szakítottak, kidobtak abból a 
műhelyből, amely a mi izzadsá-
gos munkánk segedelmével épült 
fel egykoron.

Nem kérdezték: akarjuk-e?
Mi pedig mai napig nem akar-

tuk elhinni, hogy ez megtörtént, 
hogy ez meg tör ténhetett.

És  két esztendeje, hogy nem 
dolgoztunk. De  vártunk. Vártuk 
remény kedve, hívő hittel, hogy 
felkeljen számunkra a nap: nap-
nyugaton! Két esztendeig álmod-

tunk és nem akartunk tudni az Életről, aki körülöttünk tusakodva robogott. Nem 
akartunk látni és hallani, nem akartunk érezni és élni, csak hinni akartunk és 
bízni és álmodni és csodákat várni, amik majd felébresztenek.

Mert megszoktuk a régit, szerettük, amit egykor megalkottunk.
Hittük, hogy az örök időkre a mienk úgy, ahogy azt mi ma gunknak alkottuk 

meg.
Most aztán kisült minden. Két esztendő keserű várakozása, dermedt álma 

után megtudtuk, hogy minden, amiben hittünk, bíztunk, reménykedtünk: déli-
báb az. Megtudtuk, hogy a nap nem ott kel fel, ahol lenyugodott.

Valljuk be: a mi hitünk nagyot csalódott.
Valljuk be: fájt a csalódás; fájt, hogy el kell hajítanunk lelkünk hitét, mert 

hogy nem igaz hit volt az.
Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros kétmillió magyarja, nem én mon-

dom neked, de a megcsonkított Magyarország mondta ki a szentenciát rólunk: 
nem tehetek mást, elfogadom az ítéletet, mely akaratom és hitem ellenére fe-
jemre ol vas tatott, kihirdettetett és végrehajtatott: Én rólatok, akiket erőszakkal 
leszakítottak rólam, lemondok.

Kós Károly. Csomafáy Ferenc felvétele
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Aki mást mond: hazudik az; aki mást hiszen: álmodik az; aki más ban re-
ménykedik: délibábot kerget az.

Le kell vonnunk a tanulságot; szembe kell néznünk a kérlelhetetlenül rideg 
valósággal és nem szabad ámítanunk magunkat. Dolgoznunk kell, ha élni aka-
runk és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.

De csak magunkban ezentúl magunkért.
Napnyugat felé pedig ne nézzünk többé. Attól csak nehéz a szívünk és fáj a 

szemünk. Ott lebukott a nap és csak az ég vereslik még és az égen gomolygó ne-
héz sorsfellegek. Attól csak a könnyünk csordul ki már.

Vigyázzunk! A könny drága és – ne lássa azt senki idegen, ami nekünk fáj.
De  ezeresztendős gőggel tartjuk tekintetünket a mi hegyeink taréja felett, 

mert itt kell derengenie majd a mi hajnalunknak.
A régi Magyarország nincs többé számunkra; de Erdély, Ardeal, Siebenbürgen, 

Transsilvánia, vagy bármi nyelven nevezte és nevezi a világ: feltámadt és van, 
aminthogy volt akkor is, amikor azt hittük mi magunk, mert akartuk hinni, hogy 
nincs és csak Magyarország van. Akkor is volt, de most is van, és akárhogyan is 
akarja akármilyen akarat, lesz örökkön, örökké.

Egy félszázados, szépséges útra eresztették le a sorompót; hogy tilos. Ezeresz-
tendős, erdélyi szerszámainkkal, próbált, ősi erőnkkel új utakat kell vág nunk, de 
magunknak csupán.

Régi szerszámokkal új fegyvereket kell kovácsolnunk, a lerakottaknál, az ösz-
szetörteknél, a kezünkből kicsavartaknál jobbakat.

Senki sem fog segíteni minket; de akkor senki se is sajnáljon minket.
Építenünk kell! Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek. Az Egy-

nek, az Igazságosnak, az Erős Istennek. Aki ideküldött titkos Ázsiából egykoron 
minket, és akit mi idehoztunk magunkkal. Aki oltalmazott mind ez ideig és akit 
mi is megvédelmeztünk – magunknak.

*
…Hát eltemették a régi Magyarországot. Szép temetés volt. Sírját beültették 

virágokkal és fejtül hímes fejfát szúrtak. Hogy akik élünk még, sírhassunk és sír-
junk és ne merjen eszünkbe jutni az élet, de örökké lássuk a dombot és a virágos 
dombon a hímes, csillagos, buzogányos fejfát.

Minket még a temetésre se hívtak meg…
Belenyugszunk, mert bele kell nyugodnunk ebbe is és – hiszünk örök 

éle tünkben.
Elindulunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés emlékét és egy 

szilánkot egy keresztre feszített ország keresztjéből.
* *
*

Két esztendeje, hogy sokan közülünk imádkozni tanultak és sokan átkozódni 
is. És sokan álmodozni és sokan megtanultak sírni is, de a leg többen a vizeket 
néztük, a mi vizeinket, akik harsogva sietnek hegyeinkből lefelé, ki az Alföldre. 
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Sokan néztük a vizeket és közülünk sokan el is in dultak a vizek mentén le a he-
gyekből, ki, arra napnyugat felé. Hogy onnan soha vissza ne jöjjenek.

De az imádkozás ideje eltelt. És el az átkozódás ideje is. Az álmodo zásnak 
vége és a sírásnak is. Aki pedig elindult a vizek mentén, az többé ide nem jöhet 
vissza, aki közülünk elmegy, az ne is kívánkozzék kö zénk vissza valaha; annak 
itt helye nem lesz soha és jussa sem lesz annak.

*
Fölébredtünk. Látni akarunk tisztán. Szembe akarunk nézni az Élettel, tisztá-

ban akarunk lenni helyzetünkkel. Ösmerni akarjuk magunkat.
Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk kell a 

célt, amit el akarunk érni.
Aki fél, aki gyáva, aki nem bízik, aki nem hisz, aki gyenge, az lépjen ki a sor-

ból. Az menjen. Az nekünk bajt csinál, az a mi munkánkat aka dályozza, az a mi 
lábunk elé gáncsot vet, a mi árulónk az!

Senkit se sirassunk, aki elmegy innen. Senkit se tartsunk vissza. De biztassuk 
azt is, aki habozik; az ingadozóknak sincsen helye itt most.

Kiáltó szó vagyok: ezt kiáltom!
* *

Az ítélet végrehajtatott: Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros kétmillió 
magyarsága bekebeleztetett Romániába…

Nem rekriminálunk. Nem keresünk árulókat, nem keressük a megal kuvókat, 
a gyávákat, a bűnösöket avagy a bűnbakokat. Nem vigasztaljuk magunkat gyá-
ván azzal, hogy most hibáztatunk. De  viseljük sorsunkat, ahogyan az reánk 
méretett.

Nem keresünk jogot vagy jogtalanságot, nem igazságot vagy igaz ság talan-
ságot, nem várunk méltányosságot, sem kegyelmet.

Nem is kérünk.
Nem kutatjuk, hogy az a nélkülünk rólunk készült és kötött trianoni szerződés 

miféle koldusalamizsnát rendelt számunkra.
Nincsen sok értelme ennek.
A mi igazságunk: a mi erőnk.
Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak.
A bátraknak kiáltok hát, a harcolni akaróknak, a kötelességtudóknak; a látni 

akaróknak, az előre nézőknek.
Álljanak elő, ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne duzzogjanak.
Az Élet nem vár; az Élet rohan.
Kiáltó szómmal ezt kiáltom!

* *
*

A fundamentum, amire nyugodt lelkiismerettel és bízó lélekkel építhetünk: 
kétmillió magyar.

Kétmillió magyar, ezeresztendős históriája tudatában és tanulságaival, geo-
gráfiailag egységes területen egy 13-14 milliós, nem homogén lakosságú, fiatal, 
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ákat okozhat, amennyiben vele együtt működik, vagy pedig ellene dolgozik.
Velünk, Erdély magyarságával minden időben számolnia kell annak, aki szu-

verenitását reánk kiterjesztette. Számolnia kell Romániának is, ha azt akarja, 
hogy területi és népességben való gyarapodása erőgyarapodást is jelentsen, nem 
pedig fölös terhet, súlyos kölöncöt.

Nem szabad elfelejtenie, hogy mi nem az egységes magyarságból elszakasz-
tott egyszerű lélekszám vagyunk, de külön históriai egység ezer esz tendő óta, 
saját, külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel. Tud tunk számolni 
minden helyzettel, tudtunk kormányozni és tudtunk nehéz vere ségek után talpra 
állani. Erőnket ösmerjük, nem becsüljük azt túl, de nem is kicsinyeljük: sokszor 
próbáltuk, mennyit bírunk.

Mi, kétmillió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket produkáló polgár fel-
séges erőgyarapodása vagyunk Romániának. De mi, kétmillió nem dolgozó im-
produktív, gyűlölködő, alattomos belső ellenség: borzalmas rákfenéje va gyunk 
Romániának.

Nyíltan és őszintén valljuk azonban: inkább vagyunk lojálisak, mint rebel lisek, 
inkább építők, mint rombolók, inkább nyílt barátok, mint titkos ellenségek.

De azzal a feltétellel, ha megadatik számunkra az új keretek között az a mi-
nimum, melyet mi nemzeti kultúránk, ősi szokásaink, faji ön tudatunk, szociális 
érzésünk, gazdasági fejlődésünk szempontjából ezereszten dős múltunk tanul sá-
ga képpen nélkülözhetetlennek tudunk.

* *
Kétmillió magyarra, mint fundamentumra akarjuk felépíteni az új ke retek 

közt nemzeti autonómiánkat, melynek egy részét saját szabad elha tározásából ígé-
ri nekünk Románia szentesített törvénye: a gyulafehérvári határozat, más részét 
megszerzi egyfelől akaratunk és erőnk, másfelől Románia józan belátása.

Amit ma a magunk számára kérünk, amiért holnap harcba szállunk és hol-
napután talán már szenvedünk is, de amit hitünk szerint végre is ki vívunk, azt 
fogják kérni, azért fognak harcolni, szenvedni, és azt fogják vé gül kivívni ma-
gunknak szász és román erdélyi nemzettestvéreink is.

Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gon dolat nél-
kül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyá junk lelkében, 
akik tisztán igyekszünk látni új helyzetünkben az új célt.

Mert mi, magyarok megsemmisülhetünk – bár ez nem valószínű –, és eltűn-
hetik Erdély földjéről a szász is, de élni fog akkor is Erdély, mert geográfiai egyé-
niség, gazdasági egyéniség, históriai szükségesség.

Nyíltan és bátran kiáltom a velünk megnagyobbodott Romániának: mi, ma-
gyar fajú, magyar hitű és magyar nyelvű polgárai Romá niának nemzeti autonó-
miát akarunk, aminek birtokában bennünk Nagy Románia megbízható polgár-
ságot fog nyerni.

Alkudni nem fogunk. Elég erőseknek érezzük magunkat, hogy nyíltan és 
őszin tén beszéljünk és a kijelentett alapon szilárdan megálljunk.
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Kétmillió állampolgár biztos támogatása avagy ellenséges indulata nem lehet 
közömbös egy sokkal erősebb, konszolidáltabb, gazdagabb államra nézve sem, 
mint Románia.

* *
*

Valóságokat akartam láttatni; igazságokat akartam kiáltani.
Valóságokat és igazságokat, amik fájnak a gyávának, elnémítják az árulót, 

megrontják az ellenséget, megállítják az elnyomni akarót. Amik bátor ságot ad-
nak a csüggedőknek, világot gyújtanak a sötétben tévelygőknek, fegyvert adnak 
a véd te le neknek.

Ezt akartam kiáltani és lehet, hogy kiáltó szó leszek a pusztában…
Mégis kiáltok! Neked: Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros ezer esztendős 

magyarsága:
Ébredj kétesztendős álmodból, szemedet nyisd ki; nézz széjjel és állj az új 

életben tusakodni akarók közé.
A  rohanó idő füledbe harsogja: elég a passzivitásból. Ami eddig or vosság 

volt és védelem is talán, de mindenesetre becsület volt, méreg az ezentúl és 
gyávaság.

Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára.
Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonómiája.
De kiáltom még egyszer azt is: aki gyáva, aki rest, aki alkudni akar, az nem 

közénk való, mert az a mi igazi ellenségünk: a mi árulónk.
Ezt kiáltom, és hinni akarom, hogy nem leszek mégsem pusztában kiáltó szó 

csupán…
Kolozsvár, 1921
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Vincze László

Gondolatok hóstátról és iparról –  
Írisz-telep

Évszázadra visszatekintő múltja a város évezredes történetében majdhogy-
nem elhanyagolható. Szerepe nyúlfarknyinak mondható, de látott-e már valaki 
farok nélküli nyulat? Ha igen, az  csakis csonka lehetett. A  jelen Kolozsvár is 
csonka lenne az Írisz-telep nélkül.

Múltnélkülisége az oka, hogy nevének helyesírása is ingatag: Irisz telep, Irisz-
telep, Irisztelep. S ha a szivárvány görög istennőjét tekintjük a név eredőjének, 
hát igen, ő valóban rövid i-vel írta nevét. De a mi névadónk a gyönyörűséges nő-
szirom, azaz az írisz. Maradjunk hát hívek hozzá és az Írisz-telephez. Mert az vi-
szont tény, hogy telep. Akik Írisz-negyedként emlegetik, azok a román „cartier”-
ből fordítanak. Ez minden kozmetikázás nélkül mindig is telep volt.

Határait is nehéz kijelölni, hiszen nem kerítették várfalak, mint a belvárost. 
Az egykori Hídelve része volt, Nádastere és Nádastere-alja néven szerepelt régi 
térképeken, önálló léte pedig mintegy száz éve kezdődött, amikor tájain megje-
lent az ipar.

A belvárosból nézve a vasúton túl kezdődik, a Kerekdomb felőli határának a 
hajdani Csillaghegyi út tekinthető, amely a háború után rövid ideig a mozgalmár 
Ilie Pintilie nevét viselte (apámék korosztálya csak Intipintiként emlegette), de 
már a hatvanas években Vranceára cserélték az utcanévtáblát. A környék régi 
lakói viszont népnyelven még mindig Vackor utcaként emlegetik. Északon a Csil-
laghegy, majd a Kajántói vámtól kezdve a Szentgyörgy-hegy határolta, de ma már 
hosszan elhúzódik Kajántó felé. Régi keleti határa a Téglás utca volt a Hóhérok 
hídjáig, manapság azonban kinyúlik a város széléig. Délről a Szamos határolja, 
és mint már említettem, a vasút.

Ha az Íriszről beszélünk, két kulcstényező van, amin léte alapul: a hóstát és 
az ipar. A hóstát a késő középkorban és később a városfalakon kívül terült el, de 
a város közvetlen szomszédságában. Maguk a földészek is a falak mögül jártak ki 
a földjeiket művelni. Ahogy viszont nőni kezdett a város, a hóstát egyre kijjebb 
szorult, s amint a földek egyre távolabb kerültek a várostól, úgy kényszerültek a 
hóstáti földészek és fuvarosok is kinnebb költözni. Egyébként is kevésbé „városi” 
foglalkozásuk miatt külön réteget képeztek a lakosságon belül, távolodásukkal ez 
a különbözőség további elkülönülést hozott a belvárosi polgárok társadalmától. 
Kialakult egy erőteljes arculattal rendelkező egységes népcsoport, saját foglalko-
zással, saját életmóddal, saját hagyományokkal.

Több hóstátot tart számon a várostörténet, de a mai földészek már egyszerű-
sítve Magyar utcai és hídelvi hóstátról beszélnek, melyeket a Szamos választ el 
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egymástól. Előbbiek temploma a kétágú, utóbbiaké a hídelvi. Református mind-
kettő, hiszen a hóstáti társadalom a kálvini hitet követi.

Témánkra térve pedig ugorjunk a huszadik század elejére! A kiegyezés után 
a város ugrásszerű fejlődésnek indult. Lakossága gyarapodott, polgárosodott, ké-
sőbb a vasút is megérkezett Kolozsvárra. Ennek pedig velejárója az iparosodás. 
Ez nem ment zökkenőmentesen, ám ha némi fáziskéséssel ugyan, de megjelent 
a kincses városban is az ipar, s amint az lenni szokott, telephelyül nyomban vá-
rosszéli telkeket kezdett keresni. Azaz hóstáti telkeket! Az elsők között egy igazi 
nagybefektető jött, ráadásul állami: a vasút. Felépültek a vasúti műhelyek, kör-
nyékén pedig természetesen vasutasok lettek az első betelepedők (lásd Kőváry-
telep és Kerekdomb).

S hogy Íriszre kanyarítsuk a szót: ezen a fertályon is kezdtek feltünedezni a 
kisebb-nagyobb gyárak, itt pedig már ezek munkásai kerültek a hóstátiak szom-
szédságába (bár ide is vetődtek vasutasok, ha nem is nagy számban). A betelepü-
lők többnyire vidékről érkeztek, javarészt a környező mezőségi falvakból. Így a 
hídelvi hóstát nádastéri területén kialakult egy, az ipar fejlődésével párhuzamo-
san növekvő kolónia, amely telephelye nevét az 1921-ben, a Simon-féle cserép-
gyár utódaként létrejött Írisz porcelángyárról kapta.

Szaporodott tehát a városrész lakossága, ráadásul oly mértékben, hogy az 
őslakos hóstáti népesség egyre inkább kisebbségbe szorult. S mivel a belváros 
immár messze esett, meg kellett szervezni a helyi életet. Templomok épültek és 
iskolák. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az íriszi önállósodásnak (a kerekdom-
bihoz hasonlóan) az egyházak voltak a motorjai, akik felismervén a hívekhez 
való közelség szükségességét, megszervezték a helyi gyülekezeti életet. A hídelvi 
református templom lelkipásztora, Biró Mózes pl. egymaga hozta létre – a hídel-
vi közösségből leválasztva – mind az íriszi, mint a kerekdombi egyházközséget, 
mely gyülekezeteket sokáig egymaga pásztorolta, sőt orvosként is istápolta! Ezek 
a közösségek gyorsan megszervezték lelki és közösségi életüket, s a lehetőségek 
megnyíltával templomot is építettek. A református gyülekezetek pl. éppen a val-
lásellenes pártállami időkben! Íriszre visszatérve, még a templomépítés előtt, 
a  felnőttek – míg maguk továbbra is a hídelvi templomba jártak vasárnapon-
ként – a fi atalok nevelését és lelkigondozását, ha szerény körülmények között is, 
de megoldották: református iskola és bentlakás, katolikus Kolping-székház épült 

Régi téglák az egykori téglagyárból
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és működött példaértékűen. Később állami iskola is létesült, amely az ötvenes 
években már bővítésre szorult, s hogy az akkori nemzetiségi arányokat is érzé-
keltessük: az új, a nagy, az emeletes iskola lett a magyar tagozaté!

Közben a fentebb már említett porcelángyáron kívül létrejött a téglagyár is, 
ráadásul a kettő vezetése ugyanabban a tulajdonosi kézben összpontosult. És ott 
volt már, vagy hamarosan megjelent a többi is: az Állomás utcai Ravag csap-
gyár (a későbbi Armătura); szomszédságában, a Kakasvárossal majdnem szem-
ben, a második világháború után, a bécsi Triska zongoragyáros örökségén fel-
épült a Libertatea bútorgyár, kicsivel odébb, a Nádas partján pedig az egykori 
Solymossy-, majd Junász-féle vasöntöde és gépgyár. Ez a második világháború 
idején, immár a Szamos túlpartjára költözve, a Magyar Acél kolozsvári fi óküze-
meként működött, amelyből az impériumváltást követően Unirea lett. Aztán ott 
volt a papírlemezgyár, mely később Mucart néven vált ismertté. És íriszi, ugye-
bár, a mai legjövedelmezőbb kolozsvári üzem, a Terapia Gyógyszergyár is, mely 
majd száz évvel ezelőtt Napochemia néven működött.

Ám amíg a második világháborúig lezajló növekvő pálya, az iparosodás miatt 
ugyan kissé feszített tempójú volt, de még mindig többé-kevésbé szerves fejlődés-
nek volt tekinthető, addig a háború utáni időszakot már a szocialista „tervgazda-
ság” jellemzi, annak növekvő káoszával. A gyárfejlesztések és új gyáralapítások, 
a megalomán szocialista nagyipar kiépítése mellett, az erőltetett városiasítást és 
nem mellékesen a nemzetiségi arányok megfordítását célozzák. Megjelennek az 
első tömbházak is az Íriszen (a negyvenes évek végi alpolgármesterről elnevezett 
„Veress Pali-blokkok”), amelyek a későbbi betonförmedvények mellett még gyer-
mekjátékszámba mennek, két szintjükkel és nyolc lakásukkal még emberléptékű-
nek tekinthetők, de már jelzik az irányt.

A hóstáti társadalmat félig-meddig derékba törte az államosítás, a megma-
radt kertek, háztájik szűkösen még biztosítják a megélhetést. Sokuknak ekkor 

Az iskola régi és új épülete Zsigmond király / Máramaros utcai kép 
néhány „Veress Pali-blokkal” 
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is a piacozás a létformájuk, de egyre 
többen kényszerülnek „bemenni a 
gyárba”. A  nagyobb tragédiát a het-
venes években kezdődő, a  tömeges 
tömbházépítések érdekében történt 
kisajátítások jelentik. Egy népcsoport 
képletes és tényleges kivéreztetésének 
voltunk tanúi majdnem két évtizeden 
keresztül.

S amit a kommunizmus megha-
gyott, azt elvégezte a „szabadság”. 
Az államosításkor eltulajdonított nagy, 
összefüggő városszéli területek nagy 
részét nem szolgáltatták vissza, a  ki-
sebb kertek-telkek, ha vissza is kerül-

tek, már nemigen van, ki megművelje azokat, hisz az idősebbek már nem győzik, 
a fi atalabbak pedig már más életforma mellett döntöttek. Így azok is az elidege-
nítés sorsára jutnak. Persze ez is hoz némi jövedelmet, de a pár száz éves hóstáti 
múlt mellett ez már csak annyi, mint fuldoklónak még egy utolsó lélegzetvétel. 
A hóstáti társadalom tagjai, bár még igyekeznek összetartani, ápolgatni tartalma 
vesztett hagyományaikat, de létformájuk nagyrészt elveszett. A fuvaros munka 
lóvontatásúból motormeghajtásúvá vált, s mint ilyen, már nem hóstáti sajátosság, 
a földművelő családoknak pedig, tudomásom szerint, már csak mintegy 3-4 szá-
zaléka él a földészmunkából.

S hogy mi történt a nagyiparral? Vegyük sorra: az Armăturáról idén tavasszal 
jelent meg egy sajtóhír, miszerint beszünteti tevékenységét. A bútorgyár épüle-
teiben a csúcsinformatika vert tanyát. Az Unirea, mint jeleztem, réges-rég elköl-
tözött az Íriszről, sorsa számomra ismeretlen. A Mucart papírlemezgyár ma már 
romhalmaz, területén már felépítettek egy tömbházat, a többi rész sorsára vár. 
A  téglagyár helyén munkagépek építenek tömbházakat. S a Sinterom? Vagy a 
nagyipar büszkesége, a monstrum nehézgépgyár? Ezek ma már takaréklángon 
működnek vagy meg is szűntek, esetleg több kisebb vállalat üzemel az épületek-
ben. A Terapia talán az egyedüli, amelyik kielégítően működik, de hát a gyógy-
szeripar kivételes helyzetét tekintve, ez nem csoda. A névadó porcelángyárnak 
pedig már hűlt helye. Pontosabban: helyén ma már egész kis tömbháznegyed 
díszeleg, ahol a házak zsúfoltabban fulladoznak, mint azt a kommunizmus idején 
megszoktuk.

Írisz-telep: egy évszázad – szösszenetnyi idő a nagy egészben. Magvetés, szár-
ba szökkenés, termőre fordulás, majd… burjánzás. Közben az Írisz-telep úgy-
mond kültelki prolitelepből, egyesek szerint kertvárossá nőtte ki magát. Csak 
közben elveszett egy népcsoport, egy létforma, egy emberszagú élet. S még vala-
mi más is. Igaz, nem csak itt.

Az egykori bútorgyár egyik épülete 
háttérben az Armătura víztornyával
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Gyallay Domokos, a néptanító író 
és szerkesztő

2020-ban kettős évforduló hívja fel figyelmünket Gyallay Domokosra. Au-
gusztus 4-én születésének a százhuszadik, április 11-én pedig halálának a félszá-
zados évfordulójára emlékezhetünk. 1970-ben mondhatni elfeledetten halt meg 
Budapesten az az író, akit az 1920-as években jóformán mindenki ismert Erdély-
ben, akit főművének, a Vaskenyérennek a megjelenése után a legjobb erdélyi el-
beszélők közé soroltak. Az 1930-as évek végére kiszorult az irodalmi életből, s az 
1940-es évektől fél századon át a ráillesztett „konzervatív” jelző miatt legfeljebb 
felsorolásokban lehetett említeni nevét.

Hosszú és korára jellemző életutat járt be Gyallay Domokos. A Nyikó men-
ti Bencéden született 1880-ban, pár kilométernyire Tamási Áron szülőfalujától, 
Farkaslakától. A  székely kisnemesi család egyik tagja lelkész volt, s  így rájuk 
ragadt a Pap családnév is. Írónk eleinte ezt használta, majd a Gyallay Pap család-
nevet, végül íróként mint Gyallay Domokos vált ismertté. A tehetséges unitárius 
fiatalok útját járta ő is. Az algimnáziumi osztályokat Székelykeresztúron végezte, 
majd a kolozsvári Unitárius Kollégiumnak lett éltanulója, önképzőköri elnöke. 
Első verseit a Remény című diáklap őrizte meg. 1899-ben iratkozott be az egye-
tem bölcsészeti karára, ahol főleg a történelmi tárgyakat hallgatta. Szádeczky 
Lajos és Pósta Béla volt nagyobb hatással rá, s  itt barátkozott össze a felette 
járó Kelemen Lajossal. 1905-ben szerzi meg történelem–latin szakos diplomáját. 
Az év őszén lesz az újra megnyitott tordai Unitárius Algimnázium tanára, majd 
átveszi őt is az ebből 1908-ban kialakított állami főgimnázium.

Gyallay az akkoriban 12  000 lakost számláló Torda egyik legaktívabb ta-
nárembere. Ismeretterjesztő előadásokat tart, 1906–1909 között a helyi lap, 
az Aranyosvidék szerkesztője, s ő vezeti a harcot a tordai Magyar Közművelődési 
Ház megalapításáért. Erre 1912-ben kerül sor, az egykori fejedelmi palota helyi-
ségeiben. Ő lesz a történelmi részleg vezetője, s céljául tűzi ki, hogy ide begyűjtse 
az aranyosszéki székely családok levéltárait, a tordai céhek levelesládáit. A be-
gyűlt anyag rendezése folyamán talál rá regény- és novellatémái jelentős részére. 
Ő szerkeszti meg a város első turistakalauzát Torda és környéke (1909) címmel, 
s 1912-ben közzéteszi Dávid Ferenc vallásalapító népszerű életrajzát is. Ekkori 
novelláit az Aranyosvidék mellett a kolozsvári Ujság és a Pesti Hírlap közli. 1910-
ben az Erdélyi Irodalmi Társaság által kiadott Erdélyi Lapok tíz részben hozza 
első, egyetemi diákéveit felidéző regényét, a Kolozsvári aranynapokat. Tordához 
fűződik családalapítása, itt születik első fia, Zsigmond is.
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Az első világháború kitörésekor bevo-
nul, s négy évet tölt a harcmezőkön, a ke-
leti fronton. 1917 decemberében egy hó-
napos szabadsága alatt Kelemen Lajossal 
együtt az Erdélyi Irodalmi Társaság tagjá-
ul választják. Minthogy a kolozsvári Uni-
tárius Kollégium addigi történelemtaná-
rát, Kelemen Lajost 1918-ban a múzeumi 
levéltárhoz osztják be, az  egyházvezetés 
Gyallayt találja a legalkalmasabbnak a ko-
lozsvári történelemtanári állásra, úgyhogy 
még hazatérte előtt áthelyezik, de a taní-
tást csak decemberben kezdheti meg.

A  világháború után újjászerveződő 
egyházi és irodalmi életben mindenütt az 
élen jár Gyallay. A  feléledő Dávid Ferenc 
Egylet titkárául választják, majd az 1922-
ben ismét meginduló egyleti lap, az Unitá-
rius Közlöny szerkesztője lesz. Az  egyhá-
zak támogatásával 1920-ban megalakított 
Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet 

1921-ben őt kéri fel a falusi lakosság szórakoztatására, vallásos, erkölcsi és szak-
mai nevelésére meginduló néplap szerkesztésére. Az év novemberétől 1940 vé-
géig ő lesz a Magyar Nép főszerkesztője. Új feladatkörét nagy buzgalommal és 
hozzáértéssel látja el, tud a nép nyelvén nemcsak novellákat írni, de ismereteket 
is közölni. E lapnak köszönheti, hogy a 20-as évek közepére a legismertebb írók 
közé emelkedik. 1927 őszére a lap annyira megerősödik, hogy a Minerva főállású 
szerkesztőként tudja alkalmazni, s így lemond kollégiumi tanári állásáról.

Első gyűjteményes novelláskötetét Ősi rögön címmel 1920-ben adja ki a Mi-
nerva. Második novelláskötete, a Föld népe már Berlinben jelenik meg (1924), 
a következő – egy év múlva – Marosvásárhelyen: Rég volt, igaz volt… Ekkor már 
kiforrott novellistaként tartják számon. Igazi elismerést azonban történelmi re-
gényével szerez: Vaskenyéren (1926). Torockó történetének azt az eseménysorát 
dolgozza fel, amikor a kuruc–labanc küzdelmek idején a torockóiak megpróbál-
nak szabadulni a jobbágyi kötöttségek alól. A  régi, fejedelmi Erdély és az új, 
német világ konfl iktusát ábrázolja nagy helyismerettel, izgalmas cselekménnyel. 
A kritika e könyvben véli felismerni az „igazi” erdélyiséget. Sikerére jellemző, 
hogy egy év múlva már második kiadása jelenik meg, azután Kassán, majd 1934-
ben Budapesten is kiadják.

E sikereknek köszönhetően 1926-ban a Kemény Zsigmond Társaság tagjául 
választják, s szerepel a marosvécsi Helikon „alapító” meghívottjai közt is. Az a 
megtiszteltetés éri, hogy Bánff y Miklós és Reményik Sándor után ő a harmadik 
erdélyi író, akit tagságra méltat a Kisfaludy Társaság, 1931 januárjában tartja 

Gyallay D. Nagy István krétarajza



2020–2021
AUGUSZTUS30

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK

meg székfoglalóját. Az erdélyi sajtó egyhangúlag lelkesedéssel számol be a kitün-
tetésről, az Erdélyi Helikon hasábjain Kuncz Aladár méltatja mint az ősi magyar 
irodalmi hagyományok megőrzőjét és az olvasótábor nevelőjét. Négy évvel ké-
sőbb a Petőfi  Társaság választja tagjául, ami újabb ünnepeltetésre ad alkalmat. 
A Pen Club 1932-ben Bánff y Miklós vezetésével megalakított magyar alosztályá-
nak igazgatóságába szintén beválasztják.

A Magyar Nép szerkesztőjeként Gyallay csak elismerést kapott. A Pásztortűz 
szerkesztőjeként viszont több bírálat érte. E népszerű művelődési-irodalmi fo-
lyóiratnak 1925-ben lett főmunkatársa, s a főszerkesztő, György Lajos irodalom-
történész külföldre távozásakor, 1927-ben a kiadó Minerva Műintézet rábízta a 
lapot, s azt kénytelen volt 1934-ig felelős szerkesztőként Áprily Lajos, Reményik 
Sándor, Dsida Jenő több-kevesebb támogatásával összeállítani. Ragaszkodott az 
előde által kialakított lapstruktúrához, s nemcsak az újítástól, hanem az újabb 
írók szerepeltetésétől is elzárkózott.

Az 1930-as években néhány színdarabot írt. 1931 februárjában a kolozsvári 
Magyar Színház mutatja be A kontár című egyfelvonásosát. 1935 elején a bu-
dapesti Nemzeti Színház Külön nóta című népi játékát viszi színre, ezt aztán 
szeptember 27-én a magyar rádióadás is közvetíti. A darabot 1940 júliusában a 
Margit-szigeti szabadtéri színpadon játsszák parádés szereposztással (Jávor Pál, 
Gózon Gyula, Gobbi Hilda, Makláry Zoltán).

Gyallay kopjafájaGyallay D. – Vaskenyéren – első kiadása
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Mindezek ellenére az 1930-as évek-
től Gyallay kiszorul az irodalmi élet fő 
sodrából. Egy Tamási Áronnal kirobbant 
konfl iktusa miatt elmarad a helikoni ta-
lálkozókról. S bár szorgalmasan ír még 
novellákat s néhány regényt is, ezek kevés 
fi gyelmet keltenek.

Az  1940-es bécsi döntést követően a 
kormányzó Corvin-koszorúval tünteti ki, 
majd meghívják Budapestre a Szebb Jövőt! 
című ifjúsági képes hetilap főszerkesztőjé-
ül. 1942 őszén megválik a laptól, s  a fő-
városi Zrínyi Miklós Gimnáziumban vál-
lal történelemtanári állást, onnan vonul 
nyugdíjba 1944 nyarán tanügyi főtanácso-
si címmel kitüntetve.

Véglegesen csak 1945-ben költözik Budapestre, s  itt 1948-ig részt vesz az 
amatőr színjátszást felvirágoztató mozgalomban, újabb darabokat ír, amelyek kis 
füzetekben jelennek meg. A Pen Clubban is tevékenykedik, s nyelvészeti dolgo-
zataival a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvényein szerepel. Az 1950-es 
évektől már csak az unitárius egyház tanácsosaként játszik szerepet. Utolsó no-
velláskötete Amerikában élő két fi a támogatásával, Szent-Iványi Sándor elősza-
vával jelenik meg New Yorkban Erdélyi legendák címmel (1968).

Gyallay Domokos a falusi magyar nép írója volt és maradt egész pályája so-
rán. Ennek igényein mindössze novellái egy részében és nagy sikerű történelmi 
regényében emelkedett felül. Írásaiban néhány felejthetetlen anekdotával, nyelvi 
fordulattal, múltbeli kalanddal ragadja meg fantáziánkat, s közben megismertet 
Erdély múltjával és népeivel. Húsz éven át szerkesztett néplapja és történelmi 
regénye méltóvá teszik, hogy emléke előtt fejet hajtsunk.

E  sorok írója 1968-ban személyesen is megismerhette Gyallayt Budapesten 
mint nagyapja utolsó élő osztálytársát és jó barátját. Aztán egy ideig fi aival is 
kapcsolatot tartott. Biztatásukra állította össze 1984-ben Gyallay Vaskenyéren
című regényének és tizenhat elbeszélésének az újabb kiadását. Sem itt, sem Bu-
dapesten nem jelenhetett meg. Végül 1996-ban sikerült a Romániai Magyar Írók 
sorozatban közzétenni.

A magyarul már nem tudó unokák tavaly elhatározták, hogy az idei évfordu-
lók alkalmából felújítják, kopjafával ékesítik nagyszüleiknek a Rákoskeresztúri 
Új Köztemetőben lévő sírját. A megemlékezéssel összekötött májusi felavató ün-
nepség a járványhelyzet miatt elmaradt, de a kopjafás síremlék elkészült.

Gyallay faragott sírkő másolata
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Házsongárdi évfordulók (2020–2021)

A 2020 májusában 435. megnyitási évfordulójához érkezett Házsongárdi te-
metőben rendületlenül folynak a temetések, s ezzel együtt a régi sírok felszámo-
lása, pusztítása is megállíthatatlan. A II. B parcellában például 2020 folyamán 
törték szét Dávid Antal 1901-ben elhunyt jószágigazgató és fia, Dávid József 
gyógyszerész impozáns sírkőoszlopát. A  Házsongárd Alapítvány – igazgatója, 
Gergely Istvánné vezetésével – kitartóan tevékenykedik a temető műemlék sír-
jainak a védelméért, restaurálásáért és népszerűsítéséért. A javítási munkálatok 
során az elmúlt évben a Rhédey–Mikó-kripta fedélszerkezetének a felújítása kez-
dődött meg. Ugyanakkor befejeződött a csejthei Jelen-kripta renoválása a kerí-
tés hiányzó elemeinek a pótlásával. Folytatódott a bethleni gróf Bethlen-kripta 
renoválása. Szentkirályi Zsigmond erdélyi bányakapitány, egykori kolozsvári 
polgármester málló kőoszlopát sikerült új alapra helyezni. Az alapítvány mun-
katársai igénylés esetén temetőlátogatásokat vezetnek. A 2019-es Kolozsvári Ma-
gyar Napok keretében négy temetősétára került sor, mindig népes hallgatóság-
gal. A temető sírjainak megismertetésére és ápolására a fiatalokat is rávezeti az 
alapítvány: az „Őrzeni kincses temetőket…” című rendezvénysorozat keretében a 
kolozsvári magyar iskolák diákjai tanáraik vezetésével részt vesznek egyes sírok 
gondozásában, s  tematikus dolgozatokat készítenek a temető – tetszés szerint 
kiválasztott – sírjáról, illetve a benne nyugvó személyekről. 2019-ben novem-
ber 13-án délután a kolozsvári magyar főkonzulátus termében népes hallgatóság 
előtt került sor a legjobb dolgozatok díjazására.

A Lutheránus temető egykori őrházának helyén folyik az egy éve megkezdett 
építkezés, már a földszint befejezésénél tartanak. Nagy kérdés, hogyan fog az új 
épület beleilleszkedni a temetői patinás környezetbe.

2020 februárja olyan helyzetet teremtett, amilyenben a temetőnek talán még 
sohasem volt része. Egy új, igen fertőző vírus okozta világjárvány miatt sürgőssé-
gi állapotot vezettek be az országba. Ennek keretében március 15-től két hónapra 
bezárták a temetőket is. Egy temetésre csak nyolc hozzátartozót engedtek be a 
ravatalozóba. Így aztán a Házsongárd Alapítvány sem tudta megkezdeni tavasz-
szal a restaurálási, sírgondozási tevékenységet.1

1  Az alábbiakban csak a 25-tel osztható kerek évfordulókra térünk ki.
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Augusztus 3-án Terhes Gyula (1882–1945) 
nyomdász, szerkesztő halálának a 75. év-
fordulója késztet emlékezésre. 1920 és 

1940 között a kolozsvári Minerva Nyomdában 
dolgozott, ő volt a Romániai Grafi kai Munkások 
Szövetségének a főtitkára. Évről évre összeállí-
tott jelentései az országos nyomdatörténet jelen-
tős forrásai. Városi tanácsosnak is megválasz-
tották. Fekete sírkőoszlopa a II. B parcellában a 
Misztótfalusi Kis Miklós sírja mellett található.

Augusztus 5. Deutsch-Békési Ágnes (1925–
1970) halálának a félszázados évfordulója.

Édesapja, Deutsch Ferenc építészmérnök te-
kintélyes fekete gránit síremlékén olvasható neve 
a Balassa utcai régi zsidó temetőben. A felirat író-
nőként minősíti, valójában főleg műfordító volt, 
orosz és román szerzők műveit tolmácsolta. Buka-
restben élt, s ott is halt meg.

Augusztus 5-én még nemcsak Nagy József (1912–1945) halálára, hanem a 
várostörténet egyik évfordulójára is emlékezünk. A felirat így fogalmaz: „elesett 
a demokráciáért / vívott harcban, fasiszták golyói által Kolozsváron/ 1945. au-
gusztus 5-én. / E síremléket emeltették a / DERMATA alkalmazottai”. Augusztus 
5-én a „felszabadító” román és szovjet katonaság tiszteletére Kolozsvárt munkás-
felvonulást rendeztek. A  Malinovszkij/Bocskai téren megbújt Maniu-gárdisták 
rálőttek a felvonulókra. A zászlót vivő Nagy József és a mellette haladó Kovács 
Pál tűzoltó azonnal meghalt, két másik magyar munkás súlyos sérülést szenve-
dett. A temetést a Hunyadi téri színház elől rendezték 50 ezres tömeg részvéte-
lével, megjelent Teohari Georgescu belügy- és Vasile Răscanu hadügyminiszter 
is. A betéttáblás síremlék a Házsongárdi új temető Zs parcellájában található.

Augusztus 17-én, halála 175. évfordulóján Gyergyai Ferenc (1785–1845) em-
lékét idézzük fel. Ügyvéd, „világi és egyházi ítélőszékek szószólója”, tekintélyes 
polgár, városi tanácsos volt, a Főtér keleti oldalán bírt házzal. Tumbával fedett 
sírját az I. C parcellában már rég elpusztították. Feleségének, az 1887-ben elhunyt 
Bartha Zsuzsannának a márvány sírköve máig is áll a Kertek parcellában.

Augusztus 20. Szabó József Lajos (1911–1995) halálának a negyedszázados 
évfordulója. A kolozsvári román egyetemen szerzett természetrajz–földrajz sza-
kos diplomát, 1934-től a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban tanított 
1944-ig, amikor áthelyezték a Kolozsvári Állami Gyakorlógimnáziumba. 1946 
őszétől a kolozsvári Református Kollégium tanára, majd 1949-től a Bolyai, utóbb 
a Babeş–Bolyai Egyetemen a módszertan előadója 1973-as nyugdíjazásáig. Írt és 
fordított tankönyveket és tudomány-népszerűsítő műveket. Sírja a Kertek parcel-
lában található.



2020–2021
AUGUSZTUS34

KÖ
LT

Ő
K 

VÁ
RO

SA Dávid Gyula

Reményik Sándor versei elé

Ebben a Kincses Kolozsvár kalendáriumi évben két évfordulója is van 
Reményik Sándornak: 2020. augusztus 30-án születésének 130., 2021. október 
24-én halálának 80. évfordulója nyújt alkalmat a megemlékezésre.

Verseinek azonban az említett évfordulóktól függetlenül számunkra más ak-
tualitása is van: ma újra és egyre inkább átérezzük azt, amit ő az első kisebbsé-
gi sorsban átélt, érezzük fontosságát annak, amit ő megmaradásunk zálogának 
vallott, ismételten igazat adunk figyelmeztetéseinek, amiket annak idején, egy 
új világháború felé rohanó, gyűlöletre építkező világban apáink, nagyapáink lel-
kére kötött.

Reményik Sándor első kötete, az 1918-ban megjelent Fagyöngyök nem kel-
tett különösebb feltűnést. Bús-komoly volt a költő hangja, húszegynéhány évesen 
túlságosan is sok világfájdalommal, reviczkys modorral akkor, amikor már Ady 
költői forradalma is polgárjogot nyert a modern magyar irodalomban.

Lehet, hogy meg is maradt volna az életet csendben és szomorúságban végig-
szemlélődő magányos költőnek, ha nem ront rá – életére, országára, nemzeté-
re – az első világháborút követő összeomlás: Trianon. Ekkor derült ki: nemcsak 
„álmok temploma a szíve”, de „szikra szunnyad benne is: erő”. Néhány évvel 
korábban még távol tudta tartani magát a háborús hisztériától, amikor azonban 
elkövetkezett a vég, egyszerre odalett a magánya, s azonosult nemzete fájdalmá-
val, kétségbeesésével. Körülötte repatriáló vonatok kerekei kattogtak, vittek ma-
gukkal sokakat azok közül is, akik az ő számára drágák voltak, ő pedig jajszóra, 
átokra fakadt, majd a szülőföldhöz való hűség, a ragaszkodás hitvalló hangjait 
szólaltatta meg.

Ennek az időszaknak a versterméséből akkoriban legtöbbször az Eredj, ha 
tudsz! című költeményt idézték-szavalták, hangsúllyal elsősorban az átok sorait, 
s elsiklottak ugyanennek a versnek a figyelmeztetése fölött:

Eredj, ha hittelen
hiszed: a hontalanság odakünn
Nem keserűbb, mint idebenn.
Eredj, ha azt hiszed,
Hogy odakünn a nagyvilágban nem ácsol
A lelkedből, ez érző, élő fából
Az emlékezés új kereszteket.
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Aztán elhallgatott Végvári. Nem valamiféle hatalmi fenyegetés miatt, hanem 
mert felismerte: ez a szerep nem illik az ő egyéniségéhez. „Belül fáj keménynek 
lenni” – vallotta meg nyilvánosan. De  nem első verskötetének világfájdalmas 
magányverseihez tért vissza, hanem a kisebbségi sorsba került társaival meg-
talált azonosulást vitte tovább magasabb szinten, közösségmegtartó erőt, hitet 
sugározva. Felismerte: 

Nem, nem versem, te nem vagy szuverén, 
És nem mindegy neked  
Dobban-e más szív egyszerre veled  
A mindenség kietlen kebelén. 

Akkor válnak születő versei „mindennapi kenyérré” sokak számára, lesz 
„egyetlen tett a költő álma”, s „mint Atlantisz, a rég elsüllyedt ország”, az élet 
jeleit küldi a mélyből – sokak, egy egész közösség nevében.

Ennek a költői pályaszakasznak a versei a legismertebbek a Reményik-olvasók 
körében: Az ige, a Templom és iskola, a Zászlószentelés, a Bethlen Gábort idéző Ál-
orcás magyar, az Ahogy lehet. Nem az álmodozás, nem a légvárépítés versei ezek: 
arra figyelmeztetnek, hogy olyan értékeink vannak, amelyeknek megbecsülése 
megmaradásunk záloga.

És a kisebbségi magyarság megértette a költő új üzenetét: nemcsak szavalta 
ünnepi alkalmakkor a Templom és iskolát, de tett is azért, hogy ezek megmarad-
janak. Sok kételytől megpróbált hittel vallotta akkoriban Reményik, hogy a szen-
vedésben megtisztul a lélek. De félreértette őt és az egész kisebbségi sorsot, aki 
ebből a szenvedés öncélú, lefegyverző felmagasztalását olvasta ki. Mi sem állott 
távolabb tőle. Emlékezzünk csak arra, hogy amikor hitevesztett íróbarátja elhagy-
ta Erdélyt, sőt lépését a kisebbségi élet erkölcsi lehetetlenségének tételével próbál-
ta igazolni, ő volt az, aki a „nem lehet”-tel a „lehet, mert kell” parancsát szegezte 
szembe. „Makkai Sándornak, az újnak – írta – …azt válaszoljuk személyeskedés 
nélkül, az  elvek és az eszmék tiszta magaslatán óhajtva találkozni vele, hogy 
mi ma is nőni vagyunk képesek, mint ama bizonyos pálma a súly s a kő alatt…, 
állandóan idézgetjük a régi Makkai Sándort, a  kisebbségi élharcost, akitől azt 
tanultuk, hogy az életből az Életbe juthatunk, hogy az élet minden körülmények 
ellenére is nem puszta valóság, hanem megvalósítandó új minőség, nemcsak lehe-
tőség, hanem követelmény, nemcsak adottság, hanem kategorikus imperatívusz. 
…Nekünk lehet – mert kell.” Ha nem lesz többé iskolánk című versében pedig így 
tett hitet a minden körülmények között cselekvő magatartás mellett:

Ha nem lesz többé szentesített mód
Oktatni gyermekünk az ősi szóra,
Ha minden javunkból kivettetünk:
Egy iskola lesz egész életünk,
S mindenki mindenkinek tanítója.
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a felelősséggel? Vajon hány alkalmat szalasztunk el a másokat megtartó cse-
lekvésre, mert csak a „szentesített mód” körülményei között tudjuk elképzelni 
jövőnk építését?

Ha a fájdalom fakasztotta Végvári-versek költője a harmincas évek második 
felében, valamiféle újrarendezés idején beáll a magyar irredenta harsogó kóru-
sába, az az előzményekből érthető, megmagyarázható lett volna. De az ellenke-
zője történt: Reményiket épp a magyarságért való aggódás távolította el annak 
a kornak egyre jobban hangoskodó frázishazafiságától. Irtózatot keltve rémlik 
fel előtte „az utolsó Ábel és az utolsó Káin” víziója (a Szeretnélek mellen ragadni 
című versben), s a trianoni igazságtalanságot látszólag „jóvátevő” új „döntések” 
mámorában revansra készen felajzott gyűlölettől félti a nemzetet:

Ha ajkadon majd újra zeng a Himnusz
S a Zászlót ismét te veszed kezedbe:
Zászlóval, Himnusszal halkan élj,
S vissza ne élj vele!
…
S esküdj, hogy Te nem leszesz soha,
Aki mások javára tör –
Rabból és páriából lettél ember, s szabad,
Nem lehetsz börtönőr!

„Korszerűtlen versek” – ezt a címet adta halála évében, 1941-ben született 
versciklusának, nemcsak azért, mert a visszatérés mámorában a „halk magyar-
ság”-ot érezte a magáénak, hanem mert olyan indulatok feltámadását látta maga 
körül, amelyektől méltán féltette nemzetét.

A kocka fordul, és aki alul volt:
Hegylábánál: hegytetőre kerül,
S amit magának nem kívánt, a mással
Folytatja, vagyis hogy kezdi elül.
Hát így kell mindig lennie:
Az egyik alul, s a másik felül?
Ölni vagy halni: ez a nagy parancs:
És szép egymás-mellettiség soha?

A költő kérdésére válasz azóta sincs, csak a kérdés jogosságát alátámasztó pél-
dák sokasodtak tovább az eltelt huszadik század folyamán, és sokasodnak ma is.

A  tiltás és a meghamisítás évtizedeit Reményik Sándor költészete – vallá-
sos verseinek köszönhetően – azt is mondhatnók, hogy a templomban élte túl. 
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Istenes versei témaköréből még a diktatúra évtizedei alatt is jelenhettek meg 
válogatott verskötetek Magyarországon.

Pedig vallásos költészetében egyáltalán nem a kétely nélküli hit, hanem a 
vívódás versei vannak túlsúlyban. Bizonyosságkereső költő ő, aki azonban ehhez 
a bizonyossághoz kételyek sorozatán át jut el. Mert van-e lehangolóbb emberi 
sorstörténet, mint az, amelyet Madách nyújt nekünk Az  ember tragédiájában, 
s amelyet Reményik is végiggondol Az utolsó mondat problémája című versében? 
S van-e szívszorítóbb kép, mint a süllyedő Titanic fedélzetén egymásba fogózó 
s a biztos halálra felkészült utasoké, akik egymást átölelve röpítik égbe a vallo-
mást: „Közelebb Hozzád, Istenem!” Az emberi rációval fel nem fogható Igazságra 
talál rá a költő ezekben a versekben, s ezzel a rátalálással erősít meg bennünket 
is – tértől és időtől függetlenül, s mégis olyannyira térhez és időhöz kötötten.

Az örök költészet harmadik nagy témája, a szerelem csak búvópatakként volt 
jelen sokáig a nyilvánosság elé bocsátott Reményik-versekben. Olykor felbukkant 
egy-egy jelzés arról, hogy ott lent, a mélyben rejtőzik valami. De a költő féltve 
őrizte titkát, s őrizték azok a kevesek is, akik tudták hova tenni azt a néhány 
jelzést. Csak halála után szinte egy fél évszázaddal került napvilágra egy fél kö-
tetre való az „Ilonka-versek”-ből, s a teljes költői hagyatékot hozzáférhetővé tevő 
Hátrahagyott versek tárták a világ elé azokat a ciklusokba – sőt Reményik által 
kötetté – rendezett versanyagot, amely tanúsítja: ember mivoltunknak ez a cso-
dálatos dimenziója sem volt távol tőle. Csak éppen másként élte meg azt, az élet 
külső kényszerpályáin mozogva, a lélek hullámhosszán, úgy ítélte, ezek a versek 
kizárólag az övéi, s azéi, akihez szóltak.

Ma azonban már ismerjük ezeket a verseket, s tudjuk, költészetének ez a szfé-
rája méltán állítható oda a magyar irodalomban Csokonai Lilla-dalai, Vajda Já-
nos Gina-versei, Juhász Gyula Anna-versei mellé. A szerelemben, hirdetik ezek 
a versek – mindegy, hogy néven nevezzük-e, vagy mint Reményik, szemérmesen 
elhallgatjuk – lélek és lélek találkozása a legnagyobb ajándék, ez az, amit – ha 
egyszer megtörtént – a megajándékozottól soha senki el nem vehet.

Van Reményik Sándornak egy verse – kötetcím is lett belőle –: a Romon virág. 
Nem a pusztulást megszépítő gesztus verse ez, hanem a pusztulás fölött diadal-
maskodó Élet apoteózisa. Az Életé, amely örök újrakezdés, a sorsnak magát meg 
nem adó ember akarása, az Istentől adott szépség diadala.

Ez az, ami maradandó és változatlanul időszerű az ő költészetében.
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KORSZERŰTLEN VERSEK
Egymás mellett soha?

Hát így kell mindig lennie:
fölül az egyik, s a másik alul?
Hatalmi kérdés emberek között,
s a hatalomban egyik elvadul?
Mindig csak elnyomott és elnyomó,
kis különbség a módszerek között
és árnyalatok kockaforduláskor,
s meztelen önzés mindenek mögött?
Egyéni önzés és családi önzés,
és ezerféle színű nemzeti –
hát nem lehet e korhadó világot
testvér-színekkel ékesíteni?
A kocka fordul, és aki alul volt:
hegylábánál, hegytetőre kerül,
s amit magának nem kívánt,
a mással folytatja, vagyis hogy kezdi elül.
Hát így kell mindig lennie:
az egyik alul, s a másik felül?
Ölni, vagy halni: ez a nagy parancs,
és szép egymás-mellettiség soha?
Fúljon hát önvérébe a világ végképp,
ha sorsunk ilyen mostoha!
A pusztaság embert többé ne lásson,
és hegy se legyen ezen a világon,
mivel hogysem csillaggal társalogna,
súlyával a kis halmot nyomorítja.
Isten maradjon egyes-egyedül,
kiben nincs többé rab és hódító,
és nincsen többé alul és felül!

   Kolozsvár, 1941. május 15.
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Mi a magyar?

Magyarok voltak Magyarország nélkül,
Magyarok vannak Magyarország nélkül,
Magyarok lesznek Magyarország nélkül.
Mert az országnál mélyebb a magyarság,
Mert test az ország és lélek a nép –
Keret az ország, s az ország-keretben
A magyarság a fejedelmi Kép…
Két évtizedig idegen keretben
A Kép, a lényeg alig változott,
Oltárképpé magasztosult talán,
Bár nyomta a keret, az átkozott.
A régi, rokon, ismerős keretben
Ne felejtsük: ez is csak foglalat –
Jobban hat a neki való keretben,
De mégis csak a Kép az, aki hat!
Csikoroghat az államgépezet,
Mert minden állam test és csikorog –
De Arany János dallama örök,
S Petőfin nem fognak ki divatok!
Vannak bolondjai a szerelemnek,
S őrültjei a honfi-láznak is –
De néha nagyon is hamar kisül,
Hogy mindez múló, balga és hamis.
Vannak korszakos szörnyű tévedések
És vad politikai divatok –
De néha egy-egy költő mondja el
Joggal: az állam mostan én vagyok.
Két évtizedes idegen keretben
Mi megláttuk az örök lényeget –
Országokat lehet szétdarabolni:
Nem lehet legyilkolni lelkeket!

   Kolozsvár, 1941. május 15.
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125 éve hunyt el Albert Károly, 
Kolozsvár első tornatanár-egyénisége

1884-ben a kolozsvári Tornavívó Intézet igazgatóválasztmánya közfelkiál-
tással választotta meg az intézet tornatanárának. Versenyzett, vezetett, írt, raj-
zolt, kirándulásokat szervezett. Ám a megfeszített munka idő előtt sírba vitte 
1895-ben.

Röviden így foglalhatnánk össze az 1858-ban Kolozsváron született testneve-
lő életét. Ahhoz viszont, hogy munkásságának nagyságát és kiválóságát megért-
sük, elemeznünk kell a fentieket a kor szellemében.

Az 1868-as tanügyi reform kimondta a testgyakorlatok bevezetését is a köz-
oktatásba. A reformot követően viszont Kolozsváron még nem létezett tornate-
rem, nem volt szakavatott tornatanító, így a testnevelés oktatásának bevezetése 
1872-ig húzódott, amikor megindult a helyi Torna- és Vívóegylet modern torna-
termének építése. A város elöljárói szerződést kötöttek az egylettel, amelynek 
értelmében a város gimnáziumai számára (katolikus, református és unitárius 
gimnázium, a polgári felső iskola, valamint a tanítóképző) tornatanítót és torna-
termet biztosított az egylet, s így az 1872–73-as tanévtől megindult a testgyakor-
latok oktatása – igen katonás szabályok szerint.

Kezdetekben a testnevelés igen katonás jellegű volt. Albert kinevezése viszont 
komoly változást hozott, hiszen egy volt katonatiszt helyett egy Budapesten vég-
zett fiatal, ahogy akkoriban hívták, „all-round sportférfiú” érkezett, aki egyben 
kiváló atléta és kerékpáros volt, sőt ő volt az első, aki kerékpározást oktatott és 
vizsgáztatott városunkban. Emellett már szinte eltörpül, hogy vívott, tornászott, 
rajongott a turizmusért, évente ezer kilométernél többet biciklizett, sőt sport-
szervezői munkát végzett a Kolozsvári Atlétikai Clubban.

A Széchenyi téri Tornavívoda volt valamennyi iskola közös tornaterme, ahol 
Albert 1890-ben az öt kolozsvári gimnáziumból összesen 1394 növendéket taní-
tott heti 30 órában. Ehhez az óraszámhoz hozzáadódott a Vívó Egyleten belüli 
rendszeres tevékenység is, így Albert Károly heti 40 órát dolgozott. A következő 
években munkája még nehezebb lett: heti 40 órában az immáron 6 tanintézetben 
több mint 2500 diákot tornásztatott.

1890-től miniszteri rendelet született az ifjúsági tornaversenyek rendezéséről. 
Néhány helyen a tantestület engedélyezte a fiúknak szabadtéri játszótársaságok 
alakítását, amelyeknek jelentős múltjuk van a kolozsvári iskolák sportéletében. 
Az első kiemelkedő vetélkedőt Albert Károly rendezte 1894. szeptember 22-én 
Kolozsváron. 13 erdélyi tanintézetből 433 tanuló vett részt a versenyen, itt vol-
tak az aradi, temesvári, nagyenyedi, nagyváradi, csíksomlyói, székelyudvarhelyi 



41AUGUSZTUS

SPO
RT

és kolozsvári iskolák. A nagy sikerű 
verseny végén ovációban részesült 
Albert Károly főszervező.

Az élet sokszor érdekes, de ugyan-
akkor értelmetlen fordulatokat hoz. 
Az 1890-es évek elején már nyilván-
való volt a kolozsvári közoktatás ve-
zetősége, az iskolák és a Torna- és Ví-
vóegylet számára, hogy a testnevelés 
oktatása nincs kellőképpen megold-
va, hogy Albert Károlyra óriási teher 
nehezedik, melyen sürgősen változ-
tatni kell. Emellett a testnevelő anya-
gi helyzete sem rendeződött, nem 
rendelkezhet sem nyugdíjjal, sem 
más anyagi juttatással, mert nem volt 
állami alkalmazott. Halála esetén 
pedig felesége és gyermekei anyagi 
támogatást sem kaphattak. Mindezek 
ellenére az érintettek halogatták a 
probléma megoldását.

Sajnos ezeket a lépéseket már 
Albert Károly nem érte meg. A nagy 
megterhelés miatt szíve legyengült, 
egy év alatt pedig szívbaja rohamo-
san súlyosbodott. 1895-ben a 37 
éves tornatanár szeptember 29-én 
elhunyt. Az  egylet tornatanárát idő 
előtt sírba vitte a megfeszített munka 
– jegyezte fel dr. Haller Károly egye-
temi tanár. Ambiciózus, törekvő ifjú 
ember volt, aki sokak becsülésével és 
szeretetével dicsekedhetett – siratta a 
tantestület nevében az Unitárius Kol-
légium igazgatója.

Halálát az egész város gyászolta: 
a  középiskolák tanárai és diáksága, 
volt tanítványai, sportolók, sport-
vezetők, az  atlétika- és kerékpárélet 
képviselői mind ott voltak a temeté-
sén. A Tornavívodában elhelyezett ra-
vatalnál lerótta tiszteletét Albach Ká-
roly polgármester is. A hat kolozsvári 
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majd a sportolók óriási csoportja követte. A Tornavívodából a Kismezői temető 
felé indult el a gyászmenet, mely olyan hosszú volt, hogy a Széchenyi tértől és a 
Híd (mai Horea út) utcán át húzódott.

Az Albert család egyik napról a másikra földönfutó lett, minden jövedelem 
nélkül. Négy gyermeke közül a legnagyobb 6 éves, a legkisebb alig 8 hónapos 
volt. A szolgálati lakást, ahol addig laktak, hamarosan fel kellett adni, anyagi 
segítségre senki részéről sem számíthattak. Ebben a pillanatban viszont Albert 
barátai és kollegái gyűjtést kezdeményeztek, abban reménykedve, hogy sikerül 
gyűjteni mindegyik árva számára annyi pénzt, amennyi elegendő lesz a család 
számára mindaddig, míg a gyermekek betöltik a 18. életévüket. Első számítások 
szerint közel 3000 forintra volt szükség.

Az első gyűjtés során 1895-ben már több mint 1000 forint gyűlt, nemsokára 
pedig dr. Haller Károly közbenjárására a király, illetve a királyné is adakozott 
az árvák számára. A család helyzete ennek ellenére igen nehéz volt, így a gyűj-
tés folytatódott, a siker érdekében pedig Haller ismét a király segítségét kérte. 
„Őfelsége a király és a felséges királyasszony adományukkal mutattak példát” – 
számolt be Kuszkó István, a bizottság jegyzője.

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 egy nagyobb összeget, de még a szegény tanulók is 
hozzájárultak a gyűjtéshez. Összesen 2553 forint 48 krajcár gyűlt – ez akkoriban 
óriási összeg volt egy család számára, amely hosszabb időre anyagi fedezetet 
jelentett. A befolyt pénzösszeg mellett külön adományt kapott Albert Károly öz-
vegye is, akinek így lehetősége nyílt óvónői tanfolyamot végezni, utána pedig 
állást vállalni.

Albert halálának következtében az 1896–97-es tanévtől a kolozsvári taninté-
zetek egyénileg oldották meg a tornatanítást, így megkezdődött a saját tornater-
mek építése, játszóterek kialakítása és tornatanítók alkalmazása a város iskolái-
ban. Ezzel korszerű megoldás született – sajnos ezt Albert halálával vívta ki.

Albert Károly életét szentelte a sportnak, tragikus halála után pedig Kolozs-
vár polgárai hálás szívvel segítettek a nehéz helyzetbe jutott családon. Árváinak 
jövőjéről az emberi könyörület volt hivatva gondoskodni – állapították meg szo-
morúan barátai, a kolozsváriak pedig sietve segítettek az árvákon. Ilyen jellegű 
közösségi összefogás azóta is egyedi a kolozsvári sporttörténetben.
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A Hétköznapok rovat előzetese

Rovatunkban emlékirat-szemelvényeket adunk közre, arra keresve a választ, ho-
gyan zajlottak egy évszázaddal ezelőtt a hétköznapok, melyekről oly keveset tudunk. 
Városunk majd minden lakója érzelmekkel eltelten, indulatokkal túlfűtötten véleke-
dik róluk… Miközben elképzelni sem tudjuk, hogyan teltek a hétköznapok, melyek 
az egyik közösséget pásztor nélküli nyájjá zilálták, míg a másikat diadalmámorral 
töltötték el… És persze elszabadultak az alantas indulatok. Jól kivehetően az azóta 
született történelmi munkák is tele vannak indulattal. Az azóta többször összeverbu-
vált történész-vegyesbizottságok látványos fiaskókkal… A hibásak minden esetben a 
másik oldalon keresendők. Ahogy a román társadalom mai közvéleményalakítóit (és 
politikusait) elnézem, egyelőre nem is bizakodhatunk látványos fordulatban. Mara-
dunk a reménnyel, hogy az első elvesztegetett száz év után jön egy eredményesebb.

A  rovatban következő szemelvények hangsúlyozottan szubjektívek, nem is vál-
lalják vagy ígérik a tárgyilagosságot, ám színes, hiteles képét kínálják azoknak a 
napoknak, heteknek, hónapoknak. Az események nem mindegyikének színhelye vá-
rosunk, de szerzőit mind szoros szálak fűzték Kolozsvárhoz, bár világnézetileg is 
nagy távolságok választották el őket egymástól. Ettől csak érdekesebb a képsor.

H. Sz. Gy.

Gyalui Farkas emlékeiből (1)

Gyalui Farkas (1866–1952) művelődés- és irodalomtörténész, könyv tártudományi 
szakíró, publicista, szépíró. A Református Kollégium végzettje. Előbb Budapesten, 
majd Kolozsváron jár egyetemre. Több kolozsvári szerkesztőségben is dolgozik, majd 
az egyetemen tanít. 1911 és 1926 között az Egyetemi Könyvtár igazgatója.

Az erdélyi falvak anarchiája növekedett. November 26-án kolozsvári román 
nemzetőrök magyarokkal együtt tartották fenn a rendet, annál is inkább, mert 
román földbirtokost is megtámadtak. A falu parasztsága rajtaütött egy-egy bir-
tokoson, kocsmároson, főleg ha ez utóbbi zsidó volt. És egyszerűen elvette min-
denét és szétosztotta. Nem egy szép kúria pusztult el, nem egy szegény vidéki 
kereskedőnek egész életén át gyűjtött kis vagyonkája pusztult el. Közben Csík-
szeredába bevonultak a románok, viszont a Károlyi-kormány kinevezte novem-
ber 27-én Grandpierre Emil volt törvényszéki bírót Kolozs megye és Kolozs vár 
főispánjává.
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December 1-jén tartották meg a románok nagygyűlésüket Gyulafe hérvárt. 
A gyűlésre a magyar kormány különvonatokat adott. A gyűlé sen kimondták az 
összes románlakta területeknek Romániához csato lását. Egyben biztosították az 
összes nemzetiségeket egyenlő jogokról. A határozatot – mely történelmi neveze-
tességű okmány – becikkelyezték a román törvénytárba.

A Gyulafehérvári Határozatok szövegének magyar fordítását, mint hogy ép-
pen alkalmam van reá, közlöm az Ellenzék 1921. december 1. számából.

Az  erdélyi, magyarországi és bánáti román nemzetgyűlés 1918. december 
1-jén deklarálja az összes románok egyesülését, és mindazon területek egyesíté-
sét Romániával, amely területeken románok laknak. A román nemzetgyűlés ki-
jelenti elidegeníthetetlen jogát az egész Bánát nak, a Maros, Tisza és Duna között 
fekvő területére.

A nemzetgyűlés e területek lakosainak ideiglenes autonómiáját biztosítja ad-
dig is, míg az általános választójog alapján összeülő alkotmányozó gyűlés mást 
határoz.

Ezzel kapcsolatban, mint alapelveket az újonnan alakítandó ro mán államhoz, 
a nemzetgyűlés a következőket juttatja kifejezésre: 1. Teljes nemzeti szabadság 
az összes itt lakó nemzeteknek. Mindenik nemzet önmagát kormányozza saját 
nyelvén, saját közigazgatással és igazságszolgáltatással, amelynek hivatalnokait 
ő maga választja fiai kö zül. Minden nemzet jogot nyer a törvényhozási képvise-
letre, az ország kormányzásában pedig népességének számarányában részesül. 
2. Az  összes hitfelekezetek egyenjogúak és az autonómia joga megilleti őket. 
3. A közélet minden terén demokratikus kormányzat létesítendő, egyenlő, álta-
lános, titkos, községenkénti aránylagos választójoggal, amely 21 éves kortól a 
nőkre is kiterjed. 4. Teljes sajtószabadság, gyüle kezési és egyesülési jog. 5. Radi-
kális földbirtokreform. Összeírva a bir tokokat, különösen a nagybirtokokat, eltö-
rölve a hitbizományt, csök kentve a latifundiumokat és lehetővé téve a földműve-
lőknek, hogy saját gazdaságukat megteremtsék egy legalábbis olyan nagyságú, 
tulajdonuk ba adott földterületen, amelyet családtagjaikkal megművelhetnek. 
6. Az ipari munkások részére biztosítása ugyanazon jogoknak, amelyek a legelő-
rehaladottabb nyugati ipari államokban törvény szerint biztosítva vannak.

A nemzetgyűlés azon óhaját fejezi ki, hogy a békekongresszus hozza létre a 
szabad nemzetek egyesítését olyképpen, hogy az igazság és jog egyaránt bizto-
sítva legyen a nagy és a kis nemzetek számára, és hogy a jövőben a háború a 
nemzetközi konfliktusok elintézésénél sze rephez ne juthasson.

IX. Az erdélyi, bánáti és magyarországi román nemzet ügyeinek in tézésére 
a nemzetgyűlés egy nagy nemzeti tanács megalakítását határoz za el, amelynek 
teljes joga lesz arra, hogy a román nemzetet képviselje bármikor és bárhol a világ 
összes nemzeteivel szemben, és mindazon rendelkezéseket megtehesse, melyeket 
a nemzet érdekében szükséges nek tart.

Azt mondhatom, hogy a megtett szép liberális ígéreteket a magya rokkal szem-
ben egyáltalán nem tartották meg, ami szerintem nagy hiba, mert így pacifikálni 
nem lehet, holott nagyobb s nehezebb pacifikálni, mint elfoglalni valamit.
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Az  izgalom Kolozsvárt abban is megnyilvánult, hogy december 10-re litog-
rafált cédulákon a zsidók legyilkolására hívták fel a népet. A zsidók megijedtek 
és Romániából jövő izgatást láttak ebben, mert Ro mániában nagyon gyűlölték a 
zsidókat.

[…]
Semmi sem tartóztatta föl a román csapatokat, s elérkezett, ami meg volt írva 

a sors könyvében, „Kolozsvár románok kezében”. Karácsony előtti napon bevo-
nultak Kolozsvárra a román csapatok. Szamosfalva felől jöttek és Haller Gusztáv 
polgármester eléjük ment. Előzetesen a polgármester plakátokon nyugalomra in-
tette a lakosságot. „Tudom, hogy valamennyiteknek szívéhez van nőve a város és 
polgárainak épsé ge és biztonsága, azért kérlek mindnyájatokat, nyugalmatokat 
megőrizzétek, és tartóz kodjatok minden rendbontásnak még a látszatától is.”

A bevonuló csapatok hiányosan voltak felszerelve, egy részük bocskorban jött 
be. A közösség minden ellenséges indulat nélkül fogadta őket, akadt, aki egy-egy 
megjegyzést tett mosolyogva a csapatok gyönge ruházatára, ezt, ha meghallotta 
román tiszt vagy katona, megverték az illetőt. Általában a polgárságot – termé-
szetesen a magyarokat – botozni, kor bácsolni kezdték, fő feladat az lévén, hogy 
erővel és terrorral gátolják meg az esetleges ellenállást.

Én délután mentem a Mátyás király térre, mely tele volt katonaság gal. A Má-
tyás-szobor előtt üdvözölték a román hadsereget a román vezetők innen, s ami 
nekünk szokatlan volt, a szobortalapzat és a szo bor alakja is tele volt emberek-
kel. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi nem voltunk leverve. A  csapatok 
Neculcea és Gerescu táborno kok vezetésével jöttek be. Ugyancsak szokatlan és 
első pillanatra bizarr látvány volt, mikor a szobor körül nagy kört képezve lá-
nyok, férfiak, tábornok és közkatona román táncot jártak, csak mostanában ala-
kult át tiszteletre méltó képnek ez a látvány, mert valóban patriarchális demok-
ratikus dolog, de nekünk szokatlan. Még fantáziában is hihetetlen lett volna, 
hogy egy osztrák tábornok magyar nőkkel, ezredesekkel és tisz tekkel, ügyvé-
dekkel és urakkal körbe táncoljon a Mátyás-szobor előtt. Szomorú karácsony volt 
bíz ez. Az igazságot írom le azzal is, hogy a hadsereg bevonulásának pillanata 
óta a közbiztonság helyreállott, a magyar nemzetőrökkel vegyes román sisakos 
őrjáratok járták be a vá rost és a gyanús alakokat összefogdosták, meg is botozták 
a renitense ket. Neculcea tábornok december 27-én már közzétette plakátokon 
első rendeletét, a  plakát magyar szövegét itt közlöm, fontos kijelentés benne, 
hogy a román csapatok megszállása ideiglenes. Ugyanakkor a hadügyminiszter s 
a nagyvezérkar rendeletére a korona kurzusát 50 baniban állapították meg úgy, 
hogy egy lej két korona lett.

Kolozsvári Hírlap, 1918. december 27. Neculcea tábornok intézke dései a város 
rendjéért.

Neculcea tábornok a következő rendeletet adta ki:
A román kir. hadsereg csapatai az állami rend, élet- és vagyonbiz tonság hely-

reállítása végett az antanthatalmak rendeletéből Kolozsvár városát a mai napon 
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megszállották. A mai naptól kezdve a megszállott területekre nézve a kivételes 
ostromállapotot elrendelem.

Felhívom tehát a város polgárságát, hogy eme állapotnak megfe lelő magatar-
tást tanúsítson, nehogy kénytelenítve legyek ezen kivételes intézkedések szigorú 
alkalmazását igénybe venni. Minden ember lásson foglalkozása után és kerüljön 
mindennemű zavarokozásokat, hogy a hatóságok és embertársaik nyugodtan to-
vább dolgozhassanak. A rend zavarók azonnal internáltatni fognak.

Az összes állami, közigazgatási, községi és egyéb hivatalok műkö désüket az 
eddigi törvények és szabályok szerint a meglevő közegeikkel fogják folytatni. 
A román katonai hatóságok részéről az egyes hatósá gok mellé összekötő tisztek 
lesznek kirendelve.

Mindennemű fegyver (katonai fegyver, gépfegyver, revolver, va dászfegyver, 
lőszer és kézi bombák) ezen rendelet keltétől számított három napon belül a 
községi elöljáróságnál beszolgáltatandó. Minden nemű fegyver viselése a kato-
nai parancsnokság engedélye nélkül tiltva van. Büntettetni fog az is, aki habár 
tudomásul bír arról, hogy valaki fegyverét nem szolgáltatta be, és ezt a katonai 
hatóságnál be nem jelenti.

Nyilvános gyűlések, egyesülések, csoportosulások tiltva vannak.
Az utcán való járkálás 3 (három) személynél nagyobb csoportban tiltva van. 

Valamint tilos a város lakosságának este fél tizenkettő (23 1/2 ) órától napkeltéig 
az utcákon tartózkodni.

Szeszes italok a fogyasztóközönségnek kismértékben kiszolgáltathatók étter-
mekben, kávéházakban és kocsmákban, az  ezzel való vissza élésért a helyiség 
tulajdonosa a fogyasztóval egyenlően felelős.

A  színházak és egyéb mulatók folytathatják előadásaikat, feltéve, hogy az 
előadások tárgya ne legyen sértő, a megszálló csapatok és ál lammal szemben ne 
legyen lázító hatása. Az előadások 11 (23) óráig befejezendők.

Az osztrák–magyar hadsereg leszerelése folytán visszamaradt mindennemű 
katonai felszerelés (marhák, lovak, tehenek, ruhaneműek, bakancs, köpeny, ing 
stb.) és a polgári személyek által elsajátítottakra elrendelem, hogy azokat négy 
napon belül a legközelebbi katonai ható ságoknak szolgáltassák be. Az ezen ren-
delet nem teljesítése lopásnak lesz nyilvánítva, mely fölött a román katonai had-
bíróság fog ítélkezni. A polgári személyek felhívatnak az osztrák–magyar had-
seregtől visszama radt s az egyes személyeknél eldugott ilyennemű tárgyakat, 
valamint jogtalan tulajdonosait feljelenteni.

Az osztrák–magyar hadsereg által visszamaradt barakkok szét bontása és el-
hordása tiltva van.

A megszállott területekről Budapest irányában csak a katonai ha tóságok által 
kiállított engedély alapján lehet utazni.

A  katonai hatóságnak jogában áll a sajtót, mindennemű hirdet ményt, bel- 
és külföldi levelezést, valamint telefonbeszélgetést cenzú rázni, ennélfogva 
minden nyomdatulajdonos köteles bárminemű nyomtatvány kefelenyomatát a 
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cenzúrahivatalnak beszolgáltatni, cenzú ra jóváhagyása nélkül a nyomda semmi-
nemű nyomtatványt ki nem adhat.

Minden tettleges vagy illetlen fellépés a megszálló hadsereggel szemben a 
legszigorúbb megtorlást vonja maga után. Az összes kifüg gesztett hirdetmények 
rendelkezései nemcsak szigorúan betartandók, hanem azok a kifüggesztett he-
lyen sértetlenül meghagyandók. A plakát leszakítóját a fenti parancsnokság el-
fogatja s internálja. A megszálló hadsereg egyes tagjainak vagy járőreinek sér-
tegetése a sértegetők azon nali elfogatását s haditörvényszék elé való állításukat 
eredményeznék.

Minden olyan hirdetménynek vagy más röpiratnak terjesztése, melynek tar-
talma a kedélyeket izgatná, tilos. Az ezen tilalom ellen vé tők, valamint a rém- 
és álhíreket terjesztő egyének felett a román hadse reg parancsnoksága haditör-
vényszék útján ítélkezik.

Semminemű rekvirálás, házkutatás vagy lakáslefoglalás megha talmazás nél-
kül nem eszközölhető. Amennyiben e téren valamely kihá gás előfordulna, úgy 
ez az illető neve és beosztása megtudakolása után a rendőr-főkapitányságnál 
bejelentendő.

Bármely, a román hadsereg által történendő sorozásra vagy in ternálásra szó-
ló hír csak rosszindulatú rémhír. Ezek tehát olyanoknak tekintendők. Esetleges 
internálás csakis a megszálló hadsereg érdekei és intézkedései ellen irányuló 
magatartás esetén történik. Ilyen hírek ter jesztői ugyancsak a haditörvényszék 
útján lesznek elítélve.
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A megszálló parancsnokság a dologtalan egyéneket meg nem tű ri, igyekezzék 
mindenki sürgősen tisztességes foglalkozásra és keresetre szert tenni, forduljon a 
városi munkaközvetítő hivatalhoz, mert a jár őrök összefogdossák a dologtalan és 
munkakerülő egyéneket, s kény szermunkára alkalmazzák, esetleg elszállítják.

Mindazok, akik Kolozsvárt állandó tartózkodási lakhellyel nem bírnak, kö-
telesek három napon belül rendes tartózkodási helyükre utazni. Kivételt képez-
nek azoknak a községeknek lakói, amelyek a ro mán hadsereg által nincsenek 
megszállva.

Minden polgári és katonai hatóság köteles ezen rendeletet vég rehajtani és az 
ez ellen vétőket feljelenteni, hogy a statáriális törvény értelmében megbüntes-
senek.

Apahidán ugyanezen időben egy fegyverszállító vonatot kifosztottak a romá-
nok, az a hír járta, fegyverkeznek. Ezzel szemben a magyar kor mány december 
6-án Grandpierre-t kormánybiztosnak nevezte ki, és mert Vincze Sándor nemzeti 
tanácsi alelnöknek nem tetszett Dózsa Endre alispán, aki császári és királyi ka-
marás volt és Grandpierre nem szállhatott vele szembe, december 15-én elmoz-
dították állásából. Kato nája, ereje az ájult nemzetnek nem volt, és ehelyett Jászi 
Oszkár a Hol land Bureau tudósítójának kijelentette, hogy az antant a fegyverszü-
neti határozatot nem tartja be és anarchiába kergeti Magyarországot.

Míg a románok céltudatosan és mind több biztonsággal előrehalad tak úgy, 
hogy december elején Marosvásárhelyre vonultak be – a de markációs vonal a 
Maros volt –, nálunk egyszerűen elvesztette a fejét mindenki, és megkezdődött 
a fantasztikus elképzelés, hogy az antant így vagy úgy segít rajtunk, holott Ro-
mániának már 1916-ban szerző désben odaígérték Erdélyt, és Románia nemcsak 
ragaszkodott a neki adott ígérethez, de fegyverrel foglalta el a földet. Mikor 
nálunk kávéházi alakok és kortesek, elméleti politikusok egy tehetségtelen és ha-
zárd mágnás, Károlyi körül csoportosultak, és fölborították az ezer éve fennálló 
királyságot anélkül, hogy helyébe bármi formáját a rendnek tudták volna adni. 
Hogy mennyire elsorvasztotta Ausztria–Magyarországon az emberek minden 
külpolitikai érzékét, erre bizonyság ez: december elején Boros György unitárius 
teológiai tanár és püspökhelyettes kiutazott Angliába, hogy hazája mellett pro-
pagandát csináljon. Az unitáriusoknak ott sok hitfelük van, és azt hitték, hogy 
Anglia megsegíti a magyarokat. Már ez is naivitás volt, de erről az útjá ról hely-
beli magyar lap cikket írt és előre megírta – mikor még oda sem érkezett – útja 
célját. Az eredmény az lett, hogy Boros évekig nem térhetett vissza Kolozsvárra, 
és távolléte alatt elrekvirálták lakását. Má sik propagandát a kolozsvári egyetem 
akart csinálni. Több európai nyelven egy füzetet állított össze és kinyomtatták. 
Az egyetemi tanár urak nem siettek, a román hadsereg serényebb volt, mire a 
propagandafüzetet kinyomtatták, a román hadsereg már bevonult Kolozsvárra és 
a füzeteket nem küldhették szét. Az egyetem rektora aztán ládába tetette az egé-
szet és a ládát lezárva, a kulcsát magához véve deponálta a ko lozsvári Egyetemi 
Könyvtárban. Mai napig is ott van úgy, ahogy depo nálták.
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Eközben Apáthy Istvánt főkormánybiztosnak nevezték ki Erdély ben, és ő tár-
gyalt Neculcea román tábornok főparancsnokkal, akit állító lag Vix francia ez-
redes Budapestről utasított, hogy ne lépje át a Ma rost, melynek túlsó partján 
a csekély számú magyar csapatok helyezked tek el. Neculcea fütyült ezekre a 
parancsokra és előre jelezte Apáthynak, hogy ha ellenállnak, bombáztatja Ko-
lozsvárt. Erre Budapest végre megmozdult és leküldte ide Fényes Lászlót, egy 
félbolond, szenzációt hajszoló újságírót, akinek a kitört forradalomban nagy ré-
sze volt, mert előre jósolgatta a parlamentben. Ő is tárgyalt a magyar kormány 
megbí zásából a román csapat vezetőségével, azaz vele sem sokat törődtek, halad-
tak a maguk útján. Állítólag szervezni lehetett volna az ellenállást, említettem, 
hogy Mackensen csapatai rendelkezésre állottak, de Apáthyék kerülni akarták 
a bombázást. Fényes László pedig, miután nyilvánvaló volt, hogy a román tá-
bornok nem ijed meg tőle, azt felelte, hogy mindenbe bele kell nyugodni, „majd 
kiküldik a románokat”. A román csapatok közeledtek, Kolozsváron pedig az ide-
hozott székely katonák szörnyen garázdálkodtak. Elindultak a háborúba, elkese-
redtek, s ittak, amikor csak lehetett, az utcán lövöldöztek, a Fadrusz János utca 
végén egy hajnalban kézigránátot robbantott fel valaki. A  Wesselényi Miklós 
utca járdája a belvárosban tele volt kilőtt patronokkal, a Román Nemzeti Tanács 
ablakában is hallották állítólag, de hisz egy golyó az Egyetemi Könyvtárba is 
betévedt. A vasúti állomáson egy részeg kato na minden ok nélkül agyonlőtt egy 
asszonyt Kolozsvárt.

Az adminisztráció egyelőre magyar kézben maradt, s mi a magyar rendőr-
ségnek beszolgáltattuk két darab revolverünket és 28 darab töltényt, melyeket 
biztonság okáért én és fiam magunknál tartottunk eddig. Az ügyeket részben 
Kelet- Magyarország főkormánybiztosa látta el, Apáthynak kultuszminiszteri ál-
lást ajánlottak fel, de ő nem fogadta el, nemsokára elfogták, és sokáig volt fog-
ságban Nagyszebenben.

Gyalui Farkas: Emlékirataim (1914–1921). Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és 
az előszót írta Sas Péter. Művelődés Egyesület, Kolozsvár, 2013, 274–282.
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Kapor

A magyar konyha egyik legjellegzetesebb fűszere, amelyet már eleink is elő-
szeretettel használtak. A Biblia is említi a kaprot, melyet az ókori népek fejfá-
jás ellen és emésztést elősegítő gyógyhatása miatt rendszeresen fogyasztottak. 
Rendkívül kellemes, aromás fűszernövény, jellegzetes, átható illata miatt semmi 
mással nem téveszthető össze. Zöld virágját és fűszerű leveleit nyersen, apróra 
vágva használjuk, szárított változatát morzsolva tesszük az ételbe. Mártások, sa-
vanyúságok, hal- és rákételek nélkülözhetetlen fűszere, de salátaecet is ízesíthető 
vele. A kaprot óvatosan, kis mennyiségben szabad használni, mert megkeserít-
heti az ételt. Nem ajánlott főzni, mert a magas hő hatására elillan, felbomlik az 
illóolaj-tartalma. Közvetlenül tálalás előtt vagy az étel elkészülte után szabad a 
friss, apróra vágott zöld kaporral fűszerezni.

Kapros sajtkrémes 
falatok
Hozzávalók

Tésztához:
8 dkg liszt,
1,5 dl tej,
5 dkg vaj,
2 tojás,
csipetnyi só

Töltéshez:
2 db (25 dkg) tömlősajt,
5 dkg felkockázott sonka,
egy kisebb csokor apróra 
vágott kapor

A kis kosárkák a képviselőfánkhoz hasonlóan, az égetett tészta módszerrel ké-
szülnek, melyeket kihűlt állapotukban töltünk meg a kapros, sonkás sajtkrém-
mel. Önálló vendégváró falatokként vagy hidegtálak központi elemeként jól 
megállják helyüket.
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A Román Madártani Egyesületről

Az idei kalendárium jelen rovatában – amelyet a Román Madártani Egyesület 
munkatársai állítottak össze – a nagyszerű madárvilágban kalandozunk. Minden 
hónapban megismerkedhetünk egy-egy madárcsoporttal, melyeknek képviselői 
Kolozsváron és környékén is feltűnnek, és könnyűszerrel feltalálják magukat az 
urbánus környezetekben.

A Román Madártani Egyesület (Societatea Ornitologică Română – SOR) – az 
első nonprofit egyesület Romániában – 1990-ben alakult, alapkövét román–ma-
gyar–német ornitológusok tették le, akik ily módon szervezett formában akarnak 
működni a madarak és élőhelyeik kutatása és megőrzése érdekében a természet-
kedvelők, amatőrök bevonásával. 

A SOR aktivitása röviden: kutatás, megőrzés, védelem, befolyásolás, együtt-
működés, tájékoztatás. A madarak „hangja”-ként szolgál a társadalom és a ható-
ságok előtt. 

A SOR célja:
– A  közönség tájékoztatása az egészséges 

ökoszisztémák fontosságáról és megőr-
zéséről, valamint a társadalom befolyá-
solása a biológiai sokféleség megőrzése 
érdekében.

– A civil társadalom oktatása és a termé-
szethez való felelősségteljes hozzáállás 
kialakítása.

Tevékenységeink

Olyan társadalmat szeretnénk kialakítani, amelynek tagjai őrzik, védik és 
felelősséggel viszonyulnak a természethez. A Román Madártani Egyesület külö-
nösen fontosnak tartja, hogy a gyerekekben már iskolás-, sőt óvodáskorban kiala-
kuljon a természet iránti szeretet és tisztelet. Minden korosztályt megszólítunk. 
A felnőttek madarásztúrákon, madárlesen, önkéntes tevékenységeken vehetnek 
részt, és fontos infomációkat és tapasztalatokat szerezhetnek a környékünk ma-
darairól és vadvilágáról. Gyerekek számára csoportos és családos eseményeket, 
nyári iskolákat, táborokat, iskolákban szervezett ismeretterjesztő beszélgetése-
ket stb. kínálunk fel. Bővebb információt rólunk a weboldalunkon és facebook- 
oldalunkon lehet olvasni, ahol a soron lévő eseményekről, tevékenységekről le-
het időben értesülni.

https://www.sor.ro/; https://www.facebook.com/SOR-Cluj-610991502429073/; 
https://www.facebook.com/SOR.BirdLifeRomania/
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szerezni, annak az alábbi irodalomjegyzéket ajánljuk segítségként:
Mike Everett (1997): Madarak a kertben. Hogyan csalogassuk kertünkbe és miről 

ismerjük fel őket. Új Ex Libris könyvkiadó
Hans Egidius (2007): Madarak a kertben – Madáretetők, költőhelyek, madárfajok. 

Elektra Kiadóház
Orbán Zoltán (2016): Madárbarátok könyve. Csér kiadó
HVG könyvek – junior (2016): 

Legyél te is madármegfi gyelő!



... (I.) író, politikus, művelődésszervező ... (II.) c. művéből (1945) idézünk.

IDÉZET 1.
BELÉPŐ A
TÁNCMU-
LATSÁGRA

EMELETRE 
FELVEZET

RITKA 
BETŰ

DINASZTIA 
TAGJAI!

POFONT 
KIOSZT
... DE’

MEDICI 
(BANKÁR)

FÉL ICCE!
GYORS

MENEKÜ-
LÉS, FUTÁS

RÓMAI 
2004

SZILÁGY-
SÁGI FALU 
LAKÓJA
CÉKLA-
DARAB!

... VÍZ 
(FELSZÍN 
KÖZELI 

TALAJVÍZ) 

ROVAR
ÁLCÁJA
FELJEBB 
(FALUN)

ELŐKELŐ 
ÖLTÖZÉK
ZAKLAT

CSOMÓT 
BONTÓ

HŐSKÖL-
TEMÉNY

... KEL
(ELINDUL)
JUPITER-

HOLD

GERMÁN 
FŐISTEN
INDIAI 
BÖLCS

... MAGNA 
(ÓKORI LÍ-
BIAI ROM-
VÁROS)

HUZALLAL 
ERŐSÍT
EZÜST 

VEGYJELE

NÖVÉNY 
RÉSZE

... ŠUKER 
(LABDARÚ-
GÓ VOLT)

FÉLÉV!
KÖZBIZ-
TONSÁG 

FENNTAR-
TÁSA

B

FELTETT 
ÖSSZEG
PUSKÁT 

HASZNÁL

ANGOL- 
NYELV-TU-
DOMÁNY
KÍGYÓ-
PÁROS!

PÖRGETNI 
KEZD!
ÉTLEN 
RÉCE!

GABONA 
(ANGOL)

FÉRJ-
JELÖLT

MINDEN-
HATÓ
NÉMA 
TRÉFA!

DEKAME-
RON-SZE-

REPLŐ
MAJDNEM 

FÁJ!

É

NAPLÓBAN 
TALÁL-
HATÓ!

IDÉZET 2.

KISSÉ MEG-
HASAD!
ÓPIUM-
ADAG!

NEW JER-
SEY (RÖV.)

ÜRES 
LUGAS!

DÁTUM-
RAG

SAKKPARTI 
VÉGE

TEJCUKOR
... VALAKIT 
(HOGY EL-
ENGEDJÉK)

WASHING-
TON ...

ÉLETÜNK 
ALAKULÁSA

HOMOK-
SZEMEK!
II. A MŰ 

CÍME

V

KIRÁLY 
MEGSZÓLÍ-

TÁSA
IDŐSEBB 
(RÖV.)

MAGOT 
KALÁSZ-

BÓL KIVER
ÓRA (RÖV.)

A

,
LITVÁNIAI 

AUTÓ-
JELZÉS

DISZKRÉT MEG-
FIGYELÉS (ROMÁN)

A SZÉLEIN FOG!
I. A SZERZŐ NEVE

OROSZ AUTÓMÁRKA
VERSENYT

MEGHIRDETŐ
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2019-ben 10 éves szülinapi bulija 10 napig tartott és 
közel 300 ezer résztvevője volt... Van ilyen? 
A keresztrejtvény megfejtése lesz a válasz! 

VÍZSZINTES
  1. A megfejtés 
  5. Szándékozik
  9. Forma
10. Valamely személy
11. A szőnyeget takarítá
13. Fogy
14. Árva Marci 

monogramja
15. Zakatol, zizeg
17. Dó, ..., mi
18. Elveszi a szeme 

világát
19. Ragasztani kezd!
20. Három meg három
21. Hibázik
22. Hím állat
23. Düh, gyűlölet
26. Esztendő
27. Részekre bont

28. Csak a közepén!
29. Ilyen lap is van
31. Nem megy el
33. Orsós Zita 

monogramja
34. Szimmetrikus női 

név
35. Hónaponkénti
36. Édes mártás (SODÓ)

FÜGGŐLEGES
  1. Kerti munkát végez
  2. Nehéz fém
  3. LAR
  4. Ok következménye
  5. Föld alatti út előtag-

ja
  6. Adnak neki
  7. Szándék
  8. Barátságtalan, zord

12. Taszít
16. Tíz fele
18. Létezik
19. A múltban
20. Havat szóró
21. Valamikor nagyon 

régen
22. Székely falu 

(KÉNOS)
23. Amennyiben
24. Összedőlt épület
25. Csónak
27. Fiatal szarvasmarha
28. Túró készítésekor 

keletkező folyadék
30. Ülőbútor
32. Végül harap!

RETRÓ JÁTSZÓHÁZ

Bemutatunk két olyan játékot, amit a 80-as 
években nagy előszeretettel játszottak az akko-
ri gyerekek a tömbház előtt.

Gumizás – két gyerek, egymástól 1,5–2 mé-
ter távolságra állt egymástól, bokájukra gumi-
szalagból kialakított kört rögzítettek, a harma-
dik pedig kettejük között ugrálva hajtotta végre 
a változatos nevű, mondókákkal kísért mutatványokat, a nagyon könnyűtől 
a bonyolultig. Kérd meg szüleidet, nagyszüleidet, meséljenek erről a sportos 
ügyességi játékról!
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Csövezés – paintballhoz vagy számhábo-
rúhoz hasonló játék. A gyermekek csapa-
tokban bujkáltak egymás elől, míg az „el-
lenség” meg nem látta, és egy szigetelésre 
használt műanyag csőből (Bergmann-cső) 
kilőtt vékony papírtölcsérrel el nem talál-
ta. Külön kunszt volt a többlövetű játék-
fegyverek és muníciótároló elkészítése.
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Kedd Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 80 éve, 1940-ben Márton Áron püspök körlevélben tudatta, 
hogy a gyulafehérvári székeskáptalan a helyén marad, min-
den pap köteles szolgálatát kitűzött helyén teljesíteni. 
65 éve, 1955-ben megalakult a kolozsvári Állami Filhar-
monikus Zenekar.

Ha Egyed napján 
esik, esős lesz az 
ősz.

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

2 410 éve, 1610-ben Báthory Gábor árulás miatt Kolozsvár 
piacán felakasztatta Kendi Istvánt. 
155 éve, 1865-ben Haller Károly egyetemi tanár, későbbi 
polgármester kezdeményezésére megalakult a Sétatér-
Egylet, amely sétányokat, csónakázótavat és zenepavilont 
alakíttatott ki a Sétatéren.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3

4 Péntek Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 215 éve, 1805-ben született Zabolán Mikó Imre államférfi, 
történész (†1876. szeptember 16., Kolozsvár).

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

5 Szombat Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5 80 éve, 1940-ben a második bécsi döntés értelmében a 
magyar haderő megkezdte Észak-Erdély visszafoglalását.

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

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

6 50 éve, 1970-ben hunyt el Kolozsváron Haják Károly hege-
dűművész, zeneszerző (*1886. augusztus. 24., Budapest). 

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

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

7 150 éve, 1870. szeptember 7-én indult meg a vasúti közleke-
dés Nagyvárad és Kolozsvár közt. A kolozsvári állomáson két-
nyelvű – magyar és román – utastájékoztatást biztosítottak. 
125 éve, 1895. szeptember 7-én tűzvész pusztított a Külső 
Magyar utcában a 32–36. számú házaknál, 10 család vált 
hajléktalanná.

8 Kedd Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 170 éve, 1850-ben született Rimaszombaton Blaha Luj-
za színésznő, a „nemzet csalogánya” (†1926. január 18., 
Budapest).

Kisasszony napja a 
fecskék indulásának 
napja.

9 Szerda Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 110 éve, 1910-ben született Kolozsváron Heinrich László 
kísérleti fizikus, tudománytörténész (†1985. dec. 7., Kvár).

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

10 110 éve, 1910-ben zárták be végleg a Biasini szállóban 
működő orfeumot. 
80 éve, 1940-ben este Baátz Jenő ezredes, aki 1918 kará-
csonyán átadta a karhatalmat, Stănescu román alezredestől 
átvette a város vezetését.
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Kedd Egon, Noémi, Tamara  
Szt. Egyed

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

1 80 éve, 1940-ben Márton Áron püspök körlevélben tudatta, 
hogy a gyulafehérvári székeskáptalan a helyén marad, min-
den pap köteles szolgálatát kitűzött helyén teljesíteni. 
65 éve, 1955-ben megalakult a kolozsvári Állami Filhar-
monikus Zenekar.

Ha Egyed napján 
esik, esős lesz az 
ősz.

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

2 410 éve, 1610-ben Báthory Gábor árulás miatt Kolozsvár 
piacán felakasztatta Kendi Istvánt. 
155 éve, 1865-ben Haller Károly egyetemi tanár, későbbi 
polgármester kezdeményezésére megalakult a Sétatér-
Egylet, amely sétányokat, csónakázótavat és zenepavilont 
alakíttatott ki a Sétatéren.

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

Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3

4 Péntek Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 215 éve, 1805-ben született Zabolán Mikó Imre államférfi, 
történész (†1876. szeptember 16., Kolozsvár).

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

5 Szombat Alpár, Lőrinc, Viktor  
Kalkuttai Bold. Teréz

Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

5 80 éve, 1940-ben a második bécsi döntés értelmében a 
magyar haderő megkezdte Észak-Erdély visszafoglalását.

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

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

6 50 éve, 1970-ben hunyt el Kolozsváron Haják Károly hege-
dűművész, zeneszerző (*1886. augusztus. 24., Budapest). 

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

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

7 150 éve, 1870. szeptember 7-én indult meg a vasúti közleke-
dés Nagyvárad és Kolozsvár közt. A kolozsvári állomáson két-
nyelvű – magyar és román – utastájékoztatást biztosítottak. 
125 éve, 1895. szeptember 7-én tűzvész pusztított a Külső 
Magyar utcában a 32–36. számú házaknál, 10 család vált 
hajléktalanná.

8 Kedd Adrienn  
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 170 éve, 1850-ben született Rimaszombaton Blaha Luj-
za színésznő, a „nemzet csalogánya” (†1926. január 18., 
Budapest).

Kisasszony napja a 
fecskék indulásának 
napja.

9 Szerda Ádám  
Claver Szt. Péter 

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 110 éve, 1910-ben született Kolozsváron Heinrich László 
kísérleti fizikus, tudománytörténész (†1985. dec. 7., Kvár).

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

10 110 éve, 1910-ben zárták be végleg a Biasini szállóban 
működő orfeumot. 
80 éve, 1940-ben este Baátz Jenő ezredes, aki 1918 kará-
csonyán átadta a karhatalmat, Stănescu román alezredestől 
átvette a város vezetését.
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11 Péntek Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Jácint – görög–latin eredetű; 
jelentése: a virág neve. 

11 80 éve, 1940-ben vonult be Kolozsvárra a magyar hadsereg 
Gyalu irányából. 
75 éve, 1945-ben született Kolozsváron Cs. Gyimesi Éva 
nyelvész, irodalomtörténész (†2011. május 23., Kolozsvár).

12 Szombat Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

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

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

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

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

13 480 éve, 1540-ben János Zsigmondot magyar királlyá 
választották. 
80 éve, 1940-ben este tartotta a magyar színtársulat a hata-
lomváltozás utáni első előadását, a János Vitéz került színre.

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14

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

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

15 80 éve, 1940-ben Horthy Miklós kormányzó jelenlétében 
tartották Kolozsvár és Észak-Erdély – katonai díszszemlével 
egybekötött – visszacsatolási ünnepségét a Főtéren.

16 Szerda Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16 175 éve, 1845-ben avatták fel a Főtéren az új városházát. 
95 éve, 1925-ben hunyt el Kolozsváron László Ferenc ré-
gész, meteorológus (*1873. június 28., Sepsiszentgyörgy).

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

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség. 
Ludmilla – szláv eredetű; jelenté-
se: a nép körében kedvelt, közked-
velt, népszerű.

17 Amilyen az idő, 
olyan lesz majd a 
tavasz.

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

18 80 éve, 1940-ben elkezdték a román bankjegyek és érmék 
beváltását. 
50 éve, 1970-ben hunyt el Kolozsváron Görög Ferenc törté-
netíró, szerkesztő (*1881. június 21., Szászváros).

19 Szombat Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

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

19 135 éve, 1885-ben a kolozsvári Farkas utcai református 
templomban kettős esküvőre került sor: Tisza Ilonát és 
Tisza Jolánt adták férjhez, a vők Tisza István és Bethlen 
Pál voltak; az esküvőre Kolozsvárra érkezett Tisza Kálmán 
miniszterelnök, az örömapa is.

20 Vasárnap Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 130 éve, 1890-ben született Désen Kántor Lajos tanul-
mányíró, tankönyvíró (†1966. április 19., Kolozsvár).
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11 Péntek Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Jácint – görög–latin eredetű; 
jelentése: a virág neve. 

11 80 éve, 1940-ben vonult be Kolozsvárra a magyar hadsereg 
Gyalu irányából. 
75 éve, 1945-ben született Kolozsváron Cs. Gyimesi Éva 
nyelvész, irodalomtörténész (†2011. május 23., Kolozsvár).

12 Szombat Ibolya, Virág, Szabolcs 
Szűz Mária Szent Neve

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

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

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

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

13 480 éve, 1540-ben János Zsigmondot magyar királlyá 
választották. 
80 éve, 1940-ben este tartotta a magyar színtársulat a hata-
lomváltozás utáni első előadását, a János Vitéz került színre.

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

Szeréna – latin eredetű; jelentése: 
derűs, vidám.

14

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

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

15 80 éve, 1940-ben Horthy Miklós kormányzó jelenlétében 
tartották Kolozsvár és Észak-Erdély – katonai díszszemlével 
egybekötött – visszacsatolási ünnepségét a Főtéren.

16 Szerda Edit  
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16 175 éve, 1845-ben avatták fel a Főtéren az új városházát. 
95 éve, 1925-ben hunyt el Kolozsváron László Ferenc ré-
gész, meteorológus (*1873. június 28., Sepsiszentgyörgy).

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

Zsófia – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség. 
Ludmilla – szláv eredetű; jelenté-
se: a nép körében kedvelt, közked-
velt, népszerű.

17 Amilyen az idő, 
olyan lesz majd a 
tavasz.

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

18 80 éve, 1940-ben elkezdték a román bankjegyek és érmék 
beváltását. 
50 éve, 1970-ben hunyt el Kolozsváron Görög Ferenc törté-
netíró, szerkesztő (*1881. június 21., Szászváros).

19 Szombat Vilhelmina, Vilma, Hajnalka  
Szt. Januáriusz

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

19 135 éve, 1885-ben a kolozsvári Farkas utcai református 
templomban kettős esküvőre került sor: Tisza Ilonát és 
Tisza Jolánt adták férjhez, a vők Tisza István és Bethlen 
Pál voltak; az esküvőre Kolozsvárra érkezett Tisza Kálmán 
miniszterelnök, az örömapa is.

20 Vasárnap Frida, Friderika, Melinda  
Koreai szt. vértanúk

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

20 130 éve, 1890-ben született Désen Kántor Lajos tanul-
mányíró, tankönyvíró (†1966. április 19., Kolozsvár).
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21 Hétfő Ilka, Máté, Mirella Szt. Máté 
apostol

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

21 80 éve, 1940-ben megtörtént az igazságügyi palota intéz-
ményeinek magyar karhatalmi átvétele. 
75 éve, 1945-ben miniszteri rendelettel, Erdélyben két ma gyar 
tankerületet állítottak fel, Kolozsvár és Brassó székhellyel.

Ha tiszta az idő, jó 
lesz a gyümölcster-
més, ha viharos, 
húsvétig tart a tél.

22 Kedd Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22 125 éve, 1895-ben Ferenc József király utoljára látogatta 
meg Kolozsvárt.

Napsütés sok hóvi-
hart ígér.

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

Tekla – görög eredetű; jelentése: 
Isten dicsősége.

23 80 éve, 1940-ben este tartottak a hatalomváltást követően 
első ízben magyar előadást a Hunyadi téri színházban: a Tá-
bori Színház kabarét mutatott be a katonák és meghívottak 
szórakoztatására.

24 Csütörtök Gerda, Mercédesz  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 120 éve, 1900-ban épült ki a Nagyvárad és Kolozsvár kö-
zötti telefonvonal, mely rövid időn belül telefonos kapcsola-
tot teremtett Budapesttel is.

25 Péntek Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás 

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

25 95 éve, 1925-ben hoztak törvényrendeletet az ország 17 
városa, köztük Kolozsvár municípiumi rangra emeléséről. 
80 éve, 1940-ben Fedák Sári a kolozsvári ma-
gyar színházban vendégszerepelt a Tokaji aszú című 
Eisemann-operettben.

Ha ködös és esős, 
akkor sok csapadé-
kot hoz egész éven 
át.

26 Szombat Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos. 

26 100 éve, 1920-ban fogadták el a numerus claususról szóló 
törvényt, amely előírta az egyetemekre fölvehető diákok 
számát és nemzetiségi összetételét. 
75 éve, 1945-ben hunyt el New Yorkban Bartók 
Béla zeneszerző, népzenekutató (*1881. március 25., 
Nagyszentmiklós).

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 80 éve, 1940-ben Egyetemi Diákvédő Hivatal létesült, mely 
a diákjóléti intézmények irányítását, az ifjúsági egyesü-
letek munkálkodását és a végzettek kibocsátását követte 
figyelemmel.

28 Hétfő Vencel  
Szt. Vencel 

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

28 390 éve, 1630-ban a kolozsvári országgyűlésen mondott 
le a fejedelemségről Bethlen Gábor özvegye, Brandenburgi 
Katalin, helyébe még aznap Bethlen Istvánt választották.

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

29 Kedd Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael főan-
gyalok 
A főtéri Szent Mihály-templom 
búcsúja

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 110 éve, 1910-ben kezdődött a Farkas utcai református 
templom Lux Kálmán műegyetemi adjunktus tervei szerint 
történő restaurálása. 
40 éve, 1980-ban hunyt el Gyulafehérváron Márton Áron 
püspök (*1896. augusztus 28., Csíkszentdomokos).

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

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

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

30
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Népi időjóslások

21 Hétfő Ilka, Máté, Mirella Szt. Máté 
apostol

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

21 80 éve, 1940-ben megtörtént az igazságügyi palota intéz-
ményeinek magyar karhatalmi átvétele. 
75 éve, 1945-ben miniszteri rendelettel, Erdélyben két ma gyar 
tankerületet állítottak fel, Kolozsvár és Brassó székhellyel.

Ha tiszta az idő, jó 
lesz a gyümölcster-
més, ha viharos, 
húsvétig tart a tél.

22 Kedd Móric, Mór, Ottó  
Szt. Móric

Móric – latin eredetű; jelentése: 
mór, szerecsen.

22 125 éve, 1895-ben Ferenc József király utoljára látogatta 
meg Kolozsvárt.

Napsütés sok hóvi-
hart ígér.

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

Tekla – görög eredetű; jelentése: 
Isten dicsősége.

23 80 éve, 1940-ben este tartottak a hatalomváltást követően 
első ízben magyar előadást a Hunyadi téri színházban: a Tá-
bori Színház kabarét mutatott be a katonák és meghívottak 
szórakoztatására.

24 Csütörtök Gerda, Mercédesz  
Szt. Gellért 

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

24 120 éve, 1900-ban épült ki a Nagyvárad és Kolozsvár kö-
zötti telefonvonal, mely rövid időn belül telefonos kapcsola-
tot teremtett Budapesttel is.

25 Péntek Adorján, Eufrozina, Kende  
Szt. Kleofás 

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

25 95 éve, 1925-ben hoztak törvényrendeletet az ország 17 
városa, köztük Kolozsvár municípiumi rangra emeléséről. 
80 éve, 1940-ben Fedák Sári a kolozsvári ma-
gyar színházban vendégszerepelt a Tokaji aszú című 
Eisemann-operettben.

Ha ködös és esős, 
akkor sok csapadé-
kot hoz egész éven 
át.

26 Szombat Jusztina  
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos. 

26 100 éve, 1920-ban fogadták el a numerus claususról szóló 
törvényt, amely előírta az egyetemekre fölvehető diákok 
számát és nemzetiségi összetételét. 
75 éve, 1945-ben hunyt el New Yorkban Bartók 
Béla zeneszerző, népzenekutató (*1881. március 25., 
Nagyszentmiklós).

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

27 80 éve, 1940-ben Egyetemi Diákvédő Hivatal létesült, mely 
a diákjóléti intézmények irányítását, az ifjúsági egyesü-
letek munkálkodását és a végzettek kibocsátását követte 
figyelemmel.

28 Hétfő Vencel  
Szt. Vencel 

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

28 390 éve, 1630-ban a kolozsvári országgyűlésen mondott 
le a fejedelemségről Bethlen Gábor özvegye, Brandenburgi 
Katalin, helyébe még aznap Bethlen Istvánt választották.

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

29 Kedd Mihály  
Szt. Mihály, Gábor, Rafael főan-
gyalok 
A főtéri Szent Mihály-templom 
búcsúja

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 110 éve, 1910-ben kezdődött a Farkas utcai református 
templom Lux Kálmán műegyetemi adjunktus tervei szerint 
történő restaurálása. 
40 éve, 1980-ban hunyt el Gyulafehérváron Márton Áron 
püspök (*1896. augusztus 28., Csíkszentdomokos).

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

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

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

30
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Politikai önszerveződések az 
impériumváltás időszakában  
(1918–1920)

Írásomban azt próbálom vizsgálni, hogy az első világháború befejeztével 
összeomló Magyar Királyság fennhatóságának erdélyi megszűnése, továbbá 
a román impérium berendezkedése milyen politikai elképzeléseket szült a Ro-
mániában maradó magyar politikai elit számára. Az  impériumváltás a román 
katonai megszállást követő egyik jellemző stációja a nagy közgyűlések, vala-
mint az önálló helyi autonómiák kialakítására tett sikertelen kísérletek: ilyen 
volt a Bánáti Köztársaság Temesvár központtal, a Székely Köztársaság Székely-
udvarhely központtal, vagy Bánffyhunyadon a Kalotaszegi Köztársaság. Utóbbi-
ak nem példa nélküli, de nagyon rövid életű, többnyire inkább sikertelen kísér-
letek vagy próbálkozások voltak, melyeket hadsereg és önálló szervezeti háttér 
nélkül nem volt lehetőség megvalósítani. Ami a nagy nemzetgyűléseket illeti, 
az  önszerveződés szempontjából fontos szerepet játszottak. Elsőként Marosvá-
sárhelyen került sor ennek megszervezésére 1918 november végén. A belgrádi 
katonai konvenció aláírásának és az aradi tárgyalások eredményeinek tudatában 
Bethlen István november 17-én több erdélyi vezetőt hívatott Marosvásárhelyre, 
ahol egy „székely nemzetgyűlés” megszervezését próbálta előkészíteni. Ennek 
eredményeképpen november 19-én megalakult egy szervezőbizottság, amelynek 
feladata az említett Erdélyi Székely Nemzeti Tanács megszervezése lett volna. 
A szervezőbizottság elnöke Bodó Sándor királyi főügyész volt, de a bejelentett 
akcióhoz részvételükkel és támogatásukkal csatlakoztak a székelyföldi és az er-
délyi városok és községek nemzeti tanácsai. A budapesti Székely Nemzeti Ta-
nács küldöttsége csatlakozása mellett felkereste Jászi Oszkárt, akit megpróbáltak 
megnyerni az ügynek. Tulajdonképpen ismervén a román nemzeti törekvéseket, 
a  román nemzeti nagygyűlést próbálták megelőzni az akcióval, amihez a szá-
szok és akár a románok támogatását is megpróbálták elnyerni. Egyedül a ma-
rosvásárhelyi városi Nemzeti Tanács ellenezte a gyűlés szervezését, mivel a múlt 
rendszer politikusai – teljesen félreértve és félreértékelve a helyzetet – részéről 
hatalomátvételként értelmezték. Emiatt bírálatokat is megfogalmazott Bethlen 
Istvánnal szemben. Minden jel arra mutat, hogy a városi Nemzeti Tanácsnak 
valószínűleg nem volt tudomása Jászi aradi tárgyalásának kudarcáról, valamint 
a belgrádi katonai konvenció miatti közeledő román bevonulásról és a román 
nagygyűlés szervezéséről. A  marosvásárhelyi székely nagygyűlés szervezése 
Bethlenék visszavonulásával végül a marosvásárhelyi Nemzeti Tanácsra hárult. 
Bethlen nem tudta megnyerni Kolozsvárt (Károlyi bizalmasát, Apáthy Istvánt) a 
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„székely” ügynek, ezért a szervezésből való kihátrálása miatt a nagygyűlésnek 
már csak szimbolikus jelentősége volt, ahol a területi integritás kérdése volt a 
legfontosabb. A  székely állam (vagy önállóság) kérdése fel sem merült, mivel 
ekkorra Székelyföld egy részét már megszállta a román hadsereg. A vártnál keve-
sebben jelentek meg, de így is többezres létszámmal képviselte magát az erdélyi 
magyarság. A Kultúrpalota dísztermében zajló rendezvényt Zsizsmann Rezső or-
gonajátéka, majd a himnusz felcsendülése nyitotta meg. Ezt követően a marosvá-
sárhelyi Nemzeti Tanács elnökeként Antalffy Endre köszöntette a megjelenteket 
és a gyűlés döntése értelmében teljesítette annak levezetőelnöki kötelességeit. 
Szádeczky Kardoss Lajos kolozsvári egyetemi tanár a székelység történetéről be-
szélt. A következő felszólaló Bíró Balázs kolozsvári ügyvéd és egyetemi tanár 
volt, aki az erdélyrészi és a székelyföldi magyarság „erkölcsi megszervezését”, 
valamint a „falusi magyar közigazgatás restitúcióját” hangoztatta. Mondandó-
jában lényegében Szádeczkyhez hasonlóan az erdélyi magyaroknak az egységes 
magyarországi adminisztráció megtartásában látta a túlélés esélyét. A gyűlésen 
elfogadott határozat helyeselte a kormány „wilsonizmuson alapuló” nemzetiségi 
politikáját és az integritáshoz való ragaszkodást, s  az „erről való letérést” el-
utasította. A gyűlésen elfogadott, A világ népeihez! című határozat valójában az 
erdélyi románoknak szólt (hajazva is a korábban az RNT által kiadott nyilatkozat 
címére). A Jászi alaptételein, az aradi ajánlatán alapuló szöveg a demokratikus 
szövetségi népköztársaság előnyeit hangsúlyozta, de belekerültek az időközben 
előrenyomuló hadsereg által elkövetett sérelmek. A gyűlés határozatát öt pont-
ban foglalták össze:

„1. Az erdélyrészi magyarság bízva követi azt a politikát, melyet a magyar 
népköztársaság kormánya a wilsoni elvek alapján az ország egész területét érin-
tő nemzetiségi kérdések megoldásának alapjául és módjául elfogadott; a nép-
kormány nemzetiségi miniszterének eddigi magatartásában megtalálja minden 
biztosítékát annak, hogy az erdélyi részek nemzetiségi kérdése az ország területi 
integritásának megóvásával oldatik meg.

2. Óvást emel minden oly irányzat ellen, mely eltérést jelentene a népkor-
mány már beindított nemzetiségi politikájának eszmei irányzatától.

3. Számolva azzal a lehetőséggel, hogy a Királyhágón túli országrész az ese-
ményeknek előre meg nem állapítható fordulata következtében a Királyhágón in-
neni részektől katonai értelemben elzáratik, s ez esetben a népkormánnyal való 
érintkezés fizikai lehetősége is megszűnik, már most kéri a népkormányt, hogy 
erre a feltételezett eshetőségre gondoljon, s a vonatkozó óvatossági rendszabályo-
kat kormányintézkedések formájában haladéktalanul tegye meg.

4. Szükségesnek tartja az erdélyrészi magyar közvélemény irányítójaként és a 
népköztársaság kormányának erdélyrészi politikájában támogató- és tanácsadó-
jaként a területünkön levő Magyar Nemzeti Tanácsok szakszerű kibővítésével 
egy oly szervnek azonnali létesítését, mely mint »Erdélyrészi Magyar Nemzeti 
Tanács«, végső esetben a magára maradt erdélyrészi magyarság ügyének védő-
je és intézője legyen. Tudomásul veszi, hogy ez Kolozsvárott már létesítetett. 
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TŐ A  marosvásárhelyi bizottság ennek székelyföl-
di szervéül létesül és megszervezi a szákelyföldi 
magyarságot.

5. Utasítja az így megalkotott szervet, hogy azo-
nos érdekekre utalt erdélyrészi szász testvérekkel 
közös célok megvalósítására haladéktalanul lépjen 
érintkezésbe.”

A több nyelven megjelent kiáltványban szó sem 
esett a Székely Köztársaság kikiáltásáról, de nem 
került sor az Erdélyi Székely Nemzeti Tanács meg-
választására sem. A  marosvásárhelyi népgyűlés 
tehát a kormányhoz intézett kérelmében a fentiek 
mellett a megszállás lehetőleges elkerülését kérte, 
valamint hogy az Erdélyi Nemzeti Tanácson belül 
hozzanak létre egy olyan szervezetet, amely a szé-

kelységet szervezné meg. Erre már végképp nem került sor, mivel december 2-án 
a román hadsereg bevonult Marosvásárhelyre.

A következő magyar vonatkozású, szervezésileg immár sikeresebb próbálko-
zásnak ítélhető a  kolozsvári 1918. december 22-én megszervezett nagygyűlés 
volt. 1918 decemberének közepén Neculcea tábornok Antalff y Endrét kérte fel 
közvetítőnek, hogy utazzon Kolozsvárra és üzenje meg Apáthyiéknak, hogy ne 
álljanak ellen a Kolozsvárra rövidesen bevonulni készülő román hadseregnek. 
Antalff y csupán az üzenet átadását vállalta, visszautazásakor pedig tanúja volt a 
Kolozsváron tartózkodó magyar haderő visszavonulásának. „Szemtanúja voltam 
a maroknyi sereg Kolozsvárról kivonulásának. Nem volt ki tudja milyen ígéretes 
haderő” – jegyezte meg Antalff y visszaemlékezésében. A nagygyűlés megszer-
vezéséhez ilyen körülmények között Károlyi határozott fellépése szükséges volt, 
hogy a közelgő román haderők ne zavarják meg azt. A gyűlés menetét nem za-
varták, viszont az odautazók egy részét igyekeztek fenntartani, amelyről a lapok 
odaérkező tudósítói is különböző adatokkal, de beszámoltak. Még ilyen körülmé-
nyek között is több tízezres tömeg gyűlt össze Kolozsvár Főterére. A cél Apáthy 
szerint bevallottan a gyulafehérvári nagygyűlés túlszárnyalása, így kétszázezer 
főre számítottak (a Világ című lap szerint kétszázötvenezer tiltakozót vártak). 
Annak ellenére, hogy vélhetően ennyien nem gyűltek össze, Apáthy visszaem-
lékezésében létszámilag így is túlszárnyaltnak vélte a december 1-jei eseményt. 
A gyűlés az Ipartestületi székház zsúfolásig megtelt nagytermében kezdődött. 
A  megbízólevelek átvétele után először Újhelyi Ferenc, a  Főkormánybiztosság 
egyik szociáldemokrata osztályvezetője üdvözölte a jelenlévőket, majd Apáthy 
István szólt hozzájuk. „Igenis be kell ismernünk, legyőzött ország vagyunk […] 
De annyira nem győzhettek le, hogy bármely itt lakó nemzetnek joga lehessen 
az ország földarabolását kimondani és egyik darabját az egyik, másikát a má-
sik államhoz csatolni. […] Mert az igazság, a  természeti és erkölcsi törvénye-
ken alapuló igazság az, hogy Magyarországot a természet és a történelem s a 

Bethlen István
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közgazdaságnak mindennél hatalmasabb kényszerűségei eggyé alkották és oszt-
hatatlanná. […] Magyarországot a természet úgy alkotta meg, benne a külön-
böző nemzetek egymással olyan életközösségbe szövődtek, hogy az országnak 
egyetlen összefüggő földrajzilag határolt és számottevő részét sem lehet valamely 
nemzetnek egyoldalú akartnyilvánítása útján elszakítani és más országhoz csa-
tolni anélkül, hogy ezáltal ama területrészen lakó többi nemzetek önrendelkezé-
si jogán a legnagyobb sérelem ne esnék. A sérelem annál nagyobb, ha a kisebbség 
követel a maga akaratának döntő érvényességet a többséggel, a még csak meg 
sem kérdezett többséggel szemben. Betetőzi a sérelmet, ha még azt a kisebbséget 
sem az általános egyenlő és titkos szavazás útján kérdezik meg, hanem néhány 
ember a maga óhajtásai néhány ezer más ember előtt egyszerűen, mint azoknak, 
sőt mint egy egész nemzetnek akaratát kinyilvánítja. Ez történt Gyulafehérvá-
ron 1918. december 1-én.” A gyűlésen felolvasott beszédének további részében 
Apáthy egyéb csúsztatásokat engedett meg magának: „[a gyulafehérvári gyűlés] 
26 magyarországi vármegye területét Romániához tartozónak és az e területen 
lakó csaknem 4 millió nem románt – magyart csaknem 3 milliót, németet, rutént 
és szerbet közel 1 milliót – román alattvalónak nyilvánította.” Pedig nyilvánvaló-
an ismerte a valós adatokat is, miszerint az általa említett 26 vármegye 6,8 mil-
liós lakosságából a románok aránya 43%-ot, a magyaroké 35,5%-ot, a németeké 
10,9%-ot, a szerbeké 4,3%-ot, a ruszinoké 2,9%-ot és az egyéb nemzetiségűeké 
3,4%-ot tett ki. Beszédét tehát politikai nyilatkozatként kell értelmezni, amely 
a korabeli közhangulat hatására alakult, némileg rokonítható a marosvásárhelyi 
gyűlést felelevenítő brassói nemzeti tanács elnökéhez. Utolsóként Vincze Sándor 
szólalt meg, aki végső soron a megszavazásra bocsátott nyilatkozat lényegét is 
ismertette: „Gyulafehérvárott nemzetgyűlést tartottak a románok, azt hittük és 
azt akartuk, hogy a román nép gyűljön egybe s mondja meg véleményét, mert a 
magyar népköztársaságban mindenki szabadon nyilváníthatja véleményét. Azt 
hittük, hogy ott a román nép fog szóhoz jutni. Nem így történt, az urak határoz-
tak. Most azért hívtuk össze ezt a magyar gyűlést, hogy itt nyilatkozzék meg a 
magyar nép, a román nép, a szász nép és minden népe ennek a földnek. Testvé-
reim, a forradalom megteremtette Magyarország minden népének szabadságát. 
Ebben az országban többé nem lesz háborús őrület, muníciógyár nem lesz, ezen-
túl szerszámokat és bútort fogunk készíteni. Mi, szocialisták ezt kívánjuk. Román 
testvérek, szász testvérek, székely testvérek, mi a népuralmat akarjuk, és aki 
bennünket ettől el akarna téríteni, azt mi a magyar népköztársaságban le fogjuk 
tiporni a nép erejével.” Végeredményben a jelenlevők által elfogadott határozat 
világosan kimondta, hogy a Kolozsváron egybegyűlt küldöttek „a magyarsággal 
egyazon népköztársasági állami közösségen belül kívánnak élni”. Az elfogadott 
határozatot idegen nyelvekre is lefordították, hogy a külföld is megismerhesse. 
A szónokok az Ipartestület erkélyéről a Főtéren összegyűlt tömegek felé is tolmá-
csolták az elhangzottakat. Janovics Jenő – aki szintén beszédet mondott – mun-
katársainak köszönhetően néhány jelenetet felvettek az eseményekről, melyet 
a korabeli filmhíradók le is játszottak és tulajdonképpen megmaradt az utókor 
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TŐ számára is. A gyűlés lezárásaképp a szintén je-
len levő együttesek eljátszották a Himnuszt és 
a Marseillaise-t. A gyűlés hatása azonban a ma-
rosvásárhelyiéhez hasonlóan elmaradt a vára-
kozásoktól, ugyanis december 24-én bevonul-
tak Kolozsvárra a román haderő csapatai.

Az  impériumváltás időszakában, a  román 
hadsereg bevonulását követően választás elé 
került az erdélyi magyar politikai elit is. Egy 
részük Magyarországra települt, és ott folytatta 
politikai tevékenységét. Ilyen volt például Beth-
len István, ifj. Ugron Gábor és mások. Többen 
viszont amellett döntöttek, hogy Erdélyben ma-
radnak, és a román állam keretei között folytat-
ják életüket. Ebbe a csoportba tartozott többek 
között Bernády György, Gyárfás Elemér, Ugron 
István, Jakabff y Elemér, Bethlen György, Kós 
Károly és még sokan mások. Utóbbi csoport és 
köreik jelentették a romániai magyar politikai 

önszerveződés vezetését vagy ezek különböző irányvonalait. Önszerveződés kér-
déskörében Bárdi Nándor történész öt modellt különített el, melyekből három 
nagyjából meg is valósult, illetve a realitásokhoz igazodva érvényesülni látszott. 
Az  egyik lehetőség volt az új impérium keretei között egy kulturális-közjogi 
szervezet létrehozása, amely az erdélyi magyarságot közjogi személyiségként 
képviseli a különböző fórumokon. Itt szóba jöhetett az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egylet hálózatának és infrastruktúrájának ilyen célú felhasználása, de 
a későbbiekben főleg a Magyar Szövetség töltötte be a leírt szerepkört. Másik 
lehetőség a román pártokon belüli politizálást követte. Végső soron ez sem volt 
reális alternatíva, mivel a román pártok többsége nem rendelkezett a kisebbségi 
elitek számára elfogadható nemzetiségi programmal, de ettől függetlenül szin-
te végig jellemző volt a két világháború közötti időszak Romániájában, hogy 
valamely román párt magyar nemzetiségű jelölteket indítson a választásokon. 
Őket a magyar közvélemény és politikum is renegátoknak tekintette. Ez azon-
ban nem akadályozta, különösen a kezdeti periódusban, hogy ilyen tömörülések 
megjelenhessenek, különböző motivációkkal: a  karrierizmus és anyagi lehető-
ségek gyarapodásán túl bizonyosan voltak olyanok, akik valóban hihettek ab-
ban, hogy ez a közvetítési mód jelentheti az egyik reális alternatívát a magyar 
közösség számára. A  harmadik modell a saját önálló párt létrehozása, amely 
politikai célokkal a közösségi képviseletet látja el. Ennek szervezése ideológiai 
és engedélyeztetési okokból különböző nehézségekbe ütközött, de végső soron a 
Magyar Néppárt, a Magyar Nemzeti Párt és a későbbiekben ezek integrálásával 
a romániai Országos Magyar Párt ezt a modellt követte, és az impériumváltás 

Ugron István
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egyik lezáró momentumaként ez vált be a korabeli erdélyi magyarság többségi 
legitimitását élvező alternatívájaként.

1919 novemberében a román hatóságok által megszállt valamennyi területen 
országgyűlési választásokat tartottak. Erdélyre vonatkozóan a Kormányzótanács 
által meghozott választási jogszabályok voltak érvényben, melyek részben kü-
lönböztek más területek szabályozásaitól. Így az általános, titkos és egyenlő vá-
lasztójog bevezetése mellett, eltérően Románia többi részétől, a szavazást nem 
tette kötelezővé, valamint a listás szavazást csak néhány városra terjesztette ki, 
máshol egyéni körzetes szavazás maradt. A körzetek nagyjából a korábbi, vagy-
is 1918 előtti választási körzetek mintáit követték. Szavazati jogot azok a volt 
magyar állampolgárok szerezhettek, akik a választói névjegyzékek rögzítéséig 
a román állampolgárságra optáltak, de gyakorlatilag nagy többségük kimaradt 
a névjegyzékből. Minimális változtatásokkal, de ugyanezen törvénykezés volt 
érvényben az 1920-as és az 1922-es parlamenti választásokkor is. Az első két 
választás alkalmával az általánosan elfogadott álláspont az erdélyi magyarság 
részéről a politikai passzivitás volt. A politikai passzivitás miatt nem jöhetett lét-
re hatékony politikai érdekképviselet. Ezt részben az okozta, hogy a Magyaror-
szágról különböző csatornákon beérkező utasítások megtiltották a hűségeskü le-
tételét a román államra, s aki ezt mégis megtette, azt hazaárulónak minősítették 
és megfenyegették, hogy a békeszerződés aláírása után, Magyarország kedvező 
helyzetbe kerülése esetén (vagyis ha a Párizsban születendő döntés következté-
ben visszatér a magyar impérium) állásából felfüggesztik, hazaárulásért elítélik. 
A sajtó ezt csak utólag említette részletesen. Marosvásárhelyen 1920 novemberé-
ben közölték Teleki Pál interjúját, ahol azt nyilatkozta, hogy a magyar kormány 
rendeletei utasították az erdélyi tisztviselőket a hűségeskü megtagadására.

A passzivitás ellenére voltak olyan csoportok, amelyek indultak volna az 1919-
es választásokon. Ilyen volt Maurer Béla és csoportosulása, aki a nagyszebeni Új 
Világ című lap szerkesztője volt. A történetírásban a csoportosulást az Új Világ 
lap köreként honosították meg, mivel az ebből kinövő pártformáció létrejötte és 
gyakori névváltoztatása legalább olyan gyors volt, mint az eltűnése a politikai 
közéletből. A politikai aktivitás feladásának ilyen gyors változata mindenképp 
meglepetésszerű volt, alakulása pedig az opportunizmus és a helyzethez való 
alkalmazkodás érdekes egyvelegét adta.

Magának a csoportosulásnak nem volt tulajdonképpeni karizmatikus vezető-
je, vagy nem köthető kizárólag egy személyhez, így inkább azon megnyilvánuló 
hangadókat lehet kiemelni, akik többnyire exponálták magukat ebben az idő-
szakban. A csoport és ennek szócsöveként induló lapot 1919 márciusában kezd-
ték el megszervezni Kolozsváron és Nagyszebenben. A véleményformáló kolozs-
vári lapok szerint a nagyszebeni központú Új Világ újság indításához szász és 
román forrásokból biztosították a kezdőtőkét.

A  csoportosulás igazán érdekes fordulata 1919 augusztusában követke-
zett be, amikor kiderült, hogy novemberben országgyűlési választásokat írnak 
ki, emiatt pedig egyértelműen az ezen való részvételt vették fontolóra. Egy e 
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TŐ célból tervezett marosvásárhelyi találkozó 
az érdeklődés hiányában elmaradt, azon-
ban szeptember 25-ére Nagyszebenbe újabb 
„Erdély-szintű” tanácskozást hívtak össze. 
A  rendezvényre meghívást kapott Bernády 
György, korábbi marosvásárhelyi polgármes-
ter, főispán, de gyaníthatóan mellette má-
sokat is meghívhattak. Bernády meghívása 
azért is érdekes, mivel annak ellenére, hogy 
a volt marosvásárhelyi polgármester a „régi 
rendszer” politikusa volt, az impériumváltás 
időszakában más tevékenységgel is foglala-
toskodott: pályát váltva, a  Zabolai Faipari 
Részvénytársaság igazgatósági tagjaként te-
vékenykedett, annak ügyvezetésével foglal-
kozott. Bernády Bethlen Istvánon keresztül 
kerülhetett kapcsolatba a részvénytársaság 
tulajdonosával, Mikes Árminnal, ugyanis a 
vállalkozó sógora volt a későbbi miniszterel-

nöknek. Bernády ügyvezetőként folyamatosan ingázott a főváros és a részvény-
társaság érdekeltségébe tartozó területek között. Bár háború volt, és a Monarchia 
utolsó hónapjait élte, a Mikes-féle vállalkozás folyamatosan bővült és hatalmas 
beruházásokat tervezett. Fő felvásárlói a romániai gazdasági és politikai elit ér-
dekeltségébe tartozó vállalatok voltak, akikkel szintén Bernády üzletelt. Emi-
att gyakori útjai voltak Bukarestbe, ahol személyes kapcsolatokat alakított ki 
a Román Királyság főbb kormányzati tényezőivel. Kapcsolathálója olyan sze-
mélyekből épült fel, mint néhány későbbi miniszterelnök: Alexandru Averescu, 
Marghiloman, Take Ionescu, Octavian Goga, Iuliu Maniu, valamint Văitoianu. 
Az őszirózsás forradalom kitörése Budapesten érte, ahonnan csak 1919 nyarán 
tudott visszaszökni Erdélybe, Marosvásárhelyre, innen folytatta tevékenységét, 
politikai tőkéjét hasznosítva közbejárt a Kormányzótanácsnál az iskolakérdéssel 
kapcsolatban és egyéb ügyekben. Ezért nem véletlen Bernády meghívása az Új 
Világ köre részéről, ugyanis kapcsolatai révén akár politikai legitimitást is ková-
csolhattak volna, amennyiben sikerül meggyőzniük az ügynek. Szeptember 23-i 
keltezésű levélben válaszolt a Maurerék felhívására. Levelében megindokolta, 
hogy miért nem vesz részt, valamint mit gondol a szervezkedésről. Távolmara-
dását elsősorban azzal indokolta, hogy tulajdonképpen nem ismeri sem célját, 
sem eszközeit a nagyszebeni társaságnak. Ugyanakkor a szervezkedést, a tanács-
kozást, a párbeszédet szükségesnek találja. „Tisztában ma csak az áll előttem, 
hogy az erdélyrészi magyarság a még megmaradt anyagi és kulturális értékek-
nek a köz javára való megoltalmazhatása céljából a lehető legsürgősebben egy 
erős nemzeti alapon álló szervezetbe tömörítendő.” A barokkos megfogalmazás 
ellenére Bernády tulajdonképpen azt mondja, hogy a politikai passzivitás nem 

Bernády György
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megoldás, így a szervezkedés nem az ördögtől való. Levele további részében arra 
is figyelmezteti az Új Világ körét, hogy a szervezkedésben „elfogultság, harag, 
bosszú, önös-célok, egyéni aspirációk, avagy éppen tőlünk távol eső érdek pil-
lanatnyira se zavarja meg tisztánlátásunkat és ítélőképességünket”. Azzal zárja, 
hogy „a többit bízzuk egyelőre a békekonferenciára, amelytől bölcs és igazsá-
gos ítéletet várunk”. Vagyis tulajdonképpen türelemre inti a társaságot, hogy 
felelőtlen kalandorságra ne vállalkozzék. Az igencsak udvarias visszautasítást az 
Új Világ tanácskozásán felolvasták és vagy szándékosan, vagy tendenciózusan 
félreértelmezték, miszerint Bernády (mások mellett) támogatását és szimpátiáját 
fejezte ki, valamint a „szervezkedést szükségesnek tartja s elérkezettnek látta az 
időt az erre vonatkozó munka mielőbbi megkezdésére”.

A  munkát valóban elkezdték, jelölteket állítottak, sőt Bernádyt táviratilag 
próbálták meggyőzni, hogy a Maros megyei szenátori körzetben induljon, mivel 
erről egyeztettek az ottani prefektussal, valamint Constantin Bucşannal, a kor-
mányzó Román Nemzeti Párt titkárával. Bernády részéről ekkor szó sem lehetett 
a választásokon való indulásról, így vélhetően válasz nélkül hagyta Maurerék fel-
kérését. A vitatott szervezkedésük azonban így is eredményre vezetett. A képvi-
selőházba bejutott parlamenti csoport tagjai: Lengyel Béla (Szatmár megyei kerü-
let), Maurer Béla (Gyergyószentmiklós), Fekete András (Kézdivásárhely), Morvay 
Endre (Kovászna), gr. Nesselrode Károly (Bihar), Fáy József (Udvarhely), Szabó 
Gábor (Udvarhely), Pető Mózes (Udvarhely). A  szenátusba bejutottak Truppel 
Győző (parajdi körzet), br. Daniel Lajos (Udvarhely), Herepei Iván (Kézdivásár-
hely), Keresztszeghy Lajos (Szatmár). A bejutottak számarányát tekintve elmond-
ható, hogy a két világháború közötti időszak eredményeihez mérve viszonylag 
erősnek mondható, ha összevetjük például az 1927-es országgyűlési választások 
eredményeivel, ahol az akkori Országos Magyar Párt nyolc képviselői és mind-
össze egy szenátori helyet szerzett. Ugyanakkor megemlítendő, hogy az 1919-es 
választások kapcsán az Új Világ csoportosulása vélhetően olyan módon egyezett 
meg a román pártok részéről indulókkal, hogy úgy és azokban a (többségében 
magyarok lakta) körzetekben indítottak jelölteket, ahol nem volt ellenjelölt, így 
szavazat nélkül a választási bizottság automatikusan megadta a mandátumot.

Parlamentbe való bejutásukat követően kezdődött el a pártszervezés, a cso-
portosulás körül megalakították az Egyesült Székely Nemzeti és Magyar Demok-
rata Párt (ESZNMDP) nevezetű politikai alakulatot „az összes magyar érdekek 
védelme és támogatása céljából”. A nevéből következtethető, hogy egy (túl) sok 
mindenre kiterjedő, de ugyanakkor kevés konkrétumot rejtő politikai koncepció 
volt.

A trianoni békeszerződés aláírása előtt egyes kapcsolatokkal rendelkező er-
délyi szereplők, mint például Bernády György ekkor már kapcsolatai révén tudo-
mást szerezhetett a békeszerződés tartalmáról, így tisztában volt azzal, hogy ma-
rad a román impérium. Bukaresti forrásaitól megtudta, hogy ismét választások 
közelednek, így vállalta a politikai cselekvés beindítását és megszervezését. Há-
rom röpiratot adott ki, kettőt 1920 májusában (Emlékirat és Nyílt levél), valamint 
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kütétele tárgyában). Alexandru Averescu miniszterelnöknek személyesen átnyúj-
totta az erdélyi magyarság főbb jogi sérelmeit felsoroló dokumentumokat. Röp-
iratai közül a Nyílt levél volt az, amely elsősorban az erdélyi magyarsághoz szólt. 
Ebben az aktuális kérdéseket boncolgatta: a politikai aktivizmust propagálta egy 
általa elképzelt Magyar Nemzeti Párt szervezésében. Összességében röpiratai-
val Bernády célja valamiféle szúrópróba volt az erdélyi magyar közvélemény 
felé annak kipuhatolására, hogy elkezdődhet-e a legitim politikai szervezkedés. 
A sajtócenzúra miatt kevés visszajelzés érkezett írásaira. Ennek ellenére megálla-
pítható, hogy kísérlete kudarcot vallott, ugyanis a közvélekedés nem támogatta a 
törekvéseit, gyanúsan figyelték a bukaresti kapcsolatépítéseit. Röpiratai publiká-
lása után Averescu ajánlott neki képviselői helyet a parlamentben, amit Bernády 
nem fogadott el. Nyílt levelét közvetlenül a júniusi parlamenti választások előtti 
napokban publikálta, és ha nem lett volna a tiltakozás, valószínűleg sikeresen 
indulhatott volna képviselőségért. Indulása azonban még ekkor sem jöhetett szó-
ba, ami azzal is magyarázható, hogy akkor még nem írták alá a trianoni béke-
szerződést, valamint Bernády akciója a kolozsvári magyar politikai köröket is 
„sérthette”, amelyek emiatt nem tekintették legitimnek. Ez  főleg 1920 novem-
berében derült ki Sepsiszentgyörgyön, ahol hazaárulónak bélyegezték Bernádyt, 
amiért szót emelt a románokkal való együttműködés és a parlamenti képviselet 
érdekében. Emellett pedig többen Székelyföldön is elsősorban Kolozsvárról vár-
ták a kezdeményezést, ezért sem nézték jó szemmel Bernády marosvásárhelyi 
szervezkedését. És  nem fér kétség ahhoz sem, hogy nem kis része volt abban 
az Egyesült Székely Nemzeti és Magyar Demokrata Párt szereplésének is, hogy 
1920 júniusában még nem lehetett aktív politizálásról beszélni az erdélyi magyar 
közgondolkodásban. A Keleti Újság 1921 februárjában (!) írta, hogy „ha Maurer–
Fáy etcomp. nem huligán politikát csináltak volna Bukarestben, talán mifelénk 
sem volna olyan nagy az idegenkedés a parlamenti részvételtől”. Bernády nem 
indult a képviselőválasztásokon, és szervezkedési kísérletéhez hasonlóan Gyár-
fás Elemér Dicsőszentmártonban, míg Paál Árpád (az impériumváltás napjaiban) 
Székelyudvarhelyen próbálkozott aktív politizálással, ami ugyancsak kudarccal 
végződött.

Ehhez képest az Egyesült Székely Nemzeti és Magyar Demokrata Párt ket-
tévált, és így jelentkezett be az 1920-as megmérettetésen. Az Új Világ csoport 
egy része Független Demokrata Párt néven indult, ami azonban teljes kudarc-
cal zárult. Az előző választásokhoz képest olyan választókerületben méretkeztek 
meg, ahol immár ellenjelöltjük is volt. Lengyel Béla Szatmár megyében jelöltette 
magát, ahol 261 szavazattal csak a harmadik helyen végzett, Bihar megyében 
Nesselrode Károly méretkezett meg és kapott 640 szavazatot, ami szintén elég-
telen volt a bejutáshoz. A ESZNMDP-ből a román Néppártba igazolt csoportból 
Szabó Gábor, Fáy József és Pető Mózes Udvarhely megyei körzetekből, Fekete 
András háromszéki körzetből bejutott a parlamentbe, mindegyik ellenjelölt nél-
küli körzetből. A szenátusba Morvay Endre háromszéki, Daniel Lajos udvarhelyi 
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körzetből jutott be, szintén ellenjelölt nélkül. Az Új Világ lap először Kolozsvárra 
tette át székhelyét, majd onnan az év végén Bukarestbe költözött, ahol végleg 
megszűnt. A csoportosulás tagjai ideig-óráig korábbi politikai tőkéjüket kama-
toztatva elhelyezkedtek, azonban későbbi utóéletük nem ismert.

Összességében elmondható, hogy az Új Világ és körének szereplői tulajdon-
képpen egy olyan korszakban vállaltak politikai aktivitást, amikor az erdélyi 
magyar álláspont még távolról sem döntött ebben a kérdésben. Bernády György 
1920-ban megjelent röpiratai, Kós Károlyék 1921-es kiáltványa még igencsak 
messze jártak attól, hogy egyértelműen meggyőzzék a lassan kimozduló közvéle-
ményt a politikai aktivitás megkezdéséről. Bernády György 1921 decemberében 
azzal sürgette Ugron István későbbi Országos Magyar Párt-elnököt, hogy immár 
„eldöntendőnek tartja a politikai aktivitás kérdését”. Immár a Magyar Szövetség 
jelölésében részt vehetett az 1922-es választásokon, illetve bejutván az ország-
gyűlésbe, április 10-én elmondhatta Szűzbeszédét. Végső soron nem ő volt az 
első magyar felszólaló, mindössze az első olyan, aki bírta (valamelyest) az er-
délyi magyar közvélemény támogatását az enyhülő légkörben, melyet a későbbi 
romániai Országos Magyar Párt jelentett az elkövetkező időszakban.
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Az Írisz-telep a sajtóban

Kérésünkre Szilágyi Adrien átlapozott néhány napi- és hetilapot, lássuk, mit 
írtak a telepről. Az alábbiakban ebből az érdekes anyagból nyújtunk át mutatót. 
Az 1948–1952-es Utunk-beli írásokból – az olvasót kímélendő – nem közlünk.

 Ellenzék, 1929. április 6.

Mi a panasza?

Faláb-divat a Kajántói úton
Igen tisztelt Szerkesztő Úr! Alul írottak, mint a Kajántói út, a külső Kajántói út 

és az Újtelep lakói és háztulajdonosai tisztelettel az aláb biakra van szerencsénk 
szíves figyel mét felhívni:

Az említett utcák 32 község felől érkező járműforgalmat bonyolítanak le. Elkép-
zelhető tehát, hogy ez a nagy forgalom mennyire igénybe veszi az úttesteket. 
Ugyancsak eb ben a városrészben van a Fagyapotgyár, Vasgyár, Gépgyár és Vasön-
töde, valamint az Iris porcelángyár, a városi téglagyár, amelyek szintén hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy az utcákat megrongálják és járhatatlanná tegyék. A lakosság, 
miután ott járda nincs, a járműveknek fenntartott útvonalat kell hogy használja. 
Kérjük, méltóztassék most ezek után elképzelni, hogy ősszel, tavasszal, amikor 
esős, vizes, sáros idő van és elrobog egy autó, hogy a szegény adófizető pol gár 
hogy néz ki, amikor haza- vagy be a városba érkezik. Az árkok tele vannak dögök-
kel, szeméttel és szennyel, miután a városnak ez a része csatornázva nincs. Ez a 
városrész a mindenféle betegségek terjesztője, valóságos kolerafészek, s nincs sen-
ki, aki valamelyes intézkedést tenne fo lyamatba, hogy a városnak e nyo morult 
lakói és adófizetői az őket emberileg megillető védelemben része süljenek.

Villanyvilágításunk az úttesten olyan, hogy minden félkilométerre van elhe-
lyezve egy villanypózna, és az azokon elhelyezett égők csak szimbólumul vannak 
arra, hogy ott helye volna olyan égőnek, amely jó volna, ha égne.

A városnak ezt a részét csak az adószedő végrehajtó közegek látogatják meg, 
míg ha más panasszal fordulunk illetékes helyre, hát még azt sem tudják, hogy 
merre van a lakásunk. Sáros időben olyan bor zasztó nagy sár van, hogy előfor-
dul, hogy csak falábakon közlekedünk, száraz nyári időben pedig a nagy portól 
fullad meg az ember.

Van aztán egy „Nádashidunk”, ezt igazán a jóindulatú illetékesek fi gyelmébe 
ajánljuk, mert ez a híd egyenesen életveszélyes a kutyák ré szére is, nemhogy 
emberek közle kedjenek rajta.

Végül arra kívánjuk nb. figyelmét felhívni t. szerkesztő úrnak, hogy meg-
látogatta ezt a városrészt dr. Buta városi tiszti orvos úr, aki el rendelte, hogy 
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tisztítsuk meg a sze méttől udvarunkat, locsoljuk gyak ran, hogy por ne legyen. 
Mi kérés sel fordulunk hozzá, hogy interve niáljon illetékes helyen az iránt, hogy 
utcáink, az árokgödrök, valamint a többi dolgainkban tett panaszainkat orvosol-
ják. Ígéretet kaptunk tőle is, azonban tenni semmit sem tettek érdekünkben.

Ismerve t. szerkesztő úrnak, illetve nb. lapjuknak azon intencióját, hogy min-
dig kész volt a köz érdekében harcolni, tisztelettel kérjük, méltóztassék alulírot-
tak panaszát nb. lapjá ban közzétenni és az illetékeseknek a figyelmét felhívni, 
hogy nem fog ártani, ha reánk is gondolnak egy kicsit és védelembe vesznek 
ben nünket is. Nagyon kérjük, ha b. ideje megengedi, látogasson el hoz zánk és 
győződjék meg ön is állí tásunk valódiságáról. Hálás köszönetünket fogadja szí-
vességéért és maradunk készséges tisztelői:

 Több adófizető polgár.
 (Tizenhárom aláírás)

Pásztortűz, 1931. 24–25. sz.

Reményik Sándor

BIBLIAÓRA
A süllyedő világ-hajó
Parányi mentő-csolnakán
Lebegünk páran, emberek.
– Gyárak, kietlen kültelek –
A kormánynál egy asszony ül.
A hangja halkan ránkpereg,
Néha koppan a szíveken.
Mint őszben tavaszi eső.
Mögöttünk sűlyed a világ.
Mi lebegünk a csolnakon.
A révészünk, az Irgalom
Vezet egy asszony-hangon át.
Most semmi nincs, csak ez a hang.
Csak ez a hang…
És messze a Világítótorony.

Kolozsvár, Írisz-telep, 1931. október 25.

 Ellenzék, 1934. október 7.

A HIDELVEI GYÜLEKEZET NAGY NAPJA. A kolozsvár-hidelvei gyülekezetnek 
október 7-én (vasárnap) nagy napja lesz. E napon délelőtt 10 órakor a templomi 
isten tisztelet keretében fogja megáldani dr. Makkai Sándor püspök úr a gyülekezet 
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2000 (kettő ezer) darab „önkéntes 10% sáfárpersely”-ét, melyet félévi gondos elő-
készítő munka után a gyülekezet elöljárói a lelkipásztorral az egyes családok 
között a gyülekezetben augusz tus hó folyamán szétosztottak. Határozatuk hoz 
képest minden hónap első vasárnapjára összegyűjtik, a templomba viszik s az Úr 
asz tala mellett helyezve le, megáldják a perse lyeket (a persely tulajdonosait) és 
a benne lévő adományt, ami ez alkalommal, mint az Úr elé vitt önkéntes áldozat 
az Úr asztalára van letöltve. Az első ilyen vasárnapja Hídelvének október 7-én 
délelőtt 10 órakor lesz. Az egész gyülekezet imádkozva készül reá. Te is készülj 
úgy és légy ott szintén jelen. Az istentiszteletet megelőzőleg a Főtiszteletű és Mél-
tóságos Püspök úr a gyülekezet 600 va sárnapi iskolás gyermekét látogatja meg 
a Rudolf úti ref. elemi iskolánkban. Az isten tisztelet után pedig közvetlenül kon-
ferenciát fog tartani a templomban a gyülekezet elöl járóival: a lelkipásztor mun-
katársgárdájával, akik a perselyek elhelyezése és mostani össze gyűjtése körül 
szerzett tapasztalataikról fog nak beszámolni. A konferenciát a püspök úr beszé-
de és imája rekeszti be. Délután 4 órától 5 óráig a püspök úr a gyülekezet Írisz-
telepi imaházát is meg fogja látogatni, hogy a gyü lekezet Írisz-telepi részével is 
találkozhassék. Ez alkalommal az ottani imaházban fogja megáldani id. Kardos 
Károly testvérünket és hitvesét, kiknek éppen október 7-én van 40 éves házas-
ságkötési évfordulója, s kiknek haj léka a mostani imaház is, de akik azon kívül az 
egész Írisz-telepi gyülekezeti munkánknak ottani hű vezetői, hű ápolói. Ezután a 
püspök úr a lelkipásztor kíséretében egyenesen a Zsoltároskertbe megy ki, hogy 
az akkorra ott egybesereglett egész kolozsvári gyülekezettel együtt örvendezzen 
és ott 6 óra és 7 óra között a napot berekesztő áhítatot megtartsa. Természetesen 
összes dalárdáink, egyházi ze nekarunk, ifj. egyesületeink, cserkészeink is künn 
lesznek, mint máskor is, most is Ké szülj Te is, légy ott Te is, de imádkozva jöjj! 
Hogy ne haszontalan, semmit érő, emberi ta lálkozások, hanem a szent, élő Isten-
nel való személyes találkozásod kiváltságos, drága al kalma legyen reád nézve is 
ez az egész nap, amikor Ő beszél hozzád. Lelkipásztor.

 Unitárius Közlöny, 1940. 2. sz.

Egyházi élet az Írisz-telepen. Igen kedves ünnepély volt január 23-án a 
kolozsvári Írisz-telepi imaházban és egylethelyi ségben. Azt mondhatnék, hogy 
ifjúsági nap volt. A  szokásos  délutáni istentisztelet keretében az Unitárius Kol-
légium ifjúsága mutatkozott be igen szép sikerrel. Szász Sándor áhítatos imája 
után Nagy Károly köri alelnök mondott magas szárnyalású, mű vésziesen előadott 
egyházi beszédet. A kántoriát Borbély István végezte. A szép istentisztelet után 
az egész közönség átvonult az imaház melletti egylethelyiségbe, ahol az ifjúság 
igen szép és szórakoztató műsort adott a közönség számára. Műsor előtt Erdő 
János imaházvezető segédlelkész meleg szavakkal üdvö zölte az ifjúságot, mely 
egyetlen szabad délutánját feláldozta azért, hogy az Írisz környéki unitárius hí-
veknek kedveskedjék szép műsorával. Külön üdvözölte Benczédi Pál vallástanárt, 
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aki mindig szeretettel támogatott minden ifjúsági törekvést és minden munkát, 
mely egyházunk életének emelését irányozza. Ezután az ifjak szórakoztató mű-
sort adtak elő.

 Magyar Nép, 1940. május 25.

Új unitárius imaház Kolozsvárt

Kolozsvárott az unitáriusok száma meggyarapodott a Székely földről Kolozs-
várra áttelepedett unitárius hívekkel. A város nagy kiterjedése mellett, a legin-
kább munkásokból álló és külvárosokban lakó hívek a központi fekvésű unitárius 
templomot nehezen tudták látogatni. Ezért a kolozsvári unitáriusok elhat ározták, 
hogy Ko lozsvár egyik külvárosában, ahol a legtöbb unitárius lakik, imaházat épí-
tenek. Az Írisz-telepen felépült új imaház telkét az unitárius Nőszövetség adomá-
nyozta a híveknek. Az épületet közadakozásból emelték.

A szép imaház két tágas teremből áll. Az egyikben előadásokat és felolvasá-
sokat tartanak. Az Írisz-telepi unitáriusok buzgón láto gatják az új imaházat, ahol 
Nagy Ferenc missziós lelkész hirdeti számukra az Igét.

 Ellenzék, 1941. 05. 28.

Szobor- és zászlószentelés az Írisz-telepi kápolnában

KOLOZSVÁR, május 28. (Saját tud.) Bensőséges ünnepség keretében szentelte 
fel Veress Ernő vikárius, h. plébános, pápai kamarás a Jézus Szíve-szobrot és 
ugyancsak a Jézus Szíve-zászlót a Zsigmond király úti Szent József-kápolnában. 
A szobrot a kápolna egy névtelen jóte vője, a zászlót pedig Lőke József család ja 
adományozta. Az ünnepély bensőségét az a körülmény is emelte, hogy körülbe-
lül száz Írisz-telepi gyermek vett részt az el sőáldozásban. A szent áldomás után 
Csendőr Jenő Írisz-telepi vezetőlelkész társas reggelit adott az első áldozáson 
részt vett kisgyermekeknek. A szentmise után Veress Ernő vikárius megható be-
széd keretében emlékezett meg az elesett hősökről, majd a hívek nagy seregével 
közös imát mondatott értük. A zászlószentelési ünnepség keretében rendezték 
meg az Írisz-telepen az Anyák Napját is, műsoros délutánnal egybekötve. Egyes 
kis műkedvelők, Komor Zoltán és Fejér Magda kedvesen játszották el Csendőr 
Jenő vezetőlelkész Két árva keresi az anyaszívet című kis mesejátékát. Az előadás 
előtt Magyar Erzsébet szavalta el hatásosan a mesejátékhoz írt prológust.
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EK Kovács Sándor

János Zsigmond fejedelem

Magyarország választott királya és Erdély első fejedelme 1540. július 7-én Bu-
dán, a királyi palotában látta meg a napvilágot. Az újszülött királyi sarjhoz nagy 
reményeket fűzött az ország, és még ennél is nagyobbakat a boldog apa, Szapolyai 
János. Az „öreg” király nem sokáig örvendhetett fiának. Tizenegy nappal gyer-
meke születése után Szászsebesen meghalt anélkül, hogy fiát egyszer is látta vagy 
karjába vette volna. Az ifjú királynét és csecsemőjét megpróbáltatások hosszú sora 
várta, és hiába volt a sebtében összehívott királyválasztó országgyűlés, mert a Rá-
kos mezején királlyá választott félárva csecsemő nem űzhette el a Pannónia fölött 
gyülekező vészfellegeket. A fátum – amelynek Izabella egész életében játékszere 
volt – játszadozott Magyarország és választott királya sorsával. Eszköze ezúttal 
is a török volt. Nagy Szulejmán 1541. augusztus 31-én évi tízezer forint adó fejé-
ben Erdély, a Tiszántúl és a Temesköz kormányzását Izabella királynőre és Fráter 
Györgyre bízta. Ezzel Magyarország három részre szakadt. Az özvegy anyakirály-
né fiával és udvarával Erdélybe költözött, és így a kormányzás súlypontja a keleti 
országrészbe került át, a „keleti magyar királyság” fővárosa pedig Gyulafehérvár 
lett. A tényleges kormányzás Fráter György kezében összpontosult, és hiábavaló 
volt Izabella minden kísérlete, a barát kezéből nem tudta kiragadni a kormánypál-
cát. 1549 szeptemberében a nyírbátori egyezményben a barát felajánlotta a Habs-
burgoknak Erdélyt és a Partiumot. Kárpótlásul Izabellának és János Zsigmondnak 
két sziléziai hercegséget és 100 000 forintot helyeztek kilátásba. A megállapodás 
értelmében 1551 nyarán csekély számú Habsburg-hadsereg érkezett Erdélybe, 
hogy a kormányzást átvegye. Izabella a fátum ellen nem harcolhatott, és a koronát 
és tartozékait a felvinci mezőn átadta Castaldónak. Erdély Ferdinánd hatalma alá 
került, de György barát a Habsburg bizalmatlanság áldozata lett, 1551. december 
17-én Alvinc várkastélyában Castaldo zsoldosai felkoncolták.

Izabella 1551 augusztusában, mielőtt megvált volna országától, a legenda sze-
rint a Meszes hágón még egyszer visszanézett, és egy tölgyfába belevéste latin jel-
igéjének kezdőbetűit: S. F. V. Sic fata volunt (A sors akarta így). A kifürkészhetetlen 
sors azonban úgy hozta, hogy 1556-ban az erdélyi rendek hazahívták Izabellát és 
János Zsigmondot. Az özvegy királyné fordulatokban gazdag élete 1559. szeptem-
ber 15-én ért véget, testét a gyulafehérvári székesegyházban helyezték nyugalom-
ra. Az anyakirályné halálára Csáky Mihály kanonok írt latin epitáfiumot.

A vészfellegek Izabella halála után sem vonultak el Pannónia fölül. A 19 éves 
János Zsigmond örökölte ugyan a hatalmat, de örökölte az országépítés gondját-
baját is. Magyarország választott királya és Erdély első fejedelme megítélését fele-
kezeti hovatartozása kedvezőtlenül befolyásolta. A középtermetű, szőke, vékony-
csontú fiatalember szenvedélyes könyvbarát volt, nyolc nyelven beszélt, kiválóan 
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lovagolt és rajongott a muzsikáért, maga is jeles lantos hírében állt. Minden, amit 
felróhatunk neki: nem vitéznek nevelték. Ő nem is akart hadvezér lenni. Lelkét 
sokkal inkább foglalkoztatta a szent tudomány, hogysem lóra kapva győztes csa-
tákra vezesse hadseregét. János Zsigmondnak örök érdeme, hogy Erdély rendjeivel 
Európa-szerte páratlanul toleráns valláspolitikai rendszert alkotott meg. Egyház- 
és művelődéspolitikája tette és teszi őt igazán naggyá történelmünkben, nem meg-
vívott csatái. Külső és belső ellenség szorításában azon fáradozott, hogy országá-
nak Szászsebesen egyetemet alapítson, hogy a reformáció során kialakult vallási 
irányzatok és közösségek békében éljenek egymás mellett, hogy ne a kard, hanem 
a szó hozzon megbékélést a protestáns teológiai irányzatok és politikai pártok kö-
zött. Az 1560-as évek csatazajtól és vallási vitáktól voltak hangosak. A „keleti ki-
rályságban” Balassa Menyhárt árultatása, majd a székelyek felkelése kényszerített 
fegyvert az uralkodó kezébe. Az északkelet-magyarországi csatározások, a török 
1566. évi hadjárata és a belső vallási viták próbára tették az országot. A fejedelem 
unitárius tanácsosaira és Dávid Ferenc udvari papjára hallgatva 1568 januárjában 
a tordai országgyűlésen olyan vallásügyi határozatot hozatott, amely békét és har-
móniát teremtett az erdélyi fejedelemségben. 1570. augusztus 16-án, a Speyerben 
megkötött szerződésben János Zsigmond I. Miksa javára lemondott a választott 
magyar királyi címről, és helyette fölvette az Erdély és Magyarország részeinek fe-
jedelme titulust. A szerződésben azt is elismerte, hogy a Szapolyai-család kihalása 
esetén Erdély és a Részek a mindenkori magyar királyra szállnak. 1571. március 
14-én János Zsigmond utód nélkül hunyt el. Testét a gyulafehérvári székesegy-
házban helyezték nyugalomra. Az első unitárius fejedelem s az utolsó választott 
magyar király fölött Dávid Ferenc és Johann Sommer mondott temetési beszédet. 
Latin epitáfiuma így hangzik Tóth István magyar fordításában: „János Zsigmond 
hamvai vannak e sírba bezárva: / Az élő lelkiismeret. / Kormányzása alatt / Pan-
nónia földje virágzott, / S boldoggá tett más földet is. / A vezetése alatt felidézte a 
jámbor erényt, és / Az éjbe tiszta fényt hozott. / Fáradozott, hogy Krisztust helye-
sen újrabecsüljék, / S becsüljük újra az Urat.”

Az 1901-ben épült kolozsvári Unitárius Kollégium homlokzatán, közvetlenül a 
főbejárat fölött két kagylódíszes bemélyedés látható. Az eredeti tervek szerint itt 
János Zsigmond és Dávid Ferenc szobra kapott volna helyet. Pénz hiányában a szo-
borállítás 1901-ben elmaradt. Százhárom esztendő elteltével Miholcsa József szob-
rászművész kivitelezésében készült el Magyarország választott királyának és Er-
dély első fejedelmének mellszobra, amelyet 2004. március 15-én Marossárpatakon, 
a református templomkertben, Szent István király szobra szomszédságába helyez-
tek el.

2013. szeptember 20-án avatták fel a Sepsi József szobrászművész által készí-
tett János Zsigmond-szobrot a fejedelemről elnevezett Unitárius Kollégium díszter-
mében. Bízunk benne, hogy Erdély első fejedelmének szobrai nemcsak a templom-
kertek vagy dísztermek „kellékei”, hanem a fejedelem szelleme vallási türelemre, 
a művészetek és a tudományok szeretetére ihleti a ma emberét is.
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SZeptember 4-én Octavian Buracu (1932–1995) geológusra és politi-
kusra emlékezünk halálának a 25. évfordulóján. Bukarestben végez-
te az egyetemet, ott doktorált. 1977-ben került Kolozsvárra. Itt 1989 

decemberében a forradalmi változások egyik vezéralakja, a Nemzeti Megmen-
tési Front megyei elnöke. Szorgalmazta a nemzetiségek együttműködését, erre 
Dialog Interetnic (Etnikumok közötti párbeszéd) elnevezéssel társaságot is alapí-
tott. A II. B parcella délkeleti sarkához közel lévő sírját többször megrongálták.

Szeptember 15-én Dezső 
Ervin (1918–1995) egyete-
mi tanár halálának lesz a 
negyedszázados évfordulója. 
Pozsonyban született, a  bu-
dapesti műegyetemen tanult, 
ott lett tanársegéd. 1948-ban 
került a Bolyai Egyetem-
re, 1978-ban nyugdíjazták a 
Babeş–Bolyai Egyetemről. Fi-
zikai tudományos és népsze-
rűsítő írások szerzője. A neo-
lóg zsidó temetőben nyugszik.

Szeptember 18-án Görög 
Ferenc (1881–1970) történész 
emlékét idézzük fel halálá-
nak félszázados évfordulóján. 
Szászvároson született, az ot-
tani református Kun Kollé-
giumban érettségizett 1899-
ben. A  kolozsvári egyetemen 
szerzett 1904-ben doktorá-
tust, majd történelem–latin 
szakos tanári diplomát. 1903 
őszétől egykori iskolájának a 
taná ra, utóbb igazgatója volt, 
megszüntetésekor összeál-
lította annak emlékkönyvét 
(1925). Később a kolozsvári 
Minerva Műintézet élén ját-
szott fontos szerepet. Számos 
történelmi tanulmányt írt, 
gyűjteményes kiadványokat 
rendezett sajtó alá, 1935-ben 
közrebocsátotta A  magyar 
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nemzet történetét két kötetben. Sírja a Lutheránus temetőben, a Bodor-kert dél-
nyugati sarkánál található.

Szeptember 24-én lenne százéves Bágyuj Lajos (1920–1984) építész. Buda-
pesten végzett építőipari szakiskolát. Azután a műemlékek restaurálására szako-
sodott autodidakta módon. Neve egybeforrt a főtéri Szent Mihály-, a Farkas utcai 
református, valamint a Ferenc-rendi templo m, továbbá a vajda hunyadi vár és a 
gyulafehérvári székesegyház 1950-es és 1960-as évekbeli restaurálásával. Sírja a 
Kertek parcella egykori Fekete-kertjében van.

Szeptember 24-én Molnár Jenő (1920–2007) földrajztudós is százéves lenne. 
Karánsebesen született és végezte iskoláit. 1940-től a Ferenc József Tudomány-
egyetem hallgatója, itt szerez történelem–földrajz szakos diplomát és 1945-ben 
doktorátust. Az  Állami Kereskedelmi Fiúiskolában kezdte pályáját, 1947-től a 
Református Kollégiumban tanított. 1949-ben a Bolyai Egyetem földrajz tanszé-
kén lesz adjunktus, majd a Babeş–Bolyai Egyetemen tanszékvezető előadótanára 
1982-es nyugdíjazásáig. Mivel korábbi doktorátusát nem ismerték el, 1972-ben 
újra megszerezte a tudományos fokozatot. Főleg gazdasági és kultúrföldrajzzal 
foglalkozott. Betonsírban nyugszik a Lutheránus temető legfelső parcellájában.

Szeptember 28-án Somló Bódog (1873–
1920) professzor tragikus halálának van a 
centenáriuma. Pozsonyban született Fleischer 
Lipót mérnök fi aként. Kolozsvárt 1899-ben 
jogbölcseletből, 1903-ban politikából szerzett 
magántanári képesítést. 1905-ben nevezték ki 
a Ferenc József Tudományegyetem jogbölcselet 
és nemzetközi jog tanszékére. Az  egyik legje-
lesebb neokantiánus jogfi lozófussá nőtte ki 
magát, szociológiával is foglalkozott. 1918-ban 
a pesti egyetemre távozott, de a Tanácsköztár-
saság bukása után állását elvesztette. Buda-
pesten nem tudott boldogulni, elkeseredetten 
jött Kolozsvárra, s édesanyja halálának ötödik 
évfordulóján az ő házsongárdi sírja fölé akasz-
totta fel magát. „Zsidónak született, katolikus 
lett és mint felekezeten kívüli halt meg” – ír-
ták róla. Temetésén Ravasz László református 
püspökhelyettes mondott felekezethez nem 
kötődő beszédet. Sírját a Lutheránus temető-
ben másnak adták ki, aki nevét is letöröltette 
a kőről. Tiltakozásunkra az egyház kis táblára 
íratta fel nevét a sírkert bejáratánál. Újabban a 
Somló Bódog Társaság egy modern vonalú sír-
emléket helyezett el a sírkert bejáratánál.
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Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek, 
A nyelv ma tündérvár és katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul. 
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, 
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!
És aki költő, az legyen király, 
És pap, és próféta és soha más, 
Nem illik daróc főpapi talárhoz, 
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely, 
Ki borát issza: Élet borát issza,
Előre néz s csak néha-néha vissza –, 
S a kelyhet többé nem engedi el!
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Gyalui Farkas emlékeiből (2)

Az 1920. év legfontosabb eseménye a könyvtárban a királyi pár és család lá-
togatása, továbbá az év folyamán a személyzet elhelyezkedése, jobban mondva a 
könyvtári egész személyzet eskütétele. Joggal mond ható, hogy ez év a könyvtár 
újabb történetének egyik fontos fejezete.

[…] február 2-án történt meg a királyi család emlékezetes látogatása a könyv-
tárban. A Felségek a központi egyetemet, a diákotthont látogatták meg s utána 
a könyvtárt.

Kora reggel detektívek jelentek meg a könyvtárban, s ott végigvizs gálták a 
szuterénhelyiségeket. Két detektív Cserei Árpádot, a mi derék fűtő mechaniku-
sunkat le akarta tartóztatni, mert az egyik fiókjában egy kis panganétot talált, 
mely nem volt nagyobb egy kenyérvágó késnél, azon célt is szolgált. Kértem őket, 
hogy ne bántsák Csereit, mert hisz itt szó sincs semmiféle rossz szándékról, ők 
fontoskodtak, hogy ezt neki nem volt szabad tennie. Ekkor rájuk szóltam: Kérem, 
ha azonnal nem engedik el ezt az embert, én távozom, fogadják Önök a Felsége-
ket, ha itt erőszakoskodnak. Erre eltűntek, azaz menni akartak, de rájuk szól tam 
– ehelyett jöjjenek, vizsgálják át a termeket is mindenütt. Bejártunk mindent, 
persze semmi gyanús nem volt.

Most aztán érkezni kezdtek a vendégek, köztük egy régi jó ismerő söm, Iorga 
Miklós egyetemi tanár, ezúttal a román képviselőház el nöke. Évekkel ezelőtt 
volt a könyvtárban, s ott természetesen szívesen fogadtam, házamhoz is hívtam, 
akkor nagyon csöndes tudós volt. Most magas érdemekkel ékesítve látható és 
érthető önérzettel és méltóságtel jes fellépéssel jött fel. Vous ici! – kiáltott fel 
örömteljes meglepetéssel és melegen gratulált, hogy helyt maradtam, ami úgy-
mond nemzetközi tudományos szempontból is kötelességem volt. Fenomenális 
memóriá jának példáját adta, mert azt kérdezte tőlem, hogy mit csinál feleségem 
és két gyermekem. […]

Most kitört az egyetemi tanár Iorgából, kérte, hogy a román vonatko zású 
okleveleket, melyeket az akadémia kiadott, adjam át neki. Minden pillanatban 
érkezhetett a király, nekem kellett a bejáratnál fogadnom – mondtam Iorgának, 
hogy én most nem mozdulhatok –, de intézkedem, hogy amennyire lehet, meg-
kapja, amit kíván. Tényleg, ki is keresett Ke lemen Lajos néhány oklevelet, és azt 
át is adtam neki, de nem jutott hoz zá, hogy a királynak megmutassa. A könyvtár 
előcsarnoka ragyogó képet mutatott. Nem tudok névsort adni, mert a vendé-
gek nem írták be nevü ket mind a vendégkönyvbe. Az egyetem ünnepélyén ott 
voltak a diplo máciai képviselők, mind Bukarestből, az amerikai követ, Wopika, 
továb bá Van Veren Dyke hollandiai követ, Martin Franklin olasz követ, Rattigan 
Nagy-Britannia részéről, Cahnbohn Franciaország részéről, Ramon de Bastiero 
Spanyolország, Morawsky Lengyelország, Szifienosz Görög ország részéről. Hogy 
ezek közül kik voltak jelen a könyvtárban, nem tudom, oly tömeg volt. […]
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Fél 12-kor megérkezett a királyi család, a  lépcsőlejáratnál eléje siettem, és 
ott Ferdinánd királynak, Mária királynénak, Elisabeta hercegnőnek és Károly 
trónörökösnek Puşcariu rektor bemutatott. Mindenekelőtt franciául engedelmet 
kértem a Felségtől, hogy ezen a nyelven beszélhessek, mert románul még nem 
tu dok elég folyékonyan. Kérem, beszélhet franciául vagy németül – szólt a király. 
Szívesen beszéltem volna németül, de annyi diplomata volt ott, másrészt a né-
met nyelv helyett a hivatalos diplomáciai nyelv alkalma sabbnak látszott előttem. 
A király a lépcsőn feljövet így szólt: Örömmel hallottam, hogy helyén maradt, 
és a könyvtár zavartalan menetét biztosí totta ezáltal. Legyen róla meggyőződve, 
hogy helyesen járt el, és ezt kö szönöm is. A tudománynak semmi köze sincs a po-
litikához. (La science ne rien de kommun avec la politique.) Ezután bevezettem 
a királyi csalá dot a katalógusterembe, onnan a nagy olvasóterembe. Itt, mikor 
mutat tam a Felségeknek, hogy a hölgyeknek külön választott helyeik, asztalaik 
vannak, a király tréfásan rám szólt mosolygó szemrehányással: Ah, Ön különvá-
lasztja a két nemet. (Ah, vous separés les deux sexes.) A királyi családdal együtt 
nagy közönség hullámzott, a király pár szót angolul is szólt a királynéhoz, Er-
zsébet hercegnő elragadóan szép leány, a  trónörö kös rosszkedvű volt. Később 
megkérdeztem Iorgától, hogy miért. Meg van neki a maga oka – mondotta, én 
meg nem firtattam. […]

Senki se jött oda mellénk, a királyi pár teljesen rám volt bízva, az ol vasótermek 
után a díszművek termébe vittem fel a Felségeket, s ott mutogatni kezdtem a ki-
állított könyveket. A Guttmann-féle hártya kötések pompás színes művei a király-
nénak tetszettek. A király egy Plantin–Moretus nyomtatványt, mint jó ismerőjét 
nézegetett és kér dezte, hogy nem jártam-e Anversben. Jártam, Felség – felel-
tem –, s ott láttam a Plantin Múzeumot. Bravo – mondta a király – ugye, milyen 
gyönyörű intézmény. A királynét érdekelte egy szép Cavarni-kötet egy kori kötés-
ben és Rohonyinak, a mi könyvkötőmesterünknek szép könyvkötései. Kérdezte 
tőlem, hogy vajon lehet-e anyagot kapni ezek hez a szép, modern kötésekhez, 
mert ő maga óhajt néhány kötést csi náltatni. Felséged részére lesz anyag – mond-
tam. A díszművek terme tele volt közönséggel, Iorga beszélgetett, fel s alá járkált 
a közönség, nyoma sem volt az aggodalmas szigorú etikettnek, inkább családias, 
tiszteletteljes, de éppen nem feszes spanyol etikett volt. Ellenben az bosszantott, 
hogy Ghibu államtitkár folyton sürgetett – kérem, le kell mennünk ismét a nagy 
olvasóterembe, a Felségnek ott valami dolga lesz. Puşcariu rektor is már sürge-
tett, hogy kifogyott az időnk. A király, aki elmerülve nézegette az elzevireket, 
egy erdélyi 17. századbeli nyomtatványt, melynek címlapját hangosan olvasta, 
továbbá egy Apafi Mihályné Bornemisza Anna tulajdonát képező szép kötésű 
könyvet, férjének fordítását, melybe a fejedelemasszony saját kezűleg beírta, 
hogy „olvastam”. Egyszerre hozzám fordult: Kérem, volna-e oly szíves nekem 
egy 16. századbeli erdélyi kalendáriumot adni? Erre valaki a környezetben tisz-
teletteljesen megemlíti, hogy már kevés az idő, a király mosolyogva szól: Annyi 
idő talán lesz, amennyi idő alatt az igazgató úr a könyvet lehozza. Én akkor már 
az ajtónál voltam, persze rögtön men tem a régi magyar könyvtárba, a kulcsokat 
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előrelátásból zsebemben készen tartottam és pár pillanat múlva hoztam a Felség-
nek a mi uniku munkat, a Krakkóban, 1539-ben nyomtatott kalendáriumot, mely 
magyar nyelvű volt. Nagy érdeklődéssel nézegette. Eközben valamelyik úr kérte 
a királyt, hogy legyen szíves, fáradjon le a nagy olvasóterembe, hol várják. A ki-
rály lejött, nem tudtam, miről van szó, előzetesen láttam lakájokat jönni valami 
skatulyákkal, naiv módon azt hittem, hogy valami büfét állítanak föl. Mikor az 
olvasóterembe értünk, kitűnt, hogy nem ott lesz az aktus, miért a királynak le 
kellett jönnie, s amiért oly türel metlen zavarták őt folyton. A király bosszúsan 
kifakadt, ejnye – úgy mond – mennyire vezetnek! Kérem – fordult hozzám –, 
Igazgató úr, Ön jól vezetett eddig is, vigyen tovább is. Bevezettem a gyűléste-
rembe a Felségeket, ha már egyebet nem mutathatok már a könyvtárból. (Még a 
szép előadási termet is megmutattam az első emeleten.) A gyűléste rem tele volt 
már közönséggel, még mindig nem értettem, hogy miről van szó. A gyűlésterem 
asztalára kikészítettem előre a külön vendég könyvet, és megkértem a Felségeket, 
hogy írják be nevüket. Úgy a király, mint a királyné töltőtollat vettek elő és azzal 
írták be nevüket a vendég könyvbe, utánuk Elisabeta és Carol. A Felség ezt írta: 
Ferdinand Rege nagy, erőteljes vonásokkal, a királyné: Maria, e  lapra írattam 
Nicolae herceg nevét, akit magam kalauzoltam.

Most a királyné Őfelsége leült egy székre az asztal szélén, a király pedig ér-
demrendeket osztott szét személyesen az egyetemi tanács tagja inak, Ghibu ál-
lamtitkárnak és a külföldi egyetemek képviselőinek. A ládákban tehát nem enni-
való, de csemege volt. Rajtam a rémület hősége és hidege futott végig, Istenem, 
ha a Felség nekem is ad érdemrendet, a magyar közönség egy része ezt rosszné-
ven veszi, mennyi gyanúnak leszek kitéve. De az udvari emberek, elsősorban a 
király sokkal tapinta tosabb volt, és nem kaptam érdemrendet. Mialatt a szétosz-
tás folyt, a király egy kis tokban átadta az érdemrendeket az illetőknek, kiknek 
ne vét felolvasták, és kezet fogott mindenikkel, az  alatt a királyné Őfelségé vel 
beszélgettem. Kérdezte, hogy vannak-e angol könyveink. Elmond tam, hogy sok 
angol könyvünk van, hogy Kolozsvárt szeretik az angol irodalmat, Európában 
Németország előtt talán, már itt Shakespeare-darabokat adtak, és Kolozsvárt an-
gol klub volt, melynek könyvtára volt, és ez ma is létezik. Elmondtam, hogy ma-
gam is milyen élvezet tel olvasok angolul, s a felséges asszony kérdésére azt, hogy 
Kipling, Dickens kedves íróim. Említettem, hogy Marie Corelli kedves írónőm, de 
azt írták róla, hogy regényeit nem maga írja. Dehogynem – felelte a királyné –, 
én is tudok erről a meséről, de nem igaz. A királyné ezután kijelentette, hogy 
angol könyveiből szívesen ad a könyvtárnak, amire szükségünk van. Eddig még 
nem találtuk ki a módját, hogy mi ként mutassuk ki, mire van szükségünk. Erre 
az összes meglevő angol könyvek katalógusát kellene elkészíteni, azt pedig nem 
lehetett. Eköz ben a király befejezte a kitüntetések szétosztását, és a teremben 
hozzám lépett és kezét nyújtva így szólt: Köszönöm a nagy élvezetet, melyet 
nekem a könyvtár megmutatása által szerzett. Attól tartok, Felséges uram, hogy 
túlságosan fárasztottam. Dehogy – szólt a király – az, aki nekem ilyen gyönyö-
rű dolgokat mutatott, élvezetet okozott, nem fá rasztott. Erre megköszöntem a 
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Felségnek, s kértem, hogy vegye védel mébe a könyvtárt, főleg azért védje meg, 
hogy ne politizáljanak vele, hanem hogy a tudományos feladatát akadály nélkül 
teljesíthesse. Ekkor már mentek a folyosóra, itt a király folytatta: Szívesen fogom 
azt tenni, ismétlem Önnek, hogy a tudománynak mi köze sincs a politikához. 
Bármikor forduljon egyenesen hozzám, ha a könyvtár ügyében szüksé gesnek lát-
ja. Ismételten köszönöm fáradságát, és azt, hogy hűségesen könyvtára mellett 
maradt. Ezzel kötelességét teljesítette.

A király, a hercegné, a trónörökös kezet adtak, a hölgyek köszönték a kalauzo-
lást. A trónörökös szó nélkül adott kezet. Mikor a Felségek már a kapunál voltak, 
odalépett hozzám Maniu Gyula, az Erdélyi Kor mányzótanács elnöke, és melegen 
köszönetet mondott azért, hogy a királyt és a királyi családot oly sikeresen kala-
uzoltam. A Felség nagyon meg volt elégedve, és ezt itt mindenkinek ki is nyilvá-
nította. Csak arra kérem elnök urat – mondtam (a beszéd magyarul folyt) –, hogy 
legyen szíves akadályozza meg, hogy a könyvtár működését bármiféle politiká-
val megzavarják. Maniu melegen kezet szorított, s biztosított róla, hogy mindent 
megtesz, ami tőle telhet a könyvtár érdekében. Érdekes, hogy a király és a királyi 
család távozásakor cinematográfi ai felvételeket készí tettek. Én a trónörökös mö-
gött jól látszom, s egészen előtérben va gyok, mikor Maniuval beszélek.

Gyalui Farkas: Emlékirataim (1914–1921). Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket 
és az előszót írta Sas Péter. Művelődés Egyesület, Kolozsvár, 2013, 369–376.
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Tárkony

Erdélyi konyhánk jól ismert fűszere, amely frissen és szárítva egyaránt hasz-
nálatos. Kissé kesernyés, csípős ízű, illóolajának illata leginkább az ánizsra em-
lékeztet. Elsősorban az emésztésre hat jótékonyan, enyhíti a hasi görcsöket és 
növeli az étvágyat is. Salátákhoz, ecetes savanyúság eltevésére, ecetek, levesek, 
főtt húsok, vadhúsok és főzelékek ízesítésére használatos. Nagyon ízletes ételek 
készíthetők tárkonnyal, de érdemes odafi gyelni az adagolásra, mert a szükséges-
nél nagyobb mennyiségben keserűvé teheti az ételt.

Rántott sajt tárkonyos mártással

Hozzávalók:
Mártáshoz:
diónyi vaj,
apróra vágott 
tárkonylevelek,
1 ek liszt,
2 dl tej,
2 ek joghurt vagy tejföl,
só,
bors

A mártást besamelszerűen 
készítjük, azzal a különbség-
gel, hogy a vajon megfony-
nyasztjuk az apróra vágott 
tárkonyleveleket. Miután fel-
öntve tejjel, kevergetve besű-
rűsödik, adjuk hozzá a tejfölt. 
Melegen fogyasszuk a frissen, ropogós bundásra sütött rántott sajtok mellé, me-
lyek panírozásához érdemes a nagyobb szemcséjű panko morzsát használni. Azok 
számára, akik nagy tejtermék-rajongók, ez a fogás remek csemege.
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Sólyomfélék

Falvak és városok különleges 
madarai a sólymok. Hírnevüket el-
képesztő sebességüknek, kitűnő lá-
tásuknak, változatos színezetű tol-
lazatuknak és jellegzetes vadászati 
stílusuknak köszönhetik. Ismertető-
jegyük hosszú, hegyes, sarló formá-
jú szárnyuk.

Leírás, előfordulás
A  sólymok (sólyomfélék csa-

ládja) kistestű ragadozó madarak, 
amelyek egységes csoportot képez-
nek. Vadászatra specializálódtak: 
kecses test, élénk és gyors repülés, 
erőteljes karmok és hegyes, görbe 
csőr. Minden faj szeme alatt van 
egy „bajusznak” vagy „bajuszsáv-
nak” nevezett sötét folt.

Szinte a világ minden táján elő-
fordulnak. Falvakban és városok-
ban, erdők szélén, parkokban, ker-
tekben élnek. Egyes fajok Kolozsvár 
belvárosában is fészkelnek. Költési 
időszakban megfi gyelhető a város 
nagyobb méretű zöldövezeteiben 
például a vörös vércse és a kabasó-
lyom, melyek főként a varjak elha-
gyott fészkeit foglalják el.

Táplálkozás, költés, vonulás
Nappali ragadozók, táplálékuk 

változatos: kisemlősök, hüllők, két-
éltűek, kistestű madarak, rovarok 
stb. Gyors repülők. Sok esetben a 
zsákmányt röptében kapják el.

A csoport minden tagja aktívan 
vadászik, két különböző stratégi-
át alkalmazva: vagy egy helyben 
repül (szitál) a magasból kémlelve 

Kék vércse. Fotó: Daniel Petrescu

Vörös vércse. Fotó: Emil Todorov

Kabasólyom. Fotó: Răzvan Zinica
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zsákmányát, vagy követi azt és nagy sebességgel támad. Ezt kitűnő binokuláris 
látásuk teszi lehetővé. A sólymokra jellemző a felső csőrkáva éles kitüremkedése 
(sólyomfog), amely a zsákmány megölésére szolgál.

Fészekaljuk többnyire 2-4 tojásból áll, és általában a tojó költ. A költési idő 
változó, a kisebb fajoknál általában 28 napig tart, a nagyobb fajoknál 35 napig.

A csoporton belül találunk mind vonuló (kék vércse, kis sólyom), mind állan-
dó, helyben maradó fajokat (vörös vércse, vándorsólyom).

Képviselő fajok: Romániában rendszerint 6 fajjal találkozhatunk, melyekből 
5 itt költ: kék vércse (Falco vespertinus), vörös vércse (Falco tinnunculus), vándor-
sólyom (Falco peregrinus), kabasólyom (Falco subbuteo) és kerecsensólyom (Falco 
cherrug), egy pedig a kis sólyom (Falco columbarius) téli vendégünk.

Hogyan segíthetsz nekik
Városokban tálcák vagy nyitott, méretnek megfelelő faládák kihelyezésével 

segíthetjük a megtelepedésüket (főleg vörös vércse) fákra, gazdasági épületekre 
vagy akár oszlopokra, a szántóföld közepén pedig a célnak megfelelően kialakí-
tott vércseládákat érdemes kihelyezni.

Lehetőleg el kell kerülni a rovarok és rágcsálók vegyszeres irtását, amely csök-
kenti a táplálékbázist, szélsőséges esetben akár mérgezéses pusztulást is okozhat.

Mitológia
A sólyom számos sólyomalakú isten ábrázolásával talán az egyik leggyakrabban 

megörökített madár. Főként Ízisznek és Nephthüsznek kölcsönzik alakjukat.
Az  ókori egyiptomiak uralkodójukban a sólyomalakú égisten, Hórusz földi 

megtestesülését látták. Ré Napisten fia Hórusz, akit sólyomfejjel ábrázoltak és a 
felkelő napot személyesítette meg. Hórusz az égisten, akinek jobb szeme a nap, 
bal szeme a hold, hasi oldalának pettyes tollai a csillagok, szárnyai pedig az 
égbolt. Az ő szárnycsapásai okozzák a szelet. Az egyiptomi mitológiában a ki-
rályság létrejötte a világ teremtéséhez kapcsolódik. Az első király, így a királyság 
megteremtője maga a teremtőisten, a sólyomalakú Ré volt. Hórusz és Ré mellett 
számos sólyomalakú istent tiszteltek az ókori Egyiptomban. 

A skandináv mitológiában is előfordul a sólyom ábrázolása. Loki isten sólyom-
má változva lopja vissza az ifjúság aranyalmáit.

Vörös vércse (Falco tinnunculus)
Európa legelterjedtebb sólyomfaja. A nemek színezete nagyjából hasonló, vö-

rösesbarna hátoldallal, de a hím színei élénkebbek, feje pedig kékesszürke (a 
tojóé barnás). Hasa sokkal világosabb, sűrűn, feketén pettyezett. Románia egész 
területén elterjedt a Duna-deltától a magas hegyvidékig nyílt élőhelyeken.

Főleg rágcsálókkal táplálkozik (de elfogyaszt hüllőket, kistestű madarakat 
vagy rovarokat is), melyeket pár méteres magasságból, egy helyben lebegve (szi-
tálva) kémlel. Mint minden sólyomnak, látása kitűnő.
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VÍZSZINTES
  1. Láb része
  5. Attila névváltozata
10. Csökken-e a szintje
12. Árut értékesít
13. Olaszország fővá-

rosa
15. A többiek
18. Ilyen lap van a 

vendéglőben
19. „A” jutalom
20. Juhlakás
22. T-vel az elején: 

Tamásé
24. Gyors ellentéte
25. Fertőző bőrbeteg-

ség, apró atkafaj 
okozza

FÜGGŐLEGES
  1. A megfejtés
  2. Kopó közepe!
  3. A színarany 24 ...
  4. Tartozik valakinek
  6. Magad
  7. Az élen halad 

(két szó)
  8. Ház bérlője
  9. Erdei Dénes 

monogramja
11. Szimmetrikus női 

név
14. Verdi opera (AIDA)
16. Brekegő állat
17. Mely személy, mely 

tárgy (két szó)
20. A közepén halk!
23. Duplázva: Csukás 

István sárkánya

1930 tavaszán a képzőművészek egy ma 
is működő országos szervezetet hoztak 
létre, és megrendezték bemutatkozó 
kiállításukat. 1994-ben Marosvásárhe-
lyen, majd ismét kolozsvári székhely-
lyel folytatta tevékenységét a rejtvény 

megoldásában megnevezett szervezet.
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Bánff y Miklós Huszonöt év c. művéből (1945) idézünk: „Amennyire szép és a nemzethez 
méltó, hogy mártírjait szívében viseli, annyira hátrányos a közönség politikai nevelése 
szempontjából, ...” (folytatás: vízsz. 4., függ. 1., függ. 13., függ. 17.)

VÍZSZINTES: 1. Az egyik szülő 12. Japán 
fi zikus (Hantarō) 15. Vajon csodálkozó? 16. 
Monofonikus 18. Vanádium, deutérium, trí-
cium vegyjele 19. Helyzeti középérték (a sta-
tisztikában) 20. Cigánygyerek 22. Kolozs me-
gyei község 23. Három ívperc! 25. Japán ős-
lakói 27. Átlátszó cellulózhártya 30. Január 
elseje 31. Személyes névmás 33. Királypárti 
35. ...-ámmal 37. Osztrák nagyváros 38. Az 
egyik világtáj 40. Juhászgazda (tájszó) 
41. Néma utazás! 42. Szamárhang 44. A má-
sodik személy 45. Valahová időben eljutó 49. 
Némileg felseper! 50. Sajtkészítés mellékter-
méke 52. Megfutamodó 54. Ókori nép a mai 
Románia területén 56. Dél-amerikai fa, kér-
géből állítják elő a kinint 58. A felsőfok jele

FÜGGŐLEGES: 2. Oldalak (angol) 3. Ideg-
központ 4. Ideszállítá 5. Akciófi lm Kris 
Kristoff erson főszereplésével (1978) 6. Spa-
nyol és albán autójelzés 7. Szóbeszéd, hír-
név (idegen eredetű szóval) 8. Az ő ausztráli-
ai futómadara 9. Ló (székelyeknél) 10. Félre-
húzzad 11. Halogén kémiai elem 21. Menek-
vés, megoldás 24. Rajna-vidék-... (Németor-
szág szövetségi tartománya) 26. Újév hangzói 
28. Részleteiben elolvas! 29. Majdnem nincs! 
32. Fohász 34. Színházi előadás időpontját, 
szereposztását ismertető kiadvány 36. Párat-
lanul moccan! 39. Vendéglői lap 41. Nincsen 
rózsa ... nélkül (szólás) 43. Összedobált fák! 
46. Arra a helyre helyezé 47. Európai Labda-
rúgó-szövetség (röv.) 48. Díszterem 51. Vonal 
közepe! 53. Én, ..., ő 55. Q! 57. Hamis
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Október Mindenszent hava. Magvető 
hava. Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások

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

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

1 140 éve, 1880-ban alapították az Ellenzéket, Kolozsvár leg-
hosszabb életű újságját, mely 1944 októberében szűnt meg. 
40 éve, 1980-ban hunyt el Kolozsváron Maxim Éva zenei 
tankönyvszerző (*1930. december 5., Kolozsvár).

2 Péntek Örs, Petra Szt. Őrzőangyalok Örs – régi magyar személynév, 
a magyarokhoz csatlakozott kabar 
törzsek egyikének nevéből.

2 390 éve, 1630-ban zajlott a karok és rendek eskütétele 
Bethlen István fejedelem előtt a kolozsvári Szent Mihály-
templomban. 
130 éve, 1890-ben született Kolozsváron Hunyady Sándor 
író (†1942. október 10., Budapest).

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

3 140 éve, 1880-ban nyílt meg a Felsőbb Leányiskola, melyet 
igazgatónőjéről De Gerandónak neveztek el. 
130 éve, 1890-ben a Külső Monostor utcában bérelt helyi-
ségekben nyílt meg a 22 ágyas Elmegyógyászati Klinika.

4 Vasárnap Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4 450 éve, 1570-ben született Nagyváradon Pázmány Péter 
esztergomi érsek, író, a Nagyszombati Egyetem alapítója 
(†1637. március 19., Pozsony).

5 Hétfő Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk. 

5 80 éve, 1940-ben Kolozsvárra érkezett Aba Novák Vilmos 
festőművész, itteni tanítványaival találkozott, a városban 
Szervátiusz Jenő kalauzolta. 
75 éve, 1945-ben Janovics Jenő hazaérkezett budapesti 
tárgyalásairól, ahol ígéretet kapott, hogy a magyar kor-
mány vissza fogja szállíttatni a kolozsvári színház elmene-
kített berendezéseit.

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

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

6

7 Szerda Amália 
Rózsafüzér királynője

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

7

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8

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

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

9 30 éve, 1990-ben hunyt el Budapesten Ottlik Géza író, 
műfordító (†1912. május 9., Budapest). 
85 éve, 1935-ben született Kolozsváron Fátyol Tibor zene-
szerző, karmester, zenei szakíró (†2017. január 5., Győr).  
80 éve, 1940-ben hunyt el Kolozsváron Orient Gyula 
gyógyszerészeti, orvosi és tudománytörténeti szakíró 
(*1869. október 21., Nagybocskó).

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.
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Október Mindenszent hava. Magvető 
hava. Őszhó

Névfejtő Népi időjóslások

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

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

1 140 éve, 1880-ban alapították az Ellenzéket, Kolozsvár leg-
hosszabb életű újságját, mely 1944 októberében szűnt meg. 
40 éve, 1980-ban hunyt el Kolozsváron Maxim Éva zenei 
tankönyvszerző (*1930. december 5., Kolozsvár).

2 Péntek Örs, Petra Szt. Őrzőangyalok Örs – régi magyar személynév, 
a magyarokhoz csatlakozott kabar 
törzsek egyikének nevéből.

2 390 éve, 1630-ban zajlott a karok és rendek eskütétele 
Bethlen István fejedelem előtt a kolozsvári Szent Mihály-
templomban. 
130 éve, 1890-ben született Kolozsváron Hunyady Sándor 
író (†1942. október 10., Budapest).

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

3 140 éve, 1880-ban nyílt meg a Felsőbb Leányiskola, melyet 
igazgatónőjéről De Gerandónak neveztek el. 
130 éve, 1890-ben a Külső Monostor utcában bérelt helyi-
ségekben nyílt meg a 22 ágyas Elmegyógyászati Klinika.

4 Vasárnap Ferenc, Hajnalka  
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4 450 éve, 1570-ben született Nagyváradon Pázmány Péter 
esztergomi érsek, író, a Nagyszombati Egyetem alapítója 
(†1637. március 19., Pozsony).

5 Hétfő Attila, Aurél, Aurélia, Aranka, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk. 

5 80 éve, 1940-ben Kolozsvárra érkezett Aba Novák Vilmos 
festőművész, itteni tanítványaival találkozott, a városban 
Szervátiusz Jenő kalauzolta. 
75 éve, 1945-ben Janovics Jenő hazaérkezett budapesti 
tárgyalásairól, ahol ígéretet kapott, hogy a magyar kor-
mány vissza fogja szállíttatni a kolozsvári színház elmene-
kített berendezéseit.

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

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

6

7 Szerda Amália 
Rózsafüzér királynője

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

7

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

8

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

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

9 30 éve, 1990-ben hunyt el Budapesten Ottlik Géza író, 
műfordító (†1912. május 9., Budapest). 
85 éve, 1935-ben született Kolozsváron Fátyol Tibor zene-
szerző, karmester, zenei szakíró (†2017. január 5., Győr).  
80 éve, 1940-ben hunyt el Kolozsváron Orient Gyula 
gyógyszerészeti, orvosi és tudománytörténeti szakíró 
(*1869. október 21., Nagybocskó).

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.
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10 Szombat Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

Bendegúz – hun–magyar eredetű; 
jelentése: Attila hun uralkodó 
atyjának nevéből.

10

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 95 éve, 1925-ben a Mátyás király-szülőház két helyiségé-
ben nyílt meg az Országos Történelmi és Ereklye Múzeum.

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

12 45 éve, 1975-ben hunyt el Kolozsváron László Gábor újság-
író, gazdasági és műszaki író (*1902. március 20., Kolozsvár).

13 Kedd Ede, Edgár, Kálmán Edgár – ószász–angol eredetű; 
jelentése: vagyon + dárda.

13 80 éve, 1940-ben ünnepélyes keretek között visszahe-
lyezték a Strobl Alajos alkotta Erzsébet királyné-szobrot a 
fellegvári talapzatra. 

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

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

14

15 Csütörtök Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 120 éve, 1900-ban a Honvéd utcában megnyitották a Va-
kok Tanintézetét, melynek új épületét 1903-ban adták át. 
110 éve, 1910-ben elkezdődött a Fürdő utcai Státus-házak 
építése. 
80 éve, 1940-ben a magyar képviselőház jóváhagyta azt a 
törvénycikket, mely a kolozsvári tudományegyetem vissza-
telepítéséről intézkedett.

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

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

16

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

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

17

18 Vasárnap Lukács, Ambrus, Szidónia Szent 
Lukács evangélista

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

18 80 éve, 1940-ben Teleki Pál miniszterelnök a kolozsvá-
ri városházán kétnapos „erdélyi értekezleten” vett részt, 
fogadta a behívott erdélyi parlamenti képviselőket és az 
egyházi vezetőket.

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

Ferdinánd – germán eredetű; 
jelentése: béke + merész.

19 80 éve, 1940-ben létesítették a kolozsvári egyetem mellett 
működő Erdélyi Tudományos Intézet kutatóközpontot.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

20
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10 Szombat Gedeon, Bendegúz  
Borgia Szt. Ferenc

Bendegúz – hun–magyar eredetű; 
jelentése: Attila hun uralkodó 
atyjának nevéből.

10

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

Brigitta – óír eredetű; jelentése: 
erős, erényes.

11 95 éve, 1925-ben a Mátyás király-szülőház két helyiségé-
ben nyílt meg az Országos Történelmi és Ereklye Múzeum.

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

12 45 éve, 1975-ben hunyt el Kolozsváron László Gábor újság-
író, gazdasági és műszaki író (*1902. március 20., Kolozsvár).

13 Kedd Ede, Edgár, Kálmán Edgár – ószász–angol eredetű; 
jelentése: vagyon + dárda.

13 80 éve, 1940-ben ünnepélyes keretek között visszahe-
lyezték a Strobl Alajos alkotta Erzsébet királyné-szobrot a 
fellegvári talapzatra. 

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

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

14

15 Csütörtök Teréz, Terézia  
Avilai Nagy Szt. Teréz

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

15 120 éve, 1900-ban a Honvéd utcában megnyitották a Va-
kok Tanintézetét, melynek új épületét 1903-ban adták át. 
110 éve, 1910-ben elkezdődött a Fürdő utcai Státus-házak 
építése. 
80 éve, 1940-ben a magyar képviselőház jóváhagyta azt a 
törvénycikket, mely a kolozsvári tudományegyetem vissza-
telepítéséről intézkedett.

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

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

16

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

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

17

18 Vasárnap Lukács, Ambrus, Szidónia Szent 
Lukács evangélista

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

18 80 éve, 1940-ben Teleki Pál miniszterelnök a kolozsvá-
ri városházán kétnapos „erdélyi értekezleten” vett részt, 
fogadta a behívott erdélyi parlamenti képviselőket és az 
egyházi vezetőket.

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

Ferdinánd – germán eredetű; 
jelentése: béke + merész.

19 80 éve, 1940-ben létesítették a kolozsvári egyetem mellett 
működő Erdélyi Tudományos Intézet kutatóközpontot.

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

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

20
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21 Szerda Orsolya, Zselyke, Tünde, Zsolt  
IV. Bold. Károly

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

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

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22

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

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

23

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

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

24 80 éve, 1940-ben Horthy Miklós kormányzó, Teleki Pál 
miniszterelnök, Hóman Bálint kultuszminiszter jelenlétében 
megnyitották a visszatért kolozsvári egyetemet.

25 Vasárnap Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25 80 éve, 1940-ben megalakult a Magyar Orvosok Nemzeti 
Egyesületének kolozsvári csoportja.

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

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

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

27 120 éve, 1900-ban De Gerando Antonina igazgatónő fel-
avatta a Felsőbb Leánygimnázium sétatéri épületét. 
80 éve, 1940-ben az EKE első díszközgyűlését tartotta a 
hatalomváltást követően; amelyen főleg az erdélyi turizmus 
fellendítéséről tárgyaltak. 
30 éve, 1990-ben, 44 évi kényszerszünet után újjáalakult 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület.

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

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

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

29 Csütörtök Melinda, Nárcisz, Jenő, Szilárd Szilárd – a Konstantin magyarító 
lefordítása.

29

30 Péntek Alfonz, Kolos Alfonz – germán eredetű, jelenté-
se: nemes + kész, hajlandó.

30

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

Zenóbia – görög eredetű; jelenté-
se: Zeusztól származó.

31 80 éve, 1940-ben a Református Kollégium régi épületének 
udvarán emléktáblát avattak az első világháborúban elesett 
tanárok és diákok emlékére.
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21 Szerda Orsolya, Zselyke, Tünde, Zsolt  
IV. Bold. Károly

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

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

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

22

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

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

23

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

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

24 80 éve, 1940-ben Horthy Miklós kormányzó, Teleki Pál 
miniszterelnök, Hóman Bálint kultuszminiszter jelenlétében 
megnyitották a visszatért kolozsvári egyetemet.

25 Vasárnap Bianka, Blanka, Vilma  
Szt. Mór

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

25 80 éve, 1940-ben megalakult a Magyar Orvosok Nemzeti 
Egyesületének kolozsvári csoportja.

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

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

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

27 120 éve, 1900-ban De Gerando Antonina igazgatónő fel-
avatta a Felsőbb Leánygimnázium sétatéri épületét. 
80 éve, 1940-ben az EKE első díszközgyűlését tartotta a 
hatalomváltást követően; amelyen főleg az erdélyi turizmus 
fellendítéséről tárgyaltak. 
30 éve, 1990-ben, 44 évi kényszerszünet után újjáalakult 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület.

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

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

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

29 Csütörtök Melinda, Nárcisz, Jenő, Szilárd Szilárd – a Konstantin magyarító 
lefordítása.

29

30 Péntek Alfonz, Kolos Alfonz – germán eredetű, jelenté-
se: nemes + kész, hajlandó.

30

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

Zenóbia – görög eredetű; jelenté-
se: Zeusztól származó.

31 80 éve, 1940-ben a Református Kollégium régi épületének 
udvarán emléktáblát avattak az első világháborúban elesett 
tanárok és diákok emlékére.
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Utódállam-perpatvar Kolozsváros fölött

1920. június 3–4-én Nagyenyeden az erdélyi Hangya típusú fogyasztási szö-
vetkezetek új, immár „kisebbségi” szövetkezeti központot hoztak létre. Ezzel 
mintegy példát mutattak arra, hogyan lehet a drasztikus határ(ozat)okkal dacolva 
is megmaradni. A  jó példát számtalan más szervezet követte, a  külön erdélyi-
ségnek ugyanis évszázados hagyományai voltak a Kárpátok karéjában. Az előző 
század(ok)ban többnyire Kolozsváron alakult közművelődési és gazdasági szerve-
zetek – így az első musicalis társaság, a gazdasági egylet (1844), a múzeum-egylet 
(1859), de a méhész-, borász- és pinceegylet, nemkülönben a Kárpát-egyesület – 
egyaránt felvették és büszkén viselték az erdélyi előnevet. Sőt nemcsak a magya-
rok, de a románok és szászok is előszeretettel folyamodtak egyesületeik, szerve-
zeteik hivatalos bejegyzésében is e jelzőhöz. Az Erdélyi Román Közművelődésért 
és Irodalomért Egyesület (ASTRA) és ennek hivatalos lapja, a Transilvania (1861), 
a Karpathen Verein és a szászok legnagyobb biztosító intézete, a Transsylvania 
Versicherung AG egyaránt e széles értelemben vett regionális lokálpatriotizmusra 
vall mindhárom nemzet, mondhatni erdélyi „társnemzet” esetében.

101 éve, 1919-ben a párizsi békekonferencián azonban mintha mit sem tudtak 
volna erről. Sem a kisebbségvédelmi szerződésben, sem pedig a trianoniban nem 
bukkan fel egyetlenegyszer sem Erdély mint földrajzi-történelmi fogalom. A gyu-
lafehérvári nyilatkozat viszont említi, mégpedig az I. paragrafusában, amelyben 
az Erdélyben élő románok által lakott területek egyesülését mondja ki (nota bene: 
itt explicite szó sincs a színmagyar területekről, úgymint Székelyföldről vagy 
Szatmár–Bihar–Arad megyék nyugati részeiről, miközben a nyilatkozat egyértel-
műen megnevezi az egész Bánság területére vonatkozó igényét). A Népszövetségi 
garanciával ellátott és Románia által 1919. december 9-én aláírt, majd következő 
évben ratifikált kisebbségvédelmi szerződés pedig explicite a székely és szász 
közületek/közösségek egyházi és iskolai autonómiájáról beszél, illetve ezt tette 
volna lehetővé, természetesen a román állam ellenőrzése mellett. De nemhogy a 
kollektív jogokat lehetővé tevő 9–12. paragrafusok, de még az individuális, egyé-
ni állampolgári jogokat szavatoló 1–8-as pontokba foglalt állampolgári egyenlő-
ség sem valósult meg maradéktalanul, ugyanis az első évtizedben számos nem 
román anyanyelvű, de a Romániához csatolt területeken őshonos polgár sem ke-
rült fel az állampolgársági, illetve választói lajstromokba. Ez azért fontos, mert 
miközben a magyar békedelegáció még meghívást sem kapott 1919. december 
1-ig a békekonferenciára, addig Nagy-Románia összes provinciájában, így Bessz-
arábia, Bukovina mellett Erdélyben is egyszerre tartották meg az első nagy-ro-
mániai választásokat, ahol viszont a magyarok, egy bábpártot leszámítva, sem 
jelöltekként, sem választókként nem vehettek részt. Nem csoda, hogy 1919-ben 
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keltezték azokat a memorandumokat, méghozzá nem Erdélyben, hanem Bukovi-
nában és Besszarábiában, amelyekben Ion Inculet és Pan Halippa, e tartományok 
egyesülésének korábbi mozgatói már tiltakozásukat fejezik ki Ferdinánd király 
előtt a regáti-bukaresti centralizáció és bukaresti adminisztrációs módszerek, 
a provinciákba kinevezett adminisztratív személyzet ellen.

Erdélyből címzett memorandumok még nem bukkantak elő a levéltárakban, 
az viszont biztos, hogy az Erdélyt adminisztráló Erdélyi Kormányzótanács 1920. 
árpilis 4-i feloszlatása nem váltott ki kedvező visszhangot a kormányzótanács ad-
digi vezetőiben, beleértve Iuliu Maniut is. Erdélyiek amúgy, akárcsak bukovinai 
és besszarábiai politikusok 1918 decemberétől viseltek a román kormányban ál-
lamtanácsosi tisztségeket vagy államtitkári pozíciókat, számosan tagjai voltak a 
hivatalos román békedelegációnak is (Vaida Voevod, V. V. Tilea), kormányzáshoz 
viszont csak 1919/1920 fordulóján a Vaida Voevod-kabinet jutott, illetve az egye-
sülés 10 éves évfordulóján a Iuliu Maniu-kabinet. 1928-ban pedig a nagy rivális, 
Ion I. C. Brătianu és Ferdinánd király halála, a kiskorú Mihály király helyett az 
uralkodói jogköröket átvevő Kormányzótanács, és leginkább az 1928-ban Gyu-
lafehérváron tüntető és onnan Bukarestbe gyalog menetelő erdélyi paraszttöme-
gek teremtették meg annak feltételeit, hogy végre erdélyi származású alakíthas-
son kormányt Bukarestben újra, 10 évnyi bukaresti hatalmi monopólium után. 
Az erdélyieket és az Erdélyi Nemzeti Pártot annyira semmibe vette a bukaresti 
nemzeti liberális kormányzás, főleg az alkotmányellenesen összetákolt 1923-as 
alkotmányozást is levezénylő attitűd miatt, hogy a párt például a Gyulafehérvá-
ron, sebtében megépített Ortodox Koronázási Katedrálisban tartott koronázási 
ünnepségen sem vett részt 1922 őszén.

Mindezen paradoxonok ellenére az Ókirálysághoz kapcsolt új területek, pro-
vinciák „integrálása” óriási sebességgel zajlott. 1919. január közepétől, tehát a 
párizsi békekonferencia január 18-i összeülése táján Apáthy Istvánt, a Kolozsvá-
ri Ferencz József Tudományegyetem hajdani rektorát, kelet-magyarországi kor-
mánybiztost a román katonai hatóságok letartóztatták, Onisifor Ghibu katonai 
karhatalommal átvette az egyetemet, 1919. január 19-től pedig a polgármesteri 
hivatalt is átvette a román adminisztráció, dr. Iulian Pop ügyvéd polgármesteri 
beiktatásával. Helyben maradtak viszont a társadalmi szervezetek: az 1884-ben 
pompás főtéri székházat építő, saját dalkörrel, billiárdasztalos kaszinóhelyiség-
gel és könyvtárral rendelkező Iparosegylet, pompás szecessziós székházát meg-
őrizte az 1850-ben alakul Kereskedelmi és Iparkamara, az EME, az EMKE és az 
EGE saját székházaikkal, amelyeket nagyrészt 1948-ig, tehát még 30 évig meg-
őrizhettek, elveszítették viszont az 1921-es földreform értelmében a hosszú távra 
(akár az államnak is) bérbe adott uradalmakat. Ilyen sanyarú helyzetbe került a 
kolozsmonostori uradalom, amit a Kolozsmonostori Gazdasági Akadémia 1869–
1899 között, illetve 1899-től újabb 50 évre bérelt a Katholikus Státustól. A Kun 
Kocsárd gróf által az EMKE-nek adományozott uradalom, amelyen létrejött a ma-
gyar királyi székely földmíves iskola Algyógyon, szintén a román állam kezelésé-
be került, és megszűnt a magyar oktatás, akárcsak a szilágysomlyói, csíkszeredai 
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Akadémia román állami intézménnyé változtatása 1919-ben oda vezetett, hogy 
1919–40 között alig több mint 110 magyar anyanyelvű diák végzett e felsőok-
tatási intézményben. Akik állatorvosi vagy agrármérnöki, kertészeti egyetem-
re, akadémiára akartak erdélyiként iratkozni, vagy lemondtak álmaikról, vagy 
Magyarországon kísérelték meg a továbbtanulást. Hasonlóan szomorú sorsra ju-
tott az 1878-as alapítású Kereskedelmi Akadémia is, ahol csupán a kereskedel-
mi levelezés szakon maradt meg a magyar nyelvű oktatás 1919 után. Kolozsvár 
viszont közgazdasági és demográfiai tekintetben magyar jellegű maradt, noha 
a románosítási törekvés előbb az adminisztrációban, a  hivatalok átvételében, 
másodsorban pedig a szimbolikus terek átalakításában nyilvánult meg, a román 
sajtó és megannyi kiadvány meg szerző fennhangon hirdette a román jellegűség-
nek a gyakorlatba ültetését minden téren.

A magánszféra és a magánvállalkozások maradtak csupán a magyar közélet 
megnyilvánulásának körei, ezért értékelődtek fel a dalkörök, a Romániai Magyar 
Dalárda mozgalom és annak elnöke, Inczédy-Jocksmann Ödön által szervezett 
kórustalálkozók, valamint a szövetkezetek. A szabadságnak ezen kis köreibe nem 
tenyerelt bele az államhatalom, a dalárda és szövetkezeti tagok helyi és szövet-
ségi szinten az állam törvényeit betartva szabadon szervezhettek bármit, mint 
politikai vagy nagyobb múlttal rendelkező társszervezeteik, minthogy az EGE és 
az EME alig 1929-ben, az EMKE pedig csak 1935-ben szerezte, pontosabban kap-
ta vissza a nyilvános működéshez való jogot.

A nemzet jóléte öt tényező függvénye: A mint terület (Area), P mint népesség 
(populáció), R mint erőforrások (resources), T mint technológia-infrastruktúra 
és végül X a jog- és intézményrendszer, mely az előbbi négy tényezővel töb-
bé-kevésbé hatékonyan gazdálkodik. Hasonlattal élve, míg az APRT a gépkocsi 
kerekei, a hardvere, az X a gépkocsit működtető gépkocsivezető által irányított 
kormány és fék, sebességváltó és jelzőrendszer, egyszóval a szoftverrendszer, 
amelynek működése esetleges, a  kormányt alkotó személyiségek tehetségétől, 
rátermettségétől függ, ugyanakkor jogosultsága nem is annyira a jogosítvány (le-
gitimáció) belső meglététől (választásokon szerzett felhatalmazás), mint inkább 
a külpolitikai elismertségtől függ (a világpolitika forgalmi rendőrei/csendőrei 
éppen Párizsban üléseztek és döntöttek arról, kinek ismerik el szövetséges státu-
sát, s kinek nem, mely fegyverszüneti egyezményt tekintik érvényesnek, s mely 
országokat fognak a háborús kitöréséért bűnösnek, az okozott károkért felelős-
nek titulálni, címkézni az általuk megfogalmazott nemzetközi dokumentumok-
ban). Míg tehát egy állam, egy nemzet hardvere objektíven kimutatható, több 
nemzet kvantitatív mutatói, adatai könnyen egybevethetők, a jog- és intézmény-
rendszer értékelése még 100 év perspektívájából is felettébb körülményes, mert 
szubjektív. A következőkben levéltári és korabeli források, illetve a szakirodalom 
alapján próbálom ezt az öt tényezőt „áperté” felvázolni, kvantitatív adatokkal 
alátámasztani és vállaltan szubjektív módon, hiszen másképp nem is lehetne, 
kiértékelni az ötödiket, az X-et, az egyenlet nagy ismeretlenjét. Számtalan bel- és 
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külügyminisztériumi levéltári forrás felkutatása és elolvasása nyomán előre sze-
retném bocsátani, hogy a pohár tele felét/negyedét fogom hangsúlyozni, még ak-
kor is, ha a terület- és lakosságvesztés, az erőforrások és technológia tekintetében 
még a 75%-nál is magasabb volt Magyarország vesztesége. Azért nézem viszont 
a megmaradó negyedet a pohárban, mert ebben a Kárpát-medencében mégis-
csak az I. világháború miatt hunytak el, estek el a legtöbben, százezerszámra 
magyarok, ám egy-két szomorú és szerencsétlen esetet, helyszínt leszámítva, 
az erdélyi magyarok mégsem jutottak a törökországi örmények sorsára és a civil 
lakosság sem volt tömegesen áttelepítve egyik országból a másikba. Ugyanakkor 
már az elején le kell szögezni azt a tényt, ami felett maga a magyar történetírás 
is gyakran átsiklik, de amit Ormos Mária már 1983-ban hangsúlyozott, hogy 
az intézményrendszer tekintetében Ausztria–Magyarországon belül nem létezett 
külön magyar diplomácia, külügyi érdekképviselet, mint ahogy saját hadsereg 
sem létezett, ugyanakkor hiába volt saját felelős minisztériuma (minisztertaná-
csa) és parlamentje, a magyar miniszterelnök, Tisza István tiltakozása ellenére 
kiprovokálták a háborút és akarata ellenére belerángatták Magyarországot.1

Ha ebből a szempontból nézzük meg Magyarország sorsát 1914 és 1920 között, 
a következő tényeket rögzíthetjük, a vitathatatlan objektív tényezőket, területét 
és lakosságát tekintve ugyanis abszolút számokkal van dolgunk. A Magyar Koro-
na országainak kiterjedése, Horvátországot is ideértve több mint 324 000 négy-
zetkilométerre terjedt ki; Horvátország nélkül, de a Fiume kikötőt is ideszámítva 
mint corpus separatumot, Magyarország 283 000 négyzetkilométert kitevő terü-
lete 1918–1919 nyomán, illetve a trianoni békediktátumban leszögezve 93 ezer 
négyzetkilométerre csökkent. Az ország 20 millió 886 ezernyi lakossága, illetve 
Horvátország nélkül 18,3 milliós népességéből 10,7 millió lakost veszített el a kör-
nyező utódállamok javára. 63 000 négyzetkilométer került Csehszlovákiához 3 és 
fél millió lakossal, 103 ezer négyzetkilométer 5,2 millió lakossal Romániához, 66 
és fél ezer négyzetkilométer 4 milliónál több lakossal Jugoszláviához, valamint 
ötezernél több négyzetkilométer 392 ezer lakossal Ausztriához, Fiume kikötője 
szabad városként (21 négyzetkilométer) 44 ezer lakossal a második világháború 
végéig Olaszországhoz került d’Annunzio költő romantikus ostromának köszön-
hetően, s csak a második világháború végétől vált Jugoszlávia részévé (jelenleg 
Horvátország része). Az egységes gazdasági pénzügyi tömböt, nemcsak Ausztriát 
vagyis a Lajtán túli területet, hanem a Magyar Korona országait is önmagában 
hirtelen hat ország osztotta szét maga között, több mint ezer km-es áthatolhatatlan 
magas vámfalakkal és határvonallal felszabdalva az addig egységes és egymással 
gazdaságilag, természeti erőforrások kereskedelme és a munkaerő szabad mozgása 
tekintetében komplementer területekből, provinciákból álló Ausztria–Magyaror-
szágot. Amennyiben Horvátországot nem számítjuk a Szent Korona országai közé, 
abban az értelemben, hogy az 1868. évi horvát–magyar kis kiegyezés nyomán sa-
ját autonómiával, államisággal, saját záborral, országgyűléssel rendelkezett, akkor 

1 Hatos Pál: Az  elátkozott köztársaság. Az  1918-as összeomlás és az őszirózsás forradalom 
története. Jaffa kiadó, 2018. 4–5. fejezet: 327–360.



2020–2021
OKTÓBER100

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ is elmondható és megállapítható, hogy Magyarország területének kétharmadát és 

lakosságának is több mint felét elveszítette. Szerencsére azonban nem fizikai, eg-
zisztenciális értelemben: ritka kivételektől eltekintve ezt a lakosságot ugyanis nem 
telepítették ki, nem irtották ki, nem pusztult el, hanem más országok, az úgyneve-
zett utódállamok által bekebelezett területeken élt tovább. A magyar anyanyelvű 
lakosságnak így is egyharmada került idegen uralom alá. A magyarság tehát – az 
albánok esetét leszámítva – a legnagyobb olyan nemzeti közösséggé vált, amely 
a saját nemzetállam határain kívül élő kisebbségi sorsba, nemzeti kisebbségként 
kényszerült tovább élni 1918–19, illetve 1920 következtében.

Románia egymaga nagyobb területet szerzett a szűken vett Magyarország 
területéből, mint amennyi a trianoni Magyarország területe maradt: 103 ezer 
négyzetkilométert szerzett meg, nem csak a történelmi Erdélyt. Az alábbi táb-
lázatban azokat a vármegyéket és vármegyerészeket tüntetjük fel, amelyek a 
trianoni szerződés értelmében Románia részévé váltak:

A lakosság mérete szerinti sorrendben:
Erdélyi/partiumi/bánsági megye terület (km2) lakosság
Fogaras 2432 86 461
Udvarhely 2977 130 646
Háromszék 3337 136 358
(Beszterce-) Naszód 4326 145 423
Csík 4993 146 584
Kis-Küküllő 2081 148 340
Nagy-Küküllő 2836 148 798
Máramaros megye 3381 162 158
Brassó 2605 167 946
Torda 3158 181 953
Szeben 3531 193 309
Krassó 4693 200 390
Fehér megye 3433 213 795
Szolnok-Doboka/Szamos 3965 220 353
Szörény 6222 240 715
Maros 4856 289 817
Szatmár 4242 295 131
Hunyad 7695 331 677
Kolozs 4813 333 545
Szilágy 5191 342 672
Arad megye 6248 423 824
Temes-Torontál megye 7600 500 416
Bihar 7467 509 130
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Az első világháború előtti 137 903 négyzetkilométernyi kiterjedésű Ókirályság 
– vagyis a királyi Románia a maga alig 7 millió 900 ezernyi lakosával – több 
mint kétszeresére növekedett, hiszen ha Erdélyt és Bánságot, valamint a Partiu-
mot kitevő 103 000 km2-hez hozzáadjuk az Ausztriától megszerzett 10 és fél ezer 
km2-nyi Bukovinát, valamint a 44 ezer km2-nél nagyobb Besszarábiát, amit az 
orosz cári birodalomtól szerzett meg (innen származtatják a március 27-i nem-
zeti ünnepet), a két világháború közötti úgynevezett Nagy-Románia kiterjedése 
megközelítette a 300 000 négyzetkilométert 17 millió 154 ezer lakossal.

Az A,P/R,T*X képletből mai és akkori szemmel nézve is a legobjektívebb ál-
landót az A mint Area vagyis a terület jelentette, bár e téren is maradtak számí-
tásbéli, térmértani és geodéziai tévedések, ugyanakkor az altalajkincsek és ter-
mészeti erőforrások, illetve a domborzat minőségi jelzőkkel bővítik ki a puszta 
felszín kiterjedését mutató számot mint kvantitatív adatot.

A populáció vagyis a népesség népszámlálási adataiban maguk a bruttó szá-
mok is felméréstől és közleményről közleményre változnak, amint változott/moz-
gásban volt a lakosság, főleg ilyen menekültekkel és kitelepítettekkel, a frontról 
vissza- és hazatérőkkel tarkított, háború utáni, de még mindig frontátvonulá-
sos, közigazgatási változásokkal terhes anarchikus-kaotikus időkben. Birodalmi 
szinten a közel 9 milliónyi mozgósított 90%-a valamilyen módon megsínylette 
a háborút: 1,2 milliónál magasabb volt a háborús elesettek száma, több millióra 
rúgott a sebesült, rokkant és más szellemi-lelki sérülést meg- és túlélő áldozatok, 
illetve az áldozatok (casulties) közé számító (főleg Olasz- és Oroszországból csak 
évek múltán hazaengedett) hadifoglyok nagy száma is a populáció mennyiségi és 
minőségi veszteségeit növeli a megtizedelt lakosság esetében (a román és nem-
zetközi történetírás pl. a regáti román 7 milliónyi lakosság számához viszonyítva 
közel 700 000-nyit, a populáció 10%-át számítja be áldozatként, amelynek fele 
elesett, ami az igen gyenge felszereltség és elmaradott egészségügyi állapotok 
negatív eredménye volt). A lakosságot ráadásul a spanyolnátha is tetemesen meg-
nyirbálta világszerte.

Ami a P mint populáció/lakosság minőségi adatait illeti, vagyis elsősorban a 
nemzetiségi, anyanyelvi adatokat, e tekintetben még nagyobb volt a manipulációs 
lehetőség, az adatfelvevők jóindulata és a statisztikát végző hivatal módszertana 
szerint. A Monarchiában ugyanis pl. nem a nemzetiséget, hanem az anyanyel-
vet és vallási/felekezeti hovatartozást regisztrálták, Romániában viszont már a 
nemzetiségi hovatartozást kérdezték és regisztrálták, így a magyar anyanyelvű 
és magyar kultúrájú zsidóságot leválasztották statisztikailag az erdélyi magyar-
ságról, a román hangzású vagy vélhetően román eredetű családnevűeket pedig, 
anyanyelvi hovatartozásuktól függetlenül óriási valószínűséggel román nemzeti-
ségűnek, eredetűnek regisztrálták. Nem csoda, hogy Jakabffy Elemér 1920–21-es 
adatokat közlő Erdély statisztikája (1923) című kiadványát a hatóságok elkoboz-
ták és bezúzatták. A nemzeti kisebbségek aránya annál inkább nyomott a lat-
ban, mert a román etnikum ugyan átlagban a csatolt területeken enyhe abszolút 
többségben volt, de a legtöbb városban, tehát urbánus és iparosított zónákban, 
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(pl. Székelyföldön és az Érmelléken, Szatmár, Bihar és Csanád/Arad megyék nyu-
gati felében) alig élt román ajkú lakosság.2 A rurális és urbánus lakosság közti et-
nikai szempontú hátrány a románságra nézve egyébként a többi csatolt területre 
vonatkozóan is igaz volt, tehát Bukovina és Besszarábia, sőt Moldva legnagyobb 
városa, Jászvásár esetében is.3 A populáció nemzetiségi-etnikai összetétele azért 
bírt jelentőséggel, mert – noha a trianoni határt már 1919 márciusa–júniusa kö-
zött megrajzolták, illetve belefoglalták a trianoni békeparancsba, a településszin-
tű részleteket a hattagú határmegállapító bizottságnak kellett eldönteni, a négy 
nemzetközi angol, francia, olasz és japán szakértő mellett egy román és egy ma-
gyar szakértő bevonásával. Ám csupán néhány teleknyi, kivételesen egy-egy fa-
lunyi javítást lehetett kieszközölni, kiharcolni eklatáns igazságtalanság fennállá-
sa esetén, ezt viszont már utólag, a trianoni szerződés nyomán. 1919-ben viszont, 
amikor a nagy vonalakat meghúzták a térképen, mind a francia, mind az angol 
szakértők mellékesnek tekintették az aktuális etnikai arányokat, és leginkább 
szövetségeseik, a csehek, románok és szerbek megerősítésére törekedve, ezen ál-
lamok és az össz-szövetségi érdek alapján állapították meg, hogy mely település 
hova tartozzék. Az  angol delegátus például, hiába állapította meg, hogy Szat-
márnémetiben csak 1000 román lakik 33 ezer magyarhoz viszonyítva, az angol 
delegáció merkantil nézőpontja felülkerekedett, és a város vasúti összeköttetését 
tekintette a legfontosabb tényezőnek. Ugyanez az érvrendszer köszönt vissza a 
román békedelegáció meggyőző munkája során is, amikor a valóban román több-
ségű erdélyi-szigethegységbeli románok érdekében lobbiztak az ettől nyugatra 
fekvő szín- vagy többségi magyar etnikumú térségeken átfutó Arad–Békéscsa-
ba–Szalonta–Nagyvárad–Nagykároly–Szatmárnémeti vasútvonal Romániához 
kerülése érdekében. És nemcsak érveltek, a román király és királyné hivatalos 
látogató körútja 1919 tavaszán–nyarán az új provinciákba az összes fent említett 
várost útba ejtette, magát Békéscsabát is, hiszen ott volt a vasúti csomópont. 
Hogy mindez a geopolitikai-geostratégiai érvelés meredeken ellentétbe került a 
népek önrendelkezésének elveivel, azzal söpörték szőnyeg alá, hogy a franciák 
és nyomukban az angolok és amerikai „szakértők” is a magyar népszámlálások 
részrehajlására fogták, miszerint a görögkatolikus felekezetűeket mind magyar 
anyanyelvűnek regisztrálták a Partiumban (is), de hogy ez a lakosság valójában 

2 Livezeanu, Irina: Cultură şi naţionalism în România Mare. Humanitas, Bukarest, 1998. 19–
20.; Buzea, Octavian: Clujul 1919–1939. Ardealul, Cluj, 1939. 96–99. 

3 Livezeanu: i. m. 227–232. Az Ókirályság urbánus lakosságának 11%-a, külön Moldva vá-
rosi lakosságának viszont 23,1%-át zsidóként regisztrálták, így csökkentve 11,6%-kal a 
magyarság arányát 71,8%-ra (1910), illetve 1930-ra a 100 ezer 600-nyi kolozsvári lakos-
hoz viszonyítva ennek értelmében a 35 ezernyi románság 35%-ot, a zsidóság 13%-ot és a 
47 ezernyi magyarság pedig már az abszolút többség alá, 47%-ra lett süllyesztve. E témá-
ról lásd: Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940). 
Pro-Print, Csíkszereda, 2009.
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elmagyarosított román eredetű (lett volna) eredetileg.4 Ugyanabban a hónapban, 
1919 februárjában, a 22-én összeülő bizottságban már – ahol Alexandru Vaida 
Voevod is jelen volt a román miniszterelnök oldalán – Brătianu azzal érvelt, hogy 
Románia természetes határai a Tiszánál húzódnak, illetve hogy túl drága lenne új 
vasútvonalakat építeniük, ha a szatmári vonal mégsem kerülne Románia fennha-
tósága alá.5 Február–március–április folyamán egymást érték az Erdélyből Iuliu 
Maniu, Bukarestből az államtanácsosok aláírásával postázott jelentések francia 
és angol nyelven, amelyek a magyar katonai alakulatok garázdálkodásairól és a 
román lakosság elleni fenyegető magatartásáról értesítették, természetesen min-
denféle bizonyítékok nélkül, de igen meggyőző és hatékony módon (pecséttel, 
aláírással ellátott levélben) a békekonferenciát.6 Hasonló módon lépett föl az an-
gol származású román királyné is, 1919. március és április folyamán Párizsban és 
Londonban, amikor is családi kötelékeit és személyes varázsát is bevetette ahhoz, 
hogy a párizsi közvélemény románpártiságát felsrófolja: a legújabb divat szerint 
öltözködő királyné és három lánya, valamint udvarhölgyei, kiegészülve Helene 
Văcărescu és Martha Bibescu évtizedek óta Párizsban élő művészlelkekkel, író-
nőkkel, valamint a világhírű táncosnő, Loie Fullerrel, akik előtt egész Párizs 
művésztársadalma és sajtója hajbókolt, a párizsi magazinok és lapok címlapjain 
voltak hetekig, oldva a szürke diplomatasztorikba beleunt francia fővárosi sajtó 
unottságát. A dinnéket, teadélutánokat adó, ezeket a Le Matin, a Le Figaro cím-
lapjain meghirdető, illusztris diplomatákat, politikusokat és tábornokokat vendé-
gül látó Mária királyné, aki a Ritz hotelben szállt meg, a végletekig kihasználta, 
hogy Viktória királynő unokájaként tetszeleghetett a két fővárosban, és a tigris 
jelzős Clemenceau-tól, a francia miniszterelnöktől a maga oroszlánrészét köve-
telte országa számára. A Wilsont is személyesen felkereső, ám az amerikai elnö-
köt nem, de feleségét annál inkább elvarázsoló királyné mindenesetre beleírta 
magát a román történelembe azáltal is, hogy mind a Bánság fölötti szerb–román 
perpatvar idején személyesen, mind a kisebbségi szerződések román szabotá-
lása idején immár nem személyesen, hanem levelezéssel interveniált, valamint 

4 Blomquis, Anderst: Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and 
Romania: Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944. Stock-
holm University, Faculty of Humanities, Department of History, 2014. 191. http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:753257/FULLTEXT01.pdf 

5 Blomquist: i. m. 191. 
6 Dr. Ştefan Cicio-Pop államminiszter 1919. február 18-i 75. iktatószámú levele Ion I. C. 

Brătianu miniszterelnökhöz és külügyminiszter, a Szövetséges Hatalmak miniszterei, il-
letve a Dunai Hadsereg Vezérkarához címezve, a magyar csapatok és felfegyverzett ban-
dák legelrettentőbb kegyetlenségeiről értesíti (így általánosságban, bizonyítékok nélkül) 
azokon a Szatmár, Bihar, Szilágy, Körösvidék, Arad és Maros-völgyi román lakosság ellen, 
amely területek még nincsenek a szövetséges hadseregek által megszállva. Hasonló tartal-
mú, még konkrétabb információkkal Cicio-Pop államminiszter február 21-i, 78. iktatószá-
mú levele, továbbá Iuliu Maniu levele a román békedelegációhoz. Román Külügyi Levéltár. 
A román békedelegáció és a párizsi békekonferencia anyagai. 1919. január 18-tól iktatott 
iratok, 152. kötet.

 Lásd még: Hatos Pál: i. m. 357.
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Fuller révén, aki az amerikai békedelegációt vezető Frank L. Polk és a királyné 
közötti levelezést közvetítette és Máriával angol nyelven levelezett.7

Innen származott tehát a két világháború közötti demográfiai nemzetpo-
litikák késztetése az amúgy is szapora falusi lakosság mobilizálására, városra 
telepítésére, amely a nemzeti ipar kiemelt támogatásában, a  funkcionáriusok 
kiváltságolásában, valamint a vámhatárok és vámtarifák iparpártoló és egyút-
tal az agráriumot elhanyagoló liberális gazdasági nacionalizmus ideológiájában, 
a hírhedt „prin noi înşine” doktrínában fogalmazódott meg.8 A termékeny falusi 
lakosság javára ezen doktrína szerint épp eleget tett politikailag és társadalom-
lélektanilag az 1917-ben populista módon megígért és 1919-ben, illetve 1921-ben 
kodifikált földreform, amely földet ígért és végül juttatott is a parasztságnak. 
A városi és vidéki községek közigazgatási és az állam hivatalnoki apparátusát 
feltöltő funkcionáriusok számára pedig városi, építkezési telkeket adott/ajándé-
kozott. Így vált lehetővé pl. Kolozsváron a tisztviselőtelep felduzzasztása és be-
építése Brâncovenescu stílű villákkal, társas, többlakásos palotákkal, amelyek 
a Bocskai téri katedrális 1932-es felszenteléséig terjedő időszakban, azzal egy 
időben és párhuzamosan épültek meg, a grandiózus építkezés építőanyag-mara-
dékaiból, szakembereinek, tervezőmérnökeinek és kivitelezőinek önkéntességét 
is felhasználva, legalábbis a Keleti Újság és az Ellenzék kolozsvári lapok informá-
ciói és a városi emlékezet szerint. Ennek a nevezzük „urbánus legendának” való-
ságtartalma a földreform azon rendelkezésén alapul, hogy kisajátították a csatolt 
provinciák városainak összes be nem épített városi telkét, és a hivatalnokoknak, 
funkcionáriusoknak osztották ki egyénileg vagy csoportosan. Tény az, hogy Ko-
lozsváron, mivel nem sikerült a katedrális építését az egyesülés 10 éves évfor-
dulójára befejezni, a Marianummal átellenben gyorsan megépült a kisebb orto-
dox templom 1928-ra, kompenzálásként. (Lásd Clujul 1919–1939. 75. „Cartierul 
Andrei Mureşanu invidiat pentru farmecul peisagiilor ce oferă, prin vilele 
româneşti, construite parcă în vederea unui concurs de cochetărie arhitectonică. 
Cartierul Pietros…. devine cartier de vile al funcţionarilor români”).

A Monarchia idejében a városok infrastrukturális fejlesztését a polgármeste-
ri hivatalok a közigazgatási tanács,  illetve a legnagyobb adófizető polgárok és 
a pénzintézetek bevonásával hajtották végre, kötvények kibocsátásával, vagyis 
belső kölcsönökkel, ritkábban pedig külföldi hitelek felvételével. Az Ausztria és 
Magyarország területén felvett kölcsönök, beleértve nemcsak a kormányok által 
felvetteket, hanem a törvényhatóságok adósságait is, az utódállamokat terhelték, 

7 E  korszakról és a román diplomáciai-katonai akciókról lásd Historia special. Regina în 
război. An. VII. nr. 23. iunie 2018. Uo. Cum am făcut Marea Unire. An. VII. nr. 25. decembrie 
2018. Uo. 100 de ani de la intrarea Armatei Române în Budapesta. An. VII. nr. 27. iunie 2019.

8 Erről a liberális doktrínáról, a gazdasági nacionalizmusról lásd Livezeanu könyvét, Gyár-
fás Elemér korabeli írásait, illetve esettanulmányként Szatmár megye gazdasági elromá-
nosítási politikáiról Anders Blomquist doktori disszertációját (i. m.). 
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különböző arányban. Ami Ausztria–Magyarország háború előtti államadósságá-
nak elosztását illeti: az Ausztriára eső rész 36,8 százaléka maradt csupán Auszt-
riára és 41%-a Csehszlovákiára. A Magyar Koronára eső rész államadósságainak 
kereken fele (49%) esett a trianoni Magyarországra mint teher. Romániára vi-
szont, noha a trianoni Magyarországnál 10 000 négyzetkilométerrel nagyobb te-
rületet vett át, kevésbé iparosított és alacsonyabb népsűrűségű területet, a koráb-
bi magyar államadósságnak alig 23,6%-a jutott. A 161-es paragrafus – a háború 
kitöréséért felelőssé tett Magyarországot, negatív leminősítése miatt – ráadásul 
több évtizedes lejárati jóvátétel és kárpótlás fizetésére is kötelezte a területében 
és lakosságában, erőforrásaiban és technológiája tekintetében amúgy is meg-
csonkított országot. Az elveszített területek erdőségei, bányái, földgázlelőhelyei 
és kútjai, adminisztratív, egészségügyi, oktatási intézményei és épületei óriási 
hányadban kerültek a környező országok állami apparátusának a tulajdonába 
utódállami előjoguknál fogva. Kolozsvár esetében elég csak a Klinikák Mikó-
kerti sorára, a modern didaktikai elveknek megfelelően megépített, építészetileg 
is mérvadó oktatási intézményekre és a nemzeti színházra gondolni, de jelentős 
tőkét tett ki akár a városi közművek infrastruktúrája is, amit elég volt egyszerű-
en átvenni és fenntartani, esetenként karbantartani és bővíteni. A román admi-
nisztráció 20 év alatt büszkén mutatta fel, hogy a város 1914-beli 1018 hektáros 
területét 1939-re 1813 hektárra bővítette, miközben persze a román etnikum 
aránya is jelentősen emelkedett.

Elitek, hivatalnokok sorsa

1916, vagyis Románia hadba lépése előtt az erdélyi román gazdasági, politikai 
kulturális elit néhány kiugró kivételtől eltekintve abszolút nem gondolkozott sze-
cesszióban. Voltak ugyan gazdaságpolitikai könyvek, amelyek számontartották 
azt a 26 megyét, amelyben a román etnikum relatív vagy abszolút többséget 
képezett, ilyen volt például az Enescu testvérpár könyve, Ion és Iuliu Enescu 
Ardealul din punct de vedere economic (Erdélyi gazdasági szempontból) címmel. 
Az 1916-os román betörés után viszont sok erdélyi román emigrált vagy disszi-
dált az Ókirályságba a román hadsereget üdvözlő írásaik vagy beszédeik miatti 
retorzióktól tartva (köztük Partenie Cosma, a legnagyobb román bank, az Albina 
vezérigazgatója, a Román Nemzeti Párt elnöke). Csupán a kétéves központi ha-
talmi megszállás a Regátban, Munténiában és Bukarestben (1916. dec. 6. és 1918. 
december 1. között), valamint az 1918. májusi „bukaresti béke” megalázó felté-
telei, illetve a központi hatalmak megszállása idején történt valutakibocsátások, 
hadigazdálkodás, valamint a románok által sérelmezett rekvirálások, állítólagos 
fosztogatások és a román kormány propagandája ébresztette rá az erdélyi román-
ságot arra, hogy itt az ideje a román nemzet egyesítésének.

Az osztrák–magyar dualista állam belső szétesése, a császár, illetve a király 
uralkodói hatásköréről való lemondása tette lehetővé a kormányok megbuktatását 
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átvételét vidéken és a fővárosban (lásd Lönhárt Tamás tanulmányát, 2020). 
Az anarchia, valamint a szövetségesek által felfegyverzett támogatott és ösztön-
zött későbbi kisantant államok elvileg pacifikálni érkező hadserege tette lehetővé 
a megszállt területen a gyakorlati értelemben vett hatalomátvételt másfél évvel 
a nemzetközi jog által szentesített impériumváltás előtt. 1918. december elsején 
vonult be a román hadsereg a saját fővárosába a királyi udvarral és a kormánnyal 
együtt, ekkor viszont a november 13-i belgrádi katonai konvenció értelmében 
a román hadsereg francia támogatással, a francia parancsnok vezénylésével a 
Maros folyótól délre fekvő területeket Erdélyben megszállta. A vasárnapra, te-
hát ünnepnapra szervezett december elsejei román nemzetgyűlés 1228 küldött-
je – valamennyien mandátumlevéllel érkeztek Gyulafehérvárra – demokratikus, 
úgynevezett képviseleti színezetet adott a nemzetgyűlésnek, amely kimondta a 
románok által lakott területek egyesülését. Teljesen mellékes tehát az az urbá-
nus legendává vált egyébként tény, hogy a Károlyi-kormány logisztikai támaszt 
is nyújtott (vonatokat bocsátott a rendelkezésükre) a gyűlésre való utazáshoz. 
A három nappal korábban, november 28-án Marosvásárhelyen gyülekező szé-
kely nemzetgyűlés, illetve a december 22-én Kolozsvárra megszervezett magyar 
nemzetgyűlés ilyen demokratikus legitimációval, vagyis mandátumlevelekkel, 
ha rendelkezett volna is, a  nagyhatalmak közönyével szembesültek volna, ha 
egyáltalán eljutottak volna a magyar memorandumok a nagyhatalmakhoz. A ko-
lozsvári nemzetgyűlés után két nappal, 1918 karácsony vigíliája napján, decem-
ber 24-én a román hadsereg bevonult Kolozsvárra, ahol Haller Gusztáv polgár-
mester szimbolikusan átadta a város kulcsait, nem akarván kockáztatni a város 
ágyúztatását román részről. A  kelet-magyarországi, vagyis erdélyi kinevezett 
főkormánybiztost, Apáthy Istvánt ideig-óráig január derekáig még megtűrték 
Kolozsváron, január 15-én tartóztatták le koholt és hamis vádakkal, majd Nagy-
szebenben hadbíróság elé állították, első fokon öt év börtönre ítélték, s csak fran-
cia közbenjárásra mentették fel másodfokon, de a másfél évnyi szabadságvesztés 
megrontotta egészségi állapotát és hamarosan elhunyt.9 A főkormánybiztosság 
székhelye a Tanítók háza volt, ahol egyébként december elsején megalakult a 
Székely Hadosztály is, és ahonnan Kratochvil Károly toborozta a székely önkén-
teseket, akiknek zöme Barótról, Erdővidékről érkezett az odaküldött páncélvo-
nattal Kolozsvárra. Az  Apáthy István és a város román megszállása után egy 
héttel a városba érkező francia tábornok, Henri Mathias Berthelot által jegy-
zett demarkációs vonalat megállapító ún. Berthelot–Apáthy-egyezmény (1918. 
dec. 31.) a Székely Hadosztály és a román hadsereg közötti semleges zónát 
volt hivatott megfogalmazni és előírni, így valóban, a Máramarossziget–Zilah–
Csucsa–Zám közötti demarkációs vonal 1919 húsvétjáig fennmaradt a Kratochvil 

9 Hatos Pál: i. m. 357–358. Hasonló sors várt nemcsak politikusokra (mint például Paál 
Árpád volt udvarhelyi főispánra, a Székely Köztársaság koncepció kidolgozójára), hanem a 
katonákra is, így Kratochvil Károly és Márton Áron is, mint a Székely Hadosztály parancs-
noka és hadnagya, a brassói Fellegvár foglyai volt rövidebb-hosszabb ideig.
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által vezényelt Székely Hadosztály három hónapon át tartó kiállásának az árán. 
Az  október és március/április közötti időszakról és Kolozsvár és környékének 
elvesztéséről eléggé realisztikusan írt Tamási Áron Címeresek című, 1931-ben 
Kolozsváron kiadott regényében, de erről a téli időszakról, Sztána és Csucsa kör-
nyékének a vívódásairól Kós Károlynak is vannak érdekfeszítő novellái. A janu-
ári de facto hatalomátvétel ellen, valamint a letartóztatások miatt sztrájkhullám 
söpört végig Erdély ipari zónáin: a petrozsényi bányászok néhány napja tartó 
sztrájkjával szolidarizáltak január 22-étől kezdődően a vasutasok egész Erdély-
ben, Kolozsváron bezártak aznap reggel a posták és üzletek, az üzemek, a mint-
egy harmincezer bányász és több tízezer vasutas, állami alkalmazott és üzemi 
munkás részvételével induló sztrájkot viszont a román hatóságok leverték.

A januári és a márciusi Vix-jegyzékek (az antanthatalmak által uralt párizsi 
békekonferencia nevében átadott jegyzékek) a magyar közigazgatás és hadse-
reg visszavonulását parancsolták, előbb, januárban a Károlyi-kormány, később 
pedig, márciusban a Berinkey-kormány bukását okozva. A Károlyi-kormány mi-
niszterei közül csupán Festetics Sándor hadügyminiszter támogatta és látta el 
utánpótlással, illetve némi munícióval a Székely Hadosztályt. Ezután már a Ta-
nácsköztársaság kikiáltása következett, ami még inkább rontotta a magyar szem-
pont bármilyen csekély felemlegetésének esélyeit a nemzetközi porondon.

1919. január 18-án összeült a párizsi békekonferencia a vesztes országok kép-
viselői nélkül, viszont teljes jogú tagsággal látták vendégül a békekonferencia 
ülésein a szerb, a román és a csehszlovák kormányt, sőt még az ukrán kormányt 
is, valamint számos egzotikus ország (a Brit Birodalom legnagyobb gyarmatait) 
és az izraelita szervezeteket is. Utóbbiak kiemelkedő szerepet töltöttek be a nyel-
vi, nemzeti-etnikai és felekezeti kisebbségek védelmét előíró ún. kisebbségvédel-
mi szerződések beemelésében a konferencia során, a kelet-európai utódállamok 
nem kis bosszúságára. Az  akkor nemzetköziesített kisebbségvédelem viszont 
több sebből vérzett, legnagyobb gond az volt, hogy nem vált egyetemessé, csu-
pán a kelet-európai utódállamokra kényszerítették rá, míg a győztes szövetséges 
és társult államok győzelmi mámora és birodalmi allűrjeik (ahogy akkoriban 
a baloldal nevezte, imperialista szemléletük) és politikájuk okán eszük ágában 
sem volt, hogy magukra is vonatkoztassák a nem többségi nyelvet beszélők vagy 
más, akkori nyelvhasználattal „faji, vallási és nyelvi kisebbségeik” jogainak a 
garantálását, nemhogy kollektív jogok, hanem individuális jogok egyenlősége 
tekintetében sem.

Ha szövegelemzéssel és nemzetközi jogilag olvassuk újra a Románia által 
1919. december 9-én aláírt Kisebbségvédelmi és Kereskedelmi Szerződést, vala-
mint a 364 paragrafusból plusz egy protokollumból álló Trianoni szöveget, hát-
borzongató következtetéseket vonhatnánk le, filológiai és nemzetközi jogi érte-
lemben egyaránt, főleg ha ismerjük a kulisszatitkokat és a szigorúan bizalmas, 
románul „secret” üzenetváltásokba foglalt indokokat, szándékokat, diplomáciai 
és kereskedelmi érdekeket. Elég csupán megemlíteni a kevesek által olvasott 161. 
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tekintett kollektív bűnösség elvének a vesztes államokra való rábélyegzését.
A vesztesek közül sem a németek, sem az osztrákok, de a bolgárok, törökök, 

magyarok sem kaptak meghívást. A békekonferencia első két hónapjában, vagyis 
már a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt közvetlenül a vesztes államok, így Ma-
gyarország új határait kvázi teljesen megrajzolták, és 1919 júniusában, a június 
7–13. közötti időszak jegyzékeiben lettek véglegesen rögzítve a nagyhatalmak 
részéről. Az államok közötti vita végül is a részletek fölött zajlott, így például a 
Bánság arányos felosztása fölött fenekedett a szerb és a román miniszterelnök a 
békekonferencia első hónapjaiban, mígnem a franciák jobb belátásra nem kény-
szerítették őket, busásan kompenzálva kelet-európai szövetségesei igényeit a vas-
úti infrastruktúra, az ipari zónák és bányavidékek számukra kedvező odaítélé-
sével, még akkor is, ha ezen erőforrás-technológia és infrastruktúra színmagyar 
vidékeken feküdt, és más országoknak való odaítélése élesen ellenkezett nemcsak 
a wilsoni nemzeti önrendelkezési elvekkel, hanem akár magával a gyulafehérvá-
ri nyilatkozatok szó szerinti kijelentéseivel. A békekonferencia ilyetén eljárásait 
a brit békedelegáció pénzügyi szakértője, J. M. Keynes mélységesen problemati-
kusnak ítélte meg már 1919-ben, Foch marshall pedig 1919. június 28-án maga 
jósolta meg, hogy ez aligha lesz más, mint egy alig 20 éves fegyverszünet.

A békekonferencián, ahol a Ion I. C. Brătianu miniszterelnök vezette román 
küldöttség elszánt diplomáciai harcot folyatott minden, az 1916-os antant–ro-
mán titkos szerződésben nekik ígért területért, vagyis a Tiszáig terjedő térség 
minden négyzetkilométeréért, 1919 márciusában Pasic szerb külügyminiszterrel 
vitatkozott a Bánság hovatartozása fölött. Amikor kiderült, hogy a feszült patt-
helyzetből nem sikerül kikászálódni, a román miniszterelnök – mint már fennebb 
részletesen ismertettük – rávette a román királynét, hogy Párizsba és Londonba 
látogasson kíséretével, és személyesen avatkozzék be az eseményekbe.10

A  januári és a márciusi jegyzéket betetőzte a június 7-i Legfelsőbb tanácsi 
rendelkezés és a június 13-i Clemenceau-jegyzék, amely gyakorlatilag Magyar-
ország trianoni határait a szerződés aláírása előtt kereken egy évvel már írásba 
foglalta, kész tények elé állítva mind a világot, mind Közép-Európát és főleg Ma-
gyarországot, amelynek kormányát egy egész éven keresztül (1918 novemberétől 
1919 novemberéig) senki sem ismerte el nemzetközi jogi és diplomáciai téren. 
Ami még hátramaradt június után, illetve Budapest augusztus 4-i megszállását 
követően a román delegációnak az Ausztriával kötendő békeszerződése (Saint-
Germain, szept. 10.) és a hozzácsatolt kisebbségvédelmi szerződés. Ez  utóbbi 
aláírásának elnapolása a román diplomácia részéről sikerült is, hiszen míg a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia és Lengyelország már szeptem-
ber 10-én kénytelenek voltak a nagyhatalmak nyomására, ellenérzéseik dacára 
aláírni Ausztriával a békeszerződést, és vállalták a kisebbségvédelmi szerződés-
ben foglaltakat, Románia alig három hónappal később, 1919. december 9-én írta 

10 Historia special. Regina… i. m. 40., Paris: „Leoaica” se întâlneşte cu „tigrul”.
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alá, de nem a békeszerződéssel együtt, hanem a Románia számára kereskedelmi 
és pénzügyi kedvezményeket nyújtó gazdasági-világkereskedelmi szerződéssel 
összekapcsolva az egyébként még tovább finomított, részleteitől kilúgozott ki-
sebbségvédelmi szerződést. A nemzetközi és diplomáciai környezettől egyébként 
teljesen függetlenül, az  antant katonai megszállása alá, pontosabban a román 
hadsereg megszállása alá került területeken ugyancsak a fegyverszüneti egyez-
ménynek,11 illetve a belgrádi katonai konvenciónak fittyet hányva a román ál-
lam átvette a helyi közigazgatást a legtöbb erdélyi városban 1919 első hónapja-
itól kezdve. Kolozsvár polgármesteri hivatalát például már 1919. január 19-én, 
a párizsi békekonferencia megnyitásának másnapján átvette az új polgármester, 
dr. Iulian Pop és hivatalnokaival.12 Ezen kívül a szimbolikus tereket és az utcákat 
is egy „utcanévelemző bizottság” bevonásával átkeresztelték, és be is vezették 
az új utcaneveket 1919 június–júliusában. Így lett a Hunyadi térből Ştefan cel 
Mare tér, a Bocskai térből Cuza Vodă tér, a Petőfi utcából pedig Avram Iancu 
utca.13 Elképesztő és anekdotikus a Szentegyház utca nevének sorsa: a még élő 
Maniu Gyula nevére keresztelték már 1919 derekán a Tükör-paloták utcáját, és 
az elnök-belügyminiszter levélbe foglalt tiltakozása ellenére sem mondott le az új 
városvezetés a hízelgésnek is beillő névadásról, így az a két világháború között 
állandósult, és ma is így szerepel, immár 101 éve. Az Árpád útból Calea Traian 
lett, a Főtérből, a Mátyás-térből pedig Egyesülés tér. Ferdinand király a Wesse-
lényi Miklós utcából és Mária királyné a Deák Ferenc utcából. Az Unió utca a 
Memorandisták utcájává vált, a Kossuth Lajos út pedig a Győzelem útjává, hiszen 
itt vonult be 1918. december 24-én Neculcea tabornok vezetésével a román had-
sereg. A trianoni szerződés után nem sokkal pedig Foch marschall és Berthelot 
tábornok, Clemenceau nevei voltak a következő kedvencek, akik előtt utcanév-
adással tisztelgett az új kolozsvári városvezetés. A szobrok jó része sem kerülhet-
te el fátumát: eltűnt Erzsébet királyné szobra, akárcsak a Széchenyi -emlékmű, 
a Ferenc József Tudományegyetem timpanonjának császárkirály-szobrát, illetve 
a négy kart szimbolizáló allegorikus női alakot a mélybe taszították (ma torzói-
kat, csonka maradványaikat a Botanikus kertben tekinthetjük meg).

Egy 1920. július 2-i kimutatás a polgármesteri hivatal 110 fizetett tisztviselő-
je, alkalmazottja tisztségét-beosztását, nemzetiségét, életkorát, nyelvtudását és 
hivatali régiségét tüntette fel, a listán az első dr. Iulian Pop polgármester volt, 

11 Ormos Mária: Padovától Trianonig. Budapest, 1983, illetve Romsics Ignác: Ellenforradalom 
és konszolidáció. Gondolat, Budapest, 1982. A fegyverszünet francia változatának másola-
tát a Román Külügyi Levéltárban találtam: AMAE. A november 3-i dátumnak és a közös 
Osztrák–Magyar fegyverszünetnek azért is van nemzetközi jogi szempontból jelentősé-
ge, mert a trianoni szerződés legfőbb vonatkoztatási pontja 1918. november 3., és meg 
sem említi a belgrádi katonai konvenciót, ami ezek szerint is pusztán a Károlyi-kormány 
pótcselekvése volt, azzal a céllal, hogy nemzetközileg elismertesse a kormányát. Ez nem 
sikerült, eredménye viszont az lett, hogy a szerb és román hadsereg felmentést kapott a 
határátlépésre az akkor megállapított demarkációs vonalig, Erdélyben a Maros vonaláig.

12 Buzea: Clujul i. m. 180. Iulian Pop 1919. január 19-től 1923 május. 1-ig volt polgármester.
13 ANIC Román Nemzeti Történeti Levéltár. Kormányzótanács iratai. Kolozs megye. ff. 41–46.
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volt alkalmazva 1919 óta a hivatalban.14 A Gyulafehérváron megalakult és előbb 
Nagyszebenben székelő Kormányzótanács – amelynek miniszteri tárcavezetői 
egy kivétellel, az államtitkári rangot kapott szász Rudolf Brandschon kívül, mind 
az erdélyi román politikai, egyházi és pénzintézeti elitből rekrutálódtak – 1919 
derekán áthelyezte székhelyét Kolozsvárra. A kormányzótanács első, 1919. janu-
ári rendeletei törvényerejűek voltak, ugyanakkor érvényben hagyták a monar-
chia jogrendjét. Az autonóm kormányzást viszont csorbította, hogy a bukaresti 
román kormány számára a királyi rendelet fenntartotta a kulcságazatok kor-
mányzási monopóliumát, úgymint külügy, hadügy, infrastruktúra, kommuniká-
ciós technológia (táviratszolgálat, posta) és szállítás. A Nagy Nemzetgyűlés már 
1919 augusztusában földreform-törvényrendeletet dolgozott ki és fogadott el, így 
a földosztás el is kezdődött, 1920. április 4-i feloszlatásáig pedig a Kormányzó-
tanács rendeletei kötelező törvényerővel bírtak a fennhatósága alá tartozóként 
elkönyvelt 26 megye fölött. A  kész tények elé helyezés politikáját illusztrálja 
az is, hogy az úgynevezett Nagy-Romániában az első parlamenti választásokat 
minden provinciában egyszerre 1919 novemberében szervezték meg, tehát több 
mint egy fél évvel a trianoni békeszerződés aláírása előtt. A román királyi csa-
lád 1919 nyarán minden erdélyi, bánsági és partiumi várost meglátogatott, még 
Békéscsabát és Gyulát is, hiszen a román kormányzat és királyi udvar arra szá-
mított, hogy az összes vasúti csomópont a Belgrád–Temesvár–Arad–Békéscsaba, 
Szalonta–Nagyvárad–Szatmárnémeti és Máramarossziget vonalon román fenn-
hatóság alá fog kerülni. A  francia szövetségeseknek ugyanis rendkívül fontos 
volt, hogy ezen az útvonalon felvonulási és utánpótlási infrastruktúra álljon ren-
delkezésére annak a keleti francia hadseregnek, amelynek 1918 decemberétől 
1919 áprilisáig elsődleges feladata immár nem a Magyarország, hanem a Szovjet-
Oroszország elleni intervenció, s amelynek kiindulópontja a Duna torkolatánál 
volt, de szövetségesként a szerb, a csehszlovák és a román hadsereg is részt vett 
ebben a fehéroroszokat támogató, ám 1919 áprilisára csak Odesszáig eljutó s vé-
gül kifulladó katonai intervencióban. A történészek közül már a nyolcvanas évek 
elején Romsics Ignác és Ormos Mária hívta fel erre a figyelmet, de újabb levéltári 
kutatások is abszolút alátámasztják, hogy a geostratégiai érdekek és szempontok 
teljesen felülírták a békekonferencián egy évvel korábban Wilson által az ameri-
kai kongresszusban meghirdetett fennkölt, idealista önrendelkezési elveket. Gya-
korlatilag a népet sehol sem kérdezték meg, népszavazásokat nem engedélyeztek, 
a  területek hovatartozását pedig nem az etnikai többség szerint döntötték el, 
hanem katonai stratégiai és gazdasági-infrastrukturális érdekeknek rendelték 
alá. A kész tények elé helyezés politikája tehát a párizsi konferencia döntése-
iben, a  közigazgatás és infrastruktúra, valamint a szimbolikus terek de facto 
átvételében nyilvánult meg, valamint a valuta lebélyegzésében, nosztrifikálásá-
ban és végül alkotmányosan érvényes országos választások megszervezésében és 

14 ANIC Román Nemzeti Történeti Levéltár. Kormányzótanács iratai. Kolozs megye. ff. 100–
105. 1920/2786. ikt. Belügyminisztériumi irat.
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érvényesítésében. Az 1919. novemberi parlamenti választásokon többségi alapon 
kinevezett Alexandru Vaida Voievod kormánya delegálta teljhatalmú megbízott-
ként az egybekapcsolt Kisebbségi és Kereskedelmi szerződés együttes aláírására 
Constantin Coandă tábornokot. A tábornok végül a kilúgozott – tehát Románi-
ára nézve sértőnek tekintett –, az 1878-as béke előírásainak be nem tartására 
emlékeztető, preambulumától megfosztott, illetve a kereskedelmi szerződéssel 
tandembe foglalt szerződést írta alá. A kisebbségvédelmet a Népszövetség garan-
ciája és a Népszövetség keretében akkor létrehozott Hágai Állandó Nemzetközi 
Bíróság igazságszolgáltatása alá helyezték. A megpuhított 12 paragrafusból álló 
kisebbségvédelmi szerződés első 8 pontja volt jogilag alkotmányerejűen kötele-
ző Románia számára, vagyis csupán azok a paragrafusok, amelyek az egyéni/
individuális jogokat biztosították a nem többségi nemzeti és vallási kisebbsé-
gek számára. A kisebbségvédelmi szerződés további 4 pontja, a 9–12. pontok, 
amelyek közösségi vagyis kollektív jogokat irányoztak elő, köztük „a székely és 
szász közületek számára vallási és tanügyi helyi autonómiát a román állam el-
lenőrzése mellett”, illetve más kollektív (nyelvhasználati, arányos képviseleti) 
jogokat tettek volna lehetővé a Romániában élő nemzeti közösségek számára, 
a diplomáciai csörte és intim levelezések nyomán annyira ki lettek lúgozva, hogy 
már nem voltak alkotmányerejű módon kötelezőek az aláíró fél vagyis Románia 
számára. Ezek után tehát a román parlament tiszta szívvel ratifikálhatta (a tri-
anoni és a többi szerződéssel egy csomagban) és közölhette a Hivatalos Közlöny 
1920/134–136, 140. és 189. számában (az 1920/136-osban szerepel a trianoni 
szerződés). E szerződés mindazonáltal kötelező maradt Románia számára, de az 
elmúlt 100 évben sajnos igen ritkán hivatkoztak rá nemcsak többségi, hanem 
magyar kisebbségi oldalról is. Annak ellenére feledésbe merült a kisebbségvé-
delmi szerződés, hogy a minduntalan emlegetett gyulafehérvári nyilatkozatok-
hoz képest nemzetközi jogilag kötelezően érvényes dokumentum maradt, amely 
nemcsak a Népszövetség, hanem később, 1945 után az ENSZ – mint a Népszö-
vetség jogutódja – közgyűlése számára is hivatkozási alap és jogi forrás maradt. 
Egyébként a Gyulafehérvári Nyilatkozatok kapcsán érdemes arra is felfigyelni, 
hogy az első pontja csupán a románok által lakott területek és községek egyesü-
lését deklarálta, semmiképp sem a más etnikumúak által lakott községek, terü-
letek vagy közösségek egyesülését. Az 1918. december 24-ei Hivatalos Közlöny-
ben közölt királyi rendelet csupán a gyulafehérvári nyilatkozatok római egyes 
pontját foglalta törvénybe, a  többi pont „gentlemen’s agreement” ígéretként 
értelmezhető, csupán egy gesztusként, amelynek sosem voltak jogi szankciói. 
Mikó Imre Huszonkét év című könyve mindkét dokumentumot közölte 1940-ben. 
A magyarság ennek ellenére előszeretettel hivatkozik inkább a gyulafehérvári 
nyilatkozatokra, s nem csak mint erkölcsi alapra, mint ígéretre, miközben a köz-
tudatból sajnos teljesen törlődött a kisebbségvédelmi szerződés, amely ha még-
oly általánosságban, de mégiscsak elsőként kodifikálta és helyezte nemzetközi 
garancia alá a kisebbségi jogokat. A népszövetségi eljárás alapja viszont minden 
utódállam részére kizárólag a békeszerződésekbe és a külön kisebbségvédelmi 
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Zoltán és Buza László szakmunkáit a kisebbségi jogok védelméről és a népszövet-
ségi garanciarendszerről).

A békeszerződések gazdasági következményeiről Lloyd George brit miniszter-
elnök pénzügyi tanácsadója, John Maynard Keynes már a békekonferencia évé-
ben „pamflet” könyvet közölt The Economic Consequences of Peace címmel. A ké-
sőbb nemzetközi hírnévre szert tevő közgazdász könyve már címében jelezte a 
karthágói béke katasztrofális következményeit, a világgazdaságot válságba sodró 
előírásainak a negatív előjelű hatásait. A békekonferencia során a francia döntés-
hozók közül néhányan már rájöttek, hogy óriási tévedés a korábbi nagy gazdasá-
gi egységeket, például Ausztria–Magyarországot hét részre osztani, viszont mivel 
1917 decemberétől 1919 végéig gyakorlatilag a szovjet Oroszország elleni haté-
kony fellépés volt a legfontosabb szempont a franciák számára, ezek a szkepti-
kus előrejelzések háttérbe szorultak, brit és francia részről egyaránt. Az 1920-as 
francia választások Paleologue és Millerand elnök jóvoltából némi enyhítéseket 
próbáltak belefoglalni a békeszerződés általuk magánlevélként megfogalmazott, 
tehát nemzetközi jogi hatások nélküli kísérőlevelükbe, amelyet a magyar kor-
mánynak küldtek, így az 1919. június 13-i Clemenceau-jegyzék óta nem változta-
tott szigorú határmegvonások érvényben maradtak. Az esetleges aprócska, helyi 
szintű határvonal-korrigálások tekintetében a határmegállapító bizottságok igen 
ritkán döntöttek másként. Számos falu szántóterülete, legelője, hidak, vasúti cso-
mópontok kerültek a kvázi hermetikusan zárt határ túloldalára.

A  választások utáni francia belpolitikai fordulat sem hozhatott semmilyen 
változást, ugyanis a csúcsvezetést, elnököt, miniszterelnököt és külügyminisz-
tert leszámítva a korábbi apparátus helyben maradt, a Millerand–Paléologue-féle 
kísérőlevél retorikus fordulatai és vigaszai pedig csupán a levél papírjára rótt 
tintasorok, sosem érvényesültek a nagypolitikában a nemzetközi porondon, ami-
ként a magyar békedelegáció „hozzáfűzései”, véleménynyilvánítása is a pusztába 
kiáltott szó szintjén rekedtek.

A határmegállapítás mellett, a többi békeszerződéshez hasonlóan, a trianoni 
is tartalmaz gazdasági katonai előírásokat. Drasztikusan csökkentette a magyar 
haderőt, gyakorlatilag megsemmisítette, a teljes tiszti állományt nyugállomány-
ba utalta, az összes hadihajót és hadviselésre alkalmas eszközt pedig a győztesek 
elosztották maguk között, mindenükből kifosztva a veszteseket. A francia hadse-
reg ráadásul garanciaként megszállta a Rajna mentét és a Ruhr-vidéket, a Saar-
vidék és Danzig szabad városként pedig népszövetségi közigazgatás alá került, 
a vesztesek ezeken kívül összes gyarmatukat elveszítették. A közép-európai gaz-
dasági stabilitást féltő brit és francia szkepszisre adott válaszul sikerült mégis 
a szakértőknek egy-egy paragrafust becsempészni a békeszerződésekbe, amely 
lehetővé tette volna, hogy 1925-tel bezárólag, tehát maximum öt évre, az utód-
államok, illetve Ausztria és Magyarország között egy vámuniós vagy ahhoz ha-
sonló térség maradhasson fönn, vagy legalább kereskedelmi kedvezményeket 
ajánlhassanak fel egymásnak kölcsönösen, anélkül, hogy a nagyhatalmaknak 
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azonos elbánást legyenek kénytelenek nyújtani. Miközben tehát a nagyhatalmak 
eléggé önző módon szétosztották a vesztesnek és háborús felelősnek bélyegzett 
központi hatalmak területét és lakosságát (A+P), valamint erőforrásait és tech-
nológiáját (infrastruktúra, nyersanyaglelőhelyek, természeti kincsek, turisztikai 
reszortok, gyarmatok és koncessziós területek, Magyarország esetében Fiumé 
kikötőjét is), úgymond nagy kegyet gyakorolva lemondottak arról a legnagyobb 
kedvezmény elvről, amelyről úgyis tudták, hogy a velük szövetséges kelet-euró-
pai utódállamok nem mondanának le hajdani őket domináló szomszédaikat segí-
tendő, ha mégoly rövid időre, tehát legtöbb öt évre szólóan is. Ám ahogy Benes 
cseh külügyminiszter mondta, a  csehek és a szlovákok nem pusztán politikai 
függetlenségre törekedtek, hanem gazdaságpolitikai, gazdasági függetlenségre 
is. És miközben Ausztria és Magyarország valutája addig nem látott inflációval 
küszködött, az osztrák és magyar lakosság gyakorlatilag éhezett, a cseh állam 
olykor csak kegyelemből hagyott jóvá némi kereskedelmi szállítmányokat, il-
letve szénszállítmányokat Ausztria irányába, Magyarország számára pedig még 
ennél is ritkábban. Az 1920-ban Csehszlovákiát Jugoszláviával, 1921-től pedig 
Romániával is összekötő (kisantant) katonai szerződések egyáltalán nem tartal-
maztak ilyen irányú gazdasági záradékokat. A kisantant államok csupán katona-
ilag fogtak össze egy esetleges Habsburg-restauráció és magyarországi revíziós 
törekvések ellen. Minden utódállam megőrizte a maga javára a korábban nem 
kis nemzetállami, hanem birodalmi méretekre szabott vámtarifákat. Miközben 
a birodalom kvázi önellátó volt, az új utódállamok saját nemzeti iparuk és saját 
nemzeti gazdasági elitjük megerősítésére, valamint a konkurencia kiszorítására 
használta fel kereskedelmi politikáit. Előszeretettel alkalmaztak különböző nem 
tarifális jellegű korlátozásokat, például állategészségügyi és fogyasztóvédelmi 
korlátokat állítottak föl, időszakosan teljes behozatali tilalmat rendeltek el, vagy 
a békeszerződésekben előírt úgynevezett kárpótlások és jóvátételek fizetését 
követelték. Mindezek a tehertételek, illetve a teljes nyersanyagerőforrás-készlet 
határon túl rekedése pénzügyileg és gazdaságilag térdre kényszerítette Ausztriát 
és Magyarországot. Mindkét állam népszövetségi kölcsönhöz és népszövetségi 
pénzügyi felügyelethez kellett hogy forduljon államháztartása szanálása érdeké-
ben. Külföldi hitelek felvételével sikerült tehát stabilizálni a magyar valutát 1924 
és 1926 között, és a kamatos kamattal felvett hitelek tették lehetővé a jóvátételek 
további fizetését is. Az arany-, ezüst- és sóbányáitól elszakított Magyarországot 
más természeti kincseitől, például erdei nagy részétől is megfosztották. A hu-
mánerőforrások tekintetében el kell mondanunk, hogy az új államok, például 
Románia a közigazgatás átvételével az új államra teendő esküt megtagadó tiszt-
viselőket tömegesen bocsátotta el. Közel 200 ezer magyar állami tisztviselő szá-
mára egzisztenciálisan kegyetlen és ellehetetlenítő körülményeket teremtettek, 
ezért az elcsatolt területekről többségük Magyarországra optál, megőrizve ma-
gyar állampolgárságát, elhagyva az immár Romániához tartozó lakó- és munka-
helyét. Tekintélyes hányaduk viszont helyben maradt, és segített az intézmények, 
főleg önszerveződési magánvállalkozások és szövetkezetek újjászervezésében. 
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Endre, Hargittay Bertalan banktisztviselők és jogászok, ügyvédek, Láday István 
ítélőtáblai bíró, aki a volt magyar provinciák jogi egyesítése szakterületén te-
vékenykedett eredményesen. Valamennyien a magyar intézmények, elsősorban 
a bankok, egyházak és szövetkezetek, biztosítóintézetek autonóm működésének 
jogi és pénzügyi kereteit teremtették meg. Meg kell említeni Gyárfás Elemért (az 
Erdélyi Bankszindikátus alapító elnökét) és Jakabffy Elemért (a Magyar Kisebbség 
folyóirat alapítóját), akik a legismertebbek a helyben maradók közül, Kós Ká-
rollyal együtt. De kevésbé ismertek a nagyenyedi Hangya szövetkezeti központ 
vezető tisztviselői: Rohay László vezérigazgató, dr. Garda Kálmán, Asztalos ügy-
véd, Marosszéken és Kis-Küküllő vármegyében dr. Drexler Béla, volt minisztéri-
umi kirendeltség vezető tisztviselője, illetve Ürmössi József unitárius lelkész, aki 
a Homoród menti szövetkezetek motorja és szervezője volt. A Marosszéki és Ud-
varhelyszéki Földmíves Szövetségek vezetői-alapítói, Mikó László és Orbán Ba-
lázs is fontos személyiségek, akik konstruktív módon szervezték meg a túlélést, 
a megnyirbált intézmények megújulását és gyarapodását. Az állami tisztviselők 
mellett természetesen a helyi születésűek vagy egyházi személyiségek nagyobb 
valószínűséggel maradtak helyben, hiszen az új román állam leginkább az egy-
házak és szövetkezetek autonómiáját tartotta tiszteletben.

Szimbolikus, hogy miközben egész Magyarországon megkongatták a harango-
kat június 4-én, a békediktátum aláírása időpontjában, Nagyenyeden a helyben 
maradó erdélyi tisztviselők összehívták alakuló közgyűlésre az Erdély területén 
működő fogyasztási szövetkezetek igazgatóit, elnökeit, vezetőit, és megalakítot-
ták a Hangya Fogyasztási Szövetkezetek központját. Ugyanebben az évben, 1920 
augusztusában Kolozsváron is megalakult a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szö-
vetsége. Az első világháború előtti utolsó békeév statisztikáihoz képest mintegy 
felére csökkent a szövetkezeteknek mint vállalatoknak a száma a hadigazdálko-
dás, pontosabban a hadseregek betörése, a székelység 1916–17-beli kitelepítése 
nyomán fellépő anarchia és káosz körülményei közötti fosztogatások, boltrab-
lások miatt. Végül az impériumváltás és az új vámhatárok, a korábbi fővárosi 
központ áruellátásának a megakadása, megszűnése megtizedelte a fogyasztási 
szövetkezetek számát, és felére csökkentette a hitelszövetkezetek számát. A Ro-
mániához csatolt erdélyi területen, tehát a Bánságot, Partiumot, Bihar, Szatmár 
megyét is ideértve, Araddal és Temesvárral együtt közel 300 magyar jellegű 
bank működött. Ezek fele részben helyi tulajdonlású takarékpénztárak voltak, 
amelyek az 1848-as forradalom utáni időszakban, de főleg a kiegyezés korában 
alakultak. A magyar jellegűnek mondható bankhálózat másik fele nemzetközi 
pénzügyi hálózatok helyi kirendeltsége, fiókja volt, így például a Rotschild ér-
dekeltségűekhez tartozó Magyar Általános Hitelbank, illetve a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank vagy a Pesti Hazai Első Takarékpénztár. A legnagyobb magyar 
jellegű saját és idegen tőkéjű bankközpontok Temesváron, Nagyváradon, Szat-
máron és Kolozsváron voltak. A háború előtt kereken 150 román bank működött 
és 42 szász jellegű pénzintézet, zömében takarékpénztárak, két földhitelintézet, 
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valamint egy biztosítóintézet, az  1868-as alapítású Transylvania Versicherung 
AG és az 1911-es alapítású román általános biztosító társaság. A magyar ház-
tartások és vállalkozók előszeretettel a budapesti központú helyi alapítású vagy 
multinacionális biztosítóknál, így például a trieszti alapítású Adriai vagy Gene-
rali, továbbá a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél biztosították jószágaikat, termé-
nyeiket, épületeiket. Ezek a biztosítócégek tűz- és jégkár elleni, illetve állat- és 
életbiztosítással is foglalkoztak. A biztosítóknak kivétel nélkül át kellett alakul-
niuk. A  Gazdák biztosító például a svábok és a románok biztosítójával közö-
sen hozta létre 1921-ben az első erdélyi biztosítót, Prima Bancă de Asigurare 
Ardeleană néven. Az olasz érdekeltséghez tartozó bankfiókok az új főváros, bu-
karesti székhelyű Banca Generală Italiano-Română, a  francia–angol érdekelt-
ségűek pedig a saját bankközpontjuk utasítása szerint szintén az új fővároshoz 
igazodtak. A nemzetközileg nem elkötelezett és többnyire helyi alapítású, helyi 
tulajdonlású bankok 1922-ben Gyárfás Elemér elnökletével megalakították saját 
érdekképviseleti szervezetüket, az erdélyi Bankszindikátust. Hozzájuk csatlakoz-
tak részvénytársasági formájú bankok, takarékpénztárak és hitelszövetkezetek a 
közös érdekképviselet, valamint a többé-kevésbé önálló bankfelügyelet és közös 
bankrevízió ellátása érdekében.

Az osztrák–magyar, illetve német érdekeltségű szénbányák, kohászati nagy-
vállalatok szinte kivétel nélkül átkerültek francia, belga, brit és természetesen 
többségi román tulajdonba. Az 1924-es bányatörvény véglegesítette ezt a folya-
matot, előírva, hogy a romániai vállalatok igazgatótanácsának minimum fele 
román állampolgárságú személy kell hogy legyen. Ennek következtében vált 
általánossá az a jelenség, hogy a legnagyobb gyárak iparvállalatok, illetve a 
legtöbb bank és szövetkezeti központ igazgatótanácsába vagy felügyelőbizott-
ságába befolyásos román politikusokat is beválasztottak, akik az igazgatósági 
illetményért, illetve presztízsért cserében vállalták, hogy olykor a kormánynál 
kilincselnek a gyárak érdekében. (Méhes György Kolozsvári milliomosok című 
regényében plasztikusan írja le ezt a folyamatot.) Ami leginkább sújtotta Erdély 
egészét, de különösen Partium és Bánság lakosságát, hogy a hagyományosan 
a magyar Alföld mezőgazdasági termékeinek feldolgozására szakosodott város-
ok (Szatmár, Nagyvárad, Arad, Temesvár) az új vámhatárok révén elvesztették 
korábbi gazdasági-kereskedelmi hátországukat. S mivel a tiltóvámok és keres-
kedelmi akadályok ellehetetlenítették Magyarország és Románia között a fel-
dolgozásra váró nyersanyagok, élelmiszer-alapanyagok importját, így az Alföld 
mezőgazdasága is túltermeléssel és válsággal szembesült, az új Románia nyugati 
határán végighúzódó városgyöngysor pedig hirtelen elsorvadó iparral és mun-
kanélküliséggel szembesült. A tiszai hal importját például az új állam állategész-
ségügyi és fogyasztóvédelmi indokokkal teljesen ellehetetlenítette, ezért ez a 
„pontyvámnak” is nevezett prohibitív vámtétel az egészségügyi és táplálkozási 
helyzetét is rontotta a magasabb halfogyasztáshoz szokott erdélyi lakosságnak. 
A korabeli technológiai adottságok körülményei között például Nagyenyeden a 
századfordulótól kezdődően az állomás közelében a Hangya szövetkezeti raktár 
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rekben zajlott, ezért egyáltalán nem volt mindegy, hogy honnan érkezik a hal 
vagy romlandó hús, tejtermék. Mindezek a tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy 
ápertén kimondhassuk: sajnos az egyenlet ötödik tényezője, az X-ként rendkívül 
nehezen meghatározható és igencsak szubjektív módon értékelhető új állami in-
tézményrendszer és jogrendszer mennyire hatékonyan vagy kontraproduktívan 
gazdálkodott az ölébe hulló területtel és lakossággal, valamint az erőforrásokkal 
(R) és a technológiával…

Erdély gazdaságának 1919–1920 közötti változásait, ezen belül Kolozsvár me-
tamorfózisát próbáltuk dióhéjban bemutatni, összefoglalni a fentebbi oldalakon. 
Az APRT modell objektíve kimutatható tényezőit is igyekeztünk ábrázolni. Eh-
hez adódnak még a következő adatok, főleg az R és T tekintetében, amelyeknek 
felhasználása és a velük való gazdálkodás tényleg leginkább az X-szel jelölt nagy 
ismeretlen, a kormányzás politikáitól, a tisztségeket betöltők vagy a tisztségekbe 
helyezettek, a folyamatos szükségállapot miatt főleg kinevezettek, igen ritka ese-
tekben megválasztott polgármesterek (pl. Bernády György Marasovásárhelyen) 
tehetségétől, a román kormányzattal és helyi képviselőivel, a hatóságokkal fenn-
tartott viszonyától függött a gazdálkodás, a városi kormányzatok eredményes-
sége. Országrészszinten általában megállapítható, hogy 1919–1939 között olyan 
sok változás, fejlesztés nem történt, hiszen az ortodox katedrálisok megépítésétől 
eltekintve nem is volt szükség olyan nagy fejlesztésre: valamennyi közigazgatá-
si, igazságügyi palota, főispáni, adóhivatali székhelyek, polgármesteri hivatalok 
épületei, akárcsak az állami vagy egyetemi kórházak ingatlanai eleve minden 
vármegyében vagy megyei jogú városban már léteztek, a vasút pedig teljesen 
behálózta a Magyarországtól, sőt az Ausztriától kapott provinciákat is, itt lévén 
a legsűrűbb a vasúti infrastruktúra-hálózat mind négyzetkilométerre, mint 1000 
lakosra vetítve, megelőzve a regáti mutatókat.

Románia vasúti hálózata összesen 11 375 km-re gyarapodott, ebből 5468 km 
érkezett a jelenkori Erdéllyel együtt, 595 km Bukovinával, 1218 km szélesebb, 
orosz nyomtávú vasút pedig Besszarábiával, kiegészítve az ókirályságbeli 4094 
km-t.15 Az országutak hossza közel azonos volt a vasutakéval, 11 500 km, eh-
hez adódott még a megyei, vicinális és községi utak összessége, megközelítve a 
92 000 km-t, ebből viszont alig 180 km volt leaszfaltozva 1938-ban, amikor is 
40 000 különféle gépkocsi volt Romániában.16 Az infrastruktúra része volt ekkor-
tól már a légi közlekedés is: a román állami légitársaság (LARES – Liniile Aeriene 
Exploatate de Stat) 29 repülőt és 15 belső járatot működtetett.17 A  folyami és 
tengeri közlekedés, a látszólag óriási potenciál (a Duna folyam és a Fekete-tenger 
hossza, kikötői) dacára, a beruházási tőke hiánya miatt fejletlen volt és maradt, 

15 Enciclopedia României. IV. kötet. 53.
16 Axenciuc, Victor: Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă. Bucureşti, 

1997. 291–292.
17 Uo. 292.
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a  dunai flottának csupán 20%-a, a  tengerinek pedig alig 14-16%-a működött 
román felségjelzés alatt, a 4/5-e főleg osztrák, német és jugoszláv zászló alatt 
volt.

Románia területe 1918–1920 között 137 ezer négyzetkilométerről 295 
ezerre nőtt, lakossága pedig 7,7 millióról 15,6 millióra emelkedett. Gazdasági 
patrimóniuma szintúgy megugrott: szántóterülete 6 millió hektárról 11 millióra, 
erdőterülete pedig 2,7 millióról közel háromszorosára, 7,4 millió hektárra rúgott. 
A trianoni békeszerződéssel Romániához csatolt történelmi provinciák, nyugati 
területek (a jelenkori Erdély) Nagy-Románia összterületének 34,8%-át és lakos-
ságának 30,7%-át tette ki. 1930-ban ezen a területen az aktív lakosság 75,8%-a a 
mezőgazdaságban, 9,5%-a az iparban, 3%-a a kereskedelemben, 11,7%-a egyéb 
ágazatokban dolgozott.

A  kibővült állam azzal szembesült, hogy ötféle jogrendszert örökölt meg: 
a bukovinai osztrák típusú jogot, az erdélyi és magyarországi enyhén eltérő jog-
hagyományt, az orosz típusú besszarábiait, illetve az ókirályságbelit, amely az 
ún. jogegyesítési folyamat során gyakorlatilag asszimilálta a többit, pontosab-
ban kiterjesztés útján az ókirályságbeli jog, az újonnan elfogadott törvényekkel 
együtt kiterjedt az új provinciákra is. A büntető törvénykönyv 1938-ban, a pol-
gárjog 1940-, illetve 1945-ben terjedt ki a provinciákra, viszont sok más és főleg 
a gazdaság területén érvényes új törvényi kódex, elfogadtatásuk és hivatalos köz-
lönybeli megjelenítésük pillanatától érvényessé vált az ország teljes területén, 
így pl. a kataszteri törvény, az altalajkincsek törvénye (1924) vagy a közigazga-
tási törvény (1925–1926). Az  agrárreformtörvény 1921-ben minden provinciá-
ra érvényes volt, ám külön kisajátítási küszöböket állapított meg, többnyire az 
új provinciák nagybirtokainak kárára. A jog mellett az intézmények szerkezete 
is különbözött tartományonként. A  területileg, természeti erőforrások, ipar és 
infrastruktúra, illetve lakosság szempontjából felduzzadt Románia adminiszt-
rációja látszólag nehezen birkózott meg az új állam kormányzási kihívásaival. 
Mattei Dogan szociológus nyomdokain haladva Radu Sorin történész arra mutat 
rá, hogy a két világháború közötti Románia kormányai átlagolva alig érték el a 
9 hónapnyi működési időtartamot. 22 év alatt az Ipari és Kereskedelmi Minisz-
térium élén 45 miniszter váltotta egymást, ami évi 2,5 személyt jelent, a Mező-
gazdasági Minisztérium élén pedig 32 miniszter foglalta el a bársonyszéket, ami 
évi 1,5 minisztert, kétévente 3 minisztert jelent. Ha e sűrű kormányváltásokhoz 
hozzászámítjuk az igencsak hektikus, két világháború közötti világgazdasági és 
kelet-európai válságokkal, ciklusokkal terhes időszakot, akkor talán már érthető 
Rónai András sommás konklúziója minderről: „Ha ezeket az adatokat nézzük és 
meggondoljuk, hogy Románia a győztesek oldalán evezett ki a világháborúból 
jóvátételi és egyéb terhek nélkül, továbbá azt, hogy nincsen Közép- és Délke-
let-Európában gazdasági kincsekben a természettől hozzá hasonlóan megáldott 
ország, és végül, hogy két évtizeden keresztül mindig nyitva volt számára a nagy 
nyugati szövetségesek kasszája, akkor meg kell állapítani, hogy valami lényeg-
bevágó hiba van itt a gazdasági szerkezet és szervezés terén. S mindezeket látva 
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zavarok, nyugtalanság gyötrik; hogy mind a gazdasági, mind a politikai életben 
hatalmas zökkenésnek, megrázkódtatásoknak, egyik napról a másikra való hir-
telen átalakulásoknak vagyunk tanúi (…)”18

Erdélyi utak, vasutak, infrastruktúra

A Magyar Királyság területén 74 771 km közút volt, 70%-ban kiépítve, az ál-
lamépítészeti hivatalok kezelésében, zömmel makadámszerű töltéssel, burkolat-
tal. Trianon után a trianoni Magyarországon 26 800 km közút maradt, 60%-
os kiépítettséggel. Romániában az 1920-as években az országúthálózat közel 
12 000  km, a  vasútvonal 11 000 km hosszúságot ért el az új provinciáknak 
köszönhetően is. A 12 000 km-nyi országos közútból alig 180–300 km-nyi volt 
leaszfaltozva, kisebb hányada makadám burkolattal, zúzott, döngölt kővel volt 
burkolva, a legnagyobb része viszont földút maradt. Erdély közútjainak állapo-
ta 1940-ig alig változott. Nagy változást eredményezett a világgazdasági válság 
idején a legtöbb európai államhoz hasonlóan a magyar és a román kormány ál-
tal felvett, Népszövetség garantálta kölcsön, amelyet Romániában svéd Svenska-
kölcsönnek is neveztek, a  nemzetközi közbeszerzést elnyerő svéd útgyártó 11 
cégről, s  amelynek 1931-es szerződtetése lehetővé tette a London–Isztambul 
közötti transzkontinentális műút romániai szakaszának a megépítését. A  Bors 
települést, Nagyváradon, a Királyhágón, Kolozsváron, Tordán át Brassót, majd 
Bukarestet és Konstancát összekötő, immár korszerű európai/nemzetközi szab-
ványok szerint alaposan megépített és nemzetközi standardok alapján gyártott 
útjelző táblákkal ellátott közel 1000 km-es útszakasz 1932–1938 között készült 
és a Romániát átszelő legmodernebb aszfaltozott, vasúti átkelőkkel ellátott, tar-
tós hidakkal rendelkező műút, amit E60-nak neveznek azóta is.

Az infrastruktúra lényeges része volt még a távirathálózat, amely 20 000 km 
huzalt tett ki, ám a telefonkészülékek elterjedése, valamint a rádiózás megjelené-
se okán (1920-ban 27 ezer telefonkészülék, 1939-ben pedig már 102 ezer készü-
lék működött) a táviratozás jelentősége csökkent (évi 8300 táviratról 1926-ban 
3800-ra 1938-ban).19

Az  erdélyi városok, turisztikai látványosságok, fürdőhelységek állapota az 
első világháború előtti időszak és 1940 között alig változott. Masszív turizmus-
fejlesztés igazából csak 1940–44 között indult, a magyar turisztikai kormányzat 

18 Rónai András: Erdély gazdasági élete Romániában. In: Erdély. Magyarok történelmi társu-
lat, Budapest, 1940. 239–253.

19 Ursu, Gavril: Dicţionar enciclopedic administrativ. Cluj, Cartea Românească, 1935. 242.
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hathatós támogatásával.20 Ugyanez az állítás érvényes az erdélyi műúthálózat, 
a vasútvonalak karbantartására és bővítésére (Szeretfalva–Déda vasúti kapcso-
lat megépítése), akárcsak a városok csatornarendszerének a korszerűsítésére is 
(legalábbis Észak-Erdélyben). A Monarchia korában kiépített Herkulesfürdő, Víz-
akna a maguk pompás szecessziós épületeivel, illetve Borszék és Tusnádfürdő, 
Előpatak megőrizték polgári miliőjüket. A román állam, elsősorban szociálpoli-
tikai alapokból, néhány újabb állami üdülőközpontot is elkezdett kiépíteni, pél-
dául Bálványosfürdőn.

A kormányzati politika konzultatív ügynökségei, hivatalai közül megemlít-
hetők a szíjáttételi szervezetek, integráló-aggregáló intézmények: „legfelsőbb 
tanácsok”: A Nemzetgazdaság Legfelső Tanácsa (Cons. Sup. al Econ. Nat.), a Szö-
vetkezés Legfőbb Tanácsa (Cons. Gen. al Coop.). Fontos szerep jutott a parla-
menti szakbizottságoknak, ezek közül nyolc bizottságnak a képviselőházban: 
mezőgazdazdaság, erdők, uradalmak, pénzügyi, költségvetési, közmunka biz-
tosságoknak. Az érdekképviseleti szervek közül fontos szerepet töltöttek be az 
Erdélyben már 1850 óta létrehozott kereskedelmi és iparkamarák.21 51 kereske-
delmi és iparkamara, ezeken kívül 18 árutőzsde működött az országban: többek 
között Aradon és Kolozsváron. Mindezek mellett hatékonyan működtek a nem-
zeti kisebbségek vagy régiók önszerveződő érdekvédelmi szervezetei is: románi-
ai kisebbségek (szászok, izraeliták, magyarok, svábok) önálló vagy interetnikus 
szervezete, a Brassóban 1919 tavaszán létrehozott Erdélyi Gyáriparosok Szövet-
sége, illetve ennek helyi csoportjai Brassóban, Nagyszebenben, Kolozsváron, 
Marosvásárhelyen, Medgyesen, Segesváron, Besztercén.22 A  magyar hitelinté-
zetek 1922-ben létrehozták az Erdélyi Bankszindikátust, az erdélyi és bánsági 
románok viszont megőrizték monarchiabeli pénzügyi auditáló szervezeteiket, 
az  1907-ben alapított Solidaritatea szövetkezetet, a  szászok pedig az 1904-től 
hatékonyan működő Revisionsverband der Provinzkreditanstalten nevezetű 
pénzügyi ellenőr-szövetkezetüket. Temesváron létrejött a Bánsági Gyárosok 
Egyesülete, a szomszédos városban pedig az Aradi Gyáripari Vállalatok Egyesü-
lete, illetve az Erdélyi és Bánáti Kereskedelmi Testületek Szövetsége 1927-ben.23 
Hasonló szervezetek alakultak Nagyváradon, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. 
A regionális szövetségek 1921-ben létrehozták az Erdélyi és Bánsági Munkaadók 
Egyesületeinek Központi Irodáját. 1923-ban az összes romániai ipari érdekvé-
delmi szervezet csatlakozott a Gyáriparosok Országos Szövetségéhez (Uniunea 

20 Abloncy Balázs: A visszatért Erdély 1940–1944. Jaffa, 2011. Lásd még: Tóth-Bartos András: 
Észak-Erdély 1940–1944. Szakirodalmi áttekintés. In: Határhelyzetek III. Budapest, 2010. 
326–346. Átfogó szakirodalmi szövegtár a témáról az Erdélyi Magyar Adatbankon: „Kis 
magyar világ” Észak-Erdély 1940–1944 között. (Szerk.: Sárándi Tamás – Tóth-Bartos And-
rás.) http://www.adatbank.ro/belso.php?alk=66&k=5.

21 Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon. i. m. 60.
22 Uo. 65–66.
23 Uo. 63–64.
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Jogi személyiséget nyert az 1923-ban alakult Romániai Hitelezői Védegylet is, 
amelyet 1927-ben szerveztek újjá az erdélyi és bánsági gyárosok és nagykereske-
dők érdekeinek és hiteleinek védelmére.

Az  érdekvédelmen túl ezek a szervezetek a népszerűsítés, felnőttképzés, 
kereskedelmi és ipari szaksajtó, statisztikai kiadványok és lexikonok, évköny-
vek kiadását is vállalták, támogatták. Az új Románia legelső mintavásárait pl. 
a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara rendezte meg 1921-ben és 1924-ben. 
A gazdasági érdekvédelem fontos letéteményesei még az 1844 óta folyamatosan 
működő Erdélyi Gazdasági Egylet, valamint az 1920-ban a Romániához csatolt 
területeken újjászerveződő szövetkezeteknek a szövetségei, központjai is, legin-
kább etnikai-nemzeti jellegű szövetségeket alkotva, amelyekhez egyúttal a gaz-
dasági-szövetkezeti sajtó kiadása is egyértelműen társult, román, német és ma-
gyar nyelven. Az 1878-as alapítású kolozsvári Kereskedelmi Akadémia 1919-től 
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale néven működött, de magyar 
nyelven immár csak kereskedelmi levelezést tanítottak, s csak 60–90 hallgató 
volt magyar az összesen 300–500-ból. (1940-től az Akadémia vált a FJTE újon-
nan létrehozott Közgazdaságtudományi Karnak az elődjévé.)

Az  erdélyi és bánsági kereskedelmi szakoktatás terén felsőkereskedelmi és 
ipari akadémia működött Bukaresten kívüt Kolozsváron, s ezek mellett 3-4 éves 
kereskedelmi iskolák, 1918-ban összesen 14, köztük 10 fiú és 4 leányiskola. Tíz 
évvel később már 21 felsőkereskedelmi iskola működött Románián belül Erdély-
ben és Bánságban: 14 fiú- és 7 leányiskola, összesen kb. 3000 tanulóval. Magyar 
nyelvű csoport Kolozsváron, német nyelvű pedig Temesváron működött. Ezen 
a területen 9 kereskedelmi elemi iskola és 2 szakiskola is működött, valamint 
9 kereskedelmi tanonciskola is.25 Mezőgazdasági szakoktatás terén 4 mezőgaz-
dasági iskola (Szilágysomlyó, Torda, Algyógy, Csíkszereda) volt Erdélyben 1918 
előtt, valamint legfelsőbb szinten 1869-től a Kolozsmonostori Gazdasági Taninté-
zet, 1904-től Akadémia rangon képezte a szakértőket. Az 1919-től román állami 
intézménnyé vált Kolozsmonostori Gazdasági Akadémián 1929–40 között alig 
17 magyar végzőst tartottak számon, ugyanakkor az alapfokú gazdasági iskolák, 
ideértve a csíkszeredait is, kizárólag román oktatási nyelvű állami intézmények-
ké váltak. A súlyos utánpótláshiány enyhítésére a három történelmi egyház téli 
gazdasági iskolákat hozott létre önerőből: Székelykeresztúr (1931), Csombord 
(1934), Radnót és Kézdivásárhely (1935). Ezt egészítették ki a teológiák és szövet-
kezeti központok gazdasági tanfolyamai, a 26 egyházi középiskola és tanítóképző 
intézmény könyvelési diszciplínái, tantárgyai. A szövetkezeti központok bolto-
soknak és tanítóknak, valamint gazdáknak hirdették meg tanfolyamaikat, ilyen 
volt pl. a Hangya-tanfolyam Nagyenyeden 1939 őszén tanítók számára. Fontos 
szócsövei voltak a köz- és agrárgazdasági, valamint a szövetkezeti gondolatnak 

24 Dél-Erdély és Bánság. 7.
25 Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon. i. m. 61–62.
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az Erdélyi Gazda, Hangya Naptár, Szövetkezés, Szövetkezeti Értesítő lapok, és szá-
mos más közgazdasági évkönyv, statisztikai kiadvány és kataszter: pl. az Argus, 
a Consum, a kereskedelmi kamarák évkönyvei, valamint a Compassok.

A  gazdaság három klasszikus ágazatának területi elhelyezkedését szemlél-
ve kirajzolódik a térképen egy területi sűrűség, klaszteresedés: a  Partiumban 
Szatmártól Nagyváradon és Aradon át Temesvárig az alföldi mezőgazdasági hát-
ország terményeinek a feldolgozását vállaló élelmiszeripari és szeszipari, ma-
lomipari földrajzi karéj, amely egyúttal egy pénzügyi intézményekben gazdag 
ívet is kirajzolt. Valamennyi itt felsorolt város bankvárosnak is számított, kisebb 
váro sokkal, pl. Nagykárollyal kiegészítődve, amelyek vásártartó és hitelező hely-
ségekként is funkciót töltöttek be. A történeti Erdélyben, tehát a Királyhágón in-
neni területnek nevezett statisztikai térségben Kolozsvár emelkedett ki, valamint 
a dél-erdélyi városok, Brassó, Nagyszeben mint tőkében gazdag bankvárosok.

Ezeknek a bankvárosoknak a vonzáskörzetében alakultak ki természetesen 
az ipari központok is, vagy pedig a nyersanyag-lelőhelyekhez, altalajkincsekhez 
közeli bányavárosokban és ezek közelében (Resica, Vajdahunyad), továbbá az 
erdélyi gázlelőhelyek városaiban (Medgyes, Dicsőszentmárton, Torda).

A  hitelfelvevő piacaitól és  egyúttal a mezőgazdasági ellátó piacaitól az új 
állam magas vámhatárai révén elvágott partiumi városok gazdasági pangással 
kezdtek szembesülni, a korábban kiépült iparágak válságba kerültek, akadozott 
a városi-ipari központok ellátása és emelkedtek az árak, ami viszont a közve-
títő kereskedelem, a  szállítás javát szolgálta, és semmiképp sem a mezőgaz-
dasági termelő érdekeit, sem pedig a feldolgozóiparét. Az  amúgy is kialakuló 
agrárolló egyúttal a mezőgazdasági termelők drasztikus jövedelemcsökkenését 
is kiváltotta, aminek viszont közvetlen hatása volt, hogy mind az állam felé, 
mind más hitelezői felé is gyengült a parasztság törlesztőképessége és végképp 
kimerült vásárlóereje. Mindez negatív hatással volt a hazai ipartermékek iránti 
keresletre. A nemzetközi szállítás felgyorsulása és versenye még inkább súlyos-
bította az amúgy is alacsony termelékenységű, kisgazda dominanciájú román 
mezőgazdaságot.

Minthogy az 1921-es agrárreformot elsősorban politikai és szociális-nemzeti 
indokok mentén vezényelték le, gazdaságilag és kereskedelmileg Románia muta-
tóinak visszaesését eredményezte minden téren: az állattenyésztés általában ve-
szített számban és jelentőségében, a  szarvasmarha- és juhállomány is csökkent, 
miközben a falusi lakosság növekedett: míg 1924-ben 100 lakosra jutott 48 barom, 
1939-re már csak 39.26 A gabonatermelés mutatói sem érik el többé az első világ-
háború előtti mutatókat. A mezőgazdasági eredmények csökkenését elsősorban a 
birtokok felaprózottsága magyarázta, a birtokosok nagy részének leszegényedése, 
illetve képtelensége új beruházásokra, intenzív kultúrákra való áttérésre. Románia 

26 Axenciuc, Victor: Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă. Bucureşti, 
1997. 251– 253.
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ságra vetített állatállomány 20–25%-kal csökkent. A gabonatartalékok, -készletek 
növekedése pedig a gabona-túltermelés és világválság kontextusában egyáltalán 
nem volt pozitív, sőt a gabonaárak a válság előtti ár 40–60%-án stabilizálódtak. 
A kiutat tehát a piaci űrök megragadása, új, alternatív termelési ágazatok beveze-
tése jelenthette, illetve a nyerstermékek feldolgozása, csomagolása, értékesítése, jó 
minőségű tenyészállatok és vetőmagok beszerzése a termelékenység fokozása cél-
jából. Ennek elérése érdekében kapcsolták elvileg össze az agrárreformot a szövet-
kezeti mozgalommal, hogy az új tulajdonosok, kisbirtokosok, összefogva, társulva 
műveljék meg szalagparcelláikat, illetve közösen vásároljanak és használjanak me-
zőgazdasági erőgépeket. Mindezek a javaslatok, pontosabban vágyak viszont nem 
valósultak meg, csak ritka, elszigetelt esetekben. Szakemberek véleménye szerint 
a két világháború között a paraszti gazdaságot, ahhoz, hogy erőteljes termelési 
tényezővé válhasson, mezőgazdasági szindikátusokkal és szövetkezetekkel kellett 
volna megerősíteni.27 Két fő irányban kellett cselekedni – a szakismeretek és a me-
zőgazdasági szövetkezés terén.28 Korabeli szerzők szerint, pártállástól függetlenül: 
a szervezés és a racionalizálás csak mezőgazdasági szövetkezés révén lehetséges, 
az állam irányító szerepe és pénzügyi támogatása segítségével.29 A mennyiség és 
a minőség intenzív mutatóinak elérése szintén csak a mezőgazdasági szövetkezés 
révén lett volna lehetséges, e téren tehát a nem állami intézmények, mint a szö-
vetkezetek, valamint a dalárdák és az egyházi egyesületek nagyobb mozgástérrel 
bírtak, annálfogva, hogy vagy egy egyetemes-nemzetközi értékrendhez kapcso-
lódtak, vagy pedig nem elsősorban etnikai-etnopolitikai célokat szolgáltak.30 Ezzel 
magyarázható, hogy e szervezetek, jelesül pl. a dalárdák és a szövetkezetek Tria-
non után alig egy-két évvel már meg tudták szerezni a román hatóságoktól a nyil-
vánossági jogot, míg más, klasszikus szervezetek, az EGE, az EME és az EMKE csak 
később, 1929-ben és 35-ben jutottak el ebbe a stádiumba, sokévnyi kilincselés és 
engedélyeztetési kérelmezés után.
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Pillich László

Emlékséta Nagy Zsiga bácsival (1909–
1992) az Írisz-telepen és a Kerekdombon

A 2018–2019 évekre szóló kalendáriumunkban már megismerkedtünk Nagy Zsi-
ga bácsival, aki a huszas évek közepe táján került Kolozsvárra, hóstáti leányt vett 
feleségül, egész életét közöttük élte le. 1986–87-ben – az Írisz-telep és a Kerekdomb 
főutcáján, kifelé, a kardosfalvi téglagyári végállomásig, szinte ontotta „emléktörté-
neteit”. Ezekből nyújtunk most át – kissé megszerkesztve – a hajdani Írisz-telepre 
vonatkozó szemelvényeket.

* * *

Itt ezt a tágas helyet valamikor úgy nevezték el, hogy a „nádastéri szőlőhegy”. 
Kiugrik egészen a Nádas-patakig. Egészen a református templomig. Hegyközség-
nek is nevezték az egész tágas területet. Egész pontosan ott volt a határa, ahol 
a Nádas-patak keresztezi a Kül-Kajántó utcát, ahol elhagyjuk a Kakasvárost és a 
lakatgyárat. Olyan ledöngölt, sáros utca volt. A környéken úgy keresztelték el, 
hogy Nádas-torokrész. A  ’20-as években, amikor idevetődtem, elég szép szám-
mal voltak a szegényes házak a Nádas partján, kihúzódtak egészen a Szamosig. 
Városszéli szegény emberek laktak arra. Cigányok, napszámosok, utcaseprők. 
A Nádas áradása gyakran hatalmas károkat okozott.

A Kül-Kajántó utca kivezet egészen a Kajántó-vámig, a Tarcsa hegyénél, a tég-
lagyárnál. Annak idején az út mindkét odalán, a házak mögött, jó nagy területek 
voltak. Az  öregek úgy mesélték, hogy ez olyan agrárjellegű volt, csupa kaszá-
ló, szántó és gyümölcsös. Egy alkalommal látom, hogy a könyező gyümölcsösök 
tulajdonosai elegánsan, szépen felöltözve, nagy sietve mentek a gyümölcsösbe, 
a  szőlőbe. Igyekeztek fel, a  nádastéri közbirtokossági kalyibához megtartani a 
szokásos évi közgyűlést. Rendsze rint akkor tartották a tanácskozást, amikor a 
gyümölcsfák virágoz tak. Olyankor tavasszal a Nádasszőlődomb oldala felfelé tisz-
ta fehér volt. Errébb, a domb lábánál, a Zsigmond király út és a Kájoni János 
utca sarkánál van egy kicsi park. A románkupolás templom helyén – az öregek 
úgy mesél ték – annak idején volt egy mázsamérleg. A gazdák oda rakták le a 
sok szekér szénát. Ugye kell a sok marhának és az állatoknak! A rengeteg szénát 
nem hordták haza a hiuba, az istállóba. Ökrös szekérrel idehozták, egy megbízott 
ember lemérte a szénát, és a hivtalos irkába írta fel, hogy ki-ki mennyit hozott. 
Szépen felkerült egy hosszú listára. Amikor otthon elfogyott a széna, a szolgálóle-
gények felrakták a szekérre, és szépen vitték haza, hogy fogyasszák a hóstáti mar-
hák és lovak. Úgy tudom, hogy ez szigorú városi határozat volt, hogy ne legyen 
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tűzveszély. Ezért rakták ide le. Akkoriban, ami-
kor idejöttem, ott nem volt semmi épület. Még 
román templom sem volt. Nemrég építették, 
a ’60-as években. Úgy tudom, hogy közadakozás-
ból épült, amikor azt az irdatlan nagy blokkot 
elkezdték építeni. Rengeteg építőanya got elsin-
kófáltak, és ezzel húzták fel a templomot. Másfe-
lől a környékbeli gyárakból csempészték ide azt 
a rengeteg anyagot. Aztán az éhenkórász mun-
kások ingyen, közmunkában felépítették a temp-
lomot. Pedig a környéken románok alig voltak! 
Ügyesen a blokkokat jól teletömték románokkal. 
És ravaszul követelték, hogy legyen román temp-
lom! Éppen a templomkert bejáratánál volt ez a 
bizonyos hídmérleg. Oda húzták be a szénával 
megrakott ökrös szekeret. Nyekeregve jöttek be 
a hóstáti szekerek, a fogatok a Szénafűből. Földig leért szénával a megrakott szé-
násszekér! Ez a Szénás-major, úgy mondták, akik itt laktak, hogy régen olyan na-
gyon posványos, tisztára csengely volt. Hatalmas nagy bajusza volt a majorosnak. 
Ha jól emlékszem, hóstáti volt. Becsületes ember, senkit nem csapott be! Biztosan 
emiatt tisztelték az emberek. Szigeti Márton volt a neve.

Azokat a ronda blokkokat már az ’50-es években, ebben a rendszerben építet-
ték. Amikor még Veress Pali volt a polgármester, ő harcolta ki az építkezést. Azelőtt 
csupa kerthelység volt, a  Nádas-patak közvetlen közelében nagyon vízmosásos 
volt. A blokkok alján még cséplést is végeztek. A hóstátiak összefogtak, vettek egy 
régi cséplőgépet, nagy veszekedésben a sorrendet összeállították, s nagy ünneplés-
sel elkezdték puff ogtatni a gépet, kalákában csépelték a sok gabonát. És a hóstáti 
családok ökrös szekerekkel büszkén cipelték haza a sok zsákot! Amikor a cséplőhe-
lyet felszámolták, elköltöztették a Zsigmond király utcába. Ott tartották a hóstáti 
kultúrház udvarán. A Kolping-féle római katolikus kultúrházban. Ahol Szilágyiék 
laktak. Aztán, amíg a harácsoló kommunisták a gépet s drága hóstáti földjüket el 
nem kobozták, minden áldott évben megtartották a cséplést. A Szilágyiék kertje 
kirúgott egészen le a Nádasig, ott Schultz bácsi és családja egy komoly kertészetet 
fejlesztett ki. Tele volt rózsákkal, és rengeteg virág volt a kertben. És hatalmas 
üvegházat csináltattak. Az volt a híres Schultz- féle kertészet. Persze a kommunis-
ták azt is széjjelverték! Most is megvan a Schultz-villa! Gyermekóvodát csináltak 
benne. Aztán Schultz bácsi talán megvette a Szilágyi ketjét, vagy csak bérelte, nem 
is tudom. Amikor ez az orosz rendszer bevonult, akkor verték szét. Mindenesetre, 
amikor bejöttem Kolozsvárra, ez a Schultz-kertészet javában virágzott!

A templom, az unitárius templom következik. Mindjárt mellette egy hóstáti, 
Toroczkai nevűnek a háza, az asszony még él. Aztán másodjára egy pékhez ment 
férjhez. Eperjessynek hívták az öreget. A házában Jakab Gyuri lakik. Valahon-
nan Erdőszentgyörgyről jött be ide, a vasúthoz.
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Úgy mondták, hogy ’34–35-ben parcellázták fel a részeket, és egy-egy par-
cella belekerült vagy 15 ezer lejbe. Ha egy kicsit továbbmegyünk, az a meredek 
utca egyenesen fölvisz a nádastéri szőlőhegyre, a híres Brétfűre, a Mariánum-
tanyára. Annak idején úgy hívták, Vackor utca. A feleségem úgy meséli, hogy 
gyermekkorában idejártak szánkázni. Nyáron a mariánumi diáklányokat sorban 
vitték kifelé a tanyára dolgozni.

A nagy demokráciában a Mariánumot is szépen elvették! És most, a kommu-
nista érában a tanyát teljesen lerombolták, most valami állami gazdaságot fab-
rikáltak. És benne a bevándorló románok vidáman lubickoltak! A tanya felment 
egészen a Lomb alá. Hatalmas terület volt! Régen, magyar világban, a  római 
katolikus egyházé volt. A másik oldalon, ahol a rozoga út a Rácz-telepre megy ki, 
áll ez a ház, ősidők óta mindig itt volt. Egy hóstáti család építette a házat, most 
– úgy tudom – egy román pap és családja lakik benne. Utána a Baga-féle ház 
következik. Ez a masszív, háromablakos ház. Gyakran voltam benne, még vígan 
poharazgattam is benne! A sógorom szüleié volt ez a hóstáti ház. Ő örökölte az 
egész birtokot. Ahogy minálunk mondani szokták, a ló döglik, a hám marad! Ez a 
ház, már úgy tudom, hogy 1922–23-tól van meg. A két telek is. Ez és a mellette 
való, valamikor egy volt az egész terület. Azt mondják, hogy Baga nagyon nagy 
gazda volt. Most két testvér lakik benne. Sógorom, a Baga leány férje Felvincről 
származik. Tehát az ura révén már nem hóstátiak. Igaz, nagyban az apja sem 
gazdálkodik! Mert az öreg rengeteg fahordót csinált egész életében, amíg nem 
nyugdíjazták, a sörgyárban dolgozott. A másik hóstáti házat, az öreg Kilin-féle 
házat fiai és lánya örökölte. A gyermekek mind iparra léptek. Amióta az eszemet 
tudom, Kilinék soha nem voltak hóstátiak. Az  öreg Kilin mint temetőpásztor 
dolgozott egy darabig. Ott, a hóstáti Kalandos temetőben. De zöldséggel, kerttel 
nemigen bajlódott. Se ő, se a gyermekei.

Ez a rozoga út balra, kifelé kapaszkodik a Brétfűre. Átellenben egy jó nagy 
telek volt. Lenyúlik a Nádasig, amikor én idejöttem, ház itt egy se volt! Azután 
építették be az egész területet. Az lett a Rácz-telep. Aztán ott szemben, ahol még 
egy utca megy bé, a Schulz-féle kertészet mellett, az a kicsi részeg, gyenge kert 
egy belvárosi románé, valami nagy kommunistáé volt! Amikor a Schultz-kerté-
szetet szétverték, egy részét az kaparintotta meg. Így tették rá munkáskezeiket 
a nagy vagyonra. Pedig jó széles volt a kertészet! Úgy négy-öt telek! Még én is 
dolgoztam a kertészetben. Egy virágágyást kellett felásni. Szegény Schultz bácsi, 
amikor rámásztak és elvették a kertjét, bent a városban lakott, a Fürdő utcában.
Ezek az ügyesek szépen teljesen eltüntették a hatalmas kertészetet. Hiába volt 
kiírva a nagy táblára: Schultz Rezső Műkertészete! Rengeteg virágot és fajrózsát 
kísérletezett ki!

Még tovább, ahol az út elkanyarodik, az  balra lement egyenesen a Nádas 
partján. Annak idején ez vezetett a Nádas-fürdőhöz. Ez meg a 66-os szám, itt is 
ismerős lakik. A Nyárádmentéről költözött ide, azután néhány évet együtt dol-
goztunk a vasútnál. Aztán mindjárt jön a környék nevezetessége, a Nádas-fürdő. 
Tulajdonosa egy Ács Ferenc nevezetű volt. A ’30-as években, miután Bereczky 
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Albert kibérelte Ács Ferenctől, remekül gondozta a fürdőt. A városban is elter-
jedt a híre. Az orvosok szerint a Nádas vize kitűnő gyógyhatással van, úgyhogy 
a városunkban a csúzosok, köszvényesek mind egy szálig idejártak, kiáztatni 
magukat. Pláné innen a környékről még a hóstáti emberek is szívesen jártak ide. 
Még autóbuszjáratot is beállítottak! Ahogy az itt lakó emberek mondták, mehe-
tünk a szép omnibuszban a fényesre kikefélt, úri lovakkal! A  fürdő mellé egy 
jó mély medret ástak ki, a gödröt deszkával kibélelték, és a fürdő népek abban 
fürödtek, a medencében. Ahogy a hóstátiak mondták – a „bivalymedencében”. 
Még vendéglőt is nyitottak. A vasutasok a Nádas-fürdőre mentek legszívesebben. 
Mert tiszta, gondozott és szép rendezett volt az egész fürdő. Olyan kideszkázott, 
4×4-es, 3×3 méteres medencék voltak. A víz 1,5 méteres mély volt. A medence 
azért elég szűk volt. Mindössze négy ember fért el benne. Rendszerint a városi 
fürdőzők délután jöttek. Főleg fiatalok. Persze ha későn jöttek, már nem kaptak 
helyet. Nagyon mérgesek voltak! Még kiabáltak is a hóstáti legényekre: „Krump-
li, murok, petrezselyem, a hóstáti veszedelem!” A hóstáti legények ugrottak ki a 
medencéből! Na, aztán volt ott városi döngölés! Ez a fürdő teljesen deszkából volt 
kirakva, a medence és a medencék szélén öltöztető fabódé, kabin futott körbe. 
Az  állomásról rendes omnibuszjárat is volt! Deutschnak hívták a tulajdonost. 
Az övé volt ez a szállítási cég. Olyan 3-4 kikefélt ló volt befogva az omnibusz elé, 
mind a négynek a nyakán cifra szíjjal nagy sárgaréz csengettyű volt felkötve. 
Hogy hallják a városi emberek, az omnibusz közeledik! A végállomás az állomás-
nál. A csilingelő, lovas omnibuszok aztán mentek vissza a városba. Fel a Ferencz 
József úton a Főtérig, és megálltak a Bánffy-palota előtt, a másik végállomásnál. 
Sajnos ez az omnibuszos lovas fuvar hamar véget ér.

Ahol az előbb elmentünk, az a nagy épület, az a református kultúrház. Elég 
régi épület. Gondolom, megvan jó félszáz éves. A környékbeli hóstátiak építették. 
Közadakozásból. Talán ’36-ban már megvolt. A régi hóstátiak úgy nevezték el, 
hogy a „Kalandos kultúrház”. A házban a hóstáti családok nagy bálokat szervez-
tek, keresztelőt, esküvőt, névnapot és egyéb rendezvényeket. Amikor a Kalandos 
Társaság gyűlést tartott, akkor rendszerint hatalmas táncokat tartottak, komoly 
hóstáti összeröffenés volt. Minden egyes ősszel a hóstáti fiatalok batyus szüreti 
bált szerveztek. Persze addig volt a jó világ, amíg a kommunisták a kultúrházat 
ki nem sajátították! Belemásztak és ócska könyvtárat csináltak belőle, és nagy 
ritkán kollektív meg pártgyűlést szoktak szervezni. Ennyi a mi kulturális te-
vékenységünk! Nézze, a vakolat hogy mállik! Sajnos látszik, hogy már nincsen 
gazdája! Eléggé elmaradt ez az egyházi helyiség. Nagy csoda, hogy a kultúrház 
össze nem omlott!

Aztán, végig a Nádas-patakon, mindenütt sűrű bozót volt. Tisztára árterület 
hangulata volt, jó nagy, terebélyes fák nőttek ide.

Most a Zsigmond király utca végébe értünk. A főutat, amelyet éppen előttünk 
keresztez, a ’41–45-ös években Nagyboldogasszonynak keresztelték. Ez az utca, 
amelyre most megyünk rá, tulajdonképpen ez képezte az Írisz-telep és Kerek-
domb közötti határt.
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Körösfői Kriesch György

Körösfői-Kriesch Aladár kötődése Erdélyhez

A Kriesch család lengyel, morva, sváb vérvonalból érkezett a Kárpát-medencei 
magyar kultúrába. A heraldika kutatói erősen bizonygatják, hogy a családi név – 
Krieschnek vagy Krischnek írva – Szász-Svájcból ered, hol ősei már a 11. század 
végén „Adlerek” azaz nemesek voltak. Ami a családfakutatás zegzugos történe-
teiből bizonyosan kibogozható, hogy egy ős – Kriesch Mihály –, aki 1779-ben 
fegyverkovácsa volt Mária Terézia regimentjének, a puskaelsütőzár csappantyúit 
készítette. Innen egyenes út vezetett a tehetségekkel és szorgalommal megáldott 
ősök útján.

Hosszú idő után az első híres családtag, Johannes Kriesch (Reinthal 1832–
1888) egyetemi tanár, zoológus, a Magyar Méhészeti Egyesület és a Magyar Ha-
lászati Egyesület megalapítója, a lembergi egyetem tanára.

Budán, a Szentháromság téren, a Nagyboldogasszony templomával szemben 
állt egykor az az épület, ahol a Kriesch gyermekek megszülettek: Aladár (1863), 
Mihály (1865), Antónia (1870), Laura (1879).

Kriesch János szerény, csendes személyisége, atyai intelmei Kriesch Aladár di-
ákéveiben meghatározó útmutatást adtak. „Aber versuche es von ganzen Kraft” 
– Teljes akaratoddal próbáld ezt tenni – biztatja idősebb fiát 1879-ben az akkor 
még 15 éves, de már érettségire készülő ifjú Aladárt.

Az egyetemi tanszékvezető kijárja Trefort Ágoston kultuszminiszternél, hogy 
fia korkedvezménnyel, 16 évesen érettségi vizsgát tehessen. Három év sem te-
lik bele, s  már a Sugár úton működő művészeti egyetem oktató tanársegédje-
ként látjuk viszont Aladárt. Nyaranta sok időt tölt Erdélyben, kolozsvári rokona-
inál akik valamennyien az Abt rokonsághoz tartoznak –, a Szamosiaknál és az 
Ujvárossyaknál.

Abt Antal (1828–1902), Tóni bácsi a kincses város frissen megalapított egyeteme 
matematika–fizika tanszékének címzetes tanára, rektora. Néhány évvel korábban 
Kriesch Jánossal együtt tanítottak a lembergi egyetemen. Tóni bácsi kerttel, fedett 
terasszal övezett bérlakása még ma is áll a Görögtemplom utca 4. szám alatt.

Ebből a gazdag szellemi és intellektuális pezsgésből merít Aladár a boldog 
nyári tartózkodások idején. Már kora ifjúsága óta erős érdeklődéssel fordult a 
történelmi események felé. Alig 6-7 éves, midőn a budai várban elragadtatással 
szemlélte a középkori várnegyedbe sereglő tarka ruhájú, turbános török zarándo-
kokat, akik Gül Baba sírjához igyekeztek.

Másik meghatározó élménye Tóni bácsival és unokatestvéreivel a közös kalo-
taszegi kirándulások. Itt csodálkozik rá az ifjú először a kalotaszegi népi viselet 
és az épületek archaikusságára (Mákó, Körösfő, Magyarvalkó, Magyar gyerő-
monostor).
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EK A székesfővárosi Mintarajz Iskolában Lotz Károly különleges tehetségek cso-
portját látogatja 1882–85 között, de alig várja a nyári kirajzást. Útja újra meg 
újra Erdélybe vezet. Legelőször tiszteletét teszi Tóni bácsi nyüzsgő élettel és vi-
dámsággal teli házában, majd a Konopy-birtokra siet Tövisre vagy Diódra, de 
gyakran megfordul Kalotaszeg apró falvaiban is.

Nyaranta szisztematikusan keresi fel és rajzolja le az ősiséget, mindent, ami 
a népi kultúra része. Jó tizenöt évvel a Malonyay-féle gyűjtőmunkák kezdete 
előtt Kriesch Aladárnak, bár kiforrott elképzelései vannak a gyűjtőmunka szer-
kezeti felépítéséről, tematikus felosztásáról, a pesti kultuszuraknál igen jól lob-
bizó Malonyay – akit ő „csak egy orientalistának” hív – nyeri el a szervezési 
munkákat.

Aladár különleges rajzkészsége és aprólékos megfigyelésre hajlamos igényes-
sége már ifjúkorában ráirányítja érdeklődését a falfestészeti (murális) munkák-
ra. Ennek talán legkorábbi megnyilvánulása egy kolozsvári családi ház fedett 
teraszának falára készített secco. Egy hosszú faasztal mellett ábrázolja a fiatal 
Mátyás királyt Szép Ilonka társaságában. Sajnos ez az 1883–84 nyarán készült 
freskó nem élte túl az impériumváltozás erőszakos románosítását. Így Kolozsvár 
régi titkokat őrző építészeti remekei a diktatúra idején áldozatul estek a város 
panelerdeinek. Még szerencse, hogy ebben a pusztításban maradt valami, és 
ez nem más, mint egy megsárgult dagerrotip fénykép, amely megőrizte az alko-
tást, hátoldalán Kriesch Laura (Picinéni) gyönyörű gót betűs írásával: „Körösfői 
Kriesch Aladár első freskója Kolozsvárt Widt Elek házában.”

Kolozsváron több portrémegrendelést kap a fiatal festő. Az egyetem Abt An-
tal portréjának megfestésével bízza meg 1886-ban, mely  Kriesch Aladár első 
portréfestménye. Ezt követi az uralkodóról, Ferencz Józsefről készült portrémeg-
bízása. Még le sem tette az ecsetet, amikor megérkezik Hajnald Lajos bíboros, 
kalocsai érsek, erdélyi püspök portrémegbízása. Sajnos az említett festmények 
az idő forgatagában elkallódtak, megsemmisültek vagy talán valahol Csipkeró-
zsika-álmukat alusszák egy ódon házban Kolozsvárt, vagy bárhol a világban egy 
műgyűjtőnél.

Az ezredéves ünnepségekre méltó emlékek felállítására kérik fel a 63 várme-
gyét. Torda-Aranyos vármegye a szabad vallásgyakorlás kihirdetésének történel-
mi jelentőségű eseményét nevezi meg választott témának. A városatyák előbb 
helyi, erdélyi művészben gondolkodtak, de egyezségre nem jutván, állásfoglalást 
kérnek a királyi művészeti tanácsnokoktól. Így kerül Kriesch Aladár, a már nem 
fiatal, de tehetséges, számos művészeti ágban bizonyító művész a tordaiak látó-
körébe. 1568 januárjában, a tordai katolikus templomban lezajló kéthetes diétán 
a kis erdélyi város, melynek magyar, székely, szász gyökerei a szabadsághoz és 
a szabad vallásgyakorláshoz már régi időkre nyúlnak vissza, felkéri Kriesch Ala-
dárt egy monumentális történelmi műalkotás megfestésére. Kezdetben Aladár 
egy freskósorozatra gondolt, de ezt a tordai városatyák elvetették.

1895 tavaszától nagy a sürgés-forgás Kolozsvárt az Ujvárossy- és a Szamosi-
házakban. Szorgos asszonykezek varrják a fodros, sujtásos, korhű ruhacsodákat, 
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a festmény szereplőinek öltözetét. 
Aladár járja Kolozsvár utcáit, még 
a szegényházba is bekukkant, ar-
cokat keres. Gyakorta leutazik 
Diódra, ahol a nagy mű egy négy-
oldalt nyitott szalmafedeles csűr-
ben, Aladár elnevezése szerint 
a „Csűr-atelierben” készül. Ez  a 
18  m2-es nagy olajfestmény már 
csaknem elkészül, de még 1896 
kora tavaszán apró kiegészítésre 
szorul. A javításokkal végezvén, a 
képet május első napjaiban felszál-
lítják Budapestre. Így érkezik meg 
az ezredévi kiállítási képanyagok 
közé a Vallásszabadság kihirdeté-
se, avagy Dávid Ferenc megalapítja 
az unitárius egyházat címet viselő 
olajfestmény.

A  májusban megnyíló és hat 
hónapig nyitva tartó Millenium 
nagy meglepetése Kriesch Aladár 
képe, ahogy Nagy Sándor vissza-

emlékezéseiben írta, „a kiállítás clou-ja”, azaz kulcsműve.
Egy másik emlékezetes esemény 1895. augusztus 15-ére repít vissza az idő-

ben, a Szent Mihály-templom ódon falai, középkori falfestményei közé. A nyakas 
református, magyar Ujvárossy család ifjabbik leánya, Ilka többévi jegyesség után 
Kriesch Aladár felesége lesz. Az esküvői okmányokból kiolvasható, hogy Szamosi 
István volt a násznagy.

Ez idő tájt Aladárnak számos székesfővárosi megbízása akad, a  Parlament 
Vadásztermének két seccója, majd a Zeneakadémia ikonikussá vált freskójának 
megbízása.

A mester nyaranta Kalotaszeg falvaiban alkot, töltekezik. Szisztematikusan vé-
gigjárja a falvakat, bekopog minden egyes házba, ahol rajzolni, festenivaló téma 
akad. A 39 kis, magyar többségű faluban gyakran hallani –, „megjött Kriesch úr”.

Érdeklődését nem kerüli el az apró falvak népművészeti formakincse. Itt, a 
hegyekkel, dombokkal övezett apró falvakban őrizte meg azt a honfoglalás óta 
helyben lakó magyar népesség, így öröklődött át az utókorra. Ilyen és hasonló 
formakincsvilággal találkozik Aladár 1897–98 nyarán Torockón. A tövisi refor-
mátus közösség, a fogyóban lévő magyar lélekszám ellenére két oltárképet rendel 
1897-ben Szent István és 1901-ben Szent László alakjával.

Aladár gyakori, hosszabb idejű tartózkodásai a kincses városban elengedhe-
tetlenné teszik, hogy műteremlakásokat béreljen. Első alkotóhelye a Gyár, később 
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Fadrusz utca 4. szám alatt volt. 1893-ban a Monostor utcai Teleki-palotában bérel 
műtermet.

Aladár már végleges letelepedésre, házvásárlásra is gondol Kolozsvárt, hiszen 
Diód és Kalotaszeg innen csak egy ugrásra van. Ekkor fordul hozzá Abt Antal 
azzal a kéréssel, hogy közelgő nyugdíjazása miatt keressen számára közel a szé-
kesfővároshoz, egy dimbes-dombos kis faluban, egy alkalmas kertes házat.

Így vetődik 1900 tavaszán Aladár Gödöllőre, ahova végül nem Abt Antal, ha-
nem ő költözik 1901 tavaszán az Erdő utca 500. alatti, közel 500 négyszögöles, 
nagy kerttel bíró parasztházba. Előkerülnek az erdélyi varrottasok, terítők, pár-
nák, falikárpitok, és a nagy, öreg ház ezzel fellép a történelmi színpad porondjá-
ra, hogy betöltse azt a különleges, egyedi szerepét, ami a gödöllői művésztelep 
– az egyetlen szervezett művésztársulás a magyar művészeti életben a 20. század 
elején. Itt bontja ki Aladár – a magyar szecesszió rózsáinak szirmait és írja be 
nevét a nép- és iparművészet halhatatlanjai közé.

1902 szeptembere nagy ünnep Kolozsvárt. Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Mátyás 
király lovas szobrának leleplezése Aladárt is a 80 ezres ünneplő sokaság között 
találja.

A 20. század eleje a világkiállítások lázas időszaka. Párizs 1900-ban bronz-
éremmel jutalmazza a művészt. Torinóban 1902-ben már a teljes kiállítási anyag 

Kalotaszegi asszonyok. A Kolozsvári Művészeti Múzeum gyűjteményéből
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felügyeletével bízzák meg. 1904-ben Saint Luisban, a Templomozás Kalotaszegen 
nagyméretű festmény-pannójával szerepel. 1906-ban a milánói kiállítás magyar 
pavilonját rendezi be többedmagával.

Kriesch Aladár gyermekkori vágya volt egy, az iparművészet határmezsgyé-
jén mozgó, gobelin képábrázolási technika, a falikárpit.

1905 tavaszán Gödöllőn, az Erdő utcában, saját házával szemben bérelt egy 
házat, ahol Kovalszky Sarolta tönkrement németújvári gyárának és a pozsonyi 
szőnyegüzem gépeinek megvásárlásával kialakította a szőnyegmanufaktúra-üze-
met. A svédhonból, Párizs érintésével érkező zsidó kereskedő fia, egyben neves 
portréfestő, Belmonte Leo, a szőnyegszövés technikájának elsajátításával e mű-
hely központi alakja lesz. Az Iparművészeti Főiskola 1907-ben tanműhellyé ne-
vezi ki a kis üzemet. Ettől a pillanattól Kriesch Aladárt, a kinevezett vezetőt 500 
pengő tanári fizetés illeti meg.

Az első munkák közül az 1905 őszén elkészült bordűrös, virágkeretbe foglalt 
Család gobelin sorsa a legkülönlegesebb. Milánóba szállították 1906-ban, ahol 
berendezték a magyar pavilon termeit. Az épület porig égett a megnyitó előtt két 
héttel, minden kiállítási tárgy a tűz martaléka lett. Rohammunkában három hét 
alatt újraszőtték, de a magyar kiállítást felkereső Viktor Emanuelnek, az Egye-
sült Itália királyának így is annyira megtetszett, hogy megvásárolta a falikárpi-
tot. Így a mű Rómába utazik.

A gobelin utóélete már a második világégés utáni időszakra esik. Az 1914 
őszén Gödöllőről emigrációba, Párizsba kényszerülő Belmonte Leo műhelyében 
harmadszor is újraszövik. Ez a mű ma a család Kanadában élő dédunokájánál 
található.

1906 tavaszán, a Milánóban megnyíló világkiállítás berendezésének pillana-
tában így ír Kriesch Aladár Koronghy Lippich Elek művészeti tanácsosnak: „Ezen 
a világkiállításon egyébként Körösfői Kriesch Aladárként fogok szerepelni – de 
addig is maradok morva-sváb üdvözlettel K. A.”

Kronológiai sorrendben fontos állomás a marosvásárhelyi Ferencz József Köz-
művelődési Palota. Ez az épület a Kárpát-medencei ezeréves magyar kultúrkör 
ikonikus szecessziós összművészeti alkotása, amely a gödöllői művésztelep veze-
tőinek, Nagy Sándornak és Körösfői Krieschnek a vezetésével jött létre.

Hasonló, csak részleteiben megmaradt szecessziós épületegyüttes a Medgya-
szay István tervezte Veszprémi Kaszinó és Színház épülete. Az előbbi a diktatúra 
éveiben, 1950–55 között sajnálatosan, részben díszítőelemeitől lecsupaszítva élte 
át a nehéz évtizedeket. Az eredeti színházkép terveinek visszaállítása és a kaszi-
nó épületének újbóli felépítése 2023-ra várható.

Egy 1915-ös üdvözlőkártya tanúsága szerint Nagy Sándor és Körösfői Kriesch 
Aladár Temesvárról hazatérőben elújságolják jó barátjuknak, Koronghy Lippich 
Elek művészeti tanácsosnak, hogy Glattfelder Gyula temesvári püspök felkéré-
sére elvállalták az új Papnevelde freskóinak elkészítését, és Nagy Sándor azóta 
méltán világhíressé vált, Nyolc boldogság címet viselő üvegablakainak megterve-
zését. Körösfői a klasszikus freskótechnika bravúrjával oldotta meg a feladatot. 
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sorai:

„Kriesch már ősidők óta rajongó szeretettel csüggött a falfestésen. Az olasz 
primitív mesterek őszinte szeretete, kedélyi rokonsága: az ünnepélyes nyugalom-
nak, a csendes monumentalitásnak lélekből fakadó bámulása és beszívása egé-
szen átalakította a modern művész könnyed stílusát és lelkületét. Amikor Kriesch 
Freskója elé ül az ember és belemerül isteni hangtalanságába: minden vihar és 
szenvedély elül, minden lelket gyötrő, égető, kínzó probléma elcsitul. A csendes 
óceán nesztelen ünnepélyessége vesz körül. Nem szereti az erős akciók ábrá-
zolását, ami máris vérbeli freskófestő természetét bizonyítja, akinél a tartalom 
a technika lassúságával összhangban áll. Ellenben a lelki elmélyedés, magába 
merülés, a csendes szemlélődés, az elmélkedő léleknek látszólagos semmittevé-
se, az érzékek elnyugvása, az ünnepélyes várakozás nagy fontosságú eseménye, 
a szertartásos együttes szépsége megragadja lelkét és ecsetjére kívánkozik.

A mester legérettebb, legkiforrottabb alkotása a temesvári szeminárium dísz-
termének két hatalmas falfestménye. Bizonyára nemcsak a megértés, korát lega-
lább 20 évvel megelőző előrelátás, de az új művészi értékek higgadt mérlegelése, 
a régi és új benső összefüggésének gyökeres felfogása, egyben szintén heroikus 
bátorság is kellett ahhoz, hogy Glattfelder püspök Kriesch-t hívta meg a terem 
díszítésére.”

Művészi alkotásokban gazdag, de megpróbáltatásokkal teli életét 1920. június 
16-án, a budakeszi Tüdőszanatóriumban fejezte be.

Kós Károly nekrológja

Majdnem kolozsvári fiú, aki innen indult Nyugatra, beutazta úgyszólván 
egész Európát, de művészi tartalomért lélekben hazajött mindig Erdélybe.

Így volt ez 1914-ben, hogy a háború kitört… aztán már nem láttuk.
Azóta csak készült, várta az idők változását és készült. De nem győzte kivárni, 

meghalt.
Hónapokkal ezelőtt egy kicsiny kis napi hírecskében olvastam halálának hírét.
Hol, melyik napon halt meg, mi ölte meg, nem tudom azóta se. Csak, hogy elmúlt.
Hogy megtört örökké mosolygó kék szeme, hogy ez a szürke hajú, csontos 

arcú magyar piktor elvándorolt örökre.
Egész élete annak bizonyítéka, hogy ő komolyan hitte, amit vallott, és hitét 

soha meg nem tagadta.
Nem vetekedett senkivel, az állandó munka volt a gyönyörűsége.
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Október 12. Bartha Ignác (1896–
1970) neves ügyvéd halálának a 
félszázados évfordulója. A kolozs-

vári egyetemen szerzett jogi diplomát. 
Számos cikkben magyarázta a román 
törvénycikkelyeket, néhányat magyar 
fordításban is közzétett. Szaklapot szer-
kesztett. 1939-ben a román országgyűlés 
képviselőjévé választották. A  kolozsvári 
katolikus egyházközségnek is jogtanácso-
sa volt. Sírja az I. C parcellában található.

Október 15-én gróf Lázár István
(1864–1920) halála százados évfordu-
lójához érkezünk. A  millennium idején 
Kolozs vármegye alispánja volt, s megír-
ta a vármegye törté netét. Utóbb Brassó 
megyében főispán lett, majd Bánff yhu-
nyadot képviselte a parlamentben. Ennek 
alelnökéül is megválasztották. Haláláig a 
kolozsvári Vö röskereszt Egyesület elnöki 
tisztségét töltötte be. Feleségének, Pálff y 
Jozefának az édesanyja, báró Bánff y Jo-
zefa révén került a Jósika-kertbe. Kopott 
feliratú fedkövét az új tulajdonos nemrég 
betonkeretre helyezte.

Október 30. Herepei János (1891–
1970) művelő déstörténész halálának az 
50. évfordulója. Nagy múltú papi csa-
ládból született a Farkas utcai parókián. 
A  Református Kollégium elvégzése után 
az egyetemen régészetben szakosodott. 
Az 1920-as években a Minerva Nyomdai 
Rt.-nél tisztviselői állást töltött be, de 
közben állandóan kutatta a város múltját. 
1938-ban meghívták a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum igazgatójául. 
1944-ben a múzeum legértékesebb anya-
gát próbálta elmenekíteni, de az a vasúti 
bombázások során elpusztult. Ezután Magyarországon élt, végül Szegeden tele-
pedett le. Ott kezdődött meg írásainak gyűjteményes kiadása. Kolozsvár hely-
történeti adatait, a temető régi sírköveit ő vette számba. Szegeden hunyt el, ott 
is nyugszik, de kegyeletesen a család édesapja, Herepei Gergely református pap 
Lutheránus temetőben lévő sírkövére rávésette az ő adatait is.
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Ahogy lehet

Fogcsikorgató türelemmel, 
Összeszorított szájjal –
Krisztus-követő bús próbálkozással, 
Majd daccal, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyelt szóval, 
Tenyérrel, mely sima örökké, 
Csak a zsebben szorul ököllé –
Keserű, tehetetlen nevetéssel 
Békülve meg akármi rendeléssel –
Nem csodálkozva már – és csodálkozva mégis, 
Hogy rajtunk ez is, az is megesett: 
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan, 
Kínszenvedést virágzó életet.
Ahogy lehet…
Megalkuvás zsoltárát énekelve, 
Végtelen rabmenetben csak megyünk, 
Nincs semmi fegyverünk, 
Fegyvertelen a lelkünk lázadása,
Pedig a vérünk minden csöppje vágyik, 
Vágyik a Péter vad mozdulatára,
Amikor Istenének védelmében
A Málkus fülét hirtelen levágta. 
Kik vagyunk mi?
Ó, nem az Alázat,
Csak a megalázottság fiai. 
Nemzedékek büszke hídfői közt 
Görbülő ív, görnyedő átmenet:
Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, 
Nem apáinknak tetsző életet.
De aki máskép tehetne helyünkben, 
Az vesse reánk az első követ! 
Minden percünk kínzó kiegyezés: 
Ahogy lehet…
Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, 
Félbenmarad, megmásul mondatod? 
Egy szikra talán mégis zengve pattan 
Lángörvényből, mely benned kavarog. 
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Zúdulna niagarás zuhatag:
Elégedj meg, ha megtöltesz belőle 
Kristálytiszta vízzel egy poharat. 
Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább,
És amit hagynak, egyre kevesebb:
Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, 
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, 
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból,
A töredéket eltört mondatodból, 
Minden megmaradt árva keveset: 
Ahogy lehet…
Láttad a Karsztok szirt-sivatagában 
A liliputi termőföldeket?
Pár négyzetméter – amit a lavina, 
A kőgörgeteg könnyen eltemet.
S a Karsztok boldogtalan magvetője, 
A földmívelés madárijesztője
Ezt a kis humuszt mégis szereti, 
Kicsi kőkeritéssel keríti.
Pedig szinte sírjának is kevés.
Ó, karszti sors; ó, karszti temetés…
Te is, testvérem, karszti sorsodat 
Fogadd el, s védd meg karszti földedet, 
Azt a sírodnak is kevés humuszt,
Azt a pár négyzetméternyi helyet, 
S azt a fölséges Isten-lábnyomot, 
Mit a lavina minden rohama 
Eltörölni még sohasem tudott. 
Védd ezt a talpalatnyi telkedet, 
Cserépkancsódat és tűzhelyedet, 
Utolsó darab száraz kenyered!
De azt aztán foggal, tíz körömmel. 
Démoni dühvel és őrült örömmel –
Ahogy lehet…
Ahogy lehet…
   1935. április 11.
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A 11-es Líceum mint sportegyesület

1958-ban az ország fontosabb városaiban sport profilú iskolákat hoztak létre 
annak érdekében, hogy a középiskolás testnevelés oktatása a legmagasabb nívón 
történjen. Kolozsváron ekkor jött létre a 13-as számú, különleges testnevelési 
programmal működő líceum, amely a Bălcescu Líceum udvarán levő épületben 
kapott helyet. 

Az  intézet egy román és egy magyar oktatási vonallal önállóan működött 
1964-ig, amikor beolvasztották a Bălcescu Líceumba. A sporttagozat „feje fölött” 
számos döntést hoztak, érdekek csaptak össze, míg végül 1971-ben eldöntötték, 
hogy a magyar tagozatot a 11-es Líceumba költöztetik.

Az új felállásban a sportosztályok munkáját szakedzők irányították, egy-egy 
diák az atlétikát, tornát vagy röplabdát választhatta. A  sporttagozat 1971-ben 
igen komoly tanári karral érkezett a 11-es Líceumba, kiemelkedő nevek például 
Szilágyi Klára, Illyés Erzsébet, Bartos Katalin, Podhrádszky Klára, Xántus János, 
illetve neves testnevelők és edzők, mint Killyéni Péter vagy Balázs Ernő.

A mindennapi oktatás tekintetében a sportosztály más tanrend szerint műkö-
dött. Az atlétika, torna, illetve röplabda szakon ezeket a sportágakat 2-2 órában 
tanították, míg délután került sor az edzésekre a választott sportágból, hiányoz-
tak viszont az ének-, a rajz- és a műhelyórák. Az oktatást kiegészítő téli és nyári 
edzőtáborok igazán sokszínűvé tették az idejáró sportolók életét – ezt számos 
visszaemlékezés igazolja. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az oktatás el-
sődleges feladata az utánpótlásképzés volt, így számos kiemelkedő sportoló ke-
rült be a válogatott keretekbe. De mindenekfelett a sporttagozat egy nagy család 
volt, ahol mindenki érezte, hogy tartozik valahova.

„A  sport mindenképpen központi helyet foglalt el életünkben. Általában 
»mindenevők« voltunk, ami azt jelentette, hogy olvasmányainkban híres sporto-
lókról olvastunk, napi hírekben pedig a sportújságot szinte betéve tudtuk. Felejt-
hetetlenek a hétfő délelőttök, amikor szünetekben összegyűlve, a hétvége törté-
néseit beszéltük meg. Természetesen azokról a versenyekről esett szó elsősorban, 
amelyeken mi vettünk részt. Itt töviről hegyire átbeszéltünk minden mozdulatot, 
de szó esett bírókról, ellenfelekről, no meg persze utazásokról is.” (Pálffy Pál 
közlése)

Egy sportosztályos életéhez hozzátartozott az edzés és a felkészülési táborok, 
ahol a tanár és tanítványa, illetve a csapattársak között életre szóló barátságok 
alakultak ki. A mindennapi edzéseket mindenki másképp élte meg, de a vissza-
emlékezések azt bizonyítják, hogy a különböző tagozatok tanáraik körül igazán 
összeforrott társaságot alkottak, akik nagy élvezettel hódoltak a sportnak, min-
den nehézség ellenére.
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Ifj. Balázs Ernő így emlékezett vissza 
tornászemlékeire. „Általában rivalizál-
tunk egymással több mindenben, de fő-
leg abban, hogy ki ér el jobb eredményt 
a versenyeken, ki tud jobb gyakorlatot, 
ki tud nehezebb tornaelemet valamilyen 
szeren bemutatni. Ha jól emlékszem, ta-
lán Kozma Attila volt a legjobb közülünk, 
ő ért el jobb helyezéseket, utána én és 
Tóth Iván következett. Persze nem min-
denki volt egyformán jó minden szeren, 
kinek a talaj, kinek a nyújtó és kinek a 
gyűrű volt az erőssége. Sokat gyakorol-
tunk, mindennap volt edzésünk, újabb 
és nehezebb gyakorlatokat próbáltunk 
minden nap megcsinálni, kínlódtunk, 
szenvedtünk, de nagyon szerettük az 
edzéseket. Ezért nagyon ritkán fordult elő 
hiányzás vagy lógás. Szerencsénkre egyi-
künk sem szenvedett balesetet, egyetlen 
törés sem volt, esetleg kisebb húzódás 
vagy zúzódás igen, viszont az volt bosz-
szantó, hogy a két tenyerünkön soha nem 
volt ép a bőr, hiába használtunk tenyérvé-
dőt, a nyújtó úgyis megtette mindig a ma-
gáét.” (Az örök iskola, szerk. Tőkés Elek, 
Kolozsvár, 2003, 104.)

Az atléták életében ebben az időszakban meghatározó volt a rengeteg edzőtá-
bor is, amelyet a tagozat sportolói nagyon élveztek.

„Sokat utaztunk, lehetőség szerint olyan helyekre, amit azóta is emlegetünk. 
Az útvonalat úgy választották meg, hogy útba ejtsük azokat a helyeket, melyeket 
érdemes megnézni (Vajdahunyad vára, Déva vára, Törcsvár, nagyenyedi Beth-
len Kollégium, gyulafehérvári székesegyház). Aztán kiderült, hogy ezek mind a 
magyar történelem fontos helyszínei. Ebben komoly partner volt Nagy Péter. Sok 
kisebb versenyt is szervezett, ill. elvitt Nagybányára, Nagyváradra, Désre. Ezek 
kisebb horderejű versenyek voltak, de nagyon szerettük, mert vonattal mentünk, 
és mindig mesélt az úton látottakról. Ugyanakkor sokat voltunk a természetben 
is, ahol szintén felejthetetlen perceket töltöttünk. Tanított úszni a tengeren, sós 
vízben, nagy hullámok között, sízni meg túrázni 2000 m felett is, bulikat szer-
vezett, és kártyázni is tanított. Nem az egyszerű és hazárd játékokra, hanem 
olyanokra, melyeket komoly társaságban is bármikor be lehet vetni” – mesélte 
Pálff y Pál.

Pálff y Pál
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egyen szereztek később testnevelő 
tanári képesítést – Soós Ilona közel 
harminc évig, Mihály Béla pedig kö-
zel tíz évig tanított a Báthoryban – de 
az egyetemre sikeresen felvételizők 
száma is vetekedett az akkori humán 
osztályokéval. Íme néhány név az itt 
végzett diákok közül: Egyed Emese 
egyetemi tanár, Albert Júlia és Panek 
Kati színművészek, Darvasi Jenő egye-
temi docens, kutató, Kapcza Mikolt 
ügyvéd és sokan mások.

Fontos ugyanakkor kiemelni azo-
kat, akik nemzetközi szinten is letet-
ték névjegyüket. Gyöngyössy Zsolt 
edzőként ért a csúcsra, tanítványa és 
felesége, Szabó Gabriella olimpiai és 
világbajnoki címet nyert irányításá-
val. Pálff y Pál az 1982-es Főiskolás 
Világbajnokságon szerzett ezüstérmet 
110 méteres gátfutásban. Kanizsai Ker-
tész Magdolna szintén edzőként ért el 
kimagasló eredményeket, tanítványa 
–  Miklós Andrea – részt vett a 2016-
os olimpián Románia 4×400 méteres 
váltója tagjaként, és minden esélye megvan, hogy Tokióban is ott lehessen az 
olimpiai játékokon, immáron a 400 méteres síkfutás egyéni számában is.

A sporttagozat költözése alig fejeződött be, amikor Crișan József valósággal 
berobbant az élsportba. Crișant 16 évesen utolsó pillanatban nevezték a felnőttek 
első osztályú csapatbajnokságára, ő pedig két harmadik helyezéssel bizonyította 
klasszisát (a 400 méteres gátfutásban új serdülőcsúcsot ért el). Ezután sikerek 
sora következett: ifi  (junior 2) korosztályos országos bajnoki címek sora 110 és 
300 méter gátfutásban, közben pedig versenyzett a junior (junior 1) korcsoport-
ban is, ahol számos érmet nyert 110 és 400 méteres gátfutásban. Ugyanekkor 
kezdte sikersorozatát a tehetséges vágtázó, Fülöp Sándor is, aki az ifi k versenyén 
megnyerte az 50 méteres síkfutást úgy, hogy kétszer is országos csúcsot ért el. 
Mindketten képviselték Romániát nemzetközi versenyeken, s számos korosztá-
lyos győzelem és rekord fűződik a nevükhöz.

Országos szinten is egy sor kiváló sportolót adott a tagozat a hetvenes évek-
ben. Atlétikában a már említettek mellett Keresztes Attila, Soós Ilona, Topai 
Erika, Szokolovszky Magda, Fekete János, Székely László, Radó Ernő, Hor-
váth Zoltán, a  tornászok közül Tóth Lajos Mihály, Kozma Attila, Balázs Ernő, 

Soós Ilona
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Daróczi Attila, röplabdában pedig 
Székely József vagy Mihály Béla ne-
vét említhetjük.

És akik az oktatásukért, az edzé-
sekért feleltek: Balázs Ernő (a 11-
es Líceum aligazgatói tisztségét is 
betöltötte), Daróczi Attila, Olteanu 
Gizella, Marton Sándor (torna), 
Killyéni Péter, Marks Zsuzsa, Kele-
men Erzsébet, Nagy István (atléti-
ka), valamint Györgyfalvi Ferenc és 
Tass Zsuzsanna (röplabda).

Sajnos a politikai döntések a het-
venes években megtörték e szépen 
kibontakozó oktatási vonal, illetve 
klub fejlődését. Egy 1976 körül ho-
zott rendelettel a röplabda kikerült 
a sportosztályok profi ljából. Ezt ha-
marosan egy újabb szomorú döntés 
követte: az  Oktatási Minisztérium 
1978-as rendeletével országos szin-
ten felszámolta a testnevelés profi lú 
osztályokat. Egy sikeres és egyedi 
időszak záródott le, a 11-es Líceum 
sportegyesület-időszaka. A  felszá-
molás „kifutási ideje alatt” – amed-

dig az utolsó évfolyam elballagott – a sportosztályokat az Ady–Șincai Líceumba 
helyezték. 1980-ban érettségizett az utolsó „fél sportosztály”.

„Ballagásunk napján, 1980. június 14-én Kolozsváron rendezték az országos 
iskolás atlétikai bajnokságot. 12 órától volt a kicsengetés, és amikor mások bu-
lizni indultak vagy családi ebédre készültek, mi, az  atléták Killyéni Péterrel, 
az edzővel együtt mentünk ki a versenyre, mert bennünket ott várt a feladat.” 
(Fekete János visszaemlékezése)

Fülöp Sándor
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Kelemen Lajos naplójából (1)

[1919] Augusztus 1., péntek reggel

A kollégiumot egyelőre nem foglalták le.
Az ezredes – aki különben mívelt úriember volt – azt mondta, hogy ők úgy 

értesültek, hogy az épület egészen rendben van. Én a körüljárás alatt egyik segéd-
tisztet informáltam arról, hogy hol, miféle betegek voltak elhelyezve az épületben 
a háború alatt. Meglepődött, mikor hallotta, hogy a földszinten fertőző betegek 
is voltak, s az első emelet két szárnya egészen tüdővészesek kórháza volt. Lehet, 
hogy ez az információ is hozzájárult ahhoz, hogy egyelőre az épületet nem vették 
igénybe. Talán megvárják, amíg egészen kitakarítják, hogy úgy foglalják le.

Jellemző, hogy 30-án délután az ott járt tisztek egyike, egy őrnagy azt mond-
ta, hogy ő úgy hallotta, hogy az épület eladó.

Ha egy kórházat tesznek belé, az egy év alatt úgy tönkreteszi, hogy az egyház 
nem győzi a helyreállíttatás költségeit. Kollonics-féle politikával elérhetik azt, 
hogy az épületet kicsi karják.

Isten őrizzen.
Jellemző különben Gál Kelemen válasza is az őrnagynak. Azt mondta – saját 

előadása szerint –, hogy neki nincs tudomása arról, hogy az épület eladó.
[…]

Augusztus 6., szerda du.

Nehány kínos, bús leőrölt nap óta újra csak tengődtem ebben a rettentő sö-
tétségben és mind sötétebb lelkiállapotban. Mintha mindjobban alkonyodna, s a 
nagy éjszaka borulna lassan reánk. Alig-alig van erőm sokszor, hogy az örök ha-
ladás törvényszerűségének éltető hitével egy-egy pillanatra a borzasztó jelenből 
a jövendő magasságai felé emelkedjem és felejtsek. Krisztussal kiáltok: Istenem, 
Istenem, miért hagytál el engemet, – minket!

[…]
*
Tegnap délelőtt 10 órától 11-ig a város összes harangjait húzatták, s elren-

delték a kilobogózást. 11 felé az egyetemre kellett mennem az EME állami járu-
léknyugtája aláíra tásáért. A Mátyás-szobor előtt 2–300 főből álló tömeg állott. 
Felmásztak a szoborra, reáültek az alakok vállára, fejére, kardjára; beállottak a 
ló alá. A New York előtt és a szélső járdákon járókelő vagy álldogáló magyarok 
nézték. Ének hangzott fel. Ekkor már az Egyetem utcá ban mentem, mert fájt a 
lelkem a látványtól.
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Visszajövet táncoltak a szobor előtt. Ez  afrikai látványosság elől siettem a 
könyvtárba. Megtudtam, hogy mindez Budapest megszállásának örömére van.

Ma hallottam, hogy már azelőtt este, illetve éjjel kivitték a kávéházakból a 
cigányokat, s a szobor előtt úgy mulattak.

Tegnap délben hazajövet Dunky mondta, hogy őt kirendelték a szobor 
elé az ünne pély levételére. Látta, hogy a szobor magyar alakjait köpdösték, 
s felpofozták.

Két nagy zászlót Mátyás király karjaihoz dugtak. Ezek ma is ott lógtak.
Ma az Újságban a következő két hír jelent meg:
– Budapest megszállása. A városi prefektúrán szerzett információ szerint a 

hadsereg-főpa rancsnoksághoz az alábbi távirat érkezett: Csapataink 6 órakor Bu-
dapestre bevonultak.

– A záróra ideiglenes felfüggesztése. A rendőrkapitányság tegnap rendeletet 
bocsátott ki, mely szerint: Ma, augusztus 5-én du. 5 órakor a Nemzeti Színház-
ban hazafias előadás lesz. Ingyen bemenet. Este a sétatéri kioszkban 9 órától 
hajnali 3 óráig mulatság lesz. Ingyen bemenet. A városi összes zenekarok fognak 
a kioszkban játszani. Színházi előadás után a közönség zenekarok kíséretében 
fog a kioszkba kivonulni. Rendőrfőkapitányság.

Ma délelőtt megismételtették a kényszerű harangoztatást.
Délután hatalmas zápor hullott. A sétatéren jó nagy sár lesz.
[…]

Augusztus 13., szerda reggel

Vasárnap délelőtt hallottam a templomunk előtt Nagy Gyulától a Viitorul 
nyomán József főherceg budapesti államcsínye hírét. Itt a hír fölvillanyozta az 
apatikussá váló kedélyeket, s szokás szerint túlzott optimista reményeket és kom-
binációkat szült. Ezek még tartanak.

[…]

Szeptember 18., csütörtök és 19., péntek

Augusztus 21-én kimentem Dobokára Gidófalvy Pistához pihenni. Nem bír-
tam már tovább a mindennapi kolozsvári látványokat és zaklató híreket.

[…]
*
A dobokai viszonyok tavaly óta nagyon megváltoztak. A  felséges nép itt is 

komisz. Tele van bolseviki szellemmel és szemtelenséggel. Csak néhány jellemző 
vonást jegyzek föl.

Augusztus 22-én délután lementem a malom mellé a rétre, hogy a vízrongálta, 
két és fél méter mély árkolásokban a prehisztorikus és római cserepek lelőhelyét 



2020–2021
OKTÓBER142

H
ÉT

KÖ
ZN

A
PO

K

közvetlenül láthas sam. Alkonyat kezdetén indultam vissza, s utamban a faluig a 
következőket láttam a Pista birtokrészén. Egy paraszt suhanc hevert a nagy új 
vízmosások szélén, mintha csak az eget nézné. A vízmosások gyepjén két tehene 
legelt a tilosban, s azokat őrizte. Azok kívülre egy általán nem látszottak. A bal-
tacím vetésben 2 kecske legelt. Később egész csorda marhát, vagy 40-50 drbot 
hajtottak át rajta. […]

Szeptember 7-én Páncélcsehen jártam a vásárban. Visszajövet Magyarderzsén 
Miklósi József úrnak egy bükkönyföldjében 7 falusi ló legelt. A  velünk jött 
Köpeczi nevű derzsi magyar gazda és naturalista állatorvos mondta, hogy min-
dennap így van, s a kártevőket nem merik kihajtani.

A csendőrség pedig most azokból áll, akiknek a rendről és tulajdonról egyfor-
ma a felfo gása a kártevőkkel. Ezek csak a nemzetiségre néznek.

A  tavaly őszön a felséges nép nekiment az egykori Teleki-udvar még tava-
lyig megvolt gyönyörű, művészileg épített istállójának, melynek fedele rossz volt, 
s már a boltozása is két helyen beomlott. A telepes házak anyagának hagyták. 
Egyszerűen bedöntötték a falakat, s az istállóban levő szép nyolc darab faragott 
kagyló alakú vályú és az oszlopok odatörtek a bedőlt falak alá. A köveket pedig 
széthordták. Sok helyen halommal áll a tégla és kő az udvarokon, s a nagy fara-
gott kövek a kapuk előtt. Három ház épült már az anyagukból. A várból udvar-
ház és istálló, az istállóból lakóház! Aztán mondja valaki, hogy nincs fejlődés a 
világon, s éppen most!

Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920). Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a be-
vezető tanul mányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. Erdélyi Múzem-Egyesület, 
Kolozsvár, 2017, 718–725.
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Rozmaring

Kellemesen aromás, kámforos illatú, enyhén kesernyés ízű fűszernövény, 
amelyet konyhakertekben és cserépben is szokás nevelni. Főként Dél-Európában 
honos, de a magyar konyha is előszeretettel használja. A friss rozmaringág utol-
érhetetlen illatot és ízt kölcsönöz a vele fűszerezett ételnek. Alkalmas mártások, 
vadhúsok, pácok, szárnyas sültek, zsíros húsételek, paradicsomos, gomba- és hal-
ételek fűszerezésére, valamint különleges növényi ecetek készítésére.

Rozmaringos kacsacomb narancsmártással

Hozzávalók:
4 db megtisztított kacsacomb,
szárított rozmaring,
só,
bors,
kevés olaj

Mártáshoz:
1 narancs kifacsart leve,
1 ek liszt,
főtt páclé a sütőedényből,
kevés víz,
só

Az  alaposan megtisztított 
combokat, melyek „kozmeti-
kázásához” csipeszt is érde-
mes használni, fűszerezzük, 
sóval, borssal, szárított, mor-
zsolt rozmaringgal. Sütés előtt 
öntözzük meg olajjal és egy nagy narancs kifacsart levével, ezután alufóliával 
körbezárva tegyük sütőbe egy órára a húsokat, a bőrös részükkel alul helyezve 
a sütőedénybe. Majd a fóliát eltávolítva, hagyjuk megpirulni, ropogósodni fél-fél 
óráig a combok mindkét felét. Ha szükséges, vegyünk ki a főzőléből is, amit hasz-
náljunk fel a mártás készítéséhez. A kacsa ezzel a módszerrel belül omlós, kívül 
ropogós lesz, igazi ételkülönlegesség. Jól illik hozzá a krémes krumplipüré.
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Fakopáncsok

Parkokban, kertekben, akár erdőt járva is gyakran találkozhatunk a fák tör-
zsén kúszó, tarka tollazatú madárral: ő a fakopáncs. Jellegzetes megjelenéséről 
és viselkedéséről már a gyerekek is felismerik az erdők doktorát.

Leírás, előfordulás
A  fakopáncsok közepes méretű madarak. Testük, a  nyaktekercset leszámít-

va, masszív, mászáshoz és odvak kivájásához alkalmazkodott. Lábaik rövidek és 
erősek, lábfejükön vetélőujjal (4 ujjukból kettő előre-, és kettő hátranéz) és erős 
karmokkal. Faroktollaik merevek, így támaszpontul szolgálnak, amikor a mada-
rak táplálkoznak vagy a fák kérgén mozognak. Koponyájuk alkalmazkodott az 
odvak kivájásához: az agykoponya megnagyobbodott, a csontok megvastagodtak, 
az ízületek alkalmazkodtak a rezgések elviseléséhez. Csőrük erős, egyenes, a vége 
felé elhegyesedő, vésőként működik. Nyelvük hosszú, visszahúzható és ragacsos, 
hogy kiszedjék a rovarokat a fák kérge alól; amikor visszahúzzák, feltekeredik 
és részben a koponya körül „tárolódik”, további védelmet nyújtva az agynak.

Kolozsvár területén akár hat harkályfajjal is találkozhatunk (zöld küllő, ham-
vas küllő, nagy fakopáncs, balkáni fakopáncs, közép fakopáncs, kis fakopáncs), 
számos madárfajhoz hasonlóan a kedvelt városi élőhelyek a nagyobb méretű, 
öreg fás zöldövezetek, folyó menti fasorok, kertek.

Táplálkozás, költés, vonulás
Főleg xilofág rovarokkal táplálkoznak, de egyes fajok mindenevők és opportu-

nisták: hangyákat, termeszeket, bogárlárvákat fogyasztanak, de ehetnek gyümöl-
csöket, mogyorót, fenyőmagot, fanedveket. Általában magányos madarak, sajátos 
bélyegük a dobolás – egy kemény, rezonáló felület csőrrel való ütögetése, amely 
az éneket helyettesíti. Mindkét nem által használt kommunikációs módszer.

A fák törzsébe vájt odvakban költenek. Többségük erdei élőhelyekhez kötött, 
de egyes fajok parkokban, kertekben vagy gyümölcsösökben is költenek. A har-
kályok meglehetősen területhű madarak. Egész évben egy helyben maradnak.

Az egyetlen vonuló képviselőjük a nyaktekercs, a többiek állandóak. Ez a har-
kályfélék különös képviselője külsőre egyáltalán nem néz ki harkálynak. Pici 
csőrével nem tud magának odút vájni, fakérget utánzó tollazata miatt nagyon 
nehéz észrevenni. Van egy mókás tulajdonsága, amiről a nevét is kapta: ha a 
madár stresszelt, a fejét összevissza tekergeti, forgatja, akár 360 fokban is!

Képviselő fajok: fekete harkály (Dryocopus martius), zöld küllő (Picus viridis), 
hamvas küllő (Picus canus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), balkáni fako-
páncs (Dendrocopos syriacus), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), fehérhá-
tú fakopáncs (Dendrocopos leucotos), háromujjú hőcsik (Picoides tridactylus), 
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kis fakopáncs (Dendrocopos minor), nyaktekercs (Jynx torquilla). Romániában a 
11 európai faj közül 10 költ.

Hogyan segíthetsz nekik
A harkályok, küllők, csuszkák és fakuszok számára akkor vonzó az etetőhely 

és az itató, ha ott megtalálható legfontosabb mozgásterük, kapaszkodófelületük, 
a korhadó fatörzs és a barázdált felületű kéreg. Ezért a „harkálykert” berendezé-
sének alapját a különböző vastagságú rönkök, kidőlt, korhadó fák és az ezekre 
helyezett etető és itató jelenti. Ezeket hívjuk harkályfának. Kedvelt eleségük az 
állati zsiradék, a hálós kiszerelésével függesztve kiakasztható cinkegolyó.

Mitológia
Az egyik legismertebb legenda, miszerint Romulus és Remust egy anyafarkas 

és egy harkály táplálta. Az antik Rómában a harkály a farkas mellett a római 
harcisten, Mars szent állata volt. A görög mitológiában Zeusz és Árész (vö.: Mars) 
szent madara. Az amerikai indiánok hagyományaiban a harkály magának a Föld-
nek a szívdobbanásával áll kapcsolatban.

A néphiedelmekben is villámszimbólum (piros sapkája miatt), időjárás-elő-
rejelző. Egyéb jósképességet is tulajdonítanak neki. Ha balról jön, akkor szeren-
csétlenséget hoz, ha jobbról, akkor szerencsét.

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
A tarka (fekete-fehér tollazatú) harkályok közül a leggyakoribb. Háta fekete, 

vállán nagy fehér folttal, álla, torka és hasa fehér, míg alsó farokfedői élénkpiro-
sak. A hím tarkóján vörös folt van, mely a tojónál hiányzik. Pofáján két, egymás-
tól fekete vonallal elválasztott fehér folt fi gyelhető meg. 

Mindenevő harkályfaj, táp-
láléka az évszak függvénye. 
A  legagresszívebb európai 
harkály, gyakran dobol, szinte 
egész évben. Másodpercenként 
10-16 ütést mér holt fára vagy 
más, jól rezonáló felületre – fa- 
vagy fémoszlopokra, műanyag 
csatornákra vagy a műholdas 
antennák „tányérjára”.

Minden erdőtípusban költ. 
A  tojások kiköltésében mind-
két nem részt vesz, általában 
a tojó nappal, a hím pedig éj-
szaka. Az  ilyenkor igen han-
gos fi ókák etetésével főleg az 
utóbbi foglalkozik. Nagy fakopáncs. Fotó: Szabó József
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VÍZSZINTES
  1. Tinta angolul
  4. Magas rangú egyhá-

zi vezető
10. Fej és test közti 

testrész
12. Köröm, karom, 

szarv anyaga
13. Malacbeszéd
15. Inkább az elején!
16. A megfejtés
20. Szántóeszköz
21. Amely tárgy
22. Hevesen, hangosan 

magyarázó 
(ÁGÁLÓ)

24. Szentkép
26. A földszintre igyek-

szik
27. Amely személy

FÜGGŐLEGES
  1. Izomkötő szalagok
  2. Enyv közepe!
  3. Ostor, szem jelzője 

lehet
  5. Tétlen üst!
  6. Macskafajta

  7. Becézett Panna
  8. Sörkorcsolya része!
  9. Q!
11. Távoli ellentéte
14. Lombos növény
17. Monda, legenda 
18. József Attila 

monogramja
19. Becézett sündisznó
22. Hamis
23. Hóember két ma-

gánhangzója
25. Rendben van

145 éve, 1875-ben Kolozsváron 
hunyt el az a néprajzkutató, költő, 
műfordító, unitárius püspök, 
akinek a nevét a rejtvényből 
tudhatod meg. 1990 óta néprajzi 

társaság viseli a nevét.

1

10

A
16

22

26

2

17

20

3

13

11

P
4

14

23

5

12

18

21

T

6

15

24

7

27

8

25

9

19

Ü

2020–2021
OKTÓBER146

G
YE

R
M

EK
EK

N
EK



Bánff y Miklós Huszonöt év c. művéből (1945) idézünk: „Diplomáciában egyik alapvető elv, 
hogy lehet olyan dolog, amit el kell hallgatni, ...” (folytatás: vízsz. 1., függ. 26., vízsz. 18.)

VÍZSZINTES: 11. Ember (román) 12. Kor-
szerűtlenné, ósdivá váló 13. Kis áramforrás 
14. Az egyik aradi vértanú (Ernő) 16. Cif-
ra palota, zöld az ... (gyerekdal) 19. Félig el-
tűnt! 20. Osztrák folyó 22. Terméktárolási 
helyiség, depó 24. Abrudbánya román ne-
ve 26. Kormorán, halászmadár 28. Tanzá-
nia határai! 29. A távolba 30. Lejött a lavi-
na 32. Bár, mulató 34. Francia rt. 35. Ma-
gyar színésznő (Kitty) 37. Kis sziget (angol) 
39. Fentről csüng 41. Hélium és fl uor vegy-
jele 44. Orosz férfi név 46. Feleség 47. Visz-
sza: becézett Zoltán 49. Duna menti kikötő, 
megyeszékhely 51. Tölgyfa (angol) 53. Ibo-
lyántúli sugárzás (röv.)

FÜGGŐLEGES: 1. Becézett orvos 2. Végleg 
vagy kényszerből külföldre távozó 3. Fény-
képészeti, képszerkesztési eljárás 4. Görbe 
5. Fiat voluntas ... (legyen meg a te akara-
tod, latin) 6. ... Magnus (Szent Albert, kö-
zépkori német teológus, polihisztor) 7. Vám 
(német) 8. Kecskehang 9. Brit miniszter-
elnök volt (Tony) 10. Beleesik a közepé-
be! 15. Német folyó és vidék 17. Bacsó Pé-
ter fi lmje (1969) 21. Pl. falba vájt csator-
na, horony 23. Páros támasz! 25. Délkelet-
európai félszigettel kapcsolatos 27. Átnyújt-
sam 31. A vetési lúd (madár) más néven 33. 
Kívülre 36. Fába vés 38. Német földgázipa-
ri cég 40. Los Angeles (röv.) 42. Izraeli légi-
társaság 43. Az egyik nemesgáz 45. Humo-
ros rögtönzés, tréfa 48. Óvoda gyereknyel-
ven 50. Csapágy szélei! 52. A szabadba
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Vasárnap Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

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

1 175 éve, 1845-ben született Sáromberkén Teleki Sámuel 
Afrika-utazó (†1916. március 10., Budapest). 
70 éve, 1950-ben megnyitották az átszervezett román és 
magyar nyelvű művészeti felsőoktatási intézeteket: a zene-
oktatást a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban vonták 
össze; a színészképzést a kolozsvári Szentgyörgyi István 
Színművészeti Intézetben; a képzőművészet számára létre-
hozták a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetet.

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

2 Hétfő Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor 
Halottak napja

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

2 175 éve, 1845-ben tartották az utolsó istentiszteletet abban 
a fatemplomban, amely a mai kétágú református templom 
telkén állott.

3 Kedd Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 125 éve, 1895-ben Bánffy Dezső miniszterelnök jelenlé-
tében avatták fel a Református Egyházkerület Teológiai 
Fakultásának új épületét a Trencsin tér szegletén. 

4 Szerda Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Karolina – a Karola továbbképzé-
se, latin–germán eredetű; jelenté-
se: legény, fiú.

4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 
évfordulója

5 Csütörtök Imre  
Szt. Imre herceg

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

5 150 éve, 1870-ben hunyt el Pesten Petőfi Zoltán színész, 
költő, Petőfi Sándor fia (*1848. december 15., Debrecen). 
80 éve, 1940-ben született Kolozsváron Czakó Ádám zene-
szerző, karmester (†2013. március 6., Budapest).

6 Péntek Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

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

6

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

7 210 éve, 1810-ben született Németgyulán Erkel Ferenc 
zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus (†1893. 
június 15., Budapest).

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

8 400 éve, 1620. november 8-án délután földrengés rázta 
meg Kolozsvárt.

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

9 120 éve, 1900-ban a városi közgyűlés megszavazta, hogy 
az új színház a Hunyadi téren épüljön fel. 
100 éve, 1920-ban betörtek a Szent Mihály-templomba, 
meggyalázták a szentségtartókat, úgyhogy Hirschler József 
főesperes-plébános egy hétre a templomot bezáratta, a ha-
rangozást is beszüntette.

10 Kedd Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

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

10

11 Szerda Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

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

Névfejtő Népi időjóslások

1 Vasárnap Itala, Marianna  
Mindenszentek ünnepe

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

1 175 éve, 1845-ben született Sáromberkén Teleki Sámuel 
Afrika-utazó (†1916. március 10., Budapest). 
70 éve, 1950-ben megnyitották az átszervezett román és 
magyar nyelvű művészeti felsőoktatási intézeteket: a zene-
oktatást a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban vonták 
össze; a színészképzést a kolozsvári Szentgyörgyi István 
Színművészeti Intézetben; a képzőművészet számára létre-
hozták a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetet.

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

2 Hétfő Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor 
Halottak napja

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

2 175 éve, 1845-ben tartották az utolsó istentiszteletet abban 
a fatemplomban, amely a mai kétágú református templom 
telkén állott.

3 Kedd Győző, Szilvia, Ilka  
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

3 125 éve, 1895-ben Bánffy Dezső miniszterelnök jelenlé-
tében avatták fel a Református Egyházkerület Teológiai 
Fakultásának új épületét a Trencsin tér szegletén. 

4 Szerda Károly, Karola, Karolina  
Borromeo Szt. Károly

Karolina – a Karola továbbképzé-
se, latin–germán eredetű; jelenté-
se: legény, fiú.

4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 
évfordulója

5 Csütörtök Imre  
Szt. Imre herceg

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

5 150 éve, 1870-ben hunyt el Pesten Petőfi Zoltán színész, 
költő, Petőfi Sándor fia (*1848. december 15., Debrecen). 
80 éve, 1940-ben született Kolozsváron Czakó Ádám zene-
szerző, karmester (†2013. március 6., Budapest).

6 Péntek Lénárd, Énok  
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

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

6

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

7 210 éve, 1810-ben született Németgyulán Erkel Ferenc 
zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus (†1893. 
június 15., Budapest).

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

8 400 éve, 1620. november 8-án délután földrengés rázta 
meg Kolozsvárt.

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

9 120 éve, 1900-ban a városi közgyűlés megszavazta, hogy 
az új színház a Hunyadi téren épüljön fel. 
100 éve, 1920-ban betörtek a Szent Mihály-templomba, 
meggyalázták a szentségtartókat, úgyhogy Hirschler József 
főesperes-plébános egy hétre a templomot bezáratta, a ha-
rangozást is beszüntette.

10 Kedd Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

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

10

11 Szerda Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

11 Ha Márton fehér,  
enyhe lesz a tél.
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hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

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

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

12 315 éve, 1705-ben Kolozsvárra várták II. Rákóczi Ferenc 
fejedelmet, és a jezsuiták a Főtéren latin feliratos barokk 
díszkaput állítottak fogadására; a kurucok veresége miatt a 
látogatás elmaradt.

13 Péntek Bulcsú, Szaniszló, Szilvia 
Magyar szentek és boldogok 

Bulcsú – török–magyar eredetű; je-
lentése: vért keverő, vért kibocsátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: 
erdő.

13

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

14 405 éve, 1615-ben rendelkeztek arról, hogy a római katoli-
kusok megnyithassák a kolozsmonostori zárdát.

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 100 éve, 1920-ban jelent meg Kolozsváron az Erdélyi Ma-
gyar Lányok ifjúsági folyóirat. 

16 Hétfő Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron Janovics Jenő film-
rendező, színigazgató (*1872. december 8., Ungvár). 
75 éve, 1945-ben tartották a sétatéri Színkör megnyitó 
előadását (Katona József Bánk bán című darabját adták elő).

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

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

17 200 éve, 1820-ban a bécsi udvar engedélyezte, hogy a 
kolozsvári országos kórház felvegye Karolina császárné ne-
vét; ekkoriban négy férfi és négy női beteg számára tudtak 
alapítványi helyet biztosítani.

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

18 155 éve, 1865-ben a Kolozsváron megtartott országgyűlés 
kinyilvánította Erdély unióját Magyarországgal.

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

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

19 165 éve, 1855-ben hunyt el Budapesten Vörösmarty 
Mihály költő, író, a Szózat szerzője (*1800. december 1., 
Kápolnásnyék).

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

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

20 85 éve, 1935-ben született Budapesten Makovecz Imre mű-
építész, közíró, politikus (†2011. szeptember 27., Bp.).

21 Szombat Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 115 éve, 1905-ben született Budapesten Kozmutza Flóra 
pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme (†1995. 
május 14., Budapest).
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

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

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

12 315 éve, 1705-ben Kolozsvárra várták II. Rákóczi Ferenc 
fejedelmet, és a jezsuiták a Főtéren latin feliratos barokk 
díszkaput állítottak fogadására; a kurucok veresége miatt a 
látogatás elmaradt.

13 Péntek Bulcsú, Szaniszló, Szilvia 
Magyar szentek és boldogok 

Bulcsú – török–magyar eredetű; je-
lentése: vért keverő, vért kibocsátó. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: 
erdő.

13

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

14 405 éve, 1615-ben rendelkeztek arról, hogy a római katoli-
kusok megnyithassák a kolozsmonostori zárdát.

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

Albert – német eredetű; jelentése: 
nemes, fényes.

15 100 éve, 1920-ban jelent meg Kolozsváron az Erdélyi Ma-
gyar Lányok ifjúsági folyóirat. 

16 Hétfő Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron Janovics Jenő film-
rendező, színigazgató (*1872. december 8., Ungvár). 
75 éve, 1945-ben tartották a sétatéri Színkör megnyitó 
előadását (Katona József Bánk bán című darabját adták elő).

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

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

17 200 éve, 1820-ban a bécsi udvar engedélyezte, hogy a 
kolozsvári országos kórház felvegye Karolina császárné ne-
vét; ekkoriban négy férfi és négy női beteg számára tudtak 
alapítványi helyet biztosítani.

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

18 155 éve, 1865-ben a Kolozsváron megtartott országgyűlés 
kinyilvánította Erdély unióját Magyarországgal.

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

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

19 165 éve, 1855-ben hunyt el Budapesten Vörösmarty 
Mihály költő, író, a Szózat szerzője (*1800. december 1., 
Kápolnásnyék).

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

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

20 85 éve, 1935-ben született Budapesten Makovecz Imre mű-
építész, közíró, politikus (†2011. szeptember 27., Bp.).

21 Szombat Olivér, Ilma  
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21 115 éve, 1905-ben született Budapesten Kozmutza Flóra 
pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme (†1995. 
május 14., Budapest).
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22 Vasárnap Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  
Krisztus király ünnepe

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

22

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

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

23

24 Kedd 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 30 éve, 1990-ben Kolozsvárt újjáalakult az Erdélyi Szépmí-
ves Céh könyvkiadó. 
35 éve, 1985-ben hunyt el Kolozsváron Nemes István jogi 
szakíró (*1915. augusztus 6., Szövérd).

25 Szerda Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

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

25 115 éve, 1905-ben a városi tanács felszólította a lakossá-
got, hogy jelentkezzenek mindazok a háztulajdonosok, akik 
be akarják vezetni a villamos áramot, hiszen eszerint kellett 
a hálózatot megtervezni.

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

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

26 110 éve, 1910-ben született Szatmáron Csehi Gyula 
irodalomesztéta, kritikus (†1976. június 21., Kolozsvár).

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

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

27 30 éve, 1990-ben hunyt el Kolozsváron Radó Ferenc mate-
matikai szakíró (*1921. május 21., Temesvár). 

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

28

29 Vasárnap Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé  
Advent 1. vasárnapja

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

29

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

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 320 éve, 1700-ban született Szászbonyhán (Árva) Bethlen 
Kata írónő, mecénás (†1759. július 29., Fogaras). 
120 éve, 1900-ban Haller Károly, a Szépítőegylet elnöke 
átadta a fellegvári Erzsébet sétautat Szvacsina Géza polgár-
mesternek. 
35 éve, 1985-ben hunyt el Kolozsváron Gy. Szabó Béla gra-
fikus, festő, író (*1905. augusztus 26., Gyulafehérvár).

Ha András fehér, 
rossz év várható. 
András-napi hó 
a vetésnek nem jó.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Népi időjóslások

22 Vasárnap Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília  
Krisztus király ünnepe

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

22

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

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

23

24 Kedd 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 30 éve, 1990-ben Kolozsvárt újjáalakult az Erdélyi Szépmí-
ves Céh könyvkiadó. 
35 éve, 1985-ben hunyt el Kolozsváron Nemes István jogi 
szakíró (*1915. augusztus 6., Szövérd).

25 Szerda Katalin, Eda, Kata  
Alexandriai Szt. Katalin

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

25 115 éve, 1905-ben a városi tanács felszólította a lakossá-
got, hogy jelentkezzenek mindazok a háztulajdonosok, akik 
be akarják vezetni a villamos áramot, hiszen eszerint kellett 
a hálózatot megtervezni.

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

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

26 110 éve, 1910-ben született Szatmáron Csehi Gyula 
irodalomesztéta, kritikus (†1976. június 21., Kolozsvár).

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

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

27 30 éve, 1990-ben hunyt el Kolozsváron Radó Ferenc mate-
matikai szakíró (*1921. május 21., Temesvár). 

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

28

29 Vasárnap Filoména, Kamilla, Taksony, 
Szabolcs, Noé  
Advent 1. vasárnapja

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

29

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

András – görög eredetű; jelentése: 
férfi, férfias.

30 320 éve, 1700-ban született Szászbonyhán (Árva) Bethlen 
Kata írónő, mecénás (†1759. július 29., Fogaras). 
120 éve, 1900-ban Haller Károly, a Szépítőegylet elnöke 
átadta a fellegvári Erzsébet sétautat Szvacsina Géza polgár-
mesternek. 
35 éve, 1985-ben hunyt el Kolozsváron Gy. Szabó Béla gra-
fikus, festő, író (*1905. augusztus 26., Gyulafehérvár).

Ha András fehér, 
rossz év várható. 
András-napi hó 
a vetésnek nem jó.
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A kolozsvári egyetem bujdosó évei

Az első világháború végén, 1918. december 24-én vonult be Kolozsvárra a román 
hadsereg. A Magyarországot vezető „népkormány” utolsó intézkedésével utasítja az 
egyetemet, hogy törölje az alapító, Ferenc József nevét hivatalos megnevezéséből, 
s engedélyezi a tanári karnak, hogy hűségesküt tegyen a román államnak.

A román hatóságok eleinte nem avatkoztak bele az egyetem ügyeibe, az ok-
tatást lehetett folytatni. A  román sajtóban azonban vita bontakozott ki arról, 
hogy mi legyen az egyetem sorsa. Egyesek, mint Nicolae Iorga, a  legnagyobb 
tekintélyű akkori román tudós, meghagyták volna, s  egy párhuzamos román 
egyetem felállítását javasolták. Mások a fokozatos elrománosítás mellett érvel-
tek. Az  azonnali román „átvétel” harcos képviselője Onisifor Ghibu volt, aki 
korábban az erdélyi ortodox román iskolák tanfelügyelőjeként tevékenykedett. 
Erdély román megszállását követően az itteni politikai vezetést egy Szebenben 
székelő – Iuliu Maniu elnöklete alatt működő – Kormányzótanács vette át. Ghibu 
ennek lett a közoktatásügyi államtitkára. Az egyetem azonnali lefoglalására vo-
natkozó nézetéről rendre meggyőzte a Kormányzótanács tagjait, sőt az eleinte 
mérsékeltnek mutatkozó elnököt is. Az átvételt, a  lefoglalást ő szervezte meg. 
Ennek lényegében már „jó receptje” volt, hiszen a román király iránti hűségeskü 
megtagadása miatt bocsátották el a városi és megyei adminisztráció, az állami 
intézmények egész sorának személyzetét.

Ghibu a Kormányzótanács részéről a kolozsvári prefektus útján május 9-én 
felszólítást intéztetett Schneller István rektorhoz, melyben nyilatkozatot kért 
arra nézve, hogy a tanári kar hajlandó-e hűségesküt tenni I. Ferdinánd román 
királynak és a Kormányzótanácsnak. Megjegyezték, hogy a hűségeskü megta-
gadását az állásról s minden eddigi jogról való lemondásnak fogják tekinteni. 
Az  eskü letétele esetén pedig mindenki két évet kap a román nyelv tökéletes 
elsajátítására. Az eskü időpontját is kitűzik május 12-én délelőttre. Az egyes ka-
rok, majd az egyetemi tanács is elveti az eskü letételét a tisztázatlan politikai 
helyzetre (Kolozsvár tulajdonképpen megszállt területen volt), a nemzetközi jogi 
normákra, az egyetemi autonómiára és a magyar állam iránti korábbi esküjükre 
hivatkozva. Közben Ghibu tíz jó nevű román tudóst, tanárembert a kolozsvári 
prefektúrára rendelt, s három szakasz szuronyos román katonát felsorakoztatott 
az egyetem épülete köré, minden kijáratot lezárva.

Ahogy a rektornak az eskü megtagadására vonatkozó válasza megérkezett 
a prefektúrára, Ghibu Valentin Poruţiu prefektus, Nicolae Drăganu egyetemi 
magántanár, egy hallgató, továbbá a hadsereget képviselő térparancsnok, Ion 
Vasiliu őrnagy kíséretében átment a rektori hivatalba, ahol kijelentették, hogy a 
Kormányzótanács nevében átveszik az egyetemet. Miután Schneller megtagadta 
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az átadást, az őrnagy erőszakot alkalmazott, aminek hatására az ősz rektor en-
gedett, 11 órakor aláírta az egyetem átvételéről szóló jegyzőkönyvet. Még aznap 
az Egyetemi Könyvtárat is átveszik, igazgatónak egyelőre meghagyják Gyalui 
Farkast. Másnap minden tanszéket, intézetet, klinikát egy-egy katonák kísérte 
román megbízott, diplomás személy vett át. A segédszemélyzetet viszont – a ki-
toloncoltatást kilátásba helyezve – további munkára kötelezték. Október közepén 
bocsá tották el őket, helyükre románokat vettek fel.

A magyaroktól elvett épületekben és felszereléssel 1919. november 3-án nyílt 
meg az új román egyetem. A felavatást 1920. február 1–2-án tartották I. Ferdi-
nánd román király részvételével.1 Utóbb, a király halálát követően, 1927-ben az 
egyetem felvette címébe a király nevét.

Az állás nélkül maradt egyetemi tanárok egy része – az orvosok, jogászok – 
új egzisztenciát tud teremteni magának Kolozsvárt, a  békekötés kimenetelére 
vár. Mások már 1919 őszén Budapestre távoznak, menekülnek. 1919. augusztus 
9-én ugyanis kihirdetik, hogy mindazokat, akik 1914 előtt nem voltak kolozs vári 
lakosok vagy nem itt születtek, s a hűségesküt megtagadták, kiutasítják. 1919 ok-
tóberétől sokakat – lakásuk kiürítésére ötnapos határidőt adva – ki is utasítanak 
a román hatóságok. A magyar egyetemi hallgatók helyzete szintén meglehetősen 
nehéz. Csak kevesen tudnak közülük annyira románul, hogy beirat kozhassanak 
az új román egyetemre. A magyarországi egyetemen való továbbtanulás viszont 
költségesnek ígérkezett. Ráadásul az ott szerzett diplomát Romániában külön-
bözeti vizsgák letételével nosztrifikáltatni kellett. Mindezek ellenére a diákok 
jelentős hányada Budapestre utazott tanulmányai befejezésére.

Az egyetem hiánya leginkább az erdélyi magyar egyházakat érintette, melyek 
akkor még számos iskolával rendelkeztek, s a tanárok utánpótlásáról gondoskod-
niuk kellett. Így nem csoda, hogy egyévi várakozás után az egyházak köréből in-
dult mozgalom magyar felsőoktatási intézet létesítésére. Erről 1920. június 5-én 
ad hírt a kolozsvári Ellenzék című napilap. Az egyházak „nemzetközi szerződések 
egész sorával biztosított jogállásukra” alapozva az erdélyi kétmilliónyi magyar-
ság „szellemi és művelő dési” igényeinek kielégítésére új autonóm magyar egye-
temet létesítenek. Ez jogutóda lesz az egyetem 1872-ben történt megnyitásakor 
bezárt egyházi főiskoláknak. Közben Magyarországra kényszerítik a trianoni bé-
kediktátumot, s Erdély sorsa ezzel meg pecsételődik. Egyetlen járható útnak csak 
a „felekezet közi magyar egyetem” megszervezése kínálkozik.

A szervezőbizottság július 1-jéről keltezi s a másnapi Ellenzékben teszi köz-
zé az új egyetem tervezetét, ugyanakkor közli, hogy a létesítésére vonatkozó 
kérvénybejelen tést Mailáth Gusztáv Károly római katolikus, Nagy Károly refor-
mátus és Ferencz József unitárius püspök aláírásával június 26-án iktatták a 
kolozsvári prefektúrán. A nagyszabású tervezet egy ideális erdélyi egyetem ke-
reteit körvonalazza, de minden esetben azt is jelzi, hogy 1920 októberében – az 
adott körülmények között – mi indulhatna be. Az egyetemen hat kar létesülne. 

1 Serbările pentru inaugurarea universităţii din Cluj. 31 ianuarie – 2 februarie 1920. Bucureşti, 
1920.
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TŐ A  (I.)  katolikus teológiai karon 15 tanszéket terveznek, ez  egyelőre Gyula-

fehérváron működnék 6 tanárral. A  (II.) protestáns teológiai kar 16 tanszéke 
mindhárom erdélyi felekezet részére képezne lelkészeket, egyelőre eddigi helyi-
ségeiben marad. A (III.) jog- és államtudományi kar 22 tanszékéből 10 indulhat-
na meg. Az (IV.) orvostudományi kar szintén 22 tanszékén 10 rendes és 8 rend-
kívüli tanár osztoznék. Tervezik a kiképzéshez szükséges intézetek (klinikák) 
felállítását is. A (V.) bölcsészet-, nyelv- és történelemtudományi kar 29 tanszéke 
a művészeti ágakat is felölelné. A szerényebb (VI.) matematikai és természettu-
dományi kar 11 tanszékét egyelőre 4 rendes és 5 rendkívüli tanár látná el. Eset-
leg idecsatolnák a 12 tanszékes közgazdasági fakultást és a 9 tanszékes (Mező)
gazdasági Intézetet is. Ez azért merült fel, mert a Kereskedelmi Akadémia és a 
Gazdasági Akadémia áttérőben volt a román tannyelvre.2

E kétségtelenül nagyszabású terv sajtóvitát váltott ki. Román részről több-
nyire elvetették, főleg azt kifogásolták, hogy miért Kolozsvárt szándékoznak az 
egyetemet felállítani. Szeptemberre az egyetem ügye kilátástalanná válik. A ha-
tóságok a püspökök beadványára semmilyen választ nem adnak. Októberben a 
reményt vesztett diákok és oktatók is Budapest felé veszik útjukat.

Közben minden nagyobb hírverés nélkül 1920 októberének közepén mégis 
megindult Kolozsvárt egy szerényebb magyar főiskola Református Tanárképző 
Intézet elnevezéssel. Ennek alapítója Nagy Károly erdélyi református püspök, 
aki a teológia mellett és ennek épületében állítja fel azt. Kifelé a teológiai fa-
kultás igazgatója képviseli, befelé teljesen autonóm, tanári kara évente elnököt 
és alelnököt választ. Az intézet mind tanárait, mind pedig diákjait tekintve fe-
lekezetközi jellegű, s kibocsátandó diplomáit minden erdélyi magyar felekezet 
elismeri. A megnyitást még szeptemberben maga a püspök jelenti be a kultusz-
állam titkárságon, majd – miután válasz nem érkezik – decemberben és 1921 
januárjában is megismétli az írásos bejelentést.

A  tanárképző az első tanévre hat szakcsoportot indít: filozófia–pedagógia, 
klasszika- és modern filológia, történelem–földrajz, természettudományok, ma-
tematika, társadalomtudomány. Ezeken belül 30 kollégiumot hirdet meg s több 
szemináriumot. Mint látható, kifejezetten a tanárképzést szolgálja, mert akkor 
60 felekezeti iskola részére kellett tanerőt biztosítani.

A tanári kar 39 tagból állott. A törzsgárdát a Ferenc József Tudományegyetem 
8 rendes és rendkívüli tanára tette ki. Melléjük a magántanárok, a doktorátussal 
rendelkező vagy elismert munkásságú középiskolai tanárok, a teológiai profesz-
szorok, a lelkészek és a kutatók is felsorakoztak. Az 1920–21-es tanévre a törté-
nész Márki Sándort választották elnökül, a filozófus Bartók Györgyöt alelnökül. 
Az 1919–20-ra megválasztott rektor, Kolosváry Bálint egyházi és történelmi jo-
got, a  katolikus pap Erdélyi László magyar történelmet, Pfeiffer Péter fizikát, 
Ruzitska Béla és Széki Tibor kémiát, Buday Árpád régészetet, Szádeczky-Kardoss 

2 E két akadémiáról lásd: Gaal György: A Báthory-egyetemtől a Ferdinánd Egyetemig. In: Cluj 
– Kolozsvár – Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Főszerkesztő Lupescu Makó 
Mária. EME, Kolozsvár, 2018. 447–458.
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Gyula ásványtant, Balogh Artúr szociológiát adott elő. A magántanárok közül 
Marót Károly klasszika-fi lológiát, Varga Béla pedagógiát, Kovács István régésze-
tet, Páter Béla botanikát, Sz[őkefalvi] Nagy Gyula matematikát oktatott. Az egy-
szerű „előadók” közt is olyan neveket találunk, mint Csűry Bálint (magyar hang-
tan), Borbély István (magyar irodalom), Kecskeméthy István (zsidó nyelvtan), 
Gelei József (állattan), Bíró Vencel (az erdélyi fejedelemség története), Bitay Ár-
pád (román nyelv), György Lajos (a magyar regény története), Kelemen Lajos 
(Erdély története), Gergely Jenő (ábrázoló geometria), Wildt József (algebra). 
A felsoroltak mind olyan oktatók voltak, akiknek neve később fogalomszámba 
ment. Három nyelvoktató lektor egészítette ki a tanári kart. A legtöbb tanár heti 
6–10 órát hirdetett, a 39 tanár összesen 205 órát.3

Az első félévet (1920. október 15. – december 18.) 196 hallgató, a másodikat 
(1921. február 1. – június 1.) 190 végezte el. Felekezet szerint református volt 97, 
katolikus 63, unitárius 22, izraelita 9, evangélikus 6, örmény katolikus 1. A di-
ákság vallási képe tehát tükrözte az erdélyi magyarság felekezeti megoszlását. 
A diákok nyolc félév után nyerhettek volna abszolutóriumot (végbizonyítványt). 
Erre azonban a politika nem hagyott időt.

A román sajtó csak 1921 tavaszán fi gyelt fel a csendesen működő intézetre, 
s cikkeivel megindítja ellene a tiltakozási hullámot. Júniusban maga Nagy Károly 
püspök vezet a felekezetek képviselőiből álló küldöttséget Bukarestbe, s tárgyal 
Octavian Goga kultusz-, valamint Petre Negulescu közoktatásügyi miniszterrel, 

3 Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1920–21. tan-
évről. 6–8.



2020–2021
NOVEMBER158

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ a tanárképezdére nézve minden eredmény nélkül. 1921. október 1-jén az intéze-

tet feloszlatják, irattárát lefoglalják. A hatóságok álláspontja az, hogy a fiatalok 
tanuljanak a román egyetemen.

A  kolozsvári egyetem mint intézmény nem tekintette magát megszűntnek, 
csak birtokából kivetettnek, elűzöttnek. Ezért az egyetemi tanács Kolozsvárt élő 
tagjai s a Budapestre menekültek is időnként gyűléseztek, megejtették az esedé-
kes választásokat, úgyhogy 1919–1921 között két ágazatban folyt a tevékenység. 
A kolozsvári ágazat egyre gyengült, a fővárosi erősödött. A kolozsvári tanárok 
1920. október 8-án tartottak ülést, melyen Kolosváry Bálint rektor beszámolt az 
épületen kívül töltött tanév eseményei ről. A következő tanévre újraválasztották 
őt rektornak, s mind a négy dékánt megerősítették tisztségében.

1919 decemberében már húsz kolozsvári egyetemi tanár volt Budapesten, 
s ezek december 12-én Rigler Gusztáv orvosprofesszor vezetésével tanácskozást 
tartottak. Habár Szeged ekkor már ismételten kifejezte készségét a Kolozsvár-
ról elmenekült egyetem befogadására, a tanárok úgy döntöttek, hogy egyelőre 
a főváros ban indítják meg az egyetemi munkát. Erre a minisztériumtól enge-
délyt kértek, de ugyanakkor Schneller prorektort kiküldték Szegedre, hogy ott 
tájékozódjék a letelepedési lehetőségekről. Schneller és Tóth Lajos államtitkár 
tapasztalatai alapján január 17-én kimondják, hogy az egyetem elfogadja a sze-
gedi meghívást, egyelőre azonban a tanítást Budán kezdik el. Erre vonatkozóan 
február 25-én jön meg a minisztertanácsi engedély a jogi, bölcsészeti és termé-
szettudományi karok, majd március 25-én az orvosi kar részére. A Pozsonyból 
elmenekült Erzsébet Tudományegyetem tanáraival közösen tartják a kurzusokat 
a budai Polgári Iskolai Tanítóképző Intézet (Pedagogium), az I. kerületi Állami 
Gimnázium és az Irgalmasok kórháza helyiségeiben.

Az 1919/1920-as tanév II. félévében a Ferenc József Tudományegyetem élén a 
Schneller prorektor vezette csonka tanács állott. A jog- és államtudományi karon 
nyolc rendes tanár működött, köztük Menyhárth Gáspár dékán, s csak két pro-
fesszor (Kolosváry Bálint, Bochkor Mihály) volt Kolozsváron. Az orvosin haton 
hirdettek előadásokat, s ugyanakkor tizenegyen tartózkodtak Kolozsvárt (Lőte 
József, Veszprémy Dezső, Jancsó Miklós, Demeter György, Genersich Gusztáv, 
Veress Ferenc, Hevesi Imre, Reinbold Béla rendes, Höncz Kálmán, Engel Gábor, 
Gyergyay Árpád rendkívüli tanárok). A kart Lechner Károly prodékán vezette. 
A bölcsészeti karról kilencen voltak a fővárosban Dézsi Lajos prodékán vezetésé-
vel, öten (Moldován Gergely, Schilling Lajos, Márki Sándor, Erdélyi László, Bar-
tók György) Kolozsvárt várakoztak. A Matematika–természettudományi kar négy 
rendes és két rendkívüli tanára Győrffy István, az elhunyt Fabinyi Rudolf helyé-
re választott prodékán vezetésével működött. Csak három tanára (Szádeczky-
Kardoss Gyula, Pfeiffer Péter, Ruzitska Béla) élt még Kolozsvárt. A 29 tanár és 
a hozzájuk csatlakozó magántanárok 80 előadást hirdettek a beiratkozott 230 
hallgatónak. Február 28-án megtartották az első doktorrá avatást is. Az egyete-
mi tanács Kolozsvárt maradt része április 17-én kimondta, hogy minden tanár 
egyéni elhatározására, lelkiismeretére bízza a távozás vagy várakozás közötti 
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döntést. Ugyanakkor a magyar közoktatásügyi minisztérium május 1-jén tudatta 
a kolozsváriakkal, hogy számukra fenntartja a jogigényt a katedrákra, s egyelőre 
szabadságoltaknak tekinti őket.

A  fővárosban tartózkodó tanárok angol, francia és német nyel vű emlékira-
tokban tudatták a kolozsvári egyetem elvételét és a tanárok kiűzetését Európa 
valamennyi egyetemével. Az első Budán töltött félévről szóló, Schneller István 
összeállította beszámoló latin nyelven adja elő a történteket.4

Az egyetemi tanács budapesti része az 1920–21-es tanévre Menyhárth Gáspár 
jogászprofesszort választja meg prorektornak. 1920. augusztus 3-án a minisz-
tériummal egyeztetve kimondják, hogy egy tanévet még a fővárosban töltenek, 
s csak 1921 őszén költöztetik az egyetemet Szegedre. 1920 októberében a debre-
ceni egyetem is meghívja ideiglenes letelepedésre a kolozsvárit. Ezt a lehetősé-
get azonban elvetik, mert így az egyetem elvesztené önálló létét, beolvadna egy 
másikba. Az 1920–21-es tanévet a pozsonyi egyetemmel közösen Budán töltik. 
Az I. félévben 1003, a II. félévben 1289 diák iratkozik be az egyetemre, a Kolozs-
várról érkező tanárok száma pedig fokozatosan megközelíti az 50-et. Közben Sze-
geden folynak az előkészületek a kolozsvári egyetem befogadására. A minisztéri-
um Szandtner Pál jogászprofesszort nevezi ki a letelepítés kormánybiztosává.

4 Schneller István: Ad lectores benevoles. In: Annales Universitatis Litterarum Regiae 
Hungaricae Francisco-Josephinae Kolozsváriensis atque Universitatis Litterarum Regiae 
Hungaricae Elisabethinae Pozsonyiensis de cursu scholastico a 1920 habito. Budapestini 
MCMXXI. Itt található meg az 1920 első felében Kolozsvárt, illetve Budapesten élő profesz-
szorok névsora. Ez nem teljes, néhol a címzetes rendkívüli tanárokat is számba veszik.
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A Ferenc József Tudományegyetem visszatér 
Kolozsvárra (1940)
A második világháború folyamán meghozott 1940. augusztus 30-i második 

bécsi döntés Észak-Erdélyt és a Székelyföldet visszacsatolta Magyarországhoz. 
Kolozsvárra szeptember 11-én vonultak be a magyar csapatok. A város és Észak-
Erdély „visszatérési ünnepségére” szeptember 15-én került sor a Főtéren, Horthy 
Miklós kormányzó jelenlétében.

A román Nemzetnevelésügyi Minisztérium a döntés meghozatalát követően 
úgy határozott, hogy a kolozsvári román egyetemet Nagyszebenbe menekíti, 
s  felszólította a tanszék vezetőket, hogy a munkásságukhoz szükséges minden 
felszerelést, kiadványt vigyenek magukkal. Ennek az lett az eredménye, hogy 
teherautó- számra vitték el főleg az orvosi berendezéseket. Szeptember 7-én a 
román minisztérium az egyetlen magyar professzort, Kristóf Györgyöt bízta meg 
az egyetem átadásával. Erre szeptember 12-én reggel került sor, amikor a Molnár 
Andor közoktatásügyi miniszteri tanácsos vezette küldöttség átvette az egyetem 
főkapu jának és rektori hivatalának a kulcsait. Azután az egyes intézetek, hivata-
lok, klinikák átvétele is megtörtént. Az átvételen a kolozsvári magyar értelmiség 
részéről megjelent Gyergyay Árpád és Ruzitska Béla, a Ferenc József Tudomány-
egyetem rendkívüli tanárai, Kelemen Lajos főlevéltáros, Bíró Vencel egyetemi 
magántanár, piarista rendfőnök, György Lajos egyetemi magántanár, az erdélyi 
magyar diákság tanulmányi igazgatója, Koleszár László egyetemi magántanár, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvosi szakosztályának elnöke, Dávid Béla nyugal-
mazott egyetemi gondnok.

Gyergyay és Koleszár rögtön megbízatást kapott a klinikák megszervezésére, 
a kórházi munka újbóli beindítására. A csaknem 1700 kórházi ágyon akkoriban 
vagy 300 beutalt beteg feküdt, de a román orvosok szinte mind távoztak, s a 
felszerelést is elvitték. Az egyetem átvételi ünnepségét szeptember 26-án tartot-
ták az aulában. Vitéz Nagy Iván minisztériumi osztálytanácsos beszédében főleg 
azok helytállását emelte ki, akik az elmúlt évtizedek alatt a kisebbségi körülmé-
nyek között is megőrizték a magyar egyetem eszméjét, tárgyi emlékeit. Külön 
szólt Kristóf György szolgálatáról.1

A kolozsvári eseményekkel párhuzamosan megindult Budapesten is a szer-
vező-előkészítő munka. Természetesnek tűnt, hogy az 1921-ben csak ideiglene-
sen Szegedre telepített Ferenc József Tudományegyetem most hazatérjen eredeti 
székhelyére, Kolozsvárra. Ehhez azonban törvényes keret kellett. Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Szily Kálmán államtitkár kíséretében szep-
tember 13-án Kolozsvárra érkezett, hogy tájékozódjék az egyetem visszatelepítési 
lehetőségeiről és az itteni igényekről. Majd a kidolgozott törvényjavaslatot 1940. 

1 Az újjászervezésről beszámol az Erdély magyar egyeteme (Szerk. Bisztray Gyula, Szabó T. 
Attila, Tamás Lajos. Kolozsvár, 1941). A napilapok (Ellenzék, Keleti Újság) is részletes tudó-
sításokat közölnek.
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október 2-án benyújtotta a képviselőháznak, amely október 15-én tárgyalta meg, 
a felsőház pedig október 16-án fogadta el. A kormányzó október 18-án látta el 
kézjegyével, s másnap mint az 1940. évi XXVIII. törvénycikket tették közzé.2

Ez a 11 paragrafusos törvény az egész magyar felsőoktatást bizonyos mér-
tékig átszervezi, néhány egyetemi kar működését felfüggeszti. A Ferenc József 
Tudományegyetemet nemcsak visszahelyezi Kolozsvárra, hanem egy ötödik, 
Közgazdaságtudo mányi kar felállításáról is gondoskodik. Szegeden egy négy-
karos „Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem” felállítását határozza 
el, de az itteni jog- és államtudományi kar működését átmenetileg szünetelteti. 
A törvény részletkérdésekben a minisztériumra bízza a döntést. A tanárok kine-
vezése továbbra is meg hívás vagy hármas jelölés alapján történik. De az átszer-
vezés alkalmával a miniszter terjeszti elő a kinevezendő személyeket a kormány-
zónak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter biztost nevezhet ki az átszervezési 
munkák irányítására.

Kolozsvárra miniszteri biztosul Szily Kálmán államtitkárt küldték ki. Mire a 
törvény szentesítést nyert, a tanári kar névsora is összeállott. A visszatelepítés 
eléggé vitatható sajátsága, hogy nem a szegedi tanári kar költözött át Kolozsvár-
ra. A tanszékekre a szegedi tanároknak is pályázniuk kellett. Lényegében mind-
azok, akiknek megvolt a tudományos képesítésük, munkásságuk, s  esélyesnek 
tartották magukat, pályázhattak. Nincs adatunk arra, hogy hány pályázat érke-
zett a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba, s az sem eléggé tisztázott, hogy 
milyen elvek alapján válogatták össze a tanári kart. A sok kielégítendő igényre 
való tekintettel emelték a tanszékek számát minden addiginál magasabbra: 85-re. 

2 A törvény szövege: Erdély magyar egyeteme. 428–431.
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magántanári fokozattal, emiatt 24-en rendkívüli tanári besorolást kaptak.
Az  1941-ben Nagy Iván közreműködésével írt tanulmány3 az így kialakult 

tanári kart, eredetét tekintve, három csoportba sorolja. Először azokból válo-
gattak, akik a román uralom alatti nehéz éveket Erdélyben töltötték, s az itteni 
elszigetelt helyzetben is tudományos munkásságot folytattak. Másodsorban azok 
a tudósok jöttek számításba, akik Szegedről vagy más magyar egyetem köréből 
pályáztak, s csak harmadsorban tekintettek az induló tudósnemzedékre. Ez utób-
biak is lehetőleg erdélyi származásúak voltak, akik külföldön tökéletesítették 
tudásukat, s esetleg erdélyi vonatkozású kutatási témával foglalkoztak.

Horthy kormányzó október 19-én írta alá a rendes és rendkívüli tanárok ki-
nevezését, s eskütételükre 23-án délután került sor az egyetemi aulában, Hóman 
Bálint közoktatásügyi miniszter jelenlétében. Két tanárnak nem kellett esküt 
tennie: Bartók György és Győrffy István még 1919 előtt a kolozsvári egyetem 
tanáraként tette azt le. Ezután került sor az egyetemi tanács megalakítására. 
Rektort nem kellett választani, mert e tisztségre még Szegeden a jogfolytonos-
ságát megtartó Bartók Györgyöt választották. Az öt karból kettőnek a Szegeden 
már kijelölt dékánját erősítették meg Buza László (jog) és Szőkefalvi-Nagy Gyula 
(matematika–termé szettudományi) személyében. Az orvosi karon Berde Károlyt, 
a bölcsészetin Várady Imrét, a közgazdaságin Szentkirályi Sámuelt méltatták a 
dékáni székre. Utána a jogi kar javaslatára az egyetem Csáky István külügymi-
nisztert – aki Teleki Pál miniszterelnök kíséretében érkezett – tiszteletbeli dok-
torrá avatta. Ugyanakkor elhatározták, hogy Bernhard Rust német nevelésügyi 
és Giuseppe Bottai olasz nemzetnevelési minisztert is tiszteletbeli doktori cím-
mel tüntetik ki.

A kolozsvári kinevezések jegyzéke alighanem már október 19-e előtt kiszi-
várgott. Ezzel magyarázható, hogy 1940. október 16-án a Ferenc József Tudo-
mányegyetem utolsó szegedi sub auspiciis doktori avatása után Bartók György 
rektor és Buza László jogi dékán vezetésével a tanárok egy része búcsút vett 
Szeged városától és dr. Pálfy József polgármestertől. Buza beszé dében megálla-
pította: „Szeged egy mindenéből kifosztott menekült egye temet fogadott be, s az 
egyetem itt egészen rövid idő alatt virágzásnak indult. Ha visszagondolunk az 
egyetem budai életére a Szegényház utcában, mikor egyetemünk puszta léte is 
bizonytalan volt, meg kell állapítanunk, hogy Szegeden csoda történt a menekült 
egyetemmel.”4

A Ferenc József Tudományegyetem ünnepélyes kolozsvári megnyitására októ-
ber 24-én, csütörtökön került sor. A reggeli mise és istentisztelet után Magyaror-
szág kormányzója Hóman miniszter kíséretében érkezett az egyetem előcsarnoká-
ba. Itt a miniszter jelentést tett az egyetem hazatéréséről, szervezéséről, a rektor 
üdvözlőbeszédet mondott, majd bemutatta a nyugalmazott, illetőleg most kine-
vezett tanárokat. Az ünnepség a Mátyás Király Diákházban (utóbb Egyetemiek 

3 A kolozsvári egyetem újjászervezése. In: Erdély magyar egyeteme. 369–408.
4 Beszámoló a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem 1940–41. tanévi működéséről. 78.
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Háza, most Akadémiai Kollégi-
um) folytatódott. A földszinti te-
remben a kormányzó az erdélyi 
művészeti-tudományos élet legje-
lesebbjeit tüntette ki Corvin-lánc-
cal (3 személy), illetve Corvin-
koszorúval. Az egyetemi oktatók 
közül Corvin-láncot Balogh Artúr 
nyugalmazott professzor, jogtu-
dós, Corvin-koszorút pedig Bíró 
Vencel történész, Gyergyay Ár-
pád orvostudós, György Lajos és 
Kristóf György irodalomtörténé-
szek, Scheffl  er János egyházjog-
ász, Tavaszy Sándor és Varga Béla 
bölcsészek kaptak. Az  emeleti 
díszteremben Bartók György rek-
tor mondott megnyitóbeszédet, 
majd üdvözletek következtek, be-
fejezésül elénekelték a Szózatot. 
Az  ünnepség után a kormányzó 
a Corvin-rend kitüntetettjei kí-
séretében megkoszorúzta a főtéri 
Mátyás-szobrot.

Teleki Pál földrajztudós, mi-
niszterelnök és Hóman Bálint történész, vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tudománypolitikai előrelátását bizonyítja, hogy a kolozsvári egyetem mellé az 
1940. október 19-i rendelettel felállítják az Erdélyi Tudományos Intézetet Ma-
gyarország és különösképpen Erdély földrajzi, néprajzi, történeti, társadalom-
tudományi, nyelvészeti, irodalmi, embertani kérdéseinek tanulmányozására. 
Az  intézet Tamás Lajos igazgatása alatt 11  szakosztállyal működik. Tagjai az 
egyetem tanárainak egy részén kívül az intézeti tanárok, munkatársak. Számos 
értékes tudományos művet állítanak össze, tesznek közzé.5

A visszatérő egyetem, ha hiányos berendezéssel is, visszakapta 1919-ben el-
vett épületeit, minthogy ezek a román egyetem birtokában voltak, s  rendelte-
tésükön nem változtattak. A román egyetem még vásárolt és épített is néhány 
épületet különböző intézetei, klinikái számára.

Az egyetem 1940 őszén a magyar nyelvtudományi és irodalmi intézetek szá-
mára a Király utcai Tholdalagi–Korda-palota emeletén bérelt helyiségeket gróf 

5 Vö. Tamás Lajos: Az Erdélyi Tudományos Intézet. In: Erdély magyar egyeteme. 409–416.; 
Faragó József: Az Erdélyi Tudományos Intézet. In: Emlékkönyv. A Magyar Királyi Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem (1872–1944) létesítésének 125. évfordulója alkalmából. Budapest, 
1997. 108–114.
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Áronról elnevezett menzán 
és a Bolyai Diákotthonon kí-
vül a Tanítók Házát (Hunya-
di tér) 1941-ben 170 férőhe-
lyes – Eötvös József nevét 
viselő – otthonnak rendez-
ték be. A  lányok részére a 
Rákóczi út elején, rögtön a 
hídfő melletti egykori Taní-
tók Leányotthonát (Teleki 
Blanka Leányotthon – 50 
hely), valamint a Monostor 
úti Mentő palota egy részét 
(Szilágyi Erzsébet Leányott-
hon – 75 hely) biztosították 
lakhelyül.

A  jog- és államtudo-
mányi karon 15 tanszék 
létesült. E kar min den szem-
pontból folytatása a szege-
dinek, mert ott 1940 őszé től 
szüneteltetik a jogi képzést. 
Így a szegedi tanárok, két 
professzor kivételével, átjöt-
tek Kolozsvárra. Buza Lász-
ló (nemzetközi jog), Heller 
Erik (büntetőjog), Túry Sán-

dor Kornél (kereskedelmi és váltójog), Csekey István (magyar közjog), Horváth 
Bar na (jogbölcselet), Balás P[iri] Elemér (magyar polgári jog), Sze mélyi Kálmán 
(római jog) és Schneller Károly (statisztika) érkezett ide. Néhányuk a háború vé-
gén visszament Szegedre. Újonnan kinevezettek: Scheffl  er János7 nagyváradi ka-
nonok, ottani hittudomány-tanár (egyházjog), Székely István pécsi magántanár 
(magyar magánjog); Ottlik László budapesti magántanár (politika); Szászy István 
ítélőtáblai bíró (magyar magánjog); ifj. Boér Elek szegedi magántanár, kecske-
méti jogakadémiai tanár (közgazdaságtan és pénzügytan – rendkívüli tanár); 

6 Az  itteni berendezkedést, a  helyiségek alaprajzát lásd: Kristóf György: A  kolozsvári 
M[agyar] Kir[ályi] Ferenc József Tudo mányegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének 
könyvtára. Pécs, 1943. 35–49.; újraközölve: Kristóf György: Magyar irodalom a Királyhágón 
innen és túl. Válogatta, sajtó alá rendezte: Gaal György. Kolozsvár, [2015], 399–433.

7 1942 tavaszán szatmári püspöknek nevezték ki, de az egyetem címzetes professzora ma-
radt. 1952-ben a kommunista hatalom börtönében pusztult el, 2011. július 3-án boldoggá 
avatták.
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Martonyi János miniszteri titkár (magyar közigazgatási és pénzügyjog – rend-
kívüli tanár); Bónis György közoktatásügyi minisztériumi fogalmazó (magyar 
alkotmány- és jogtörténet – rendkívüli tanár).

A jogászhallgatók a diákságnak több mint felét tették ki ebben az időszakban 
is. 1940–41-ben 1362 rendes és 118 rendkívüli hallgatót tartottak számon.

Az orvostudományi karon 18 tanszék létesült. Mivel ide Szegedről csak ket-
ten pályáztak át, nehéz lehetett rangos orvostudósokkal betölteni a kar állása-
it. Ezt az is jelzi, hogy 9-en először csak rendkívüli tanári besorolást kaptak. 
Szegedről jött Miskolczy Dezső, az  elme- és ideggyógyászat, valamint Lőrincz 
Ferenc, a  közegészségtan tanára. Kolozsvári volt Gyergyay Árpád, a  fül-orr-
gégegyógyászat professzora, aki még 1912-ben szerzett magántanári, 1916-ban 
rendkívüli tanári címet. A  többség, kilenc tanár Budapestről érkezett, ottani 
magántanári vagy rendkívüli tanári címmel. Ezek: Horváth Béla (szemészet), 
Haynal Imre (belgyógyászat), Varga Lajos (belgyógyászati diagnosztika), Klimkó 
Dezső (sebészet – rendkívüli tanár), Novák Ernő (sebészeti műtéttan – rendkívüli 
tanár), Vásárhelyi János (kórtan és bakteriológia – rendkívüli tanár), Mihálik 
Péter (bonctan – rendkívüli tanár), Ludány György (élettan – rendkívüli tanár) 
és Móritz Dénes (gyermekgyógyászat – rendkívüli tanár). A  szegedi egyetem 
vonzásköréből indult, illetőleg pályázott az 1931 óta Pécsen professzor Berde 
Károly (bőr- és nemikórtan), Annau Ernő szegedi magántanár (orvosi vegytan 
– rendkívüli tanár), Páll Gábor, Kassán dolgozó szegedi magántanár (szülészet–
nőgyógyászat – rendkívüli tanár). A pécsi egyetem magántanára volt a Baján dol-
gozó Haranghy László (kórbonctan és törvényszéki orvostan). A tihanyi Biológiai 
Intézetből ketten érkeztek: Méhes Gyula szegedi magántanár (gyógyszertan) és 
Krompecher István budapesti magántanár (szövet- és fejlődéstan – rendkívüli 
tanár). A tanári karhoz sorolták még Koleszár Lászlót, az EME orvosi szakosztá-
lyának elnökét, a pécsi egyetem magántanárát, aki az ortopéd kórház egyetemi 
nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel felruházott igazgató főorvosa lett.

Az első kolozsvári tanévben 355 rendes és 4 rendkívüli hallgató iratkozott be 
e karra.

A Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar a maga 20 rendes és 5 rend-
kívüli tanárával a legnépesebb volt. Tanárai jobbára a szegedi és a pécsi egyetem 
megfelelő karáról érkeztek ide. Szegedről pályázott Bartók György, a filozófia 
professzora, aki tulajdonképpen kolozsvári tanszékét foglalta újra el; Mészöly 
Gedeon (magyar és finnugor összehasonlító nyelvészet); Horger Antal (magyar 
nyelvészet); Zolnai Béla (francia nyelv és irodalom); Förster Aurél (klasszika-fi-
lológia); Várkonyi Hildebrand (pedagógiai lélektan); Várady Imre (olasz nyelv és 
irodalom); Felvinczi Takáts Zoltán (művészettörténet); Sulica Szilárd könyvtár-
igazgató (román nyelv és irodalom). Mivel az egyetem vissza telepítéséről intéz-
kedő törvénycikk felfüggesztette a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészeti 
Karának a működését, néhányan onnan is Kolozsvárra jöttek át. Ezek: Koszó Já-
nos (német nyelv és irodalom); Tóth László (egyetemes történelem); Ivánka Endre 
(klasszika-filológia és ókori történet – rendkívüli tanár). Budapestről haton is 
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érkeztek: Kniezsa István (szláv fi lológia); Visky Károly (néprajz); Hantos Gyula 
(kolozsvári születésű; – emberföldrajz – rendkívüli tanár); Váczy Péter (közép-
kori történelem); Baráth Tibor (magyar történelem – rendkívüli tanár); Szilágyi 
Loránd (történeti segédtudományok – rendkívüli tanár). Debre cenből pá lyázott 
át a még Kolozsvárt magántanári címet szerzett Roska Márton (ősrégészet). Ha-
ton képviselték a kolozsváriakat, akik közül ketten a román egyetem itt maradt 
professzorai voltak: Kristóf György (magyar irodalomtörténet); és Klein Kurt Karl 
(német–szász nyelv és irodalom). A többiek: Varga Béla kolozsvári magántanár, 
volt unitárius püspök (neveléstan); Bíró Vencel szegedi magántanár, piarista 
rendfőnök (erdélyi és kelet-európai történet); György Lajos budapesti magánta-
nár (magyar irodalomtörténet); Szabó T. Attila (magyar nyelvészet – rendkívüli 
tanár).

A diáklétszám e karon sem túl nagy: 1940–41-ben 193 rendes és 9 rendkívüli 
hallgató iratkozott be.

A matematikai és természettudományi kar is két egyetem örökösének szá-
míthatott. A szegediek mellett Debrecenből is jöttek tanárok, mert ott 1940-től 
megszűnt e tárgyak oktatása. A 17 létesített tanszékből hetet rendkívüli tanárral 
töltöttek be. Szegedről jött hat tanár: Győrff y István, a növénytan professzora, 
aki visszatért korábbi kolozsvári tanszékére; Gelei József, az állattan és biológia 
tanára, aki még Kolozsvárt lett magántanár, akárcsak Szentpétery Zsigmond, 
az ásványtan professzora vagy Szőkefalvi-Nagy Gyula, a geometria tanára. Velük 
együtt érkezett még Gombás Pál (elméleti fi zika – rendkívüli tanár) és Szabó Zol-
tán budapesti magántanár, szegedi kollégiumigazgató (szervetlen és analitikai 
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kémia – rendkívüli tanár). Debrecenből ide pályázott át Dávid Lajos kolozsvári 
magántanár (matematika); Hankó Béla (állatrendszertan); Soó Rezső (növény-
rendszertan) és Gyulai Zoltán (kísérleti fizika). Pécsi tanszékről jött Prinz Gyula, 
a fizikai földrajz és Jendrassik Loránd, az általános élettan (rendkívüli) tanára, 
a tihanyi kutatóintézetből pedig Csík Lajos, a fajbiológia és örökléstan (rendkívü-
li) professzora. Budapestről hárman érkeztek: Imre Lajos (általános és fizikai ké-
mia – rendkívüli tanár); Malán Mihály (embertan – rendkívüli tanár) és Vargha 
László (szerves kémia – rendkívüli tanár). Bár a föntebb említett tanárok közül 
hatan is a kolozsvári egyetem végzettjei voltak, Kolozsvárra csak visszatértek. 
Az egyetlen professzor, aki helybéliként kapta meg az egyetemi kinevezést, Ba-
logh Ernő, a földtan tanára lett.

A  matematika–természettudományi karnak volt a legkevesebb diákja. 
1940/41-ben 106 rendes és 1 rendkívüli hallgatót számláltak.

A közgazdaságtudományi kar 1940-ben a kolozsvári egyetem újdonságának 
számított. Addig a jogi karon volt egy-két közgazdasági-pénzügyi jellegű tanszék. 
E kar előzménye azonban a Kolozsvárt 1878-ban létesített Felsőbb Fokú Keres-
kedelmi Iskola, mely 1885-ben Kereskedelmi Akadémia rangot kapott, s 1887-re 
készült el a Bástya utcai épülete (ma a műegyetemé). Az intézetet 1919-ben „át-
vették” a románok (Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale), s ma-
gyar tagozatát rendre elsorvasztották. Csak a magyar kereskedelmi levelezés 
tanszék maradt meg, melynek előadója Szentkirályi Sámuel volt. 1940-ben ezen 
akadémia magyar diákjai számára létesült a közgazdaságtudományi kar. Mivel a 
korabeli Magyarországon csak egyetlen helyen, a fővárosi József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen folyt ilyen jellegű képzés, a tanári kar össze-
válogatása nem ment könnyen. A karnak, mely tíz tanszékkel indult, két oktatója 
volt helybéli: a román akadémiától átvett Szentkirályi Sámuel, a magyar keres-
kedelmi levelezés professzora, valamint az egyetem jogi karáról itt maradt Lazar 
Liviusz, a közgazdaságtan és pénzügytan tanára. A szegedi egyetemről csak Deér 
József, a történeti tanszék betöltője érkezett, az egri joglíceumból pedig Pálosi 
Ervin, a  gazdaságpolitika tanára. A  többiek mind budapestiek voltak: Kovrig 
Béla (társadalomtan és társadalompolitika), Nyárády József (üzemgazdaságtan), 
Luckhaub Gyula (politikai és kereskedelmi számtan), Rónai András (politikai 
földrajz), Sövény házy Ferenc (kereskedelmi és váltójog). A szövetkezeti politikát 
intézeti tanárként Oberding József adta elő. A karnak volt kémiai technológiai 
tanszéke is, ezt 1940–41-ben Ruzitska Béla (1919-ig rendkívüli tanár) meghívott 
előadóként látta el.

E karnak 1940–41-ben 294 rendes és 7 rendkívüli hallgatója volt.
A Ferenc József Tudományegyetem 73 éves történetének utolsó, 1940 őszén 

kezdődött korszaka mindössze öt évig tartott, 1945. május 29-én zárult le. De le-
hetővé tette a kolozsvári magyar felsőoktatás túlélését, örököse lett a Bolyai 
Egyetem. 
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Gróf Mikó Imre emlékezete

Gróf Mikó Imre élete és munkássága összmagyar nemzeti örökség, egy olyan 
ember hagyatéka, aki nem dicsőségre vágyott, hanem hatni akart – összegezte 
az iskola egyik alapítójának, támogatójának máig is tartó hatását Egyed Ákos 
történész, akadémikus ez év februárjában a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kol-
légium dísztermében, az intézmény fennállásának 160. évfordulója alkalmával 
tartott előadásán. Élete példaértékű, s bár nem mindig sikerült történelmi kül-
detését teljesítenie, de a több síkon is közéleti szerepet vállaló Mikó Imre tu-
dományművelő- és szervező, intézményalapító- és pártoló munkájával, örökre 
beírta nevét a nemzetünk haladásáért munkálkodók könyvébe, s méltán érdemli 
ki ma is a kortársaitól – állítólag Tompa Mihálytól – kapott Erdély Széchenyije 
nevet.

Életpályájának és tevékenységének alábbi vázolásában Egyed Ákosnak a 
2005-ben a debreceni DUP kiadónál megjelent monográfiájára hivatkozunk, 
amelyben megállapítja, hogy gróf Mikó Imre a magyar történelem négy jelentős 
korszakában tevékenykedett: a reformkorszak a felkészülés ideje volt számára, 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején rászabott és vállalt felada-
taihoz nem tudott kellően felnőni, a Bach-korszak idején jött rá, hogy életét és 
vagyona egy részét a nemzet felemelésére kell hasznosítania, a kiegyezés után 
pedig az erdélyi magyarság iránti elkötelezettsége bizonyítékául alapítványaival 
igyekezett a társadalom minden rétegéhez szólni, kultúrpolitikája egyik céljául 
intézmények, egyesületek létrehozásával Kolozsvárt Erdély szellemi központjává 
szándékozott felemelni.

A Mikó, a Nemes és a Kálnoky ősi székely családok közös eredetre tekintenek 
vissza. Közös ősük a sepsiszéki Bálint család Akadás nevű tagja, akinek 1252-ben 
IV. Béla király a Barcaság és Székelyföld közötti Terra Zeket, a ma is Székföld-
nek nevezett (Árapatak, Erősd, Hídvég és Nyáraspatak) területet adományozta. 
A Mikó család birtokai Hídvég, Oltszem és Sepsibodok környékére terjedtek ki. 
Gróf Mikó Imre (Zabola, 1805. szeptember 4. – Kolozsvár, 1876. szeptember 16.) 
mint Pál nevű felmenőjének leszármazottja, a család hídvégi ágához tartozott. 
Ő  maga Zabolán látta meg a napvilágot anyai nagyszülei, Mikes Zsigmondék 
házában. Apja, hídvégi Mikó György, Háromszék főkirálybírója volt. Édesanyja 
zabolai Mikes Borbála. A Mikes család őseiről első ízben az Erdélyi Fejedelem-
ség idején tudósítanak az írott források.

1813-tól a nagyenyedi Református Kollégiumban tanult. Az intézményben a 
humán műveltség alapvető elemeinek elsajátítására helyezték a hangsúlyt, a gö-
rög, római és német irodalom és történelem elsajátítása mellett azonban a ma-
tematika és a természettudományok oktatása sem maradt el. A  jogi képzés a 
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köz- és magánjogot ölelte fel, s az 
ismeretek bővítésére a marosvá-
sárhelyi királyi táblához ment 
joggyakornoknak, ahol 1825-ben 
jog- és történelemtudományokból 
nyert oklevelet.

Kettős kötődés jellemezte Mikó 
ifjúkori tevékenységét: magas ál-
lami tisztségeket töltött be (fő-
kormányszéki tanácsosi rangig 
emelkedett, majd erdélyi kincs-
tárnokká, titkos belső tanácsossá 
nevezik ki), de az erdélyi magyar 
társadalmi intézményrendszerben 
is fontos megbízatásoknak tett ele-
get (a nagyenyedi főiskola és a re-
formátus egyházkerület főgondno-
ka, a kolozsvári Nemzeti Színház 
elnöke). Egyik párthoz sem csatla-
kozott, de mind a liberális, mind a 
konzervatív párttal jó kapcsolatot 
épített ki. Érzelmeit tekintve nem-
zeti liberálisnak tekinthető.

Az  1848-as forradalom idején 
az agyagfalvi székely nemzetgyűlés királyi biztosaként a magyar országgyűlés-
nek írt jelentésében így fogalmazta meg az egybegyűltek politikai hangulatát: 
„…harcunk szent és igaz, szabadságért harcolunk”. 1848 decemberében, az erdé-
lyi főkormányszék királyhoz küldött feliratát – melyben tőle a válságos helyzet 
orvoslását kérte – miután átadta, a bécsi udvar házi őrizetbe vette. Közben fele-
ségének halálhíre is mélyen lesújtotta. A szabadságharcban nem vehetett részt, 
és Egyed Ákos megállapítása szerint: „…valószínűleg nem is volt szándékában a 
fegyveres harcokba egyik fél oldalán sem bekapcsolódni. Ez azonban az ő szá-
mára lelki konfl iktus lett, még akkor is, ha az erdélyi politikusok többsége tudo-
másul vette álláspontját. A magyar társadalom azonban, különösen a székelység 
elfordult mindazoktól, akik a szabadságharcban nem álltak ki nyíltan a magyar 
oldalon… Ő tudatában volt helyzetének, s készült felülvizsgálni, főleg a forrada-
lom idején tanúsított magatartását.”

Ez már a szabadságharc utáni vészkorszak idejére esett. A passzív ellenállási 
mozgalomhoz csatlakozva tetterejét és szervezőkészségét az erdélyi közművelő-
dés szolgálatába állította, a társadalom, gazdaság, kultúra, oktatásügy és tudo-
mányosság területén munkálkodott, több esetben anyagi támogatással segítve a 
nehéz anyagi helyzetbe jutott és az újonnan alapított intézményeket, újraindítva 
a bezárt vagy működésükben a Bach-korszak alatt korlátozott létesítményeket.

Barabás Miklós festménye
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EK Tevékenyen részt vett a még 1844-ben 
megalakult Erdélyi Gazdasági Egye-
sület 1854-ben történt újjászervezésé-
ben, melynek elnökévé is választották. 
E beosztását haláláig megőrizte.

A kolozsvári Nemzeti Színház vál-
ságos anyagi helyzetének javítására 
1853-ban a közönség anyagi támoga-
tását kérte. Részvények kibocsátását 
határozták el, Mikó színházi alap léte-
sítését javasolta. A befolyó legnagyobb 
összeg Mikónak köszönhető, akinek 
sikerült a nemesi felkelési alap 81 000 
forintját császári határozattal a szín-
házi alapba irányítani.

Legfontosabb megvalósítása az 
1841-ben már elhatározott, de az-
óta Csipkerózsika-álmát alvó Erdélyi 
Múzeum-Egyesület volt. 1856 márci-
usában a Kolozsvári Közlönyben tette 
közzé felhívását, és egyben felajánlotta 
kolozsvári nyári kastélyát a hozzá tar-
tozó 10 holdas kerttel a múzeum szá-
mára. Egész Erdélyben gyűjtés indult a 
múzeum javára. „Az  erdélyi magyar-
ság felsorakozott mögéje, mert látta, 
hogy újrakezdheti az abszolutizmus 
által megbénított társadalmi életet… 
A Mikó Imre által kezdeményezett és 
vezetett küzdelem volt az az eszköz, mely visszaadta a magyarságnak saját erejé-
be vetett hitét és reménységét” – olvashatjuk a már többször idézett Egyed Ákos 
értékelését. Az egyesület alakuló ülését 1859. november 23–26-a között tartották 
meg Kolozsváron, ahol a részt vevő 353 tag Mikó Imrét választotta meg annak 
elnökévé. Országos eseménynek számító megnyitóját a Bánk bán díszelőadása és 
a Rákóczi-induló „vérzaklató hangjai” tették ünnepélyessé. Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület éppoly fontos művelődési tényezőjévé vált Erdélynek, mint a Magyar 
Tudományos Akadémia Magyarország számára.

A kiegyezés után az Andrássy-kormányban a közmunka és közlekedési tárca 
minisztere lett. Ebben a minőségében fejtette ki 1867-ben Magyarország vasúthá-
lózata címen az ország vasúthálózatának további fejlesztéséről szóló elképzelését, 
melyet a Fekete-tenger és az Adria irányába is bővíteni szeretett volna, az ország 
külkereskedelmi forgalmára gondolva. A vasútfejlesztést azonban nem kerülték 
el a korrupciós ügyek, Mikó Imre pedig életkora miatt sem volt már alkalmas 

Sepsiszentgyörgy főterén
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leküzdeni ezeket, így 1870-ben le-
mondott miniszteri beosztásáról. 
Érdemeként említhetjük azonban, 
hogy hivatala alatt épült meg a 
fővárostól Brassóig terjedő keleti 
vasútvonal.

Írott munkái közül első helyen 
áll a nagy könyves elődök és kor-
társak, Bod Péter, Benkő József, 
Kemény József dolgainak mono-
grafikus feldolgozása. Emellett az 
Erdélyi Történelmi Adatok soroza-
ta a magyar forrásműveket tette 
széles körben hozzáférhetővé.

Élete utolsó éveiben a reformá-
tus egyház ügyeinek rendezésé-
vel foglalkozott, 1875 végétől be-
tegsége miatt lemondott minden 
feladatvállalásról. A  családi tra-
gédiákban sem szűkölködő élete 
(felesége, gyerekei halála) májzsu-
gorodás következtében ért véget. 

Halálával a hídvégi Mikó-nemzetség évszázados közéleti szerepet vitt férfinem-
zedéke is kihalt. A Házsongárdi temetőben fekete márványból készült síremlékét 
a Mikó család címere ékesíti. A kolozsvári Mikó-kertben – amelyet a gróf maga 
ajándékozott füvészkert létesítése céljából az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek – 
álló mellszobrának (Vay Imre alkotása) talapzatára Mikó Imre jelmondatát vés-
ték: Et facere et pati fortia. Jelentése Csengery János fordításában: Támassz vi-
hart és tűrd a vihart.

A  történelemnek funkciója van, tanulságokat lehet belőle levonni – ő eze-
ket igyekezett összegezni műveiben, s a társadalom működéséhez szükséges in-
tézmények létrehozásával próbálta elméletét gyakorlatba ültetni. Öröksége egy 
többszörösen halálra ítélt nemzet megmentése – nemcsak 1849 után, de 1989 
után is. A „nem dicsőségre vágyom, hanem használni akarok” – vágya teljesült, 
másfél évszázaddal ezelőtt alapított művelődési és tanintézményei ma is élnek. 
Ezért kell emlékét idézni és táplálni, a következő nemzedékeknek is átadni egy 
olyan elődünk tapasztalatait, akire érdemes odafigyelni, akinek máig érvényes 
életművét érdemes tanulmányozni – vonta le a következtetést monográfiájá-
nak bemutatásakor Sepsiszentgyörgyön Egyed Ákos. Ezért kellett hozzáférhe-
tővé tenni e könyvet, ezért jó, hogy Mikó Imre így, ekként ismét hazajöhetett 
szülőföldjére.

A Mikó család címere
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November 1-je Lészai Ferenc (1857–1920) kalotaszegi nagybirtokos halá-
lának a századik évfordulója. Közéleti tisztségeket is vállalt, az Erdélyi 
Református Egyházkerület főgondnoka, a Református Szeretetház elnö-

ke, a Kolozsvári Hitelbank és Takarékpénztár alelnöke volt. A Református Teoló-
gia díszterméből kísérték ki a Kertek parcella hatalmas gránitoszloppal megjelölt 
sírjába.

November 4. Uzoni Fosztó Gábor (1846–1870) fi atal lelkész titokzatos ha-
lálának a másfél százados évfordulója. A Kertek parcella Fekete-kertjében ma is 
látható megdőlt kövének már rég kiolvashatatlan felirata így szólt: „ÁLDÁS AZ 
ÉLŐKNEK / BÉKE A HOLTAKNAK / UZONI F. GÁ BOR / UNITÁRIUS PAP ÉS TANÁR 
TETEMÉT / FEDIK E HANTOK AKI FEDDHE TETLEN / ÉS MUN KÁS ÉLETÉNEK KE-
SERVEI ÉS / CSALÓDÁSAI KÖZEPETTE A HALÁLBAN / KE RESETT MENE DÉKET / 
SZÜLETETT 1846-BAN / MEGHALT 1870-BEN.” Hogy a német országi és angliai 
tanul mányút után hazaérkezett, közszeretetnek örvendő, szépreményű fi a-
talember miért lőtte főbe magát egy november eleji napon Bölöni Farkas Sándor 
síroszlopának tövében, a kor társak sem tudták megmagyarázni. A sírba utóbb 
jeles unitárius személyiség, Márkos Albert zeneszerző temetkezett.

November 16-án a 75 éve el-
hunyt Janovics Jenőre (1872–1945) 
emlékezünk. 1905-től 1930-ig, majd 
1945-ben pár hónapig állt a kolozs-
vári magyar színház élén, közel fél 
száza don át volt az itteni színjátszás 
vezér egyénisége. Ő  a Farkas utcai 
színház utolsó, a  Hunyadi téri első 
igaz gatója, majd a közhatalom-vál-
tozás után ő költözteti a társulatot a 
sétatéri épületbe. Új iránti fogékony-
ságát jelzi, hogy az 1910-es évek 
elején fi lmvállalatot alapított. A  II. 
A  parcellában lévő, Kósa-Huba Fe-
renc készítette síremléke fedkövén 
a Hamletből vett – egyéniségé-
re is fényt vető – idézet olvasható: 
„… FÉRFI VALÁL, KI A / SORS ÖKLÖ-
ZÉSÉT VAGY JUTALMAIT / EGYKÉPP 
FOGADTAD, S ÁLDOTT AZ, KINEK A / 
VÉRÉVEL ÚGY VEGYÜL ÍTÉLETE, / 
HOGY NEM MERŐ SÍP A SORS UJJA 
KÖZT / OLY HANGOT ADNI, MIT AZ 
BILLEGET”.

November 17-én a 175 éve hirtelen elhunyt Gyergyai Árpád (1845–1881) 
„orvos tudor” emlékét idézzük fel. Székely eredetű, polgárosodott kolozsvári 
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család sarja, Bécsben végzi az orvosit 1871-
ben. Hazatérve az itteni Orvos-sebészeti 
Tanintézet utolsó évében lesz tanársegéd, 
majd a megnyíló egyetem első tanévében 
is betölti e tisztséget. Ekkor, elsőként Er-
délyben, a vérátömlesztéssel kísérletezik. 
Ezután hosszasabb németországi, francia-
országi és angliai tanulmányútra megy. 
Edinburghban magától Listertől tanulja 
az antiszeptikus sebészetet, melynek első 
erdélyi ismertetője és alkalmazója lesz. 
Az 1876 januárjában Kolozsvárt megalaku-
ló Orvos-természettudományi Társulat or-
vosi szakosztályának titkárává választják. 
Ebben számos előadást tart. Vasúti orvos-
ként helyezkedik el, s egy vidéki kiszállása 
során szerzett tüdőgyulladás okozza halá-
lát. Az ezután megszülető fi a, ifj. Gyergyay 
Árpád élteti tovább az orvosi örökséget. 
Sírja a Kertek parcellában.

November 28. Kékedy László (1920–
2004) akadémikus vegyészprofesszornak 
lehetne a századik születésnapja. Márama-
rosszigeten született, de a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban érettségizett. A ko-
lozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerzett diplomát, majd 1944-ben 
vegyészeti doktorátust. Tanársegéd, adjunktus, 1951-től előadótanár a Bolyai 
Egyetem analitikai kémia tanszékén, utóbb a Babeş–Bolyai Egyetemen, hossza-
san dékán is. 1971-ben lesz professzor. Az analitikai kémiát adja elő, s e tudo-
mánykörbe vágnak magyar és román nyelvű jegyzetei, szakközleményei, mono-
gráfi ái. A II. A parcellában nyugszik.

November 30. Trefán Dávid P. Leonárd (1875–1945) Ferenc-rendi szerzetes 
halálának a 75. évfordulója. Kézdiszentkereszten született, 1891-ben lépett be 
a rendbe, 1898-ban szentelték pappá, azután több helyen tanított, majd házfő-
nök, tartományi főnök lett. Hatásos szónok, egyházi író, novellista. 1906-ban 
Kolozsvárt a rendház udvarán felállítja a Szent Bonaventura nyomdát, mely főleg 
az első világháborút kö vető időkben jutott jelentős szerephez. Itt nyomtatták 
a szerkesztésében megjelenő A  Hírnök című társadalmi-művészeti folyóiratot 
(1921–1942). Katolikus Naptárt szerkesztett 1905–1945 között. Nevéhez fűződik 
az erdélyi katolikus sajtó megteremtése. Ő építtette a Kolozsvár déli szélén levő 
Békásban az Alverna templomot és üdülőházat a rendtagok pihenőhelyéül (nem 
kapták vissza, jelenleg igen romladozó állapotban van). Több kötet prédikációt 
és elbeszélést tett közzé. A Kertek parcellában, a Ferenc-rendiek közös sírjában 
nyugszik.
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ILONKA-VERSEK
Add a kezed…

Add a kezed, így szépen, csöndesen,
Nyugodtan add.
Síma, ragyogó tükör a szívünk,
Nem vet hullámokat.

Add a kezed, ilyen jó hűvösen.
A csóknak édes mérge
Megmérgezné a nyugodalmunkat,
Ha hozzánk érne.

Add a kezed, nincsen vágy a szívünkbe’,
Innen hova hághatna még a láb?
E csönd, e béke: ez itten a csúcs –
És nincs tovább.

Add a kezed: lenn lakodalmas nép,
Mirtusz menyasszonyfőn;
A mirtuszt édes, irigyled-e még
Itt, e kopár tetőn?

Add a kezed, itt fenn, hol semmi sincs,
S a zuzmó tengve él,
A lelkünket a nagy csend összehajtja,
Mint két ágat a szél.

Add a kezed, látod, lemegy a nap;
A nappal szembe
Nézzünk így, győzelmesen, szomorún,
Kezed kezembe.

Add a kezed, egy percig tart csupán
Ez az igézet –
Ó de ez mélyebb, mint a szerelem,
S több mint az élet!
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Nem gyűrűbe véstem

Én nem gyűrűbe véstem a nevét,
Nem egy vékonyka aranykarikába. –
Az egész mindenségbe véstem én,
A szívembe – s a végtelen világba.

Én otthont adni nem tudtam Magának.
De hát nem otthon minden költemény,
Minden hatalmas, édes gondolat
S az őszi fény a hegyek tetején?

Ilonka, édes, százszor szebb ez így,
Ha igaz is hogy százszor szomorúbb.
Ó, de a kínzó, végtelen magányból
Magához vezet mégis minden út.

Én otthont adni nem tudtam Magának.
De készítettem egy másik tanyát –
Túl az aranyló alkonyfellegen –
És oda várom mindennap Magát.

Én nem gyűrűbe véstem a nevét,
Nem egy vékonyka aranykarikába. –
Az egész mindenségbe véstem én,
A szívembe – s a végtelen világba.

   1920. október 9.
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Így rendeltetett

Valahol úgy rendeltetett:
Magához írjam, Édes, én
A legragyogóbb verseket.
Hogy Maga legyen a legfőbb erő,
S a forrás, mit Maga fakasztott:
Gejzír, az égig szökkenő.
Hogy Maga legyen bennem az Erő.

Valahol parancsoltatott:
Hogy minden, amit eddig írtam,
Halavány legyen és halott.
Élő csak az, amit Maga adott.

S valahol úgy rendeltetett,
Ezt a forrást a nép ne lássa,
Legyen ez kettőnk üdvössége
S a kiválasztottak varázsa.
Ezt a forrást a nép ne lássa.

   1921. március 29.
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Zsálya

Kesernyés illatú és ízű zöldfűszer és gyógynövény, amelynek levelét frissen 
vagy szárított formában, morzsolva használjuk ízesítésre, zsíros ételek, húsok, 
sajtok, pástétomok és főtt tészták fűszerezésére. Az ókori görögök és rómaiak 
kezdetben húsok tartósítására használták. A zsálya az egyik legrégebbi gyógy-
növény. Erre utal latin neve is: Salvia, melynek jelentése: „gyógyítani”. Bélhurut 
ellen kiváló, felfúvódás, emésztési zavarok kezelésére ajánlott.

Zsályás pisztrángfi lé citromos, petrezselymes kuszkusszal

Hozzávalók:
Filézett pisztrángszeletek,
morzsolt zsályalevél,
só,
bors,
kevés olaj,

Körethez:
10 dkg kuszkusz,
2 dl víz,
kevés vaj,
fél citrom leve,
apróra vágott 
petrezselyem

A  fi lézett pisztráng-
szeleteket sózzuk, borsoz-
zuk, és szórjuk meg bőven 
szárított, morzsolt zsálya-
levelekkel. Kevés olajon 
előbb a bőrös részével 
alul süssük ropogósra, kis ideig fedő alatt is párolva, majd óvatosan fordítsuk át 
és süssük a másik felüket is. Az ízesített kuszkusz az egyik legegyszerűbb köret, 
ami még főzést sem igényel, csupán a felforrt, sós vízben hagyjuk, amíg azt ma-
gába szívja és megpuhul, majd keverjük össze kevés vajjal, a citromlével és az 
apróra vágott petrezselyemmel.
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Récék csoportja

A vadkacsát, hivatalos nevén 
tőkés récét az év bármelyik perió-
dusában meg lehet fi gyelni a városi 
környezetben. Hazánkban számos 
faj előfordul, egyesek állandóak, 
mások pedig vonuló fajok. Nagy-
jából hasonló életmódot folytató, 
vízhez kötött madarak, folyók, 
patakok, tavak partján élnek, de 
nemegyszer mezőgazdasági terü-
leteken is meg lehet őket fi gyelni.

Leírás, előfordulás
Kisebb termetű vízimadarak, mint a ludak. Csőrük kúp alakú, felülről foga-

zott, lábaik úszóhártyával rendelkeznek, testük hát-hasi irányban lapított (előse-
gítve a lebegést és úszást), szárnyaik rövidek és hegyesek.

A  fajok többségénél a nemek erőteljesen eltérnek, a  hímek általában élén-
kebb színezetűek, valamint nagyobbak. Sok faj a vízen alszik, fejüket jellegzetes 
módon szárnyuk alá dugva. A madár nappal tollászkodik, rendbe szedi és fartő-
mirigyének váladékával átolajozza tollait. A nem bukó életmódú fajok is sokszor 
fürdenek és buknak le a víz alá, hogy tollaikat megtisztítsák.

Az Antarktisz kivételével valamennyi kontinensen előfordulnak. A halasta-
vak, víztározók, holtágak, gazdag mocsarak gyakori fészkelői. Kolozsváron a 
több vizes felületnek köszönhetően (Szamos, sétatéri tó), a megszokott tőkés réce 
mellett érdekesebb récefajokat is megfi gyelhetünk, mint pl. a nyílfarkú récét, 
mandarinrécét (ázsiai díszmadár).

Táplálkozás, költés, vonulás
Többnyire növényevők: vízinövények magvait, gumóit, rügyeit és friss hajtá-

sait fogyasztják. Egyes fajok azonban a vízi gerincteleneket (puhatestűek, férgek, 
rákok) részesítik előnyben, főleg a költési időszakban.

Táplálkozási szokásaik alapján két nagyobb csoportot különíthetünk el: úszóré-
cék (a vízfelszínen, illetve annak közelében táplálkoznak) és bukórécék (tápláléku-
kat a víz alá bukva szerzik meg, esetenként fi gyelemre méltó mélységekből). Ehhez 
alkalmazkodik testfelépítésük. Az úszórécék lába a testük közepe alatt helyezkedik 
el, és evezőként használják a vízfelszínen való mozgásban. A bukórécék lába hátul 
helyezkedik el, mely torpedóként löki előre a madarakat a víz alatt.

A ludakhoz hasonlóan repülőtollaikat évente egyszerre cserélik, ilyenkor 3-4 
hétre röpképtelenné válnak, rejtőzködő életmódot folytatnak. Bár többségük 

Tőkés réce. Fotó: Emil Todorov
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földön fészkel, előfordulnak fák odvaiban vagy akár épületeken költő fajok is, 
fészküket növényi anyagokkal és tollal bélelik ki. A legtöbb faj költési időszakban 
párban él. A récék többségénél minden egyed minden szaporodási időszakban új 
párt választ magának.

Képviselő fajok: Romániában 21 fajjal találkozhatunk. Kolozsvár környékén 
előforduló gyakoribb fajok: tőkés réce vagy vadkacsa (Anas platyrhynchos), ci-
gányréce (Aythya nyroca), barátréce (Aythya ferina), csörgő réce (Anas crecca), 
kendermagos réce  (Anas strepera), böjti réce  (Anas querquedula), kanalas 
réce (Anas clypeata), kontyos réce (Aythya fuligula).

Hogyan segíthetsz nekik
Fontos, hogy megtartsuk a part menti, kedvelt élőhelyeket, ne szennyezzük a 

vízfelületeket, az élőhelyhez kötött növényzetet, és a vízszabályzást a jelen lévő 
fajok figyelembevételével kezeljük. Minden egyes közbelépéshez, mely élőhely-
módosítással jár, szükséges szakemberek véleményét kérni.

Mitológia
Számos kultúra legendáiban, mondáiban, meséiben jelennek meg a récék, leg-

többször az általánosan ismert kacsaként. Sokszor lehet olvasni róluk népmesékben, 
történetekben. A kacsalábon forgó kastély a magyar népmesékben sokszor szerepel, 
talán világtengely jelentéssel. Több szibériai nép mítoszában a kacsa a világ urának 
segítője a teremtésben, az Ősvízbe merülve ő hozza fel a Földet. Egy orosz mítosz az 
Istent fehér kacsa, a Sátánt fekete kacsa képében jeleníti meg (Zolotarjov). A many-
siknál a még meg nem születettek lelkét kacsa formájában képzelik el.

Kelet-Ázsiában a szép külsejű mandarinkacsa a jó házasság jelképe, gyakran 
szerepelt házaspároknak szánt ajándéktárgyak között. A finn Kalevala szerint a 
világ teremtésében szerepet kapott az aranytojást tojó kacsa, amelyet a magyar 
aranytojást tojó tyúkocskával vethetünk össze.

Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Nagy tűrőképességű faj, így bármely vizes élőhelyen találkozhatunk vele. Eu-

rópa legismertebb récefaja, a házi kacsa őse. A hím feltűnő tollazata nagymérték-
ben eltér a tojóétól, ez utóbbi az általánosan récékhez kötött kváák-kváák hangot 
hallatja. Víz közelében, a földön fészkel. A fiókák fészekhagyók, így kikelés után 
azonnal elhagyják a fészket, és a tojót követve a vízben önállóan táplálkoznak. 
Időnként megfigyelhetjük, ahogyan a kis fiókák a tojó hátán pihennek a vízen.

Gyakran láthatjuk a víz felszínén, ahogy tótágast állva a mélyebben találha-
tó növényzeten táplálkozik. Jó röpképességű, így nekifutamodás nélkül fel tud 
szállni a vízről. Többnyire vízi növényeket fogyaszt, kiegészítve alkalmanként 
vízi gerinctelenekkel. Mivel gyakori a városokban, az emberek gyakran ete-
tik, sajnos többnyire kenyérrel és egyéb péksüteményekkel, amelyek rendkívül 
egészségtelenek a vadmadarak számára.



435 éve, 1585-ben határozta el Kolozsvár tanácsa, 
hogy új temetőkertet nyit, melynek későbbi nevét a 
rejtvényből tudhatod meg.
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VÍZSZINTES
  1. Kötőszó
  3. Dalolás a 

mestersége
  8. Kacat
10. Valódi
12. Végtag
14. Illés László 

mono gramja
15. A megfejtés
17. Védelmez
18. Hordómérték
19. Szilágy megye 

székhelye
22. Amely sze-

mély
24. Az arany 

fi nomságának 
mértéke

25. Juttat 
FÜGGŐLEGES
  1. Létezik
  2. Későre
  4. Nagy Irén 

mono gramja
  5. Segítő szándé-

kú közös 
munka

  6. Közelre 
mutató szó

  7. SILD
  9. Aszalt szőlő
11. Milliárd-

szoros 
(GIGA)

13. Ízeltlábú

15. Súlyban 
gyarapodó

16. Ravasz 
állat

20. Ladikvég!
21. H!
23. 499 római 

számmal

A temetők nem mindig félelmetesek! Ez a regény egy fiúról 
szól, aki egy temetőben cseperedik fel, ahol nagyobb 

biztonságban van, mint a „kinti” világban.

VAJNÁR ILONA rejtvénye
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Bánff y Miklós Huszonöt év c. művéből (1945) idézünk: „A hazugság ostoba és káros, 
előbb-utóbb kisül és az ember örökre elveszti a hitelét. A hazugság már azért is rossz, ...” 
(folytatás: vízsz. 19., vízsz. 34., függ. 1., vízsz. 1.)

VÍZSZINTES: 13. Szent István király ál-
tal legyőzött bolgár vezér 14. Tízlapú mér-
tani test 15. Kímél a közepén! 16. Hábor-
gó páros! 17.  Páratlan nesz! 18. Az első 
két matematikai ismeretlen 23. „A” fabü-
työk 24. Kezdődik a reklám! 25. Bukares-
ti egyetem (román röv.) 26. Öröklési faktor 
27. Valamely irányba igyekszik 30. Óko-
ri római rézpénz 31.  Szemben álló had-
erőket elválasztó arcvonal 32. Lázadó egy-
neműi 36. Egyéni énekszám 38. Bosznia 
egyik régi tartománya 39. Nem igazi 40. ... 
Mikkelsen (dán színész) 41. Egy kicsit hab-
zsol! 42. Dunántúli folyó 44. Famintával 
díszítette 46. Csuklyaszerű fejrevaló, fejkö-
tő (török eredetű szóval) 47. Havasi ősziró-
zsa 49. Utóbbi hangzói!

FÜGGŐLEGES: 2. Reszketés 3. Nem siető-
sen, komótosan 4. Cin 5. Tartozik valakinek 6. 
Nemesfémbevonattal lát el 7. Igeképző 8. Ja-
pán kormányfő volt (Kakuei) 9. Oltott ... (kal-
cium-hidroxid) 10. Ady álneve 11. Kapcsolat 
(idegen eredetű szóval) 12. XVII. századi an-
gol költő, drámaíró (John) 16. Céltalanul áll-
dogáló 20. Tisztelt címzett (röv.) 21. Zenei ... 
(duett) 22. Olimpiai bajnok magyar kenus (Ti-
bor) 28. Nagy testű kutyafajta 29. Főzelékek, 
mártások sűrítésére való kötőszer 31. Helység 
legmagasabban fekvő része 33. Éljenzés (latin 
eredetű szóval) 34. Korszerű 35. Arad megyei 
falu 37. Román pezsgőmárka 41. A keresztes 
virágú növények kétüregű toktermése 43. Kék 
(angol) 45. Thaiföldi és fehérorosz autójelzés 
46. Párosan öblítő! 48. Kettős betű
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Kedd Blanka, Elza, Natália  Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 220 éve, 1800-ban született Kápolnásnyéken Vörösmarty 
Mihály író, költő (†1855. november 19., Budapest).

2 Szerda Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2

3 Csütörtök Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3

4 Péntek Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János,  
Szt. Borbála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4

5 Szombat Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5 150 éve, 1870-ben megnyílt az Állami Tanítónőképző Intézet. 
100 éve, 1920-ban az Erdélyi Gazdasági Egyesület tiltakozó 
nagygyűlést rendezett Kolozsváron a román agrárreform ellen.

6 Vasárnap Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós  
Advent 2. vasárnapja

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6 105 éve, 1915-ben Kolozsvárt koncertezett Jan Kubelik 
világhírű cseh hegedűművész és zeneszerző.

7 Hétfő Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelenté-
se: halhatatlan.

7 35 éve, 1985-ben hunyt el Kolozsváron Heinrich László 
kísérleti fizikus, tudománytörténész, agrokémiai kutató, 
tankönyvíró, szerkesztő (*1910. szeptember 9., Kolozsvár).

8 Kedd Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8

9 Szerda Gyöngyi, Györgyi, Natália, Leona  
Szt. Juan Diego 

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája.

9 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron György Lajos törté-
nész (*1870. július 1., Kézdiszentkereszt).

10 Csütörtök Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 110 éve, 1910-ben felavatták a Kappéter Géza műépítész 
tervezte, szecessziós stílusú, bécsi mintára készült Uránia-
palotát, amelynek 400 férőhelyes flmszínházterme is volt.

11 Péntek Árpád, Lehel, Dániel 
Szt. Damazusz pápa 

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11 100 éve, 1920-ban a református teológia dísztermében 
Tessitori Nóra szavalóestjét tartották Takács Imre hárfamű-
vész közreműködésével. 
75 éve, 1945-ben nevezték el Bolyai Jánosról a kolozsvári 
Magyar Tannyelvű Állami Egyetemet.

12 Szombat Gabriella  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12 230 éve, 1790-ben hívta össze II. Lipót uralkodó az erdélyi 
országgyűlést Kolozsváron. Ezen az országgyűlésen állítot-
ták vissza az Erdélyi Fejedelemség hagyományos törvényeit.



183

K
A

LEN
DÁ

R
IU

M

DECEMBER

December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

1 Kedd Blanka, Elza, Natália  Elza – az Erzsébet (Elisabeth) 
német rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1 220 éve, 1800-ban született Kápolnásnyéken Vörösmarty 
Mihály író, költő (†1855. november 19., Budapest).

2 Szerda Aranka, Melinda, Vivien Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

2

3 Csütörtök Ferenc, Olívia, Atala  
Xavéri Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

3

4 Péntek Borbála, Boróka, Barbara  
Damaszkuszi Szt. János,  
Szt. Borbála 

Borbála – a Barbara magyaros 
módosulata. 
Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult.

4

5 Szombat Csaba, Ünige, Vilma, Csanád Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5 150 éve, 1870-ben megnyílt az Állami Tanítónőképző Intézet. 
100 éve, 1920-ban az Erdélyi Gazdasági Egyesület tiltakozó 
nagygyűlést rendezett Kolozsváron a román agrárreform ellen.

6 Vasárnap Miklós, Csinszka, Nikoletta  
Szt. Miklós  
Advent 2. vasárnapja

Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6 105 éve, 1915-ben Kolozsvárt koncertezett Jan Kubelik 
világhírű cseh hegedűművész és zeneszerző.

7 Hétfő Ambrus, Ambrózia, Ányos  
Szt. Ambrus 

Ambrus – görög eredetű; jelenté-
se: halhatatlan.

7 35 éve, 1985-ben hunyt el Kolozsváron Heinrich László 
kísérleti fizikus, tudománytörténész, agrokémiai kutató, 
tankönyvíró, szerkesztő (*1910. szeptember 9., Kolozsvár).

8 Kedd Mária, Márta, Emő, Emőke, 
Immakuláta  
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

8

9 Szerda Gyöngyi, Györgyi, Natália, Leona  
Szt. Juan Diego 

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája.

9 75 éve, 1945-ben hunyt el Kolozsváron György Lajos törté-
nész (*1870. július 1., Kézdiszentkereszt).

10 Csütörtök Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 110 éve, 1910-ben felavatták a Kappéter Géza műépítész 
tervezte, szecessziós stílusú, bécsi mintára készült Uránia-
palotát, amelynek 400 férőhelyes flmszínházterme is volt.

11 Péntek Árpád, Lehel, Dániel 
Szt. Damazusz pápa 

Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

11 100 éve, 1920-ban a református teológia dísztermében 
Tessitori Nóra szavalóestjét tartották Takács Imre hárfamű-
vész közreműködésével. 
75 éve, 1945-ben nevezték el Bolyai Jánosról a kolozsvári 
Magyar Tannyelvű Állami Egyetemet.

12 Szombat Gabriella  
Guadalupei Szűz Mária

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12 230 éve, 1790-ben hívta össze II. Lipót uralkodó az erdélyi 
országgyűlést Kolozsváron. Ezen az országgyűlésen állítot-
ták vissza az Erdélyi Fejedelemség hagyományos törvényeit.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

13 Vasárnap Lúcia, Luca, Otília  
Szt. Lúcia  
Advent 3. vasárnapja

Luca – a Lúcia régi magyar for-
mája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: 
virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 200 éve, 1820-ban hunyt el Bécsben Széchényi Ferenc, 
a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója (*1754. április 29., 
Fertőszéplak).

Szent Lucának híres 
napja a napot rövid-
re szabja. Ha Luca 
sárban jár, a kará-
csony hóban áll.

14 Hétfő Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 225 éve, 1795-ben született Bölönben Bölöni Farkas Sándor 
utazó (†1842. február 2., Kolozsvár). 
175 éve, 1845-ben Kolozsváron Iparegylet létesült. 
90 éve, 1930-ban Kolozsváron megalakult az erdélyi ma-
gyar egyetemi hallgatók Bolyai Művelődési Köre.

15 Kedd Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 125 éve, 1895-ben nyílt meg a Kül-Magyar utcában a Vö-
röskereszt Kórház, a város első szanatóriuma.

16 Szerda Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16 330 éve, 1690-ben tatár hadak törtek a városra, és a várfa-
lon kívüli keleti részeket felégették. 
190 éve, 1830-ban született Nagyváradon Tisza Kálmán 
miniszterelnök (†1902. március 23., Budapest).

17 Csütörtök Olimpia, Iza  
Szt. Lázár 

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olüm-
posz hegyéről való.

17 125 éve, 1895-ben hunyt el Létavértesen Irinyi János 
vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója 
(*1817. május 18., Albis).

18 Péntek Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 55 éve, 1965-ben hunyt el Kolozsváron Karádi Nagy Lajos 
újságíró (*1886. augusztus 23., Kolozsvár).

19 Szombat Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19

20 Vasárnap Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil  
Advent 4. vasárnapja 

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20

21 Hétfő Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 410 éve, 1610-ben a fejedelem adománylevelével a refor-
mátus iskolának és eklézsiának juttatta a kolozsvári dézsma 
fele részét, valamint a harmincadot.

Ha Tamás reggelén 
friss hó esett,  
boldog, békés kará-
csonyt remélhettek.

22 Kedd Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Zeusztól származó.

22 125 éve, 1895-ben több mint 200 meghívott részvételével 
nyitották meg a New York szállót.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

13 Vasárnap Lúcia, Luca, Otília  
Szt. Lúcia  
Advent 3. vasárnapja

Luca – a Lúcia régi magyar for-
mája. 
Lúcia – latin eredetű; jelentése: 
virradatkor, hajnalhasadáskor 
született.

13 200 éve, 1820-ban hunyt el Bécsben Széchényi Ferenc, 
a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója (*1754. április 29., 
Fertőszéplak).

Szent Lucának híres 
napja a napot rövid-
re szabja. Ha Luca 
sárban jár, a kará-
csony hóban áll.

14 Hétfő Huba, Szilárda, Konrád  
Keresztes Szt. János 

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

14 225 éve, 1795-ben született Bölönben Bölöni Farkas Sándor 
utazó (†1842. február 2., Kolozsvár). 
175 éve, 1845-ben Kolozsváron Iparegylet létesült. 
90 éve, 1930-ban Kolozsváron megalakult az erdélyi ma-
gyar egyetemi hallgatók Bolyai Művelődési Köre.

15 Kedd Albina, Valér, Detre, Dezső Valér – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

15 125 éve, 1895-ben nyílt meg a Kül-Magyar utcában a Vö-
röskereszt Kórház, a város első szanatóriuma.

16 Szerda Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes. 
Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

16 330 éve, 1690-ben tatár hadak törtek a városra, és a várfa-
lon kívüli keleti részeket felégették. 
190 éve, 1830-ban született Nagyváradon Tisza Kálmán 
miniszterelnök (†1902. március 23., Budapest).

17 Csütörtök Olimpia, Iza  
Szt. Lázár 

Olimpia – a görög Olümpiasz név-
ből származik; jelentése: Olüm-
posz hegyéről való.

17 125 éve, 1895-ben hunyt el Létavértesen Irinyi János 
vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója 
(*1817. május 18., Albis).

18 Péntek Auguszta, Töhötöm, Ákos, Álmos Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 55 éve, 1965-ben hunyt el Kolozsváron Karádi Nagy Lajos 
újságíró (*1886. augusztus 23., Kolozsvár).

19 Szombat Anasztáz, Nemere, Viola Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19

20 Vasárnap Timót, Domonkos, Otília, Apor, 
Csaba  
Szt. Teofil  
Advent 4. vasárnapja 

A Timót – a görög–latin eredetű 
Timóteusz név magyar rövidülése; 
jelentése: istentisztelő.

20

21 Hétfő Tamás  
Kanisius Szt. Péter 

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 410 éve, 1610-ben a fejedelem adománylevelével a refor-
mátus iskolának és eklézsiának juttatta a kolozsvári dézsma 
fele részét, valamint a harmincadot.

Ha Tamás reggelén 
friss hó esett,  
boldog, békés kará-
csonyt remélhettek.

22 Kedd Anikó, Zénó, Zenóbia, Márk Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme. 
Zénó – görög–latin eredetű; jelen-
tése: Zeusztól származó.

22 125 éve, 1895-ben több mint 200 meghívott részvételével 
nyitották meg a New York szállót.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

23 Szerda Viktória, Győző 
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23

24 Csütörtök Ádám, Éva, Adél Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 175 éve, 1845-ben állítottak először karácsonyfát Kolozs-
várt, a Belső Magyar utcai Szász-házban lakó németnyelv-
tanárok tanítványaik számára.

Ha karácsony éjsza-
káján szépen hull a 
hó, reménységet ad, 
hogy lészen minden 
jó.

25 Péntek Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 1020 éve, 1000-ben I. Istvánt magyar királlyá, Gizellát 
pedig királynévá koronázták.

Ha fehér karácsony, 
akkor zöld húsvét, 
ha fekete karácsony, 
akkor fehér húsvét.

26 Szombat István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

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

26 155 éve, 1865-ben született Pesten Róth Miksa iparmű-
vész, üvegfestő, mozaikkészítő (†1944. június 14., Bp.).

Ha szép, napos idő 
van, akkor minden-
ből jó termés lesz. 
Ha zúzmarásak a 
fák, és kisüt a nap, 
akkor jó makkter-
més várható.

27 Vasárnap János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

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

27 110 éve, 1910-ben a városházán megalakult az új Város-
szépítő és Kertészeti Egyesület (három korábbi egyesület 
fúziójából), további működéséről nincs adat.

28 Hétfő Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28

29 Kedd Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelenté-
se: datolyapálma.

29

30 Szerda Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 55 éve, 1965-ben megnyitották az eredeti pompájában hely-
reállított Bánffy-palotában a Művészeti Múzeum kiállításait.

31 Csütörtök Szilveszter 
Szilveszter, az óév utolsó napja 
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelen-
tése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 134 éve, 1885-ben született Aradon Kuncz Aladár író, 
szerkesztő, kritikus, műfordító (†1931. június 24., Budapest). 
70 éve, 1950-ben hunyt el Kolozsváron György Lajos iroda-
lomtörténet-író, bibliográfus, szerkesztő (*1890. április 3., 
Marosvásárhely).

Ha az esztendő 
utolsó estéje s a 
következő év első 
napjának időjá-
rása egyforma, 
akkor együttesen 
jó termés, gazdag 
esztendő várható.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Népi időjóslások

23 Szerda Viktória, Győző 
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23

24 Csütörtök Ádám, Éva, Adél Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 175 éve, 1845-ben állítottak először karácsonyfát Kolozs-
várt, a Belső Magyar utcai Szász-házban lakó németnyelv-
tanárok tanítványaik számára.

Ha karácsony éjsza-
káján szépen hull a 
hó, reménységet ad, 
hogy lészen minden 
jó.

25 Péntek Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe 

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 1020 éve, 1000-ben I. Istvánt magyar királlyá, Gizellát 
pedig királynévá koronázták.

Ha fehér karácsony, 
akkor zöld húsvét, 
ha fekete karácsony, 
akkor fehér húsvét.

26 Szombat István  
Karácsony 2. napja  
Szt. István első vértanú

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

26 155 éve, 1865-ben született Pesten Róth Miksa iparmű-
vész, üvegfestő, mozaikkészítő (†1944. június 14., Bp.).

Ha szép, napos idő 
van, akkor minden-
ből jó termés lesz. 
Ha zúzmarásak a 
fák, és kisüt a nap, 
akkor jó makkter-
més várható.

27 Vasárnap János  
Karácsony 3. napja  
Szt. János apostol

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

27 110 éve, 1910-ben a városházán megalakult az új Város-
szépítő és Kertészeti Egyesület (három korábbi egyesület 
fúziójából), további működéséről nincs adat.

28 Hétfő Apor, Kamilla, Ráhel  
Aprószentek

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány.

28

29 Kedd Tamás, Tamara, Dávid  
Becket Szt. Tamás

Tamara – héber eredetű; jelenté-
se: datolyapálma.

29

30 Szerda Dávid, Annamária, Zoárd Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

30 55 éve, 1965-ben megnyitották az eredeti pompájában hely-
reállított Bánffy-palotában a Művészeti Múzeum kiállításait.

31 Csütörtök Szilveszter 
Szilveszter, az óév utolsó napja 
I. Szt. Szilveszter pápa

Szilveszter – latin eredetű; jelen-
tése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 134 éve, 1885-ben született Aradon Kuncz Aladár író, 
szerkesztő, kritikus, műfordító (†1931. június 24., Budapest). 
70 éve, 1950-ben hunyt el Kolozsváron György Lajos iroda-
lomtörténet-író, bibliográfus, szerkesztő (*1890. április 3., 
Marosvásárhely).

Ha az esztendő 
utolsó estéje s a 
következő év első 
napjának időjá-
rása egyforma, 
akkor együttesen 
jó termés, gazdag 
esztendő várható.
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„Aki fotografál, annak sokkal több 
jut az életből” – fényképezés a két 
világháború közötti Kolozsváron

A 20. század első felére a fényképezés már teljesen megszokottá és elterjedté 
vált az élet szinte minden területén – a magánhasználat mellett nagyot fejlődött 
a művészeti jellege és a tudományos felhasználása is. A két világháború közötti 
időszakban technikailag egyszerűsödött és gazdagodott, s  egyre többen kezdtek 
fotózni. Az 1920-as évekre lezajlottak azok a folyamatok, amelyek az ezt követő év-
tizedekben csak elmélyültek és normává váltak: a fényképezőgépek kisebbek lettek, 
hordozhatóak, és már kézben tartva is lehetett velük fotózni, az exponálási idő is a 
másodperc törtrészeire csökkent, az üvegnegatívokat lassan kiszorították a cellulo-
idalapú negatívok, valamint megjelentek és elterjedtek a képkidolgozó szolgáltatá-
sok. A nyomdatechnika fejlődésével az újságok, folyóiratok egyre több képet tudtak 
közölni, megjelentek a képes újságok. Először a háború utáni Németországban, itt 
alakult ki ezek újszerű szerkesztése, amikor a képek már a szöveggel egyenrangúak, 
sőt néha még fontosabbak is lettek (Stemlerné Balog 2009, 144–145.).

Ha lassabban s valamivel később is, ezek a változások az erdélyi, kolozsvári fo-
tós életben is lejátszódtak. Sőt, az 1930-as évek beszámolói szerint, erős igyekezet 
mutatkozott a helyi amatőr és hivatásos fényképészekben a lépéstartásra. Mivel a 
közgyűjteményekben alig találunk fotós életműveket, és a műtermek anyagaival 
sem számolhatunk, mert azok többnyire elvesztek vagy megsemmisültek, ezért az 
újságcikkek és a magántulajdonban lévő fényképek alapján kell megpróbálnunk 
rekonstruálni a korabeli fényképező emberek látásmódját, és azt, hogy mit találtak 
megörökítésre méltónak. A 19. századi műtermi fényképezés kolozsvári története 
viszonylag jól dokumentált. Miklósi-Sikes Csaba Fényképészek és műtermek Erdély-
ben 1839–1916 című munkájában adatszerűen megtaláljuk a városunkban működő 
fényképészek névsorát, hosszabb-rövidebb leírást munkásságukról. A korai fényké-
pezés egyik legfontosabb magyar alkotójáról, a kolozsvári Veress Ferencről szintén 
sokat írtak, munkáiból pedig napjainkban is szerveznek kiállításokat. De ezek a 
kutatások főként a technikatörténetre összpontosítottak, és persze Veress Ferenc 
élettörténetének bemutatására. A fényképezés egyéb történetei – például haszná-
lata, a mindennapi életben betöltött szerepe, a privát és a publikus térben való 
megjelenése, a nők és a fényképezés stb. – még megírásra várnak.

A 2018-ban Blos-Jáni Melinda szerkesztésében megjelent Látható Kolozsvár. 
Orbán Lajos fotói a két világháború közötti városról című album az első vállalko-
zás, amelyben egy 1920–1940 között intenzíven fotózó kolozsvári alkotó kerül 
bemutatásra. A fényképeket két tanulmány egészíti ki, amelyek szerzői Blos-Jáni 
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Melinda és jelen cikk írója. Ezekben szó esik azokról a látásrendszerekről, ame-
lyek felfedezhetők Orbán Lajosnak a városról és családjáról készített képein, vala-
mint azokról az amatőr fotós társaságokról, amelyek Kolozsváron működtek.

Városunkban 1899-ben szervezték meg az első fényképészeti kiállítást a New 
York szálló emeleti termeiben. A Vasárnapi Újság beszámolója szerint 35 műked-
velő 700 felvétele volt kiállítva és négy napig látogathatták a tárlatot. A lap négy 
felvételt is közölt, Teleki Emma három tájképét és Veress Elemér Mocsaras legelő
című alkotását. Ezekről elmondható, hogy a korszakban divatos ún. piktorialista 
stílusban készültek, sík horizontot, felhős eget, magas fákat ábrázolnak. Néhány 
évre rá, 1905-ben tartották meg Kolozsváron az országos amatőr fényképkiállí-
tást az Egyetemi Kör olvasótermében. A látogatók több mint 300 felvételt nézhet-
tek meg, mivel egyik képről sem tudjuk, hogy fennmaradt-e, csak a címükből kö-
vetkeztethetünk a témákra, amelyek főként portrék és természetfotók lehettek. 
A kiállítás végén díjakat is osztottak, a legjobb képnek járót Feledi Dezső kapta, 
a budapesti Photo-Club tagja. De természetesen a kolozsváriak is kaptak okleve-
let, a díjazottak között találjuk Éjszaky Ödönt is (lásd Újvári 2018).

Valószínűleg a kiállítást követő évben, 1906-ban néhány lelkes amatőr fényké-
pész megalapítja a kolozsvári Amatőr Klubot. A hivatásos és műkedvelő fényképé-
szek érdekvédelmi szervezetbe való tömörülése már több évtizedes próbálkozás volt. 

Éjszaky Ödön – Kalotaszegi leány a 
kolozsvári népművészeti kiállításon. 

Pásztortűz 1929. 6. sz.

Csűrös Emília – Heine versek. 
Pásztortűz 1930. 7. sz.



2020–2021
DECEMBER190

V
IS

SZ
AT

EK
IN

TŐ Veress Ferenc az 1882 és 1888 között ki-
adott Fényképészeti Lapok szakfolyóirat-
ban többször is cikkezett az egyesület 
szükségességéről. Azonban erre mégsem 
került sor, főleg a szakmán belül tapasz-
talható széthúzás miatt. Végül 1899-ben 
alakult meg Budapesten az első fényké-
pészegyesület, a Photo-Club, majd utána 
a Monarchia több városában is létrehoz-
tak hasonló csoportosulásokat.

A kolozsvári amatőr egyesületről az 
első hír a január 26-i Ellenzékben je-
lent meg: „A Kolozsvári Amatőr Fény-
képeszek Egyesülete megalakulása vé-
gett tegnap este úgy harminc amatőr 
értekezletre gyűlt össze a Kolozsvári 
Egyetemi Kör helyiségében. Az értekezleten dr. Kenyeres Balázs egyetemi tanár 
elnökölt. Miután Móric Aladár dr. előadta a megalakítandó Kolozsvári Amatő-
rök egyesületének célját, Gámán Dezső, Farkas Ödön, Indig Artúr és dr. Éjszaky 
Ödön indítványai után az értekezlet egy szűkebb tagú bizottságot jelölt ki, 
amely az alapszabályokat megszerkeszti, a belépésre vonatkozó nyilatkozatokat 
aláírás végett kibocsátja és intézkedik, hogy az alakuló közgyűlés minél előbb 
megtartassék” (Ellenzék 1906. 01. 26., 5) – olvashatták a kolozsváriak. Febru-
ár másodikán közölték az egyesületbe való beiratkozás részleteit és a közelgő 
alakuló közgyűlés feltételeit, amelyet 50 amatőr fényképész jelentkezése után 
szerveztek volna meg. Mivel a későbbi lapszámokban semmiféle hírt nem adtak 
a kezdeményezésről, valószínű, hogy nem volt elég jelentkező, ezért az egyesület 
sem jött létre, hiába agitált mellette lelkesen Éjszaky Ödön. Ennek ellenére ez a 
próbálkozás már jelzi, hogy voltak a fotografálásnak a városban elkötelezettjei. 
Az egyesületalapításra már csak az első világháború után került sor.

A  Romániai Fényképészek Országos Szövetségét az 1920-as évek legelején 
alapították, első kongresszusukat pedig Kolozsváron szervezték meg 1922 no-
vemberében. A kezdeti időszakban pedig ugyancsak városunkban szerkesztették 
háromnyelvű – román, magyar és német – Fotografi a elnevezésű szaklapjukat. 
Az 1920-as évek legfontosabb romániai fotós vonatkozású lapja volt ez, amelynek 
megjelenési költségeit a szövetségi tagdíjból tudták fedezni. Azonban hiába telt el 
majdnem 50 év a Veress Ferenc-féle kezdeményezés és a szövetség megalakulása 
között, gondjaik mit sem enyhültek. A cikkekből kiderül: túl kevés tagjuk van, 
így egyre nehezebb fenntartani a lapot és valódi érdekérvényesítést is végezni.

A folyóirat igényes tördelésű volt és igyekeztek fényképek reprodukcióját is 
közölni, amelyek szinte mind műteremben készült portrék voltak. Technikai cik-
kek is megjelentek, és annak ellenére, hogy a célközönségük a hivatásos fény-
képészek voltak, az amatőrök is felhasználhatták a lapot, sőt a szövetség tagjai 
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is lehettek. Azonban az 1920-as évek 
második felére megromlott a viszony a 
helyi szervezetek között, a kolozsvári 
fel is bomlott, 1926-tól pedig a lap is 
megszűnt (lásd Újvári 2018).

Az  1920-as évek végétől jelenik 
meg két újabb amatőr fényképész szer-
veződés: a  Kolozsvári Atlétikai Club 
(KAC) és az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) fotószakosztálya. Mindkét szer-
vezetben átfedést fi gyelhetünk meg. 
A KAC szakosztálya 1928-ban jött lét-
re, és már ebben az évben kiállítást is 
tartottak. A  Pásztortűz folyóiratban 
olvashatjuk, hogy a szakosztály célja 
az amatőr fényképészek művészi mun-
káinak bemutatása, az Erdélyi Szemle 

beszámolójából pedig kiderül, hogyan működtek: kétszer találkoztak havonta, 
amikor valaki előadást tartott technikai vagy művészeti témában. A vezetőségi 
tagok között megtaláljuk Schäfer Lászlót és Orbán Lajost, akik a főtéri Kováts 
P. Fiai fotószaküzletet vezették, Forgács Miklóst és Hintz Györgynét, akik már a 
háború előtt szerepeltek kiállításon, és természetesen Éjszaky Ödönt is. Elnöknek 
az orvos Koleszár Lászlót választották meg.

Az EKE fotószakosztálya 1930-ban jött létre. Az Ellenzék Turistaság rovatában 
egy évvel korábban tették közzé felhívásukat egy képarchívum létrehozásáról, 
amelyhez várták a turistafotográfusok felvételeit. „Örvendetes jelenség, hogy az 
EKE régi hagyományait – a honismeretnek képek útján való terjesztésében – ki-
rándulóink most is ápolják és így minden egyes kirándulás megteremti a maga 
fotográfi áit…” – olvashatjuk a cikkben, amelyből kiderül, az EKE meglévő ha-
gyományt szeretett volna szervezettebb keretek között folytatni (Ellenzék 1929. 
9. 19, 8.). Saját folyóiratukban, az Erdélyben is elkezdenek fényképezéssel kap-
csolatos cikkeket közölni, és tervbe veszik fotótanfolyamok szervezését. Céljuk 
a természetjáró amatőrök képzése volt, hogy kirándulásaikon minél sikeresebb 
képeket tudjanak készíteni. A beígért ingyenes tanfolyamot 1931-ben tartották 
meg, Schäfer László vezetésével. A szükséges felszerelést, a technikai részleteket 
a Kováts P. Fiai szaküzlet biztosította. Az előadók között pedig ott találjuk Orbán 
Lajost, ifj. Fanta Istvánt és Éjszaky Ödönt (lásd Újvári 2018).

A  két szakosztály megjelenése, a  fényképezés nyilvános térben való 
tematizálása (kiállítások és tanfolyamok szervezése, cikkek közlése) hozzájárult, 
hogy a különböző folyóiratok többet foglalkoztak a fotóval. Most már nemcsak 
külföldi lapokból átvett képeket vagy más városok műtermi fotósaitól kapott 
portrékat találunk bennük, hanem a kolozsvári amatőrök munkáit is. Az Erdélyi 
Szemle, a Pásztortűz és a Művészeti Szalon közöl felvételeket többek között Orbán 

Koronka István – Matyi leckét tanul. A KAC 
1928-as fotókiállításáról. Pásztortűz 

1928. 23. sz.
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stb. Fotográfiáról szóló elméleti írásokban azonban nem bővelkedtek, néhánytól 
eltekintve, amelyek a Korunkban jelentek meg.

A lelkes amatőr fényképészeken kívül, a többségnek még nem volt fényképe-
zőgépe a 20. század első felében. Ennek ellenére természetesen sokan készítet-
tek magukról fotót, az  iskolákban már évtizedek óta fényképes tablóik voltak 
a végzőknek, a különféle konferenciák, gyűlések résztvevőiről is csoportképek 
készültek, de még a sportesemények előtt is lefotózták a csapatokat. Mindezeket 
legtöbbször hivatásos fényképészek örökítették meg, akik már nemcsak drapé-
riákkal berendezett műteremben fogadták a klienseket, hanem akár házhoz is 
mentek. De vajon mi történt a hivatásos fényképészekkel, akiknek már az első 
világháború előtt működött műtermük – tudták-e folytatni munkájukat, volt-e 
kereslet a fotóikra, milyen mértékben érintette őket az új államstruktúra?

Statisztikai adataink nincsenek arról, hogy hány műterem volt az 1900-as 
évek elején, s ezekből hány folytatta munkáját 1920 után is. Valamennyi eligazí-
tást tudnak nyújtani a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara jelentései: például 
1884-ben kilenc fényképészműterem volt, és az 1880-as évek végéig számuk nem 
haladta meg a tízet. Nagy verseny volt közöttük, nem tudott mindenki megélni a 
fényképezésből, valószínű tehát, hogy a háborúig nem ugrott meg a számuk, és 
utána is kb. egy-két tucat fényképész lehetett Kolozsváron.

A Fotografia szaklapból kiderül, kik voltak a város aktív fényképészei, s a napi-
lapok reklámjai, rövid hirdetései alapján körvonalazható, hogy milyen műtermek 
várták a fényképezkedni vágyókat a két világháború közötti időszakban. A Dunky 
fivérek 1880-as évek közepén alapított műterme még működött egy ideig, és ná-
luk lehetett előfizetni a lapra is. Dunky Ferenc egy ideig tisztséget is vállalt az 
országos szövetségben, testvére, Kálmán, akivel a közös műtermet vezette, úgy 
tűnik, hogy szakmát váltott és ingatlanügynök lett, mivel számtalan hirdetését 
megtaláljuk a korabeli lapokban. Féltestvérük, a szintén fényképész Dunky Elek 
úgyszintén feltűnik 1920 után is, ő szintén a szövetségben vállalt tisztséget.

A Joanovics testvérek Wolphard–Kakas-házban lévő műtermükben szintén foly-
tatták a munkát, de a háború utáni szorult helyzetet jelzi az az Ellenzékben megjelent 
1922-es újsághirdetés, amely szerint 30 000 különböző méretű üveglemezt szeret-
tek volna eladni. Az évtized végére más fényképész veszi át üvegtetős műtermüket, 
ahol villanyfénynél is készíthettek fotókat, de a nevet továbbra is használta.

Új fényképészek is feltűnnek, néhányan kiemelkednek az egyszerű műter-
mi fotósok közül. Bátyi Lajos, akinek a Wesselényi Miklós/Regele Ferdinand ut-
cában volt a műterme, 1923-ban középiskolát végzett fiúkat keresett segédnek, 
akiknek vállalta a kitanítását is. Fényképei megjelentek a Pásztortűzben és a 
Művészeti Szalonban, ezek között voltak riport jellegűek, például Nagybányáról 
készült fotók, valamint tájképek és gyerekportrék. Kiállításokon szintén találkoz-
hatott a közönség a képeivel.

A fotóriporteri állás ebben az időszakban kezdett állandósulni, de a helyi napi-
lapok még nem közöltek képeket. A már említett kulturális folyóiratok mellett volt 
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még egy, amely sok fotóval jelent meg. 
Az 1920-as években Kolozsváron kiadott 
Színház és Társaság munkatársa volt 
Belle Zoltán fényképész, aki főleg színé-
szek és színésznők portréival örvendez-
tette meg az olvasókat. Belle életrajza 
ismeretlen, az viszont biztos, hogy főleg 
művészeket fényképezett. A  Színház és 
Társaság szerint munkáira jellemző volt 
„a színek pompás árnyalata, személyek 
stílszerű beállítása, főleg a háttér egyéni, 
művészi kivitele, amit a megfelelő kör-
nyezet visszaadásáért festéssel old meg” 
– sikerének titkát is ebben látták (Szín-
ház és Társaság 1922. 7. 15., 19.). A  fo-
lyóiratban közölt képek újdonsága, hogy 
a színészeket, írókat saját otthonukban is lefotózták, valamint az események hely-
színén is jelen voltak a kamerával. Sőt volt egy cikksorozatuk, amelynek készítése 
során hírességeket kísértek el egy napra, leírva, hogy hol vásárolnak, mivel töltik el 
az időt, s közben fotózták is őket. Ezek a mai bulvárlapok kínálatára hasonlítanak, 
de semmiképp nem a lesifotós alakja jelenik meg, ezért talán közelebb vannak a 
mai Instagram-infl uencerek bélyegzéseihez. Hiszen a közszereplő ezekben önként 
oszt meg valamit a privát életéből, burkoltan vagy nyilvánvalóan hirdetve is egy-
egy terméket. A lap egyetlen nagy negatívuma, hogy gyenge papírra nyomtatták, 
ezért a fényképek is rosszul jöttek ki, pedig kiváló felvételeket közöltek.

A műtermek mellett még két nagyobb céget kell megemlíteni a két világhábo-
rú közötti időszakból. A Fotofi lm fényképezéssel és fi lmezéssel egyaránt foglal-
kozott, de ami egyedivé tette, az képeslapgyára volt. Erdély szinte összes fontos 
látnivalóját lefotózták, majd képeslapra nyomtatták a felvételeket. A mai napig 
sok képükkel találkozhatunk, s egyik vezetőjének, Szabó Dénes fényképész ha-
gyatékának is most kezdődött meg a felkutatása, bemutatása.

A Kováts P. Fiai szaküzlet talán legfontosabb része volt a két világháború kö-
zötti kolozsvári amatőr fényképészeti életnek. A Főtéren működő boltot Kováts 
Péter alapította még az 1850-es évek végén (Miklósi-Sikes 2001. 151.), később fi a, 
Ede vette át ennek a vezetését, majd az első világháború után Schäfer László, aki 
beházasodott a családba, feleségül véve Kováts Ede lányát, Irént. A szaküzletet 
nem egyedül vezette, hanem Orbán Lajossal együtt, aki főként a szakmai részért 
felelt. Mindkét személy aktív szereplője volt a korabeli fotós megmozdulásoknak, 
egyfajta közösségi szerepet is vállaltak: tanfolyamokat szerveztek, kiállításokon 
zsűriztek, díjakat ajánlottak fel különböző eseményeken stb. Az 1930-as években 
pedig rovatot is vezettek Fotó-hírek címmel, az Ellenzék, majd a Keleti Újság című 
napilapban. Az Ellenzékben kezdetben minden vasárnap megjelent a rovat, s fő-
képp a technikai újdonságokról írtak, valamint olvasói kérdésekre válaszoltak.

Belle Zoltán – Neményi Lili az Au Bon 
Gout üzletben. Színház és Társaság 

1923. 5. szám
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TŐ Az  Ellenzék 1930. novemberi száma 
A  fényképezés a modern élet tudományos 
eszköze címmel közölt egy írást, amely 
valójában a szaküzlet bemutatása volt. 
A  cikk apropóját az adta, hogy a király 
kolozsvári látogatásakor mennyire gyor-
san reagáltak az eseményekre: „Károly 
király még a beszédét tartotta az egyete-
men, amikor a Kovács Péter cég kirakatá-
ban már a bevonulás fényképeit nézte a 
tömeg. Egy órával alig a bevonulás után 

már kinn voltak a nagyított fényképek. Világvárosi teljesítmény ez” – állapította 
meg a névtelen szerző, aki ezt látva felkereste Schäfert és Orbánt (Ellenzék 1930. 
10. 28., 4.). A szaküzlet a legmodernebb gépekkel volt felszerelve, s az újságírót 
meglepte, hogy ezek segítségével mennyi mindent lehet elvégezni. Fel is tette a 
kérdést, hogy nem túl sok ez egy akkora városnak, mint Kolozsvár. Elismerték, 
hogy túlméretezett a szaküzlet, de abban bíztak, hogy „a közeljövőben még ki-
csiny is lesz”, hiszen a céljuk és tervük „nagy és általános fényképészeti kultusz 
teremtése” volt. A külföldi, főként németországi fejlődést folyamatosan fi gyelő 
Orbán Lajos így foglalta össze nézőpontját: „»Wer photografi ert, hat mehr vom 
Leben« – mondja már egy újkeletű német közmondás: aki fotografál, annak sok-
kal több jut az életből.” (Ellenzék 1930. 10. 28., 4.).

Mindazok, akik ennek a mondásnak a fényében alkottak, valójában nekünk 
is többet hagytak hátra az életükből. A két világháború közötti kolozsvári fotós 
mozgalmak apró részletekből, néha egymondatos újságcikkekből állnak össze. 
De mindezek azt jelzik, hogy voltak városunkban olyan lelkes nők és férfi ak, akik 
a fényképezőgép keresőjén keresztül is látták és formálták a körülöttük lévő vilá-
got. A második világháború aztán teljesen eltörölte az addigi kereteket: az ama-
tőr fotós egyesületek megszűntek, a műtermeket felszámolták, szövetkezeteket 
hoztak létre helyettük. A fényképező emberek száma azonban tovább nőtt, úgy-
hogy az ő történeteikkel is mindenképp foglalkozni kell az elkövetkezőkben.
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Mezei Csaba

A kolozsvári 2. Számú Unitárius 
Egyházközség története

A 2. Számú Unitárius Egyházközség hivatalos működése aránylag új keletű, 
melyet 48 éves széles körű vallás-társadalmi tevékenység előzött meg és tett 
lehetővé.

Századunk elejétől kezdve a kolozsvári unitárius egyházközség is kezd szer-
vezettebb egyház-társadalmi tevékenységet kifejteni. A Dávid Ferenc Egylet ke-
retében létrejönnek a különböző tagozatok: férfi tagozat, missziós bizottság, le-
ányegylet, Unitárius Nőszövetség kolozsvári tagozata. Ezeknek az egyleteknek a 
tevékenysége valláserkölcsi neveléstárgyú és társadalmi jótékonysági rendezvé-
nyek tartásában nyilvánult meg (bibliaórák, szeretetvendégségek, jótékonysági 
céllal rendezett ünnepélyek, előadások).

1932-ben a Dávid Ferenc Egylet választmányának unitárius misszióbizottsága 
feladatul tűzte ki a Kolozsvár külső kerületeiben lakó unitárius hívek megszerve-
zését, azoknak egyleti és vallástársadalmi tevékenységbe való bevonását. Ebből 
a célból, a város terjedelmi viszonyait szem előtt tartva, a missziós bizottság a 
külvárost előbb három, majd négy kerületre osztotta:

– I. kerület: Felsőváros, Kétvízköze (a mai viszonyoknak megfelelően a mo-
nostori körzet);

– II. kerület: Kövespad és környéke (a mai györgyfalvi körzet);
– III. kerület: Írisz-telep;
– IV. kerület: a Nádas menti terület (a mai Kerekdomb körzete, mely szintén 

az Íriszhez tartozott).
A jegyzőkönyv feljegyzései szerint a III. és IV. kerületet megalakító misszió-

bizottság tagjai: dr. Mikó Lőrincné, az Országos Nőszövetség elnöknője, Bedő 
Boriska segédlelkész, az unitárius leányiskola hitoktatója, Ürmösi József püspöki 
titkár és Patakfalvy Zsigmond voltak. E  kijelölt tagok 1932 decemberében és 
1933 januárjában személyesen felkeresték a részükre kijelölt kerületekben lakó 
unitárius híveket saját otthonukban. Érdeklődtek családi állapotuk, megélheté-
si viszonyaik felől. Ahol szükség volt, vigasztalták, egyházias és vallásos életre 
buzdították őket. Mindenütt a legnagyobb szívességgel és szeretettel fogadták 
a bizottság tagjait, akik a legtöbb helyen kielégítő helyzetet találtak. Látoga-
tásuk során minden kerületben egy-egy körzetet létesítettek valamelyik hívük 
magánlakásán, amit mindenütt a legnagyobb készséggel és szívességgel aján-
lottak fel. Értesítették a meglátogatott híveket, hogy minden hónap valamelyik 
megjelölt vasárnapján délután 4 órára jelenjenek meg a megjelölt helyen. A III. 
kerület (a mai Írisz környéke) székhelye Hidi Andrásné Drăgăşani utca 33. számú 
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lakása volt. A kerületekben való val-
lásos összejövetelek székhelyeiről a 
kellemetlenségek elkerülése végett 
az akkori rendőrséget is értesítették. 
Ilyen előkészületek után, 1933 janu-
árjában megkezdték az összejöve-
teleket, és azután minden vasárnap 
rendre folytatták. Az első összejöve-
telen minden kerületben megalakí-
tották a Dávid Ferenc fi ókegyleteket. 
Választottak elnököt, két alelnököt, 
titkárt és könyvtárost. A  rendszeres 
összejöveteleken istentiszteletet, elő-
adásokat és szavalatokat tartottak. 

Az istentiszteletet a missziós bizottság lelkésztagja tartotta. Szavalatokkal a helyi 
iskolák tanulóin kívül részt vettek a teológiai hallgatók és a főgimnázium felső 
osztályos növendékei is. Gyakran szeretetvendégségeket is rendeztek. Gyallay 
Domokos író közbenjárására a Minerva könyvkiadó vállalat a három kerület ré-
szére egy-egy kis könyvtárat ajándékozott, egyenként 54 kötetből állót, amelye-
ket a kerület tagjainak kölcsönöztek olvasás céljából. A rendezvények bevételé-
ből jótékonysági célokra adományokat utaltak a rászorulóknak, fejlesztették a 
kis könyvtárakat, és a pénz egy részét átadták az egyházközség pénztárának.

1937 nyarára visszatért tanulmányi útjáról Erdő János, akit segédlelkésszé 
neveztek ki a kolozsvári egyházközségbe, és aki szívügyének tekintette az Írisz-
telepi missziós munkát, melynek eredményéről írásbeli beadványban ismertette 
a belvárosi kebli tanácsot. A kebli tanács köszönetét fejezte ki a munkában részt-
vevőknek, és elrendelte, hogy az Írisz-telepen minél sürgősebben imaház építtes-
sék, mellette napközi otthonnal, valamint vasárnapi iskolával.

1937-ben Kolozsváron járt dr. S. B. Snow, a chicagói unitárius teológiai intézet 
igazgatója (dékánja), akit Csifó N. László egyházi tanácsos és kolozsvári segéd-
lelkész meghívott az Írisz-telepi bérelt imaházba vasárnapi istentiszteletre, aki 
itt beszédet is mondott. Az itt elindult mozgalom oly nagy hatással volt rá, hogy 
már 1938 tavaszán gyűjtésből 500 dollárt küldött az egyetemes egyház címére 
az imaház építése céljából. A fenti valutának akkori árfolyama 195 000 lej volt. 
Ezt az összeget az Egyetemes Unitárius Nőszövetség rendelkezésére bocsátották, 
hogy az Írisz-telepen megfelelő telket vásároljon egy unitárius imaház, napközi 
otthon és szociális misszióház építése érdekében. A nőszövetség 1938. augusztus 
1-jén 210 000 lejért a Máramaros utcában vásárolt is egy 1,032 négyszögöl nagy-
ságú házas telket (2 szoba, konyha és előtte egyszobás házacska).

Az Unitárius Nőszövetség még 1938. április 12-én tervet készíttetett a Stasszer 
és Ökbaum okleveles műépítész céggel egy imaház, aggmenház és napközi ott-
hon építésére, mely tervet 1939. december 12-i dátummal újra kellett készíteni 
pénzhiány miatt. Az eredeti tervtől eltérően a telek felső részén egy kétszintes 

Utcakép a hatvanas évekből háttérben az 
unitárius templommal és a paplakkal
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épület emeltetett az agg-
menház és napközi otthon 
részére, a Máramaros utca 
felőli részen egy torony nél-
küli imaház és mellette egy 
kicsiny épület (a mai formá-
ban). Az építést megelőzően 
1940. január 19-én alakuló 
gyűlést tartott az Írisz-te-
lepi missziós bizottság, me-
lyen Erdő János felolvasta a 
Máramaros utca 115. szám 
alatti telken épülő unitárius 
imaház, napközi otthon és 
szociális misszióház igazga-
tására és használatára el-
készített szabálytervezetet, 
melyet a misszióbizottság 
egyhangúlag elfogadott. A misszióbizottság megalakulásával az Írisz-telepi ima-
ház, aggmenház és napközi otthon építésének kérdése országos mozgalommá 
vált, melynek eredményeképpen 1940 májusában felépült a nőszövetség terve 
alapján a mai imaház. Még 1939 őszén elkészült a napközi otthon egy része, 
egy nyolcágyas aggmenház, mely Győrfi  Domokos gondnok vezetésével 3-5 öreg 
gondozását végezte, és egy árvaház három-négy gyermekkel.

1948-ban az államosítási törvénnyel megszüntették az egyleteket, és a nap-
közi otthont is államosították. Azonban a napközi otthon a városi nőbizottság 
égisze alatt tovább működött 1951-ig.

Az íriszi missziót Nagy Ferenc lelkész szolgálja 1938–1945 között. Lendületes, 
szinte rajongásig lelkes, tevékeny lelkész volt. Számtalan verset, éneket írt íriszi 
szolgálata alatt. Ezek sokáig megmaradtak egykori vallásórás gyermekei emléke-
zetében. Sajnos ma már nagyon kevesen élnek közülük. Íme néhány sajátos íriszi 
induló. (Sajnos a hangjegyek nincsenek meg, így csak a szövegből adhatok egy 
kis ízelítőt.)

Jöjj, édes vasárnap! (ének)
Hétfőn, kedden nincsen kedvem:
messze van még szombat
s vasárnapig sok nap,
sok nap van…

Szerdán, csütörtökön nő már az örömöm,
hisz csak egyet lépek, s péntek van!

Az unitárius templom a Zsigmond király / Máramaros 
utcában



2020–2021
DECEMBER198

ÍR
IS

Z-
TE

LE
P

Aztán alszom egyet, kettőt még,
s köszöntöm a vasárnap jöttét:

Jöjj, édes vasárnap,
fiúk-lányok úgy várnak,
összegyűl a boldog kis csapat.
Az élet olyan szép!
Húgocskák, öcsikék…
Dalol a boldog kis csapat.

Hétfőn, kedden van már kedvem,
mert ha sok jót teszek:
nagyon boldog leszek
vasárnap.

Szerdán, csütörtökön úgy nő az örömöm:
hasznára vagyok a világnak!

Arra kérem a jó Istent még:
áldja meg mindnyájunk jótettét!

Refr.:
Jöjj, édes vasárnap,
fiúk-lányok úgy várnak,
összegyűl a boldog kis csapat.
Az élet olyan szép!
Húgocskák, öcsikék…
Dalol a boldog kis csapat.

Gyere ki a domboldalra (ének)
Nincsen túl az óperenciákon,
Csak a földi gondokon van túl,
Nincsen aranyalma ott a fákon,
Mégis mind kincs, mi szívünkbe hull.
A kerítés nincs kolbászból fonva,
De az ajtó mindig nyitva áll.
Nem gyűjtött ott senki pénzt halomra,
Mégis boldog mind, aki odajár.
Gyere ki a domboldalra,
Oly jó odakint,
Ott játszik a tücsök, rigó
Varázshegedűn.
Elmondjuk az életünket,
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Balra, jobbra át,
Jókedvünkkel felvidítjuk
A domb oldalát.

1945. október 1-jével Nagy Ferencet Homoródrecsenyédre választották lel-
késznek. Az Írisz-telepi missziós-lelkészi tevékenységéről Nagy Ferenc a Proletá-
rok papja voltam című költeményében emlékezik meg:

Proletárok papja voltam
Prédikáltam és daloltam,
Fagyban, sötétben, sárban
A mosolyról prédikáltam.
Volt hét, hogy csak kétszer ettem,
De minden nap énekeltem.
Tüzem se volt egész télen,
Éltem az ég melegében,
S a jó Napnak segítettem,
Hogy bent fényjék a szívekben.
Külvárosi domboldalon
Született, hej! Sok-sok dalom.
Abban a kis házikóban,
Ahol olyan boldog voltam,
Nem magamért, senki másért,
Néhány szegény proletárért.
Az életemet odaadnám,
Ha még egyszer ott lakhatnám,
Éhezhetnék, s hogy ne fáznék
Néhány szegény proletárért.
Ha hihetném, hogy az Isten
Oly közel van, amint hittem.

Ugyancsak erről a munkáról írt még egy kis verset Írisz-telep címen:
A külvárosi házak talán még emlegetnek,
Talán még beszélgetnek az aprócska gyermekek.
Mert napon nem járhat, ami belőlem árnyék,
De ami napsugár volt, az most is köztük jár még.

1945–1947, Gálfalvi Péter V. éves teológus. 1947. november 1-től Gálfalvi Pé-
ter segédlelkész tanári kinevezést kapott a marosvásárhelyi tanítóképzőbe. 1947. 
november 1-től 1948. szeptember 1-ig Göncz Mihály IV. éves teológiai hallgatót, 
1951. július 1-től 1952. október 17-ig Báró József gyakorló lelkésznövendéket, 
majd 1952. december 1-ig Gál Jenő lelkésznövendéket nevezték ki segédlel-
késznek, akik segítségére voltak Sebe Ferenc hitoktató-lelkésznek az Írisz-tele-
pi és Bulgária-telepi missziós munkában is. 1952. december 1-től 1953 végéig 
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Kiss Sándor nyugalmazott lelkészt 
(volt homoródjánosfalvi lelkész) ne-
vezték ki segédlelkésznek a két telep 
(Írisz és Bulgária) missziós munkái-
nak végzésére, mely munkáról a keb-
li tanácsnak írásbeli jelentést is tett. 
1955-ben kinevezték segédlelkésznek 
a két telep missziós munkájának vég-
zésére Sigmond József nyugdíjas lel-
készt (volt udvarhelyi lelkész), aki ezt 
a munkát kántori teendőkkel együtt 
nagy lelkesedéssel végezte 1963-ig. 
1963. január 1-től 1971. szeptember 
30-ig az imaház melletti helyiségbe és 

az imaház hátsó részébe költözött Rostás Dénes nyugalmazott bölöni lelkész, akit 
kolozsvári lelkésznek, majd teológiai tanárnak neveztek ki, és aki az Írisz-telepi 
missziós munkát is végezte, miután Sebe Ferenc hitoktató-lelkészt 1965. május 
15-ével központi egyházi előadó-tanácsosnak nevezték ki.

1972-ben a városi néptanács a Tehnofrig Líceum építése érdekében kisajátí-
tott 891 négyzetméter területet.

1973-ban az Unitárius Püspökség kinevezte Ürmösi Gyula sepsiszentgyörgyi 
nyugdíjas lelkész-esperest beszolgáló lelkésszé az Írisz-telepi imaházhoz, azzal 
a megbízatással, hogy készítse elő az Írisz-telep önálló egyházközséggé válását. 
Ürmösi Gyula elfoglalta a Rostás Dénes által felszabadult lakrészt és a szervezési 
munkát végezte 1975. november 1-ig, meglátogatva és összeírva 50 családot.

1975-ben az unitárius püspök 16/1975. sz. átiratával, június 1-jei hatállyal 
Benedek Sándor bágyoni lelkészt kolozsvári lelkésszé nevezte ki az Írisz-telepi 
misszió részére, aki szintén az imaház melletti, Ürmösi Gyula által felszabadított 
helyiséget kapta lakásul. Ez  időtől kezdve már a missziós munka is szervezett 
formát öltött.

Az Egyházi Képviselő Tanács 1258/1979. számú irata alapján 1980. január 
1-től az Írisz-telepi missziós tevékenység önálló egyházközséggé való átalakulá-
sát mondja ki, mint a kolozsvári 2-es számú unitárius egyházközség, melyben lel-
készi megbízást Benedek Sándor lelkész-esperes kapott. 1945-től kisebb-nagyobb 
megszakításokkal az énekvezéri tevékenységet Ősz Rudolfné szül. Kolumbán Me-
linda és özv. Kolumbán Józsefné szül. Hidi Ilona végezte.

Az önálló egyházközséggé válással a missziós munka az egyházközség anya-
gi feltételeinek megteremtésére irányult. Megalakult az önálló kebli tanács: 
Bulbuka Gerő gondnok, Dezső Sándor, Nagy Kálmán, Fülöp Mózes, Farkas József, 
Veress Ferenc, Németh Ferenc kebli tanácsosokkal, utóbbiak öten körzetgondozói 
tevékenységet fejtettek ki az egyházfenntartási járulékok összegyűjtésére. Meg-
történt a város körzeti elosztása is, mely a Szamos folyásának bal felét a Mărăşti 
negyeddel, a Rákóczi negyed kivételével, a 2-es számú egyházközség területének 

Templombelső
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nyilvánította 700 lélekszámmal. Lehet, hogy az olvasóknak a felsorolt nevek nem 
sokat mondanak, de mindenképpen ki kell emelnünk Bulbuka Gerő nevét, aki 
egykoron vallásórás gyermek volt, aztán az önálló egyházközség első gondnoka 
lett. Ezt követően az egyházközség tiszteletbeli gondnok címet kért a főtanácstól, 
amit meg is kapott és haláláig viselt.

Legfontosabb feladat volt a templom belsejének és bejáratának javítása, mely 
10 600 lej értékben készült el, ebből 7600 lejt a közmunkák értéke tett ki. Az ön-
állósulás mind nagyobb adakozásra késztette a híveket. 30 000 lejnyi adakozás-
ból gyűlt pénzzel elektromos orgonát vásároltak. Hunyadi György faragott csil-
lárt adományozott 2200 lej értékben, Nagy Lajosné egy bibliatartót a szószékre 
600 lej értékben, Bodoczi Zsigmond 2000 lej értékű perselytartót, asztalt, fara-
gott számtáblát. 1984-ben történik a papi lak vásárlása, azóta lelkészi lakással is 
rendelkezik az egyházközség.

Benedek Sándor lelkész-esperes 2000-ben nyugdíjba vonult. Az egyházközség 
első alkalommal választhatott önállóan lelkészt magának Mezei Csaba személyé-
ben, aki egyébként ebben az egyházközségben nőtt fel, és innen ment a teológiá-
ra elődje, Benedek Sándor lelkész-esperes ajánlásával. A megválasztást követően 
Mezei Csabát 2001. május 1-jei kezdettel nevezte ki hivatalosan dr. Szabó Árpád 
püspök.

Mivel a templom az egyetemes egyház nevén szerepelt, az egyházközség fel-
kérte a főhatóságot, hogy írassa az egyházközség nevére. 2014. március 13-án 
az egyetemes egyház adománylevéllel és az átíratási kiadásokat is felvállalva, 
az Írisz-telepi egyházközségre íratta a templomot.

Szólnunk kell még az egyházközség klenódiumairól is. Az önálló egyházköz-
séggé válás után az 1-es számú egyházközség átadta az egyházközségnek a kö-
vetkező klenódiumokat: Egy úrvacsorai pohár fedővel (alapdíszítése ezüstözött). 
Felirata: „Szakáll Borbála Nagy Józsefné. Édesanyja emléke örökítéséül a kolozs-
vári unitárius eklézsiának fiúi és vallásos kegyeletből, Nagy Mózes MDCCCLXI 
DECEMBER IV-én.” Ezüst keresztelőpohár. Felirat: „E pohár amaz új szövetség 
(Lk 22:20) Papszt Gyula ajándéka 1948.” Díszítéses ezüst úrvacsorai kehely. Fel-
irata: „a Kolozsvári unitárius eklézsiának 1876 június 4-én Petrichevich Horvát 
Borbála.” Alpakka vagy ezüst sokszögű kenyérnek való tálca. Felirata: „Vala-
hányszor ezt cselekszitek, az én emlékezetemre tegyétek.” (1 Kor 11:25) Papszt 
Gyula ajándéka 1945. Alpakka vagy ezüst kerek aranyozott díszített tálca. Fel-
irata: „A kolozsvári unitária szent Eklézsiának. Gyergyai Anna, Ferencz Józsiné 
1860.” Kerek porcelán búzakalászos tányér. Felirata: „Jó akarat. A mi jelszavunk: 
jó akarat. Aki jót vet, az jót is arat a szívek mezején.” Aranyozott porcelánkancsó, 
szőlőgerezd díszítéssel. Felirata: „A szeretet soha el nem fogy.”
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Amikor Kolozsváron New Yorkba mentek: 
a kolozsvári New York szálló 
a századfordulón

A Főtér északnyugati sarkán impozáns épület áll, elegáns díszítéssel, karcsú 
toronnyal, magas ablakokkal. Hogyha beszélni tudna, rengeteg nagy találko-
zásról, jókedvű vacsoráról, csendes légyottról, fényűző bálról, fűzős hölgyekről, 
frakkos urakról, híres vendégekről mesélhetne. A Continental hotelben talán töb-
ben is jártak, mielőtt 15 évvel ezelőtt bezárta volna kapuit. Egy-egy rendezvény 
alkalmával ezt követően is bejárhattuk az épületet, megcsodálhattuk az egykori 
vendéglő üvegmennyezetét vagy a kávézó stukkódíszeit. De vajon hogyan nézhe-
tett ki, amikor 125 évvel ezelőtt megnyitották? Hogyan fogadta a város, és kik, 
hogyan „lakták be” a New York szállóként ismert épületet ?

Ugyanezen a helyen már korábban is egy fogadó állt, viszont a 19. század 
végére már úgy tűnt, a klasszicista stílusú, egyemeletes épület nem tudja kielé-
gíteni a kolozsváriak és a városba érkezők igényeit. Az új épületet Pákei Lajos, 
a város elismert főépítésze tervezte, akinek olyan munkái, mint az Unitárius Kol-
légium (ma János Zsigmond Unitárius Kollégium), az Ipariskola (ma a Műszaki 
Egyetem épülete) vagy a sétatéri Korcsolyapavilon és Kioszk mai napig erősen 
meghatározzák a város képét. Az építtető báró Horváth-Inczédy Ödönné Rhédey 
Johanna volt, az első bérlő pedig Budapestről érkezett. A Steuer és Gálos cég ma-
gával hozta a magyar főváros elegáns New York-palotájából az NY monogramos 
berendezési tárgyakat, tányérokat, étkészletet, ami minden bizonnyal a névvá-
lasztást is meghatározta. Laczkó Géza szerint „kutya nem ejtette nyujorknak”, 
mindenki Nyehónak vagy Nyevijorknak nevezte az új helyet.1

A megnyitást a karácsony előtti napra, 1895. december 23-ára időzítették. 
Az ezt megelőző este a város elöljáróit és a sajtó képviselőit egy bejárásra hív-
ták meg. Az elismerő szavak nem maradtak el: „A  régi Nemzeti Szálló helyén 
egy nemcsak büszke, de szép palota emelkedik, a legnemesebb barokk stílben,2 
díszére Kolozsvár városának és az erdélyi részeknek. Egy költemény ez a remek 
épület, melyet az építészek, a szakértők elragadtatással szemlélnek. E szép épü-
letet hozzá méltó módon rendezték be ritka fénnyel, kényelemmel és ízléssel 
Steuer és Gálos, a New York szálló, kávéház és étterem bérlői. […] A nagy tár-
saság apróra megnézte az épület berendezését és egyszeriben el volt ragadtatva. 
Amit a modern nagyvárosi kényelem, ízlés bemutatni képes a szállodai beren-
dezés, a vendéglői és kávéházi dísz tekintetében, azt itt mind alkalmazva látjuk 

1 Laczkó Géza: Királyhágó. Budapest, 1971. 38.
2 Az épület historizáló, neobarokk stílusú. 
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a legnagyobb szerencsével. Az épületről magáról, mely Pákei Lajosnak, a terve-
zőnek örök emléket emelt Kolozsvárt s nevét a magyar műépítészet történetébe 
beiktatta, részletesebben szólunk külön. Ez épület nagy nyereség Kolozsvárra és 
valóban elismerés illeti az épület áldozatkész tulajdonosát, ki nem silány bérpa-
lotát, hanem Kolozsvár díszére szolgáló remek díszépületet, művészi beccsel bíró 
palotát emeltetett. Ez az, ami a tegnapi estét oly impozánssá és ünnepélyessé 
tette, továbbá az, hogy a bérlők, kik ismert fővárosi szolid emberek, e nagyszerű 
épülethez méltó berendezést létesítettek.”3

A szálló nemcsak szobákat kínált a pihenni vágyóknak, sokkal több funkciót 
ellátott. A földszinten kávéház, vendéglő, cukrászat, utcai sörmérő és büfé mű-
ködött. A kávéházban áttört, oszlopos válaszfalakkal több helyiséget különítettek 
el: volt két olvasó-, egy biliárd- és egy játékterem is. Az étterembe a kávéházból 
is át lehetett menni, de egyenesen az utcáról is besétálhattak a járókelők. En-
nek a helyiségnek az érdekessége az üvegtető volt, melyet egy szerkezet segít-
ségével szét lehetett tolni. Az intimebb összejövetelek számára egy kis étkező is 
rendelkezésre állt. Természetesen öltöző és toalettek, valamint pincérhelyiség is 
tartoztak az épülethez. Kedves részlet, hogy a hotelt ismertető cikkszerző külön 
kiemeli a konyha modern felszereltségét, „melynek megtekintése előre láthatólag 
sok élvezetet nyújt gazdasszonyainknak.”

A szállodarész előcsarnokába a Jókai utcáról lehetett belépni. A 65, különbö-
ző komfortszintű (és ennek következtében különböző áron kivehető) vendégszo-
bát három emeleten helyezték el. Az első emeleten is kialakítottak egy kávéházi 

3 Kolozsvár, 9. évf. 295. sz. 1895. 12. 23. 2.
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termet, mely kisebb mellékteremmel, előszobával, ruhatárral, csodás kilátású er-
kéllyel különböző rendezvények megszervezésére volt ideális. Különösen, hogy a 
konyhával egy ételszállító lifttel állt összeköttetésben. Az első emeleten „elegáns 
fürdőszoba, zuhannyal ellátva” is a vendégek rendelkezésére állt.

A pincében további két vendéglőhelyiséget és egy téli tekepályát rendeztek 
be. Ez a műszaki csodák iránt érdeklődők számára is tartogatott meglepetéseket, 
hiszen „valóságos gépcsarnok volt, a mozgató ereje az egész üzemnek”.4 Felsorol-
ni is hosszas, mi minden kellett, hogy ki tudják szolgálni a kolozsváriak és a vá-
rosba érkezők igényeit: élés-, hús-, fűtőkamra, jégtároló, bor- és sörpalackpince, 
mosókonyha. Ezeken kívül szellőzőcsatornák, hogy mindenhova friss levegő jus-
son, és két fűtőkazán, melyek segítségével az egész épületben megvalósíthatták a 
központi légfűtést. A többi műszer, vezeték, szivattyú és tűzcsap mellett ide he-
lyezték el a Ganz cég 25 lóerejű gázmotorját és dinamógépét, mely az 500 izzót 
és 10 ívlámpát látta el elektromos árammal.

A város első pillantásra megszerette az új épületet: „A meghívott nagy kö-
zönség a hotel összes helyiségeit gyönyörködve szemlélte meg, és valóban az a 
büszke, de jogos tudat szállotta meg, hogy e pompás hotel versenyez kényelem, 
csinosság és díszesség tekintetében bármely világvárosi hotellel.” Kolozsvár szíve 
lett, ahol szívesen időzött utazó és városbéli egyaránt. Laczkó a New York „la-
kóiról” is megemlékezik: „a szállóban átmeneti vigécek laktak, az étteremben 
cigány játszott, s az előkelőségek vacsoráztak és dorbézoltak, itt zajlottak le a hí-
res »köri bál«-ok a helybeli egyetem jogászkörének rendezésében, a kávéházban 

4 Uo. 3.
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átutazó zsidók alsóztak, urak tarokkoztak, újságírók, színészek veszekedtek, s itt 
szoktak elcsattanni a szenzációs becsületbeli pofonok, mert itt volt a nyilvános-
ság, fórum, agóra, itt lakott a Közvélemény”.5

Valóban, a  téli és kora tavaszi hónapokban gyakran bálozástól volt hangos 
Kolozsvár, melyek kedvelt helyszíne volt a New York. 1901-ben például 18 bált 
szerveztek a lazán értelmezett farsangi időszakban a Központi szállóban, 
a  Tornavivodában, a  Redoute termeiben és a New York szállóban. A  korabeli 
sajtó segítségével feleleveníthetjük ezeket a fényes estéket. 1896 márciusában 
például megszervezték a mentőestélyt, melynek során természetesen a mentők 
munkáját támogatták azok, akik ide ellátogattak. A cikk szerint zsúfolásig telt az 
emeleti terem, ahol a mulatság táncos része zajlott: „A humánus célnak akadt is 
annyi jószívű pártfogója, hogy egy rövid fél óra leforgása alatt zsúfolásig megtelt 
a New York szálloda emeleti terme és olyan meleg lett, hogy a közegészségügy 
bajnokai és őrei csak a legnagyobb lelkifurdalások közepette tudtak abban az 
iszonyú hőségben táncolni. De azért táncoltak és táncoltunk mi is velük, jókedv-
vel, amíg csak bírtuk.”6 Vacsorázni mindenki levonult a földszintre, a hotel ékes 
vendéglőjébe. A nagyobb mulatságokat a földszinti termekben rendezték meg. 
A nemzeti kaszinó estélyén 1898-ban a híres cigányprímás, Pongrácz Lajos húzta 
a talpalávalót hajnali 6 óráig, „ekkor keringőzött körül ugyanis az utolsó pár az 
elhagyott teremben”.7

A  gyermekek számára is rendeztek itt bálokat, ami a kor szokásához híven 
szintén jótékonykodással kapcsolódott össze: „A gyermekeknek is lesz mulatságuk. 
Gyermekbállal egybekötött táncestélyt rendeznek 8-án vasárnap este fél nyolckor 
a New York szálloda dísztermében, a kolozsvári izraelita hitközségi iskola alapja 
javára. A rendezőség ezúton is meghívja az érdeklődőket.”8 Szintén az ifjúság mu-
latozott a Ziegler-bálon 1906 májusában, a szálló földszinti termében. Este 6 és 9 
óra között a kisebbek, 9 óra után a nagyobb táncnövendékek mutatták be tudásu-
kat. Az újságok szerint „a legszebb bál ebben az esztendőben szombaton volt a New 
York földszinti éttermében. Ziegler budapesti táncmester rendezte az ő kedves és 
bájos tanítványaival, akik és hozzátartozóik zsúfolásig megtöltötték a termet. Hat 
óra után vette kezdetét a táncvizsga. Peti zenekara rágyújtott valami indulóra, és 
az angyalarcú táncosnők kis lovagjaikkal festői sorrendben vonultak be a nagy-
terembe, ahol a szülők szívszorongva és nagy izgatottság között várták, hogy a 
fölvonulás fog-e olyan szépen sikerülni, mint a próbabálon. És elismerés Ziegler 
ügyességének és nagy türelmének, a fölvonulás és az azután keletkező fejlődések 
nagyon szépen sikerültek és gyönyörű látványt nyújtottak. Ezután kezdetét vette a 
tánc, és mindenki örömmel győződött meg, Ziegler methodusa milyen bámulatos 
eredményt tud fölmutatni. A legszebb bálnak reggeli 4 órakor volt vége.”9

5 Laczkó 1971. 37.
6 Magyar Polgár, 10. évf. 55. sz. 1896. 03. 06. 2.
7 Magyar Polgár, 12. évf. 25. sz. 1898. 01. 31.
8 Magyar Polgár, 10. évf. 55. sz. 1896. 03. 06. 3.
9 Ellenzék, 27. évf. 109. sz. 1906. 05. 14.
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vészet pártfogása, hiszen a kolozsvári művészek saját jelmezbált hirdettek annak 
érdekében, hogy a bevételből kiállítást tudjanak szervezni. A művészbálról, mely-
nek helyszíne a New York szálloda volt, hosszú cikkben emlékeztek meg a napi-
lapok: „Annyi készülődés, reklám, ígérgetés, csalogatás után végre megtörtént 
szombaton este a művészbál, mely méltán vindikálta magának azt a privilégizált 
jogot, hogy ő lesz az idei farsang első nagyszabású elitbálja. Szombaton igen kel-
lemes s bizonyára sokáig felejthetetlen találkozót adtak egymásnak a kolozsvári 
úri társaságok, s a művészbál rendezősége, egy egész, tettre és táncra kész had-
sereg, elhatározta, hogy ha már számban háromszor fölötte áll a lányoknak, nem 
fog ott senki pihenni. […] A terem pompásan, finom ízléssel volt díszítve. A zöld 
szőlőlevelek közül óriási pipacsok nevettek ki, s mint a sűrű pókhálószálak, díszes 
virágfüzérek szaladtak végig a falakon. A fehér villanyfényt sugárzó három izzó 
gömböt is virágos girland ölelte át, s a nagyterem egyik sarkában keleti szőnye-
gekkel pazarul megrakva pompázott a ladyk sátra, kiknek a rendezőség gyönyörű 
táncrendet nyújtott át és más kellemes meglepetésekben is részesítette.”10

Ha már művészet, mindenképpen meg kell említenünk, hogy a bálozáson kí-
vül kulturális események helyszíne is volt a New York szálló. Így 1896 tavaszán 
az Erdélyi Kárpát-Egyesület milleniumi kiállításra készült 50 akvarellképét le-
hetett megtekinteni a szálloda dísztermében.11 1899. január 10-én az emeleti 
díszteremben nyílt meg a Veress Ferenc kolozsvári fényképész által szervezett 
fotókiállítás. Istvánffy Gyula festőművész 1905-ben az emeleti termekben állí-
totta ki festményeit és rajzait, a kolozsvári közönségnek bemutatva tájképeit.12 
De a közművelődést szolgáló felolvasások, előadások is elhangzottak a patinás 
épületben. Az 1900-as évek elején a Kossuth Lajos-asztaltársaság rendszeresen 
tartott ilyen alkalmakat, és a városba látogató írók is felolvastak a közönségnek. 
Különböző egyletek tartották itt gyűléseiket, és 1905-ben a március 15-ei ünnep-
ségek közvacsoráját is itt szervezték. Azt hinnénk, hogy a hotelekben szervezett 
termékbemutatók a 20. század utolsó évtizedeinek találmánya, pedig már 1902-
ben volt ilyen a New York szállóban! Egy világítástechnikai magyar innovációt 
mutatott be Orosz Árpád szegedi kereskedő és Kohl György feltaláló: először 
ismeretterjesztő előadást, majd termékdemonstrációt is tartott.13

Ezekből a több mint száz éve lejegyzett emlékezésekből kitűnik, mennyire 
becsben tartotta Kolozsvár a New York szállodát. Vendégeinek névsorát folyama-
tosan közölték az újságok, tudósítottak a fényes estélyekről. A sajtó és az irodal-
mi élet központi helyszínévé is vált. Fontos találkozási pontja volt a városnak, 
ahol a 19–20. század fordulóján meginni egy feketét nemcsak egyszerű kávézás 
volt, éjjel eltáncolni egy polkát nem csupán mulatozás: hozzátartozott a modern 
társasági élethez.

10 Ellenzék, 26. évf. 12. sz. 1905. 01. 16. 5‒6.
11 Magyar Polgár, 10. évf. 71. sz. 1896. 03. 26. 2.
12 Ellenzék, 26. évf. 126. sz. 1905. 06. 03.
13 Ellenzék, 23. évf. 128. sz. 1902. 06. 09. 3.
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December 2. Gidófalvi Jancsó Pál (1761–1845), 
az  első jelen tős magyar komikus színész halá-
lának a 175. évfordulója. Gidófalván székely 

családból született, a nagyenyedi kollégiumban tanult, 
s már ott kitűnt diákszínjátszóként s szép énekhangjá-
val. Nagyszebenben, majd Marosvécsen (a Kemény bá-
róknál) tiszttartó. 1792-ben Kolozsvárt összetalálkozik 
egykori enyedi diáktársaival, akik akkor éppen színtár-
sulatot szerveznek. Ő  is beáll közéjük, s  a kolozsvári 
első társulat alapító tagjává válik, nagy sikereket ér el. 
A Farkas utcai színházban már rendez is. 1836-ban fel-
hagy színészi pályájával, s főúri családok kegyelemke-
nyerén él haláláig. Eredeti sírhelye az Oroszfái Pergő 
Celesztiné mellett volt a II. C parcellában. Verses felira-
tú kis sírköve az 1950-es években eltűnt. 2005 júniusá-
ban egy sírrendezésnél a szétszedett terméskőkeret egy 
részén a felirat szövege arra utalt, hogy azt valamikor 
Jancsó Pál kövéből faragták, úgyhogy a tábla bal felét a Házsongárd Alapítvány 
megőrzésre elmenekítette. Ebből látható, hogy az eredetileg 10 soros szöveget 21 
sorra tördelve vésték be. A Házsongárd Alapítvány 2016-ban rekonstruáltatta a 
követ, s az most a Kertek parcellában, az ottani Jancsó-síroknál található. A felirat 
eredeti, verses tördeléssel így szól: „JANCSÓ PÁL JELES SZÍNÉSZ NYUGSZIK ITT, / 
ÚTTÖRŐ VOLT S ÉLETE TAPSOK KÖZT FOLYT,/ S HABÁR KÜLÖNC, S KEDÉLYE MO-
GORVA VOLT, / A SZÍNPADON BOHÓZATOT VITT./ A BÚS MAGYART GYAKRAN FEL-
DERÍTETTE, /CSAK EGYSZER SZOMORÍTOTTA MEG HAZÁJÁT,/ MIDŐN ELHAGYTA 
SZÍNPADI PÁLYÁJÁT, / S KÜZDELEMTELJES ÉLETÉT BEVÉGEZTE. / MOST E SZERÉNY 
KŐ SÍRJÁT HADD JELÖLJE, / EMELTE AZT EGY ÖREG TISZTELŐJE.”

December 13. Wesselényi Miklós (1845–1916) báró, főispán, koronaőr 175. 
születési évfordulója. Az „árvízi hajós”-ként ismert híres politikus idősebbik fi a 
volt, Zsibón született. 1867-ben vette feleségül báró Bánff y Ágnest, Válaszút urá-
nak, Bánff y Albert főispánnak a lányát. Nagy vívó és kitűnő vadász hírében állt. 
Családja gazdag szilágygörcsöni levéltárát az Erdélyi Múzeum-Egyletnek adta 
át megőrzésre, ennek elismeréseként az EME alelnökévé választották 1899-ben. 
A Wesselényi Kollégium főgondnoka, Szilágy megye főispánja, a Főrendiház örö-
kös tagja, a Lipót-rend nagykeresztese volt. 1905-ben Kolozsvár egyik országgyű-
lési képviselőjévé választották. Mindezeken felül az egyik koronaőri tisztséget 
viselte. Hagyományosan két főurat, egy katolikust és egy protestánst választott 
a parlament e tisztségbe, akik a két ház és az uralkodó előtt is esküt tettek. Ők 
voltak a koronaőrség felügyelői. Rangban a zászlós urak után következtek. Wes-
selényi a Monostor úti lakásában halt meg Kolozsvárt. A király és Tisza István 
miniszterelnök is részvétét nyilvánította. Nagy Károly református főjegyző te-
mette, Apáthy István professzor a Függetlenségi Párt nevében búcsúztatta. Sze-
rény, „ideiglenes” sírja a Jósika-kripta előtt található.
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December 16. Kiss Jenő (1912–1995) költő halálának a negyedszázados év-
fordulója. A mezőségi Mócsról indult, a kolozsvári Ferenc József Tudományegye-
temen szerzett jogi diplomát 1941-ben. 1934-től az Erdélyi Helikon c. folyóirat 
helyettes szerkesztője, 1942–1944 között a Termés egyik szerkesztője, 1944-től 
az EMKE  főtitkára annak felszámolásáig, 1947-ig. Ezután az Utunk, az Állami 
Könyvkiadó, majd a Napsugár, Igaz Szó szerkesztője. Az 1930-as évek egyik nagy 
tehetségű lírikusaként indul, első kötete, a Kormos üvegen 1937-ben jelenik meg. 
Az 1940-es évek második felében nehezen tud alkalmazkodni az új elvárásokhoz, 
az 1960-as években rátalál elégikus hangjára, az elmúlás és szenvedés tematiká-
jára. Kitűnő műfordító volt, főleg román költőket és a népköltészetet tolmácsol-
ta. Több kötet verse jelent meg románul Veronica Porumbacu tolmácsolásában. 
A Kertek parcellában nyugszik szerény sírkő előtt.

December 21-én Róth László Éva (1923–1995) operaénekes halálától telik 
el 25 év. Aradon született, szép hangjával 1942-ben a budapesti rádióadásban 
szerepelt, de származása miatt nem kaphatott állandó alkalmazást. A kolozsvári 
Állami Magyar Népoperához hívták szólistának 1948-ban, ekkor férjével Kolozs-
várra telepedett. 1950-ben a zenekonzervatóriumban diplomát szerzett. Híres 
szerepe volt a Carmen, a Don Carlos Ebolija és a Bánk bán Gertrudisa. 1970-es 
nyugdíjazásáig 31 szerepben lépett fel. Külföldön is vendégszerepelt. 1992-ben a 
kolozsvári Állami Magyar Opera örökös tagjává választották. Sírja a Lutheránus 
temetőben található.

December 21-én Hantos Gyula (1903–1945) föld-
rajztudós halálának a 75. évfordulójára emlékezünk. 
A  kolozsvári Református Kollégiumban érettségizett 
1921-ben, a budapesti egyetemen közgazdaságot tanult, 
majd 1931-ben államtudományi doktorátust szerzett. 
1925-től Teleki Pál mellett asszisztens. 1940 őszén a Ko-
lozsvárt újra megnyíló Ferenc József Tudományegyetem 
emberföldrajz tanszékére nevezték ki. A  városföldrajz 
és a közlekedési földrajz foglalkoztatta. Híres, 1943-ban 
megjelent helytörténeti munkája a Kétvízközti majorok. 
A Lutheránus temetőben a Hantz-síron olvasható felirata.

December 29-én Kulcsár Tibor (1945–1988) pszi-
chológus lenne 75 éves. Élesden született, nagyváradi 
érettségi után került a kolozsvári egyetem gyógypeda-
gógia szakára, ahol 1968-ban szerzett diplomát. 1970-
től a pszichológia–pedagógia tanszék tanársegéde, 
1975-ben doktorál és adjunktus lesz. Főleg neveléslé-
lektannal és személyiségpszichológiával foglalkozott. 
Számos tanulmányt, egyetemi jegyzetet írt magyar és 
román nyelven. Korai halála nagy veszteség volt a ro-
mániai magyar tudományosságnak. Kopjafás síremléke 
a II. C parcellában található.
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Reményik Sándor

Mint aki elfelejtett emberül

Én valamikor tudtam nyelveket,
És szóltam általuk az emberekhez,
És ők is szóltak hozzám nyelveken.
A szó szárnyán csengett az értelem:
Harangszó szélzengésben – messziről.

Most zúg a szél, – de hang- s harangtalan.
És lassan elfelejtek franciául,
És lassan elfelejtek németül,
És lassan elfelejtek magyarul,
És lassan elfelejtek emberül.

Ó, nem haragszom én az emberekre,
Minden hálám övék.
Csak – örömük és szenvedéseik,
Küzdelmeik és győzedelmeik
Világából hulltam ki: holt atom.

Még néha próbálom az anyanyelvem,
Nagyon szeretnék megérteni mást,
S vágyom, hogy megértsenek engemet,
De belebotlom szárnyas vágyaimba –
És félre-szólok, mint a lázbeteg.

Az ember-nyelvet aki elfeledte,
Meg nem tanulja újra soha már.
Meghalt, ki elfelejtett emberül.
De én haló-poromban álmodom,
Hogy van még nyelv az emberén kívül.

Világ-nyelv, melyen nincsen félreértés,
Világ-nyelv, mely szó nélkül magyaráz,
Világ-nyelv, mely végtelen szánalommal
Engedi beszélni a csillagokkal
Az élet rég kirostált szemetét.
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SA Ha ezt a nyelvet bírnám megtanulni,
S minden bűbájos tájszólásait:
Hűlő szívemnek minden dobbanása
A Mindenséggel volna párbeszéd.
És szólnék, ahogy eddig soha még.
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Kerékpárversenyek a 125 évvel ezelőtti 
Kolozsváron

Kolozsvár első, szakszerűen működő kerék-
páros egyesületét 1890-ben alapították, ekkor 
dr.  Istvánff y Gyula egyetemi tanár vezetésével 
összefogás jött létre, amelynek eredményeként a 
Kolozsvári Kerékpáros Egylet Erdély meghatáro-
zó sportklubja lett.

Számos egyetemi tanár, arisztokrata, magas-
rangú tisztviselő harcolt a sport ügyeinek rende-
zéséért, a legégetőbb gondot egy szakszerű pálya 
kialakítása jelentette. A Sétatéren ekkor létezett 
egy már nem használt atlétikai versenytér, s dr. 
Haller Károly egyetemi tanár, volt polgármester 
közbenjárására az egyesület ezt a pályát bérbe 
vette a várostól, így hamarosan elkészült Kolozs-
vár első velodromja: a  pálya hossza 333 méter, 
a fordulók pedig emeltek voltak. A modern, eu-
rópai színvonalnak megfelelő sportlétesítmény 
mészkő burkolatát lehengerelték és forró kátrány-
nyal öntötték le, melyet homokkal szórtak be.

Az 1893-as avató után Kolozsvár Magyarország-szinten is igazi sportközpont 
lett. Az egyesület felvirágoztatása dr. Haller Károly nevéhez fűződött, aki óriási 
tiszteletnek örvendett, emellett, mint volt polgármester, széles ismeretségi körrel 
rendelkezett. Nem meglepő, hogy 1895-ben az egyesület négy rangos versenyt is 
szervezett – ez akkoriban egyedi eseménynek számított a Monarchia egy kisebb 
városában. Minden alkalommal eljöttek versenyezni az ország legjobb kerékpá-
rosai – mintegy igazolva a szakmai nívót városunkban.

1895 első versenyére június 29-én és 30-án került sor, s egyszerűen országos 
kerékpáros-versenynek titulálták. A rendezvény sajnos az első napon, nagy meg-
lepetésre, kisszámú közönséget vonzott a Sétatérre. Hogy miért? Erre a korabeli 
sajtó adott választ.

„A buzgó kolozsvári kerékpárosokon bizonyára nem múlt, hogy elegendő pro-
pagandát csináljanak versenyüknek (rajtunk sem! A szerk.), hanem azt hisszük, 
hogy a nagy részben drága helyárak okozták az elmaradást. Igaz, hogy Kolozsvár 
arisztokrataváros, de 4 frt egy bicykliverseny tribünüléséért – egy kissé sok!” 
(Sport-Világ, 1895. július 7.)

Wiegand Rezső
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Rottenbiller János és Wiegand Rezső szereplése, akik a versenyek legnagyobb 
esélyesei voltak, a második versenynapon már nagyobb számú nézőt vonzott. 
A nyílt versenyszámokban valósággal elszaladtak ellenfeleik elől, majd egymás-
sal harcoltak az elsőségért.

Szintén 1895-ben került sor a pincéregylet ünnepére, amelynek keretében 
a szervezők kerékpárversenyt is hirdettek hét versenypontban. A  sztár ismét 
Wiegand Rezső volt, aki öt versenyszámban diadalmaskodott: megnyerte a 
megnyitó 3000 méteres versenyt, az 5000 méteres főversenyt, a 4000 méteres 
„térelőversenyt”, a „lassú versenyt” és a 10 000 méteres egyleti díjat.

A kerékpáros-egylet újabb versenyt rendezett ez évben a tűzoltókongresszus 
alkalmával. A  rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vermes Lajos is, akit nem 
sokkal ezután kineveztek a kolozsvári tudományegyetem torna- és vívómesteré-
vé. A nagy nevek közül ismét Kolozsvárra érkezett Wiegand Rezső és Rottenbiller 
János. Wiegand két, Rottenbiller pedig három győzelmet szerzett. A versenyek 
után a kivilágított tavon csónakázást rendeztek, a résztvevők számára pedig a 
szabadkai tűzoltózenekar játszott a zenepavilonban.

Az 1895-ös esztendő utolsó rangos versenyére szeptember 8-án került sor, erre 
nevezett Rottenbiller János, illetve Müller Dávid korábbi magyar tornabajnok. 
A kilenc versenyszámból Rottenbiller ötöt nyert meg, bebizonyítva tehetségét. 
A verseny után Müller korlátgyakorlatokat mutatott be a nézők nagy örömére.

Az 1898-ban országosan bevezetett kerékpáradó megbénította a versenyspor-
tot, olyannyira, hogy országos szinten sorban bontották le a velodromokat – pe-
dig akkor a budapesti Millenárison kívül szakszerű pálya létezett Kolozsváron, 
Temesváron, Szabadka mellett a Palicsi-tó partján, Lugoson. 1882 és 1897 között 
Magyarország-szerte 97 kerékpárpálya épült, a 20. század elejére viszont csak a 
budapesti Millenáris-pálya maradt meg. Kolozsvár pedig azóta is vár egy újabb, 
hasonló méretű befektetést.

Kerékpárverseny-indulók Felekről
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Kelemen Lajos naplójából (2)

Vasárnap délelőtt, március 30.

Tegnap délután járt nálam a levéltárban Zsakó Gyula. Jancsó Ödön mondta 
neki, aki tegnap érkezett Marosújvárról, hogy Marosvásárhely felől akkor hozták 
internálásra a vas utasokat és családjukat. Sok gyermek volt velük. A kocsárdi 
állomás magyar vasutasai mind sírtak a látványra. Embertelen, lelketlen gon-
dolat idegenbe, gondozatlanságba hurcolni nőket és gyermekeket, s ezt velünk, 
magyarokkal a felszabadítás és civilizáció nevében csi nálják. Az ittenieket is sza-
kadó esőben nyitott autón vitték.

Egy 4-5 éves gyermeknek ez elég ahhoz, hogy áthűljön, s tüdőgyulladásban 
elpusztul jon.

A budapesti kormánynak most már kell hadsereg. Mikor készen volt: ugyan-
ezen embe rek robbantották szét. A mi eldobott fegyverünket a belső ellenség 
fölvette és ellenünk for dította. Minden értelmes, józan eszű ember látta, hogy 
ez így lesz; de a budapesterek testvéri ölelkezést prédikáltak, s üldözték azokat, 
akik a hadsereg együtttartását szükségesnek állí tották. Mikor sikerült mindent 
elrontani, s velünk a „humánus” békekonferencia, mint valami gonosztevőkkel, 
szóba sem áll: most karthágói ellenállást akarnak. A  karthágói nincstelenség 
meg is van hozzá, de az ellenállás vezérei most is „az ellenforradalom bandi tái” 
ellen plakátolnak, s félő, hogy a magyarság Jeruzsálem pusztulására emlékeztető 
helyze tében polgárháború és idegen támadás vértengerébe fullad.

Kábultan és tehetetlenül nézem a borzasztó jelent és a sötét jövendőt, s lel-
kemben megbénultan terv és tett nélkül tengetem napjaimat. Semmi biztos tá-
maszpontunk sincs. Min denünk a reménység.

A lapok tele vannak logikailag ellentmondó hírekkel. Nem lehet eligazodni 
rajtuk, hogy mi ebből a való, vagy valószínű, s mi a román háborús sajtó megté-
vesztésére szánt masz lagja, amit a magyar lapok is más hírek hiányában átvesz-
nek. Én éppen úgy nem hiszem pl. azt, hogy a székelyek Nagy Pál tábornok alatt 
Szatmárról Budapest ellen indultak, mint az Est állítólag március 24-i számának 
azt a tegnap hallott hírét, hogy Wilson és lord George otthagyták a béketárgya-
lást, s Calais-t és Dunquerque-t az angolok megszállották.

Tegnapelőtt új szövetségről legendáztak az antant ellen, s a tegnapi román 
lapokban már benne volt, hogy Magyarország hadat izent Romániának, a cseh-
szlovák államnak és Szer biának. Este Arankát, Imrust, Zayzon Adélkát haza-
kísérve az utcán láttam, hogy a román tiszteknek szokatlanul jó kedvük volt. 
Ez semmi esetre sem a mi örömünket s javunkat jelenti.
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Délben 1 órakor

Most jöttem haza a levéltárból, hova bevittem Boros Brassai-életrajzá-
nak nálam volt részét. Útközben beszéltem Pálffy Antallal, aki mondja, hogy 
Aranyosszéken mennyi visszaélést, erőszakot, verést követnek el.

A Király utcán feljőve, Pap Domokostól hallottam, hogy az éjjel a Kárpátok 
Őrét is elvit ték s összetörték. A Kikaker-féle kávéházból pedig a magyar vendé-
geket az éjjel „Tiszta levegőt kérünk!” kiáltások közt kikergették.

Mit várhatunk mi ilyen eljárások után kultúránk emlékei iránt? Borzadva 
gondolok kin cseink sorsára.

Lőw Rezső kereskedő Bpestről Szerbia felől nagy kerülővel érkezve mondotta, 
hogy Aradot a magyarok kiürítették, s Békéscsaba felé vonultak vissza.

Március 31. éjjel

A Kárpátok Őre ledöntésének indítványozója, amint megtudtam Pap Domo-
kostól, Lázár Illyés máramarosi oláh fiatalember volt. Éppen Domokos keze alatt 
volt Ukrajnában szakaszparancsnok. Onnan egy század legénységgel megszökött, 
s Romániába ment át. Van egy hónapja, hogy Domokos mutatta nekem egyszer. 
Magas, szőke, könnyelmű kinézésű ember. Jó családból való. Nagyanyja Beöthy-
leány volt.

Gyalázatos dolog ily gaztettre vetemedni. Azt az emléket 1915-ben a jóté-
konyság céljára állították, s  arra gyűlt filléreinkből éppen úgy részesültek a 
románok, mint a magyarok. A pénzt pedig óriási többségben magyarok adták. 
Az emlék nem is a románok ellen vagy a román háború következtében készült, 
mert a háború előtt már több mint egy évvel készen volt.

De ez tervszerű rombolás. Marosvásárhelyt, amint nekem ma Balogh Ignác 
felesége után elmondta, 28-ára virradólag egy század román királyi katona dön-
tötte le Bem és Kos suth szobrait. Bem szobra Huszártól egyike volt az ország 
legsikerültebb régebbi szob rainak. Pap Gyula, a szentháromsági unitárius pap itt 
járva azt mondta, hogy a Kossuth-szobor nyakába hurkot vetettek, s úgy vontat-
ták a Széchenyi-téren.

Engem rettenetesen fölizgatott e barbárságok híre. Ennyire nem becsülni va-
lamely nem zet emlékeit és múltját, csak igazán durva, meg nem értő, uralkodás-
hoz nem szokott és arra nem való, tapintatlan és rosszindulatú emberek dolga 
s cselekedete.

Istenem, ha ez civilizáció náluk: akkor milyen lehet a barbárságuk!?
[…] Este hallottuk, hogy Csehországban is szovjet kormány van, s szövetke-

zett a budapestivel. Hír…
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Április 4., péntek este, 9 óra után

Másodikától, szerdától fogva teljesen internáltságszerű életet élünk. Akkor 
délután megjelent egy rendelet, mely szerint este 8-tól reggel 7-ig tilos az utcá-
kon tartózkodni. Aznap a vasutasok sztrájkba léptek, s a közönség azt hitte, hogy 
a rendelet ennek a követ kezménye. De megjelent egy szigorú, a hadiállapotot 
mutató másik rendelet is, mely megtilt minden beszélgetést a hadseregről, annak 
létszámáról, mozdulatairól, s  csak úgy dobálózik a sok ezer lejes bírságokkal, 
börtönbüntetéssel, és ígérgeti szükség esetén (sőt hihetőleg anél kül is) mind a 
kettőt. Ez arra mutat, hogy a két rendelkezés összefüggésben van, s az éjjel vég-
zett szállítások és mozdulatok titkolása a cél az esetleg kémkedők elől.

A szobafogságos rendelkezést én már 5 óra tájt hallottam, de mivel későn je-
lent meg, s a külvárosokban nem tudták: bő alkalom nyílt a zaklatásra. Éjjel 9-10 
közt a Fellegvár tájától a Törökvágás feléig eső vidékről több mint 10 lövést hal-
lottunk. Ez a tegnap is megismétlő dött párszor 10 óra után, a Sétatér tájáról.

Tegnapelőtt éjjel sok vasutast összefogdostak, két napig reggeli lapok nélkül 
maradva csak a romániai lapok egyoldalú híreit tudtuk tolmácsolva olvasni vagy 
hallani. Természe tesen egyoldalú hírek.

Teljesen el lévén zárva, a történtek ismerete nélkül tájékozatlanságban élünk. 
A  román cenzúra a magyar lapoknak nem engedi a romániai lapok hírei egy 
részének közlését sem, csak azt, amivel minket lehangolni remél. Az újságíró 
uraknak, kik a mi hadi érdekeink miatt volt cenzúrát elviselhetetlen zsarnokság-
nak tartották, most szótlanul kell nyelni a százszor keményebb önkénykedést.

Amit a budapesti helyzetről tudhatunk, abban semmi örömünk sem telhetik. 
A ma dél utáni Ellenzék a kommunista kormánynak olyan rendelkezéseit közli, 
melyekben semmi köszönet. A házasság olyan fölfogása, amilyen a rendeletek-
ből tükrözik, már a szabad sze relem mezsgyéjén jár, s  az erkölcsi tényezőket 
majd teljesen mellőzi. Két ember kijelenti, hogy ők házastársak: s ezzel azok is. 
Egyévi együttélés is házasságszámba jön. Így az állatok tól nemsokára csak ab-
ban különbözünk, hogy azok nem jelentenek ki semmit, hanem a „tace și face” 
álláspontján élnek.

[…]
Pap Domokos a hét elején kezdte átnézni a Pálffy-levéltárat. Én ma raktam 

ki a Mikó Imre levelezését s még egy ládát. Ma jött a híre, hogy a 25 és 200 ko-
ronást s a II. kiadású 20 koronást nem veszik el. Első dörgés most volt az idén e 
percekben.

Tegnapelőtt estétől újra szabad 11 óráig este a járás-kelés. Az a halotti néma-
ság azonban, mely hat napig este nyolctól a városra borult, alig engedett valamit. 
E percekben is pl. teljes csend van az utcánkban. Sehol egy lélek sem jár.

A teljes vakság, amiben botorkázunk, rajtunk van. Koronként bizonytalan és 
gyakran hihetetlen hírek indulnak. Néhány ilyent jellemzőül följegyzek.
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Tegnapelőtt este, s ma este újra hallottam, hogy magyar repülő több környéki 
falura cédulákat szórt. Egyik szerint a székelyeket kitartásra intve tudatta, hogy 
az oroszok átlépték a román határt. Másik szerint román nyelven hívta föl a ro-
mán katonákat az enge delmesség megtagadására.

Ma állítólag több vonat román katonát vittek le Brassó felé szabadság címen, 
de amint Major, a könyvtári kapus, mozdonyvezető sógora mondta neki, ágyúkat 
és gépfegyvere ket is vittek magukkal. Gyalu felől sok marhát s juhot hajtottak 
át a városon.

Legostobább kacsa hír volt az ma, hogy Bruszilov Debrecenben van. Ezen jót 
kacag tam. Nem hittem Mihailescu ezredes azt az állítólagos nyilatkozatát sem, 
hogy nekik ki kell menni, de aztán az itt maradó fegyveres oláhság vadságának 
áldozatai leszünk. Katona ember nem beszél így a kimenetelről.

A tegnap állítólag az egyetem átvételéről is szó volt. Délután voltam a szegény 
Tarcsafalvi Albert temetésén, ma 4 órakor. Este Gyaluival és Pap Domokossal 
sétáltunk.

Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920). Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a be-
vezető tanul mányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. Erdélyi Múzem-Egyesület, 
Kolozsvár, 2017, 676–679.
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Torma

Nagyon csípős ízű, kellemesen kesernyés fűszer, amely vadon, otthoni ker-
tekben is megterem. A tormáról köztudott, hogy termesztése egyszerű, kiirtani 
azonban szinte lehetetlen, ezért érdemes megfontolni, hogy a kertben hova ül-
tessük. Magyar gyömbérnek is nevezik. Jó étvágygerjesztő hatása ismert, így 
hidegtálak kihagyhatatlan eleme. Savanyúságok kedvelt fűszere és mártásokhoz 
is használatos. Frissen reszelve, de ecetesen vagy tejszínes, majonézes krémek-
ben jó ízvilágot kölcsönöz az ételeknek. Virsli vagy sült kolbász mellé szinte 
elengedhetetlen.

Sertésszűzérme tejszínes, tormás almamártással

Hozzávalók:

Mártáshoz:
1 nagy alma meghámozva, 
megreszelve,
kevés vaj,
2 ek tormakrém,
0,5 dl tejszín,
1 tk ételkeményítő,
víz,
só,
bors

A sertészsűzérme fűsze-
rezése, kevés olajon történő 
kérgesítése után  egyben 
megsütjük a sütőben, majd 
tálaláskor szeletelve, vajon 
pirított vágott mandula ke-
rül rá. Mellé a tormás al-
mapürén kívül, amit botmixerrel érdemes pépesíteni, juhtúróval töltött, kapros, 
rántott puliszkagolyók készülnek. A vajon karamellizált, krumpli hámozó segítsé-
gével vágott sárgarépaszalagokat sem érdemes megspórolni. Dísze a tányérnak, 
és ízben is harmonizál a többi elemmel. Ez a fogás kiváló ünnepi menü lehet.
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Madáretetők vendégei

A kihelyezett és rendszeresen feltöltött etetőknek köszönhetően a nálunk te-
lelő madárfajok könnyebben átvészelik a telet, amikor a táplálék szűkösen áll 
rendelkezésükre, az alacsony hőmérséklet miatt viszont sok energiára van szük-
ségük testhőmérsékletük fenntartására.

Tiszteletben kell tartanunk néhány fontos szabályt: Az  etetést csak akkor 
kezdjük el, amikor hideg van vagy nagy a hó. Ha elkezdtük, egész télen kell 
folytatnunk, ugyanis a madarak megszokják a helyet, és a táplálékot az etetőnél 
fogják keresni. Márciusban, áprilisban az etetést szigorúan be kell fejezni: ekkor 
már megjelennek a rovarok, amelyek a fiókák fontos táplálékforrását képezik. 
Ha a szülők fiókáikat a hozzáférhetőbb magvakkal etetik, az súlyos táplálkozási 
zavarokat okozhat, mivel a fiókák tápcsatornája még nem elég fejlett a magvak 
megemésztésére.

Több madáretető-típust ismerünk: tálcás etető, dúcetető, felfüggesztett etető 
vagy egyszerű talajetető. Hogy a macska ne férjen hozzá az etetőhöz, tágasabb 
helyre kell kihelyezni, ahonnan a madarak szemmel tudják tartani a területet, jó, 
ha van egy-egy bokor vagy fa a közelében.

Az etetőket csak megfelelő tápláléktípusokkal tölthetjük föl: nyers, sótlan ola-
jos magvak (napraforgó, tökmag, len, kender stb.), dióbél, mogyoró, alma, körte, 
főtt zöldségek, állati zsiradék (faggyú, sótlan szalonna, zsír).

TILOS a madarakat kenyérrel, egyéb péktermékkel, rizzsel, tésztával 
táplálni! Tápcsatornájuk nem alkalmas ezek megemésztésére.

A  madaraknak szükségük van vízre is, ezért ajánlatos az itatókat télen is 
üzemeltetni.

Ültethetünk őshonos növényfajokat is, pl. csipkebogyót, kökényt, fekete bo-
dzát, galagonyát, akár almafát, amelyek terméseit télen szívesen fogyasztják a 
nálunk telelő madarak.

E szabályokat betartva, élvezhetjük a cinegék, pintyek, verebek, rigók, fako-
páncsok jelenlétét az etetőnél.

A cinegék a madáretetők leggyakoribb téli vendégei. Több cinkefaj él tájain-
kon: szén-, kék-, barátcinke, kormosfejű, búbos vagy őszapó.

Többnyire rovarokkal, pókokkal, magvakkal vagy virágporral (a kékcinke) 
táplálkoznak. A fiókákat főleg hernyókkal etetik, így a költési időszakban termé-
szetes rovarirtók. Minden cinegefaj állandó, mivel képes módosítani étrendjét, és 
télen magokkal, gyümölcsökkel és zsiradékokkal táplálkozni.

Lehet használni tálca-, ház- vagy talajetetőt, és napraforgómaggal, tökmag-
gal, dióval, mogyoróval feltölteni. A magokat a cinkék általában egy közeli ágra 
viszik, ahol a karmukban tartva, a csőrükkel bontják fel. Az etetőre gyümölcsöt 
(almát, körtét) is tehettek, lehetőleg félbevágva. Az eleséget ki lehet egészíteni 
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hájjal, szalonnával vagy zsírral. Készít-
hettek cinkegolyókat: forgassatok egy 
zsírgolyót olajos magvakba és akasszá-
tok ki.

Ne felejtsétek el lefotózni a mada-
rakat, amelyek meglátogatnak benne-
teket!

A  fakopáncsok zömükben rovar-
evők, télen az állati zsiradék (háj, sza-
lonna), dió vagy cinkegolyó csalogatja 
az etetőre.

A  rigók közepes méretű, hosszú 
farkú, erős lábú madarak; főleg a ta-
lajon táplálkoznak gerinctelenekkel 
(csigákkal, férgekkel). Óriási mennyi-
séget elfogyasztanak a fi ókanevelési 
időszakban és télen is, ha a hótakaró 
nem túl vastag. Leginkább a természe-
tes etetők gyümölcseit kedvelik. Ültes-
sünk őshonos bogyótermő cserjéket, 
bokrokat (madárberkenye, csipkebo-
gyó, kökény, galagonya, bodza), a ter-
mészetbarát kert biztosan odacsalo-
gatja a fekete rigók, fenyő- és léprigók, 
énekes rigók hadát. A tél folyamán len-
csevégre is kaphatjuk.

Ha etetőnket télen rendszeresen feltöltjük, a kistermetű énekesmadarak aka-
ratlanul is odavonzzák a ragadozókat. Így a madarak, amelyeket etetünk, ma-
guk is más fajok eleségévé válhatnak.

A legismertebb portyázó a karvaly (Accipiter nisus), főként apró madarakkal 
táplálkozik. Ha felbolydulást észlelünk az etető körül, azt okozhatja a karvaly, 
amelynek jelenlétét riasztással jelzik egymásnak törzsvendégeink. Ezért is fon-
tos, hogy etetőnket úgy helyezzük ki, hogy a közelében legyen menedék (fa, bo-
kor) és megfelelő kilátás, mely növeli vendégeink biztonságérzetét.

Több más ragadozó madarat (bagoly, kuvik, macskabagoly) rendszerint a föld-
re hulló magokon csemegéző rágcsálók csalogatnak.

Fekete rigó. Fotó: Ana Raluca Opris

Kék cinege. Fotó: Helen Beatrice



VAJNÁR ILONA rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. A megfejtés
  4. Fiatal, nős-

tény szarvas
  7. A világ 

közepe!
  8. Csökken az 

ereje
  9. AAA!
10. Vásznat készít
12. Sértetlen
13. Agyaggal 

dolgozó 
mester

16. Betűt vet
17. Csen
18. Román 

autójel
19. Diák 

„munkája”
21. Alá
22. Zsebtolvaj 

eleje!
23. Gyors 

ellentéte
24. NAO
25. Idős bácsi

FÜGGŐLEGES
  2. Kar része
  3. Szeretett 

Ma Kolozsvár főterén, az eklektikus stílusú Rucska-házban 
működik a rejtvény megfejtésében szereplő, a magyar 
állampolgárok képviseletét ellátó intézmény, amelyet 
1936-ban, majd hosszabb megszakítások után 1980-ban, 
illetve 1997-ben nyitottak meg.
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személy halála 
okozta bánat

  4. Semmi nincs 
benne

  5. Melegítő 
égitestünk

  6. Őszi Dénes 
monogramja

  7. Valakinek a 

gyermeke, 
né piesen 
(IAFIA)

11. Magyarorszá-
gi megye 
(ZALA)

14. Becézett apa
15. A kender 

szára is ilyen

18. A Duna 
mellékfolyója 
(RÁBA)

19. Becézett 
testvér 

20. Alul
21. Füzet, könyv 

alkotórésze
23. Alap közepe!
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Bánff y Miklós Huszonöt év (1945) c. művéből idézünk: „A közvélemény sohasem lehet 
eléggé tájékozott és ...” (folytatás a rejtvényben)

IDÉZET 1.

KATOLI-
KUS ISTEN-
TISZTELETI 
ÖLTÖZÉK

VULKÁNI 
IZZÓ 

KŐZET
CSATORNA

ÓSZÖVET-
SÉGI ZSIDÓ 

BÍRÓ
KEZÉBŐL 
HULLAT

SAKÁLFEJ!

NEUTRON 
(RÖV.)
NÉMÁN 
LÓBÁLÓ!

BÉKA-
PÁROS!
SILBAK

LUTÉCIUM, 
NITROGÉN 
VEGYJELE
IGÉNYBE-
VÉTELE

NYUGODT, 
BÉKÉS 

MÓDON

ELEGÁNS 
ZAKÓ-

TARTOZÉK

EHHEZ 
HASON-
LÓ (IRO-
DALOM)
ÁTNYúJT

NÉMILEG 
FRISS!

ÚRFI (GÚ-
NYOSAN)

NYAFOGNI 
KEZD!

KANADAI 
HEGYSÉG

MAGA
EURÓPA-
BAJNOK-

SÁG (RÖV.)

ŰRREPÜLŐ 
MAJOM
SZIVÁR-
VÁNY-

HÁRTYA

LÁM
FÖLÖS 

SZÖVEGET 
TARTAL-
MAZÓ

BÉBIHANG

ORVOSNÁL 
MONDJUK
60 PERC

AZ ELSŐ 
BETŰ

POLITIKAI
MEGBÍZÁS

BALKÁNI 
ÁLLAM

IDÉZET 2.

Á

A

LAVÓR 
TAR-

TALMA!

PÁRATLAN 
ANYÓS!

ELLENSÉG 
(ANGOL)

A

(HÁZBA)
BEBOCSÁ-
TÁST KÉR
IDÉZET 3.

CSONGOR 
ÉS ... 

(VÖRÖS-
MARTY)

TETT BEIS-
MERÉSE
OROSZ 

FÉRFINÉV

TUFA-
DARAB!

RADIOAK-
TIVITÁS-
EGYSÉG

NÉMET
FOCIEDZŐ 
(JÜRGEN)

VÉGTELEN 
TÉR!

TILTÓSZÓ

ASZTALON 
VAN!

NAGYEVŐ, 
TORKOS

ÉJJELI 
„TEVÉ-

KENYSÉG”

RUANDA 
FŐVÁROSA
VALLÁSOS

MEZEI 
SARK-
VIRÁG
HÍGÍTÓ

PRÉSELNI 
KEZD!
PICI 

DARAB!

ORCÁDRA 
KERÜLT!

ANANÁSZ-
SZELET!

NEMEZ 
EGYNEMŰI
PÉNZÜGY 
LÉNYEGE!

HALKAN 
TITKOT 

MOND VA-
LAKINEK

,

VALAKI-
ÉRT

AGGÓDÓ

BECÉZETT 
IGNÁC
TÉLI 

SPORT

S

V
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Január Boldogasszony hava. Fergeteg 
hava. Télhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Péntek Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. Ka-
rácsony nyolcada (kiskarácsony)  
A béke világnapja

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 220 éve, 1801-ben Ioan Bob püspök kezdeményezésére fel-
szentelték a Kismester (Bob) utcában épült első kolozsvári 
görögkatolikus templomot. 
125 éve, 1896-ban az Országos Karolina Kórház egyetemi 
klinikai rangot kapott.

Ha újév napján csil-
lagos az ég, rövid 
lesz a tél, ha piros 
a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Szombat Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése 
hős férfi.

2

3 Vasárnap Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, jobbom fia, 
átvitt értelemben a „szerencse fia”.

3

4 Hétfő Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, 
Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten 
követe.

4 140 éve, 1881-ben a király engedélyezte nevének az egye-
tem címébe iktatását (Magyar Királyi Ferenc József Tudo-
mányegyetem) és az egyetem alapítólevelének kiállítását.

5 Kedd Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése meghallgattatás.

5

6 Szerda Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése 
kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelen-
tése királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai erede-
tű; jelentése Baal isten óvja életét.

6 255 éve, 1766-ban született Debrecenben Fazekas Mihály 
költő (†1828. február 23., Debrecen).

Ha vízkereszt vizet 
ereszt,  
A tél soká ki nem 
ereszt.

7 Csütörtök Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelenté-
se: atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7 75 éve, 1946-ban hunyt el Kolozsváron Józan Miklós költő, 
szónok, műfordító, unitárius püspök (*1869. december 6., 
Tordatúr).

8 Péntek Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

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

8 145 éve, 1876-ban a kolozsvári egyetemi tanárok 
kezdeményezésére megalakult a Kolozsvári Orvos-
Természettudományi Társulat.

9 Szombat Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9 135 éve, 1886-ban született Kiskunhalason Papp Lajos 
grafikus, festő (†1963. május 22., Kolozsvár). 
35 éve, 1986-ban hunyt el Kolozsváron Incze Andor föld-
rajzi szakíró (*1911. febuár 25., Kolozsvár).

10 Vasárnap Melánia, Vilmos, Vilma 
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelenté-
se: fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10
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Névfejtés Népi időjóslások

1 Péntek Fruzsina, Álmos, Mária  
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. Ka-
rácsony nyolcada (kiskarácsony)  
A béke világnapja

Fruzsina – Eufrozina (görög); 
jelentése: vidám, vidámság.

1 220 éve, 1801-ben Ioan Bob püspök kezdeményezésére fel-
szentelték a Kismester (Bob) utcában épült első kolozsvári 
görögkatolikus templomot. 
125 éve, 1896-ban az Országos Karolina Kórház egyetemi 
klinikai rangot kapott.

Ha újév napján csil-
lagos az ég, rövid 
lesz a tél, ha piros 
a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Szombat Ábel, Ákos, Alpár  
Nagy Szt. Vazul, Nazianzi 
Szt. Gergely

Ábel – Hevel (héber); jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság.  
Alpár – török eredetű, jelentése 
hős férfi.

2

3 Vasárnap Benjámin, Genovéva  
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Benjámin – Ben-jemíní (héber); 
jelentése: jobb kéz fia, jobbom fia, 
átvitt értelemben a „szerencse fia”.

3

4 Hétfő Angéla, Titusz, Éva, Leona  
Szt. Angela, Angyalka, 
Szt. Renáta

Angéla – a görög Angelusz női 
megfelelője; jelentése: Isten 
követe.

4 140 éve, 1881-ben a király engedélyezte nevének az egye-
tem címébe iktatását (Magyar Királyi Ferenc József Tudo-
mányegyetem) és az egyetem alapítólevelének kiállítását.

5 Kedd Árpád, Simeon, Simon, Leona  
Szt. Simeon, Szt. Emília

Árpád – magyar eredetű; jelentése 
árpa.  
Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése meghallgattatás.

5

6 Szerda Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése 
kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelen-
tése királyi fény.  
Boldizsár – asszír–babilóniai erede-
tű; jelentése Baal isten óvja életét.

6 255 éve, 1766-ban született Debrecenben Fazekas Mihály 
költő (†1828. február 23., Debrecen).

Ha vízkereszt vizet 
ereszt,  
A tél soká ki nem 
ereszt.

7 Csütörtök Attila, Ramóna, Artúr, Etele  
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelenté-
se: atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7 75 éve, 1946-ban hunyt el Kolozsváron Józan Miklós költő, 
szónok, műfordító, unitárius püspök (*1869. december 6., 
Tordatúr).

8 Péntek Gyöngyvér, Szörény, Artúr, Virág  
Szt. Szeverin

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

8 145 éve, 1876-ban a kolozsvári egyetemi tanárok 
kezdeményezésére megalakult a Kolozsvári Orvos-
Természettudományi Társulat.

9 Szombat Marcell, Etele,  
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt.

9 135 éve, 1886-ban született Kiskunhalason Papp Lajos 
grafikus, festő (†1963. május 22., Kolozsvár). 
35 éve, 1986-ban hunyt el Kolozsváron Incze Andor föld-
rajzi szakíró (*1911. febuár 25., Kolozsvár).

10 Vasárnap Melánia, Vilmos, Vilma 
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelenté-
se: fekete, sötét.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10
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11 Hétfő Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 170 éve, 1851-ben megalakult a Kolozsvári Kereskedelmi 
és Iparkamara. 
130 éve, 1891-ben az EMKE védnöksége alatt megala-
kult az erdélyi turizmus és tájismeret elősegítésére az 
Erdélyrészi Kárpát-Egyesület (EKE).

12 Kedd Ernő, Erna, Tatjána 
Urunk megkeresztelkedése

Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12 100 éve, 1921-ben megjelent a Reményik Sándor szerkesz-
tette Pásztortűz című havilap első száma (1944 februárjában 
szűnt meg).

13 Szerda Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), Szt. Vero-
nika 
Vallásszabadság napja

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó; 
2. igaz + ikon.

13

14 Csütörtök Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Péntek Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 460 éve, 1661-ben Kemény János fejedelem menedéklevél-
lel tette lehetővé, hogy Kolozsváron telepedjen le a Lengyel-
országból elüldözött – körülbelül hétszáz – unitárius.

16 Szombat Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: harc + támasz.

16

17 Vasárnap Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17 75 éve, 1946-ban hunyt el Kolozsváron Hoffer Géza közíró, 
szerkesztő (*1886. április 1., Temesvár).

18 Hétfő Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 750 éve, 1271-ben hunyt el a Margit-szigeten Árpád- házi 
Szent Margit királyi hercegnő, Domonkos-rendi apáca 
(*1242. január 27., Klissza). 
105 éve, 1916-ban Kolozsvárra érkezett Ady Endre és 
felesége; a New York szállóban szálltak meg, január 30-án 
távoztak a városból.

Ha Piroska napján 
fagy, 
Negyven napig el 
nem hagy!

19 Kedd Sára, Sarolta, Kenéz, Márió, Má-
riusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19

20 Szerda 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

21 Csütörtök Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21 Ha Ágnes hideg: 
 engesztel Vince, 
hogy teljék a pince.
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11 Hétfő Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló  
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó.

11 170 éve, 1851-ben megalakult a Kolozsvári Kereskedelmi 
és Iparkamara. 
130 éve, 1891-ben az EMKE védnöksége alatt megala-
kult az erdélyi turizmus és tájismeret elősegítésére az 
Erdélyrészi Kárpát-Egyesület (EKE).

12 Kedd Ernő, Erna, Tatjána 
Urunk megkeresztelkedése

Ernő – ófelnémet eredetű; jelenté-
se: komoly, határozott.

12 100 éve, 1921-ben megjelent a Reményik Sándor szerkesz-
tette Pásztortűz című havilap első száma (1944 februárjában 
szűnt meg).

13 Szerda Veronika, Csongor  
Szt. Hiláriusz (Vidor), Szt. Vero-
nika 
Vallásszabadság napja

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó; 
2. igaz + ikon.

13

14 Csütörtök Bódog, Edömér, Félix  
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag.

14

15 Péntek Loránd, Lóránt, Vitus, Aurél  
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Loránd, Lóránt – germán eredetű; 
jelentése: dicsőség + merész.

15 460 éve, 1661-ben Kemény János fejedelem menedéklevél-
lel tette lehetővé, hogy Kolozsváron telepedjen le a Lengyel-
országból elüldözött – körülbelül hétszáz – unitárius.

16 Szombat Gusztáv, Dániel, Stefánia Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: harc + támasz.

16

17 Vasárnap Antal, Antónia, Bánk  
Remete Szt. Antal

Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

17 75 éve, 1946-ban hunyt el Kolozsváron Hoffer Géza közíró, 
szerkesztő (*1886. április 1., Temesvár).

18 Hétfő Piroska  
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 750 éve, 1271-ben hunyt el a Margit-szigeten Árpád- házi 
Szent Margit királyi hercegnő, Domonkos-rendi apáca 
(*1242. január 27., Klissza). 
105 éve, 1916-ban Kolozsvárra érkezett Ady Endre és 
felesége; a New York szállóban szálltak meg, január 30-án 
távoztak a városból.

Ha Piroska napján 
fagy, 
Negyven napig el 
nem hagy!

19 Kedd Sára, Sarolta, Kenéz, Márió, Má-
riusz, Csala  
Szt. Sára

Sára – héber eredetű; jelentése: 
hercegnő, uralkodónő.

19

20 Szerda 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

21 Csütörtök Ágnes  
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
szent, tiszta, szemérmes, érintet-
len, szűzies, tartózkodó.

21 Ha Ágnes hideg: 
 engesztel Vince, 
hogy teljék a pince.
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22 Péntek Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 130 éve, 1891-ben hunyt el Budapesten Ybl Miklós műépí-
tész (*1814. április 6., Székesfehérvár). 
185 éve, 1836-ban a városi tanács beleegyezett, hogy a 
Monostor és Szén utcai kapuk közti várfal anyagát felhasz-
nálják a főtéri templom új tornyának építéséhez. 
120 éve, 1901-ben a budapesti Uránia Tudományos Színház 
mozgóképeket mutatott be a Farkas utcai színház termében.

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Szombat Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; je-
lentése: az Istenség védelme alatt 
álló nő.

23 100 éve, 1921-ben Kolozsvárt megjelent Kós Károly, Zágoni 
István és Paál Árpád Kiáltó szó című röpirata.

24 Vasárnap Erik, Márton,Timót, Erika, Han-
ga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyra becsült.

24

25 Hétfő Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése

Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

25 160 éve, 1861-ben a lutheránus egyházközség Hintz 
György lelkész javaslatára elhatározta, hogy húsvéttól kezd-
ve minden második vasárnapon a német mellett magyar 
nyelvű istentiszteletet is tartsanak. 
75 éve, 1946-ban hunyt el Kolozsváron Györkös Ferenc 
színműíró (*1878. május 25., Tordaszentlászló).

Ha fényes Szent 
Pál, minden termés 
szépen áll. Ha Pál 
fordul köddel, jó-
szág hullik döggel.

26 Kedd Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelenté-
se: vend nő.

26

27 Szerda Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27

28 Csütörtök Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

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

28 145 éve, 1876-ban hunyt el Budapesten Deák Ferenc politi-
kus, a „haza bölcse” (*1803. október 17., Söjtör). 
130 éve, 1896-ban a Dunky fivérek fényképészeti műter-
mében Pfeier Péter egyetemi tanársegéd bemutatta a rönt-
gensugarak fényképészeti felhasználását, így az egyetemen 
elkezdődhettek a kísérletezések a röntgensugarakkal.

29 Péntek Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29

30 Szombat Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30 400 éve, 1621-ben született Sárospatakon II. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem (†1660. június 7., Nagyvárad). 
280 éve, 1741-ben született Németújváron Batthyány 
Ignác, gróf, a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár alapítója 
(†1798. november 17., Kolozsvár).

31 Vasárnap Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.

31
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22 Péntek Alfonz, Vince, Artúr 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 130 éve, 1891-ben hunyt el Budapesten Ybl Miklós műépí-
tész (*1814. április 6., Székesfehérvár). 
185 éve, 1836-ban a városi tanács beleegyezett, hogy a 
Monostor és Szén utcai kapuk közti várfal anyagát felhasz-
nálják a főtéri templom új tornyának építéséhez. 
120 éve, 1901-ben a budapesti Uránia Tudományos Színház 
mozgóképeket mutatott be a Farkas utcai színház termében.

Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Szombat Zelma, Emese, Artúr, Aladár, 
Raymond  
Szt. Emerencia

Zelma – héber–latin eredetű; je-
lentése: az Istenség védelme alatt 
álló nő.

23 100 éve, 1921-ben Kolozsvárt megjelent Kós Károly, Zágoni 
István és Paál Árpád Kiáltó szó című röpirata.

24 Vasárnap Erik, Márton,Timót, Erika, Han-
ga, Tünde  
Szalézi Szt. Ferenc

Erik – alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyra becsült.

24

25 Hétfő Pál, Saul, Henrik  
Szt. Pál apostol megtérése

Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

25 160 éve, 1861-ben a lutheránus egyházközség Hintz 
György lelkész javaslatára elhatározta, hogy húsvéttól kezd-
ve minden második vasárnapon a német mellett magyar 
nyelvű istentiszteletet is tartsanak. 
75 éve, 1946-ban hunyt el Kolozsváron Györkös Ferenc 
színműíró (*1878. május 25., Tordaszentlászló).

Ha fényes Szent 
Pál, minden termés 
szépen áll. Ha Pál 
fordul köddel, jó-
szág hullik döggel.

26 Kedd Paula, Vanda  
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Vanda – lengyel eredetű; jelenté-
se: vend nő.

26

27 Szerda Zsolt, Angelika, Angéla, Lotár  
Merici Szt. Angéla

Zsolt – az ótörök sultan szóból 
származik, méltóságnév.

27

28 Csütörtök Károly, Karola, Manassé  
Aquinói Szt. Tamás

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

28 145 éve, 1876-ban hunyt el Budapesten Deák Ferenc politi-
kus, a „haza bölcse” (*1803. október 17., Söjtör). 
130 éve, 1896-ban a Dunky fivérek fényképészeti műter-
mében Pfeier Péter egyetemi tanársegéd bemutatta a rönt-
gensugarak fényképészeti felhasználását, így az egyetemen 
elkezdődhettek a kísérletezések a röntgensugarakkal.

29 Péntek Adél, Emőke, Eta, Valér Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes.

29

30 Szombat Gellért, Noémi, Gerda, Jácinta, 
Martina

Gellért – német eredetű; jelentése: 
gerely + kemény.

30 400 éve, 1621-ben született Sárospatakon II. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem (†1660. június 7., Nagyvárad). 
280 éve, 1741-ben született Németújváron Batthyány 
Ignác, gróf, a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár alapítója 
(†1798. november 17., Kolozsvár).

31 Vasárnap Marcella, Lujza  
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája.
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Erdélyi magyar költészet Trianon után

Reményik Sándor, Tompa László, Áprily Lajos: e három költő, akiket utóbb 
„helikoni triászként” is emlegettek, döntő módon határozta meg a Trianon utá-
ni erdélyi magyar költészet arculatát. A húszas évek elején éppen egy új erdé-
lyi identitás kialakítása kezdődött el, különböző műfajú szövegekben. Ennek az 
identitásnak olyan szerepmodelleket kellett létesítenie, amelyek segítséget nyúj-
tanak a mindennapok megéléséhez a megváltozott körülmények között.

Ez az identitáskonstrukció szorosan összefügg a transzilvanista ideológia csí-
ráival, hiszen problematikussá, traumatikussá vált egyszerűen etnikai sajátos-
ságokból kiindulni az identitás megfogalmazásakor. Szükségessé vált az önazo-
nosságot olyan tényezőkhöz kötni, amelyek több stabilitással biztattak, amelyek 
hosszabb távon is megerősítő funkcióval bírhattak: a  szűkebb régió földrajzi-
tájspecifikus elemeihez, illetve a történelmi múlt adott helyzetben hasznosítható 
hagyományaihoz.

A költészetben ez az igény úgy vetítődött ki, hogy fokozatosan kialakult egy 
közösen épített toposzrendszer: „szótárrá” rendeződő vándormotívumok kelet-
keztek, amelyek egyfajta választ, értelmezést kínáltak a történelmi helyzetre. 
Allegorikus versépítkezés alakul ki, amelyet egy közös tudás és közös értékrend-
szer tesz értelmezhetővé.

Reményik Sándor (1890–1941) 1918 őszén írott, Erdély magyarjaihoz című ver-
se magát az allegorikus-helyzetértelmező beszédmódot is megelőlegezi, explicit 
módon:

Virrasztottunk mi tetszhalottat már!
A lefojtott szó erősebb a jajnál,
Nyílt szónál több az allegória
S a vértezett szív a vértezett karnál.
A lefeszített rugó izmai
Nem engednek, de erőt gyűjtnek lassan,
Nagyobb erőt szül nagyobb elnyomás,
Míg döngve visszapattan.

A lefojtottságban, feszültségben (gyakorlatilag: mozdulatlanságban) szunnya-
dó erő képzete számos későbbi transzilvanista szöveg közös toposza lesz. Sajátos, 
ahogyan a vers beszélője az „eltérített” nyelvhez is ugyanezt az erőt rendeli, 
a „nyílt szó” és az „allegória” között valamiféle ad-hoc hierarchiát létesítve. A ne-
gatív értékű ok (katonai-politikai cenzúra van, ezért nem lehet nyíltan írni, be-
szélni) és a pozitív értékű okozat fentihez hasonló egymásra íródása ugyanehhez 
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az időlegesen népszerűvé váló beszédmódhoz kapcsolódik, s  a transzilvanista 
ideológia majd saját rendszerébe is építi a továbbiakban.

Egy másik, ebből az időszakból származó ismert Reményik-vers szintén olyan 
képi megoldásokhoz folyamodik, amelyek aktualizáló tendenciájuk révén a ko-
rabeli allegorizáló költészet jellegzetes, kezdeményező erejű darabjává teszik. 
Bár az allegorizálás a következő években gyakran éppen az alábbival ellentétes, 
kiegyenlítő alaptónusú, békülékeny üzenetekhez kapcsolódik, magának a nyelv-
nek a működése ebben a költészeti vonulatban lényegileg azonos. A versszerke-
zet a másodlagos jelentések előtérbe helyezését szolgálja, magának a nyelvnek 
a megmunkáltsága, illetve az elsődleges képiség jelentéktelenebb, esetlegesebb 
ezekben a szövegekben:

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
Mint téli varjú száraz jegenyén.
……………………………………….
Leszek őrlő szú az idegen fában,
Leszek az alj a felhajtott kupában,
Az idegen vérben leszek a méreg,
Miazma, láz, lappangó rút féreg,
De itthon maradok!
   (Eredj, ha tudsz!)

Ezzel a szerepmodellel később maga Reményik sem kívánt, tudott azonosulni 
– „Mért hallgatott el Végvári?” cím alatt 1933-ban egy szemlélődőbb, lélekbeli-tu-
datbeli mélységekre inkább figyelő attitűd kidolgozásának szükségszerűségéről 
beszél. Verseinek egyik alapvonulatát továbbra is meghatározta a fentihez hason-
ló allegorizáló beszédmód, az Ahogy lehet című vers nyomán például a „karszti 
sors” fogalma, a köves sivatagok „liliputi termőföldjeinek” világa az erdélyi ma-
gyarság helyzetének sokadik analógiájaként kínálkozik 1935-ben. A közönséggel 
fenntartott állandó kapcsolat időről időre azt a „prófétai” szerepet is hitelesí-
ti számára, amely egyfajta szakralitást kölcsönöz költői megnyilatkozásanak – 
ezekben a versekben közvetlenül, többes számban szólítja meg olvasóit-hallgatóit 
(Az ige, Templom és iskola). Ugyanakkor egy másik, e szereplehetőségeket folya-
matosan megkérdőjelező attitűd is jelen van számos versében, ezek szorosabban 
kapcsolják költészetét a Nyugat költőinek esztétizmusához.

Áprily Lajos (1887–1967) abban az időszakban írja allegorikus-helyzetér-
telmező verseit, amikor már előtérbe kerül a transzilvanizmus kiegyenlítő, 
nyitó, felülemelkedés-igényt (is) hordozó perspektívája. Az  Eredj, ha tudsz er-
kölcsi töltetű, rendíthetetlenséget, moccanatlanságot heroizáló attitűdje az 
1920-as években kiegészül a táj változatlanságaiból, esztétikai vonatkozásai-
ból, illetve – helyenként – a kultúrák közötti kommunikációból energiát merí-
tő élménylehetőségekkel. Noha Áprily ritkábban fordul ehhez a beszédmódhoz, 



2020–2021
JANUÁR230

V
IS

SZ
AT

EK
IN

TŐ a transzilvanizmuscentrikus irodalomtörténetekben többnyire e versek nyomán 
vált fontossá életműve. Az irisórai szarvas, a Tetőn, a Pisztrángok kara (ez utóbbit 
a felgyűlt nehézségeken át is a cél, az eredet felé törekvő igyekezet érvényesítése 
alapján sorolhatjuk ide) a Reményiknél leírtakhoz hasonló poétikai alakzatokra 
épülnek.

A Tetőn – akárcsak a két másik említett vers – egy archetipikus értékviszonyra 
épül: a „fent” és „lent” ellenpólusai köré, amelyek közül az előbbi értékelődik fel, 
a szakrális térérzékelés hagyományának megfelelően. A völgybeli kaotikus világ 
ellenpontja (a versszerkezet, az ismétlődő „ott lenn – itt fenn” összevetések által 
is erősítve) a „tető” képzetében jön létre, amelyhez az időtlenség, a változatlan-
ság társul jellemző vonásként:

Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.

Időkbe látó, meztelen tetőjén
tisztást vetett a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól.
Itt fenn: fehér sajttal kínált a pásztor.

És békességes szót ejtett a szája,
és békességgel várt az esztenája.

A vers érzékelteti, hogy a „fent” régiójá-
ban, a csendes szemlélődés terében újjáala-
kítható az a rend, az  a harmónia, amely a 
völgybeli világra nem jellemző. Ugyanakkor 
ez a „tető” a valódi, emberi kommunikáció 
helye is, ahol működőképesek a „békesség” 
szabályai. Eddig a pontig a formálódó szerep a természetbe kivonuló, a termé-
szethez menekülő költő akkorra már több évszázados toposzát variálja. Az alle-
gorikus olvasatlehetőség a vers utolsó szava felől erősödik fel, ahol a tető ottho-
nosságához Erdély fogalma társul – és vele együtt a mindennapi gondokon való 
felülemelkedés, a tág horizontúság. Az erdélyiség mint „világfi gyelő tető” tűnik 
fel egyébként az Erdélyi Helikon című folyóirat Áprily által fogalmazott program-
cikkében is.

Az irisórai szarvas másfajta, még áttételesebb jelölőelemekkel helyezi bele a 
verset az allegorikus helyzetértelmező líra vonulatába. Láng Gusztáv értelmezé-
sében „a költő és a »közönséges«, nyájszellemű társadalom feloldhatatlan lelki 
ellentétét felmutató versek sorába tartozik, mint aminő például Baudelaire Al-
batrosza.” Ugyanakkor „az identitásvesztés többértelmű allegóriája” is, mondja 
az irodalomtörténész. Az Áprily-versekre egyébként kevéssé jellemző tájszavak 

Reményik Sándor. 
Nagy István festménye
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(„gornyik”, „csobán”, „fenyővíz”), illetve maga a címben szereplő helynév fel-
erősíti a vers olvasatának helyi vonatkozásait: azt, hogy a térségben, ahol a fen-
ti szavak használatosak, a  hasonló történetek megkülönböztetett fontossággal 
bírnak.

A  Tetőn kapcsán már vázolt archetipikus értékviszonyrendszer itt is érvé-
nyes, a szarvasborjú, amelynek a völgyben, háziállatként való felnövését követi 
és kommentálja végig a vers, eredetileg a „fent” világához tartozik, amelyhez 
lényegében ugyanazok a vonások társulnak, mint a Tetőnben. Talán egyetlen 
vonatkozással bővül a „fent” jelentésmezeje: a szabadságéval. „A szarvas új ott-
honát kétszer minősíti jelző, mindkettő a szabadsághiány szinonimája: »fakor-
látos […] hely«, »palánkos otthon«. Az identitásvesztés szabadságvesztéssel jár, 

illetve – hiszen a történetben a kettő között 
párhuzam van, nem oksági kapcsolat – a sza-
badsághiány identitáshiánnyal társul. A ket-
tő egymásnak egyszerre oka és következmé-
nye” – mutat rá Láng Gusztáv. A vers zárlata 
a transzilvanizmusra jellemző paradox ér-
tékalakzatnak megfelelően alakul, a  hegy 
felől érkező szarvasbőgésre „válaszként” így 
reagál az irisórai szarvas:

S akkor: párát zihált remegve szája,
idegen lett palánkos otthona,
idegen lett testvére, mostohája –
s a ködbe hördült, mint az orgona.

A probléma, ha úgy tetszik, az esztétikum 
szférájában oldódik fel – zenévé. Kommen-
tárjában Cs. Gyímesi Éva kiemeli, hogy más, 
lehetséges alternatívákkal összevetve ebben 

a végkifejletben „megoldás nincs, csak enyhület, és megmarad a paradoxális 
értékviszony”. A  szarvas történetéből kiolvasható viszonyulásmód kiegyenlítő, 
konfl iktusoldó jellegét a következőképpen foglalja össze Gyímesi: „Az úgyneve-
zett »kisebbségi humánum« jellegzetessége lényegében az erkölcsi értékeknek 
ebben a konfl iktusoldó szerepében rejlik. Ez az a védekező életfunkció, amelyet 
a megmaradásnak, tehát az életnek a szolgálatába állít, és amelyet a lemondá-
sért kárpótló alkotás feltételének is tekint. […] Sajátossága még jobban kitűnik, 
ha egybevetjük azzal a, mondjuk, »forradalmi humánum«-nak nevezhető érték-
alakzattal, amelyben az erkölcsi értékek nem a konfl iktus enyhítésére, hanem 
megoldására összpontosulnak.”

A fentebbiekben jelzett jelentéstartalmak érthető módon megkönnyítették Áp-
rily Lajos befogadását a transzilvanista kánonba. Ugyanakkor költészete kapcsán 
gyakran folyamodott a recepció ahhoz az olvasási alakzathoz, amely a versekből 

Áprily Lajos. 
Forrás: Petőfi  Irodalmi Múzeum
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TŐ hiányzó tartalmakat vetítette vissza az Ápri-
ly-lírára, ily módon konstruálva meg többi 
versei erdélyiségét vagy társadalmi relevan-
ciáját. A  helikoni triász tagjai közül a leg-
inkább szervesen kapcsolódik költészete az 
esztétista hagyományhoz.

Tompa László (1883–1964) versei már-
már alternatívanélkülinek mutatják a hely-
zetértelmező líra alapvetően borongós, 
ugyanakkor emelkedett hangvételét. A Tom-
pa-költészet szívesen merít az 1920-as évek 
fordulóján kialakított toposzrendszerből, és 
már verscímei is jelzik, milyen életérzések-
kel, hangulatokkal alakítja azt saját céljainak 
megfelelően: Havasi tájékon, Ágról szakadt le-
velet…, Magányos fenyő, Erdélyi magaslaton, 
Erdélyi télben stb. Az allegorikus képi rend-
szer mélyén Tompánál általában a „virrasz-
tó” szerepe áll: a versek beszélője, mintegy kivonulva a magaslat távlatokat nyitó 
világába, érintetlenül őrzi önmagát egy majdan bekövetkező pillanat számára, 
amikor a hajnali szél vagy valamiféle más hírnök változások hírét hozza.

Erőteljes hangsúlyt kap ugyanakkor verseiben – és ez a triász tagjai közül 
rá jellemző leginkább – az elvágyódás hangneme. Állandóan visszatérő színtér 
a Tompa-versekben a kisváros, amely nem elégíti ki mindazokat az igényeket, 
amelyeket a versek beszélője lakóhelyével szemben támaszt. Úgy tűnik, mintha a 
versek hőse nem tudna vagy nem akarna a város részévé válni. A Csehov-darabok 
szervezőelve: az elutazás, a gyökeres változtatás vágya működteti ezeket a szöve-
geket, mondhatni, időtlenül, anélkül, hogy a változásokról valaha is hírt kapna 
az olvasó. A város itt az a hely, amelynek legfontosabb jellemzője, hogy legjobb 
lenne felcserélni egy másikkal, egy autentikusabb hellyel. Magát a megszólalást 
is megnehezíti, ahogy a Kisvárosi sáros utcákon című vers is érzékelteti:

Itt úgy lefog és fojt ma minden!
Ez összeszorult szürke házak
Zord őrökül mind rám vigyáznak.
Kijutok-e még egyszer innen?
Ha szabad élet lenne társam,
Sík rétek bő fénymámorával…
Vagy nagy városban harc, pogány zaj,
Mely ingerel, hogy túlkiáltsam!

Az  elképzelt, vágyott város a többszólamú, kaotikus beszéd, a  zaj színte-
re, amely bekapcsolódásra ösztönzi a reménybeli megszólalót. Ez  azonban 

Tompa László. 
Forrás: Petőfi  Irodalmi Múzeum
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mindvégig hozzáférhetetlen marad. Igaz, az egyik legismertebb Tompa-versben, 
a Lófürösztésben feltűnik egy másik, távoli világ is Pennsylvania vagy Doberdó 
helynevei által jelölve. Ez utóbbi versben viszont már az analógia válik fontossá: 
hogy a helytállás etikája ugyanúgy jellemző a székelyekre, bármerre is járjanak 
a nagyvilágban. A vers allegorikus szintje végső soron egyetlen jelentéselemre 
épül, a kitartásra, a mozdíthatatlanságra – akárcsak a legismertebb Reményik-
versek. A Lófürösztés időtlenné, egyfajta értékjelképpé változtat egy életképet:

Így lovukon, szinte helyükre kövülve időznek,
Két szíjas székely, bajviselt, bús, konokarcú –
Fölöttük madár húz, árnyvető fellegek úsznak
A dél még izzóbb, – ők állnak rezzenetlen
Szoborként. […]
Ők örömtelenül is, ha kínba tébolyodottan:
Itt fognak állni, örökké, – hogy Imre szorítja,
Áron pedig… Áron nem hagyja magát!

A virrasztó-attitűddel cseng egybe a Lófürösztés által eszményített modell is. 
Más versek, az Erdélyi télben például a helyben maradás indokaira is rákérdez-
nek, talán éppen itt a legradikálisabban, a legtöbb kétkedéssel. A váltás éppen 
a lüktetőnek, kaotikusnak tételezett nagyváros felé irányulna, azonban nem kö-
vetkezik be:

Karomban is meg-megbizserdül a vágy:
Nekivágni az élet sodróbb áramának:
……………………………………………..
De mindjárt érzem: valami visszatart.
Mi? Nem tudom. Ám úgy látszik: erős!
Azt mondom néha: talán a gondok… család…
De lehet más is – Elég, hogy maradok,
A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz?

A  transzilvanizmus gondolatkörén belül voltaképpen nem szükséges racio-
nális érveket találni a helyben maradás opciója mellett, a kontextus, a használt 
toposzrendszer mintegy önműködően felértékeli ezt a választást. Tompa költé-
szete mindvégig e versvilág közelében marad, költészete sokat bíz a másodlagos 
jelentéstartalmak párbeszédképességére, anélkül azonban, hogy a verszene vagy 
az elsődleges képi szint döntően járulna ehhez hozzá.

Az erdélyi költészetben lényegében Dsida Jenő felbukkanásáig ez a képi hát-
tér, ez a problémakör marad meghatározó, nyilvánvaló összefüggésben a kisebb-
ségi helyzetbe kerüléssel és a trianoni döntés további következményeivel.

 Részlet egy hosszabb tanulmányból
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Kastélyok, városok otthonossá tételéről
A térhasználat jelentősége a két világháború közti 
erdélyi regényben

Szabó Zoltán Szerelmes földrajz című nagyesszéjének bevezetőjében arról ír, 
hogy a tájhoz, a fizikai környezethez való viszony alapvetően összefügg az or-
szág, illetve elvontabban a haza fogalmával, és e kettő tekintetében eltérés mu-
tatkozik a Trianon előtti és utáni nemzedék hazához mint földrajzi környezethez 
való viszonyában. Az apák nemzedéke nagy léptékkel mér, és az Adria vagy a 
Kárpátok méreteihez viszonyítva észre sem veszi az olyan kisebb jelentőségű táj-
elemeket, mint a Balaton vagy a Mátra, viszonyulásuk alapvetően a megfontolt, 
magabiztos felhasználóé. Az első világháború után felnövő fiúk nemzedéke már 
nem tekinti adottnak a tájat: „Rájöttünk arra, hogy tájakat is el lehet veszíte-
ni (…) Ők az országot birtoknak látták, melyhez joguk van, ezeréves, revizionista 
mozgalmaink érvelésének módja is erre utal. Nekünk személyes élményeinken 
át, családon belül, a rokonok körén belül, száguldozásainknak véget vetett ha-
tárok sorompóinál kellett észrevennünk, hogy a tájak és ráadásul legpompásabb 
hazai tájak kétharmada egyik napról a másikra elmozdulhat, távolba tűnhet.” 
(Szabó 1988, 33)

Nem meglepő, hogy a hazafogalom konstruálásában az irodalom ekkor fősze-
repet játszik, az hivatott virtuálisan felülírni az első világháborút lezáró békék 
során bekövetkezett határmódosítások objektív valóságát, szavakkal helyettesí-
teni a fizikai teret, oldani a veszteség fájdalmát és megteremteni a nyelvi/kultu-
rális egység fogalmát.

„Hogy az országot hazánkká egészíthessük ki, a képzeletet kellett segítségül 
hívnunk, az irodalmat. Így lett képzetünk a haza tájairól kissé irodalmias (…) 
Az  irodalom nem ismert Csonka Magyarországot, a  könyvek lapjain az egész 
együtt maradt. (…) A  határon kívüli valóságot az irodalom pótolta, a  tájakat 
leírásuk. Lőcsét a Jókai-regény, Erdélyt később Móricz Tündérkertje és az Ábel-
trilógia.”(Szabó, 1988, p. 34)

A  veszteségtudat, az  efelett érzett fájdalom megjelenítése alapvetően jelen 
van a két világháború közötti korszak, különösen a húszas évek magyar irodal-
mában és nem csupán az irredenta kultusz műveinek jellemzője. „Nehéz vol-
na a korszak szellemi életének olyan jelentős képviselőjét találni, aki ne lett 
volna elkeseredve 1920-ban.” (Szegedy-Maszák, 2010) A  fájdalom, a veszteség 
tematizálása, ha nem is azonos mértékben, de egymástól jelentősen eltérő élet-
korú, társadalmi- és földrajzi származású, neveltetésű, politikai nézeteket valló 
íróra egyaránt jellemző ekkor.
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Az  irodalmi mű azonban jóval összetettebb szerepet tud betölteni annál, 
hogysem csupán érzelmek, traumák puszta megjelenítési tereként funkcionáljon, 
a két világháború közti időszakban például bizonyos adott (hiányolt) terek meta-
forája is lehet. Feltevődik a kérdés, hogy maga a tér (szűkebb értelemben maguk 
a konkrét elcsatolt területek, tágabb értelemben pedig a narrációban megjelenő 
térképzetek) hogyan jelennek meg, milyen szerepet töltenek be a két világháború 
közti korszak irodalmi műveiben? Csupán díszlet-e a szövegeken belül a tér, vagy 
ennél jelentősebb szerepet kap, pusztán keretet biztosít a cselekménynek, jel-
lemábrázolásnak, vagy a térbe kivetülő lelkiállapotok megjelenítésén, a kiemelt, 
szimbolikus értelmezési keretbe helyezett jeleneteken keresztül alakítja, sőt ér-
telmezi is azt.

A térhasználat egyike azoknak a tényezőknek, melyeket a trianoni béke nyo-
mán bekövetkező hatalmas átalakulások közül az átlagos emberek a legerőtelje-
sebben, mondhatni saját bőrükön érezhettek. „A hirtelen összezsugorodott ország 
lakói nem demográfiai, stratégiai vagy ökonómiai kategóriákban gondolkodtak, 
nekik a fenti változásoknál – amit már csak arányai miatt is aligha érthettek 
meg – nagyobb veszteséget jelentett a család szétszakadása, a barátok elvesztése, 
a konfiskált földbirtok vagy a lemondás egy herkulesfürdői kúráról. Azok pedig, 
akik az új határok közelében éltek, a maguk bőrén érezhették, miként szakítja 
szét a hagyományos kapcsolatokat a politikai szembenállás.” (Zeidler 2001)

A veszteség térképzetekben való megjelenítésének reflexszé válását erősítette 
a korszak közbeszédében, társadalmi gyakorlataiban nagy teret kapó irreden-
ta kultusz. A csonka ország megcsonkított testként való láttatása, az elszakított 
országrészek szimbolikus megjelenítése különféle emlékhelyeken, köztéri szob-
rokban, iparművészeti tárgyakban, tucattermékekben és turistalátványosságnak 
számító virágtérképeken, vagy akár az utcanévadás szimbolikus gyakorlatában 
mind Trianonnal bekövetkező változások tércentrikus interpretációját hangsú-
lyozták, a kor emberének képzeletébe, mondhatni térbe írják Trianont.

Az alábbiakban a két világháború közti erdélyi irodalom talán legjelentősebb, 
legismertebb írójának, Tamási Áronnak azt a regényét vizsgálom, amely konkré-
tan a változás időszakára fókuszál, így az a »19-es események egyik legkorábbi 
regényben történő megjelenítése. (Arra nézve, hogy miért telt el egy évtized 
az események megélése és azok regényben való megjelenítése közt, a bonyolult 
és terjedelmes irodalomszociológiai, alkotáslélektani, illetve generációkutatások 
helyett itt csupán Kuncz Aladár 1928-ban, Az  erdélyi gondolat erdélyi magyar 
irodalmában című munkájában kifejtett magyarázatára utalok, miszerint a „mai 
Erdély” (értsd a húszas évek végi) hiteles művészi ábrázolása nem lehetséges az 
első világháború és az azt lezáró békék hatásának ábrázolása nélkül, ehhez pedig 
hiányzott a „kellő távlat”.

A  Czímeresek megjelenésekor Tamási már beérkezett írónak számít, noha 
elsősorban elbeszéléseit tartja számon a korabeli kritika. Az 1931-ben magán-
kiadásban megjelent regénye egy széthullóban levő világ apokaliptikus rajza. 
A megjelenésekor meglehetősen hűvösen fogadott regény a magyar arisztokrácia 
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TŐ bukásának krónikája lehetne, és a maga korában sokan (maga Tamási is) éppen 

az arisztokráciával szembeni kritikus hangvételével magyarázták azt, hogy ki-
adó nem vállalta, recepciója pedig meglehetősen fanyalgó volt. Ugyanakkor már 
a kortársak felróják a regény széteső szerkezetét, hogy a társadalombírálat pamf-
letszerű hangneme voltaképpen ellene hat a regényszerű ábrázolásmódnak.

A regény cselekménye rövid, mintegy négy hónapnyi időszakot ölel fel 1918 
ősze és 1919 januárja között. A cselekmény többnyire Kolozsváron, illetve a vá-
roshoz közeli fiktív kastélyban, Bogházán játszódik. Meglehetősen vázlatosan áb-
rázolt hősei nem is feltétlenül a címbe kiemelt nemesi családok, a „czímeresek”, 
hanem inkább a városi polgárság, Csetneky Kálmán professzor és Tilda lánya, 
akik aktívan próbálják kézbe venni saját és/vagy közösségük sorsának alakítá-
sát, de próbálkozásaikban mindketten elbuknak. A professzor progresszív esz-
méinek kudarcát, a háborús veszteség és az ország elvesztésének súlyát felmérve 
öngyilkos lesz, a femme fatale-ként viselkedő Tildát megöli a kastély becsapott 
félromán intézője. Az igazi „czímeresek”, jószerint tehetetlen vagy kisebb moz-
gáskörrel rendelkező figurák, különösen a kastély ura, Tilda férje, a  harctéri 
idegsokktól, poszttraumatikus tünetektől szenvedő Ercsey Bandi.

A metaforizáló tájelemekben gazdag korai Tamási-novellisztikával ellentét-
ben a társadalmi regény Czímeresekben a környezet, helyszínek, de akár a lelkiál-
lapotok leírásának meglehetősen szűk tér jut, széttartó szerkezetét a pattogó, di-
namikus párbeszéd és a lázas monológok excesszív használatának köszönheti.

A szereplők többsége utazik, kocsin, hintón, vonaton, lovon vagy gyalogszer-
rel, de többnyire úton vannak két konfliktus helyszíne között. Az ilyen, közösség 
által használt, nyilvános terek, mint az utca, piac, országút, vagy akár a vendéglő, 
váróterem, vonatfülke a maguk nem hely voltával nem részletező leírással, ha-
nem vázlatosan, egy-egy hangulatfestő odavetett félmondatban jelennek meg.

A nyilvános terek (vonat, állomás) leírása voltaképpen embertömegek leírá-
sával esik egybe, éppen ez a mindent elözönlő emberi jelenlét különbözteti meg 
őket korábbi, a kizökkent időt megelőző állapotuktól. Csetneky professzor példá-
ul a Nemzeti Tanács megbízásából Aradra utazik, és induláskor alig ismeri fel a 
kolozsvári állomás épületét, amelyet elözönlöttek a román betörés elől menekült 
székelyek. „Ahogy a kavargó tömegben leszállt a bérkocsiról, a szorongás és a 
rémület érzésével nézett körül: azt hitte, hogy valami pokoli csoda történt vele, 
mert hiszen nem a kolozsvári állomás, amit lát! Egyetlen morajló duhaj tömeg 
volt mind az egész környék. Maga a nagy vörös épület is, mintha keserűen du-
hajkodva fütyült volna a szeles szürkületben. Részeg katonák ordítottak, néha 
egy-egy lövés durrant el valahol. Száraz, búlátott arcú székelyek torlódtak ezer-
számra. A szemük és rajtuk a fehér harisnya világított.” (Tamási 2010)1

Az  őszi-téli időjárás (hideg, havazás, köd, eső, szürkeség) jóval több, mint 
hangulatkeltő elem, sokkal inkább a külső környezet, pl. a politikai helyzet me-
taforikus képe.

1 Az elektronikus dokumentum a Szépirodalmi Kiadó által gondozott, 1972-es kiadás alap-
ján készült. 
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A teljes regényre jellemző maróan szatirikus ábrázolásmód a térhasználatban 
is megjelenik, ennek kiemelkedő pillanata az az összeomlás előtti, 1918 őszén 
játszódó jelenet, amelyben a kolozsvári Sétatér csónakázótaván látványosság-
ként az isonzói ütközetet jelenítik meg az összegyűlt úri közönség és a park sé-
tányait elözönlő tömeg szórakoztatására. A Monarchia hadserege, amely éppen 
elveszítette a háborút, egy színpadi előadásban ad számot katonai erényeiről, 
a csaták valódi tere színházi térként, díszletként jelenik meg.

„A  tojás alakú nagy tónak sem volt még ilyen becsülete soha. Kinevezték 
Isonzónak, virágos kordont vontak köréje, és beszegték piros-fehér-zöld és fe-
kete-sárga lampionokkal. Csillogott és kacagott az egész tó, a tükre játékos fod-
rokat hányt, gügyögött és mosolygott a sok cicoma közt, mintha most született 
volna, mintha a Monarchia hadserege most vizelte volna dalolva ide.” (Tamási 
2010, 23)

A Czímeresek cselekményének központjában azonban nem a város, Kolozsvár, 
hanem a fiatal Ercsey gróf bogházi kastélya áll. Ezt akarja megszerezni házas-
ság révén Tilda, ezt akarja megtartani, fiától visszaszerezni az idős gróf, ezt 
próbálják különféle illegális ügyeskedéssel megszerezni a zavaros idők erkölcs-
telen vámszedői (pl. Uray), és ezt foglalják el időnként hol a székely nemzetőrök, 
hol a bejövő román katonák, ennek a hálószobájába költöznek be szimbolikus 
térfoglalással (vagy a kastélyt tolvajoktól őrizni) a félromán intéző és szerető-
je, a  román cselédlány. A  hajdan szép, de már leromlott, évek óta lakatlanul 
álló kastély kézenfekvő szimbóluma a történelmi jelentőségét elveszített nemesi 
rendnek. Narratológiai szempontból a kastély feletti uralom a regénybeli történé-
sek fókuszpontja, a szereplők egyes cselekedeteinek irányítója és okozója. A jog 
szerinti tulajdonosnak semmiféle elképzelése nincs a kastélyával kapcsolatban, 
számára az nem tér, hanem csupán háttér. A regény második részében két, egy-
aránt a kastély birtoklásával kapcsolatos stratégia ütközik, a Tildáé és a székely 
nemzetőr Burján Gáspáré.

A nő célja visszaállítani a kastély régi fényét, ugyanakkor a magyar kultúra 
egy kiemelkedő jelentőségű terévé alakítani azt. Az elhanyagolt kastély új úrnője 
már az érkezést követő reggelen leltárt készít és aprólékosan összeírja, mire len-
ne szüksége az átalakításokhoz.

„Nagy a gyanúm – folytatta Tilda –, hogy ez alatt az öt év alatt nem is ta-
karítottak a kastélyban, legfeljebb két szobában. Ez még semmi. A porral és a 
pókhálóval könnyen el lehet bánni, de alig van bútor az egész házban, s ami van, 
annak is jó része már romlásba ment. A falak, a parkett mindenütt fakó, piszkos, 
némelyik helyen korhadt. (…) Kívül a falak vedlettek, sok helyen látszik a tégla. 
A tető rongyos, tele van hóval a padlás. Egészen új fedelet kell húzni a kastélyra. 
A mellékhelyiségek nem használhatók. Ami a tizenegy szobában van, nem ér ösz-
szesen nyolcvanezer koronát. Restaurálni kell sürgősen, meszelni, festeni, födni, 
reparálni, tisztogatni, berendezni, építeni… (…) Majd kifestjük és kipúderezzük 
az egészet. Olyan kastélyt csinálok én ebből, hogy attól fognak megpukkadni a 
környékbeli grófok és bárók.” (Tamási 2010)
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lóan felújítani, a kastélyt és a birtokot ügyeskedéssel megszerző Burján Gáspárt 
nem érdekli a reprezentáció lehetősége. Ő nem a régi érték új környezetben való 
felmutatására vágyik, hanem társadalmi változásra: székelyeket akar odatelepí-
teni. „Mert úgy egészséges: leverni a magyar fáról a száraz leveleket, hogy újak 
hajtsanak rajta.” (Tamási 2010)

A  kastély olyan, korábbi jelentését elveszített üres helyként funkcionál a 
regényben, amelynek éppen a cselekmény során kellene elnyernie jelentését. 
A bogházi kastély mint szimbolikus tér végül a regényidőn belül nem nyer új 
jelentést, a zárófejezetben a Tildát megölő intéző felgyújtja. A regényzárlat apo-
kaliptikus képei egy értelmét veszítő teret ábrázolnak, amelyet mintha a termé-
szeti környezet készülne birtokba venni: „Varjak jöttek és messze fent kereken 
repülték károgva a lángot. A hegyek úgy látszottak, mintha fel akarnának kelni. 
(…) A varjak visszajöttek és úgy keringtek a tűz felett, mint nagydarab, feketén 
károgó pernyék. (…) (A tüzet oltó emberek) szedni kezdték széjjel a tüzes geren-
dákat. Mint a farkasok a húst.” (Tamási 2010)

Tamási regényének bogházi kastélya tehát elsősorban nem a cselekmény hát-
tereként, hanem egy fokozatosan jelentését veszített, majd a háborúval és az azt 
követő hatalomváltással megvalósulni nem tudó lehetőség szimbolikus tereként 
jelenik meg.

A Czímeresek mondhatni az origó, annak az állapotnak a rögzítése, amelyből 
a két világháború közti erdélyi magyarság kilendülve, a kiüresedő, megváltozó 
tereknek, tájelemeknek új, szimbolikus értelmet biztosítva újra otthont teremt 
magának egy új fennhatóság alá került területen. Ennek az irodalmi lenyomata 
elsősorban a harmincas évek regényeiben válik dominánssá.

Ugyanakkor kiemelendő, hogy mennyire egybehangzó a csehszlovákiai, ro-
mániai és jugoszláviai (korabeli szóhasználatban inkább szlovenszkói, erdélyi, 
délvidéki) kisebbségi írók századelőn született nemzedékének az általuk írt re-
gények cselekményében, konfliktusalakításában és végül a térmegjelenítés mó-
dozataiban is nyomon követhető programja. Magát a trianoni döntés pillanatát 
ritkán ábrázolják, a bevonuló, teret szimbolikusan birtokba vevő idegen hatalom 
megjelenésének időszakát Tamási fentebb idézett példájához hasonlóan többnyi-
re erősen retorizált, nyugtalan, zaklatott képekkel jelenítik meg, ugyanakkor 
az apokaliptikus képek dacára is mindig fókuszban tartják a megváltozott hely-
zethez való igazodás pragmatikus parancsát. Mindez nem valósulhatna meg a 
demokratikus reflexek, a társadalmi rétegek közti szolidaritás, a modernizáció 
és főleg a társadalmi kiegyenlítődés eszméjének bevonása nélkül, vagyis olyan 
szempontok nélkül, melyeket elsősorban az immár új hatalom alatt szocializáló-
dott fiatal nemzedék hangsúlyozott. (Bárdi 2013)

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések eredményeként 
bekövetkező hatalomváltás az új fennhatóság alá került, a korábbi centrumtól 
(egyes határ menti területeken akár a hagyományos kereskedelmi-gazdasági 
kapcsolatok terétől is) elszakított állampolgárok számára a köztesség egy olyan 
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sajátos állapotát teremtették meg, amelyben a szülőföld mint fizikai tér az állan-
dóságot, biztonságot jelentette ugyan, ám annak kontextusa megváltozott. Az is-
merős tér új értelmezésre szorult, annak „belakása”, ha úgy tetszik, „otthonossá 
tétele” már sajátos, új identitások, illetve ezzel párhuzamosan új értékrendek 
felállítását követelte meg.

Az újraértelmezett tér „belakása” vagy ennek elutasítása a korszak regénye-
inek fő és/vagy mellékszereplői számára többnyire az otthonra találás, az  új, 
kisebbségi léthelyzetben való érvényesülés vagy a repatriálás közti választás for-
májában jelenik meg. A leszakadó országrészekben a következő két évtized so-
rán megszülető irodalmi mozgalmak ideológiájának kivétel nélkül meghatározó 
eleme a regionalitás. Legyen szó akár elvontabb értelemben centrum és periféria 
közti viszonyról, vagy konkrétan egy-egy adott természeti környezet megjelení-
tésének módozatairól, bizonyos elemek szimbolikus kiemeléséről (mint például 
a hegy a transzilvanizmusban vagy a síkvidék a vajdasági helyi színek elméleté-
ben), az irodalmi mű térbe, a tér viszont irodalmi alkotásba íródik.

Irodalom
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Jakab Gábor

Katolikusok az Írisz-telepen

A  város e részének kápolnánál 
valamivel nagyobbra sikeredett 
templomát 1938-ban kezdték el épí-
teni Ábrahám Miklós akkori kolozs-
vári segédlelkész kezdeményezé-
sére. A  ,,magyar érában”, 1942-től 
lett a főtéri Szent Mihály-egyház-
község egyik kirendeltsége, illetve 
helyi lelkészsége a másik kettő (a 
györgyfalvi negyedi Mária Szíve és 
a kerekdombi Jézus Szíve) mellett 
– néhai Ébner Jenő lazarista szerze-
tes vezetésével. Hogy eredetileg na-
gyobbra tervezték a templomot, azt 
jól bizonyítja a – bizonyára pénzhi-
ány miatt – beépítetlenül maradt és 
ma is látható fundamentumnak a 
maradványa.

A  szép kis istenháza Szent Jó-
zsef oltalma alatt áll, búcsúünnepét 
ezért mindig március 19-én, József 
napján tartják. Legutolsó helyben 
lakó papja Csiby Károly volt. Halála 
után, 1986-tól a mai napig – Márton 
Áron püspök kinevezése alapján  – 
Jakab Gábor végzi a lelkipásztori 
teendőket – Kerekdombról.

A templom liturgikus berendezését a II. vatikáni zsinat vonatkozó előírásai 
alapján néhai Lukátsovits Magda németországi festőművésznő végezte el ízlése-
sen és szemet gyönyörködtetően, néhai Venczel Árpád kolozsvári képzőművész 
közreműködésével. Külön is megemlítem a berendezés tárgyai közül az igehirde-
tő állványt (ambo), a négy evangélista domborműbe faragott jelképével.

A számbeliségében vészesen sorvadó közösség 2020-ban mindössze 133 ta-
got számlál. Ez  a számadat, sajnos, negatív képet fest az Írisz-telep katolikus 
jövőjéről. A többit persze egyedül csak az Isten tudja. A hívek és lelkipásztoruk 
református és unitárius testvéreikkel fenntartott kapcsolata a lehető legjobb.

A Szent József-templom a Zsigmond király / 
Máramaros utcában

Az egykori Kolping épülete a katolikus templom 
mellett 
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Kismihály Boglárka, Branea Róbert

Múlt. Jelen. Jövő. A kolozsvári 
EKE rövid története 1891-től napjainkig

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 1891-es megalakulásától kezdődően napjainkig 
végigkíséri Kolozsvár turistatársadalmát a túraösvényeken. Hajdanán elnökei 
bölcs vezetésével, tagsága önzetlen munkájával menedékházakat és kilátókat 
építettek, forrásokat foglaltak, utakat jeleztek. Múzeumuk volt, turistakiadvá-
nyokat szerkesztettek. Tették ezt erőszakos megszakítással ugyan, de az egye-
sület szellemiségének megőrzésével. Az  Erdélyi Kárpát-Egyesület a természet-
járók és túrázók civil szerveződése. Legfőbb tevékenysége túrák szervezése heti 
rendszerességgel.

A „kincses” osztály története

A kolozsvári EKE a kezdetektől az Erdélyi Kárpát-Egyesület zászlóshajója volt, 
ugyanis ennek elődje, az EMKE által 1891-ben életre hívott első erdélyi magyar 
turistaegyesület, az  Erdélyrészi Kárpát-Egyesület, a  kincses városban alakult 
meg, követve az erdélyi szászok által létrehozott Karpatenverein példáját. A vi-
déken – azaz más megyékben – létrehozott EKE-szervezetek (osztályok) a Kolozs 
vármegyei osztálynak voltak hierarchikusan alárendelve. Ezt az egyesületet az 
első világháború után számos helyen felszámolták, és más magyar szervezetek-
hez hasonlóan csak nagyon későre, 1929-ben kezdhette meg újra tevékenységét. 
A második világháború után, amikor a kommunista rendszer célja a polgári tár-
sadalom szervezeteinek megszüntetése volt, nem elégedtek meg az akkori elnök, 
Balogh Ernő lemondatásával. Új, „népi” egyesületeket hoztak létre, majd 1948-
ban megszüntették az EKE-t. Az  1989. decemberi események hatására 1990. 
első hónapjaiban megindultak az önszerveződések, sorra alakultak a különböző 
egyesületek, szervezetek, társaságok, szövetségek, közöttük a különböző turista-
egyesületek. Megkezdődött az erdélyi magyar turistamozgalom újjászervezése. 
Turistaegyesületek jöttek létre Kolozsváron, Aradon, Brassóban, Csíkszeredában, 
majd később a többi megyékben is. 1990-ben a régió turisztikai egyesületeként 
Kolozsváron megalakult a Kárpát Turista Egyesület, amelynek kezdeményezése 
nyomán 1991. február 27-én erdélyi magyar – a turizmus ügye és a régi EKE iránt 
elkötelezett – magánszemélyek, már létrejött turistaegyesületek tagjai, több 
megbeszélés után Kolozsvár központtal újra megalakították az Erdélyi Kárpát-
Egyesületet, szándékuk szerint országos szervezetként. Ezzel egyidejűleg (vagy 
még ezt megelőzően) beindították tevékenységüket az EKE-osztályok, vagyis a 
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EK különféle régiókban, megyékben élő és tevékenykedő EKE-tagok spontán, jogi 
személyiség nélküli csoportosulásai. Egyrészt, mivel egyes osztályok folyamato-
san erősödtek, sajátos, egyéni régióikhoz kötődő tevékenységeket vállaltak fel, 
másrészt, mivel az országban adminisztratív szempontból fejlődött a regionalitás 
(pl. helyi pályázási lehetőségek), időszerűvé vált, hogy az egyes, amúgy is önál-
lóan és egymástól függetlenül (nem „a központ” irányítása alatt) működő osztá-
lyok igényeljék a jogi személyiséget. Elsőként a lépést a szatmárnémetiek tették 
meg 2001-ben, majd sorban a többi már létező EKE-osztály, egészen 2011-ig.

A kolozsvári osztály helyzete bonyolultabb volt. A Kolozsváron létrejött szer-
vezet nagyszámú helyi tagsága természetesnek vélte, hogy ők maguk a kolozsvá-
ri EKE-osztály, amelynek már létezik is jogi személyisége. Ezzel szemben viszont 
sokan azt az álláspontot képviselték, hogy az önállóan működő regionális egye-
sületek mellett kell léteznie egy „országos” EKE-nek is, amely „összefogja” a regi-
onális egyesületek működését. Ennek értelmében a regionális egyesületeknek az 
„országos” EKE tagszervezeteivé kell válniuk, az ernyőszervezet szerepét pedig 
a már létező kolozsvári szervezetnek kell betöltenie. Végül ez utóbbi irányzat 
„győzött”, ezért az 1991-ben létrejött EKE  átalakult magánszemélyi tagsággal 
rendelkező szervezetből ernyőszervezetté, amelynek főként jogi személyiséggel 
rendelkező tagszervezetei lehetnek. Sokak szerint az 1991-ben bejegyzett szer-
vezetnek kellett volna kolozsvári osztályként működnie, és újonnan kellett volna 
bejegyezni az ernyőszervezetet. Éppen azért a 2008-ban született döntés mind 
a mai napig vitatott és vegyes érzéseket vált ki a tagokból. Következésképpen a 
kolozsvári lakhelyű EKE-tagság rákényszerült, hogy létrehozzon egy saját, he-
lyi EKE-t. Így jött létre 2009 januárjában az EKE – Kolozsvár 1891 egyesület, 
az addig és azóta is létező EKE pedig mondhatni „kiürült”, önállóan, egymástól 
függetlenül működő tagszervezetei vannak, magánszemély tagsága nincs, és egy 
öttagú vezetőség irányítja. 

Élet a kolozsvári EKE-ben a kezdetekkor: túrázás, 
környezetvédelem, gyerekprogramok 
A  kolozsvári szervezet életének sava-borsát már kezdettől fogva a heti 

rendszerességgel szervezett túrák jelentették. Beindult a szerdai Kirándulni 
jó program, egyre több természetbarátot megszólítva, a  hétvégi kiránduláso-
kon pedig 20–30 vagy akár 60–70 személyt sikerült kimozdítani a friss leve-
gőre. A kirándulások mellett azonban a környezetvédelem is jelentős szerepet 
kapott, hiszen egyesületünk tagjai gyakran részt vettek erdőtisztítási akci-
ókban, valamint műemlék- és környezetvédő kezdeményezésekben. A  kisko-
rúak szórakoztatására a város kedvenc kirándulóhelyén, a  Bükkben Kincske-
resőversenyt szerveztünk, az  I–IV. osztályosoknak pedig Kolozsvár környéke 
címen vetélkedőt. Családokat megszólító „babatúráink” is voltak a székelyjói 
mamutfenyőkhöz, a  Riszeg-tetőre, a  sonkolyosi Zichy-cseppkőbarlanghoz és a 
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Tordai-hasadékba. Mint minden csapatban, közöttünk is akadtak igazi megszállot-
tak, akik rendszeresen részt vettek magashegyi túrákon, külföldi expedíciókban. 
A hazai helyek is rendkívül népszerűek voltak egyesületünk tagjainak körében: 
előszeretettel kerestük fel a Vlegyászát, a  Patai-sóstavat, az  Aranyos vidékét, 
Kalotaszeget, a Berettyó forrását, a Tordai-hasadékot, Kisbányát, Sonkolyos kör-
nyékét, a Királyerdőt, az Istenszékét. Túravezetőink havonta több kis- és nagy-
buszos kirándulást szerveztek Csíktól Máramarosig, Fehér megyétől a bukovi-
nai kolostorokig, természeti szépségű tájaktól történelmi műemlékekig. Nagy 
érdeklődésre tartottak számot a magyarországi fürdőtúrák, történelmi emlék-
helyek, de a tagok együtt látogattak el Horvátországba, Görögországba, Kárpát-
aljára is. Hazai vonatkozásban kedvelt helyeink közé tartozott Torockó, számos 
híres barlang, Óradna vidéke, a  szolcsvai víznyelő, Gyulafehérvár, Csombord, 
Magyarlapád, a dési és a tordai sóbánya, valamint a tordai sósfürdő, Verespatak, 
Abrudbánya, Zalatna, Magyarigen, Boroskrakkó, Kisompoly és Havasgáld. Tag-
jaink közül a fényképezés szerelmesei fotóklubot indítottak, kiállításokat és ve-
títéseket szerveztek, megmutatva másoknak is az általuk lencsevégre kapott ter-
mészeti szépségeket.
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Jelenünk: természetjárás, teljesítménytúrák, tematikus 
előadások, mert a túrázás sosem megy ki divatból
Az EKE – Kolozsvár 1891-nek jelenleg közel 300 tagja van, állandó tevékeny-

ségét pedig főként az önkéntesek többé-kevésbé kitartó munkája teszi lehetővé. 
Az elmúlt pár évben jelentős adminisztratív változásokon ment keresztül egye-
sületünk, ugyanis néhány lelkes önkéntes időt nem sajnálva rengeteg energiát 
fordított a rendezvények minőségi megtervezésére, széles körű népszerűsítésére, 
valamint hatékony lebonyolítására. Számos platformon hirdetjük tevékenysé-
günket, így az újság mellett rádióban, weboldalon, Facebookon és Instagramon 
is próbálunk minden korosztályt megszólítani, hiszen a túrázás kortalan és so-
sem megy ki divatból. Havonta 15–20 túrát szervezünk nemcsak Kolozsvár kör-
nyékére, hanem Erdély számos ikonikus helyszínére is. A gyalogtúrákon kívül 
kerékpáros és buszos kirándulásokat is meghirdetünk célcsoportjaink érdeklődé-
si körének megfelelően, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb 
szabadidős tevékenységet. 2018 ősze óta ismeretterjesztő előadások is bekerültek 
a repertoárba, így együttműködve a kolozsvári magyar iskolákkal, olyan alkal-
makra invitáljuk meg a kirándulás/túrázás szerelmeseit, amelynek során előadó-
ink rendhagyó, kalandokban gazdag utazásaikról számolnak be. Jártunk már 
képzeletben festői szépségű kazah és kirgiz tájakon, sétáltunk a felhők között 
a Mont Blanc és az Aconcagua csúcsán, felmásztunk a fekete kontinens fehér 
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csúcsára, megízlelhettük Európa utolsó diktatúrájának keserédes mindennapjait, 
végül pedig a Gyűrűk ura vadregényes tájait, a  gejzírek és vulkánok hazáját, 
Izlandot is felfedeztük. Éves tevékenységünk mérföldköveit kétségkívül emlék- 
és teljesítménytúráink jelentik, amelyek során nemcsak Jókai, Kós, Vasvári és 
Bánff y szellemi hagyatékát próbáljuk megismertetni a résztvevőkkel, hanem le-
hetőséget kínálunk számukra saját határaik feszegetésére is, ráadásként pedig 
megtapasztalhatják a túrázás közösségformáló erejét. Hiszen nincs annál külön-
legesebb élmény, mint amikor nyakig sárosan, zuhogó esőben, de önfeledten 
gurulunk be Torockóra, vagy amikor a zápor utáni szivárványban gyönyörkö-
dünk a Székelykő tetejéről, nem is beszélve a Fehér kövek impozáns látványáról, 
a vlegyászai menedékháznál elénk táruló panorámáról, az Almási-vár romos fa-
lai rejtette titkokról, a fenyves üdítő illatáról, a Szentimrei-villa idilli környezeté-
ben elfogyasztott fenséges puliszkáról, és még végtelenségig folytathatnánk.

Bizonytalan jövőkép

Sajnos mindezek ellenére a kolozsvári EKE perspektívái nem a legfényeseb-
bek: az  aktív, kezdeményező tagság nagy részét azok teszik ki, akik a 90-es 
évek elejétől magukénak tudták az EKE szellemiségét, jelenleg pedig nyugdíja-
sok, megöregedtek vagy elfáradtak. Az 1989 után felnövekvő közép- vagy fi a-
tal generációnak nem prioritása stabilan tartozni valamely szervezethez, vagy 



2020–2021
JANUÁR246

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK

elköteleződni hosszú távon egy eszme mellett. Jelenleg a szervezetet kb. 5 éve 
működtető, nagyon kisszámú és már elöregedett, kissé fásult középgenerációs 
csapat végképp elvesztette a régi szép idők önkéntességébe vetett illúzióit. Ezért 
– sok egyéb civilszervezethez hasonlóan – a kolozsvári EKE  távlati esélye az, 
hogy tudatosan kiépítsen egy több személyből álló, fi zetésért dolgozó, hozzáér-
tő csapatot, amely az önkéntes alapon működő vezetőség irányításával nagyjá-
ból önállóan és tudatosan képes megszervezni a szervezet egész tevékenységét, 
közöttük olyan programokat is, amelyek tudják generálni azokat az anyagi és 
egyéb erőforrásokat, amelyek a szervezet működéséhez szükségesek (pályázatok, 
szponzorok, önkéntesek). Enélkül a sajátosan működő, a konzervatív „kisvárosi/
vidéki” összetartó közösség és a kozmopolita nagyvárosi lét között utat kereső 
sokszínű és mondhatni napról napra dinamikusan változó kolozsvári magyarság-
ból „táplálkozó” kolozsvári EKE könnyen az enyészet útjára kerülhet az elkövet-
kező 5–10 évben vagy még hamarabb.
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Január 10. Gidófalvy István (1859–
1921) királyi közjegyző halálának a 
centenáriuma.

Nagyszebenben született székely neme-
si származású családból. Kolozsvárt és 
Budapesten végezte egyetemi jogi tanul-
mányait, majd a fővárosban közjegyző-
jelöltként dolgozott, míg 1886-ban köz-
jegyzői kinevezést kapott Szászrégenbe. 
Ott szerepet játszott a református temp-
lom felépítésében. 1892-ben helyezték át 
Kolozsvárra a második közjegyzői állás 
betöltésére. Itt minden közéleti mozga-
lomban részt vett. A református egyház 
keretében Szász Domokos püspök törek-
véseit támogatta, így a teológia Kolozs-
várra helyezését, a Teológiai Fakultás fő-
gondnokának is megválasztották, része 
volt a hídelvi „millenniumi” református 
templom építtetésében is. Szerepet vál-
lalt az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 
és az EMKE vezetésében, valamint ala-
pítója volt az Erdélyi Iparpártolási Mozgalomnak. A szövetkezeti eszme erdélyi 
apostolaként emlegetik. Számos füzetet jelentetett meg a szövetkezés szükséges-
ségéről, mikéntjéről. Mintegy négyszáz hitelszövetkezet alakult meg Erdélyben 
munkálkodása nyomán. A Szabadelvű Párt, majd a Nemzeti Munkapárt kereté-
ben politizált is. 1915 és 1920 között ő töltötte be a kolozsvári székhelyű Közjegy-
zői Kamara elnöki tisztségét. Néhány évvel ezelőtt megjelent önéletrajza, vala-
mint Kelemen Lajos róla írt munkája. 2018. április 27-én avatták fel a Sapientia 
Egyetem Jogtudományi Intézetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara aján-
dékaként Illyés Antal szobrászművész készítette mellszobrát. Ugyanekkor került 
bemutatásra a Rokolya Gábor szerkesztette Dr. Gidófalvy István (1859–1921) a 
szövetkezetalapító  című emlékkönyv is. Márványbetétes gránit sírköve a Kertek 
parcellában áll.

Január 11-én Pataki Dániel (1804–1871) erdélyi orszá gos főor vos halálának 
a 150. évfordulója késztet emlékezésre. Híres erdélyi orvoscsaládból származott. 
Dédnagyapja, nagyapja és édesapja is a Pataki Sámuel nevet viselte, s mind híres 
orvosok voltak. Bátyja, Sámuel lett volna a negyedik a sorrendben, de ő bé-
csi orvostanhallgatóként 1820-ban meghalt. Dániel jogi pályára készült, amikor 
Erdély 12 mágnáscsaládja felajánlotta, hogy vállalja bécsi orvosi tanulmányai 
költségeit, nehogy a közkedvelt orvosdinasztia megszakadjon. 1830-ban avatták 
Bécsben orvosdoktorrá és szülészmesterré. Az 1831-ben kitört kolerajárvány hí-
rére a város hazahívatta, hogy vegyen részt a védekezésben és a gyógyításban. 
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A  járvány lejárta után megírta annak ko-
lozsvári történetét. 1839-ben ő szervezett 
elsőként kolozsvári Orvosegyletet. 1854-
ben kerületi, 1861-ben országos főorvossá 
nevezték ki, egyben a főkormányszéknek 
is egészségügyi tanácsosa lett. Vaskorona-
renddel tüntették ki. A szegényeket ingyen 
kezelte és gyógyszerrel is ellátta. Sírköve a 
III. B parcella nyugati szélén található.

Január 25-én Örvössy Gézáné Beness 
Ilona (1889–1971) színművésznő halálának 
a félszázados évfordulójára emlékezhetünk. 
A Színiakadémiát végezte, majd vándortár-
sulatokban lépett fel, egy ideig fi lmgyárnál 
is művészkedett. 1919-ben lett a nagyváradi 
társulat tagja, 1928-tól Kolozsvárra szerző-
dött. Itt 1942-ben örökös tag címmel tün-
tették ki, utóbb érdemes művészi címet is 
kapott. 1966-ban vonult nyugdíjba. Elein-
te népszínművekben aratott sikert, később 
nagyasszonyszerepekben (Gertrudis a Bánk 
bánban, Királyné a Hamletben). A III. A par-
cellában egy fedkövön olvasható neve.

Január 27-e Fekete Pál (1820–1896) jogász halálának a 125. évfordulója. Már 
édesapja a kolozsvári unitáriusok nagy támogatója volt. Ő is a kolozsvári kollégi-
umban végezte iskolai tanulmányait, majd a református jogakadémia hallgatója 
lett. Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tett. Ezután a guberniumnál volt tisztvi-
selő. 1872-ben városgazdául választották. Tovább gyarapította a családi vagyont, 
s ugyancsak támogatója lett egyházának, tagja az Egyházi Képviselő Tanácsnak, 
emellett városi tanácsos is. Péterfi  Dénes lelkész temette a Wesselényi (ma Reg. 
Ferdinand) utcai családi háztól, a főiskolai Dalkör énekelt a sírnál. Fekete 1855-
ben vette nőül Nagy Annát (1835–1918), akitől négy felnőttkort megélt gyermeke 
született. Közülük Gyula szolgabíróként 1896-ban Kuncz Elek tankerületi főigaz-
gató lányát, Kuncz Ilonát (Kuncz Aladár író testvérét) vette nőül, Ilona lánya 
pedig Gál Kelemen unitárius kollégiumigazgató felesége lett. Családi sírjuk a 
Kertek parcella egykori Fekete-kertje közepén található, hatalmas márványosz-
lopra vésték fel a neveket.

Január 27-én gróf Teleki Józsefné Mikes Mária grófnő (1760–1846) halá-
lának a 175. évfordulója érkezik el. A 86 esztendőt megért főrangú hölgy közel 
négy évtizedet élt özvegységben, mert férje, Teleki József császári és királyi ka-
marás még 1809-ben elhunyt. Fiuk, Teleki János (1792–1860), szintén cs. és kir. 
kamarás, ugyancsak gróf Mikes-lányt, Erzsébetet (1802–1882) vette feleségül, 
s ők építették az 1820-as években a Belső Monostor utca (ma Memorandumului) 
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elején (4. sz.) a kettős címerrel dí-
szített timpanonos klasszicista pa-
lotájukat, amelyben nevelőként élt 
Táncsics Mihály, s vendégként lakott 
1879-ben Liszt Ferenc. Fiuk, Teleki 
Sándor (1821–1892) utazó, 1848/49-
es honvéd ezredes mint Petőfi  Sán-
dor barátja és támogatója vonult be 
a történelembe. Az itt nyugvó hölgy 
tehát Teleki Sándor nagyanyja. Éle-
te utolsó évtizedeiben a szegények 
támogatásával tűnt ki, erre utal a 
síremlék is. A  fémöntvény alsó ré-
sze egy hatalmas szarkofág formá-
ját stilizálja, a  lezáró timpanonban 
a név olvasható, az  alapzaton az 
adatok: „Zabolai Gróf Mikes Mária 
/ Széki Gróf Teleki Jósefnő / */Szü-
letett 1760ban Februárius 24kén /Meg-
holt 1846ik Év Januarius27ik napján”. 
A kurzívval írt szövegben a Jósefnő
nem tévedés, a század első évtizede-
iben a -né helyett előkelősködve a 
-nő alakot használták. A két szöveg-
rész között domborműves ábra az 
ülő grófnőt jeleníti meg háta mögött 
fával. Bal kezével védőleg ölel ma-
gához két kisgyermeket, jobbjával 
alamizsnát nyújt egy szegény asszonynak, akinek kislánya összetett kezekkel kö-
nyörgően térdel előtte. A szarkofág mintegy talapzat a rajta álló női szoborhoz: 
a szimbolikus nőalak jobbjával egy keresztet ölel magához, s a kezében könyvet 
tart, bizonyára a Bilbliát, bal kezét fi gyelmeztetően emeli, ujjával a magasba mu-
tatva. Kétségtelenül a halott vallásos elkötelezettségére akar utalni az ismeretlen 
művész. A Kertek parcellában található a művészi sír.
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Lámpagyújtogató

Egyszer volt, rég volt. Azt kérdezték tőlem:
„Mi leszel, kisfiam, ha nagy leszel?”
„Lámpagyújtogató” – feleltem én.
A gyermek együgyű feleletén
Nevettek akkor szülők, ismerősök.
Mért volt, mért nem volt, én azt nem tudom.
Nekem a csendes ember imponált,
Ki ballagott a bús utcák során,
S amerre ment,
Világosság támadt a nyomdokán.
Csak felnyújtott egy lángvégű botot, –
Egy lobbanás – s az ember főlehajtva
Az esti csendben tovább baktatott.
Csak ment tovább a sötétség fele.
Ámde mögötte diadallal égtek
A lámpák, miket meggyújtott keze.
Egyszer volt, rég volt, hogy kérdezték tőlem:
„Mi leszel, kisfiam, ha nagy leszel?”
Azóta sokat vívtam, verekedtem,
Azóta sűrűbb lett az éjszaka.
És végül – lámpagyújtogató lettem.

   1922. január 3.
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Fahéj

Ceylonban honos, jellegzetes fa ágairól lefejtett, illatos, édeskés és csípős, 
ugyanakkor fanyar ízű héjkéreg. Darabokra vágva kis rudakban vagy púderfi -
nomságúra őrölve használják. Jellegzetes illata és egyedülálló  íze mellett  szá-
mos előnyös élettani hatással rendelkezik, ezért nemcsak téli időszakban ajánlott 
fogyasztani. Különféle almás sütemények, mézeskalácsok, piskóták, fánkok és 
kompótok, befőttek, mártások, valamint forralt bor fűszerezésére alkalmas.

Fahéjas, fehércsokis répatorta

Hozzávalók:
2 tojás,
15 dkg liszt,
12 dkg cukor,
1,5 dl olaj,
1 tk sütőpor,
1 tk fahéj,
csipet só,
egy fél narancs leve és 
reszelt héja,
25 dkg sárgarépa,
12 dkg durvára vágott 
dióbél,
10 dkg felolvasztott 
fehércsoki,
1 tk fahéj

Az  egyik legegysze-
rűbb, de annál ízletesebb 
sütemény készíthető a 
tojások cukorral való ki-
kavarásával, majd a töb-
bi hozzávaló könnyed 
összedolgozásával. Érdemes sütőpapírral bélelt tepsiben sütni, majd félig kihűlt 
állapotában a fahéjas, olvasztott fehércsokival a tetejét bekenni. Díszíthetjük még 
dióbéllel.
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Hattyúk

Januárban a be nem fagyott vizes élőhelyeken összegyűlő vízi madarak közül, 
elegáns formájuknak és nagy méretüknek köszönhetően, kitűnnek a hattyúk.

Leírás, előfordulás
A hattyúk a Cygnus nem tagjai, és más vízi fajokkal együtt (récék, ásóludak, 

ludak) a récefélék családjába tartoznak.
Hosszú nyakú, fehér színű madarak, narancssárga vagy sárga csőrrel. Romá-

niában mindhárom európai faj megtalálható, de csupán a bütykös hattyú költ 
és figyelhető meg egész évben. A másik két faj (az énekes és a kis hattyú) téli 
vendégünk. Alkalmanként találkozhatunk a fekete hattyúval is (Cygnus atratus), 
amely ausztráliai faj lévén főleg állatkertekben, de számos nagyváros parkjának 
tavára is betelepítették már.

Táplálkozás, költés
A hattyúk a nyílt vizes élőhelyeket táplálékszerzésre és pihenőhelyként hasz-

nálják. Egyes fajokat napközben a szántókon is meg lehet figyelni. Minden fajuk 
szinte kizárólag növényevő. Míg egyesek főleg vízen táplálkoznak (alámerítve 
fejüket, hogy leszedjék a víz alatti növényzetet), mások a mezőkön (vadon élő 
lágyszárúakkal vagy az őszi vetéssel). Költési időszakban sokkal visszavonultab-
bak, a sűrű vízi növényzettel benőtt élőhelyeket részesítik előnyben.

Képviselő fajok: bütykös hattyú (Cygnus olor), énekes hattyú (Cygnus cygnus), 
kis hattyú (Cygnus columbianus)

Hogyan segíthetsz nekik
Akárcsak a többi vízi fajt, kenyérrel semmiképpen (komoly emésztési problé-

mákat okozhat nekik), esetleg gyümölcsszeletekkel (pl. alma) vagy salátalevéllel 
etethetjük őket. 

Január közepén történik a Nemzetközi téli vízimadár-számlálás (Midwinter 
Count); vegyetek részt a képzett megfigyelők mellett ezen fajok felmérésében.

Mitológia
A hattyúk a különböző mitológiákban a szerelem, a hűség és a tisztaság jelké-

pei. A görög mitológiában Zeusz hattyú alakban csábította el Lédát; így született 
meg Trójai Heléna, akinek tiszteletére Zeusz megalkotta a hattyú csillagképet.

Az északi mitológiában a hattyúk úgy nyerik el fehér színüket, hogy isznak az 
asgard-i Urd forrás tiszta és szent vizéből.

A hinduizmusban szintén a tisztaságot jelképezik, valamint azon képessé-
get, hogy elkülönüljünk a világi dolgoktól (analógia a madár tollaira, amelyek 
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ugyan a vízben vannak, de nem 
áznak el).

A  művészetekben is megje-
lenik: dalokban, versekben, el-
beszélésekben, zenében és tánc-
ban. Elég csak megemlítenünk 
Andersen Rút kiskacsáját, Csaj-
kovszkij balettjét, a Hattyúk ta-
vát, vagy Wagner operáit, a Lo-
hengrint és a Parsifalt.

Bütykös hattyú (Cygnus 
olor)

Európa legnagyobb haty-
tyúfaja, 240 cm-es szárnyfesz-
távolsággal. A  felnőtt madarak 
tollazata teljesen fehér, csőrük 
narancssárga, lábuk pedig feke-
te, míg a fi atal madarak színe-
zete barnásfehér, csőrük pedig 
világosbarna.

A  bütykös hattyú szinte tel-
jesen növényevő, főleg vízi nö-
vényekkel, fűvel, gazdasági 
növényekkel táplálkozik, de al-
kalmanként vízi gerinctelenek-
kel is.

Nagy kiterjedésű vizes élőhe-
lyeken találkozhatunk vele, nád 
közelében, ahová fészkét épí-
ti. Helyben maradók; a telet az 
északi példányok is nálunk töl-

tik. Romániai állományát 3000–5000 párra becsülik. Nem veszélyeztetett, mivel 
az elterjedési területe nagy részén nem vadásszák.

További információkat a faj megjelenéséről, ökológiájáról és védelméről az 
alábbi linken találnak: http://pasaridinromania.sor.ro/Lebada-de-vara

Bütykös hattyú. Fotó: Brian Cristian

Bütykös hattyú. Fotó: Emil Todorov



VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. Cseresznyetermésé-

ről híres székelyföl-
di falu (SÜKŐ)

  4. Balogh István 
monogramja

  6. A megfejtés máso-
dik szava

  7. Zavaros helyzet
  8. Bekanyarodik
  9. Fohász 
11. Torta mássalhang-

zói
12. Kígyó A dzsungel 

könyvében
14. Regény szerzője

16. Kacatrész!
17. Vérszállító szerve
19. Nem ül
21. Láva mássalhangzói
22. Szemével érzékel
24. Ádám párja
26. Amerikai egyetem 

(YALE)
27. Helyeslés

FÜGGŐLEGES
  1. A megfejtés első 

szava
  2. Az ábécében két 

egymást követő 
magánhangzó

  3. Kristály eleje!
  4. A szobába
  5. Nem ott
  6. Hegycsúcs
  8. Nem ellenség
10. Te meg én
13. Apátlan, anyátlan
15. Disznólakás
18. Végül kell!
20. Levegő
23. Kráter magán-

hangzói
25. Vörös Endre 

mono g ramja

A magyar történelmi festészet kiemelkedő alakja, 
aki 186 éve, 1835-ben született Kolozsváron. Neve 
a rejtvény megfejtése, a képen Egri nők című festmé-
nyének részlete látható.
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Bánff y Miklós Huszonöt év (1945) c. művéből idézünk: „Idegennel csak akkor tudunk ...” 
(folytatás a rejtvényben)

IDÉZET 3.
ÉSZAK 
(RÖV.)

IDÉZET 1.

HÁZ
JELZŐJE 
LEHET

TANFO-
LYAMRA 
JELENT-

KEZŐ

PORCIÓZ

KÖZÉPEN 
NYAL!
A FÖLD 
FELÉ

TÉLI
CSAPADÉK

BIHAR 
MEGYEI 
KÖZSÉG
KÉTBAL-
KEZES

MEGKE-
VERT ZAB!

NYAKÁT 
ÜTLEGELŐ

LANT

ESZME-
RENDSZER

ISZONYAT, 
RETTENET

ÉPÍTŐ-
ANYAG

BECÉZETT 
SALAMON

SZALONIKI
LABDA-

RÚGÓKLUB

O

úT 
(ANGOL)

ELŐADÁS 
JELENETE!
ADÓALAP 

RÉSZE!

A BÉKA 
IS EZ

AZ ENER-
GIA JELE

ÉTELT FO-
GYASZTANI
FRANCIA 
VÁROS

RENDEZVE 
KISZŰR
NÉMA 
RÓKA!

RÓMAI 50
TÖNKRE-

TEVŐ

TEJCSEPP!
TÖBB BRA-
ZIL FOCIS-
TA NEVE

S

Ü

... ŐRZI 
EGY KÉP 
(OMEGA)
EGÉRFEJ!

SÁNC 
SZÉLEI!
PÁROS

EMLÉKEK!

CSOKOLÁ-
DÉMÁRKA
MEG NEM 
JELENT

FÉRFINÉV 
(NOV. 6.)
JEGYZET-

BLOKK

ELNÉMULT 
NÉRÓ!

NÉMILEG 
MAFLA!

OMEGA
ÉS ALFA
FŰSZÍNŰ

ÖSSZE-
ROSKADÓ
EGYIPTOM 
FŐVÁROSA

ERDÉLYI ... 
(HETILAP)
ZENESZER-
ZŐ (BÉLA)

IDÉZET 2.
KISSÉ 
BENN-

RAGAD!

A LEGNA-
GYOBB ÉR-
DEMJEGY

ÖTSZÁZ-
BÓL 

HÁROM!
PORTRÉ

TRÍCIUM, 
RUBÍDIUM
VEGYJELE
OERSTED 

(RÖV.)

PÁRATLAN 
RULETT!

MÁK
TERMÉSE
KILOLITER 

(RÖV.)

NEM
ISMERŐS
MAGUNK 

MŰVELÉSE

GY

,

DUPLI-
KÁLT,

DUÁLIS
NÉPSZERŰ
LÖVÖLDÖ-
ZŐS SZÁ-
MÍTÓGÉ-

PES JÁTÉK
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1

2 Kedd Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony)

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 150 éve, 1871-ben hunyt el Pesten Eötvös József író, 
az első magyar kultuszminiszter (*1813. szeptember 3., 
Buda).

Gyertyaszentelőn 
ha esik a hó, fú a 
szél, nem marad 
soká a tél.  
E napon kijön a 
medve a barlangjá-
ból. Ha meglátja az 
árnyékát, vissza-
bújik, ha nem, kint 
marad, mert kezdő-
dik a tavasz.

3 Szerda Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 420 éve, 1601-ben a Kolozsváron tartott országgyűlés Bá-
thory Zsigmondot újra fejedelemmé választotta.

A Balázs-napi eső 
jégverést hoz.

4 Csütörtök Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

4

5 Péntek Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfi-
név; jelentése: hatalmas, uralkodó 
+ erős, merész.

5 Ágota még szorítja,  
de Dorottya majd 
tágítja

6 Szombat Dóra, Dorottya, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szo-
rítja,  
Julianna tágítja.

7 Vasárnap Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7

8 Hétfő Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8

9 Kedd Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9

10 Szerda Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

10 235 éve, 1786-ban született Bécsben Ruzitska György zene-
szerző, zongoraművész, zenepedagógus (†1869. december 
2., Kolozsvár).



257

K
A

LEN
DÁ

R
IU

M

FEBRUÁR

Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Ignác, Brigitta, Gitta, Kincső, 
Efraim, Enikő  
Szt. Ignác

Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1

2 Kedd Aida, Apor, Karolina  
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony)

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.  
Aida – Verdi Aida című operája 
nyomán.

2 150 éve, 1871-ben hunyt el Pesten Eötvös József író, 
az első magyar kultuszminiszter (*1813. szeptember 3., 
Buda).

Gyertyaszentelőn 
ha esik a hó, fú a 
szél, nem marad 
soká a tél.  
E napon kijön a 
medve a barlangjá-
ból. Ha meglátja az 
árnyékát, vissza-
bújik, ha nem, kint 
marad, mert kezdő-
dik a tavasz.

3 Szerda Balázs, Nimród  
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 420 éve, 1601-ben a Kolozsváron tartott országgyűlés Bá-
thory Zsigmondot újra fejedelemmé választotta.

A Balázs-napi eső 
jégverést hoz.

4 Csütörtök Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

4

5 Péntek Ágota, Ingrid, Richárd, Ibla  
Szt. Ágota

Richárd – germán eredetű férfi-
név; jelentése: hatalmas, uralkodó 
+ erős, merész.

5 Ágota még szorítja,  
de Dorottya majd 
tágítja

6 Szombat Dóra, Dorottya, Réka, Amanda  
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szo-
rítja,  
Julianna tágítja.

7 Vasárnap Rómeó, Tódor  
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7

8 Hétfő Aranka, Salamon  
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka.

8

9 Kedd Apollónia, Abigél, Alex, Apolka, 
Csilla  
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.

9

10 Szerda Elvira, Gabriella  
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

10 235 éve, 1786-ban született Bécsben Ruzitska György zene-
szerző, zongoraművész, zenepedagógus (†1869. december 
2., Kolozsvár).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

11 Csütörtök Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony (A bete-
gek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas.

11

12 Péntek Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 70 éve, 1951-ben hunyt el Budapesten Bajor Gizi színésznő, 
a Nemzeti Színház örökös tagja (*1893. május 19., Budapest).

13 Szombat Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina 

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13

14 Vasárnap Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 Ha házasodnak a 
verebek Bálintkor,  
készülődhetsz a 
tavaszra bármikor.

15 Hétfő Georgina, Kolos, Levente, Fausz-
tina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar ere-
detű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

15 65 éve, 1956-ban hunyt el Kolozsváron Adorján Jenő 
nyelvtanár, műfordító (*1886. augusztus 9., Vargyas).

16 Kedd Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna 
Húshagyókedd

Julianna – latin eredetű; jelenté-
se: ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 Ha Juliska fésülkö-
dik,  
a tavasz már 
közeledik.

17 Szerda Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 
Hamvazószerda 

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17

18 Csütörtök Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18

19 Péntek Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 75 éve, 1946-ban az újjászervezett Kolozsvári Filharmóniai 
Társaság első koncertjét tartotta a vármegyeház dísztermé-
ben. 
130 éve, 1891-ben született Kolozsváron Ligeti Ernő író, 
publicista, szerkesztő (†1945. január 11., Budapest).

Ha Zsuzsanna 
napján a pacsirták 
szólnak,  
vége lesz a hónak.

20 Szombat Aladár, Álmos, Zelinda  
Bold. Ferenc és Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 
2. – germán eredetű; jelentése: 
mindenben hatalmas; 
3. – iráni eredetű; jelentése: 
elöljáró.

20 220 éve, 1801-ben jóváhagyták a főkormányszéken a vá-
rosi rendőrség szabályzatát, mely a város közbiztonságára, 
tisztán tartására és a piacok ellenőrzésére vonatkozott. 

21 Vasárnap Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelenté-
se: Isten az én világosságom.

21 125 éve, 1896-ban született Oravicabányán Mihalik Kál-
mán orvos, a Székely himnusz zeneszerzője (†1922. szep-
tember 6., Szeged).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

11 Csütörtök Adolf, Bertold, Dezső, Marietta, 
Elek  
Lourdes-i Boldogasszony (A bete-
gek világnapja)

Adolf – germán eredetű; jelentése: 
nemes + farkas.

11

12 Péntek Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 70 éve, 1951-ben hunyt el Budapesten Bajor Gizi színésznő, 
a Nemzeti Színház örökös tagja (*1893. május 19., Budapest).

13 Szombat Ella, Gergő, Levente, Linda, 
Fruzsina 

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője.

13

14 Vasárnap Bálint, Valentin  
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

14 Ha házasodnak a 
verebek Bálintkor,  
készülődhetsz a 
tavaszra bármikor.

15 Hétfő Georgina, Kolos, Levente, Fausz-
tina, Györgyi

Kolos – német–latin–magyar ere-
detű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

15 65 éve, 1956-ban hunyt el Kolozsváron Adorján Jenő 
nyelvtanár, műfordító (*1886. augusztus 9., Vargyas).

16 Kedd Julianna, Lilla, Samu, Csilla  
Szt. Julianna 
Húshagyókedd

Julianna – latin eredetű; jelenté-
se: ragyogó, Jupiternek szentelt.

16 Ha Juliska fésülkö-
dik,  
a tavasz már 
közeledik.

17 Szerda Donát, Álmos, Emőd  
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát 
Hamvazószerda 

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

17

18 Csütörtök Bernadett, Konrád, Simeon, 
Zenkő, Ellák  
Szt. Bernadett 

Bernadette – germán–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint a 
medve.

18

19 Péntek Zsuzsanna, Elisa, Ozsvát  
Szt. Zsuzsanna

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

19 75 éve, 1946-ban az újjászervezett Kolozsvári Filharmóniai 
Társaság első koncertjét tartotta a vármegyeház dísztermé-
ben. 
130 éve, 1891-ben született Kolozsváron Ligeti Ernő író, 
publicista, szerkesztő (†1945. január 11., Budapest).

Ha Zsuzsanna 
napján a pacsirták 
szólnak,  
vége lesz a hónak.

20 Szombat Aladár, Álmos, Zelinda  
Bold. Ferenc és Jácinta

Aladár – 1. – török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 
2. – germán eredetű; jelentése: 
mindenben hatalmas; 
3. – iráni eredetű; jelentése: 
elöljáró.

20 220 éve, 1801-ben jóváhagyták a főkormányszéken a vá-
rosi rendőrség szabályzatát, mely a város közbiztonságára, 
tisztán tartására és a piacok ellenőrzésére vonatkozott. 

21 Vasárnap Eleonóra, Nóra  
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra – arab eredetű; jelenté-
se: Isten az én világosságom.

21 125 éve, 1896-ban született Oravicabányán Mihalik Kál-
mán orvos, a Székely himnusz zeneszerzője (†1922. szep-
tember 6., Szeged).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

22 Hétfő Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása

Gerzson – héber eredetű; jelenté-
se: az idegen, a száműzött.

22 Amilyen az idő ezen 
a napon, olyan lesz 
József-napkor is.

23 Kedd Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács.

23

24 Szerda Mátyás, Etel  
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24 185 éve, 1836-ban hunyt el Niklán Berzsenyi Dániel költő 
(*1776. május 7., Hetye [Egyházashetye]).

Ha Mátyás jeget 
talál, akkor töri, 
ha nem talál, akkor 
csinál.

25 Csütörtök Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 110 éve, 1911-ben született Kolozsváron Incze Andor föld-
rajzi szakíró (†1986. január 9., Kolozsvár). 
160 éve, 1861-ben született Kolozsváron Merza Gyula, 
az örménység kutatója, turisztikai szakíró (†1943. december 
15., Kolozsvár).

26 Péntek Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelenté-
se: állatbőr, bunda.

26

27 Szombat Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27

28 Vasárnap Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelenté-
se ismeretlen.

28 100 éve, 1921-ben a kolozsvári Református Teológia 30 
hallgatójának részvételével megalakult az Erdélyi Ifjúsági 
Keresztyén Egyesület (IKE).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtés Népi időjóslások

22 Hétfő Gerzson  
Szt. Péter apostol székfoglalása

Gerzson – héber eredetű; jelenté-
se: az idegen, a száműzött.

22 Amilyen az idő ezen 
a napon, olyan lesz 
József-napkor is.

23 Kedd Alfréd, Szemere, Lázár, Tas  
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács.

23

24 Szerda Mátyás, Etel  
Szt. Mátyás apostol

Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24 185 éve, 1836-ban hunyt el Niklán Berzsenyi Dániel költő 
(*1776. május 7., Hetye [Egyházashetye]).

Ha Mátyás jeget 
talál, akkor töri, 
ha nem talál, akkor 
csinál.

25 Csütörtök Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 110 éve, 1911-ben született Kolozsváron Incze Andor föld-
rajzi szakíró (†1986. január 9., Kolozsvár). 
160 éve, 1861-ben született Kolozsváron Merza Gyula, 
az örménység kutatója, turisztikai szakíró (†1943. december 
15., Kolozsvár).

26 Péntek Edina, Géza, Izabella, Sándor, 
Győző  
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelenté-
se: állatbőr, bunda.

26

27 Szombat Ákos, Gábor, Bátor  
Szt. Leánder

Ákos – török–magyar eredetű; 
jelentése: fehér sólyom.

27

28 Vasárnap Elemér, Oszvald, Román, Ákos Elemér – vitatott eredetű; jelenté-
se ismeretlen.

28 100 éve, 1921-ben a kolozsvári Református Teológia 30 
hallgatójának részvételével megalakult az Erdélyi Ifjúsági 
Keresztyén Egyesület (IKE).
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Egy év a kolozsvári magyar színjátszás 
történetében: 1919

A mára már 228 éves kolozsvári magyar színjátszás történetének egyik leg-
nehezebb korszaka volt a két világháború közötti időszak, az a 22 év, amikor 
először kellett megtalálnia a túlélés módozatait kisebbségi színházként. Talán ez 
a magyarázata annak, hogy a színháztörténészek keveset foglalkoztak ezzel az 
időszakkal.1 Az 1918–1940 közti 22 esztendő első fele még Janovics Jenő igazga-
tása alatt telt el, míg a második 10 esztendőt Kádár Imre neve fémjelzi.

Az 1918-as események utáni 22 évet elsősorban a túlélés kényszere határozta 
meg, majd nyilván az a szándék, hogy az adott politikai-gazdasági helyzet kor-
látai között a magyar színjátszás megtalálja a számára és közönsége számára is 
megfelelő hangot. A változó politikai viszonyokhoz való alkalmazkodás, az egy-
re fojtogatóbb gazdasági körülmények és a 20. század elején jelentkező művészi 
irányvonalak sokszínűségének az útvesztőiben kellett felszínen maradni, túlélni 
és betölteni azt a szerepet, amely a nagy múltú magyar színjátszás intézményére 
hárult, mind a haladó művészi hagyományok folytatása vonatkozásában, mind a 
magyar közönség kultúra iránti igényességének a megtartása terén.

Azt követően, hogy 1918 novemberében Románia újra belépett az antant ol-
dalán a háborúba, majd a december 1-jei gyulafehérvári naggyűlés határozata-
inak következényeként elkezdődött a románok bevonulása az Osztrák–Magyar 
Monarchia részét képező Erdélybe. A  lakosság körében Kolozsváron is egyre 
nagyobb feszültség volt érzékelhető. A román csapatok karácsony napján érték 
el a várost. Ezzel egy rendkívül nehéz időszak vette kezdetét a magyar színház 
életében is. A hódító csapatok által elfoglalt területek hadműveleti színterekké 
váltak, ahol szükségállapotot, cenzúrát, éjszakai kijárási tilalmat, utazási korlá-
tozásokat vezettek be. A nem engedelmeskedőket katonai törvényszék elé idéz-
ték. Erdélyben a román csapatok előrenyomulásával párhuzamosan fokozatosan 
átszerveződött a közigazgatás, a román hódítók módszeresen átvették a hivata-
lokat, intézményeket. Az alkalmazottakat hűségesküre kötelezték, aki ezt nem 
volt hajlandó letenni, elbocsátották hivatalából. Ezzel a helyzettel kellett szem-
besülnie s megbirkóznia Janovics Jenőnek is, a Nemzeti Színház2 igazgatójának. 

1 Lásd Enyedi Sándor: Nemzeti színhátszásból nemzetiségi színjátszásba.In: Magyar színház-
történet 1920–1949. Főszerkesztők Bécsy Tamás és Székely György, szerkesztő Gajdó Ta-
más, 771—805.; Kötő József: Színházmozgalom 1918—1944. In: Kántor Lajos–Kötő József: 
Magyar színház Erdélyben 1919–1992. 15–55. 

2 A Kolozsvári Állami Magyar Színház akkori neve és státusa Országos Nemzeti Színház 
volt, Magyarország második nemzeti színháza.
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E  bonyolult időszak alaposabb megérté-
se céljából e tanulmányban az 1919-es 
esztendőt, azaz az első évet vizsgálom 
meg, amely a gyökeres változás kezdetét 
jelentette.

1918 karácsonyát követően egyre 
nehezebbé vált a színház működésé-
nek biztosítása. A  sokasodó nehézségek 
kulmináns pontja az volt, hogy 1919. ok-
tóber 1-vel kezdődően a magyar társulat-
nak el kellett hagynia a Hunyadi téri szín-
házépületet, amelyet az impériumváltás 
következtében államosítottak és a román 
színjátszás hajléka lett. Ez a pillanat nyil-
ván nem derült égből villámcsapásként 
következett be, már 1919 januárjában el-
kezdődött ennek az előkészítése.

A  Kolozsváron hetente megjelenő, 
színházközeli Színházi Ujság második 
számának hasábjain, amellett, hogy arról 

olvashatunk, hogy 1919 januárjától román katonai cenzúra alá estek az előadan-
dó darabok, még elég felhőtlen hangon írnak arról is, hogy a színház műsora 
tetszik a román tiszteknek is, akik előszeretettel látogatják a magyar színház 
előadásait, és „minden este a magyar közönséggel együtt tapsolnak”.3 A követ-
kező oldalon annak a híresztelésnek is nyomába erednek, hogy a városba román 
színtársulat érkezik, és hogy ki kell vonulnia a Nemzeti Színháznak a hajlékából, 
a Hunyadi téri épületből, mert ott állandó román színházat terveznek berendez-
ni. Ez ügyben Emil Isac írót kérték válaszadásra, lévén, hogy a felröppenő hírek 
szerint őt szemelték ki a román színház igazgatására. Emil Isac cáfolta a híreszte-
léseket.4 Azonban, mint tudjuk, szél fúvatlan nem indul, a hírek nem alaptalanul 
röppentek fel. Mert alig két hét múlva, február második hetében rövid híradást 
olvashatunk ugyancsak ebben az újságban arról, hogy Papp László,5 a Nemzeti 
Színház nagyra becsült tenoristája Emil Haţieganuval6 együtt Nagyszebenbe uta-

3 Színházi Ujság, Kolozsvár, 1919. január 11–17, 3. A Színházi Ujság legtöbb cikke mellől 
hiányzik a szerző vagy szignó. Néhány cikk alatt Walter Gyula neve olvasható. A lapszá-
mok szerkesztőiként az 1919-es esztendőben váltakozva Olajos Domokos, Miklós N. János, 
Walter Gyula neve jelenik meg.

4 I. m. 5. 
5 Papp László valós neve Pavel Constantin volt, a kolozsvári konzervatórium jeles tanárá-

nak, Faragó Ödönnek egyik legjobb tanítványa, aki nyugati színpadokon nagy sikerrel 
szerepelt, majd 1916-ban, kétévi budapesti szerződés után tért haza Kolozsvárra. A színla-
pokon Papp Lászlóként találjuk a nevét, egészen 1919. szeptember 30-ig, amíg aktív tagja 
volt a magyar társulatnak, és így ismerte a kolozsvári operakedvelő közönség is.

6 Jogász, politikus, abban az időben a Kormányzótanács tagja.

A fi atal Janovics Jenő
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ban erről a látogatásról faggatja a szerkesztő Papp Lászlót, aki hárít, valójában 
nem nyilatkozik. De ne szaladjunk előre a történésekkel.

Az 1919-es esztendő eseményeit Janovics egy naplószerű jegyzetbe tömörí-
tette, amely gépiratban, bekötve maradt meg az EME  Jordáky-hagyatékában, 
a következő címmel: Janovics Jenő: A magyar színészet története 1918. dec. 24-e és 
1919. okt. 4-e (a Színkörbe való átköltözés) között.7 Ugyanott több feljegyzésben 
emlékezik meg az 1919-es év történéseiről.8 Ezek alapján, a sajtóban megjelent 
hírekből, valamint a színház előadásainak dátumait és címeit nagyon pontosan 
megörökítő Műsorkönyvből9 a történések eléggé pontos kronológiáját állíthatjuk 
össze. E rövid tanulmány ezen események bemutatását tűzte ki célul.

Január 12-én, amikor az igazgató épp Budapesten tarózkodott, katonák lep-
ték el a színházat és egész napos házkutatást tartottak az irodájában és egyben 
a lakásán, lévén hogy Janovicsnak a színházban volt a magánlakása. Bár nem 
találtak semmi kompromittálót, az előadásokat január 21–28. között a Nagysze-
benben székelő román Kormányzótanács rendelete nyomán, a 24-i sztrájk ürü-
gyén betiltották.10

Február 25-én Romulus Streţiu tábornokot11 kinevezték a színház cenzorának, 
aki az első pillanattól katonai funkciójához illő szigorral látta el a megbízatását. 
Eleinte csak megfenyegette az igazgatót, hogy amennyiben olyan darabot játsza-
nak, amely borzolja a kedélyeket vagy tüntetésre izgat, az igazgatót hadbíróság 
elé állítják, de rövidesen egyre vehemensebben, sokszor mondvacsinált indokkal, 
máskor indokolatlanul vétetett le darabokat a műsorról. Sok esetben órákkal az 
előadás előtt tiltotta be az este játszandó darabot, és ezzel teljesen felborította az 
egész társulat életét.

Március 13-án Holban katonai parancsnok12 utasítására újra felfüggesztették 
az előadásokat, azzal az ürüggyel, hogy felborult a rend a városban, lévén hogy 
egy hóstáti magyar ember összetűzött egy régebbi román haragosával, és azt a 
lábán meglőtte. Másnap a Színkört is megszállta a katonaság. Talán azért, mert 
az köztudomásúlag alkalmas volt népesebb összejövetelek, nagyobb gyűlések tar-
tására, és attól félt a román katonai hatalom, hogy március 15-e alkalmából ott 
fognak tiltakozó gyűlést tartani a magyarok. Azt írja Janovics: „Március 16-án a 

7 Janovics Jenő kéziratai 81/1, Jordáky Lajos hagyatéka, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület kézirattára.

8 Uo. 81/3. 
9 Műsorkönyv 1909–1956, leltárszám: 981009, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Doku-

mentációs Tára.
10 A  sztrájkot az Erdélyi Szociáldemokrata Párt hirdette meg, tiltakozásul az ellen, hogy 

elhurcolták Kolozsvárról Apponyi kormánybiztost, és egyre gyakrabban vetettek fogdába 
vagy botoztak meg embereket azon a címen, hogy nem tartják be az előírásokat, vagy nem 
teszik le a hűségesküt.

11 Janovics többször hivatkozik rá a fent idézett feljegyzéseiben.
12 Ştefan Holban, az Erdélyt megszálló román csapatok (6. divizíó) vezére 1918-ban, 1921-től 

generális.
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Színkör továbbra is meg van szállva. A főtéren szuronyos katonák posztolnak, és 
mindenkit, aki ott körbe akar sétálni, durván inzultálnak.”13 Az előadások csak 
20-án indulnak újra. 19-én elhagyták a katonák a Színkör épületét is.

Március 17-én Pop Iulianhoz, a  város új polgármesteréhez átirat érkezett 
Nagyszebenből, hogy több középülettel együtt vegye át a Nemzeti Színház épüle-
tét is. 20-án éjjel fegyveres katonák zárták körül a színházat, vallatták az álmá-
ból felzavart Janovicsot, és átkutatták az épület minden zegzugát, eredménytele-
nül. Utólag kiderült, hogy egy Janovics számára ismeretlen Sulián György nevű 
székely zászlóst kerestek a színházban, aki vonaton Kolozsvár irányába utazván 
azt találta nyilatkozni, hogy fontos küldetésben van, a színházba kell mennie, és 
ott fog éjszakázni is.

A színház helyzete egyre sötétebben festett. Sok színész elment, a körülmé-
nyek nem tették lehetővé az új darabokhoz való hozzáférést, és amit játszani 
lehetett volna, annak előadását nem engedélyezte a cenzúra. Streţiu cenzor több-
ször is fi gyelmeztette Janovicsot, hogy ha bármi olyan előfordul a színpadon, ami 
tüntetésre adhat okot, a tábornok végképp bezárja a színházat. Túlnyomóan ope-
retteket játszott a színház, ami a román katonákat boldogította a leginkább.

13 Janovics Jenő kéziratai 81/3, 6. Jordáky Lajos hagyatéka, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület kézirattára.

A Kolozsvári Országs Nemzeti Színház társulata 1919-ben



2020–2021
FEBRUÁR266

V
IS

SZ
AT

EK
IN

TŐ Március 28-án egy román ki-
rályságbeli impresszárió jelent 
meg Janovicsnál egy katonatiszt 
társaságában, és közölte, hogy 
arra van megbízatása, hogy hang-
versenyeket, színházi és mozielő-
adásokat szervezzen a román kato-
naság jótékonysági alapja javára. 
Holban tábornok küldte, hogy be-
szélje meg ezt, és szükség esetén 
foglalja le ilyen célból a színházat. 
Első körben Jean Athanasiu ro-
mán baritonista felléptetését kér-
te, valamint azt is, hogy Janovics 
a mozik jegyárait emelje duplájá-
ra, és a bevétel felét adja át a jó-
tékonysági alapnak.14 Janovics ezt 
elutasította, így bezárták a mo-
zikat. Athanasiu a színlapok és a 
Műsorkönyv tanúsága szerint ápri-
lis 9-én, 12-én, és 15-én szerepelt 
mint vendég a Rigolettóban, a Tra-
viatában és az Álarcosbálban.

Március 29-én hajnalban Jano-
vicsot egy régi ismerőse költötte 
fel azzal a fi gyelmeztetéssel, hogy a Kormányzótanács ülésén elhatározták, re-
nitens viselkedése miatt letartóztatják. Janovics egy pillanatig sem kételkedett 
a hír kiszivárogtatójának szavaiban. Parlaghi helyettes igazgatóra hagyta a szín-
ház igazgatását, és miközben Némedy Mátyás könyvtáros kosárszámra hordta 
a kazánházba az iratokat és leveleket, a  legrosszabbra is felkészülve, Janovics 
Gidófalvi István közjegyző barátjához ment, hogy végrendelkezzék. Visszatérvén 
a színházba, ott Fekete Mihály várta feldúltan. Fekete, érezvén a pillanat veszé-
lyességét, arra biztatta a direktort, hogy vonuljon be az ideggyógyászatra. Ott 
már van néhány magyar ember, aki menedéket talált – emlékeztette Janovicsot. 
Felajánlotta, hogy megbeszéli a helyzet megoldásának e lehetőségét az ideg-
gyógyászat főorvosával, Lechner professzorral. Lechner megígérte, hogy másnap 
reggel felveszi Janovicsot a betegei közé. Fekete tanácsára Janovics éjszakára 
nem maradt a lakásában, hanem a klinika közelében, egy idős kardalosnőnél 
húzódott meg reggelig, majd jelentkezett az ideggyógyászaton. Azon az éjszakán 
valóban megjelent a katonaság a színházi lakásában, hogy letartóztassák, és min-
dent feldúltak, de nem találták meg. Lechner Károly professzor úr a zárt osztályra 

14 Uo.: 81/3, 7. 

Az utolsó csak magyar nyelven megjelenő színlap 
1919-ben
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internálta Janovicsot, ahol csak-
nem öt hetet töltött. A személyzet 
valóban vigyázott rá, ám a fala-
kon kívül zajlottak az események. 
A szigurancától és a rendőrségtől 
többször is próbálták elvinni őt 
kihallgatásra, de Lechner mindig 
megakadályozta. És úgy tűnik, eb-
ben elég tekintélye volt a profesz-
szornak, mert még az ellenőrzésre 
kiküldött román ezredorvost is 
meggyőzte „szakmai véleményé-
ről”, aki jegyzőkönyvet írt erről és 
úgy távozott.15 Janovics Shakes-
peare olvasásával foglalta le ma-
gát, egy Shakespeare-tanulmány 
megírásán dolgozott.

Április első hetében Holban 
fővezér ismét betilotta a színhá-
zi előadásokat. 3-án a színészek 
megemlékeztek a színész Janovics 
25 éves jubileumáról. A  Színházi 
Ujság így ír erről: „Most (…) nem 
lehet őt a helyzethez illő parádé-
val ünnepelni. Most csak meleg 

szóval kell megdicsérnünk a 25 éven át tartó művészi tevékenységét, áldozat-
készségét, lelkesedését, ízlését és szépet akarását.” A színészek nevében Hetényi 
Elemér és Sümegi Ödön látogatta meg a direktort és adta át a virágcsokor mellett 
a jókívánságokat.16

Április 9-én, kihasználva a professzor távollétét, két detektív behatolt a kór-
ház udvarára, és azt hangoztatva, hogy engedélyük van a professzortól, egyene-
sen a hadbíróságra vitték Janovicsot. Öltözködése közben egy orvossegéd nagy 
adag gyógyszert adott be Janovicsnak, amitől a kihallgatása meghiusult, vissza 
kellett vinniük a kórházba.17

Parlaghi Lajos, a helyettes igazgató, folyamatosan látogatta a direktort a kór-
házban, és tájékoztatta a színház körül történő eseményekről. A  hírek egyre 
lesújtóbbak voltak. A cenzúra akadékoskodott, a színház folyamatos működése 
nap mint nap megkérdőjeleződött, minden kiszámíthatatlan lett, az egész sze-
mélyzet léte bizonytalanságban lebegett. A bevétel egyre kevesebb volt, mert az 
előadásokat túlnyomórészt katonák látogatták, különféle ingyenes belépőkkel. 

15 Uo. 81/3.
16 Színházi Ujság, Kolozsvár, 1919. április 5–11. 4–5. 
17 Janovics Jenő kéziratai 81/3, 11. 

Május 8-tól csak kétnyelvű színlapok 
jelenhettek meg
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nész megbetegedett (Poór Lili, Nagy Ilonka, Pintér Böske, Szabados Piroska).
Május 3-án úgy tűnt, hogy csendesednek a kedélyek, Janovicsot meglátogat-

ta az ügyvédje, és közölte, hogy „egy kis áldozat árán kézen-közön” eltűntek a 
Janovics ellen szóló vádaskodó iratok, így ki lehet jönni a kórházból. Janovics 
megkönnyebbülése már-már eufórikus volt, de ez csupán egy napig tartott, mert 
másnap újra szuronyos katonák jöttek érte és bekísérték a hadbíróságra. Ott öt 
napig tartották egy zárkában, 15 más fogvatartottal együtt, a  földön szalma, 
a  sarokban kübli. Május 9-én engedték ki, anélkül, hogy közölték volna vele, 
hogy miért volt ott. Közben, május 6-án rendelet érkezett, hogy május 8-tól csak 
kétnyelvű plakátokon lehet hirdetni előadásokat. Május 8-tól egy másik rendelet 
értelmében csak úgy használhatták a részint Janovics tulajdonában, részint a 
zenészek tulajdonában lévő hangszereket az előadásokon, ha azért az igazgató 
bért fizet a román hadseregnek. A hangszereket a katonaság leltárba vette.18

Május 10-én a színház igazgatójához címzett, román nyelvű átirat érkezett, 
amelyben az állt, hogy május 14–16. között a bukaresti Nemzeti Színház vendég-
szerepel Kolozsváron. A színházat át kellett engedni a vendégszereplők számára. 
Valójában erre a napra időzítették annak a kormányzótanácsi rendeletnek az 
érvényesítését, amely szerint a román fennhatóságot erre az intézményre is ki-
terjesztik. A Kolozsváron megjelenő Ujság című napilap így tudósít erről (szerző 
megjelölése nélkül): „A városi prefektúrához már hetekkel ezelőtt érkezett egy 
rendelet a nagyszebeni Kormányzótanácstól, amelyben fel voltak sorolva mind-
azok a hivatalok, állami és közintézmények, épületek, amelyekre a román impé-
rium kiterjesztendő. Ezek közt voltak a tisztán kulturális és művészeti intézmé-
nyek, mint az egyetem, az összes állami iskolák és a kolozsvári Nemzeti Színház 
is.”19 Imre Sándor könyvében részletesen olvashatunk a történtekről, miszerint 
május 14-én Onisifor Ghibu, a  kultuszminisztérium államtitkára, Pop Iulian 
polgármester, Hossu Vasile városi főjegyző és Papp László (Pavel Constantin) 
megjelentek a színház igazgatói irodájában, hogy átvegyék az épületet minden 
ingóságával együtt. Janovics tiltakozására fegyveres átvételt helyeznek kilátás-
ba. A történtek jegyzőkönyvi megörökítése szerint Janovics hangsúlyozta, hogy 
őt magánjogi szerződése (melyet a magyar állam színügyi választmányával kö-
tött) nem hatalmazza fel, hogy átadja az ingatlant és az ingóságokat, tehát azt 
csak erőszakkal vehetik el tőle. Ugyanakkor kártérítés kérését helyezte kilátásba, 
annak a 300 családnak a számára, akiknek a színház ad megélhetést. Ghibu fel-
szólította Janovicsot, hogy a fent nevezett szerződésnek két példányát juttassa el 
tanulmányozás végett a Kormányzótanácsnak, valamint közölte, hogy a színház 
működésének felügyeletével Papp Lászlót bízták meg.20

18 Janovics Jenő: A magyar színészet története 1918. dec. 24-e és 1919. okt. 4-e (a Színkörbe 
való átköltözés) között. 8. In: Janovics Jenő kéziratai…

19 A kolozsvári Nemzeti Színház átvétele. Ujság, 1919. május 15. 3. 
20 Imre Sándor: Dr. Janovics Jenő és a színház. Kolozsvár, 1924. 166–170. 
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A  Színházi Ujság szerkesztője rögtön felkereste az újonnan kinevezettet és 
a hatásköréről kérdezte. Papp László így válaszolt a szerkesztő kérdésére: „Fel-
ügyeleti hatáskörrel ruháztattam föl, mondjuk úgy, hogy összekötő bizalmi szerv 
vagyok a színház jelenlegi igazgatója és a nagyszebeni Kormányzótanács között. 
Reám óhatják ruházni azt a szerepet, amelyet jelenben a színházi cenzor tölt be, 
de kijelentem, hogy ezt a szerepet a legliberálisabban fogom betölteni. A szín-
ház és köztem fennálló viszonyt úgy óhajtom kezelni, hogy se a közönség, se a 
direktor semmiféle változást ne érezzen. (…) Magát az intézményt mint állami 
tulajdont vették át, ami nem befolyásolja a művészi részt és nem érinti a direktor 
szerzett jogait. Minden megy úgy, mint eddig (…). Egyelőre ebben a szezonban. 
Messzebbre természetesen nem nyilatkozhatom, mert magam sem tudom, hogy 
mi lesz az illetékes körök álláspontja.”21

Papp László (Pavel Constantin) egyébként ebben az évadban továbbra is 
eljátszta szerepeit, és a színlapokon továbbra is Papp Lászlóként szerepelt. Ha-
sonlóképpen Bretán Miklós (Nicolae Bretan) is, aki végül még további két évig 
maradt énekművész a magyar színház kötelékében, mielőtt a román operatársu-
lathoz szegődött volna.

Az  illető periódus műsorát tanulmányozva a színház műsorkönyvében, 
amely egyik leghitelesebb dokumentum a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
DokTárában a színház működésére nézvést ezekről az évekről, azt láthatjuk, 
hogy valóban tovább működött a színház, kisebb-nagyobb szünetekkel. A Szín-
házi Ujság hangvételében sem találunk törést, ugyanabban a formátumban, 
ugyanazzal a szerkezettel jelenik meg továbbra is. A látszat mögött azonban ke-
mény harc folyik. Janovics mindent megpróbál, hogy életben tartsa az eddig 
érvényes rendet és színvonalat, és az ehhez szükséges anyagi kereteket: az épü-
letet, a berendezést, díszleteket, ruhatárat, könyvtárat, és minden felszerelést, 
amely a színház működéséhez elengedhetetlen. Időközben Papp László (Pavel 
Constantin) igyekezett meggyőzni Janovicsot, hogy békésen vonuljanak ki a 
Nemzeti Színház épületéből, majd látván, hogy a direktor hajthatatlan, a  tár-
sulatot próbálja meggyőzni, hogy forduljanak el Janovicstól és vonuljanak át a 
Nyári Színkörbe. Ám a társulat Janoviccsal szolidarizált.

Július 21-én Janovics Jenő Emil Haţieganuval22 és Tiberiu Brediceanuval23 
tárgyal hosszasan, majd ezt követően augusztus 10-i keltezéssel hosszú bead-
ványt fogalmaz a nagyszebeni Kormányzótanács részére.24 Egyezkedik. Előrebo-
csátja, hogy a Nemzeti Színház problémájába nem szeretne politikai szemponto-
kat vegyíteni, mert szerinte „ez tisztán művészeti és kulturális ügy”. Hogy neki 

21 Színházi Ujság, 1919. május 17–23. 4–5. 
22 1919. március 18-tól a Kormányzótanács vallás- és köznevelésügyi reszortfőnöke (şeful 

Resortului de Culte şi Instrucţiune Publică).
23 Zeneszerző, jogász, a  Kormányzótanács jólétügyi reszortfőnöke (şeful Resortului de 

Ocrotiri Sociale, secţia Artelor)
24 E memorandum tömör kivonatát közlöm a következő sorokban. Teljes szövege megjelent 

Imre Sándor: Dr. Janovics Jenő és a színház. Kolozsvár, 1924. 170–184.
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a Nemzeti Színházat jelenti. Hogy a kultúra és a művészet mind a magyarság, 
mind a románság számára szent kell hogy legyen. Emlékeztet, hogy a gyulafe-
hérvári határozat minden együtt élő népnek egyforma jogokat és minden nép 
kultúrájának egyforma szabadságot biztosít. A beadványban Janovics felidézi, 
hogy Haţieganu és Brediceanu is egyetértett azzal, hogy „joga van Kolozsvár-
nak a magyar színházhoz, tehát egyáltalán nem gondolnak annak elfojtására”. 
Janovics elismeri, hogy a román nemzet eddig elnyomott s ennélfogva elmaradt 
színházi kultúrájának is szüksége van Erdélyben egy állandó színpadra, de az-
zal nyilván nem tud egyetérteni, hogy ez a kolozsvári Nemzeti Színház legyen. 
Janovics hangsúlyozza, hogy a kolozsvári Nemzeti Színház nem adóból épült fel, 
és hogy szorosan véve nem is állami épület, tehát szerinte az új hatalom ezt nem 
államosíthatja.25 A beadványban átmeneti megoldásként azt kéri, hogy újíttassék 
fel és kapja vissza a Farkas utcai épületet, hogy biztosítsák számára ennek a 
30 éves bérlői jogát, valamint a saját tulajdonát képező Színkörnek a 30 évre 
szóló működési engedélyét. Kéri, hogy hiánytalanul megkaphassa a könyvtárat, 
amely amúgy is magyar nyelvű, valamint a díszletek, jelmezek és kellékek lega-
lább azon darabjait, amelyek magyar jelképeket tartalmaznak, lévén, hogy azt a 
majdani román társulat úgysem használja. Megjegyzi, hogy sok darab előadási 
jogát kizárólagosan ő birtokolja Kolozsváron, de hajlandó ezeket is alku tárgyává 
tenni.

Várakozással, bizonytalansággal és további zaklatásokkal teli hetek követ-
keztek.

A  Színházi Ujság értesülése szerint Janovics memorandumára szeptember 
16-án érkezett egy rövid, rideg hangú válasz, amelyet Poruţiu prefektus közölt 
Janoviccsal. Anélkül, hogy reflektáltak volna Janovics kérelmeire vagy ajánlata-
ira, egyszerűen értesítették, hogy október 1-től államosítják a Nemzeti Színház 
épületét. Az  ott létrejövő román színház élére Zaharia Bârsant, az  opera élé-
re Pavel Constantint (Papp László) nevezik ki igazgatónak. Ha Janovics leteszi 
a hűségesküt, továbbra is maradhat művészeti vezető a színház épületében.26 
Janovics szeptember 18-án kelt válaszában továbbra is tartja magát jóhiszemű 
elképzeléseihez, azokat megismétli, hangsúlyozván, hogy a háborús időkben sem 
lehet minisztériumi rendelettel eljárni egy olyan súlyú ügyben, amelyben csak 
törvény alapján lehetséges. Két nap múlva megérkezett a válasz. Egy határozott 
mondat: „Elismerem szeptember 18-án kelt átiratának vételét, és értesítem Önt, 
hogy mindenben fenntartom 5088/1919. számú szeptember 16-án kelt átiratom 

25 Janovics részletesen leírja, hogy mi fedezte a Nemzeti Színház építésének a költségeit: 
a Színházi alap adományai, a Farkas utcai színházépület ára, valamint az a banki kölcsön, 
amelynek amortizációját személyesen Janovics törlesztette és törleszti az átvétel pillana-
tában is. In: Imre Sándor: I. m. 172–174. 

26 Színházi Ujság, 1919. szeptember 20-tól 26-ig, 8. 
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határozatát. Tiberiu Brediceanu, reszortfőnök”27 – és ezzel végérvényesen eldőlt 
a Nemzeti Színház sorsa.

A közönség, Kolozsvár polgárai keveset tudhattak a színház körül zajló harc-
ról, hiszen a sajtóban a megszokott módon megjelent az egész hétre szóló műsor, 
és elővételben jegyeket is árusítottak.28 A Színházi Ujságban is a szokott rend 
szerint jelenik meg a színház műsora: szeptember 30-án, kedden Hamlet, októ-
ber 1-jén, szerdán Lili bárónő, október 2-én, csütörtökön Rigoletto, október 3-án, 
szombaton Balga szűz.29 Csak a helyszín vonatkozásában nem pontosít az újság-
hír, ugyanis az októberi előadások már nem a Hunyadi téri pompás színházépü-
letben, hanem a huzatos Nyári Színkörben kerültek színre. Azaz kerültek volna, 
mert az 1–2–3-ra tervezett előadások költözés miatt elmaradtak. A Színkörben 
október 4-én a Lili bárónővel kezdett a társulat.

A Hunyadi téri színház átvételének pontos procedúráját az Imre Sándor köny-
vében (is) közölt jegyzőkönyv örökítette meg.30 Az  események röviden ekkép-
pen követték egymást: a szeptember 30-án, kedden megtartott legendás Hamlet 
előadás után, annak ellenére, hogy az előadás a színészekre zúduló, folyama-
tosan felcsendülő tapsvihar következtében éjfél utánig tartott, és gyakorlatilag 
a rendőrség verte szét a közönséget, szerdán, október 1-jén reggel a kolozsvári 
Nemzeti Színházban összegyűlt a teljes társulat. Janovicsnál megjelent a város 
prefektusa, dr. Valentin Poruţiu és a polgármester, dr. Pop Iulian vezetésével az 
a bizottság, amely felszólította az igazgatót, hogy adja át az ingatlant és az ingó-
ságokat, mert attól a naptól magyar nyelvű előadások abban az épületben nem 
tarthatók. Janovics körömszakadtáig megpróbált ellenállni, de közölték, hogy 
engedetlenség esetén erőszakhoz folyamodnak. Végül, hogy elkerülje az atrocitá-
sokat, Janovics távozásra szólította fel a társulatának tagjait, és másnap reggel-
re megbeszélésre hívta őket a Színkörbe. Janovicsnak ismételten felajánlották, 
hogy tegye le az új hatalom iránti hűségesküjét, és maradjon művészeti vezető az 
államosított színház élén, de Janovics ekkor sem élt ezzel a lehetőséggel. Ellen-
ben kérte, hogy a személyes tulajdonában lévő díszleteket, ruhákat, könyveket 
és különböző színpadi felszereléseket megtarthassa, valamint hogy a társulat 
tovább játszhasson a Nyári Színkör épületében. Poruţiu közölte, hogy a magán-
jogi tárgyak tulajdonáról és a direktor lakhatásáról külön bizottság fog dönteni, 
a  Színkörben való játszást pedig akkor engedélyezi, ha a Kormányzótanácstól 
erre megfelelő utasítást kap.31

Másnap reggel, október 2-án a Nyári Színkörben gyűlt össze a társulat. 
Janovics emlékirataiból ismerjük azt a beszédet is, amelyet akkor tartott az 

27 Janovics Jenő kéziratai 81/3, 18…
28 Keleti Ujság, 1919. október 2., 3. 
29 Színházi Ujság, 1919. szeptember 27-től október 3-ig, 14. 
30 Imre Sándor: I. m. 189–193. 
31 Lásd még: Keleti Ujság, 1919. október 2., 3. 
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ám elszántsága megkérdőjelezhetetlen. Hogy mérlegelte az anyagi lehetőségeket, 
az  erkölcsi és emberi hozzáállások lehetséges változatait, és ezeket határozot-
tan, kertelés nélkül megosztotta munkatársaival, és döntés elé állította őket: itt 
maradnak, és vállalják a bizonytalanságot, vagy biztonságosabb színházat vagy 
várost keresnek maguknak. A Színházi Ujság így ír erről a napról: „Magyar Szín-
ház. A Nemzeti Színház átvétele következtében így hívjuk ezután a Múzsa szent 
hajlékát (…). A csütörtök délelőtti kilenc óra nevezetes dátum az erdélyi magyar 
színészet történetében. Avatásszerű ünnepélyességgel, szívből fakadó elhatáro-
zásokkal gyűlt össze a társulat (…). Janovics közölte az utasításokat. Beszéde 
során kijelentette, hogy érvényben tartja a szerződéseket és a gázsikat, csupán 
azt kéri, hogy fokozott munkával és szeretettel dolgozzanak.33

Október első napjai-hetei a lehetőségek keresésével teltek. Mi az a repertoár, 
amely eljátszható az új adottságokkal, a megmaradt művészekkel? Mivel lehet 
pótolni a bevételeket? Mert a telt házas Színkör sem tudta volna fedezni a szín-
ház napi kiadásait. Más forrásra viszont már régen nem számíthattak, hacsak 
nem annak tekintjük Janovics vagyonát, amelyet a filmjei forgalmazásából és 
a „mozgói”34 működtetéséből szerzett. Ekkor Janovics elhatározta az Uránia-
kabaré beindítását. Bátoríthatta ebben, hogy az utóbbi hónapokban meglehetős 
sikernek örvendtek azok a kabaré-kezdeményezések, amelyek Kolozsváron, nyu-
gati nagyvárosok példájára, a kor szellemének megfelelve kezdtek el működni: 
előbb a Fekete Mihály által vezetett Fekete-kabaré, majd a Belvárosi Komédia is 
sikereket könyvelt el. Alighogy megkapták a Kormányzótanács jóváhagyását az 
Uránia-kabaré beindításához és megtartották az első fellépést, majd közölték a 
következő hét műsorát,35 azt is beszüntették, mint a Magyar Színház működé-
sét. Az előadások október 29-től november 19-ig katonai parancsra szüneteltek.36 
Aztán a kalendarisztikus év végéig jászott folyamatosan a megmaradt társulat, 
„csak” a bizonytalansággal, cenzúrával, a kellékek, díszletek és kosztümök, új 
darabok hiányával, a hideggel és a pénztelenséggel kellett megküzdeniük.

Mielőtt befejezném az 1919-es esztendőnek a kolozsvári magyar színjátszás-
ra vonatkozó kronologikus áttekintését, arról a művészi kísérletről ejtenék még 
szót, amely az esztendő utolsó hónapjaiban zajlott. A  filmkészítő Janovics az 
embert próbáló időszak ellenére moziszkeccsek forgatásába kezdett, melyeket 

32 E beszéd szövege teljességében olvasható a Janovics és a kolozsvári magyar színház című 
tanulmányomban. In: Janovics Jenő 1872–1945, szerk. Zakariás Erzsébet, Kolozsvári Ope-
rabarátok köre 2015, 23–25. 

33 Színházi Ujság, 1919. október 4-től október 10-ig, 4. 
34 Akkoriban a mozikat mozgónak nevezték. Janovicsnak több mozija volt akkoriban, például 

az Apolló, az Egyetem Mozgó, az Uránia vagy az Astra Mozgó. Lásd Zakariás Erzsébet: 
Janovics, creatorul Hollywood-ului transilvan/az erdélyi Hollywood megteremtője/the creator 
of the Transilvanian Hollywood, 100–119. 

35 Színházi Ujság, 1919. október 25-től október 31-ig, 8. 
36 Műsorkönyv 1909–1956, 1919. október–november, a Kolozsvári Állami Magyar Színház 

Dokumentációs Tára, leltárszám 981009.
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előadásokba szándékoztak beépíteni. Többek közt a Mozitündér és a Két árva 
című színházi előadásokban jelent meg újra az az ötlet, amelyet Janovics e té-
ren úttörőként, már 1899-ben is használt a Mozgó fényképek című előadásában: 
a  filmjeleneteknek a színházi előadásba való illesztését.37 Az  1919-ben színre 
kerülő előadásokról és szkeccsekről Hetényi Elemér, a  szcenáriumok készítője 
beszélt a Színházi Ujságnak, a jeleneteket részletezve.38

Ez az inventivitás és folytonos kutatás azt példázza, hogy Janovics nemcsak a 
gyakorlati élet megoldásaiban volt praktikus és ugyanakkor elszánt és kitartó, de 
kreativitása és művészi elképzelései a legkritikusabb pillanatokban sem hagyták 
cserben. A kolozsvári magyar színjátszás talán elsősorban a Janovicshoz fogható 
vezetőinek köszönhette azt az erőt, amely révén képes volt a legnehezebb idősza-
kokban is továbblépni és megújulni, mint a hamvaiból feltámadó főnixmadár. Így 
volt ez mindig a története során, és reméljük, ezután is így marad.

37 Lásd erről részletesen: Salat-Zakariás Erzsébet: A fiatal Janovics és a Mozgó fényképek. 
Korunk, 2011, 12. sz., 80–87. 

38 Színházi Ujság, 1919. december 6-tól 12-ig, 5. „Jönnek a szkeccs-szerű szindarabok”
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Nagy Béla

Volt egyszer egy papírlemezgyár 
Kolozsvárott…

Általánosan elfogadott tudományos nézet szerint az emberi civilizáció meg-
jelenése elsődleges feltételének tekinthető a beszédképesség (nyelv) kialakulása. 
Az emberi közösségek fejlődése maga után vonta a beszéd (kommunikáció, infor-
mációcsere) rögzítésének szükségességét is. Így jelent meg, a tudomány mai ál-
lása szerint több ezer évvel ezelőtt, az írás. Az írásbeliség kialakulása, akárcsak 
a beszédképesség megjelenése, hosszú történeti folyamat, amely több lépésben 
alakult ki és vezetett a világon legelterjedtebb hangjelölő írásmódhoz, azaz a be-
tűíráshoz. Az írás rögzítéséhez az idők folyamán különböző eszközöket és anya-
gokat használtak, az adott korszak műszaki fejlettségének megfelelően, a kő, és 
agyagtábláktól kezdődően a papiruszig és az állati eredetű pergamenig. A mai 
szóhasználatban igen elterjedt kifejezést használva, az „adathordozók” fejlődésé-
ben az igazi áttörést a papír megjelenése hozta.

A papír útja

A papír is, mint megannyi más találmány (selyem, puskapor, porcelán stb.), 
a kínaiaknak köszönhető. A papír felfedezőjének neve, akárcsak a feltalálásának 
időpontja nem ismeretes, de föltehetőleg időszámításunk előtt már használták 
Kínában. Az  írásos források szerint Krisztus születése után 105-ben, az  akkor 
uralkodó kínai császár, Caj Lun nevű minisztere javaslatára elrendeli a papír 
bevezetését az addig használt jóval drágább bambusztáblák, illetve selyem he-
lyett. A papír előállításának titkát, akárcsak több fontos felfedezésükét, féltve 
őrizték, ami több évszázadon keresztül sikerült is. A papírkészítés fortélya végül 
egy buddhista szerzetes révén jutott ki először Koreába, majd később Japánba. 
Európába a papírkészítés mestersége arab közvetítéssel jutott el. A 8. sz. közepén 
zajló kínai–arab háború idején az arabok kínai hadifoglyok révén – a módszere-
ket most ne firtassuk – a papírkészítés tudásának a birtokába jutottak. Az első 
arab papírmalom Szamarkandban épül fel 761-ben. Az arab hódítókkal együtt a 
papírkészítés mestersége is fokozatosan terjedt Perzsián, Közel-Keleten keresztül 
Egyiptomba, illetve Észak-Afrikába. Innen jutott el aztán Spanyolországba, ahol 
az első papírmalom Valenciában létesült 1150 körül. Magyarországon az első 
papírmalom Lőcsén épül fel a 16. sz. elején (az 1520-as években).
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Hogyan készül a papír?

A könnyűnek egyáltalán nem mondható papírkészítés vagy a fehér mesterség 
a 18. század végéig elvileg nem sokat változott, annak ellenére, hogy a századok 
során számos újítást vezettek be, kisebb-nagyobb változtatásokat is eszközöltek. 
A papírkészítés módját tömörebben összefoglalni nem is lehetne, mint ahogy azt 
tette a német mesterdalnok, Hans Sachs (1494–1576) az alábbi, Bogdán István 
szakíró (1922–2001) által magyarra fordított kis versikében:

Rongyot gyűjtök a malomba,
vízi kerék gyorsan hajtja,
vágott rongyom összezúzza,
és a pépet vízzel húzva,
merek ívet, filcre teszem,
a sajtóval kipréselem.
Felakasztom, kisimítom,
fehér, fényes, így eladom.

A  merítésen alapuló papírkészítés több szakaszban, lépésben történt (szám 
szerint 72 a kínai módszer szerint). A folyamat a nyersanyag, az arab, illetve az 
európai eljárás szerint a rongy megválogatásával, feldarabolásával, majd több 
hétig tartó vízzel és mésztejjel történő rohasztásával, macerálásával (ismerős 
szó, nem?) kezdődött. Az így előkészített nyersanyagot a vízimalom kereke moz-
gatta fakalapácsokkal összezúzták (később a kalapácsok helyett bevezették a 
hollandinak elnevezett késes őrlőgépet), sűrű, nedves készpépnek nevezett masz-
szává alakították. Maga a tulajdonképpeni papírkészítés három alapvető műve-
letből állt: merítés, rakosás és fektetés (sajtolás). Első lépésben a merítő legény a 
merítőszitát függőlegesen benyomta a készpép vízzel hígított oldatával feltöltött 
kádba, majd vízszintesre fordította és rostáló mozdulatokkal kiemelte, vigyázva 
arra, hogy a szitán fennmaradó pép a lehető legegyenletesebben szétterüljön 
annak teljes felületén. Az így keletkezett vékony réteget, a már majdnem papírt, 
a rakosó a szitáról leemelte, egy filc (nemez) lapra borította és a rakosósajtóba 
helyezte. Ezt a műveletet 182-szer ismételték meg. Ezután lépett munkába a 
fektető, aki szétválasztotta a papíríveket a nemezlapoktól, majd a még nedves 
papírlapokat a nedvességsajtóba fektette. Újabb rövid préselést követően a pa-
píríveket szétválasztották, és szárítóköteleken napon vagy padláson megszárí-
tották. A  megfelelően kifehérített nyersanyagból készített, írásra szánt papírt 
ezután még újabb műveleteknek vetették alá. Miután enyves vízben megmártot-
ták, majd ismét megszárították, márványlapra helyezve mindkét oldalát simára 
sulykolták, csiszolták, széleit egyenesre eldolgozták.

A 19. századtól kezdve Nicolas Louis Robert (1761–1828) által 1799-ben fel-
talált papírgépnek köszönhetően a papírkészítés forradalmi változáson ment 
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keresztül. A francia feltaláló az addig használatos keretes szitát két forgó hen-
ger között mozgó, a szíjáttételhez hasonló elven működő, végtelenített szitával 
helyettesítette, amelyre a szerkezet egyik végén rávitték a folyékony készpépet, 
majd a másik végéről a még nedves papírt préshengerek közé irányították. Ez az 
újítás lehetővé tette az addigi kézi, szakaszos papírkészítés felváltását a folya-
matos, most már valóban annak is nevezhető papírgyártással. A papírgép folya-
matos tökéletesítése, a rongy mint nyersanyag fa cellulózzal való helyettesítése, 
a gőzzel történő szárítás és egyéb kisebb-nagyobb változtatások bevezetése le-
hetővé tették a termelékenység folyamatos növelését, illetve a ma használatos 
modern gyártási technológia kialakulását.

A kolozsvári papírgyártás kezdetei

Erdélyben az első papírmalom Brassóban épül fel a 16. sz. közepe táján. Ezt 
követően, nemsokára Kolozsváron 1563-ban, majd tíz évvel később Nagyszeben-
ben létesítenek papírgyártó műhelyt.

Az  első kolozsvári papírmalom Heltai Gáspár szász származású protestáns 
lelkész, író, műfordító, nyomdatulajdonos és egyben leleményes vállalkozó ne-
véhez fűződik. Kolozsvárra kerülvén, az evangélikus lelkészi tevékenysége mel-
lett, 1550-ben nyomdát alapít (Hoffgreff Györggyel közösen), ahonnan számos, 
többségében magyar és latin nyelvű mű (köztük saját írásai és fordításai) kerül 
forgalomba. A nyomda működtetéséhez szükséges papír előállítására 1563 körül 
papírmalom létesítéséhez kezd, amelynek felállításához és működtetéséhez Krak-
kóból hozat mestereket. A papírmalom 1564-ben kezdi meg működését, és állít 
elő, krakkói módszer alapján, jó minőségű papírt. Heltai Gáspár halálát (1574?) 
követően, kezdetben az özvegye, majd a fia felügyeli a malom működését. Ezután 
bérlők működtetik egészen a 17. század elejéig-közepéig (pontosan nem lehet 
tudni, meddig), amikor aztán valószínűleg háborús dúlások áldozatává válik.

Kincses városunk azonban nem sokáig marad papírmalom nélkül. A már any-
nyira nélkülözhetetlenné vált értékes termék előállítására rövidesen megkezdte 
működését a kolozsmonostori papírmalom néven ismertté vált papírgyártó mű-
hely. A  Malomárok, vagy ahogy akkoriban hívták, a Kis-Szamos partján lévő 
papírmalom létrehozása és kezdeti működtetése a jezsuiták nevéhez fűződik. 
A papír előállításához szükséges felszereléseket a felenyedi papírmalomból köl-
töztették át a kolozsmonostori templomdomb mögött felépült új épületbe. A pa-
pírmalom Nóé János, szintén felenyedi mester irányításával kezdi el működését. 
Igaz, hogy a fennmaradt írásos emlékeink csak 1741-ben tesznek említést a pa-
pírmalomról, de a feltételezések szerint az 1710-es évek végén már működik, így 
joggal állítható, hogy a kolozsvári papírgyártás folytonossága nem szakadt meg a 
Heltai-féle papírmalom megszűntével. A 18. század végén az időközben felújított 
papírmalom írópapírt, itatóst és kartonpapírt termelt. A ma már csak falaiban 
álló egykori papírmalom 1832-es felújításának emlékét egy ma is létező kőlap 
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őrzi, latin nyelvű szövegének magyar jelentése: „Az Erdélyi Nagyfejedelemség ta-
nulmányi alapja számára épült 1726-ban, tataroztatott 1832-ben.”

A 19. század során a papírmalom folyamatos működtetését bérlők, vállalko-
zók biztosították (Manvilovits Emanuel, Bogdánff y Gábor, Dietrich Sámuel és 
mások). A 20. század elején a malom még működött ugyan, igaz, már nem pa-
pírgyártásra használták, míg aztán a jobb sorsra érdemes egykori papírmalom 
műtárgynak tekinthető felszerelését és eszközeit megsemmisítették, az épületet 
pedig raktárrá alakították át. A ma műemléknek számító, CJ-II-m-B-07293-as 
sorszámú épület felújítására, fi gyelembe véve a körülményeket, sok remény 
nincs, és csak idő kérdése, hogy a még álló falak mikor dőlnek össze és válnak 
végképp felújíthatatlan romhalmazzá.

A kolozsvári papírlemezgyártás kezdetei

Kezdetben a papírkészítés az írásra alkalmas fehérített, enyvezett írópapírra, 
illetve az enyvezetlen, itatósként használt papírra korlátozódott. Később, a könyv-
nyomtatás és könyvkötészet megjelenésével és fokozatos elterjedésével a papírmal-
mok termékeinek választéka kibővül a fehérítetlen papírral és a különböző minő-
ségű és vastagságú papírlemezekkel. A fehérítetlen papírtermékekre aztán egyre 
nagyobb igény mutatkozott más szakterületeken is, mint pl. a kereskedelem vagy 
a különböző iparágak (cipőgyártás, bőröndkészítés, építőipar stb.) területén.

Az Első Erdélyi Papírlemezgyár fő épülete a Nádas partján
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A papírlemez iránti fokozódó igényt felismerve, 1879-ben Bucsi Ödön elindít-
ja Kolozsváron az első, papírlemez készítésére szakosodott műhelyt. A feltehető-
leg valahol a hóstátban, a Malomárok alsó szakaszának (papírlemez előállításá-
hoz nem feltétlen szükséges a tiszta víz) partján lévő kezdetleges kis papírmalom 
néhány hónap után, a tulajdonos halálát követően megszűnt működni. A műhely 
következő tulajdonosa, Suchan Venczel sem jár több szerencsével, rövid mű-
ködési idő után a malom teljesen leég. E kezdeti, balsikeres próbálkozások után 
1882-ben egy Puskás Albert nevű vállalkozó a Csermalom/Gorunului utcában 
beindítja a Malomárok vizét hasznosító papírmalmát. Ausztriából hozatott be-
rendezések (2 db őrlőgép, papírgép, présgép, kalander/mángorló) segítségével 
napi 200 kg csomagolópapírt és papírlemezt sikerült előállítania. Az alacsony 
önköltségnek köszönhetően a Puskás-féle malom termékei igen versenyképesnek 
bizonyultak a hasonló külföldi termékekkel szemben: 100 kg papírlemez ára csak 
13 Ft volt, míg a külföldi 18–24 Ft-ba került.

A kolozsvári papírlemezgyártás történetében az igazi előretörést az 1887-es 
év hozta. Ekkor ifj. Varga (vagy Warga) Dániel kolozsvári fakereskedőnek sikerül 
meggyőznie a gazdag órás és ékszerkereskedő Babos Sándort a papírlemezgyár-
tásban rejtőző, pénzügyi szempontból egyáltalán nem elhanyagolható lehetősé-
gekről, és rávennie, hogy közösen vásárolják meg Puskás Albert papírmalmát. 
Az új tulajdonosokról, bár az idő tájt Kolozsvár ismert polgárai voltak, jelenlegi 
ismereteink szerint nem sok életrajzi adat maradt az utókorra.

A társtulajdonosok

Ifj. VARGA DÁNIEL id. Varga Dániel gazdag tímármesternek volt a fia. A te-
kintélyes kolozsvári tímárnak a Széchenyi tér 42. szám (az akkor érvényben 
lévő számozás szerint) alatt volt háza és műhelye. Több alkalommal volt virilis 
tagja a város törvényhozó testületének. Fia, az ifjabb Dániel nem folytatta apja 
mesterségét, hanem a szintén jól jövedelmező fakereskedésbe vágott bele. Sa-
ját erdeiből kitermelt fával, keményfaszénnel kereskedett, de árult takarmányt 
(szénát, lucernát) is. A rendkívüli kereskedelmi érzékkel megáldott fiatalabbik 
Varga Dániel egyre gyarapodó vagyonát ingatlanok vásárlására fordította, me-
lyeket aztán busás haszonnal el- vagy bérbe adott. Az Oláh László szerkesztette 
1899. évi Kolozsvári Czím- és lakjegyzék szerint három háza is volt (Nagy u. 17. 
sz., Nagyszamos u. 1. sz., Csermalom u. 23. sz.), de számos kisebb-nagyobb be-
építetlen telekkel, földdel is rendelkezett a hídelvi és kétvízközi hóstátokban is. 
Akárcsak édesapja, ő is többször bekerül, 1895–1905 között folyamatosan, a vá-
ros törvényhozó testületébe. Az ő neve is rajta van azon az okmányon, amelyet 
1896. szeptember 30-án helyeztek be a később felállítandó Mátyás király-szobor-
csoport alapkövébe. Számos kulturális és polgári egyesület támogatója vagy tag-
ja. Így például 1892 márciusában 100 Ft befizetett tagdíj ellenében a kolozsvári 
Mentőegyesület örökös tagjává vált.
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BABOS SÁNDOR személyéről sem sok adat maradt fent az utókor számára, 
annak ellenére, hogy dr. Vályi Gábor egyetemi tanár, valamint Trandafir Miklós 
királyi pénzügyi fogalmazó mellett ő az, aki 1886 és 1917 között több mint 30 
évig virilis (l. Ferenczi Szilárd: Adatok a kolozsvári virilizmus történetéből). Ilyen 
minőségben a városi törvényhozás különböző szakbizottságainak tagja vagy ép-
penséggel elnöke és számos, a  város modernizálását célzó kezdeményezés ré-
szese. Így például 1894. január 7-én részt vett azon a „villamos értekezleten” 
mely létrehozta a „legnépszerűbb bizottságot” Szász Domokos ev. ref. püspök 
elnökletével, a villamos energia termelése és felhasználása céljából, „mely fényt, 
kényelmet és anyagi gyarapodást fog teremteni”. 1897 októberében pedig ő is 
aláírta azt a belügyminiszterhez címzett feliratot „a Béla major melletti ideigle-
nes vízszerző telep engedélyezése érdekében”, a város vízellátásának kiterjeszté-
se céljából. Neve ott szerepel a Mátyás király szobrának alapkövében elhelyezett, 
az  utókornak címzett levélen. Gazdag ember volt, mesés vagyonát állítólag a 
Híd utcai házának építésekor talált értékes kinccsel alapozta meg, amelyről az 
Ellenzék 1898. október 4. számában, Kincses Kolozsvár címen a következőket írja: 
„…ezelőtt 12 évvel a mai Wesselényi Miklós utcában a Babos Sándor háza építése 
alkalmával tömérdek régi ékszert, drágakövekkel kirakott, arany-, ezüstneműt 
találtak a jelenleg Sárga által bérelt bolt helyén. A talált kincsekből jutott a mun-
kásoknak, palléroknak s a tulajdonosnak. A talált kincsek néhai Fináli Henrik 
szerint, a 12. századból valók voltak.”

Elsősorban mint óra- és ékszerkereskedőt, illetve mint háztulajdonost (a Szé-
chenyi tér 1. szám alatt 1894–1895-ben épült, ma is álló gyönyörű szecessziós 
palotán kívül volt még háza a Klastrom és a Híd utcában is) tartották számon. 
De  ezen kívül a Deák Ferenc utca 22. sz. alatt Babos és társai cím alatt volt 
vaskereskedése is, melyben vasszekrényeket, konyhafelszereléseket, festékeket, 
gazdasági gépeket, sőt „legjobb gyártmányú, villamos öngyújtóval ellátott ben-
zinmotoros” cséplőgépeket is forgalmaztak.

Új telephelyre költözik a gyár

A tulajdonváltást követően a gyárnak csak jóindulattal nevezhető, mindössze-
sen nyolc alkalmazottat (három-három férfit és nőt, illetve két inast) foglalkoz-
tató papírmalom termelése az átszervezések és kisebb beruházások ellenére sem 
haladja meg az évi 60 tonnányi készterméket, amit 70 t rongy és papírhulladék 
feldolgozásából állítottak elő. A kis üzemben gyártott jó minőségű papírlemezre 
viszont egyre nagyobb kereslet mutatkozik nemcsak a kincses városban, hanem 
Erdély-szerte is. A növekvő kereslet kielégítésére, a gyár kapacitását fokozatosan 
növelve, az 1895–97-es időszakban a papírmalom termelése elérte az évenkénti 
100 t papírárut. A hangzatos Első Erdélyi Papírlemezgyár néven működő papír-
malom alkalmazottainak száma ekkora már eléri a 16 főt.
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A gyár további fejlesztésére a Csermalom utca 23. szám alatti telephelyen, 
a Malomárok vizének alacsony vízhozama, illetve a telek aránylag szűk méretei 
miatt további lehetőség nincs. Ennek tudatában a társtulajdonosok elhatározzák 
a gyár elköltöztetését megfelelőbb helyre. Erre 1898–99-ben kerül sor, méghozzá 
az ifj. Varga Dániel tulajdonát képező, a Lévai/Dumbrava Roşie utca torkolatához 
közel eső, a Nádas bal partján lévő telekre (lásd: Asztalos Lajos: Kajántó patak. 
Szabadság, 2016. okt. 4.). A választás valóban jónak bizonyult egyrészt a telek 
nagysága, illetve a Nádas-pataknak nagyobb energetikai potenciálja, másfelől 
a vasútállomás aránylagos közelsége miatt. Az újonnan felépített épületekbe az 
átköltöztetett gépek mellé külföldről hozatott újabbak is kerültek. Ezek működte-
téséhez szükséges meghajtóerőt a Nádas vize által meghajtott 24 LE-s vízturbina 
szolgáltatta. Ehhez persze gátat, a  patak kanyarulatát átvágó turbinaárkot és 
egyéb mederrendezési munkálatokat kellett végezni, aminek következtében a be-
ruházások összértéke elérte az 50 000 forintot. A gépek beüzemeltetéséhez és a 
gyártás beindításához, illetve felügyeletéhez Ausztriából megfelelő képzettségű 
szakembert is szerződtettek id. Johannes Hrasch/Hrásch János személyében. 
Az 1860-ban Grazban született szakember elfogadja a gyártulajdonosok által fel-
ajánlott szerződést, és családjával együtt Kolozsvárra költözik a gyár telephelyén 
(később a Nábob/Gladiolelor névre keresztelt utca 1. sz.) felajánlott szolgálati 
lakásba. Lépése mindkét fél számára hasznosnak bizonyult, több mint harminc 
éven keresztül, 1936-ban történt nyugdíjazásáig mint művezető nagy szakérte-
lemmel és hozzáértéssel végezte a papírkészítés műszaki irányítását.

A 20. század első éveiben a gyár 10-12 állandó alkalmazott és 20 napszámos 
foglalkoztatásával évi 180 t nyersanyag feldolgozásából 140 t kész papírt állít elő. 
Állami kölcsönből egy újabb, melegített hengerekkel ellátott kalandert, valamint 
egy gőzkazánt vásárolnak, ezzel a beruházások összértéke elérte a 100 000 Ft-
ot. A szárítás továbbra is természetes úton, jórészt a szabadban történik, ami a 
termelés növelhetőségét nagyban hátráltatta, akárcsak az energiaforrásként szá-
mító Nádas-patak vízhozamának ingadozása is. Így történhetett, hogy az 1904-es 
nagy szárazság következtében a gyár évi termelése 120 tonnára esett vissza, an-
nak ellenére, hogy a gyár kapacitása 270 t nyersanyag feldolgozását is lehetővé 
tette volna. Az időjárástól való függőség kiküszöbölése érdekében a tulajdonosok 
a gyár teljes felújítását és új alapokra való helyezését fontolgatják. Ezt a vállalat 
részvénytársasággá való átalakításával képzelték megvalósítani: a 2000 darab, 
100 korona névértékű részvényből 1200 rövid időn belül előjegyzésre is került. 
Ennek ellenére a terv végül is nem valósult meg, a gyár továbbra is Varga és 
Babos tulajdonában maradt. Hogy ők milyen arányban részesültek a vállalkozás 
tulajdonjogából, nem tudni, az viszont tény, hogy haláluk után a gyárat Varga 
Dániel két fia, László és legifjabb Dániel örökölte. Mivel még fiatalkorúak vol-
tak, a gyár igazgatása 1906-tól kezdődően gyámjuk, Jelen Gyula ügyvéd kezébe 
kerül. Az ő irányításával folytatódik a gyár fejlesztése: gépparkjának felújítása 
mellett üzembe állítanak egy 16 LE-s dízelmeghajtású villanymotort, és felépíte-
nek két újabb szárítót is.
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Az első világháború és az impériumváltás

Az  első világháború kitörése, illetve a háborús évek gazdasági recessziója 
nem érintik negatívan a gyár működését. A gyár termékeire ezekben az években 
is töretlen a kereslet, elsősorban a város egyik legnagyobb üzeme, a Renner-féle 
bőr és cipőgyár (később Dermata) jelentette a biztos felvevőpiacot. Abban, hogy 
a papírlemezgyár ezekben a zavaros években is megfelelő mennyiségű olcsó és 
jó minőségű papíráruval tudta ellátni a várost és Erdély egy részét, igen nagy 
szerepe volt az időközben végleg kolozsvárivá vált id. Hrásch Jánosnak. Az ő 
szorgalmának és szakmai hozzáértésének köszönhetően a gyár műszaki irányí-
tása folyamatosan biztosított volt, függetlenül a gyár tulajdonosainak vagy ve-
zetőinek személyétől. Kolozsvárra kerülése óta ő és családjának élete valósággal 
egybefonódott a gyár életével. Mivel feleségével és gyerekeivel együtt a gyár 
területén lévő szolgálati lakásban lakott, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a gyár 
jelentette számára az otthont. S hogy ez mennyire így volt, azt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az a tény, hogy a gyár tágas telkén valóságos mintaméhészetet 
hozott létre, ahova gyakorta kijártak az Erdélyrészi Méhészegyesület tagjai kü-
lönböző szakmai előadások alkalmával. Egyébként Hrásch János nevével ezek-
ben az években gyakran találkozhatunk e szakmai egyesület havonta megjelenő 
Méhészeti Közlöny című szaklapjának oldalain is.

A gyár alkalmazottai 1947-ben
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Az 1922-es esztendő jelentős évszám a gyár történetében: a vállalat irányí-
tását az időközben nagykorúvá vált valós tulajdonosok, a Varga testvérek ve-
szik át. A papírgyártásra szakosodott vegyész végzettségű László és a legifjabb 
Dániel nagy lendülettel látnak hozzá a gyár modernizálásához. Az első jelen-
tős változtatást a mesterséges szárításra való áttérés jelentette, de ugyanilyen 
fontos lépés volt még ugyanabban az 1923-as évben a gépek gőzerővel történő 
meghajtásának bevezetése is. A vízturbina-meghajtásról ezután sem mondtak le, 
melyre a továbbiakban tartalék energiaforrásként tartottak igényt. Újabb papír-
gépet helyeztek üzembe, valamint nagy teljesítményű présgépet is, melyet maga 
Varga László tervezett és gyártatott le a városban működő JUNAS gépgyárban. 
1926-ban a gőzgépet (lokomobil) gázmotorra cserélik le, de egy évre rá áttérnek 
az elektromos meghajtásra. A villamos energia drágulása miatt 1928-ban saját, 
60 LE-s dízelmotoros áramfejlesztő üzembe helyezésével oldják meg a gépek és 
az üzem energiaellátását. Ebben az évben a gyár már 400 t papírárut termel. 
Az 1930-as évek gazdasági válságának időszakában újabb beruházásokra nem 
kerül sor, a gyár termelése ezekben az években a 400 t/év körül stagnál. Újabb 
beruházásokat csak 1938-ban eszközölnek, aminek következtében a termelés el-
érte az 500 tonnás évi szintet. Időközben a 76 éves korában nyugdíjba vonuló 
id. Hrásch János helyét fi a, Hrásch Károly veszi át. A gyár művezetése jó kezek-
be került, az 1902-ben már Kolozsváron született Hrásch fi ú valósággal a gyár-
ral együtt nőtt fel, s apja mellett volt alkalma eltanulni a papírgyártás minden 
csínját-bínját.

A Karl Liebknecht nevét felvevő gyár 1954-ben
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A második világháború és az államosítás

Az újabb világháború kitörése és a kezdeti háborús események nem befolyá-
solták érezhetően a gyár működését. A gázolaj árának emelkedése viszont arra 
késztette a gyár tulajdonosait, hogy a villanyáram termelésére használt dízelmo-
tort gázmotorra cseréljék le. Az 1941-ben üzembe helyezett 100 LE teljesítményű 
elektromos generátor meghajtását biztosító gázmotorhoz az üzemanyagot bükkfa 
elgázosításából nyerték. Fa volt bőven a tulajdonosok erdeiben, így aztán ezzel 
a változtatással sikerült aránylag olcsón biztosítani a gyár működéséhez szüksé-
ges energiát. Sőt, a termelés növelése érdekében a nyersanyag (papírhulladék) 
őrlésére egy újabb típusú, függőleges tengelyű hollandert is üzembe helyeztek. 
Ezekkel az újabb beruházásokkal sikerült a vállalat kapacitását évi 720 tonnára 
emelni. A gyár fejlődését az amerikai légierő Kolozsvár ellen végrehajtott 1944. 
július 2-i kegyetlen bombatámadása szakította meg. A légitámadás során a gyár 
területére 14 bomba hullott, és az egyik épületet is találat érte. A gyárban a ter-
melés leállt, a front közeledtének hírére a tulajdonosok elmenekültek. A városba 
bevonuló szovjet–román alakulatok a gyárat hadizsákmánynak tekintik és lefog-
lalják. Élére egy háromtagú bizottságot neveztek ki. A bizottság, melynek tagjai 
Hrásch Károly, Kovács József és az illegalista Boca Gavril voltak, elsődleges cél-
jául a termelés újraindítását és a gyár működésének biztosítását tűzték ki. 1945-
ben, a háború befejeztével sikerül újraindítani a termelést, sőt 1947-ben a gyárat 

...és immár MUCART néven az 1970-es években
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kivonják az Ellenséges Vagyonokat Ke-
zelő és Ellenőrző Pénztár (román rövi-
dítése: CASBI) felügyelete alól, és visz-
szaszolgáltatják az időközben visszatért 
tulajdonosoknak. Mikor már úgy tűnt, 
hogy minden visszatér a régi kerékvágás-
ba, 1947. augusztus 30-án a fagázgene-
rátor kéményéből kipattanó szikra láng-
ba borítja a gyár épületének tetőzetét, 
amely teljesen leég. Az  épületet magát, 
valamint a berendezéseket sikerül ugyan 
megmenteni, de a termelés több hónapra 
ismét leáll. Mire a helyreállítás részlege-
sen ugyan, de megtörténik, jön az újabb 
katasztrófa, az 1948. június 11-i államo-
sítás. A  gyár a nemrég Román Népköz-
társaságnak kikiáltott állam tulajdonába 
kerül. Élére a Rosenfeld Jenő igazgató, 
Hódos Ferenc könyvelő és Hrásch Károly 
műszaki vezető alkotta háromtagú igaz-
gatóságot nevezik ki, amelynek irányításával a gyárban megkezdődik az immá-
ron szocialistának nevezett termelés. De ez már egy másik történet.

Zárszó helyett

Id. Hrásch János és fi a, Károly több mint fél évszázadon keresztül becsülettel 
és nagy szakértelemmel irányította a papírlemezgyártás nem is olyan könnyű 
folyamatát. A Hrásch család Kolozsvárra történt letelepedésével a gyár értékes, 
szinte nélkülözhetetlen szakembereket nyert, a város pedig dolgos és tisztességes 
polgárokkal gazdagodott. Cserében a kincses város a grazi származású Hrásch 
család számára megélhetést, nyugodt életet, haláluk után pedig végső megnyug-
vást a Házsongárdi temető biztosított. A  szépen faragott, rózsaággal díszített 
fehér márvány sírkővel megjelölt kettős sírt a Kolozsváron élő leszármazottak, 
a  Turánicz testvérek, Lajos és Péter, id. Hrásch János dédunokái gondozzák. 
Utóbbinak, Turánicz Péter barátomnak, volt munkatársamnak ezúton szeretném 
megköszönni, hogy felhívta a fi gyelmemet erre a ma már csak nevében létező 
egykori gyárra, és rendelkezésemre bocsátotta a tulajdonában lévő, jelen írás 
alapjául szolgáló forrásmunkát.*

* – chim. Flavius Buturca: Fabrica de cartoane MUCART Cluj – 90 de ani – 1882–
1972. Cluj, 1972 

Az egykori papírgyár romos víztornya és 
pusztuló környéke
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Szilágyi Adrien Rebeka

A 200 éves Farkas utcai színház

A kolozsvári magyar színtársulat, az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társa-
ság 1792. december 16-án alakult, a téli idény előadásait Rhédey Mihályné Jókai 
utcai báltermében, bérmentesen játszották. A következő évben már a főtéri Pata-
ki-ház báltermét bérelték, évi 600 forintért. Mivel ez az összeg túl soknak bizo-
nyult a társulat számára, egyre sürgetőbb lett egy állandó színtér felépítése, amit 
a gyarapodó kolozsvári közönség is igényelt. Ezért Színházi Bizottság alakult, 
amely 1801-ben megvásárolt egy Kültorda utcai telket, ám ez távol esett a város 
központjától, nem volt alkalmas otthont biztosítania Tháliának. A bizottság meg-
próbálta a vételárat visszaszerezni, de ez a folyamat perbe torkollott, amit húsz 
év után sem nyertek meg. A perrel párhuzamosan, 1803-ban gróf Teleki Ferenc, 
báró Wesselényi Miklós, báró Thoroczkay József, gróf Teleki Lajos és báró Bán-
ffy József megvásárolta a Református Gimnázium egyik Belfarkas utcai telkét a 
felépítendő színház számára, és átadta azt a bizottságnak. 1803-ban szerződést 
kötöttek Schütz Antal tervezővel és Alföldi Antal építésszel. A munkálatok azon-
ban nem zajlottak zökkenésmentesen. Az építést felügyelő gróf Teleki Ferenc és 
a színészetet támogató báró Wesselényi Miklós halála megnehezítette a munká-
latokat. A bizottság gyűjtést szervezett Erdély-szerte, amiből 14 072 forint és 68 
krajcár gyűlt össze. 1811-ben az országgyűlés által a nemesekre kirótt adóból 
befolyt összeget szánták a felépítendő színházra, majd páholyokat és részvénye-
ket értékesített a bizottság, azonban az ezekből befolyt összeg nem volt elegendő 
a színházépület befejezésére, belterének berendezésére, így az építkezés leállt. 
Csak 1820-ban folytatódott, amikor a guberniumnak és a városnak köszönhető 
kölcsönből kellő anyagi támogatás gyűlt össze a Farkas utcai színház befejezésé-
re, ami mindent egybevetve összesen 58 ezer forintba került.

1821. március 12-én került sor az első magyar kőszínház megnyitására. 
Petrichevich-Horváth Dániel színész köszöntőverset szavalt, majd az ő fordításá-
ban és címszerepében játszotta el az Erdély főrendjeinek tagjaiból álló társulat, 
tapsviharok közepette Carl Theodor Körner Zrínyi című darabját, majd Szentjóbi-
Szabó László Mátyás királyát. A megnyitót követően a társulat tagjai a színház 
ruhatárának ajándékozták a jelmezként szolgáló nemzeti öltözeteiket. A jeles na-
pon kétszáz gyertya világította meg a nézőteret és a színpadot, amit a későbbiek-
ben százra csökkentettek, és felszereltek 12 darab petróleumlámpás csillárt is a 
nézőtér fölé. Az első magyar kőszínház külső megjelenése is méltó volt a benne 
új lángra ébredt színjátszáshoz. A barokk épület homlokzatát tölgyfa ajtók és pil-
lérek emelték ki, oromzatán három ovális ablak között ,,Magyar Nemzeti Színház 
1821–1865” felirat jelezte Thália otthonát. A nézőteret 800 ülő- és 600 állóhely 
alkotta, a  földszinti és emeleti páholyok száma összesen 50 volt. A kolozsvári 
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EK színpad a bécsi Theater an der Wien, 
a  kor egyik legkorszerűbb színházáéra 
hasonlított, három süllyesztővel látták 
el, illetve szekérrel is fel lehetett rá haj-
tani. Mindezt mintegy megkoronázta a 
színpad fölötti erdélyi címer, amelyet 
1885 júliusában a magyarországira 
cseréltek le. A  megnyitót követően és 
a következő négy évtizedben a színház 
épületét csak a színpad és a nézőtér ké-
pezte, s csupán 1865-ben újították fel 
Kagerbauer Antal tervei alapján és épí-
tettek hozzá egy emeletes melléképüle-
tet, amelyben irodák, pénztár, öltözők, 
ruhatár, szertár és könyvtár kapott he-
lyet. A páholyok díszes bebútorozása is 
ebben az évben zajlott. Ugyancsak 1865 
májusától kezdtek el fűteni, miután ,,…a 
közönség nem ritkán érzett szánalmat, 
midőn színésznőinket a színpadon dide-
regni látta kemény telek alkalmával”.

1834. szeptember 6-án, Egressy Gá-
bor és Déryné Széppataki Róza főszereplésével mutatták be Katona József Bánk 
bánját, amely az 1814-es, Döbrentei Gábor által meghirdetett kolozsvári pályá-
zatra érkezett be. A mű a későbbiekben egybefonódott a kolozsvári színjátszás-
sal; sikerét Ferenczi Zoltán színikritikus így méltatta: „…a (…) Kolozsváron tar-
tott előadás vetette Bánk bánra az első fényt, mely csakhamar elárasztotta egész 
hazánkat”.

Az 1848–49-es szabadságharc idején a társulat bevonult katonának, a színház 
kénytelen volt bezárni. 1848 karácsonyán, Bem tábornok Kolozsvárra érkezése-
kor átirányították őket a színpadra, és utasították a társulatot a folyamatos ját-
szásra, ám rövid idő elteltével a legtöbben visszaszöktek a harctérre.

A kolozsvári kőszínház társulatának repertoárja főleg népszínműveket, pró-
zai darabokat, operetteket, operákat sorakoztatott fel. Ez utóbbira azonban ke-
vesebbszer került sor, főleg anyagi okok miatt, ugyanis az állandónak nevezhető 
zenekart pótolva az 1870-es évektől a konzervatórium és a császári és királyi 
51. gyalogezred zenészeit is meghívták. A népszínművek állandó teret hódítottak 
maguknak a kolozsvári színpadon, folyamatos volt a budapesti népszínházi mű-
vészek vendégszereplése, a helyiek körberajongása: Blaha Lujza visszatérő ven-
dégként, Szentgyörgyi István közönségkedvencként tündökölt. A műfaj korabeli 
népszerűsége abban is tükröződik, hogy a kolozsvári társulat – főleg a Szigligeti 
Ede-, Tóth Ede- és Csepreghy Ferenc-életműből válogatott – népszínműivel 1880. 
április 28. és június 6. között a bécsi Ringtheaterben vendégszerepelt. A turnét 
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helyi vállalkozók és az 
igazgatóság támogatta, 
ennek köszönhetően a 
társulat új díszletekkel és 
jelmezekkel utazhatott.

A  kolozsvári magyar 
színház aranykorát Ditrói 
Mór teremtette meg igaz-
gatása alatt (1887–1896). 
Budapesti mintákból ih-
letődve Csiky Gergely- 
és Jókai Mór-ciklusokat 
szervezett 1891 január-
jától februárjáig, majd 
Shakespeare műveiből alkotott előadás-sorozatot, amelyet a londoni Life Magazin
is magasztalt. Ditrói történelmi tablókat, élőképeket is rendezett: 1888 húsvét-
ján Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt festményét mutatta be főurak sze-
replésével. A társulat nyaranta Nagyváradon vendégszerepelt, év közben pedig 
hetente játszottak klasszikus Molière- és Schiller-darabokat, énekes játékokat, 
olyan közkedvelt színészek szereplésével, mint E. Kovács Gyula, Laczkó Aranka 
és Szentgyörgyi István. A helyiek mellett számottevő volt a külföldiek vendég-
szereplése is: az olasz Gustavo Salvini és társulata (1896 és 1897), a  svéd Ida 
Aalberg (1880), az Óbajor Passió Társulat (1884), illetve a japán Arbre-féle tár-
sulat (1885) is ellátogatott az első magyar kőszínházba. Ugyancsak Ditrói Mór 
igazgatása alatt, 1892. november 11-én ünnepelte a hivatalos kolozsvári magyar 
színjátszás a századik évfordulóját. A centenáriumi ünnepség előestéjén Katona 
József Bánk bánját mutatták be. Másnap a Rhédey-ház falába illesztett emléktáb-
lát leplezték le, majd ünnepi gyűlést tartottak a vármegyeházban és díszebédet a 
Redutban. Este a színház díszelőadás-sorozatnak adott helyet: a közönség Káldy 
Gyula Ünnepi nyitányát, Jókai Mór Prológját, Ferenczi Zoltán Száz év előttjét, 
magyar dalműveket, A jártas-költes vőlegény című vígjátékot, majd Lavotta Já-
nos Szigetvár ostroma kísérőzenéjére a Zrínyi esküje és Zrínyi kirohanása élőké-
peket kísérhette fi gyelemmel, zárásként pedig a Himnuszt énekelték együtt a 
társulattal.

1896-ban Ditrói Mór a Vígszínházhoz szerződött, több színésszel együtt, ami 
megviselte a kolozsvári színjátszást. 1900-ban azonban Janovics Jenő lett a szín-
ház művészeti vezetője egy évadra. Már 1899. január 3-án az ő rendezésében és 
főszereplésével mutatták be Oscar Blumenthal és Gustav Kadelburg Mozgó fény-
képek című bohózatát, ami alatt levetítettek 12 rövidfi lmet is, köztük a Lumiére-
fi vérek lyoni stúdiójában, a Vígszínház megrendelésére készített Siófoki kalandot. 
Január 22-én a kolozsvári Nemzeti Színházban vetített le Benkő (Stein) M. ván-
dormozis tizennyolc szkeccset a Szenes legény, szenes leány operett kíséretében, 
három óra leforgása alatt, a színházi előadások jegyárának feléért.
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EK A  színházépület ápo-
rodott levegője és tűzve-
szélyessé válása miatt a 
rendfenntartók, tűzoltók 
és hatósági orvosok 1904-
től sürgették a kiköltö-
zést. 1905-ben, pályázati 
kiírás nélkül Tisza István 
igazgatónak nevezte ki 
Janovics Jenőt, mind az 
utolsó évadra, mind a 
költözés utáni időszakra. 
Janovics tiltakozott a be-
zárás ellen: ,,…mennyi 

tűz világított és lángolt ezeken a deszkákon izzón, forrón, sisteregve – ha azoktól 
nem gyulladtak meg a szúette deszkák, éppen egy eldobott gyufaszál szítja majd 
lángra őket?” Az utolsó évad Farkas Ödön Magyar nyitányával és az új igazgató 
fogadalomtételével vette kezdetét. Janovics az első magyar kőszínház utolsó éva-
dában megújította a kolozsvári színjátszást: kiemelkedő igazgatói, rendezői mun-
kát végzett, illetve kéthetente ifjúsági előadásokat szervezett. Rendszeres opera-
műsora is volt a kőszínháznak, ezekben külföldi vendégek (a francia Yvonne de 
Tréville és a svéd Svärdström Valborg) is szerepeltek. A Farkas utcai színháztól 
1906. június 17-én búcsúzott a kolozsvári közönség, a Bánk bánt tekinthették 
meg, Hidvégi Ernő, Jászai Mari, Szentgyörgyi István, és Janovics Jenő főszerep-
lésével. Az új, Hunyadi téri színház avatóünnepségének előestéjén, 1906. szep-
tember 6-án egy utolsó eseményt szervezett Janovics a Farkas utcai épületben. 
A  színház történetéhez kapcsolódó darabra helyezték a hangsúlyt: Zichy Géza 
Ünnepi nyitányával, Ruzitska József több dalával, majd Lavotta János Zrínyijé-
nek nyitó- és zárójelenetével, végezetül pedig Váradi Antal Búcsújával köszöntek 
el a Farkas utcai kőszínháztól. Janovics Jenő tudatában volt annak, hogy csak 
úgy tudja majd igazgatóként az új épületet megtölteni élettel, ha továbbviszi a 
Farkas utcai színház szellemiségét. Ezt szimbolikusan is megtette: „S akkor én a 
színpadnak egy kicsi, korhadt deszkalapját lefeszítettem. (…) Azt másnap reggel 
elvittem az új színházhoz. Az építésvezetőt kértem, hogy ezt az ócska kis deszka-
lapot ékeltesse be az új színpad sima, fénylő deszkái közé. (…) Sok víz csobogott 
le azóta a Szamoson. A régi deszkázatot újakkal cserélték fel. Az a kis korhadt 
emlék szétmállott vagy elégett. Ha szétmállott, porszemei szállanak szerte és 
termékenyítenek. Ha elégett, pernyéjét hordja a szél, gyújt és világít. De minden-
képpen él és parázslik a szívekben.”

A Farkas utcai épületet az egyetem vásárolta meg és növénytani raktárnak 
használta. 1919. május 14-én Onisifor Ghibu államtitkár arra utasította a magyar 
társulatot, adják át a Hunyadi téri épületet. Ezt megtagadva, a nyári szabadság 
idején is tovább játszottak, Janovics pedig kérte, hogy a Kormányzótanács adja 



289FEBRUÁR

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

el vagy bérbe neki a Farkas utcai épületet. Kérését nem vették figyelembe, a szín-
házat 1935-ben bontották le, helyére a ma is látható modernista stílusú épület 
került, amelyet 1937 júniusában, II. Károly jelenlétében avattak fel. A későbbi-
ekben a Filharmónia székhelye, majd az Egyetemiek Háza lett, sőt, az 1940-es 
években a Mátyás háza nevet is felvette rövid időre.
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Február 13-án Kádár Tibor (1921–1998) közgazdászra és sportolóra emlé-
kezünk születése századik évfordulóján. A kolozsvári egyetemen 1949-ben 
szerzett közgazdászi képesítést, majd 1953-ban elvégezte a bukaresti Test-

nevelési Főiskolát is. Ökölvívóedzői és pontozóbírói képesítést szerzett. 1935-től 
az 1940-es évek elejéig számos erdélyi és magyar bajnokságon ért el középsú-
lyú kategóriában I. vagy II. helyezést. 1957-ig edző és tornatanár, utána 1981-
es nyugdíjazásáig a kolozsvári Írisz porcelángyár közgazdásza. Amatőr szobrász 
volt. Saját fejszobrával díszített betonsírja a II. A parcellában található.

Február 17. Diviaczky Rezső (1876–1971) festőművész, rajztanár halálának 
az 50 éves fordulója. Nemesi származású, tízgyermekes kereskedőcsaládban szü-
letik Budapesten, iskoláit is ott végzi, majd 1895-ben beiratkozik az Országos 
Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképzőbe, ahol 1899-ben szerez taní-
tóképző intézeti, polgári iskolai és ipartanműhelyi rajztanári képesítést. Három 
évig Gyergyóditróban a Polgári Fiúiskolában tanít, itt ismeri meg jövendőbeli 
feleségét. 1902–1912 között a sárospataki Állami Tanítóképző Intézet rajztanára. 
Onnan helyezteti át magát a kolozsvári tanítóképző és tanítónőképző intézetek 
rajztanári állásába. Innen utóbb átpályázik a Római Katolikus Főgimnáziumhoz, 
ahol 1937-ben nyugdíjazzák. Festőművészként tökéletes rajztudás és színkezelés 
jellemzi. Remek akvarellista. Főleg Erdély különböző tájait, híres épületeit örö-
kítette meg. Sírja a Béldi-kripta közelében található.

Február 24-én Bethlen Kata
(1810–1871) grófnőre emlékezünk 
halálának másfél százados évfordu-
lóján. Az  iktári Bethlen-kriptában 
nyugszik, melyet bátyja, Bethlen 
Domokos gróf építtetett. Ők voltak a 
család utolsó leszármazottai. Mind-
ketten az oltárrész két oldalán kap-
tak helyet. Kata asszony édesanyja 
unitárius vallását örökölte, s  így 
nem a legtalálóbb helyre került. 
Gyászjelentése 61 évesnek említi, 
úgyhogy téves a genealógiai mun-

kákban szereplő 1814–1815 körüli születési dátum. Első férje göncruszkai gróf 
Kornis Mihály, udvari kamarás, az MTA igazgató tagja volt. Házasságukból négy 
gyermek született. Kata asszony 1840-ben másodszor is férjhez ment losonci – 
akkor még báró – Bánff y Miklóshoz, akitől aztán egy leánya, Erzsébet, és egy 
fi a, György született. A grófnő Pesten halt meg, Kolozsvárra szállították, s itt a 
Király utcai Toldalagi–Korda-palotában ravatalozták fel. Kriza János unitárius 
püspök temette. Halálával az iktári Bethlen család leányágon is kihalt. Mind ez a 
kripta, mind kolozsvári palotája a második férje családjára, a Bánff yakra szállt. 
Az impozáns neoromán kripta restaurálását évek óta a Házsongárd Alapítvány 
végezteti.
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Reményik Sándor

Eredj, ha tudsz!

  Egy szívnek, mely éppúgy fáj, 
  mint az enyém

Eredj, ha tudsz… 
Eredj, ha gondolod, 
Hogy valahol, bárhol a nagy világon 
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, 
Eredj… 
Szállj mint a fecske, délnek, 
Vagy északnak, mint a viharmadár, 
Magasából a mérhetetlen égnek 
Kémleld a pontot, 
Hol fészekrakó vágyaid kibontod. 
Eredj, ha tudsz.
Eredj, ha hittelen 
Hiszed: a hontalanság odakünn 
Nem keserűbb, mint idebenn. 
Eredj, ha azt hiszed, 
Hogy odakünn a világban nem ácsol 
A lelkedből, ez érző, élő fából 
Az emlékezés új kereszteket.
A lelked csillapuló viharának 
Észrevétlen ezer új hangja támad, 
Süvít, sikolt, 
S az emlékezés keresztfáira 
Téged feszít a honvágy és a bánat. 
Eredj, ha nem hiszed.
Hajdanában Mikes se hitte ezt, 
Ki rab hazában élni nem tudott 
De vállán égett az örök kereszt 
S egy csillag Zágon felé mutatott. 
Ha esténként a csillagok 
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak, 
Meglátogatták az itthoni árnyak, 
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák, 
A szívét kitépték. 
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Eredj, ha tudsz.
Ha majd úgy látod, minden elveszett: 
Inkább, semmint hordani itt a jármot, 
Szórd a szelekbe minden régi álmod; 
Ha úgy látod, hogy minden elveszett, 
Menj őserdőkön, tengereken túlra 
Ajánlani fel két munkás kezed. 
Menj hát, ha teheted.
Itthon maradok én! 
Károgva és sötéten, 
Mint téli varjú száraz jegenyén. 
Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De itthon maradok.
Leszek őrlő szú az idegen fában, 
Leszek az alj a felhajtott kupában, 
Az idegen vérben leszek a méreg, 
Miazma, láz, lappangó rút féreg, 
De itthon maradok!
Akarok lenni a halálharang, 
Mely temet bár: halló fülekbe eseng 
És lázít: visszavenni a mienk! 
Akarok lenni a gyujtózsinór, 
A kanóc része, lángralobbant vér, 
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig 
Hamuban, éjben.
Míg a keservek lőporához ér 
És akkor…!!
Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De addig, varjú a száraz jegenyén: 
Én itthon maradok.

   1918. december 29.



293FEBRUÁR

SPO
RTBoros Miklós

Nyolc és fél hónap Európában

A videobíró által kiszúrt apró szabálytalanságon múlott, hogy a CFR futball-
csapata nem érte el történelme legjobb eredményét az európai kupákban, ám 
a 2019–2020-as szezon így is a fellegvári klub leghosszabb nemzetközi mérkő-
zéssorozatáról szólt. Az  egy évvel korábban még a luxemburgi Dudelange el-
len arcpirító kettős vereséggel búcsúzó kolozsvári csapat most történelme során 
másodszor eljutott az Európa Liga tavaszi, egyenes kieséses szakaszába, ahol 
két döntetlennel (1-1 és 0-0), az itthon kapott gól miatt esett ki az ötszörös győz-
tes Sevilla ellen – miután a visszavágón nem adták meg Păun 87. percben lőtt 
gólját.

Ugyan a koronavírus-járvány miatt a kupakaland aligha (vagy csupán augusz-
tusban) folytatódott volna, ám a bordó-fehér szurkolóknak a glasgowi (kétszer 
is), prágai, rennes-i vagy római túrák felejthetetlenek maradnak. Pedig 2019. 
július 9-én, amikor a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének első meccsén a CFR 
1-0-ra kikapott Asztanában (na oda tényleg nem utazott el egyetlen kolozsvári 
focirajongó sem), kevesen hitték, hogy még 233 nap múlva is versenyben lesz a 
csapat. Főleg, hogy a visszavágón is a kazahok lőtték az első gólt, de aztán bein-
dult Billel Omrani. A francia–algériai csatár vágott egy mesterhármast az Asz-
tanának, egy héttel később győztes gólt szerzett a Maccabi Tel-Aviv ellen, majd 
a máris legendássá váló Celtic elleni 4-3-as siker alkalmával is vágott kettőt.

A skót bajnokkal az Európa Liga csoportkörében is újra összekerült a CFR, 
miután a BL utolsó selejtezőkörében a Slavia Prága elvitte előle az igazán nagy 
pénzzel és dicsőséggel járó továbbjutást, de a nagynevű ellenfelekből a kiseb-
bik sorozatban is bőven jutott a kolozsváriaknak. Tizenegy évvel az AS Roma 
után az olasz főváros másik csapatát is legyőzte a CFR (megint Omrani fejelte a 
győztes gólt), aztán oda-vissza elverte a francia kupagyőztes Rennes-t, majd dec-
emberben másodszor is a Celticet. A csoportkörben Omrani helyett már a lassan 
klublegendává érő Ciprian Deac volt a főszereplő, 3-3 góllal és gólpasszal – az itt 
szerzett hét CFR-találatból csak egyben nem volt benne.

A  legjobb 32 között a sors(olás) az egyik legnehezebb ellenfelet, a  Sevillát 
hozta – miközben az urnában akkor még benn volt a Linz vagy a Malmö. A CFR 
azonban felnőtt a feladathoz, egyik meccset sem vesztette el, és ha a visszavágón 
a videobíró nem szúrja ki Lacina Traore apró kezezését Păun gólja előtt, most 
történelmi eredményről szólna ez az írás.

Így csak egy szép és emlékezetes sorozatról szól, amelynek köszönhetően a 
csapat a bajnokságban is magas szinten teljesítve, mindvégig az első helyen állt. 
A rengeteg tapasztalt játékos (a nemzetközi meccseken rendre 30 év körül volt 
az átlagéletkor) és a rendkívül mély keret olyan variációs lehetőséget biztosított 
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Dan Petrescu edzőnek, hogy sokszor szinte a teljes csapatot kicserélhette egyik 
meccsről a másikra, mégis jött a győzelem.

Azt mondják, a jót könnyű megszokni – ezért a járvány miatt egyelőre isme-
retlen időpontban induló 2020–2021-es európai kupaszezonban is jó lenne ilyen 
sok és ilyen szintű nemzetközi meccset látni a Fellegváron. 
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Demeter János emlékeiből

Demeter János (1908–1988) ifjúkori emlékezéseinek színhelye Sajóudvarhely, 
a Bethlentől nem messze eső település, ahol édesapja ez idő tájt állástalan jegyző. 
Kolozsvárra később kerül, egyetemre, jogot végez. Előbb az Erdélyi Fiatalok köré-
hez csatlakozik, de hamarosan balra tolódik és tagja lesz az illegális kommunista 
pártnak. 1944 októbere után a város helyettes polgármestere lesz, jelentős szerepet 
vállal a romeltakarításból, az élet újraindításából. Mikor könyve megjelenik, már a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem tekintélyes prorektora, jelentős tudományos mun-
kásság áll mögötte…

A pap az oltár legfelső lépcsőfokán állott – mesélte megilletődve –, s  fehér 
szakállával, arany és citromsárga ornátusában olyan volt, mint egy valóságos 
szent. Oldalt, valamivel lentebb állott a „deac”. Ő bokáig érő fekete kabátot vi-
selt, amely alól ki-kikandikált fehér gyapjúharisnyája. Az első sorban Vişan ült, 
s mellette Licifor, aki könyökével a pad támlájára ereszkedve meredt maga elé. 
A két első padot mindkét oldalon csak férfiak fog lalták el, a többiekben asszonyok 
és leányok ültek. Csak Moldovan és Cociş húzódtak hátra az utolsó padba. Ők 
utolsóknak léptek be, s már nem volt hely elöl. Marici néni, az özvegy papné meg 
is kérdezte, hogy miért ilyen későn; Moldovan csak biggyesztett a szájával, hogy 
úgy né, éppen csak azért jöttek, hogy ők is lássanak valamit. A katonák kétoldalt 
sorakoztak, és folyton bámészkodtak, mert ők még nem láttak görögkatolikus 
„szluzsbát”. A szluzsba végén, amikor a gyülekezet már osz ladozott volna, a pópa 
hátrafordult, és felemelte a karjait.

– Tisztelt gyülekezet, román testvérek! – szólt reszketeg hangon. – Az Úr meg-
hallgatta könyörgésünket, és elküldte hozzánk a Megváltót. Hosszas szenvedés 
után újra felragyogott hozzánk az ő szent napja. Ezen a föl dön, amit annyi ősünk 
vére öntözött, ismét Traian fiai az urak. Mondjunk hálát az Istennek és az ő szent 
fiának!

Azután visszafordult az oltár felé, letérdelt, és hangosan elmondotta a Mi-
atyánkot. A  padban ülők szintén letér deltek, akik oldalt vagy hátra szorultak, 
csak fél térdre, és hangosan ismételték a pap mondatait.

Múltak a hetek, s az Udvarhelyre bevonult század mind otthonosabban és a 
gazda biztonságával viselkedett. Első dolga volt, hogy kinyittatta a községhá-
zát, amely közel egy éve zárva volt, s  az ügyek ideiglenes vitelére be rendelte 
Dózsa Károly leszerelt sebesült századost, aki kisegített az elmenekült jegyző 
keze alatt is. Háza és pár hold földje is volt – a család egykori kisnemesi birto-
kának roncsai –, és más foglalkozás híján unalomból is bejárt. Mialatt az iroda 
nem működött, csak a halá szatban és az ivásban talált időtöltést, s nemegyszer 
szomszédai szedték fel a Sajó partján. A hadnagy intéz kedésére Dózsa készség-
gel felelt, s azután rendszeres bútordarabja lett a községházának. Mivel sem a 
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hadsereg nek, sem a községnek nem volt különösebb terve vele, esküt kezdetben 
nem kértek tőle, és főleg a folyó írás beli munkálatokra (az anyakönyvi esemé-
nyek bejegyzé sére, marhacédulák kiállítására) vették igénybe. A had nagy úgy 
ítélt – valószínűleg felsőbb rendelkezésre –, hogy a katonák jelenléte feleslegessé 
teszi a fegyveres civil őrséget, és kivétel nélkül mindenkinek be kellett szolgál-
tatnia a fegyverét. Csak a vaddisznó- és nyúlva csorák híréből lehetett sejteni, 
hogy maradtak eldugott fegyverek. Amikor köztudomásúvá vált, hogy a báró 
gaz datisztje nap mint nap vendégül látja a nála elszállásolt hadnagyot, leállt 
a földfoglalás is. Máskülönben is Mureşan azzal a hírrel jött Bethlenből, hogy 
az ilyen fog lalások érvénytelenek, de rövidesen lesz egy törvényes földosztás. 
Kockázatos tehát megművelni az önkényesen elfoglalt földeket, mert megtör-
ténhetik, hogy más aratja le a termést. A gazdatiszt lépten-nyomon fennhangon 
di csérte a hadnagyot, és kivételes szerencsének tartotta, hogy Sajóudvarhelyt is 
megszállta a katonaság. Ami igaz, az igaz – mondogatta –, rendet teremtettek. 
Az utolsó pillanatban jöttek. Kese is, aki min dennapos vendég volt a gazdatiszt-
nél, azzal állított be hozzánk, hogy ez a had nagy nagyon úri ember, franciául is 
tud. Megjegyezte, Teitelbaumtól, a kocsmárostól hallotta, hogy a román pap és 
Vişan haragszanak rá, s állítólag jelentették is valahova.

Járayné lelkendezésére, hogy végre megszűnt az állandó bizony talanság és 
félelem, szüleim is rábólintottak, de apám, az esküt nem tett tisztviselő holtpont-
járól ítélve, úgy érezte, hogy közben még jobban szorult körülöttünk a hurok. 
Karosszékébe roskadva csak azt hajtogatta, hogy a békeszerződés aláírását vár-
ja, s azután „majd meg látja”, nem zárva ki a lehetőségét az esküre való jelent-
kezésnek sem.

Anyagi helyzetünk azonban sürgette a döntést. A ki lenctagú családból senki 
nem keresett, s napról napra kiesdekelt hitelekből és kölcsönkért lisztből, zsír-
ból, szil vaízből tengődtünk. Az élelemnél is súlyosabb gond volt a lábbeli. A hét 
gyerek közül legalább háromnak-négynek csak kinőtt vagy lyukas lábbelije volt. 
Hogy a kisebbek ne toporzékoljanak benn, ha a nagyobbak ki mentek, napokon 
át szobafogságra voltunk ítélve. Bent pedig egyebet sem hallottunk, mint anyám 
szakadatlan panaszkodását, aminek drámai aláfestést adott apám bús komor hall-
gatagsága és letargiás tehetet lensége. Végül mégis ő határozta el, hogy felmegy 
Bethlenbe, és meg kérdi Esztegárt, a volt szolgabírót, aki hír szerint meg maradt 
magas beosztásá ban, nem tudna-e valami megél hetési módot ajánlani. Anyám 
valósággal fellelkesült az ötleten, s nehogy apám meggondolja elhatározását, si-
etett megkérni Kese Attilát, hogy ő gondoskodjék valami al kalmatosságról, ami-
vel szerdán, a hetivásár napján fel utazhat Bethlenbe. Az indulás előtt anyám az 
apám ke zébe nyomott egy aranyláncot, aranykereszttel, amit nagy anyámtól ka-
pott nászajándékba, s amit azóta is ereklye ként őrzött. – Vidd el Kajetán bácsihoz 
– mondotta fojtott hangon –, adjon rá kölcsönt, de lehetőleg ne add el. – Apám 
restelkedve vette át. Majd botjára tá masz  kodva kiállt a hídra, és ott várta be Kese 
fehér gebés szekerét.
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Bethlenben apám első útja Kajetán bácsihoz vezetett. Kelletlenül fo gadta apá-
mat, és amikor megneszelte, hogy kölcsönről van szó, faképnél hagyta. Minerné, 
az öreg gazdasszonya, aki legközelebb állott hozzá és talán váro mányosa is volt 
a vagyonának, mentette ki apámat a kínos helyzetből. – Ma az öreg mogorva – 
mondotta –, de én előlegezek húsz koronát, és majd elintézem vele utólag. Csak 
arra vigyázzon, Demeter úr, hogy dátumra fizessen, mert akkor máskor is szá-
míthat a segítségemre.

Apám hálásan kezet csókolt a gazdasszonynak, s ahogy otthon lelken dezve 
elmesélte, első útja a mészárszékbe vezetett, ahol két kiló húst vett, aztán zsírt, 
cukrot. Még dohányra is telt.

A nem remélt beszerzés arra is jó volt, hogy maga biztosabban ko pogtasson be 
a szolgabíró irodájába. Haj danán, mintha nem is lett volna igaz, a hetivásárok 
nap ján itt volt a vidéki jegyzők és segédjegyzők hagyo má nyos kaszinója, s innen 
indultak csoportokban a Szőcs-féle vendéglőbe, ahol szintén hagyományos ze-
nés ebéd várta őket. Az első terem, ahol régebben libériás pikolók fogadták az 
előkelőségeket, most kongott az ürességtől, s a padlózatot borító vastag sárréteg 
jelezte, hogy nagy népi forgalom színhelye. A következő szoba tele volt szakál-
las papokkal és condrás falusiakkal, akik apám megjelenésére halkabbra fogták 
társal gásukat.

– Zavarban voltam – magyarázta otthon –, és vissza is akartam lépni, amikor 
az asztal sarkáról felugrott Esztegár, és átvezetett egy néptelen irodába. Ma-
gunkra maradva, röviden elpanaszoltam, hogy anyagilag milyen súlyos helyzet-
be került a család, és második éve nem kapom azt a segélyt se, amelyet Csipkés 
az ő jelenlétében kilátásba helyezett. Meg lepetésemre Esztegár azt aján lotta, 
hogy tegyem le az esküt, és azután ő is segíteni fog abban, hogy álláshoz jussak. 
Aztán szigorúan rám nézett, s kezét vállamra helyezve tagoltan és hangsúlyo-
zottan mondta: „Hogy fél re értés ne essék, meg kell mon danom, nagyapám 
görögkatolikus lelkész volt, s az Esz tegár nevet apám vette fel, hogy megfelelő 
állást foglal hasson el a közigazgatásban.

Szavait hirtelen románra fordítva, barátságosan, de egyben korholólag is így 
folytatta: „Dragă János, mint őszinte jóakaród, aki ismeri nehéz családi helyze-
tedet, ajánlom, tedd le az esküt, amíg nem késő. Ha ezen túl leszel, én segítelek, 
hogy állást kapj, kivéve Sajóudvarhelyt, ahova már Puica is bejelentette igényét. 
Az, aki nek hét gyermeke van, nem játszhatik a mindennapi ke nyerével.” – Az-
után barátságosan megveregette a vál lamat, és lekísért a lépcsőkig.

Az Esztegárral lefolyt beszélgetés első tanulságaként szüleim el ha tározták, 
hogy Irént és Zoltánt, akik már munkaképes számba mentek, sürgősen állásba 
helyezik. Ha ez sikerülne – ábrándoztak –, nemcsak az ő meg élhetésük oldódna 
meg, de segítségére lennének a család többi tagjának is. Arról azonban apámnak 
fogalma sem volt, hol és hogyan kezdje a dolgot. Anyámnak az az öt lete támadt, 
hogy fel kellene keresni az öccsét, Moritz Gusztávot, akinek Szászlekencén üzlete 
volt, s aki kap csolatai révén hátha tudna állást szerezni, legalább át menetileg 
néhány hónapra, amíg tisztázódnak a dolgok. Apám erre a szerepre sem tartotta 
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alkalmasnak magát, és azzal hárította el, hogy inkább menne anyám, aki mint 
testvér megérdeklődhetné, nem volna-e hajlandó megvenni a ház és a kert apai 
örökrészét. Négy testvér osz tozott a fél házon és a belsőségen, de bármily szerény 
is volt a ráeső érték, most annak a kifizetése mégis való ságos megváltásszámba 
menne. Az  elképzelés reális volt, és anyám, kétnapos látogatás után, büszkén 
azzal szállt le a szekérről, hogy Gusztáv hajlandó megvenni anyám örökségét, ha 
a többi testvér is eladja a részét. Ebben az esetben – magyarázta – megvolna a ga-
ranciája arra, hogy a ház a családban marad, s ha majd leánya férjhez megy, neki 
juttatja hozományul. Szászlekence mellett van egy megüresedett postamesteri 
állás. Jelenleg a posta nem működik, éppen emberhiány miatt. Megér deklődte a 
lekencei postán, ahova az is tartozik, és Irént négy polgárival felveszik. Anyám 
főleg arra volt büszke, amit a szekér saroglyájából kiemelt: egy véka liszt, egy 
nagy füstölt oldalas, zsír és kosárra való kinőtt cipő, ruha, fehérnemű.

Amikor hosszas töprengés, vita és készülődés, sírás és reménykedés után Irént 
végül is útra tették, a sikeren felbuzdulva apám vállalta, hogy tűzön-vízen ke-
resztül ál lást szerez Zoltinak. Mivel ő csak az ajánlóle ve leknek és általában az 
összeköttetéseknek hitt, ebben a keretben ke resgélt megoldást Zoltán számára is. 
Bármennyire törte magát, nem talált más lehetőséget, mint hogy ezúttal is Torma 
közbenjárását kérje, aki, ha kérték, soha senkinek nem tagadta meg a segítséget. 
Apám nem akart lemaradni anyám sikeres kiszállásától, és türelmetlenül várta 
az első szekeret, amivel eljuthat Csicsókeresztúrra. Sajnálkozva mesélte, hogy 
csak Tormánét találta otthon, de a méltóságos asszony megígérte, hogy érdek-
lődik az ügy iránt, és kifejezte reményét, hogy megoldást találnak a kér désre. 
Hallott a Zoltán históriájáról, és megrendítőnek találta, hogy egy ilyen derék 
fiatalembernek így kettébe törjön a karrierje. Megkérdezte, vállalna-e állást a 
Számos-völgyi vasútnál, amely magánjellegű, és amelynél Tor mának is vannak 
részvényei. Apám azt felelte: a probléma pillanatnyilag az, hogy egyáltalán ke-
resethez jusson. Hó napokon át rendkívül büszke volt arra, s ez nagyban hozzájá-
rult önbizalmának helyreállásához, hogy csicsókeresztúri közbelépése látványos 
eredménnyel járt. Haza érkezése után alig pár napra értesítést kaptunk, talán 
Szurdukról, hogy alkalmazzák Zoltánt forgalmista állásba, és három napon belül 
jelentkezzék a szolgálat átvétele végett. Megható volt az a buzgalom, amivel apa, 
anya, hat gyerek – Irén postamesterkedett valahol a Mezősé gen – csomagolt és 
készítette Zoltán elutazását. Anélkül, hogy valamelyikünk ezt megfogalmazta 
volna, mindnyá junknak az volt a benyomása, hogy talán közeledik a nehéz út 
vége, és mintha-mintha derengene is. […]

Kese, Járayné, Marici néni, Izachil, a szomszéd, napo kon át hordták a híreket 
Desbordes hazatéréséről. Appel érkezése nem váltott ki különö sebb visszhangot, 
és bent a park sűrű fenyvese között meghúzódó kas tély ban nem is volt annyira 
szem előtt. Appel vagyonának zöme Bécsben volt, és udvarhelyi kastélyát inkább 
üdülőhelynek tekintette, amelyhez anyja, az öreg bárónő ragaszkodott. Itt volt 
férjének, Bosznia-Hercegovina egykori katonai kormányzójának és a háború első 
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éveiben elesett na gyobbik fiának, a huszárszázadosnak a sírja. Politikailag ér-
dektelennek és ártalmatlannak mutatkozott, és az öreg báróné a hadiözvegyek 
és árvák alkalmi ruha- és élelem segélyezésével némi rokonszenvre is tett szert. 
Desbordes viszont, több ezer hold birtokosa, aktív politikus és a környék ország-
gyűlési képviselője, akinek különös befo lyására és súlyára jellemző, hogy egy 
Bethlen gróffal szemben nyerte el a mandátumát.

A községházának szinte állandó jellegű kaszinójában, amelynek a törzstagjai 
a pópa, Vişan, egy őrmester és Dózsa voltak, meglehetősen tartózkodón folyt a 
társalgás. Csak Halas, a  kócsi katonaszökevény, aki most tért haza Iaşi-ból és 
időnként szintén átjött, hogy a még betöltet len jegyzői állás iránt érdeklődjék, 
vetette oda fölénye sen:

– Majd visszamegy. Aztán ha itt is marad? A földjeit úgyis elveszik, s az arisz-
tokrata föld nélkül olyan, mint a disznó zsír nélkül.

Jót nevettek, és igyekeztek napirendre térni az eset felett. Vişan visel kedése 
azonban némi nyugtalanságot árult el. Hátha minden, ami most végbemegy, 
csak átme net, s azután visszatér a régi kerékvágásba. Eszébe jutott, hogy milyen 
urak voltak a háború elején Ukrajnában és Len gyelországban, akkor ki gondolta 
volna, hogy futva kell majd mene külni. Valami oka lehet Desbordes-nak, hogy 
hazajött, és megint úgy ren delkezik, mintha mi sem történt volna.

Winter hozta a hírt, hogy Desbordes meghívta ebédre Vişant, és egész délután 
tárgyalt vele. Winter az iskola előtt, a gárda idejében történt összeszólalkozás 
után ke rülte Vişant, s most úgy érezte, magának szol gáltat elég tételt, ha az ut-
cán kószálva mindenkit leállít és elkürtöli a Des bordes és Vişan találkozását. 
Kese unalomig ismételgette sejtelmesen, hogy valami magyarázata csak lehet 
Desbordes hazatérésének. Már az is sejtet valamit, hogy milyen nyugodtan és 
magabiztosan intézkedik. A Vişan nal való kapcsolat felvétele egyenesen bravú-
ros, va lóságos huszár vágás. Mindenesetre érdemes volna talál kozni vele. Ő sokat 
mond hatna.

– Azt mondja meg – vetette oda anyám –, hogy mi lesz velünk. Vagy mondja 
meg a tiszteletes úr, hogy mitévők legyünk. – Hangja mind éle sebb, szemrehá-
nyóbb, majd vádoló lett: – Úgy látszik, a férfiak nem tudják megállni a helyüket 
ebben a helyzetben. Magánál is most már csak Ágnes néni járja a vásárt, vezeti 
a háztartást és tartja fenn az egész gazdaságot. Hiába mondom reg geltől estig, 
hogy így nem mehet tovább, egyik fülén be, a másikon ki. Még csak tanácsot 
vagy biztatást sem ka punk senkitől. Miért nem teszi le az esküt – mondta először 
ki nyíltan, de nehogy vihart váltsanak ki szavai, sietett hozzátenni, hogy ő a 
gyerekek miatt akár favágó nak is beállna.

– Asszonyom – fordult hirtelen anyámhoz Kese –, igaza van, tökéletesen igaza 
van. Ha kell, fát is kell vágni, nem szégyen. Mondják, hogy Beth lenben az összes 
volt bírók és tisztviselők, Csipkés járásbíróval az élen fát vágnak a grófnál. […]

Hónapokon át tartó levelezés és izengetés után anyám távoli rokona, Kará-
csonyi Gerő, a Kolozs megyei főköny velő közölte, hogy megüre sedett egy jegyzői 
állás Septéren, és apám jelentkezzék sürgősen Ko lozsváron az eskü letételére. 
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Addig sohasem hallottuk ennek a falunak a nevét, de Járayné Marosvásárhelyre 
menet átutazott rajta. Csak annyit tudott mondani róla – lehet, csupán tapintat-
ból –, hogy mély mezőségi völgyben terül el és kissé sáros. Sármáson keresztül 
vonattal is megkö ze lít hető, és a mezőörményesi szolgabírósághoz tartozik. Mi vel 
az oda köl tözés kérdése fel sem merült, ezek a rész letek mellékeseknek tűntek, 
s anyám úgy vasalt és cso magolt, hogy az eskü letétele után apám egyenesen 
Septérre mehessen.

Apám kinevezése fordulatot jelentett a család életében. Mivel mi sajnos nem 
követhettük, családunk végérvénye sen kettészakadt. Ünnepek alkalmával apám 
néha haza látogatott, de az összeköltözést Septéren sem ő, sem anyám nem tar-
totta kívánatosnak. Adódott talán egy alkalom, amikor megpályázhatta volna 
a sajóudvarhelyi jegyzőséget. Anyám sürgősen hazahívatta, de minden beava-
tott reménytelennek tartotta esélyeit. Apám kijelentette, hogy semmi esetre sem 
óhajt Vişan közvetlen munkatársa lenni, aki közben a liberális párt képviseleté-
ben községi bíró lett. Apám egyébként is már berázódott a mezőségi elhagyatott-
ságába, amelynek előnye – magyarázta vagy csak vigasztalta magát –, hogy ki-
esik a pre fektus érdek lődési köréből, s ritkán zaklatják. Ilyen úttalan, isten háta 
me getti faluban sem a prefektusnak, sem sáskahadá nak, még a főszol gabírónak 
sincs mit „keresniük”. A szó mindkét értelmében. Arra különben sem gondoltunk, 
hogy elköltözzünk Sajóudvarhelyről, ahol nagyanyámnál otthonra leltünk, s a 
kert is kisegíti a konyhát. Akkorára már nyílt néhány alkalmi kereseti forrás is, 
amely – mindig az utolsó pillanatban – megoldott egy-egy égető lábbeli- vagy 
tűzifagondot.

Alkalmi munkát Udvarhelyen még mindig csak a két uradalom biz tosíthatott. 
A  földreform után a báró, élel mes és vállalkozó szellemű gaz datisztjének ösz-
tönzésére, visszavonult a nagy gabonatermelésből, és min den pénzét a belső-
ség fejlesztésére fordította, amelyhez gyapjúfésülőt és olajprést csatolt. Sikerült 
megértetnie a báróval: saját érdeke is azt kívánja, hogy ez a vállalkozás közös 
tulajdonban és haszonra menjen. Valóságos kisipari kom binát jött létre a Sajó 
partján, amely tíz-tizenöt embert foglalkoztatott, s alkalmi munkát is nyújtott. 
A tiszt francia nevelőt fogadott a lányai mellé, s miután a na gyobbik leány férj-
hez ment a falu új jegyzőjéhez, autóra is telt. Desbordes-nak ötszáz holdja ma-
radt Sajóudvarhelyen és százötven holdja kastéllyal Árokalján. Harinán, ahol 
kiterjedt juhlegelői voltak, mindent elvesztett. A földreform után ő is csak any-
nyit termelt, hogy elláthassa a háztartást és az ugyancsak háztartásra hizlalt 
sertésállo mányt. Marhaexportra állt át, s idejének nagy részét bécsi üzletfeleivel 
töltötte. Desbordes-né állandó keserűségére – kaszinókban. Anyám „bevágódott“ 
mint alkalmi va salónő, amiért rendszerint kinőtt ruhákkal és disznóölés idején 
„kóstolóval” fizettek. Vakáció idején mi, gyerme kek az erdőbe jártunk dolgozni. 
A munka abból állott, hogy kék krétával megjelöltük a méterfákat. Miért? Ma 
sem tudom. Mindenesetre ezért nekünk is jutott egy-egy öl tüzelő. Ilyen kereseti 
lehetőségeket kár lett volna cser benhagyni.
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Mivel Irén, Zoltán és Dezső más helységben dolgozott, Jenő, Béla és én pedig 
Kolozsváron jártunk gimnáziumba, a  család fokozatosan ünnepi találkozóhely 
lett, ahonnan hangulatos viszontlátások és érzékeny búcsúk után rendre ismét 
útra keltünk. A  Sajóudvarhellyel való kapcsolat azonban nemcsak hogy nem 
vesztett intenzitásából, ha nem egyre mélyült és egyre kellemesebb lett. Mintha 
a viharfelhők elvonultak volna, s a folyamatos távollét miatt ritkán hallottunk 
a mindennapi gondokról. Sajóudvarhely képe mindinkább hazahívó és feloldó 
üdülővé alakult. Az ott töltött évek és élmények – bánatok és örömök – hatására 
és talán a személyi kapcsolatok köz vetlensége miatt is számon tartottam minden 
embert, és tudtam pontosan, ki halt meg, ki ment férjhez, kivel mi történt.

A Desbordes gazdatisztje leesett a padlásról és gerinc törést szenvedett, amit 
nem is hevert ki. Desbordes nem fogadott új gazdatisztet, s kezdte eladogatni 
földjeit. A birtok likvidálásában hatékony segítséget nyújtott na gyobbik fia is, aki 
saját szakállára eladogatta a tanyai házakat, a lovakat, ha már más nem volt, ak-
kor alkalomadtán egy-egy juhot vagy sertést. Imre Gábor, a volt dési szolgabíró, 
miután két nővérét és együgyű öccsét hazaköltöztette Bethlenből, meglepetésre 
egy reggel bo rotvával elvágta a nyakát. Az eset körül évekig tartott a pletyka, 
de a valódi ok mégiscsak az lehetett, amit ép pen az együgyű öccse kotyogott 
ki. Imre Gábor azért köl töztette őket Sajóudvarhelyre, hogy elihassa a bethleni 
házat. Márpedig a vevő, a bethleni „botgyár” tulajdonosa továbbadta, mielőtt 
kifizette volna, és azután csődöt je lentett be.

Vişan és a körülötte csoportosuló liberális párt elszi getelődött, s a falu zöme 
átpártolt a nemzeti parasztpárt hoz. Mureşan, a bethleni ügyvéd vezetése alatt 
olyan gyűléseket tartottak Bethlenben és Désen, hogy még a kisgyermekes anyák 
is gyermekeikkel a karjukon fel vonultak. Napirenden volt a tömegfelvonulás 
a magas adók és kamatok, majd a mezőgazdasági tartozások el törlése végett. 
A pópa is átállt a nemzeti parasztpárthoz, s Vişant már csak hivatali felettesei 
tartották. Moldovan Grigore és Cociş Vasilica szintén részt vett ezeken a fel-
vonulásokon, de közben, ha fel kérték őket, lelkesen osz togatták a szociáldemok-
rata párt választási pla kát jait és röpcéduláit is.

Ahol eddig a két uradalom árnyékában a béresek, ko csisok és a részes mun-
kások képviselték a tömegszintet, most mint eső után a gomba a legelőt, úgy 
árasztotta el a falut a fiatal értelmiség. A báró kocsisának a fia már a gimná-
zium harmadik évét járta, kitűnő eredménnyel. Vişan leányai tanítóképzőben 
végeztek, Dombrának, a kántornak a fia papnövendék lett, Vişan sógorának a fia, 
Zaharia Pop legjobb úton volt ahhoz, hogy tanár legyen. A hagyományos nyári 
sajóudvarhelyi bálra, amelyet az iskola termeiben rendeztek, eljöttek a szomszé-
dos falvak ifjai is. Sokan mezítláb az iskoláig, hogy ne mocskolják össze a lábbe-
lit, s azután a táncterem előtti hídon öltöt tek báli ruhát. Mi is szenvedéllyel sod-
ródtunk a lelkesedő és szórakozó ifjúság báli hangulatába. Anyám nagy örö mére, 
egy ilyen bálra lejött kétlovas szekéren három lányával Pongraţ, a kerlési tanító, 
akit annak idején apám esketett, és akinek a legnagyobbik lányát, Corneliát apám 
keresztelte. Amíg az ifjak gondtalanul verse nyeztek a hagyományos táncokban 
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– a valcerben, a polkában – és a modernekben – a foxtrottban és a simiben –, 
az  öregek csendesen borozgatva, elérzékenyülten andalogtak ifjúkori kerlési 
emlékeikben.

A helyi közigazgatás tisztviselőcseréjével fokozatosan háttérbe került a falu 
magyar szellemi élete is. Valószínű leg ez késztethette Kese Attilát, aki közben 
közismert vezércikkírója lett a kolozsvári Ellenzéknek, hogy össze szedje és moz-
gósítsa a megmaradt maroknyi gyereksere get. Játé ko san ugyan, de tartani pró-
bálta a lépést a faluban pezsgő román kulturális élettel. Természetesen nem 
tudott lépést tartani a falu túlnyomó többségét alkotó és az államapparátusra 
támaszkodó román közélettel, de te vékenykedése és ötletessége nem maradt ha-
tás nélkül. Amellett, hogy ha tott híveire, a  falusi románok és magya rok közti 
közeledést szolgálta az a nagy lázzal előkészí tett műsora, amelyet azon a címen 
harangozott be, hogy A magyarok ébredése. Az estélyre, amelyet a papi lak nagy-
ter mében rendezett, eljött a pópa, mind az öt leá nyával, a jegyző már azért is, 
mert a felesége magyar, a csendőrőrmester, aki tudta, hogy a műsor után neki is 
kijár néhány pohár. A magyarok ébredése, ami gya nús lehetett azelőtt, abból állt, 
hogy a rögtönzött szín padon néhány magyar gyerek, Szabó Árpád, az őr fia, Sütő 
Feri, a kondás fia, Székely János, a Mihály fia behunyt szemmel feküdt, majd a 
Kese intésére pislogva felébredt. A csendőrőrmester megkönnyebbülten nézett a 
pópára, aki azt sem tudta, hogy áradozzon Kese ötle tességén. Az estélyen osztot-
ták szét Sajóud var hely első kézírásos lapját, a Függönyt, amely élcelődő hírekkel 
szó ra koz tatta a lakosokat, s  a környék intimitásairól és egy ben a helyi viszo-
nyokra alkalmazva elsütötte a nagy világ soron levő vicceit. Szorgalmas látogatói 
lettek az ilyen kultúrestélyeknek Winter és Öregdi is. Az egyik lelkes összejövetel 
után Kese a Winter vállára helyezte kezét, és profétikus hangnemben, de először 
gyanakvóan körülnézve megjegyezte, hogy remélhetőleg most már ő is tisztában 
van mindennel. Winter pár pillanatig állta Kese szúró tekintetét, és azután sze-
mét lesütve fájdalma san elfordult.

Demeter János: Századunk sodrában. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975, 
42–57.



303FEBRUÁR

ÍN
YES KO

LO
ZSVÁ

R

Fűszerpaprika

A magyar konyha egyik legjellegzetesebb fűszere. Eredeti őshazája Közép- és 
Dél-Amerika. Magyarországon a tizenhetedik század óta ismert, de kezdetekben 
mérgező növény hírében állt, így csak dísznövényként termesztették. Fűszerként 
a szegedi és a kalocsai fajta tett szert világhírre. A piros fűszerpaprika a húsos, 
pirossá érett paprika szárított őrleménye, amit fénymentes és hűvös helyen tárol-
va, légmentesen jól lezárva, nagyon sokáig használhatunk anélkül, hogy minősé-
ge megváltozna. Van csípmentes, csípős, félédes, édesnemes és rózsafajta. Olyan 
sokféle étel nélkülözhetetlen fűszere, hogy azok felsorolása többnyire lehetetlen 
vállalkozás. Pörköltek, paprikás-tejfölös mártások alapfűszere.

Mandulás lazac paprikás rizzsel

Hozzávalók:
lazacszeletek,
só,
bors,
kevés olaj,
maréknyi vágott 
mandula

Körethez:
1 bögre rizs
2 bögre víz,
kevés vaj vagy olaj,
1 tk paprika,
só,
bors

A sózott, borsozott lazacokat süssük meg kevés olajon, majd a sütőedényből 
kiemelve őket, pirítsunk a fűszeres olajban vágott mandulát. Tálaláskor ezt hal-
mozzuk a halszeletek tetejére. A körethez a rizset pirítsuk meg kevés olajon és 
adjunk hozzá 1 tk paprikát, mielőtt felöntenénk vízzel, vigyázva, hogy a pap-
rika ne égjen meg, különben keserűvé válik. Sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt 
lassú tűzön főzzük meg. Jól illik e fogáshoz még a tejfölös uborkasaláta, amihez 
nagylyukú reszelőt használjunk. Sózzuk a megreszelt uborkát, majd ha kiengedte 
levét, csavarjuk ki. Ekkor adjuk hozzá a tejfölt vagy görög joghurtot, és ízesítsük 
áttört fokhagymával.
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Pintyek

Februárban népszerűek az 
etetők, gyakori vendégei a kü-
lönböző pintyfajok.

Leírás, előfordulás
A pintyek a pintyfélék csa-

ládjába tartoznak. Változatos 
csoport, viszonylag kisméretű, 
nagy és kúpos csőrű madarak, 
egyesek tollazata látványosan 
színes. Többségük kitűnően 
énekel.

A Romániában honos 15 faj közül 10 itt is fészkel (erdei pinty, kenderike, 
tengelic, zöldike, csíz, csicsörke, süvöltő, meggyvágó, keresztcsőrű, karmazsinpi-
rók), 4 csak télen jelenik meg (fenyőpinty, zsezse, sárgacsőrű kenderike, szürke 
zsezse) és egy véletlenül (trombitás sivatagipinty).

Télen csapatokba tömörülve keresik a táplálékot. Az etetőre látogató leggyako-
ribb fajok: erdei pinty, fenyőpinty, zöldike. A tengeliceket legkönnyebben a bogán-
cson fi gyelhetjük meg, a süvöltő és a meggyvágó a megszáradt gyümölcsöket és fák 
magvait kedveli (kőris, juhar stb.), a keresztcsőrű pedig tűlevelű fákon látható.

Táplálkozás, költés
Főleg magvakkal táplálkoznak, erre specializálódott a csőrük is. A süvöltő szíve-

sen fogyasztja a gyümölcsfák friss rügyeit. Tavasszal a fi ókákat rovarokkal etetik.
Kosár alakú fészküket fákra, ritkábban bokrokra építik. A korán fészkelő fajok 

(tengelic, zöldike, süvöltő) akár 2-3 generációt is felnevelhetnek, a meggyvágó 
csak egyet, a keresztcsőrűeknél, amelyek a fi ókanevelési időszakot a tűlevelűek 
magképzési periódusához igazítják, előfordulhat fi ókamentes év is.

Képviselő fajok: erdei pinty (Fringilla coelebs), tengelic (Carduelis carduelis), 
meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes), zöldike (Chloris chloris).

Hogyan segíthetsz nekik
Könnyebben átvészelik a telet, ha madáretetőt helyezhetünk ki a megfelelő táp-

lálékkal: sótlan olajos magvak (napraforgó, tök, len és kendermag), dióbél és mo-
gyoró, alma, körte, főtt zöldségek, állati eredetű zsiradék (háj, szalonna, zsír).

Színes tollazatuknak és dallamos éneküknek köszönhetően a pintyfajokat 
gyakran illegálisan befogják, árusítják és kalitkákban tartják. Romániában a leg-
gyakrabban vadorzott fajok. Ha orvvadászokat vagy törvényellenesen árusított 

Erdei pinty. Fotó: Alexandra Ion
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fajokat látsz (piacon vagy online), hívd 
a 112-ős sürgősségi számot és kérd a 
rendőrséget. További részletek az aláb-
bi linken olvashatók: https://www.sor.
ro/proiect/aripi-libere/combatere/

Mitológia
A  közhiedelemben leggyakoribb 

pintyfaja a tengelic. Mivel előszeretet-
tel fogyasztja a bogáncs magvait, a ke-
resztény kultúrában a Passióhoz kötő-
dik és gyakran jelenik meg a vallásos 
festményeken.

E kis énekesmadár ihlette Vivaldit 
az Il Gardellino / A  tengelice fuvola-
verseny megírásában. Énekhangjának 

köszönhetően számos költő és író múzsája. Mivel a kenderikével együtt házi-
állatként kalitkában tartották, az  irodalmi művekben az elveszített szabadság 
jelképévé vált.

Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Közepes méretű, erős, kúpos csőrű faj. Akárcsak a pintyfélék többsége, sze-

xuális dimorfi zmussal rendelkezik. A hím színesebb, feje teteje és tarkója kékes-
szürke, hasa barnásvörös vagy gesztenyés, szárnyán széles fehér sávval. A tojó 
halványabb, szürkésbarna. 

Románia leggyakoribb pintyfaja, az  alföldtől az alacsonyabb hegyvidékig 
mindenhol megtalálható. Magányosan fészkel, a  fészket kizárólag a tojó építi 
magas fákra. Csak a hím énekel.

Változatos étrendű faj, főleg kisméretű gerinctelenekkel és ezek lárváival táp-
lálkozik, de magvakat és rügyeket is fogyaszt. Fiókáit gerinctelenek lárváival 
eteti. Csapatokba tömörülve keresi táplálékát, amelyek csak a saját fajból vagy 
fenyőpintyből, verebekből és zöldikékből alakulnak ki.

A tojók és fi atal egyedek távolabbra vándorolnak, mint a hímek, e szokásuk 
a faj nevében is tükröződik: coelebs – latinul nőtlent jelent, célzásképp, hogy a 
hímek magukra maradnak a tél folyamán. Nálunk telelnek az északi állomány 
egyedei is.

További információkat a faj megjelenéséről, ökológiájáról és védelméről az 
alábbi linken találnak: http://pasaridinromania.sor.ro/Cinteza

Tengelic. Fotó: Marius Iana



1443. február 23-án született Kolozsváron. 
A mesékben Mátyás, az igazságos néven is ismert. 
A rejtvény megfejtése a történelmi hős neve.
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VÍZSZINTES
  1. A megfejtés
  3. Udvariatlan megszólítás
  5. Róma közepe!
  6. Minden háznak van
  8. A választ előzi meg
10. Folyó felett ível át
12. Spájz
15. Későre
16. EEEEE!
17. Szintén

FÜGGŐLEGES
  1. Homlokán fehér foltos ló
  2. Sumér a közepén!
  3. Emberi testrész
  4. Sértetlen, teljes
  7. Ady Endre múzsája
  9. Ruha mássalhangzói
11. Atomerőművéről híres 

magyar város (PAKS)
12. Apajuh
13. Antal Károly monogramja
14. A tetejére
15. Téli sporteszköz

Melyik nap a szökőnap?

A 2020-as év szökőév volt, azaz olyan év, 
amely több napot tartalmaz az év szoká-
sos hosszánál azért, hogy a naptárt szink-
ronba hozza a csillagászati (tropikus) év-
vel. Tudtátok, hogy tévesen február 29-ét 
tartják szökőnapnak? 
A szökőnap február 24. Ennek oka a római 
naptárban keresendő, amelyben Julius Cae-
sar kihirdette, hogy „a március kalendasa 
előtti 6. nap kettőztessék meg” – ez a mai 
naptárunk szerint február 23. napjának fe-
lel meg, melyet a szökőnap követ. 
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Kós Károly ... (lásd a rejtvényben) c. kiáltványából (1921) idézünk: „Kiáltom a jelszót: ... 
(1.). Kiáltom a célt: ... (2.).”

IDÉZET 1.
RANGJEL-
ZŐ SZÓ

SPANYOL 
AUTÓ-
JELZÉS

SZLÁV 
IGEN

KOLOZS 
MEGYEI 
KÖZSÉG

EZ A NAP
HIDROGÉN-

SZERŰ 
RÉSZECSKE

TÉLI SPOR-
TOT ŰZŐ

LÁTÓ-
SZERV

ELÉGGÉ 
AKTÍV!

FENTRŐL 
LECIPELI

VÁLYú 
EGYNEMŰI

HIRTELEN
HÚZÁS 

EGY 
IRÁNYBA

IGEKÖTŐ
ÁTVITT ÉR-
TELEMBEN

KILOMÉ-
TER (RÖV.)
TERÜLET 
(ROMÁN)

IDÉZET 
2./I.

SZABÁLYOZ-
HATÓK

A SZULTÁN 
ANYJÁNAK 

CÍME
... BLAS (LE-
SAGE-HŐS)

N

ELHAJÍTÁ
A DON 

PARTJAI!

RÓMAI 
2002

I

...-SZIGETEK 
(KIRIBATI 

RÉGI NEVE)
A CÍM

PARAN-
CSOLÓ

UGYANAZ 
(RÖV.)

UTCA 
(RÖV.)

VÁNDOR 
(ÖSSZE-

TETT SZÓ)

N

AZ ELSŐ
ÉTKEZÉS
IDÉZET 
2./II.

MŰTRÁ-
GYAADAG!

FEKETE 
(FRANCIA)

ÉLETEM
KIS PATAK

MÁGNE-
SESSÉG 
(RÉGI-
ESEN)

FALUVÉG!

MEGÁLLA-
PODÁS

KISSÉ ODA-
GÖRGET!

FELSÉG 
(FRANCIA)
CSILLAGÁ-
SZATI TE-
TŐPONT

... VAGY 
NEM ... 

(HAMLET)
KUTYA

SÍKIDOM 
KÖZEPE!

A PLATINA 
VEGYJELE

IZOMKÖTŐ
FÉRFINÉV 
(FEBR. 28.)

ÉN ÉS TE
RÉSZBEN 
IZOLÁLÓ!

FORGALMI 
PÁLYA

ÖRMÉNY 
KIRÁLY 
VOLT

GY

... IPSO 
(ELEVE,
LATIN)

MAJDNEM 
FONÁK!

FILMBELI 
ŰRMANÓ
O SOLE ... 
(SLÁGER)

TÉTOVA 
PÁROS!
... MAIO-
RESCU 

(KRITIKUS)

A VÉGÉN 
LETAPOSÓ!
CSELEKVÉS 
INDÍTÉKA

KISSÉ FEL-
BECSÜLI!

TESTETLEN 
BAROM!

ZAVARTAN 
RÁG!

TÁMO-
GASSA

SZÉLRŐL 
KÖZÉPRE!

BUMM
A VÉGÉN!

A TANÁR 
IS EZ

POKORNY 
... (SZÍ-

NÉSZNŐ)

MAGZAT
KORAI 
STÁDI-
UMA

Z

A
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán ere-
detű; jelentése: nemes barát.

1 125 éve, 1896-ban tartott a kolozsvári egyetem először 
„sub auspiciis regis” (királygyűrűs) doktorrá avatást, a fel-
avatott Filep Gyula orvostudós volt; 1919-ig 28 tiszta jeles 
hallgató részesült ebben a kitüntetésben.

2 Kedd Lujza, Magor, Dalma Dalma – magyar eredetű női név, 
Vörösmarty Mihály névalkotása a 
Zalán futása című hősköltemény-
ben, jelentése: testes.

2

3 Szerda Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3

4 Csütörtök Kázmér, Zorán, Adrián, 
Adrienn Meszlényi Bold. Zoltán, 
Szt. Kázmér

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 125 éve, 1896-ban született Kolozsváron Gergely Jenő mate-
matikai szakíró, tankönyvíró (†1974. május 15., Kolozsvár). 
70 éve, 1951-ben hunyt el Kolozsváron Balogh Artúr jog- 
és államtudományi író, műfordító, lapszerkesztő (*1866. 
március 18., Abony).

5 Péntek Adorján, Adrián  
Szent Adorján

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

5

6 Szombat Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

6 100 éve, 1921-ben a cenzúrahivatal izgatás vádjával betil-
totta a kolozsvári lapok (Ellenzék, Ujság, Keleti Ujság, Hétfői 
Ujság) megjelenését; tíznapi utánjárással sikerült a – határ-
idő nélküli – tilalmat feloldatni.

7 Vasárnap Tamás  
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7

8 Hétfő Zoltán, Apolka  
Istenes Szt. János 
Nemzetközi nőnap 

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8

9 Kedd Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9

10 Szerda Ildikó, Emil, Gusztáv, Olimpia Ildikó – germán eredetű; jelenté-
se: harcos.

10 115 éve, 1916-ban hunyt el Budapesten Teleki Sámuel 
felfedező (*1845. november 1., Sáromberke).

Ha ezen a napon 
fagy, még negyven 
napig lehet fagyra 
számítani.

11 Csütörtök Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11 70 éve, 1951-ben született Kolozsváron Palotás Dezső költő, 
novellista, esszéíró (†1999. március 7., Budapest).
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

1 Hétfő Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente

Albin, Albina – 1. – latin eredetű; 
jelentése: fehér; 2. – germán ere-
detű; jelentése: nemes barát.

1 125 éve, 1896-ban tartott a kolozsvári egyetem először 
„sub auspiciis regis” (királygyűrűs) doktorrá avatást, a fel-
avatott Filep Gyula orvostudós volt; 1919-ig 28 tiszta jeles 
hallgató részesült ebben a kitüntetésben.

2 Kedd Lujza, Magor, Dalma Dalma – magyar eredetű női név, 
Vörösmarty Mihály névalkotása a 
Zalán futása című hősköltemény-
ben, jelentése: testes.

2

3 Szerda Frigyes, Kornél  
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.  
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.

3

4 Csütörtök Kázmér, Zorán, Adrián, 
Adrienn Meszlényi Bold. Zoltán, 
Szt. Kázmér

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó.

4 125 éve, 1896-ban született Kolozsváron Gergely Jenő mate-
matikai szakíró, tankönyvíró (†1974. május 15., Kolozsvár). 
70 éve, 1951-ben hunyt el Kolozsváron Balogh Artúr jog- 
és államtudományi író, műfordító, lapszerkesztő (*1866. 
március 18., Abony).

5 Péntek Adorján, Adrián  
Szent Adorján

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

5

6 Szombat Elvira, Frigyes, Jenő, Inez, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd.

6 100 éve, 1921-ben a cenzúrahivatal izgatás vádjával betil-
totta a kolozsvári lapok (Ellenzék, Ujság, Keleti Ujság, Hétfői 
Ujság) megjelenését; tíznapi utánjárással sikerült a – határ-
idő nélküli – tilalmat feloldatni.

7 Vasárnap Tamás  
Szt. Perpétua és Felicitász

Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

7

8 Hétfő Zoltán, Apolka  
Istenes Szt. János 
Nemzetközi nőnap 

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8

9 Kedd Franciska, Fanni, Rebeka, Gerő  
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9

10 Szerda Ildikó, Emil, Gusztáv, Olimpia Ildikó – germán eredetű; jelenté-
se: harcos.

10 115 éve, 1916-ban hunyt el Budapesten Teleki Sámuel 
felfedező (*1845. november 1., Sáromberke).

Ha ezen a napon 
fagy, még negyven 
napig lehet fagyra 
számítani.

11 Csütörtök Szilárd, Tímea, Aranka, Aladár, 
Bors, Konstantin

Szilárd – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

11 70 éve, 1951-ben született Kolozsváron Palotás Dezső költő, 
novellista, esszéíró (†1999. március 7., Budapest).
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

12 Péntek Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
Szt. Maximilián

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

12 200 éve, 1821-ben nyitották meg a Farkas utcai kőszínhá-
zat, a legelső magyar színházépületet.

Gergely-napi szél  
Szent György-napig 
él.  
Megrázza még 
szakállát Gergely, 
vagyis előfordul, 
hogy e napon 
havazik.

13 Szombat Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patrícia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; 
jelentése: arany.  
Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

13

14 Vasárnap Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14 450 éve, 1571-ben hunyt el Gyulafehérváron János Zsig-
mond, II. János néven választott magyar király, az önálló 
Erdély első fejedelme (*1540. július 7., Buda).

15 Hétfő Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as sza-
badságharc kitörésének évfordu-
lója  
Marillac Szt. Lujza, 
Hofbauer Szt. Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15

16 Kedd Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16

17 Szerda Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelen-
tése: a dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír erede-
tű; jelentése: rómainak született 
nemes.

17

18 Csütörtök Ede, Alexandra, Sándor 
Szt. Sándor, 
Jeruzsálemi Szt. Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német 
eredetű; jelentése: oltalmazó; 2. – 
török eredetű; jelentése: akarat.

18 Sándor, József, 
Benedek  
hoz a zsákban 
meleget.

19 Péntek József, Bánk, Jozefa  
Szt. József

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 70 éve, 1951-ben városi néptanácsi rendelettel létrehozták a 
kolozsvári Művészeti Múzeumot, székhelyéül a romos Viga-
dó-épületet (Redut) jelölték ki, igazgatója Ditrói Ervin lett.

Szent Józsefkor 
nyissad (a szőlőt), ha 
vízben áll is a lábad.

20 Szombat Klaudia, Koppány  
Csáki Bold. Mór

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20

21 Vasárnap Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 Benedek, jönnek a 
jó melegek.
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Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

12 Péntek Gergely, Miksa, Ince, Gergő  
Szt. Maximilián

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

12 200 éve, 1821-ben nyitották meg a Farkas utcai kőszínhá-
zat, a legelső magyar színházépületet.

Gergely-napi szél  
Szent György-napig 
él.  
Megrázza még 
szakállát Gergely, 
vagyis előfordul, 
hogy e napon 
havazik.

13 Szombat Ajtony, Krisztina, Ida, Krisztián, 
Patrícia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; 
jelentése: arany.  
Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

13

14 Vasárnap Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc.

14 450 éve, 1571-ben hunyt el Gyulafehérváron János Zsig-
mond, II. János néven választott magyar király, az önálló 
Erdély első fejedelme (*1540. július 7., Buda).

15 Hétfő Kristóf, Lukrécia  
Nemzeti ünnep. Az 1848-as sza-
badságharc kitörésének évfordu-
lója  
Marillac Szt. Lujza, 
Hofbauer Szt. Kelemen

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

15

16 Kedd Henrietta, Herbert, Henrik, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó.

16

17 Szerda Gertrúd, Patrícia, Irén  
Szt. Patrik

Gertrúd – germán eredetű; jelen-
tése: a dárdák varázslónője.  
Patrik, Patrícia – latin–ír erede-
tű; jelentése: rómainak született 
nemes.

17

18 Csütörtök Ede, Alexandra, Sándor 
Szt. Sándor, 
Jeruzsálemi Szt. Cirill

Sándor – 1. – görög–olasz–német 
eredetű; jelentése: oltalmazó; 2. – 
török eredetű; jelentése: akarat.

18 Sándor, József, 
Benedek  
hoz a zsákban 
meleget.

19 Péntek József, Bánk, Jozefa  
Szt. József

József – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

19 70 éve, 1951-ben városi néptanácsi rendelettel létrehozták a 
kolozsvári Művészeti Múzeumot, székhelyéül a romos Viga-
dó-épületet (Redut) jelölték ki, igazgatója Ditrói Ervin lett.

Szent Józsefkor 
nyissad (a szőlőt), ha 
vízben áll is a lábad.

20 Szombat Klaudia, Koppány  
Csáki Bold. Mór

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20

21 Vasárnap Bence, Benedek  
Fülei Szt. Miklós

Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 Benedek, jönnek a 
jó melegek.
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Tavaszelő

Névfejtés Népi időjóslások

22 Hétfő Izolda, Lea, Beatrix 
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Beát – latin eredetű; jelentése: 
boldog.  
Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni, 
rendelkezni.

22 395 éve, 1626-ban az Unitárius Kollégium diákjai előadták 
az Uliszszesz versengéséről című színdarabot, ez volt az első 
nem bibliai tárgyú kolozsvári színielőadás. 
50 éve, 1971-ben hunyt el Kolozsváron Deutsek-Pásztai 
Géza jogász, közíró (*Görgényszentimre, 1892. október 30.). 
115 éve, 1906-ban született Magyarzsomboron Keleti Sán-
dor, író, szerkesztő, közíró (†1975. augusztus 3., Kolozsvár). 

23 Kedd Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelenté-
se: anyatejjel táplált újszülött, bébi.

23

24 Szerda 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 95 éve, 1926-ban született Válaszúton Kallós Zoltán nép-
rajzkutató, népzenegyűjtő (†2018. február 14., Válaszút).

25 Csütörtök Anunciáta, Irén, Írisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.  
Írisz – görög eredetű; jelentése: 
szivárvány, nőszirom.

25 140 éve, 1881-ben született Nagyszentmiklóson Bartók 
Béla zeneszerző, népzenekutató (†1945. szeptember 26., 
New York).

Gyümölcsoltó 
hidege  
téli hónapnak 
megölője.

26 Péntek Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika Szt. Emánuel

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26

27 Szombat Alpár, Hajnalka Hajnalka – a Hajna kicsinyítő 
képzős formája, hajnal.

27 345 éve, 1676-ban született Borsiban II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem (†1735. április 8., Rodostó).

28 Vasárnap Johanna, Gedeon, Gida, Janka, 
Koppány  
Szt. Johanna 
Virágvasárnap

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló.  
Johanna – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.

28

29 Hétfő Auguszta, Bertold, Jónás, Márk Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt.

29

30 Kedd Zalán, Hunor, Magor, Amadé Zalán – 1.– török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30 305 éve, 1716-ban a katolikusok osztrák katonai segédlet-
tel visszafoglalták a főtéri templomot az unitáriusoktól.

31 Szerda Árpád, Benő, Kornélia, Ákos Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa.

31
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22 Hétfő Izolda, Lea, Beatrix 
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Beát – latin eredetű; jelentése: 
boldog.  
Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni, 
rendelkezni.

22 395 éve, 1626-ban az Unitárius Kollégium diákjai előadták 
az Uliszszesz versengéséről című színdarabot, ez volt az első 
nem bibliai tárgyú kolozsvári színielőadás. 
50 éve, 1971-ben hunyt el Kolozsváron Deutsek-Pásztai 
Géza jogász, közíró (*Görgényszentimre, 1892. október 30.). 
115 éve, 1906-ban született Magyarzsomboron Keleti Sán-
dor, író, szerkesztő, közíró (†1975. augusztus 3., Kolozsvár). 

23 Kedd Botond, Emőke, Emese, Ottó  
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Emőke – magyar eredetű; jelenté-
se: anyatejjel táplált újszülött, bébi.

23

24 Szerda 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 95 éve, 1926-ban született Válaszúton Kallós Zoltán nép-
rajzkutató, népzenegyűjtő (†2018. február 14., Válaszút).

25 Csütörtök Anunciáta, Irén, Írisz, Mária, 
Zsolt, Boglárka  
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.  
Írisz – görög eredetű; jelentése: 
szivárvány, nőszirom.

25 140 éve, 1881-ben született Nagyszentmiklóson Bartók 
Béla zeneszerző, népzenekutató (†1945. szeptember 26., 
New York).

Gyümölcsoltó 
hidege  
téli hónapnak 
megölője.

26 Péntek Emánuel, Evelin, Manó, Bulcsú, 
Erika Szt. Emánuel

Emánuel – héber eredetű; jelenté-
se: velünk az Isten.

26

27 Szombat Alpár, Hajnalka Hajnalka – a Hajna kicsinyítő 
képzős formája, hajnal.

27 345 éve, 1676-ban született Borsiban II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem (†1735. április 8., Rodostó).

28 Vasárnap Johanna, Gedeon, Gida, Janka, 
Koppány  
Szt. Johanna 
Virágvasárnap

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló.  
Johanna – héber–görög–latin ere-
detű; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.

28

29 Hétfő Auguszta, Bertold, Jónás, Márk Auguszta – latin eredetű; jelenté-
se: fenséges, fennkölt.

29

30 Kedd Zalán, Hunor, Magor, Amadé Zalán – 1.– török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. – szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30 305 éve, 1716-ban a katolikusok osztrák katonai segédlet-
tel visszafoglalták a főtéri templomot az unitáriusoktól.

31 Szerda Árpád, Benő, Kornélia, Ákos Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa.

31
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Az 1921. évi erdélyi román földreform

Az első világháborút követően az Osztrák–Magyar Monarchia helyén létrejövő 
utódállamok mindegyikében agrárreformot hajtottak végre. A birtokátrendezé-
sek egyik jellemzője volt, hogy szakítottak a korábbi polgárjogi hagyományokkal 
(tulajdonától senkit nem lehet megfosztani, még ellenérték fejében sem). Másik 
jellemvonása, hogy a földreformot az államalkotó nemzet gazdasági érdekeinek 
a szolgálatába állították: a  kisajátítások és a juttatások a kisebbségbe szakadt 
etnikumok rovására történtek. Romániában az 1921. évi földreform a korszak 
egyik legnagyobb konfliktusforrása volt, intézkedései megosztották a román tár-
sadalmat is, ugyanakkor jelentősen hozzájárult a mezőgazdasági lakosságot sújtó 
válságok kialakulásához.

A következőkben a teljesség igénye nélkül az 1921. évi agrárreformról szeret-
nénk rövid áttekintőt nyújtani, elsősorban arra koncentrálva, hogy intézkedései 
milyen következményekkel jártak az erdélyi magyar közösség számára.

Az agárreform intézkedései

Habár az agrárreformtörvényt 1921 nyarán hirdették ki, a nagyszebeni Kor-
mányzótanács már 1919-ben megkezdte a birtokrendezési szabályoknak a be-
vezetését. Ezek egyik részét a Román Királyságban is alkalmazott úgynevezett 
„kényszerbérleti rendszer”-nek a bevezetése képezte, amely kisebb-nagyobb mó-
dosítással a 20-as évek elején is érvényben maradt. Legelőször a Marghiloman-
kormány idején (1918. március 5/6. – október 24.) alkalmazták, előírásai ér-
telmében a kisajátításra kerülő nagybirtokokat „önkéntesen vagy kényszerrel” 
az igényjogosultak számára bérbe kellett adni. A törvény indoklásában a föld-
művelésügyi miniszter a rendszert átmeneti állapotként jellemezte, amely mint-
egy „főpróbaként” felkészíti a regáti gazdatársadalmat a birtokreform végleges 
intézkedéseire.

A rendelkezésekkel ugyanakkor a frontról hazatérő katonák vagy hozzátarto-
zóik számára kívántak gyors jutalmat nyújtani, Erdélyben ez leginkább a román 
lakosságra vonatkozott. A jogszabály értelmében a bérletre jogosultak voltak a 
háborúban részt vevő gazdálkodók (azok özvegyei vagy árvái), olyan földnélkü-
liek, akik rendelkeztek a föld megműveléséhez szükséges felszereléssel, a Kor-
mányzótanács által mozgósítottak családjai, továbbá igényelhetett minden olyan 
falusi földműves, aki termelési eszközzel rendelkezett. A  rendelet bevezetését 
követően, rövidesen 154 ezer kataszteri holdat (több mint 88 ezer ha) helyez-
tek kényszerbérlet alá, ez 1921-ig 1,3 millió hold (801 ezer ha) fölé emelkedett. 
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(A  kataszteri hold Magyarország régi 
földmértékegysége, az  1970-es évekig 
volt érvényben, 1 k. hold = 0,575 ha.)

Az új rendszer alkalmazásának egyik 
indoka a mezőgazdasági termelés folyto-
nosságának a biztosítása lett volna, de az 
intézkedések épp az ellenkező hatást vál-
tották ki, egyes számítások szerint felére 
csökkentette a mezőgazdasági termelé-
kenységet, 800 millió lejes kárt okozva 
az ágazatnak. Mindemellett rengeteg 
visszaélésre is lehetőséget adott, több 
helyen (pl. a háromszéki Mikóújfaluban, 
Árapatakon vagy Bölönben) önkényes 
birtokfoglalásokra került sor. A  legtöbb 
rendellenesség viszont a kifi zetések te-
rén történt. A bérbe vett birtokért elvileg 
1,5–2 mázsa búza értékét kellett fi zetni, 
ez kb. 300–400 lejnek felel meg, de a ki-
fi zetés általában akadozott, illetve sok 
esetben csak 40–60 lejes díjakat vetettek 
ki a helyi hatóságok.

A  földreform-intézkedések orszá-
gosan 1918–1919-ben kezdődtek meg. 

Az Ókirályság és Besszarábia területére 1918 decemberében jelentek meg az első 
rendeletek, Bukovinára és Erdélyre vonatkozóan pedig 1919 folyamán. A Kor-
mányzótanács 1919. szeptember 10-én hirdette ki a 3911/1919. számú rendeletét, 
amely az erdélyi területeken szabályozta volna a kisajátítás és a juttatások fo-
lyamatát. A tervezet elkészítésére 1918. december 11-én kaptak felhatalmazást, 
az első tervezetek 1919 júliusában születettek meg, a rendelet pedig szeptember 
12-én lépett érvénybe. Ezzel együtt érvényben maradt a korábban említett kény-
szerbérleti rendszer is, de megkezdték a kisajátítási munkálatokat is. A rendelet 
az 1921. évi erdélyi földreform alapját képezte, előírásait kisebb-nagyobb változ-
tatásokkal beemelték a későbbi törvénybe.

Néhány említésre méltó különbség: a rendelet a későbbi törvénnyel ellentét-
ben kisajátításkor valamivel enyhébb kategóriákat szabott meg, így például sík 
vidéken a tulajdonosnak meghagyandó minimum 500 hold volt, a törvényben pe-
dig 200, az igénylések alapján azonban mindkét esetben a maximum alá lehetett 
menni. Fontos megjegyezni, hogy a rendeletben nem, de a törvényben kisajátí-
tásra kerültek a (1898: XIX. tc., 1. §, b–d. pontjai alapján meghatározott) közbir-
tokosságok is. A juttatások terén a rendelet viszont szűkszavú maradt. A pénz-
ügyi lebonyolítást az újonnan alakított (az Albina Takarékpénztár érdekeltségébe 
tartozó) erdélyi illetőségű Agrárbankra (Banca Agrară) bízta, a törvény viszont 

Mezőgazdasági részleg a 
sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállításon, 

1929. SZNM Fotótéka F.775
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egy bukaresti központú pénzintézet (Casa Centrală a Împroprietăririi) kezelésé-
be helyezte azt. Mindemellett megemlítendő az is, hogy már az 1919. évi ren-
delet tartalmazta azt az erdélyi magyarokra is igen sérelmes előírást, miszerint 
az idegen állampolgárok vagy az idegen állampolgárságra optálók birtokai is 
teljes egészében kisajátítás alá helyezendők. A későbbi törvény szövegében ezt 
a „tartósan távollévők” kategóriájára cserélték, de a végrehajtási utasításokban 
használt meghatározással később tovább szélesítették a hatáskört.

Az 1921. évben a román törvényhozás a rendeletekhez hasonlóan négy ag-
rárreform-törvényt hozott, egyet a Regát, egyet Besszarábia területére, illetve 
külön Bukovina, illetve Erdély számára, aminek elsődleges oka a tartományok 
közti óriási különbségekben keresendő. Az új ország régiói nem csupán gazda-
sági, társadalmi szempontból különböztek, hanem lényeges eltérés mutatkozott 
a földrajzi viszonyokban is. Amíg az Ókirályságra és Besszarábiára főleg a sík 
vidék volt a jellemző, addig Erdély és Bukovina területén inkább a hegyvidék a 
domináns. Mindemellett a regionális szabályozást az egyes vidékek különböző 
birtokszerkezete és az ehhez kapcsolódó másfajta törvénykezés és szokásjog is 
alátámasztotta, de az eltérő intézkedéssorozat lehetőséget adott arra is, hogy 
ezeket a regionális érdekekhez is igazítsák.

A  törvény szövegének értelmében a cél az aránytalan birtokmegoszlás kö-
vetkeztében fennálló társadalmi és gazdasági feszültségeknek a felszámolá-
sa lett volna a nagybirtokok felosztása révén, de Erdélyben ez kiegészült egy 

Traktor Zágonban a két világháború között. 
SZNM Fotótéka, József Álmos-gyűjtemény, JA12-64-1
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erős nemzetiségpolitikai éllel is. Venczel József szavait idézve: „Amíg a román 
ókirálysági törvény és a földbirtok-politikai beavatkozás szociálpolitikai művelet 
volt, addig az erdélyi törvény és földbirtok-politika nemzetiségpolitikai és csak 
másod- vagy harmadsorban szociálpolitikai művelet” (Az erdélyi magyar földbir-
tokreform. Kolozsvár, 1941. 369).

Erdélyben leginkább a középbirtokok domináltak, és nem találunk a Magyar-
országhoz vagy a Regáthoz hasonló latifundiumot, a birtokszerkezet nemzetiségi 
bontásban viszont már jelentős eltéréseket mutatott. Az 1910-es népszámlálás 
adatai alapján az 50 kataszteri holdat (28,77 ha) meghaladó birtokok majdnem 
fele, míg az 1000 k. hold vagy annál nagyobb birtokok majdnem 90%-a magyar 
tulajdonos kezében volt. Ezzel szemben a törpebirtokos és föld nélküli (az 5 k. 
hold/2,87 ha vagy ez alatti) kategória többségében román tulajdonban volt.

Az 1921. évi földreform kisajátításai országos szinten a magasabb kategóriá-
kat célozták meg, ami egyértelműen a föld nélküli vagy alacsonyabb birtokkate-
góriákba tartozóknak kedvezett, ahol a románok többségben voltak, azonban a 
jogszabály egy sor olyan intézkedést is tartalmazott, amely károsan érintette az 
erdélyi nemzeti kisebbségeket. Így például az Ókirálysággal ellentétben itt nem 
volt meghatározva az összes kisajátítandó terület maximuma; Erdélyben mér-
tékegységnek a kataszteri holdat használták, máshol hektárban mérték a földet, 
viszont a kisajátítási és juttatási kategóriák mérete országosan egységes volt; az 
Ókirályságban az erdőket eleinte nem sajátították ki; Erdélyben a román közbir-
tokosságokat felmentették a kisajátítási eljárás alól. Mindemellett a törvényt vég-
rehajtó intézmények, bizottságok számára széles körű jogokat biztosítottak, így 
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A birtokkategóriák nemzetiség szerinti megoszlása Erdélyben az 1910. évi népszámlálás 
alapján (kat. hold)
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székhelyű csúcsszerve 1932-ig) döntése alapján korlátlanul csökkenteni lehetett 
a kisajátítást elszenvedő birtokosnak meghagyandó birtokminimumot, de értel-
mezhette a törvényt vagy megfellebbezhette a kisajátítási határozatokat stb.

A törvény értelmében teljes kisajátítás alá helyeztek minden olyan birtokot, 
amely valamely jogi személy tulajdonában volt. A  törvény külön rendelkezett 
a közérdeket (idetartoztak az egyházak, szerzetesrendek, alapítványok, alapok 
stb.) és a magánérdeket (mint például a vállalatok, bankok stb.) szolgáló jogi sze-
mélyekről. Amíg az előbbinek a falun lévő birtokaira és városi kültelkeire teljes 
kisajátítás vonatkozott, addig az utóbbinál a teljes kisajátítás csak a művelhető 
területeket érintette. Mindemellett az Agrárbizottság döntése alapján azokat az 
ingatlanokat is, amelyek a háború idején a birtokforgalmat korlátozó 1917. évi 
magyar rendeletek alapján kerültek elidegenítésre. Az  intézkedések különösen 
érzékenyen érintették a magyar tulajdonban lévő úgynevezett korlátolt forgalmú 
birtokokat (pl. a történelmi egyházak földbirtokai, a közbirtokosságok, továbbá 
egyes társadalmi egyesületek ingatlanjai).

Az  1921. évi földreform során Nagy-Románia területén mintegy 6 millió 
hektár területet sajátítottak ki, amelyből az erdélyi területre megközelítőleg 
2,7–3  millió hektárnyi (4,7–5,2 millió k. hold) terület jutott, pontos összesítő 
adatok nem állnak rendelkezésre, a két világháború között megjelent hivatalos 
kimutatások jelentős eltéréseket mutatnak.

Ókirályság Erdély Bukovina Besszarábia

Kisajátított 
terület (ha)

1 663 809,03 2 776 401,43 75 976,35 1 491 920,24

Kisajátított területek regionális megoszlása Constantin Garofild adatai alapján. 
Enciclopedia României, vol. 1. 1938. 584.

Az erdélyi viszonylatokra vonatkozóan részletes kimutatások csak a második 
bécsi döntés után készültek, amikor a magyar kormány megbízásából az Erdé-
lyi Magyar Gazdasági Egylet (EMGE) keretében működő Erdélyi Földreform Ta-
nulmányi Bizottsága (EFTB) 1053 településen végzett felmérés alapján próbálta 
felmérni az agrárreform intézkedéseit a Magyarországhoz csatolt észak-erdélyi 
területen. Adataik alapján a kisajátított birtokok legnagyobb hányada Szatmár, 
Bihar, illetve Maros megyék területére esett. Nemzetiségi megoszlás szerint (a 
birokszerkezetből adódóan is) a legnagyobb veszteség a magyar tulajdonosokat 
érte (86%). A művelési ágak tekintetében a szántóföldeket, illetve az erdőbir-
tokokat érintette a leginkább a kisajátítási eljárás, viszont a székelyföldi me-
gyék esetében az agrárreform által érintett birtokok majdnem fele erdőterület 
volt. A kisajátított székelyföldi erdőterületeknek további jelentőségük is van. Itt 
a 19. század végén az erdőségek adták a korlátlan forgalmú birtokok több mint 
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70%-át, általában közbirtokossági formában. Az 1921. évi földreformkor a szé-
kelyföldi kisajátítások ezeket az ingatlanokat érintették a leginkább.

A juttatásoknál a legnagyobb arányban a román nemzetiségű igényjogosultak 
jutottak birtokhoz (52%), a székelyföldi megyék esetében, az etnikai összetétel-
ből fakadóan is, ez az arány a magyarok felé billent. Itt azonban érdemes megje-
gyezni, hogy a juttatottak jelentős hányadát a politikai községek tették ki, néhol 
jócskán meghaladva a természetes személyek arányát. Ez különös jelentőséggel 
bírt a székelyföldi megyékben, ahol a kisajátított közbirtokosságokat ilyen mód 
községi birtokká alakították. A közbirtokossági ingatlanokkal szemben a községi 
birtokok teljes egészében a település közigazgatásának a kezelésében voltak, és 
nem az ott lakók közvetlen irányítása alatt, az onnan származó jövedelem is a 
települést mint jogi személyt illette. Ugyanakkor a közégi földeket a település 
lakói nem feltétlenül vehették ingyenesen használatba. Az eff ajta átcsoportosítás 
sok esetben a helyi közösségeknek egyik biztos jövedelemforrását vette el vagy 
csökkentette.

A kisajátított ingatlanok ugyanakkor nem kerültek automatikusan szétosztásra 
az igényjogosultak között. A birtokok egy részét az állam saját kezelésében tartot-
ta, és úgynevezett „rezervákat”, állami tartalékföldeket hozott létre. A rezervaföl-
dek (országosan) megyénként a kisajátított birtokok területének kb. 10%-át tették 
ki, azonban ezek létesítésével erdélyi területen jóval bőkezűbben bánt a román ál-
lam, mint az ország más régióiban, különösen, hogy itt a tartalékföldek maximu-
ma sem volt meghatározva. Az ilyen jellegű ingatlanokat leginkább telepítésekre 
szánták, bérbe adták, de sokszor előfordult az is, hogy parlagon maradtak.

A  nemzeti kisebbségekre nézve igen sérelmes volt a közbirtokosságok-
kal szembeni eljárás. A  valamikori határőrezredek vagyonaiból létrehozott 
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A juttatások megoszlása az igényjogosultak kategóriái alapján, az EFTB adatai alapján. 
Venczel József: Az erdélyi magyar földbirtokreform. Kolozsvár, 1941. 403.



2020–2021
MÁRCIUS320

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ közbirtokosságokat a törvény már szövegében diszkriminálóan kezelte: míg a 

Csíki Magánjavakat kisajátítás alá helyezte, addig a hasonló jogállású (román 
tulajdonban lévő) naszódi közalap birtokaival a jogszabály kivételt tett, de nem 
került kisajátításra a karánsebesi vagyonközösség birtoka sem.

A Csíki Magánjavak a székely határőrezred különböző vagyonalapjaiból jött 
létre, amelyet az osztrák állam az 1848–1849-es szabadságharc leverése után 
kobozott el, de a kiegyezés után visszaállították a régi tulajdonviszonyokat. 
Az 1921. évi földreform értelmében a közbirtokosságot eleinte csak részlegesen 
sajátították ki, 1923-ban azonban az Agrárbizottság döntése alapján az egészet 
elkobozták, arra hivatkozva, hogy 1869-ben csak haszonélvezeti jogot kapott a 
csíki közösség, a tulajdoni jog pedig a kincstárat illeti meg. A helyiek a döntést 
megfellebbezték, arra hivatkozva, hogy a döntéssel az Agrárbizottság jelentősen 
túllépte hatáskörét, bírói jogkörrel ruházva fel magát. Mivel azonban az országon 
belüli fórumokon nem sikerült eredményt elérni, a magánjavak ügyét a Nemze-
tek Szövetsége elé vitték, itt azonban a tulajdonviszonyok tisztázása helyett azt 
javasolták, hogy a román állam állítsa vissza a vagyonközösség régi igazgató-
ságát. A tisztázatlan helyzet miatt a magánjavak ügye a korszakban végig napi-
renden maradt, sőt problémák forrásává vált a második bécsi döntés után is.

További sérelmes rendelkezés volt a magyar állami telepesek birtokainak a 
kisajátítása is. Az 1890-es évektől kezdődően megindult telepítési akció kereté-
ben a magyar kormányzat nagyobb birtokegységeket vásárolt fel, majd a korabeli 
forgalmi árnak megfelelően átlagosan 16–24 holdas parcellában részesítette a te-
lepes családokat. Legnagyobbrészt a Bánságban, Erdélyben és a Bácskában foly-
tatták ezt a tevékenységet, 1903-ig mintegy 451 telephelyet létesítve. A román 
földreform során a telepes birtokokat legtöbb 7 holdra csökkentették, egyes he-
lyeken úgy, hogy ennek csak a fele volt szántóföld, a fennmaradó részt a községi 
legelőkből való részesedéssel pótolták. Teljesen kisajátították továbbá a tartósan 
távollévők, illetve a magyar állampolgárságra optálók földbirtokait is. Ez utóbbi 
a trianoni békeszerződés előírásaival is ellentétes volt, az ügy súlyosságát pedig 
tovább növelte az a tény is, hogy az 1930-as években negyedmillió romániai 
magyarnak még mindig rendezetlen volt az állampolgársága. Mind a telepesek, 
mind az optánsok ügyében az érintettek a magyar állam támogatásával a Nem-
zetek Szövetségétől kértek orvoslást, azonban kevés sikerrel.

Egy további sérelem volt a kisajátított ingatlanok árának a meghatározása is. 
Az ingatlanok árát a törvény az 1913. évi forgalmi értékekben határozta meg, 1:1 
korona-lej átszámítási kulccsal. Magyar részről ezt igen sérelmesnek tartották, 
mivel a törvény az árfolyamcsökkenést figyelmen kívül hagyta, az 1913. évi lej-
nek az 1921. évi csak töredékét érte, így korabeli számítások szerint a kisajátítást 
szenvedő tulajdonos ingatlana értékének csak 1,6%-át kapta meg. Az értékbecs-
léskor a jogszabály értelmében gyakorlatilag bármit figyelembe lehetett venni, 
aminek következtében az árak nem csupán regionálisan, de akár egy települé-
sen belül is jelentős eltéréseket mutathattak. Ugyanakkor a kisajátítási árakat 
úgy határozták meg, hogy azok jóval az ingatlan piaci értéke alatt legyenek. 
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A juttatottnak 10 éven belül ki kellett fi zetnie az ingatlan árát, a törvény előírá-
sai alapján a vételár 35–50%-át az állam ugyan magára vállalta, de ezzel együtt 
megkapta az altalaj fölötti kizárólagos jogot is. A kártalanítást nem készpénzben, 
hanem ún. kisajátítási kötvényekben fi zették, 50 éves amortizáció mellett, de a 
gondokkal küszködő román gazdaság és a lej fokozatos árfolyamcsökkenése oda 
vezetett, hogy a kötvények is értéküket vesztették.

A földreform következményei

Az 1921. évi földreform az egész ország gazdaságára kifejtette a hatását. 
A két világháború közötti Románia lakosságának 72%-a dolgozott a mezőgaz-
dasági ágazatban, a nemzeti jövedelem 48%-a is ebből a szektorból származott. 
A korszakban a mezőgazdaságot több válság is sújtotta: egyrészt a háború követ-
keztében jelentősen csökkent az ágazatban a munkaerő, másrészt a felerősödő 
gazdasági nacionalizmus jegyében fogalmazódott gazdaságpolitika inkább az 
ipart pártolta. A földreform generálta általános birtokátrendeződés következté-
ben radikálisan csökkent a nagybirtokok aránya, illetve megnövekedett a kis- és 
törpebirtokok száma. A 30-as években az 5 ha alatti birtokkategóriában a tulaj-
donosok több mint 80%-os aránnyal szerepeltek, tulajdonosonként átlagban 2 ha 
területtel.

Cséplés Csernátonban, 1920 körül. Égető Albert gyűjteménye, Kézdivásárhely
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A kisbirtokok felduzzasztásával tovább növekedett a birtokelaprózódás, csök-
kentve ezzel az ágazat teljesítményét is. A törvény ugyan széles rétegek számára 
biztosította a földhöz jutást, de nem gondoskodott sem a megfelelő szakképzés 
kiterjesztéséről, továbbá nem intézkedett az új gazdák kedvező hitelezéséről sem. 
Az agrárreform üzemromboló hatása kiváltképpen az erdélyi területeken mutat-
kozott meg, ahol a regáti latifundiumokkal szemben a hatékonyabban működő 
középbirtokok voltak túlsúlyban. A mezőgazdaság helyzetét tovább súlyosbította 
a protekcionista gazdaságpolitika is: a 20-as években bevezetett vámtarifák a me-
zőgazdasági termelés közszükségleti cikkeinek az importárát megnövelték, ami 
az iparhoz képest hátrányosan érintette az agráriumot. A mezőgazdasági termé-
keket magas exportvámokkal sújtották, leszorítva a belföldi árakat is, ennek kö-
vetkeztében az agrárolló ebben az időszakban majdnem végig nyitva maradt.

Az országos birtokátrendezés, a termelés általános visszaesése és a mezőgaz-
dasági árak alacsonyan tartása, illetve a begyűrűző világgazdasági válság oda 
vezetett, hogy a 20-as évek végére a mezőgazdasági lakosság jelentősen eladó-
sodott és fi zetésképtelenné vált. A jelenség nem volt egyedülálló, a Romániával 
szomszédos országok több-kevesebb intenzitással, de hasonló helyzetbe kerül-
tek. Romániában 1932-től kezdték meg a mezőgazdasági adósságok konverzióját, 
amely a 30-as éveken végighúzódó folyamatot eredményezett. Ennek lényege 
az volt, hogy a fennálló, általában banki fedezettel felvett rövid vagy középlejá-
ratú kölcsönök egy részét átalakították hosszú lejáratú, kedvezményes kamato-
zású kölcsönökké, egy másik részét pedig elengedték. Amíg ez a gazdatársada-
lomra nézve jótékony hatással volt, a pénzintézetekre külön terhet rótt, hiszen 

Teherautó a két világháború közötti időből. Égető Albert gyűjteménye, Kézdivásárhely



323MÁRCIUS

V
ISSZATEKIN

TŐ

követeléseik elengedésével, illetve hosszú lejáratú kölcsönökké alakításával je-
lentős károkat szenvedtek. A veszteségek ez esetben a betéteseket terhelték, ezért 
a legtöbb hitelintézet külön egyezséget kellett kössön hitelezőivel. A legnagyobb 
erdélyi magyar érdekeltségű bank, a Kolozsvári Takarékpénztár Rt. is csak jelen-
tős magyar állami támogatással vészelte át a nehéz időszakot. A hitelszövetkeze-
tek, amelyek Erdélyben kiterjedt hálózattal rendelkeztek, igen nehéz helyzetbe 
kerültek, hiszen itt az adós sok esetben megegyezett a betétessel is.

Az erdélyi magyar nagybirtok általános csökkentése mellett a magyar intéz-
mények, az egyházak, illetve az általuk fenntartott oktatási intézmények mögül 
kivették vagy erősen meggyengítették a gazdasági hátteret. Így például az erdélyi 
magyar egyházak birtokainak 85%-át kisajátították, legnagyobb veszteség a Ró-
mai Katolikus Státus birtokait érte. Az egyházi vagyonalapok hiányát az oktatás 
szenvedte meg, mert anyanyelvi oktatásra állami iskolában nem volt lehetőség, 
ezt csak a magániskoláknak tekintett egyházi iskolákban lehetett megvalósítani. 
Mindemellett további veszteséget okozott, hogy az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület birtokait annak ellenére kisajátították, hogy Algyógyon mezőgaz-
dasági iskolát tartott fenn, amihez a törvény (iskolánként) minimum 200 hold 
meghagyandó területet írt elő.

A 20-as 30-as években az erdélyi magyarság agrárpolitikai tevékenysége a 
földreformos sérelmek orvoslása és tematizálása felé irányult. A Magyar Kisebb-
ség vagy az Erdélyi Gazda lapjain megjelent tanulmányokban és közlésekben írtak 
a sérelmekről, de a visszaélésekről a napilapok is többször cikkeztek. Nyomtatás-
ban közölték az Országos Magyar Párt (OMP) közgazdasági osztálya gyűlésein 

Mezei munkálatok. SZNM Fotótéka, József Álmos-gyűjtemény, JA15_056_001
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elhangzott vitákat, de több összefoglaló és elemzés született magyarországi szak-
emberek tollából is, magyar és idegen nyelven egyaránt. Továbbá a magyar ál-
lam a Keleti Akció keretében már az évtized elején jelentős támogatást nyújtott a 
földműves szövetségek és gazdasági társulatok megszervezésére, illetve a gazda-
sági népoktatás előmozdításra, de a 20-as évek végétől jelentős összegeket fordí-
tottak az Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE, később EMGE) támogatására is.

A gazdatársadalom szervezésének kérdésében elsődleges problémának a szét-
aprózottságot tartották, az  egy-egy megyében hatékonyan működő mezőgaz-
dasági egyletek, gazdakörök mögül hiányzott az egységes, regionális vezetés, 
amelyet az EMGE láthatott volna el. Az egyletet 1936-től kezdve, Szász Pál veze-
tésével (Venczel József és Vita Sándor közreműködésével) helyezték új alapokra. 
Az átszervezés lényeges részét képezte, hogy társadalmi bázisát a nagy- és kö-
zépbirtokosokról a kisbirtokosokra helyezték át. Ugyanakkor az addigra kiépült 
szövetkezeti hálózatot is mozgósították: a Hangya Szövetkezetek és a Gazdasági 
és Hitelszövetkezetek Központjának tagjai beléptek az EMGE-be. Az átszervezés 
következtében az egylet az egyik legnagyobb erdélyi magyar szervezetté nőtte 
ki magát, amelynek vezetése összefonódott az erdélyi magyar politikai és gazda-
sági elittel is. Az egyesület gazdaköri taglétszáma az 1936. évi 537-ről 18 522-re 
(a szervezett gazdákkal együtt 45 330-ra) növekedett 1940-ig.

Fő tevékenysége a mezőgazdasági termelés növelése és korszerűsítése 
felé irányult: nemesített vetőmagakciókat szerveztek, igyekeztek frissíteni az 

Almaszedés Székelyföldön. SZNM digitális fotóarchívum
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állatállományt, de forgalmaztak műtrágyát és mezőgazdasági gépeket is. 1939-
ig több mint 5 millió lej értékben osztottak ki vetőmagokat, illetve 1,8 millió lej 
értékben tenyészállatokat. A modern gazdasági ismeretek terjesztése érdekében 
tanfolyamokat szerveztek, gazdaköri könyvtárakat tartottak fenn, folyóiratot 
működtettek, az Erdélyi Gazdát. 1936–1940 között az EMGE-tanfolyamokon ösz-
szesen 4836 gazda vett részt, szakfolyóiratára 1940-ben országszerte 1338 tele-
pülésen fizettek elő.

Az EMGE munkája viszont nem csak a gazdatársadalom szervezésére és kép-
zésére irányult. Az egyesület a 20-as években folyamatosan követte, elemezte a 
régió mezőgazdasági helyzetét, figyelme ekkor inkább a földreformmal kapcso-
latos ügyekre irányult: sérelmek gyűjtése, memorandumok, illetve a birtokössze-
tételre gyakorolt közvetlen hatás felmérésére. Ez utóbbi azonban sikertelennek 
bizonyult, egyrészt a gazdák érdektelensége, másrészt az eljárások elhúzódása 
következtében fennálló bizonytalanság miatt. Az  egyesület a harmincas évek 
folyamán egyre több figyelmet fordított az egyéni gazdaságok vizsgálatára is. 
1938-ban indították meg a magángazdaságok kérdőíves vizsgálatát, amelyben 
elsősorban üzemtani vizsgálatoknak vetették alá őket. Olyan elemeket mértek, 
mint a tőkeerő, gépesítés mértéke, munkaerő alakulása, illetve birtokszerkezet, 
ahol az egyik legsúlyosabb problémának a tagosítás hiányát tartották. A csalá-
di birtokokat, üzemeket vizsgálva – annak ellenére, hogy a birtok mérete nem 
egyenlő az üzem nagyságával – erdélyi viszonylatokban a birtokméret szerint 
vizsgálták az üzemnagyságot. A családi üzem optimális fenntartásához (a mun-
kaerőt és felszerelést figyelembe véve) 15–22 hold nagyságba határozták meg, 
legelő-, gabona-, illetve váltógazdálkodási típusoktól függően. Az erdélyi birtok-
nagyság viszont ennél kisebb volt. Ennek ellenére Venczel József úgy tartotta, 
hogy a régió esetében nem mérvadó birtokreformról beszélni, a  román agrár-
törvény is csak nemzetiségi szempontból tolta el az arányokat, nem változtatva 
az addig fennálló törpe- és kisbirtokosok helyzetén. A problémát leginkább az 
agrárnépsűrűség mértékében, annak tehermentesítésében látta.

Összegzés

Az 1921. évi földreform a Román Királyság egyik legnagyobb gazdaságpoli-
tikai vállalkozása volt, amely hosszú évekre meghatározta az ország agráriumá-
nak a fejlődését. Habár a háború végén beígért földosztásnak eleget tett, a kis- és 
törpebirtokok felduzzasztásával nem sikerült új, erősebb alapokra helyezni az 
ország mezőgazdaságát, amely a szakoktatás, a  technológiai felszerelés és az 
elérhető forgótőke biztosításának hiányában is kereshető. Sokkal sikeresebb volt 
viszont az államalkotó etnikum gazdasági érdekeinek kiterjesztésében: a frissen 
szerzett régiókban a birtokátrendezés általában a nemzeti kisebbségek földtulaj-
donának a csökkentésével valósult meg.
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AZ erdélyi magyar irodalom nagy ígéretének indult 1938. április 1-jén, 
az Ellenzék hasábjain. Indulása nagyon ígéretesnek bizonyult, néhány 
éven belül már számontartott népi író. Néhány évig az Írisz-telepi Veres 

Pali-blokkok egyikében lakott. (Mai képét Vincze Lászlónak köszönjük.) Egyik elbe-
szélésében meg is írja, hogyan nevelgeti – természetesen Makarenko módszereivel – 
fia Írisz-telepi osztálytársait. Társadalmi elismertségével együtt lakásviszonyai is 
javulnak, a Gépész utca, majd a Fürdő utca következik. Itt éri a halál 1960. március 
5-én, nagyon fiatalon, 51 éves korában. Közben az 1957-ben induló Napsugár című 
gyermeklap vezetője lesz, kitűnő erőkből verbuvál szerkesztőséget. Saját életműve 
„kigörbítésére” már nem jut ideje. A halála után nem sokkal kifulladó szocialista re-
alizmus élharcosaként zárja életművét, mely, ha kapott volna tíz-tizenöt évnyi hala-
dékot, bizonyára visszakeveredik az el-elhagyott ösvényekre. Ki tudja… Így azonban 
be kell érnünk néhány remek novellával, ezek közül álljon itt az induló írás, melynek 
sikere hivatásos íróvá avatta.

H. Sz. Gy.

Asztalos István 

Történt az utcán

Így kezdődött…
Egy kutya szimatolgatott az utca sze metében.
Szürke, lompos, olyan alázatos városi kutya, amely a szemeten és az emberek 

jóvoltából él. Sovány, piszkos. Olyan senki kutyája. Feltűnők rajta csak a ha sáról 
lelógó emlői voltak, látszott, hogy valahol, valami sarokban kölykei lehet nek, 
azok szívták olyan laposra testét.

Szimatolt, keresett. Nem maradt az utcának zuga, amit fel nem kutatott. 
Az eldobott almacsutkától kezdve mindent megevett.

Már nagy tapasztalatai lehettek, mert olyankor cirkált, amikor még nem járt 
a szemeteskocsi, de már a cselédek kitették a szemetet a járda szélére, amit ő 
rendre végigvizsgált. Az utca másik vé gén volt egy mészárszék, amelynek jószívű 
gazdája minden nap odadobott neki valamit. Ezt hagyta utoljára. Előbb végigsza-
golta az utcát, csak azután ment a mészárszékhez, mintegy csemegének szánva 
az ott kapott falatokat.

A kutya megállt egy szemetesládánál a járda szélén, és valami különösebb fa-
latot kaphatott, ami egészen lekötötte a figyelmét, és így nem vette észre, hogy 
közeledik egy városi gyerek.

Egy szeplős, vásott városi fiú.
Oh, erről is voltak tapasztalatai, és ha látta volna jönni a fiút, hamar elkerülte 

volna. De nem látott semmit, nyakáig bent turkált a szemétben.
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A fiú a kutyához ért.
Az arcán csúnya mosoly jelent meg. Felemelte a lábát és teljes erejével a ku-

tyába rúgott. Az állat a rúgás erejétől leperdült a járdáról és igyekezett lábára ál-
lani. Ekkor érte a második rúgás, ösztönszerűen a láb után kapott. Valamit elért 
a szájával… Egy reccsenés… És a fiú nadrágja a többi mellé új lyukat kapott, és 
még a bőrt is felkarcolta a kutya foga.

A fiú felkiáltott.
Egy ember odanézett.
– Mi az, te gyerek?
– Megharapott az a dög – szólt a fiú, rámutatva a távolodó kutyára. – Nekem 

jött és megharapott.
– Neked ment? Hátha veszett? – kiáltotta izgatottan a beleszóló, és követ ra-

gadva, azt a kutya után dobta.
A  kutya nem tudta, hogy már kerül geti a végzete, de azért ösztönszerűen 

szaladni kezdett.
– Mi történt? – kérdezte egy másik kíváncsi.
– Egy veszett kutya megharapta ezt a gyereket – szólt a dobáló, és másik kő 

után hajolt.
Egy asszony, aki ott hallgatta a sza vakat, ijedten kiáltott a szembejövőkre:
– Vigyázzanak! Veszett kutya!
Ez az egy hang elég volt. Mint a vízbe dobott kő hullámai, úgy terjedt szét az 

utcán. Már vagy négyen szaladni kezd tek a kutya után, teli torokkal kiáltozva:
– Veszett kutya! Veszett kutya!
Mind többen és többen siettek csatla kozni az üldözőkhöz.
A kutya nem értette. Szaladt. Előbb csak úgy ügetve, de rúgások érték jobb-

ról-balról, kövek csattogtak mellette a járdára, némelyik el is találta. Farkát be-
húzva rohant aztán, hogy háta mögött hagyja a veszélyt.

Kikerült az utca közepére.
Az utca megtelt ordítozókkal.
Mindenki kiabált. Ez a szó: „Veszett kutya!”, mindenkire hatott.
A szembejövők közül a gyávábbak kapuk alá húzódva tárgyalták a kitóduló 

lakókkal az esetet. A bátrabbak megáll tak, majd kövekkel megrakodva, kiabál va 
kerültek a kutya elé, izgatottan ha donászva a karjaikkal.

Egy esernyős polgár vörös arccal ro hant. Csupa tettvágy volt. Tele rosszaka-
rattal a kutya iránt. Az erőlködéstől éles, vékony hangon vezényelt:

– Elébe kell vágni!… Le kell ütni! Hamar egy rendőrt!
A kutya már támolygott. Jó pár ütés érte. A fáradtságtól reszkettek a lábai. 

Nyelve kilógott és csepegett róla a nyál. Félt, nagyon félt. Segítségkérően nézett 
körül, kiutat keresve. Mellette emberek hadonásztak, kiabálva, a kapuk alól ku-
tyák ugattak.

S ahogy rohant, meglátta a mészárszé ket. A mészárszék előtt a kövér tulajdo-
nost. Azt, aki néha odavetett egy-egy falatot.
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Ösztönösen rohant oda, hiszen az egyetlen ember volt, akit közelebb érzett 
magához. Nem tudta a szerencsétlen ál lat, hogy már a hentes se a régi. Az utolsó 
lépéseket szinte hason csúszva tette meg feléje.

A mészáros rémülten ugrott félre a feléje kúszó kutya elől, és vadul kapá lózni 
kezdett kézzel-lábbal. Az egyik rúgása eltalálta a kutyát, amely most már félőrül-
ten a félelemtől, futva vonszolta tovább a testét.

– Meg akart marni! – kiáltozott a megrémült ember. S kövér arcáról sza porán 
törölte a verejtékcseppeket.

A kutya beszaladt egy utcaformába. Szerencsétlenségére zsákutca volt.
Elért egy magas deszkapalánkig. Itt megállt, szűkülve a félelemtől. A fogait 

mutogatva nézett a könyörtelen üldözők re, akik nem mertek közelebb menni 
hozzá, csak messzebbről dobálták súlyos kövekkel a megrémült állatot.

Már félig agyon volt verve, amikor megérkezett egy rendőr.
A rendőr elővette a szolgálati revolverét és a kutya felé közeledett.
Az  utca, a  tömeg várt izgatottan. A  kutya állt reszketve, véresen. Bánatos 

szemeit a rendőrre szegezve várt.
Nem értett semmit, csak félt, nagyon félt.
A rendőr megállt… Egy dörrenés… A kutya lassan ledőlt a kerítés mellé. Lá-

bai reszketve meredtek meg. Felduz zadt emlőiből csepegett a tej.
Egy asszony megjegyezte:
– Kölykei lehettek.
A tömegben már elhalt az izgalom, és ezekre a szavakra már sokan sajnálni 

kezdték a kutyát.
– Szegény! – tört ki a vörös arcú polgárból. És ernyőjét a karjára akaszt va 

megindult a tömeggel együtt.
Így végződött.

Csemetekert/Puieților u. 6. sz. A., II-es sz. 
tömbház. Ebben lakott Asztalos István az 50-es 

években

A Házsongárdban nyugvó író 
síremlékét Szervátiusz Jenő készítette
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Boros Lóránd

Százhuszonöt éve született Abu Ramla, 
avagy Almásy László Ede kalandos élete 
dióhéjban

Röviden szinte lehetetlen írni Almásy Lászlóról, mégis meg kell próbálnom. 
Szerencsére segítségemre van Széchenyi Zsigmond, aki Almásy Lászlóval egy 
híres vadászaton vett részt a Szaharában, amelynek több világrekord trófea lett 
az eredménye. Ő a következőképpen idézi meg többször is barátja alakját:

„Almásy László ugyanis sivatagkutató, geográfus és archeológus egy sze-
mélyben, amolyan tudós Afrika-utazó, kinek egy prehisztorikus emberi zápfog 
földöntúli gyönyörűség. Legalábbis annyira becsüli, mint én egy nagy elefánt 
agyarát. […]

Említettem már, hogy expedíciónk vezetője és felelős szakértője: Almásy 
László. Nélküle nem vállalkoztam volna erre az útra, minthogy sem a teodolit-
hoz, sem a prizmatikus iránytűhöz, de még csak a motorjavításhoz sem értek. 
[…] Almásy László viszont a sivatag bolondja, reménytelen szerelmese. Évek óta 
bújja a sivatagot, érti is minden csínyját-bínját. Immár nagy hírű sivatagkutató. 
Nemcsak a kairói Institut du Désert-ben ismert ember, még a sivatag nomád 
törzsei: a kababisok, bidiátok, hawawirok és harcias guránok is tudják, kicsoda 
»Abu Ramla«,1 tudják, hogy ő »Kabir kebir-hálesz«.2 Ilyen megbízható »kabir« 
nélkül, aki nemcsak a homoktengernek, de gépészmérnök létére a motornak, 
sőt még a geográfiai műszereknek is szakértője, bezzeg nem lenne tanácsos a 
Líbiai-sivatagnak nekiautózni” – írja gróf Széchenyi Zsigmond magyar vadász, 
utazó, író a Hengergő homok című könyvében. Egy további helyen pedig így foly-
tatja: „Úgy utazunk, mint a hajós ismeretlen vizeken. Útmutatóink az iránytű 
meg a csillagok. Almásy László egymaga végzi a navigálás, iránymegállapítás, 
térképezés fáradságos munkáját, mi ketten jóformán segítségére sem lehetünk. 
[…] Kifogástalan hangulatban vagyunk. Már csak ezért is érdemes volt ezen a 
csúnya homokon átvergődni. Három feketénk is felvidult. Fütyülnek, dalolnak, 
magasztalják Almásy Lászlót, a »kabir choisz aue«-t,3 akiről mindig tudták, hogy 
kivezeti őket a bajból. Ezért nem féltek, egy pillanatig sem.”

Százhuszonöt éve, augusztus 22-én született a borostyánkői várban Almásy 
László Ede. Gépészmérnök, utazó, a Szahara ismeretlen területeinek a felfedezője, 
Afrika-kutató, pilóta és autóversenyző. A huszadik század végén készült, kilenc 
Oscar-díjat nyert Az angol beteg című film főszereplőjét róla mintázták, az ő éle-
tének bizonyos eseményei jelennek meg az egyébként fikciós alkotásban. A film 
révén világszerte ismert lett az Almásy név, míg a Sebestyén Márta énekelte Sze-
relem, szerelem című népdal valószínűleg a legismertebb magyar dallá vált.
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EK László édesapja dr. Almásy György Ázsia- 
kutató és ornitológus, nagyapja Almásy Eduárd, 
alapító tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, 
és a több ezer kötetet számláló családi könyv-
tárnak a létrehozója. A család eredeti birtokai 
Zsadány és Törökszentmiklós környékén voltak. 
Almásy László édesanyja Pittoni Ilona dalmá-
ciai olasz nemesi családból származott. Tanul-
mányait Borostyánkőn, Kőszegen és Grazban 
folytatta, 1910-ben egy esztendőt Svájcban tölt, 
Arosa városában szanatóriumban: a  kis László 
már tízéves korától dohányzott, ez a szenvedé-
lye élete végéig megmaradt. A műszaki tudomá-
nyok már Grazban elkezdték érdekelni, ez a fo-
lyamat folytatódott Angliában Eastbourne-ben, 
ahol egy magániskola tanulója. Angliában kerül 
kapcsolatba a cserkészmozgalommal, majd az 
1920-as években a Magyar Cserkész Szövetség 
nemzetközi kapcsolataiért felel. Az  1933-ban 
Gödöllőn megrendezett Negyedik Cserkész 
Világdzsemborin a légi cserkészetet mutatta be 
lord Baden-Powellnek. A dzsembori megszerve-
zésében is aktív szerepet vállalt széki gróf Te-
leki Pál mellett. Az  első világháború alatt az 
olasz és orosz fronton teljesít szolgálatot. Szerelmese volt az autóversenyzésnek 
és a repülésnek. Mindkét tevékenység technikai újdonságnak számított, a lehető 
legtökéletesebben gyakorolta őket. Zabolai Mikes János grófnak, a szombathelyi 
egyházmegye püspökének a titkára a nagy háború után. Ebben az időszakban, 
1921 tavaszán részt vesz IV. Károly magyar király trónra lépési akciójában, amely 
végül nem volt sikeres. A királynak a gépkocsivezetője és a „szárnysegédje” egész 
úton, Szombathelytől Budapestig és vissza. A király április 4-én hagyta el Szom-
bathelyt, majd átlépte a határt, valószínűleg itt is Almásy volt a kísérője.

Az első afrikai útjukat sógorával, Esterházy Antal herceggel tették meg egy Steyr 
autóval az Alexandria–Kairó–Assziut–Szohág–Luxor–Eszna–Edfu–Asszuán–Vadi 
Halfa–Kartúm útvonalon. Ennek az útnak a hozadéka első könyve: Autóval Szudán-
ba címmel, 1929-ben a Magyar Földrajzi Társaság híres sorozatában, Cholnoky Jenő 
előszavával. Ezen első afrikai útján lesz végérvényesen szerelmes a sivatagba.

Második útjára 1929-ben kerül sor Mombassa–Kampella–Khartoum–Wadi 
Halfa–Kairó–Alexandria útvonalon. Társai Ferdinand Liechtenstein herceg, en-
nek sógora, Anthony Brunner gyáros Londonból és Rudi Mayer operatőr. Az út 
első felében nagyon beteg volt, elkapta a spanyolnáthát, ennek ellenére is ő veze-
tett! Szerencsére Rudi Mayer fi a, Kurt Mayer megőrizte az anyagot, így mozgóké-
pen is vannak dokumentumok Almásy Lászlóról.

Almásy László szobra az 
érdi Magyar Földrajzi 
Múzeum kertjében.

Domonkos Béla alkotása
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Gyorsan híre ment utazásainak Egyiptom előkelő szalonjaiban, megismerke-
dik Faruk királlyal, akit repülni is tanított, továbbá szoros kapcsolatba került 
Kemal el Din herceggel, aki maga is a sivatag szerelmeseként, támogatta Teddy 
Almásy törekvéseit. 1932. május 1-jén fedezi fel Wādī ‘Abd al Malik völgyet a 
Gilf Kebir fennsíkon, amely a valamikori mitikus Zarzura oázissal azonosítható. 
Egy későbbi útja során szintén a Gilf Kebir térségében fedezi fel a Wādī Sura 
völgyben a híres neolitikumi sziklarajzokat, majd a Gabal El Uwaināt hegység-
ben az Ain Dua forrás melletti barlangokban és sziklákon az őskori, vörös szín-
nel festett állatábrázolásokat. Társai ebben a felfedezésben: Penderel alezredes, 
Hans Casparius fényképész, Richard Bermann és Kádár László fiatal térképész, 
későbbi földrajzprofesszor. Ezután következnek további kutatásai, a legtöbbször 
már indulásuk pillanatában anyagi gondokkal küszködve. Mégis kitartó munká-
val, kapcsolatok mozgósításával megteremti az anyagi fedezetet expedícióihoz. 
Almásy térképezi fel a Nagy-homoktenger néven ismert sivatagi részt a Szahara 
közepén, megalapítja Kairóban az Aero Clubot, övé az egyes számú tagkönyv.

Felpörgetve az eseményeket: hírt ad a magyarabokról; kitör a második világ-
háború, a Rommel vezette Deutsche Afrikakorpshoz kerül katonai felderítőként, 
végrehajtja a sikeres Salaam-hadműveletet; üldözött zsidókat bújtat Bartók Béla 
úti lakásában Budapesten; a kommunisták letartóztatják, megkínozzák; Ger-
manus Gyula magyar orientalista vallomásának köszönhetően felmentik, majd 
újra letartóztatják. Valószínűleg Faruk király unokatestvére, Alaeddin Moukhtar 
megvesztegetés árán kiváltja Almásyt. Egyiptomi és angol barátai, no meg az MI6 
segítségével sikerül visszajutnia szeretett Egyiptomába, Kairóban élt Zámálek 
szigetén. Porsche autók értékesítéséből tartotta fenn magát, emellett repülőok-
tatást is vállalt.

II. Kambüszész perzsa király elveszett seregének a megtalálása volt élete utol-
só nagy célja. A sereg Thébából, vagyis a mai Luxorból indult Siwa-oázis felé, 
és valahol a sivatagban eltűntek. Ez a terve egy kicsit olyanná vált, mint Kőrösi 
Csoma Sándor őshazakeresése: számtalan, világviszonylatban kiemelkedő vagy 
egyenesen világelső teljesítményt ért el, de egyet, azt az egyet nem.

1951-ben komoly vérhasfertőzéstől gyötörten érkezik meg Salzburgba, ahol a 
Wehrle szanatóriumban műtéten esik át, rövid lábadozást követően március 22-
én hunyt el. Kairóban már hosszú ideje tervezték, hogy Almásyt nevezzék ki az 
Egyiptomi Sivatagkutató Intézet igazgatójának. Március 1-jén kapta meg a hírt 
a kinevezésről, így nagyon rövid ideig örvendhetett régi álma teljesülésének. 
Faruk király, Moukhtar pasa, meg egyáltalán az angolok, a németek, az olaszok, 
mindenki nagyon jól tudta, hogy Almásy László ismeri legjobban a Szaharát!

Nomen est omen: Abu Ramla!
Emlékét őrizzük: Kolozsváron kultúrtörténeti kör viseli a nevét.

Jegyzetek
1 „A Homok Atyja”, Almásy arab neve.
2 Nagyon nagy vezér (vezető).
3 „Kitűnő vezető”.



2020–2021
MÁRCIUS332

KO
LO

ZS
VÁ

R
I P

A
N

TH
EO

N

Március 4-e Gergely Jenő (1896–
1974) matematikus 125. szüle-
tésnapja. Kolozsvárt született, a 

Református Kollégiumban tanult, majd a 
Ferenc József Tudományegyetemen szer-
zett diplomát és doktorátust. 1920-tól a 
Marianum Leánygimnáziumában taní-
tott, míg 1947-ben meghívták a Bolyai 
Egyetemre, itt és a Babeş–Bolyain adott 
elő matematikai tárgyakat. Tankönyve-
ket írt és Bolyai János geometriáját mu-
tatta be világnyelveken. Fekete gránit 
fejköves sírja az I. C parcella nyugati főút 
felőli szélén található.

Március 19. ilenczfalvi Sárkány Fe-
renc (1822–1896) tanár halálának a 
125.  évfordulója. A  szilágycsehi refor-
mátus pap, Sárkány Farkas fi a, Zilahon 
végzi a gimnáziumot, majd Kolozsvárt a kollégiumban tanul jogot és teológiát. 
Már 1845-től a kolozsvári kollégium köztanítója. 1848 őszén nemzetőrnek áll be, 
1849 januárjától pedig honvéd. Az augusztusi fegyverletételig hadnagyi rangra 
emelkedik. Rövid bujdosás után 1851-től újra a kolozsvári tanintézetnél alkal-
mazzák osztálytanítóként. Leteszi a papi vizsgát, s pénzt gyűjt, hogy 1853-ban 
végre Bécsbe mehessen, ahol egy éven át matematikában és fi zikában képezze 
magát. Hazatérte után segéd-, majd 1858-tól rendes tanár a kollégiumban. 1871–
1875 között ő az igazgató. 1885-ben vonul nyugdíjba. A református egyházköz-
ség és egyházkerület több tisztségre is megválasztotta, a városi közgyűlésnek és 
az Országos Karolina Kórház felügyelőbizottságának is tagja volt. Néhány cikke 
és beszéde jelent meg nyomtatásban.

Március 22. Pákei Lajos (1853–1921) hírne ves építész halálának a centenári-
uma. Családja évszázadokra visszamenőleg szerepet játszott Kolozs vár és az uni-
tárius vallásközösség történetében. Házuk szomszédos volt a régi kollégi ummal, 
a mai Sora-épület keleti része helyén állott. Pákei müncheni és bécsi tanulmá-
nyok után 1880-tól lett Kolozsvár főmérnöke. Az  1885-ben megnyitott ipari 
szakiskola első mérnök-tanára, az 1888-ban létesített Erdélyrészi Iparmúzeum 
alapítója. Több mint 50 középület, 20 templom, 5 kastély, családi házak, villák, 
síremlékek, emléktáblák sora kötődik a nevéhez. Nagy részüket ő tervezte, a töb-
biek kivitelezését felügyelte, néhol módosítva a terveket. Ő volt Erdély legjelentő-
sebb eklektikus építésze. A század forduló leg szebb kolozsvári épületei fűződnek 
nevéhez. Ő tervezte a New York (utóbb Continental) szállót, az Unitárius Kollégi-
umot, a sétatéri korcsolyacsarnok és kioszk épületeit, a Mátyás-szobor talapzatát. 
Majális utcai villája is érdekes látvány: faragott kő ablak- és ajtókeretei a lebon-
tott belvárosi reneszánsz házakból kerültek ki. A Kertek parcellában található 
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sírja is eredeti: egy alapásás közben felbukkant római kőszarkofág egyik oldalát 
csiszolták le a felirat részére. A sírt a Házsongárd Alapítvány restauráltatta.

Március 22. Pásztai Géza (1892–1971) jogászprofesszornak az 50. elhalálo-
zási évfordulója. A két világháború között még Deutsek Géza néven szerepelt. 
Görgényszentimréről került a marosvásárhelyi Református Kollégiumba, majd 
érettségi után a kolozsvári egyetemre, ahol jogi doktorátust szerzett. 1922-ben a 
román törvények szerint ügyvédi vizsgát tett és Bánff yhunyadon nyitott ügyvédi 
irodát. Az ügyvédkedés mellett különböző magyar politikai szervezkedésekben 
játszott szerepet, törvénytervezeteket készített. A  Magántisztviselők Országos 
Egyesülete elnökéül választották. A  II. világháború után, a megalakuló Bolyai 
Tudományegyetemen a munkajog tanára lett. 1949-ben hamis vádakkal bebörtö-
nözték, utóbb rehabilitálták. Sírja a II. A parcellában található.

Március 25-én Péntek Árpád (1921–1993) református teológiai tanár lenne 
százéves. Lugosról indult, Kolozsvárt és Nagyenyeden végezte a teológiát. 1943-
tól segédlelkész Temesváron, majd 1946-tól Szucságon, végül Ótordán parókus 
lelkész. Megírja az ótordai református templom építéstörténetét. 1968–69-ben 
Amszterdamban folytat egyetemi tanulmányokat. 1972-től a kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézetben a református gyakorlati teológia tanára. 1982–1990 
között az intézet rektora. 1990 őszétől a Református Tanárképző Fakultás szerve-
zője és első dékánja. 1973-ban doktorált, számos tanulmányt és prédikációt tett 
közzé. A Református kertparcella betonsírjában nyugszik.
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Erdélyi március

Egy tizenötös szám. És március: 
Az első tavasz-hónap közepe. 
Kimondottam így egyszerűn, 
Ne féljetek, ne féljen senkise.
Ne féljetek: nem tüzesednek át 
Halk hangolás után a vers-sorok, 
Nem temetni és nem lázítani, 
Csupán figyelmeztetni akarok.
Oly csendben nő a versem, mint a fű, 
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán: 
Nem szavalok, – szavaltunk eleget,
– Nagyon sokat – március idusán.
Volt egy tanítóm akkor – igazi, 
Nagy nevelő –, gyökérig leható.
Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap, 
Ha munkát s imát összefoglaló.
Magányos hangját zsivaj nyelte el. –
Lavina dörgött. Most, – a kő alatt 
Számunkra csak csendes növekedés: 
Valóban: munka s imádság maradt.
De szárny kell munkához s imához is! 
Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad. 
Tört szárny, beomlott kútfő: – mégis élet, 
Mégis üdvösség az a régi nap.
Testvér, látod: én nem járok tilosban, 
De te is hidd: nem tilalmas dolog 
Megsimogatni otthon a fiókban
Egy poros, régi, kicsi szalagot.
Aztán – menni a hétköznapok útján, 
Császárnak megadni, mi az övé,
S maga részét minden hatalomnak, –
De Istennek is, ami Istené.

   1931. március 10.
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Snidling

A hagyma és a fokhagyma ízére, illatára emlékeztető, de enyhébb ízű fűszer-
növény, a  legkisebb méretű hagymafajta. Magas a C-vitamin-tartalma, cserép-
ben, ládában otthon is nevelhetjük. A snidling vagy metélőhagyma nemcsak kel-
lemes íze miatt igen népszerű, hanem az ételre szórva díszítőelemként is kitűnő. 
Apróra vágva csak az étel elkészülte után szabad betenni az edénybe, ellenkező 
esetben szinte pillanatok alatt elillan az aromája. Hidegen kikevert szendvics-
krémek, mártások, saláták elengedhetetlen ízesítője, de egy egyszerű vajas vagy 
zsíros kenyér is nagyon fi nommá válik a rászórt metélőhagymától.

Snidlinges tojássaláta

Hozzávalók:
3 tojás,
fél citrom leve és 
reszelt héja,
5 dkg felolvasztott 
vaj,
só,
bors,
apróra vágott 
snidling

Olvasszuk fel a 
vajat, amíg a víz-
tartalma teljesen 
elpárolog és szépen 
elkezd besárgulni, 
sülni, de vigyáz-
zunk, hogy ne égjen 
meg, így máris na-
gyon kellemes lesz az íze. A megpucolt főtt tojásokat a reszelő legkisebb lyu-
kán megreszelve keverjük össze a felolvasztott vajjal és a többi hozzávalóval. 
Érdemes frissen őrölt borssal fűszerezni. Teljesen kihűlve az egyik legfi nomabb, 
laktató szendvicskence.
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A műodúkat kedvelő madárfajok

Március elejétől a madarak már párkereséssel és fészeképítéssel foglalkoznak. 
Ilyenkor énekükben gyönyörködhetünk, és megfigyelhetjük őket fészekanyaggal a 
csőrükben. Egyes madárfajok a fakopáncsok által az öreg fák törzsében létrehozott 
vagy megnagyobbított odvakban fészkelnek, urbanizált környezetben azonban egyre 
kevesebb az ilyen fa. Énekesmadaraink fészkelési sikerét ezért műodúk kihelyezésé-
vel növelhetjük kertekbe, erdőkbe, parkokba, frissen létesített gyümölcsösökbe.

Hogyan készül a műodú?
Az odú meg kell hogy feleljen bizonyos szabványoknak: a méretére (alapterü-

let, röpnyílás nagysága és elhelyezkedése) és a felhasznált alapanyagra vonatko-
zóan. Ajánlott alapanyag a fenyődeszka, legalább 2 cm vastag, hogy megfelelően 
szigeteljen. Tartósabb az odú, ha külső falát lefestjük (barna, zöld) vagy lenolaj-
jal kezeljük. A műodú teteje lejtős, hogy a víz lefolyhasson.

Az odút adott madárfaj számára készítsük. Alapfelülete alkalmazkodjék az 
illető faj méretéhez, ha túl nagy, sok energiába kerül fészekanyaggal kibélelni. 
A  röpnyílás mérete szintén a madár méretétől függ, ha túl nagy, a  ragadozók 
hozzáférhetnek a tojásokhoz, fiókákhoz. A  röpnyílást az odú felső harmadába 
vágjuk, hogy elegendő helyet hagyjon a fészekanyagnak (toll, haj, moha), amely 
védi a fiókákat a hidegtől, de a ragadozóktól is.

Mivel a szaporodási periódus a madarak számára igen érzékeny időszak, 
a műodúkat védett helyre szereljük fel – egymástól legalább 20 m távolságra – a 
fák törzsére 3–6 m magasságban, a röpnyílással keleti vagy déli irányba.

A helyesen elkészített műodúkat szívesen foglalja el például a széncinege, kék 
cinege, csuszka, házi és mezei veréb, vörösbegy, seregély, füleskuvik, macskaba-
goly. Ezek a fajok különböző méretű és típusú odúkat kedvelnek.

Az A típusú műodú – a fakopáncsok vájta kerek röpnyílású természetes odú-
kat helyettesíti – a legkisebb röpnyílással és belső alapfelülettel rendelkezik, mi-
vel az apróbb cinkefajok (kék és barátcinege) foglalják el. A szűk röpnyílás (figye-
lem, csak 28 mm!) megakadályozza, hogy a nagyobb méretű fajok (széncinege, 
házi- és mezei veréb, csuszka) betelepedjenek.

A madaraknak szánt különböző típusú műodúkat más állatfajok is elfoglalhat-
ják: méhek, poszméhek, darazsak, mókusok, pelék vagy denevérek.

A B típusú műodúkat a leggyakoribb odúlakó madarak foglalják el. A 32 mm 
átmérőjű röpnyílás a széncinege, örvös légykapó, mezei veréb számára készül, 
a 34 mm-es pedig a házi verébnek, csuszkának. (Ez utóbbi például, ha túl nagy 
a röpnyílás, sárral tapasztja be, kicsinyíti le, még mielőtt az odút elfoglalná.)

A fakopáncsok gyakran megrongálják a mesterséges odúkat, pl. kitágítják a 
röpnyílást. Ezt megakadályozza, ha a röpnyílást előzetesen lecsiszolt fémlemez-
zel vesszük körül.
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A B típusú műodúkat 1,5–8 m magasságra helyezzük ki.
A csapatosan fészkelő madarak számára, mint például a házi- és mezei veréb, 

koloniális odúkat helyezhetünk ki, azaz több B típusú odút illesztünk egymás 
mellé.

A C típusú műodúk félig nyitott költőládák, amelyek a fák törzsének, sziklák-
nak vagy szakadt partoknak az üregeit utánozzák. Általában falakra helyezik ki 
– de főleg településeken fákra is –, és üreglakó fajok foglalják el őket. (A vadma-
darak számára sok minden számíthat üregnek: a vörösbegy például gond nélkül 
belekölt a villanyóra dobozába, elhagyott bakancsba vagy ruhák zsebébe.)

A bejárati nyílás mérete fajtól függően változhat a házi rozsdafarkúnak szánt 
60 mm-től egészen az uráli bagoly odú 200 mm-es bejáratáig. A kihelyezési ma-
gasság szintén fajfüggő: a vörösbegynek 0,5–1,5 méter, a barázdabillegetőnek, 
illetve házi vagy kerti rozsdafarkúnak 1–5 méter, míg a macska- és uráli bagoly-
nak 5–8 méter. Fontos fi gyelni arra, hogy az alacsonyan kihelyezett odúkhoz ne 
férjenek hozzá a kutyák és macskák!

A D típusú műodúk a legnagyobb méretű költőládák. A bejárat és a beltér 
mérete a „bérlőtől” függően növekszik, a 6 cm-es bejáratú 30–35 cm-es seregély-
odútól a macskabagolynak szánt, 20 cm-es bejáratú és 65–70 cm-es odúig. Ezeket 
elfoglalhatja a kék galamb, a búbos banka, a szalakóta vagy a füles kuvik is.

A kihelyezési magasság is változik: a seregélynek szánt 2 métertől a macska-
bagolynak szánt 8 méterig. Az alacsonyan elhelyezett odúk könnyen elérhetők a 
ragadozók számára!

A  D típusú odúk építéséhez használhatják az A  és B típusú odúk terveit, 
az arányok betartásával növelve a méreteket a fajtól függően, amelynek a lakha-
tását segíteni akarják.

A műodúkon kívül készíthetünk molnárfecskék (csésze alakú, zárt fészek) és 
füsti fecskék (csésze alakú, nyílt fészek) számára is fészkeket vagy fészektálcát 
a rigóknak.

Tél végén, a fészkelési időszak kezdete előtt ajánlott a műodúk kitakarítása, 
azaz a régi fészekanyag eltávolítása és a rongálódások javítása.

A műodúk kihelyezése a Természetbarát Kertek program egyik kötelező te-
vékenysége, amelyről bővebben itt olvashatnak. https://www.sor.ro/proiect/
gradini-si-scoli-prietenoase-cu-natura/



.................................! Elkészült a piros tojás!
Húsvét ünnep emlékére, keresztények örömére
Adjon Isten jó, bő áldást, köszönöm a szíves látást!
A locsolóvers első szavait a rejtvény megfejtéséből 
tudhatod meg.
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VAJNÁR ILONA rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. Strázsák helyisége
  7. Áram teszi, ha hozzáérsz
  8. Malacbeszéd
  9. Áradat
11. Répás Elek monogramja
12. Maró szélei!
13. Tenger szárazföldbe nyúló 

része
15. Nesztelenül ment
16. Áraszt
18. Ordás a közepén!
19. Lassú ellentéte
21. ... Ono, John Lennon 

özvegye
22. A közepén kiad!
23. Igaz Máté monogramja
24. Szól
26. Szlovák nép régi neve
28. Oltás közepe!
29. Halott sírba helyezése 

FÜGGŐLEGES
  1. Megfejtés 1.
  2. Hevesen ide-oda mozgató
  3. Vásznat készít
  4. Orosz Réka monogramja
  5. Utazótáska
  6. Megfejtés 2.
10. Felesége van
14. Kicsi, de erős fűszer

15. Botok vége!
17. Taszító, toló
20. Összedőlt épület
22. Kezével jelzé

25. Maros „nővére”
27. Temes megye 

autójele
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Kós Károly Kiáltó szó c. kiáltványából (1921) idézünk: „Mert mi, magyarok megsemmi-
sülhetünk – bár ez nem valószínű –, és eltűnhetik Erdély földjéről a szász is, de élni fog 
akkor is  ...” (folytatás: vízsz. 1., függ. 1., függ. 7., függ. 28.)

VÍZSZINTES: 12. Játék (olasz) 13. Céltala-
nul lézeng 14. Függvényábra része! 15. Az 
Amazonas mellékfolyója 17. Bihar megyei 
város lakója 19. Énekelő! 20. Nápolyi szelet! 
21. Do, ..., mi 22. Hím ló 24. Francia éne-
kesnő (Edith) 26. Hárman a kisdiákok kö-
zül! 28. Norvégiai hegység 30. Római 1501 
31. Sokszorozó művelet része 33.  Hosszú 
idő múlva 35. Páratlan évad! 36. Tisztál-
kodással kapcsolatos 38. Mesterséges intel-
ligencia (angol röv.) 39. Összekevert mag! 
42. ... szerint a világ (1982-es fi lm) 44. Álhír 
kezdete! 45. IV. László magyar király szerel-
me 47. Odalendül 50. Összekuszált len! 51. 
Újságok (román) 52. Csapadék ellen véd

FÜGGŐLEGES: 2. Iráni pénznem 3. Olasz-
országi fennsík, első világháborús hadszín-
tér 4. Lécvég! 5. Hangos (angol) 6. MÖA 8. 
Színésznő (Meg) 9. Kisebb, különálló lakó-
hely 10. Angliában van! 11. Azonos betűk 
16. Túlzott rangtisztelet 18. Szintén ne 20. 
Mérgező, fekete bogyós növény 23. Kis fo-
lyóvíz 25. Végtelenül imád! 27. Ókori tar-
tomány Palesztinában 29. ... Kacav (izrae-
li elnök volt) 32. Amorf darab! 34. Csekély 
mértékben 37. Afrika irányába 40. Francia 
város 41. Tökéletes boldogság jelzője lehet 
43. Brazil szövetségi állam 46. ... szív (József 
Attila verse) 48. Európai Tornászszövetség 
(nemzetközi röv.) 49. Leckeórán van! 53. 
Arra, a közepére!
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Április Szent György hava. Szelek 
hava. Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Csütörtök Hugó, Szörény  
Szt. Hugó 
Nagycsütörtök

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 40 éve, 1981-ben önálló Szívgyógyászati Klinika létesült 
Kolozsváron. 
135 éve, 1886-ban született Temesváron Hoffer Géza köz-
író, szerkesztő (†1946. január 17., Kolozsvár).

Április bolondja, 
május szamara!

2 Péntek Áron 
Paolai Szt. Ferenc 
Nagypéntek

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2

3 Szombat Buda, Keresztély, Richárd 
Nagyszombat

Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

3 420 éve, 1601-ben a kolozsvári országgyűlésen negyedszer 
is fejedelemmé választották Báthory Zsigmondot. 
105 éve, 1916-ban hunyt el Kolozsváron Veress Ferenc 
fényképész, feltaláló (*1832. szeptember 1., Kolozsvár). 
80 éve, 1941-ben hunyt el Budapesten gróf Teleki Pál föld-
rajztudós, miniszterelnök (*1879. november 1., Budapest).

4 Vasárnap Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor 
Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4 45 éve, 1976-ban hunyt el Kolozsváron Márton Gyula nyel-
vész (*1916. december 27., Nagymon).

5 Hétfő Vince, Honoráta, Kocsárd, Teodóra  
Ferrer Szt. Vince 
Húsvéthétfő

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 50 éve, 1971-ben hunyt el Kolozsváron id. Nagy Géza egy-
házi író, történész, szerkesztő (*1887. május 21., Kutyfalva).

6 Kedd Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelen-
tése: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 Ha ezen a napon 
esős, nedves az 
időjárás, akkor szűk 
lesz az esztendő.

7 Szerda Herman, Ármin, Orsolya, Lívia, 
Lídia  
De la Salle Szt. János, Szt. Herman

Herman – germán eredetű; jelen-
tése: hadi férfi.

7

8 Csütörtök Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér

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

8 75 éve, 1946-ban létesítették a Magyar Zene- és Színművé-
szeti Főiskolát Kolozsváron.

9 Péntek Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9

10 Szombat Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10

11 Vasárnap Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó 
Irgalmasság vasárnapja

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11 780 éve, 1241-ben zajlott le a muhi csata; április 11–12-
én Muhi mellett a tatárok döntő vereséget mértek IV. Béla 
király seregére.



341

K
A

LEN
DÁ

R
IU

M

ÁPRILIS

Április Szent György hava. Szelek 
hava. Tavaszhó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Csütörtök Hugó, Szörény  
Szt. Hugó 
Nagycsütörtök

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 40 éve, 1981-ben önálló Szívgyógyászati Klinika létesült 
Kolozsváron. 
135 éve, 1886-ban született Temesváron Hoffer Géza köz-
író, szerkesztő (†1946. január 17., Kolozsvár).

Április bolondja, 
május szamara!

2 Péntek Áron 
Paolai Szt. Ferenc 
Nagypéntek

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2

3 Szombat Buda, Keresztély, Richárd 
Nagyszombat

Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

3 420 éve, 1601-ben a kolozsvári országgyűlésen negyedszer 
is fejedelemmé választották Báthory Zsigmondot. 
105 éve, 1916-ban hunyt el Kolozsváron Veress Ferenc 
fényképész, feltaláló (*1832. szeptember 1., Kolozsvár). 
80 éve, 1941-ben hunyt el Budapesten gróf Teleki Pál föld-
rajztudós, miniszterelnök (*1879. november 1., Budapest).

4 Vasárnap Izidor, Ambrus, Csaba  
Szt. Izidor 
Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4 45 éve, 1976-ban hunyt el Kolozsváron Márton Gyula nyel-
vész (*1916. december 27., Nagymon).

5 Hétfő Vince, Honoráta, Kocsárd, Teodóra  
Ferrer Szt. Vince 
Húsvéthétfő

Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

5 50 éve, 1971-ben hunyt el Kolozsváron id. Nagy Géza egy-
házi író, történész, szerkesztő (*1887. május 21., Kutyfalva).

6 Kedd Bíborka, Ruben, Taksony, Vilmos, 
Herman, Edna  
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelen-
tése: bíbor.  
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

6 Ha ezen a napon 
esős, nedves az 
időjárás, akkor szűk 
lesz az esztendő.

7 Szerda Herman, Ármin, Orsolya, Lívia, 
Lídia  
De la Salle Szt. János, Szt. Herman

Herman – germán eredetű; jelen-
tése: hadi férfi.

7

8 Csütörtök Dénes, Lídia, Zselyke, Valter  
Szt. Valér

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

8 75 éve, 1946-ban létesítették a Magyar Zene- és Színművé-
szeti Főiskolát Kolozsváron.

9 Péntek Ákos, Dömötör, Géza, Erhard Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9

10 Szombat Ezékiel, Zsolt Zsolt – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

10

11 Vasárnap Szaniszló, Leó, Ilma, Klotild  
Szt. Szaniszló, Szt. Leó 
Irgalmasság vasárnapja

Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.  
Szaniszló – szláv eredetű; jelenté-
se: állandó dicsőség.

11 780 éve, 1241-ben zajlott le a muhi csata; április 11–12-
én Muhi mellett a tatárok döntő vereséget mértek IV. Béla 
király seregére.
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12 Hétfő Dániel, Gyula, Alpár Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12 130 éve, 1891-ben született Kolozsváron Ferenczy Gyula 
zeneszerző, színművész (†1962. február 13., Budapest).

13 Kedd Hermina, Ida  
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13

14 Szerda Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 650 éve, 1371-ben született Budán Mária magyar királynő 
(†1395. május 17., Buda). 
135 éve, 1886-ban született Aradon Tóth Árpád költő, 
műfordító (†1928. november 7., Budapest). 
120 éve, 1901-ben született Kolozsváron Ferenczy György 
szerkesztő, író (†1967. április 27., Bukarest).

Ha Tibor napjára 
még nem zöldek a 
rétek, / a gazdák 
jó termést nem 
remélnek.

15 Csütörtök Anasztázia, Emese, Tas Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; je-
lentése: kő, jóllakott, megtelt.

15 135 éve, 1886-ban született Mariancson Poór Lili színész-
nő, a kolozsvári színház örökös tagja, Janovics Jenő felesé-
ge (†1962. november 26., Kolozsvár). 
115 éve, 1906-ban gróf Bánffy Miklóst nevezték ki Kolozs 
megye és Kolozsvár főispánjává (1910 februárjáig töltötte be 
tisztségét). 
100 éve, 1921-ben született Kolozsváron Ferenczi István 
régész (†2000. május 8., Kolozsvár).

16 Péntek Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16

17 Szombat Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17

18 Vasárnap Andrea, Ilma  
Szt. Apolló

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18

19 Hétfő Emma, Malvin, Zseraldina, 
Kocsárd  
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- 
kezdetű női nevek önállósult 
becézője.

19

20 Kedd Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20

21 Szerda Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelenté-
se: merész + tanács.

21

22 Csütörtök Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 160 éve, 1861-ben született Pesten Tisza István miniszter-
elnök (†1918. október 31., Budapest).
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12 Hétfő Dániel, Gyula, Alpár Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12 130 éve, 1891-ben született Kolozsváron Ferenczy Gyula 
zeneszerző, színművész (†1962. február 13., Budapest).

13 Kedd Hermina, Ida  
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13

14 Szerda Jusztin, Jusztina, Tibor, Tiborc, 
Gusztáv

Tibor – latin eredetű; jelentése: 
Tibur városából való férfi.

14 650 éve, 1371-ben született Budán Mária magyar királynő 
(†1395. május 17., Buda). 
135 éve, 1886-ban született Aradon Tóth Árpád költő, 
műfordító (†1928. november 7., Budapest). 
120 éve, 1901-ben született Kolozsváron Ferenczy György 
szerkesztő, író (†1967. április 27., Bukarest).

Ha Tibor napjára 
még nem zöldek a 
rétek, / a gazdák 
jó termést nem 
remélnek.

15 Csütörtök Anasztázia, Emese, Tas Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott.  
Tas – török–magyar eredetű; je-
lentése: kő, jóllakott, megtelt.

15 135 éve, 1886-ban született Mariancson Poór Lili színész-
nő, a kolozsvári színház örökös tagja, Janovics Jenő felesé-
ge (†1962. november 26., Kolozsvár). 
115 éve, 1906-ban gróf Bánffy Miklóst nevezték ki Kolozs 
megye és Kolozsvár főispánjává (1910 februárjáig töltötte be 
tisztségét). 
100 éve, 1921-ben született Kolozsváron Ferenczi István 
régész (†2000. május 8., Kolozsvár).

16 Péntek Bánk, Csongor, Győző  
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16

17 Szombat Rudolf, Rezső, Előd  
Szt. Rudolf

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas.

17

18 Vasárnap Andrea, Ilma  
Szt. Apolló

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.  
Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18

19 Hétfő Emma, Malvin, Zseraldina, 
Kocsárd  
Szt. Emma

Emma – a germán Erm-, Irm- 
kezdetű női nevek önállósult 
becézője.

19

20 Kedd Tihamér, Tivadar, Töhötöm Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

20

21 Szerda Konrád, Zsombor  
Szt. Anzelm

Konrád – német eredetű; jelenté-
se: merész + tanács.

21

22 Csütörtök Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.  
Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem.

22 160 éve, 1861-ben született Pesten Tisza István miniszter-
elnök (†1918. október 31., Budapest).
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23 Péntek Béla, Egyed  
Szt. Adalbert

Béla – 1. – magyar eredetű; jelen-
tése: bél, belső rész; 2. – török ere-
detű; jelentése: előkelő; 3. – héber 
eredetű; jelentése: világot elnyelő.

23 40 éve, 1981-ben hunyt el Budapesten Zelk Zoltán költő, 
prózaíró (*1906. december 18., Érmihályfalva).

24 Szombat Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, 
Sigmaringeni Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 825 éve, 1196-ban hunyt el Székesfehérváron III. Béla 
magyar király (*1148 körül, Esztergom).

Ha Szent György 
napján akkora a 
vetés, hogy a holló 
(más mondásban 
varjú) elbújhat 
benne, úgy jó lesz a 
termés. 
Ha Szent György-
nap előtt megszó-
lalnak a békák, 
az korai tavaszt és 
nyarat jósol.

25 Vasárnap Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt.

25 Ha Szent Márk 
napján énekel a 
fülemüle, jó tavaszt 
hirdet, ha hall-
gat, változó lesz a 
tavasz.

26 Hétfő Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát.

26 110 éve, 1911-ben a Dohánygyár 120 munkásnője sztrájkba 
lépett béremelést követelve; a május 25-ig elhúzódó sztrájk 
110 munkás elbocsátásával zárult le.

27 Kedd Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, Mari-
anna  
Szt. Zita

Zita – 1. – a Felicitás német rövi-
düléséből; 
2. – latin–német eredetű; jelenté-
se: sebes, gyors. 
Gyöngyvér – Arany János néval-
kotása; jelentése: gyöngytestvér.

27 140 éve, 1881-ben született Kolozsváron Gyergyay Árpád 
orvosi szakíró (†1952. április 1., Kolozsvár).

28 Szerda Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, 
Grignion Szt. Lajos

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 105 éve, 1916-ban erdélyi körútja során Kolozsvárra érke-
zett Móricz Zsigmond.

29 Csütörtök Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

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

29 115 éve, 1906-ban ellenjelölt nélkül báró Wesselényi Mik-
lóst és dr. Pisztóry Mórt választották meg a város ország-
gyűlési képviselőjévé.

30 Péntek Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

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

30 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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23 Péntek Béla, Egyed  
Szt. Adalbert

Béla – 1. – magyar eredetű; jelen-
tése: bél, belső rész; 2. – török ere-
detű; jelentése: előkelő; 3. – héber 
eredetű; jelentése: világot elnyelő.

23 40 éve, 1981-ben hunyt el Budapesten Zelk Zoltán költő, 
prózaíró (*1906. december 18., Érmihályfalva).

24 Szombat Debóra, Gyöngyi, Györgyi  
Szt. György, 
Sigmaringeni Szt. Fidél

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 825 éve, 1196-ban hunyt el Székesfehérváron III. Béla 
magyar király (*1148 körül, Esztergom).

Ha Szent György 
napján akkora a 
vetés, hogy a holló 
(más mondásban 
varjú) elbújhat 
benne, úgy jó lesz a 
termés. 
Ha Szent György-
nap előtt megszó-
lalnak a békák, 
az korai tavaszt és 
nyarat jósol.

25 Vasárnap Márk, Csongor, Ajnácska  
Szt. Márk evangélista

Márk – latin eredetű; jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt.

25 Ha Szent Márk 
napján énekel a 
fülemüle, jó tavaszt 
hirdet, ha hall-
gat, változó lesz a 
tavasz.

26 Hétfő Ervin, Boglárka, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát.

26 110 éve, 1911-ben a Dohánygyár 120 munkásnője sztrájkba 
lépett béremelést követelve; a május 25-ig elhúzódó sztrájk 
110 munkás elbocsátásával zárult le.

27 Kedd Zita, Gyöngyvér, Gyöngyi, Mari-
anna  
Szt. Zita

Zita – 1. – a Felicitás német rövi-
düléséből; 
2. – latin–német eredetű; jelenté-
se: sebes, gyors. 
Gyöngyvér – Arany János néval-
kotása; jelentése: gyöngytestvér.

27 140 éve, 1881-ben született Kolozsváron Gyergyay Árpád 
orvosi szakíró (†1952. április 1., Kolozsvár).

28 Szerda Mária, Valéria, Patrik  
Chanel Szt. Péter, 
Grignion Szt. Lajos

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28 105 éve, 1916-ban erdélyi körútja során Kolozsvárra érke-
zett Móricz Zsigmond.

29 Csütörtök Katalin, Tihamér, Albertina  
Sziénai Szt. Katalin

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

29 115 éve, 1906-ban ellenjelölt nélkül báró Wesselényi Mik-
lóst és dr. Pisztóry Mórt választották meg a város ország-
gyűlési képviselőjévé.

30 Péntek Kitti, Mariann, Ibolya, Katalin, 
Zsófia  
V. Szt. Piusz pápa

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

30 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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Az EMKE-ről, múlt és jelen időben

Alig néhány hónapja múlt 135 éve annak, hogy romániai magyar közössé-
günk ma egyik legjelentősebb intézménye, az  Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Kolozsvárt, az  Unió utcai Redut nagytermében megtartotta alakuló 
közgyűlését. Évtizedekkel korábban, 1844-ben az Erdélyi Gazdasági Egyletben 
az anyagi jólétnek jött létre egész Erdélyt átölelő intézménye, majd 1859-ben az 
Erdélyi Múzeum-Egyesületben a tudománynak. Ekkor a művelődésnek is intéz-
ményi formát öltött ápolója született.

135 év nem kis idő – még akkor sem, ha az időközben reánk szakadt történel-
mi viszontagságok miatt ebből később az Egyesület 22 évet létéért való harcban, 
majd közel fél évszázadot hatalmi szóval a nemlétbe taszítva élt is át. A kisebb-
ségivé vált erdélyi magyar közösség azonban az igényt és az elvárásokat ekkor 
sem adta fel, s az EMKE története épp ezeken a viszontagságokon és tetszhalál-
állapotokon túljutva tanúsítja, hogy milyen mélyen és szívósan él bennünk, késő 
utódokban is az az igény, amely 135 évvel ezelőtt létrehozta.

Előzmények és az első évtizedek a magyar államiság 
keretében
Az 1848-as forradalmat és a szabadságharcot vérbe fojtották, de az sem tudta 

feltartóztatni azt a társadalmi átalakulást, amelynek alapjait a nemzet legjobbjai 
annak idején lerakni szándékoztak. A polgári átalakulás – ha eleinte, a Bach- és a 
Schmerling-korszakban bécsi vezényszóra is – haladt a maga útján, s ennek egyik 
ágán a tudás és a művelődés áldásainak a nemzet egészét felölelő kiterjesztése 
is kitűzött céllá vált. Igaz, sok mindenre majd csak Magyarország és a Habsburg 
birodalom viszonyának közjogi rendezését, az 1867-es kiegyezést követően ke-
rült sor, így annak a társadalomszerveződési igénynek a kielégítésére is, amely 
1885-ben az EMKE-t létrehozta.

Persze voltak szerveződések, amelyek az EMKE születését megelőzték. Egy Szé-
kely Közművelődési és Közgazdasági Egyesület már 1875-ben megalakult – igaz, 
Budapest székhellyel –, majd következett 1876-ban a Kemény Zsigmond Társaság 
Marosvásárhelyen, 1880-ban a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat 
Déván és a Kölcsey Egyesület Aradon, 1882-ben a Széchenyi Társulat Szatmár-
németiben. Sándor József ezeket vette számba mint előzményeket az EMKE ala-
kulásának 10. évfordulóján (Sándor József: Visszapillantás az E.M.K.E alakulása 
és fejlődése történetére, Kolozsvár, 1895). Bartha Miklós pedig, amikor 1882-ben 
az Ellenzékben egy kolozsvári székhelyű „Erdélyrészi Közművelődési Egyesület” 
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gondolatát felveti (Ellenzék, 1882. december 28.), ezeken kívül még említ hason-
ló közművelődési szerveződéseket Udvarhelyen, Temesváron, Máramarosban, 
a Csángóföldön.

Az úttörő példáktól s a közvéleményt megszólító felvetéstől már nem sok van 
hátra az új egyesület alakuló közgyűléséig, 1885. április 12-éig.

Az EMKE főtitkárává választott Sándor József így fogalmazza meg az előtte 
álló feladatokat: „Magyarország erdélyi részében iskolák, óvodák és gyermek-
menhelyek segélyezése, esetleg létesítése, népkönyvtárak és olvasókörök alko-
tása, egyházak segélyezése, hazafi as iratoknak az erdélyrészben használatos 
nyelveken kiadása és megfelelő irányban működő hazafi as erőknek a kölcsönös 
támogatás kapcsolatába hozatala. Központi és vidéki pénzintézetek és közgazda-
sági – iparfejlesztő, terelő stb. – egyesületek alakítása és gyámolítása.” (Sándor 
József: I. m. 6.)

Az EMKE megalakulásának hírét országos megmozdulás követi, s másfél év 
múlva, az első rendes közgyűlésen felolvasott főtitkári jelentés már eredmények-
kel is büszkélkedhet: az EMKE-fi ókok száma ekkor 63, a taglétszám 55 örökös, 
1294 alapító, 9004 rendes és 3286 pártoló tag, az  adományok összege pedig 
323 224 forint aláírt (és 184 849 forint befi zetett) összeg.

Egy évvel később, a  következő rendes közgyűlésen a főtitkár már a lelkes 
társadalmi összefogás kézzelfogható eredményeiről is beszámol: „Az ez évben 
fölkarolt intézmények száma, melyekre kamatjövedelmeinket lekötjük az eddi-
giekkel: 77 községben (…) 5 EMKE-iskola, 15 EMKE-óvoda, 10 EMKE-gyermek-
menedékhely, 9 róm. kath. egyház és 4 r. kath. felekezeti iskola, 5 ref. egyház és 
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kívül a népkönyvtárak…” (I. m. 24.)
A következő évben aztán nagy jelentőségű adomány születik: gróf Kún Ko-

csárd az EMKE-nek adományozza 2190 holdas algyógyi birtokát, amelyből egy 
mezőgazdasági középiskola létesül székely fiatalok számára.

Az EMKE alapításának negyedszázados évfordulójára kiadott díszes kiállítású 
Emlékkönyvből további adatokat idézhetünk: az Egyesület ekkor 4 millió korona 
alaptőkével és 6 milliónyi adománnyal rendelkezett, s támogatásaiból 163 elemi 
népiskola, 77 óvoda részesült és 349 analfabéta tanfolyam működött; az általa 
alapított népkönyvtárak száma 203, a dalköröké 154 volt; 500 néptanító, 118 
község papja és lelkésze részesült EMKE-segélyben.

A jubileuminak tekintett tizedik közgyűlésre kinyomtatott beszámolója végén 
nem kis büszkeséggel állapítja meg Sándor József: „Általán az EMKE olyan, mint 
minden termékeny gondolat. Hatása, érintése meglátszik az erdélyrészi társada-
lom minden vonalán, példája lelkesíti a testvéregyesületeket, és szellemének fu-
vallata megérzik az ország általános irányán is. Nemcsak azt kell venni, ami már 
eddig is van, hanem ami lesz, miként a kezdődő kereszténység szerény csírájában 
benne volt a Krisztus megjövendölte terebélyes fa, vagy a kőpárnán egy sivatag 
közepében alvó bibliai ifjú álmában a jövő. Alig van az erdélyrészi közélet és 
kulturális irányzat terén mozzanat, hová a kezünk el nem érne…” (I. m. 56.)

Sajnos ezt a bizakodó jövőképet nem igazolták az elkövetkező idők eseményei. 
Az EMKE történetírója a „lassú fejlődés vagy inkább stagnálás” időszakának lát-
ja (Gaal György: A 110 éves EMKE. In: EMKE 1885–1995. Kolozsvár, 1995. 6. 
Klny. a Művelődés 1995/8–9. számából), főképp a megalakulás negyedszázados 
évfordulója alkalmából, 1911. szeptember 8-án megtartott jubileumi ünnepi köz-
gyűlést követő éveket. Külsőleg minden szépnek látszik: a jubileumra közel 600 
oldalas impozáns album jelenik meg az EMKE negyedszázados eredményeinek 
felsorolásával, díszünnepség teszi emlékezetessé sokak számára az évfordulót, 
az EMKE-t köszöntő cikkeket közöl minden valamire való lap. Az utána követke-
ző hétköznapok azonban az egyesület vezetésén belül egymásnak feszülő ellenté-
tekre mutatnak, amelyek sajnos nemcsak szemléletiek – az EMKE céljait esetleg 
jobban szolgáló elgondolások feszülnek szembe –, hanem inkább a századforduló 
pártpolitikai konfrontációinak lecsapódásai, s  az időközben parlamenti képvi-
selőséget vállaló Sándor Józsefet személyében is érintik. És semmiképpen nem 
használnak az EMKE-nek.

Amikor pedig kitör a világháború, sok minden háttérbe szorul, többek között 
az EMKE ügye, az általa kitűzött célok továbbvitele is.

Kisebbségben – szélmalomharc a létezés jogáért

Az összeomlás, a  reá következő forradalmak, majd az antant oldalán a há-
borúba még 1916-ban belépett román hadsereg bevonulása Erdélybe teljesen 
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bizonytalanná tette nemcsak az EMKE, de az egész erdélyi magyarság jövőjét. 
1918 őszétől számára teljesen új helyzet állott elő: „…a kisebbségivé lett nemzet 
– állapítja meg Sulyok István – az állami élet minden intézményéből kiszorul, 
s így elveszti közös életére gyakorolt hatalmi befolyását…” (Sulyok István – Fritz 
László szerk.: Erdélyi magyar évkönyv. 1918–1929. Kolozsvár, 1930, 118.), amiből 
következik, hogy felértékelődnének a korábban esetleg elhanyagolt társadalmi 
alakulatok, ezeknek ugyanis a közösség életének számos vonatkozásában át kel-
lene venniük azt a szerepet, amelynek betöltését az erdélyi magyarság korábban 
az államtól várta.

Az 1918. december 1-jei gyulafehérvári határozatban Erdély román vezetői 
kinyilatkoztatták ugyan, hogy céljuk: „Teljes nemzeti szabadság az együttlakó 
népek számára. Mindenik népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásá-
hoz a saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének 
által.” (A határozat teljes szövegét közli Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi ma-
gyarság politikai rendszere 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. Budapest, 
1941, 265.) A román közigazgatás helyfoglalása után egészen más történik.

Az új helyzetben természetszerűen nőne meg az EMKE szerepe is. Csakhogy a 
magyarországi román sajtó már a háború előtt ellenszenvvel követte az Egyesü-
let tevékenységét, s nyilván nem véletlenül, hiszen abban fontos helyet foglalt el 
az egyre inkább szórványosodó Dél-Erdély és a Mezőség magyarságának megtar-
tása, az ott működő – részben épp az EMKE vagy a magyar egyházak által fenn-
tartott – iskolák, óvodák támogatása. Ezen kívül azonban az elkövetkezőkben 
az EMKE önvédelmi pozícióit még azok a támadások is gyengítették, amelyek a 
román lapok mellett az akkor már emigrációban lévő baloldal részéről érték.

A bukaresti hatalom képviselői persze ezek nélkül is bőven tudtak az  EMKE-ről 
annyit, amennyi az elkövetkező másfél évtized eseményei számára magyaráza-
tul szolgál. Egyébként az egyre inkább Bukarestből irányított politika a gyulafe-
hérvári határozatot is felülírta.

Közben – a békeszerződés aláírását meg sem várva – a román állam már 
1919 márciusában elvette a Kún Kocsárd adományából létesített algyógyi föld-
műves iskolát és az EMKE által létesített népiskolákat. Így állt elő az a helyzet, 
amelyről a Sulyok István és Fritz József által szerkesztett és az előbbiekben már 
idézett Erdélyi magyar évkönyv tíz esztendő változásait számba vevő adatsoraiból 
képet alkothatunk. Az iskolaügy terén például az 1918-ban működő 431 állami 
óvodából 1929-ben már egyetlenegy sem volt magyar nyelvű, az  1529 állami 
elemi iskolából mindössze 360, s magyar nyelven 1929-ben mindössze 18 fele-
kezeti óvoda és 808 felekezeti elemi iskola működött. Ebben a veszteségben az 
EMKE által létrehozott vagy támogatott, és most, a hatalomátvétel után „álla-
mi”-ként felszámolt óvodák és szórványiskolák is benne vannak. Ugyancsak az 
Erdélyi magyar évkönyv adatsoraiból derül ki, hogy az 1918-ban létezett 198 er-
délyi magyar társaskörből 1929-ben mindössze 72-ről sikerült adatokat szerezni, 
a többi megszűnt (vagy adatokat nem szolgáltatott), könyvtári állományuk pedig 
szétszóródott vagy megsemmisült.
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vel, majd a román hatalomátvételt követő kisajátításokkal a korábban iskolák 
fenntartására, tanítók, lelkészek segélyezésére fordítható anyagi alap sem állt 
volna rendelkezésre, még akkor sem, ha az EMKE egyébként működésképes lett 
volna.

A nagyobb baj azonban az EMKE szempontjából működésének teljes ellehe-
tetlenítése volt. Az  egyesületek jogi személyiségéről 1924-ben hozott törvény 
ugyanis teljesen felszámolta a szabad egyesülés jogát, mégpedig úgy, hogy mi-
után valamely egyesület bejegyzésének törvényszerűsége felől az illetékes bíró-
ság döntött, ennek a döntésnek az érvényességét az illetékes minisztériumnak 
joga volt felülbírálni és felfüggeszteni. Gyakorlatilag tehát egy miniszter politikai 
döntésétől függött az, hogy elnyeri-e a bíróság által megítélt jogi személyiséget 
vagy nem.

Az  Erdélyi magyar évkönyvben közölt kronológiai adatokból vázlatosan az 
EMKE sorsa is kirajzolódik:

„1919. március 11. Elveszik az EMKE algyógyi földműves iskoláját és összes 
népiskoláit.

1920. február 20. Az EMKE működését a kolozsvári hadtestparancsnokság 
irredenta vád alapján beszünteti.

1921. január 6. Több évi szünet után az EMKE megtartja első választmányi 
ülését.

1921. július 3. Az EMKE megtartja első közgyűlését az új helyzetben, melyen 
módosítja az alapszabályokat. Az elnök gr. Béldi Ákos maradt.

1922. október 1. Sándor Józsefet a nagyenyedi Bethlen Kollégium 300 éves 
fennállásának ünnepségén elmondott beszédéért vád alá helyezik.

1925. szeptember 9. A kolozsvári törvényszék elismerné az EMKE jogi sze-
mélyiségét, azzal a feltétellel azonban, hogy alapszabályain újabb módosításokat 
hajt végre.

1925. november 4. A  kolozsvári törvényszék újabb kifogásokat emel az 
EMKE alapszabályai ellen.

1927. október 16. A katonai hatóság nem engedélyezi az EMKE gyűlését.
1928. február 13. Az EMKE alapszabályait a kolozsvári törvényszék csak úgy 

hagyja jóvá, ha az egyesület románokat is felvesz tagjainak sorába.
1929. október 28. Az EMKE alapszabályainak ügye a semmitőszék elé kerül.” 

(Erdélyi magyar évkönyv, 235–262.)
Így válik az EMKE működési joga a különböző politikai zsarolások, érdekek 

és alkuk játékszerévé, míg végül tizenöt évi huzavona után megkapja a jóváha-
gyást, és 1935. október 17-én megtarthatja közgyűlését.

Ekkor végre elindulhatna a tényleges munka, hiszen Sándor József, aki végig-
vívta ezt a harcot, a helyén volt. Közben azonban eltelt tizenöt év, s a kisebbségi 
magyar közösség talált más, a művelődési igényeit kielégítő alternatív módoza-
tokat. Egyrészt a magyar egyházak és egyesületeik vállalták fel a helyi kulturális 
rendezvények megszervezését, s azok keretében kezdtek működni a sokszor már 
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több mint százéves múltra visszatekintő helyi olvasó- és társaskörök, másrészt 
létrejött néhány – megbélyegezhető „politikai” múlttal nem rendelkező és így 
sikeresen bejegyzett – új egyesület, mint például a már 1921-től működő Romá-
niai Magyar Dalosszövetség, amely az 1929-es adat szerint 160 magyar dalkört 
foglalt magában, és nem egészen tíz év alatt több mint 5 és fél ezer fellépéssel, 
nagy visszhangot kiváltó országos dalosversenyekkel dicsekedhettek.

Ehhez azonban szükség volt még valamire: a kisebbségi létben a kezdeti bé-
nultság után a magyarságnak sikerült megtalálnia önmagát: nagy hatású gondol-
kodók, egyházaik meghatározó személyiségei, mint amilyen Makkai Sándor re-
formátus és Márton Áron római katolikus püspök, Imre Lajos teológiai professzor 
vagy László Dezső, a  református ifjúsági mozgalmak lelki vezetői, új életstra-
tégiát mutattak fel a felnövő fiatal nemzedék előtt: a népszolgálat stratégiáját, 
s papok, tanítók tették oda vállukat a maguk kisközösségét megtartó feladathoz. 
És  megszületett az Erdélyi Fiatalok, kialakult a Hitel körüli csoport, amelyek-
nek tagjai a falu módszeres kutatására vállalkoztak – a faluéra, amelyben a ma-
gyarságnak a kisebbségi sorban is a megmaradása zálogát látták. S miközben 
az EMKE esetleges magához térésének útját is elvágta a Romániában 1938-ban 
bevezetett királyi diktatúra, s a politikai pártok és tömörülések felszámolásával 
egy időben az ország egész népessége egyetlen tömegszervezetbe, a Nemzeti Új-
jászületés Frontjába (a magyarság pedig az annak alosztályaként alakult Romá-
niai Magyar Népközösségbe) kényszerült be, a Hitel fiatal munkatársa, Venczel 
József kidolgozott egy olyan művelődéspolitikai tervet, amelyet az akkori poli-
tikai helyzetben – s különösen az elkövetkező évek eseményeinek ismeretében 
– lehetett utópiának minősíteni, de alapvonalai mentén később is – bármikor – el 
lehetett volna indulni.

A negyvenes évek – többségben, majd újra 
kisebbségben
Az 1940. augusztus 30-án meghozott bécsi döntés és a magyar állami fennha-

tóság visszatérése Erdély északi részébe bizonyos szempontból alapvetően új hely-
zetet teremtett az EMKE számára is. Törvényes bejegyzése előtt most már nem állt 
adminisztratív akadály. Az  újraindulást azonban kedvezőtlenül befolyásolta az 
újra aktív alelnök-főtitkár, Sándor József egy politikai szerepvállalása: az első sza-
bad március 15-e közeledtével ugyanis az akkori közéletnek néhány, a baloldalt 
és a munkásságot képviselő közszereplője rávette: a Függetlenségi és 48-as párt 
prominens tagjaként és az EMKE addigi történetében játszott szerepéből fakadó 
tekintélyével vállaljon címszerepet abban az ünnepségben, amely alkalmat adott 
az ő felsorakozásukra. A magyar hatóságok hivatalosan nem tagadhatták meg az 
ünnepség engedélyezését, de annak helyszínét zárt térbe (az Egyetemiek Háza 
nagytermébe) korlátozták, s a szónokok személyét is megválogatták (Nagy István 
felszólalását például nem engedélyezték). A  néhány hónap múlva 1941. június 
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már 88 éves Sándor József visszavonulását, ami meg is történt. Az EMKE élére 
tiszteletre méltó közéleti személyiségek kerülnek (alelnök Tavaszy Sándor refor-
mátus püspökhelyettes, Bartók György, a Kolozsvárra visszatért Ferenc József Tu-
dományegyetem rektora és Szathmáry Lajos lett, a közművelődési osztály elnöke 
László Dezső kolozsvár-belvárosi református lelkész és országgyűlési képviselő, 
a társadalmi szakosztály élére Kovrig Béla professzor kerül), s a közgyűlés után 
vidéken is alakulnak fiókszervezetek, sőt 1942. március 15-én sor kerül egy újabb 
visszhangos ünnepségre is. Egyébként azonban megnyilvánulásai betagolódnak 
az újabb világháborús idők civil életének eseményei sorába.

Egyetlen EMKE-akció hívja fel magára a figyelmet ebben az időben, amely 
egyébként különös színfoltot jelent az EMKE egész történetében: 1942–43-ban egy, 
a magyar kulturális kormányzattól ajándékba kapott „népművelési szerelvény”-
nyel végigjárják Kalotaszeg, Szilágyság, Mezőség, a Szamos és a Nyárád mente, 
több mind 60 települését, s a filmvetítésekkel egybekötött irodalmi estekre ma-
gukkal viszik a Termés fiatal íróit-költőit. Ezek az alkalmak nyilván maradandó 
hatást gyakorolnak a részt vevő írókra, de a felkeresett falvak közönségére is.

A  háború utolsó szakaszában az egész erdélyi magyarság sorsát illetően 
ugyanaz a helyzet látszott kialakulni, mint az 1918-as összeomlás után, azzal 
az átmenetileg lényeges különbséggel, hogy a román közigazgatást néhány véres 
erőszakos cselekmény (Szárazajta, Egeres, Gyanta) miatt a szovjet hatalom kipa-
rancsolta Észak-Erdélyből. Igaz, a szovjet nyomásra hatalomra került Groza-kor-
mány megalakulása után visszatérhettek, de a Párizs környéki békeszerződések 
megkötéséig (részben annak várható döntéseit is befolyásolandó) a kisebbségek 
jogait messzemenően biztosítani látszó demokratikus változás körvonalazódott, 
s  ez az itt élő magyarság számára többek között a kulturális intézményrend-
szer folytatólagos működésének lehetőségét is jelentette. Érintetlen maradt, sőt 
a moldvai csángók között létesített magyar iskolákkal még fejlődött is a ma-
gyar oktatási hálózat, létrejött a Bolyai Tudományegyetem, s a háború utáni ne-
héz gazdasági helyzet körülményei között is folytathatta munkáját az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület és az EMKE is.

Az EMKE már 1944. december 27-én megtartotta rendkívüli közgyűlését Ko-
lozsváron, s a jelek szerint alkalmazkodni próbált az új viszonyokhoz. Amint a 
történtekről írott beszámolóban olvassuk, „…kimondotta, hogy annak az egye-
sületnek, amely 1885-ben a Függetlenségi és 48-as Párt hazafias légkörében ke-
letkezett, a kossuthi hagyományok felújításával a feltörekvő magyar néprétegek 
közművelődési szervezetévé kell válnia, és olyan művelődési tanácsnak kell haj-
lékot adnia, amely közös feladatokra tömöríti az erdélyi magyarság közművelő-
dési intézményeit, valamint a tanítóság, a nép között élő lelkészek, az öntudatos 
magyar földművesek, iparosok és munkások képviselőit”. (Vidovszky Erzsébet: 
Az  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület újjászervezése. Erdélyi Múzeum, 
1945/1–2. 126.)
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1945 januárjában új tisztikarral, három szakosztállyal meg is kezdte működé-
sét. Sándor Józsefet elnökké, Tavaszy Sándor mellé Nagy István írót alelnökké vá-
lasztották, a főtitkár Kiss Jenő lett, a pénztáros Venczel László, a közművelődési 
szakosztály elnöke Balogh Edgár, a társadalmi szakosztályé Puskás Lajos, a köz-
gazdasági szakosztályé Rajthy Tivadar. Újjászervezik az 1848-as Ereklyemúze-
umot, s a felélesztett EMKE-könyvkiadás első terméke az Erdély szabadságharca 
1848/49-ben, a hivatalos iratok és a hírlapok tükrében, Balogh Edgár előszavával, 
Bözödi György bevezető tanulmányával. 1945. június 8-án azonban meghal Sán-
dor József, az EMKE pedig, névlegesen ugyan önállóan, de a valóságban egyre 
inkább a Magyar Népi Szövetség közművelődési szakosztályaként nyilvánul meg, 
betagolódva abba az MNSz által működtetett hálózatba, amelynek részei az Er-
délyi Magyar Gazdasági Egyesületre épített Romániai Magyar Gazdasági Tanács, 
az Országos Magyar Tanügyi Bizottság, az Országos Magyar Művészeti Bizottság, 
a Magyar Egészségügyi Tanács, a Központi Jogügyi Bizottság.

De sorsát így sem kerülheti el. Egy, a kommunista párt előretörését illetően 
jelzésértékű Luka László-cikk (A romániai magyarság útja. Igazság, 1947. május 
22.) után, amelyben a Román Kommunista Párt harmadik embere meghirdeti 
„az elvtelen magyar egység” elleni harcot, megkezdődik a háború után újraé-
ledt magyar szervezetek vezető testületeinek politikai tisztogatása. Az Erdélyi 
Magyar Gazdasági Egyesület éléről eltávolítják Szász Pált (akit később a Márton 
Áron elleni perben ítélnek el tíz évre, s aki börtönben hal meg), a Romániai Ma-
gyar Dalosszövetség éléről a „Bartók és Kodály zenéjét elutasító” Tárcza Berta-
lant, az erdélyi magyar szövetkezeti hálózat éléről (a Márton Áron-perben négy 
évre ítélt) Korparich Edét, s ekkor indul sajtótámadás az EME Bölcsészet, Nyelv-
és Történettudományi szakosztályának elnöke, a tanári állásáról nemsokára el-
távolított György Lajos ellen.

Természetesen az EMKE is célkeresztbe kerül, s az sem menti meg, hogy 1948-
ban felveszi a Petőfi Művelődési Egyesület nevet. A román kommunista hatalom 
ugyanis 1949 januárjától kezdve igazságügyi minisztériumi határozatokkal sorra 
oszlatja fel a – megfogalmazása szerint „nem hasznot hajtó” – jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeteket, köztük az EMKE-t is.

„Búvópatak”-évtizedek a kommunista pártállam idején

Miután 1947. december 30-ával Romániában megtörtént a teljes kommunista 
hatalomátvétel, a közművelődés terén is kezdetét veszi egy olyan központosított 
intézményhálózat kiépítése, amelynek feladata a „kommunista ember” tudati ki-
formálása, a pártpropaganda napi jelszavainak besulykolása a széles néptömegek 
tudatába, olyan új tartalmú kultúra kialakítása, amely – Révai József, a Magyar 
Kommunista Párt akkori főideológusa szerint „fegyver legyen… a munkások, 
parasztok százezrei és milliói kezében”.
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túrotthonoknak, művelődési házaknak, városi és falusi könyváraknak (bennük 
természetesen a legfontosabb a megfelelő politikai brosúrákkal való ellátottság). 
S ahol olyan vezető akad, ezek az intézmények tényleges, értékteremtő közműve-
lődési munkát fejtenek ki: sor kerülhet bennük irodalmi értékű könyvbemutatók 
szervezésére, színdarabok betanulására és bemutatására, kórusok alakulnak – a 
kórusvezető igényességének függvényében értékes műsorokkal. A  mindennapi 
munkában azonban már kezdetben el-elhangzik, majd egyre gyakoribb lesz a 
„nemzeti elkülönülés” vádja, s idővel sor kerül a vegyes lakosságú vidékeken ele-
inte még külön álló magyar és román együttesek összeolvasztására, majd idővel 
a közös műsorokban a magyar anyag fokozatos kiszorítására is, s a művelődési 
házak körül alakított együttesekben, a körzeti vagy országos fesztiválokon „nem-
zetiségi különbség nélkül” már csak román nyelvű műsorok jelenhetnek meg.

Az  események menetében persze itt is vannak változások: a  Sztálin halála 
utáni „olvadás” rövid néhány éve alatt, majd Ceaușescu hatalomátvételének első 
időszakában – amikor az új vezérnek szüksége lett minél szélesebb körű támoga-
tottságra, s nem jelentéktelen gesztusokat tett a magyarság felé is –, különösen 
az ország közigazgatási átszabása (az ún. „megyésítés”) nyomán létrehozott, túl-
nyomóan magyar többségű és magyar vezetés alá helyezett megyékben ezek az 
intézmények ismét a hazai magyar közönség kulturális igényeinek kielégítését 
tűzhették ki célul és valósították is meg. Ez az az időszak, amikor még országos 
eseménnyé tudnak válni pl. a bálványosfürdői folklórfesztiválok vagy a régizene-
együttesek csíkszeredai versenyei.

Egyetlen sokatmondó adatsort iktatnék ide: az 1968-ban létrehozott Kovászna 
megyében az 1970-es évek végén 316 községben és faluban volt művelődési ott-
hon, s azok keretében 217 magyar színjátszó csoport, 175 kórus, 141 tánccsoport 
és 257 művészbrigád működött.

Amilyen mértékben megszilárdult azonban az új pártvezér kezében a ha-
talom, olyan mértékben jött felszínre tulajdonképpeni ideológiája: a  „nemzeti 
kommunizmus”, a „homogén román kommunista nemzetállam”, amelyet újra a 
diktatúra eszközeivel kívánt valóra váltani. Ekkoriban, az 1980-as években hoz-
zák létre a „Megéneklünk Románia” országos művészeti programokat, amelyek 
eleinte még a szórványvidékeken is önálló magyar művészeti rendezvényekként 
jelenhetnek meg, de egy idő után ezekben is nyelvben-kultúrában újra kizáróla-
gossá lesz „a munka nyelve”, ami pedig a tartalmat illeti, ez a rendezvénysorozat 
országos szinten és helyileg kötelező módon a párt- és államvezető, illetve felesé-
ge dicséretét zengő alkalommá válik.

A helyi művészegyüttesekben viszont mindeközben nem halt ki az igény az 
igazi művészetre. S amikor a kommunista diktatúra bukása után ezekben a kis-
közösségekben a szabad egyesületteremtés lehetővé vált, gomba módra nőttek 
ki a magyar egyesületek, együttesek, s ezek közös akaratából született újra az 
EMKE is 1991-ben.



355ÁPRILIS

V
ISSZATEKIN

TŐ

Újra legalitásban – az utolsó három évtized

A Ceaușescu-diktatúra 1989. december végi összeomlása után a „homogeni-
záció” révén megmaradásában fenyegetett romániai magyarság úgy érezte, hogy 
az élet megannyi területén kezébe veheti sorsát. Több helyi kezdeményezést 
egységbe fogva, megalakult politikai érdekképviseletünk, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség, 1990 márciusában már újraalakult az Erdélyi Múzeum-
Egyesület, s  még abban az évben 28 helyi közművelődési és művészegyüttes 
lépett a nyilvánosság elé. Elég, ha a közművelődési igény újraéledését jelző te-
lepülések névsorába beletekintünk: Arad, Bölön, Csernáton, Dicsőszentmárton, 
Farkaslaka, Fehéregyháza, Kézdivásárhely, Kilyén, Kolozsvár, Kovászna, 
Köröskisjenő, Nagyajta, Nagyvárad, Nagyzerind, Sepsiszentgyörgy, Szatmárné-
meti, Szászrégen, Székelyudvarhely, Temesvár, Torda, Uzon, Zágon, s ha felso-
roljuk azok nevét is, akikét az itt alakult egyesületek a zászlajukra tűztek, szel-
lemiségében sokatmondó kép rajzolódik ki: Apor Péter, Bod Péter, Bölöni Farkas 
Sándor, Földi János, Kemény János, Kölcsey Ferenc, Kőrösi Csoma Sándor, Kriza 
János, Mikes Kelemen, Móricz Zsigmond, Olosz Lajos, Orbán Balázs, Ormós Zsig-
mond, Petőfi Sándor, Sipos Domokos, Szentgyörgyi Albert, Tamási Áron, Tibor 
Ernő, Tóth Árpád.

Aztán alig telik el egy év, s 1991 legelején, az RMDSZ kezdeményezésére meg-
indul az EMKE újraalakulásának előkészítése.

Az előkészítő munka során már 80 megalakult magyar kulturális egyesületet, 
együttest vehettünk számba, a számbavétel mellett azonban az előkészítés fontos 
művelete volt egy új, a változott körülményekhez igazodó alapszabály megalkotá-
sa. Az adott helyzetből és az új EMKE-re ebből következő elvárásokból kiindulva, 
az Alapszabálytervezet 1. §-a kimondta: „…a romániai magyarság körében, vá-
roson és falun vagy nagyobb tájegységekben alakult közművelődési egyesületek, 
társaságok, csoportok és együttesek (…) szövetségeként és saját szervezeteink út-
ján célul tűzzük ki azt, hogy a közművelődés minden területén megszervezzük és 
előmozdítjuk a magyar anyanyelvű lakosság európai mérce szerinti anyanyelvű 
műveltségének terjedését, megfelelő kereteket teremtünk ahhoz, hogy értékeink 
eljussanak a lakosság minden rétegéhez, biztosítva a közösségi és egyéni műve-
lődési értékek érvényesülését az egyetemes kultúra keretében.”

Újdonság volt az  alapelveknek az új idők elvárásaihoz igazított újrafogal-
mazása mellett, a szervezeti mellérendelés elve és gyakorlata is. Az EMKE-nek, 
az RMDSZ kezdeti struktúrájában működő Szövetségi Egyeztető Tanács tagja-
ként – egyfajta kulturális ernyőszervezetként –, saját fiókszervezetei mellett tel-
jes jogú tagja lehetett bármely már előzőleg megalakult közművelődési egyesület 
vagy együttes, sőt magánszemély is. Ugyanakkor szakmailag önálló szervezetek 
is alakulhattak, amelyek az országos EMKE-vezetésben is képviseletet kaptak. 
A továbbiakra nézve pedig az EMKE, kezdeményező szerepet vállalva, támogatta 
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jöttét, illetve hivatalos bejegyzését.
A felépítésben tehát egyaránt érvényesülhetett a területi (horizontális) és a 

szakmai (vertikális) szervezeti forma.
Az 1991. április 20-ára Brassóba összehívott alakuló gyűlésre az előkészítés 

során számba vett 80 egyesület 200 küldötte gyűlt össze, s ők szavazták meg az 
alapszabályokat és választották meg az elnökséget. A  magát egyre bátrabban 
kifejezésre juttató közösségi igényt és az önálló magyar közművelődési munka 
kibontakozását jelzi, hogy amikor négy év múlva, 1995-ben az EMKE ünnepé-
lyes külsőségek között emlékezett alapításának 110. évfordulójára és az egyesület 
történetében előttünk jártakra, az ország 119 városában és falujában működő 
403 egyesületet és együttest tarthattunk számon. És ez köszönhető volt a helyi 
értelmiségnek, az önkéntes közművelődés-szervezőknek, mindazoknak, akik a 
diktatúra kényszerzubbonyából kiszabadulva, most szívvel-lélekkel álltak a ma-
guk kisközösségének szolgálatába.

A későbbi években, az RMDSZ szervezeti felépítésének változásával, a Szövet-
ségi Egyeztető Tanács megszűnésével, majd az RMDSZ-ben a tudományos, a mű-
vészeti és művelődési, valamint az oktatási szervezeteket a maga hatáskörébe 
fogó Kulturális Autonómia Tanácsának létrehozásával ez a helyzet némileg vál-
tozott, a művelődési és művészeti tevékenységeket pedig országosan az RMDSz 
Kulturális Főosztálya fogja át. Az  EMKE  körében jelenleg 77 társszervezet és 
17 fiókszervezet működik Bákó, Beszterce, Bihar, Brassó, Hargita, Hunyad, Ko-
lozs, Kovászna, Maros, Máramaros, Szatmár, Szeben, Szilágy és Temes megyé-
ben, valamint Bukarestben.

Az újrainduló EMKE első elnökéül Dávid Gyulát választották, akit 1998-tól az 
Egyesület addigi főtitkára, Kötő József követett, őutána 2008–2013 között Dáné 
Tibor Kálmán volt az EMKE elnöke, akitől Széman Péter vette át és tölti be ma 
is az elnöki tisztet.

Az EMKE legújabb kori történetének első időszaka az építés ideje volt, szelle-
mi és fizikai értelemben egyaránt. Gyarapodott az EMKE anyagiakban: Szabédi 
László nővére az EMKE-re hagyta Kolozsvárt, a Lázár utcában lévő családi házát 
és a Szabédi-hagyatékot, az 1993-ban elhunyt Györkös Mányi Albert festőművész 
Majális utcai műteremlakását, s  ezeket sikerült közösségi terekké átalakítani. 
A Szabédi Ház, amely egyébként egy Szabédi-emlékszobának ad otthont, évről 
évre a tragikus körülmények között elhunyt költő emlékét is idéző Szabédi Na-
pok kiinduló helyszíne; a kibővített épületben ugyanakkor sikerült lerakni egy 
irodalmi közgyűjtemény alapjait, ahová befogadtuk a rendre elhalálozó íróink 
könyvtárát, irodalmi hagyatékát. E napjainkban is egyre gazdagodó könyv- és 
irattári gyűjtemény – felelőse, Bartha Katalin Ágnes, és a feladatkörét 2018-tól 
átvevő Széman E. Rózsa munkája nyomán – részben már feldolgozva, a kutatás 
számára is elérhető.
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Birtokbavétele után a művész hagyatékát őrző Györkös Mányi Albert Emlék-
ház rendezvényközponttá alakult. Itt az első években Balogh Éva, majd Kós Kata-
lin irányításával élénk kulturális-művészeti programok rendezvényeire kerül sor, 
állandó programsorozatban (Jeles NapTár, Ember és természet kollégium, Nyitott 
szemmel, ZeneSzó, EMKE Borklub, Régiók találkozása, Prospero Páholy) vagy 
önálló rendezvényekként. Csak a 2018/2019-es „EMKE-év”-ben 62 rendezvényre 
gyűlt össze a nagyszámú közönség.

Kulturális pályázatok segítségével az EMKE tulajdonába került ingatlanokban 
(Szilágysomlyótól és Máramarosszigettől a Zsil völgyéig és a moldvai csángóföldi 
Pusztináig) 2009-től kiépült egy – fokozatosan hálózattá változott – Magyar Ház-
láncolat, s 2013-ban kidolgozásra került a Magyar Házak Hálózatának Stratégiai 
Terve. Ezek a Magyar Házak a maguk körében, a vidék magyarságát megszólító 
rendezvényeik révén fontos szerepet vállalnak a magyar identitás megőrzésében 
és továbbadásában. Az EMKE országos elnöksége munkájuk összehangolása és a 
tapasztalatok kicserélése céljából rendszeresen szervezi meg azóta is a Magyar 
Házak találkozóját.

Az  EMKE  birtokába került Pusztakamaráson Sütő András szülőháza, 
Farkaslakán Tamási Áron nővérének, Ágnes néninek a háza, amelyeknek kar-
bantartása, s a kegyeleten túl, közösségi célra való felhasználása szintén újszerű 
feladatot jelentett. Utóbbit 2012-ben teljes egészében a helyi önkormányzat és a 
Tamási Áron Egyesület vette át, s alakította ki benne a maga kultúrközpontját.

2007-ben megszületett a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, amely-
nek tervét Dáné Tibor dolgozta ki. Ennek munkakörébe tartozik többek között a 
hazai magyar felsőoktatásból egyébként sajnálatosan hiányzó felsőfokú közmű-
velődési szakemberképzés pótlása is. (Legutóbbi tanfolyamán, 2019-ben, 14 me-
gyéből 105-en vettek részt e célt szolgáló tanfolyamon.)

Fontos munkát végez az EMKE-vel együtt az 1994-ben alakult s  2002 óta 
hivatalosan is bejegyzett Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, amelynek fő 
célkitűzése egy tanuló társadalom kiépítése, s amely 2006-ig rendszeresen meg-
szervezte Honismereti Népfőiskolai Táborait.

A  jövő felé tekintő újdonság az EMKE életében a 2017-ben hivatalosan be-
jegyzett Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISz), 
amely a már többször idézett 2018/2019-es jelentésben is többféle rendez-
vénytípussal szerepel (Könyvturi/Élő Könyvtár, Kulturális Ifjúsági Filmnapok, 
A Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázatai, a Nekünk Zöld környezettudatossági 
műhely), ugyanakkor számottevő a részvétele a Kolozsvári Magyar Napok meg-
rendezésében, a KULTIVÁL Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztiválokon.

A  hazai magyar közművelődési munka mindennapjain túl, a  civil társada-
lom felébresztése és a közösségi tudat megerősítése szempontjából igen haszno-
sak más jellegű szakmai találkozók is. Ezek sorába tartozik – hogy ismét csak a 
2018/2019-es „EMKE-év” adataiból merítsünk – az immár XX. Szent László napi 
kórustalálkozó Tordaszentlászlón, a  XI. Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó Déván, 
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bor Feketelakon.
A  vidék hagyományainak következetes ápolásában példamutató az a mun-

ka, amelyet évtizedek óta Muzsnay Árpád, a Partiumi EMKE-régió elnöke végez 
Szatmárban és a Szilágyságban, rendszeresen megemlékezve a vidék nagy szülöt-
teiről vagy életük egy szakaszában ide kötődő nagyságokról, Kölcsey Ferenctől, 
Petőfi Sándortól és Ady Endrétől Páskándi Gézáig és Szilágyi Domokosig. Fontos 
munkát végez, ugyancsak a múlt értékeinek megismertetése és megbecsültetése 
terén, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Egyesület által szervezett és 
immár XXX. rendezvényénél tartó konferenciasorozat, valamint a Dukrét Géza 
vezette Partiumi Honismereti Kör is.

Alakulásától kezdve az EMKE arra is törekedett, hogy kapcsolatokat építsen ki 
és rendszeresítsen a magyarországi és más Kárpát-medencei magyar közművelő-
dési egyesületekkel, szervezetekkel. Az úttörő ezek sorában a pécsiekkel létrejött 
kapcsolat volt, ma pedig ott tart az Egyesület, hogy (ismét a 2018/2019-es EM-
KE-évről készült elnöki beszámoló adataiból merítve) kapcsolatai vannak mint-
egy 25 intézménnyel és egyesülettel, köztük az EMKE 2009 óta Sárospatakon 
működő és a Magyar Házakkal való kulturális kapcsolatok fenntartásában igen 
aktív Észak-Magyarországi Képviseletével, továbbá a kecskeméti Agorával, a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Szövetséggel, a szlovéniai Alsólendvai Magyar Mű-
velődési Intézettel, a CSEMADOK-kal, a Kárpátaljai Európa-Házzal, s jelen van 
a Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális Fesztivál (KULTIVÁL) rendezvényein.

Különben összességében nagyobb időtávlatban pontos képet ad a hazai köz-
művelődési munkáról az évente összeállításra kerülő, az  RMDSZ-szel közösen 
szerkesztett Eseménynaptár, és ha valakit ennek a munkának az anyagi oldala 
érdekel, a  Communitas Alapítvány ugyancsak évente összeálló pályázati tájé-
koztatója, annak a Művelődési Szaktestület döntéseit tartalmazó része. Ez utóbbi 
– egyébként nyilván nem csak az EMKE körébe tartozó pályázatokat tartalma-
zó – forrásból iktatunk ide néhány beszédes adatot:

A Communitas Művelődési Szaktestületének döntései alapján támogatásban 
részesült:

– 2007-ben 449 pályázat,
– 2012-ben 542 pályázat,
– 2017-ben 625 (+104, külön pályázati kategóriába sorolt szórványpályázat),
– 2020-ban 783 pályázat.

Az  EMKE  az újrainduláskor fontosnak érezte a kitekintést saját közvetlen 
munkakörein túlra is. Létrehozta és már a második közgyűlésen ünnepélyes ke-
retek között ki is osztotta az „Erdélyi Oscar” becenévvel illetett EMKE-díjakat, 
amelyekhez a diplomán kívül Venczel Árpád Imecs László terve alapján készült 
szobra, illetve plakettje, 2014-től pedig egy Gergely Zoltán által készített plakett 
társul. Ezekkel a díjakkal az egyesület nemcsak a saját körben végzett munkát 
kívánta elismerni, hanem a hivatásos művészvilág kiemelkedő szereplői felé is 



359ÁPRILIS

V
ISSZATEKIN

TŐ

jelezni kívánta a közösség elismerését. Ezt fejezték ki a Balázs Ferenc, gr. Bánffy 
Miklós, Bányai János, Éghy Ghyssa, Erkel Ferenc, Janovics Jenő, Kacsó András, 
a Kolozsvári testvérek, Kovács György, Kőváry László, gr. Kún Kocsárd, gr. Mikó 
Imre, Monoki István, Nagy István, Poór Lili, Spectator, Szentgyörgyi István, 
Szolnay Sándor, Tompa Miklós, Vámszer Géza nevét viselő díjak, amelyekhez 
az utóbbi években a Kallós Zoltán- és Kötő József-díj és egy Életmű-díj is csat-
lakozott, e nevek révén is kifejezésre juttatva azt a művészi és emberi mértéket, 
amelyet példaként kíván az elkövetkező nemzedékek elé állítani. Ugyanakkor 
– megbecsülendő a kultúra terén az egész  Kárpát-medencében tevékenykedő, ki-
emelkedő teljesítményeket – egyesületeknek és magánszemélyeknek (közműve-
lőknek) elismerő díszokleveleket adományoz. A felsorolt díjak közül az előkészítő 
testület eleinte – pótolandó a 40 éves kimaradást – évente 20 díjat, majd 2015-
től, az EMKE elnökségének döntése alapján évente 12 díjat, valamint 13-ikként 
háromévente egy politikusoknak szóló Kötő József-díjat ítél oda. Ez az első ünne-
pélyes díjkiosztás (1992) óta eltelt 27 esztendő alatt összesen 260 díjat jelent.

Nemcsak múltjának, hanem az újjászületés óta végzett munkájának is köszön-
hette az EMKE, hogy 2010-ben Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

Mindez és sok más, az EMKE mindennapjait kitöltő esemény 2008-tól nyomon 
követhető az EMKE honlapján: www.emke.ro

Az EMKE történetének legutolsó időszakáról szólva meg kell említenünk azo-
kat a nehézségeket, amelyekkel mind az egyesületnek, mind a szaktestületek-
nek s a helyi fiókoknak nem egyszer szembe kellett nézniük. Az  újraalakulás 
idején akadtak, akik a román sajtóban ismét felelevenítették a régi vádakat az 
EMKE „nacionalista”, „irredenta” múltjáról, s ha akkor az egyesület betiltását 
nem is sikerült elérniük, a hangulatkeltés alkalmas volt arra, hogy – különösen 
a szórványvidéken – akár még a művelődés megyei irányítóiban is kedvezőtlen 
hangulatot keltsenek, ami nem egy esetben helyi kezdeményezésekkel szembeni 
gáncsoskodásban nyilvánult meg. Sajnos úgy látszik, ezt a kártyát egyesek azóta 
is szívesen veszik elő, amikor csak valamelyik pártnak vagy helyi hatalmasság-
nak vesztésre áll az ügye.

Az EMKE és különösen magyarságunknak a művelődés iránti szomja azonban 
már túlélt néhány történelmi viszontagságot. S az előbbiekben számba vett ered-
mények jogot adnak nekünk arra, hogy ebben a jövőt illetőleg is higgyünk.
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Az alapítók nagy lelke és példája lebeg 
előttünk

Erdély Karai és Rendei az 1841–43-i országgyűlésükön az Erdélyi Múzeum ér-
dekében törvényt hoztak. Az 1842. júniusi erdélyi országgyűlésen a rendek elnö-
ke ismertette Kemény József és Kemény Sámuel levelét, amelyben 15 000 kötetes 
könyvtárukat, több ezer kéziratot, oklevelet és ásványgyűjteményüket ajánlot-
ták fel. A Mikó Imre vezette Rendszeres Bizottság rögzítette: a feladat a legtöbb 
oldalú, alapos, tudományos művelődés elősegítése, az  irodalom, a művészet és 
a természet világából; erre a célra gyűjteményeket tart fenn, melyek foglalják 
magukba a világirodalom és a nemzeti irodalom terméseit, tükrözzék híven a tu-
dományok állását, legyenek gazdag forrásai az ország alapos ismeretének. 1842. 
december 23-án, a javaslat elfogadásával az országgyűlés elhatározta egy mú-
zeum alapítását is, amelynek megszervezésére 100 ezer forintot irányoztak elő. 
Az 1845-ben felterjesztett törvény célja a már összegyűlt anyag megmentése volt, 
de a szabadságharc lehetetlenné tette, hogy az erdélyi magyar művelődés történe-
tében nagyra hivatott múzeum már ekkor megvalósulhasson.

1856 márciusában Mikó Imre megindította a Kolozsvári Közlönyt, s a kéthe-
tenként megjelenő szépirodalmi és népszerűsítő tudományos mellékletét Erdélyi 
Múzeum címen. Mikó Imre elhárította a  legnagyobb nehézséget is: kolozsvári 
emeletes villáját 9 szobájával, melléképületeivel és több mint 10 ha kertjével az 
alapítandó Erdélyi Múzeum részére ajándékozta. Folyt a könyvtári, levéltári, nu-
mizmatikai s természetrajzi anyag begyűjtése. A kolozsváriak lelkesedése átragadt 
a vidékre is, minden kúrián megmozdult valami, ami a múzeumba kívánkozott, 
megindult az országos gyűjtés. Újabb irományok kérése, a kormány akadékosko-
dása (az egyesület címében nemzeti múzeum helyett országos múzeumot kívánt) 
csak késleltették a már elindult akciót, míg végre 1859. július 19-én az uralkodó 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület létesítésébe táviratilag beleegyezett, s az engedély 
1859. szeptember 8-án megérkezett.

A  bizottság 1859. november 23-ára tűzte ki az alakuló gyűlés idejét. 
(Az EME alapulásának rövid története 1866–67. évi tudósítások, 94–96.) Novem-
ber 23-án reggel, a Vigadó feldíszített nagytermében Erdély színe-javát együtt 
lehetett látni. Magyarországról megérkezett az Akadémia küldöttsége, Eötvös Jó-
zsef vezetésével. A gyűlés elfogadta a kormány által jóváhagyott alapszabályokat, 
s egyhangúlag – 383 tag – az egyesület hivatalos nyelvéül a magyar nyelvet jelölte 
meg. Az egyesület elnökéül előbb közfelkiáltással, majd a szabályoknak megfele-
lően valamennyi jelenlévő szavazatával Mikó Imrét választották. Az egyesület-
nek a megalapításkor 180 850 forint tőkéje, ezen kívül 11 767 forint megajánlás 
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formájában ígért vagyona volt. A  múzeum anyaga: 
15 439 könyv, 1083 oklevél és kézirat, 128 arany-, 
2841 ezüst-, 1738 bronzérme, valamint 10 092 darab 
különböző régészeti tárgy, természeti ritkaság, ás-
vány, kövület, állat és növény. (Kemény Lajos: Az Er-
délyi Múzeum-Egyesület története. 1909–1942, 38.) 

Következett a megalakulás utáni belső munka. 
1860 júliusára megnyílhatott a könyvtár olvasóter-
me. Egy kis kamrában találtak helyet a kézirattár s 
az érem- és régiségtár anyagának. A Mikó Imre fel-
ajánlotta épület átalakítása után, 1863-ban a gyűj-
teményeket el lehetett rendezni. 1861-ben határozat 
született a történelmi és a természettudományi szak-
osztályok megalakítására. Az  EME  meglévő és meg-
szerzendő tudományos és művészeti gyűjteményeit az 

egyetem használatára bocsátotta, és átalányaiból évi 8000 forintot adományo-
zott. A  tevékenység irányáról a vélemények nagyon eltértek egymástól: Finály 
Henrik tudóstársasági és Apáthy István múzeumpárti véleménye álltak szemben 
egymással. Az 1906. januári közgyűlés az Erdélyi Nemzeti Múzeum fenntartását, 
fejlesztését, gyűjteményeinek tudományos feldolgozását, a tudományok művelé-
sét jelölte meg célként. Az egyesület anyagi viszonyai is szerencsésen alakultak, 
ezt segítette a miniszteri támogatás, a gyűjtemények egy része is jobb körülmé-
nyek közé került, Erdély nagy múltú családai sorra adták be megőrzésre, ajándék-
ként értékes levéltáraikat. A kiadványok sorában az 1874-től megjelenő Erdélyi 
Múzeum mellé 1905-től a Múzeumi Füzetek és az Értesítő társult, és több mint 500 
különlenyomat.

Az önkényuralom nehéz idejében alakult EME-nek Trianon után megnőtt a 
nemzeti jelentősége. 1919. május 12-én a román állam tényleges hatalmába kerül-
tek a gyűjteményei. Megkezdődött az egyesület elleni hajsza: a román kormány 
mindent megkísérelt az elfojtására, jogi személyiségét kétségbe vonta, a közgyű-
léstől elfogadott alapszabály-módosítás miatt eljárást indított, kormánybiztost 
rendelt ki az EME működésének ellenőrzésére. Román nemzetiségű tagokat vé-
tetett fel az egyesületbe, a magyar nemzetiségű állami alkalmazottaknak nem 
engedték, hogy részt vegyenek az egyesület munkájában, sőt még a tudományos 
munkában sem. Gondviselésszerű volt, hogy az egyesület éppen ekkor került szi-
lárdabb anyagi viszonyok közé: gróf Wass Ottilia végrendeleti hagyatékában egy 
bérházát az egyesületre hagyta. Okos gazdálkodással e ház jövedelméből tíz év 
alatt Kolozsvárt a Jókai és a Majális utca sarkán egy másik, kisebb épületet vettek. 
Ez a szerény, de biztos jövedelem azért volt fontos, mert a román egyetem ugyan 
birtokába vette és használta az egyesület gyűjteményeit, de a szerződésben kikö-
tött bérösszeget egyáltalán nem fi zette. A jogi útra terelt tárgyalások a halogatás, 
az elodázás módszerével csak késleltették a megoldást, amelyhez a belpolitikai vi-
szonyok is társultak. A kormányváltások miatt az új miniszter mit sem akart tudni 

Rhédey-címer az EME-
székház homlokzatán
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TŐ elődje ígéreteiről, de mind-
egyik megegyezett abban, 
hogy mennél nagyobb da-
rabot akart lekanyarítani 
az erdélyi magyarság e 
legnagyobb közművelődési 
vagyonából. Az EME e ne-
hézségek ellenére népsze-
rűsítő előadások, tudomá-
nyos szakülések és vidéki 
vándorgyűlések keretében 
közölte a határon túl el-
ért eredményei közül azt, 
amit megengedtek közölni. 
A tudás tiszteletét, a tudo-
mányos élet kiépítésének, 
fenntartásának szükséges-
ségét hirdette, helyettesítette az elmenekült egyetemet tudásközlő, tudásszerzés-
re, önzetlen tudományművelésre serkentő magatartásával, munkásságával.

Az 1940–1944 közötti időszakban a magyar kormány messzemenő megértésé-
vel, támogatásával az EME önállóságát biztosította, tekintélyes bérösszeget jutta-
tott neki, s évenként meghatározandó államsegéllyel mozdította elő az egyesület 
tevékenységét.

A lélegzethez jutó EME életében négy év után újra a kisebbségi sors nehéz évei 
következtek. Az Igazságügyi Minisztérium 86311/1949. számú, a jogi személyek 
feloszlatását elrendelő határozata alapján az Erdélyi Múzeum-Egyesület Intéző-
bizottsága 1950. február 12-én tartott ülésén nem tehetett mást, jegyzőkönyv-
be foglalta: „…az Erdélyi Múzeum-Egyesület jogi személyisége megszűnt. Ennek 
következtében az Intézőbizottság hatásköre megszűnt az EME tulajdonát képező 
javak kezelését illetően…” (Erdélyi Múzeum, LIII. kötet, 1991. 1–4. 83.) Az EME-
re és más intézményekre kényszerített hallgatás, tiltás ideje alatt a parázs tovább 
izzott. Hagyományokkal rendelkező, eleven tudományos közösség tevékenységét 
nem lehet hatalmi szóval egyszerűen megszüntetni, mert a közösség tovább él és 
munkál egykori tagjainak szellemi teljesítményeiben, szemléletében, módszere-
iben. Így történt az EME esetében is. Egyetlen példa Szabó T. Attila professzor 
munkássága, az  a milliós nagyságrendű cédulaanyag, amelyből az ő hatalmas 
Szótörténeti Tára megszületett.

A diktatúra 1989-es bukása után, 1990. január 5-én a még élő egykori tagok 
elhatározták az EME munkájának újraindítását. Március 22-én lezajlott a törvény-
ben előírt alakuló közgyűlés, és a megújított alapszabályok miniszteri jóváha-
gyását követően a kolozsvári törvényszék 1990. május 9-én az Erdélyi Múzeum-
Egyesületet ismét felvette a jogi személyek jegyzékébe. 1990. október 27-én pedig 
Jakó Zsigmond újra megnyitotta az EME közgyűlését, hangsúlyozva: ,,Az Erdélyi 

Az EME székházának otthont adó Rhédey-palota
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Múzeum-Egyesület 130 esztendős működése, a magyar tudományos élet egészé-
ben elfoglalt helye, nemzetközi összeköttetései továbbra is kötelezik e szerep 
betöltésére, hiszen erősen kivérzett nemzetiségi tudományosságunk, megfogyat-
kozott szellemi és anyagi erőforrásainak eredményes hasznosítása tervszerűség 
nélkül még csak nem is remélhető.” (Erdélyi Múzeum, LIII. kötet. 1991. 1–4. 184.) 
Az újrakezdés óta eltelt időben, a fenti célok jegyében az EME a legjobb hagyo-
mányait folytatta, a tudományos társadalom igényei szerint igyekezett megújulni 
mind szerkezeti felépítésében, mind a tudományok művelésében. Ezt ismerte el az 
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek a 2002-ben odaítélt Magyar Örökség Díj.

Jelentős újítást kezdeményezett az egyesület Benkő Samu elnöksége idején az-
zal, hogy főállású kutatókból saját keretében kutatócsoportokat hozott létre: négy 
kutatócsoportot 12 belső munkatárssal. Fő feladatuk: az Erdélyi Magyar Szótörté-
neti Tár szerkesztése, a középkori, az újkori, valamint a legújabb kori történelmi 
források feltárása, alkalmazott informatikai kutatások, ökológiai kutatások, ta-
nulmányok és monográfiák elkészítése az EME megalapításának 150. évfordulójá-
ra, regionális kutatások megszervezése. Az EME könyvtárai: a Jordáky-könyvtár a 
humán tudományok könyveit, a Lakatos utcai könyvtár a történettudományi köny-
veket, a természettudományi és műszaki könyveket a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemmel közösen az EME egyik épületében, a Moll-házban tárolja. 
Folyamatban van a tudományos kézikönyvtár (referenciakönyvtár) szervezése is. 
Jelentős az EME kézirattára, valamint a hasonmás gyűjteménye és fényképtára. 
A kézirattár őrzi egyebek közt Szabó T. Attila, Bözödi György, Kós Károly, Jordáky 
Lajos, Imreh István kézirati hagyatékát (vagy azok egy részét). Az EME folyama-
tosan gyarapodó adatbázisa az erdélyi magyar tudóstársadalom adatait, Bolyai 
János kéziratainak elektronikus feldolgozását, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
Szabó T. Attila által összegyűjtött, több mint egymillió darabból álló cédulagyűj-
teményét tartalmazza. Évente 8-10 kötetet jelentet meg egymaga vagy kiadókkal 
közösen, és rendszeresen kiadja szakfolyóiratait is. Az EME tudománypolitikája 
értelmében erősíti a román és a szász tudományos élettel való kapcsolatát: ,,Vall-
juk a nemzetek közötti együttműködés nélkülözhetetlenségét és kölcsönös hasz-
nos voltát a tudományos munkában. Készek vagyunk intézményes formában vagy 
egyénileg a legteljesebb együttműködésre mindenkivel, aki egyenrangú félként 
kezeli tudományosságunkat és igényt tart közreműködésünkre.” (Erdélyi Múzeum, 
LIII. kötet. 1991. 1–4. 189–190.)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesületet befejezésül Kelemen Lajos szavaival köszönt-
jük: ,,A  mi munkánk nem csak a jelené s céljaink a messzi jövőbe vezetnek. 
Az alapítás köve és világa olyan előttünk, mint a hegytetőre törekvő vándor előtt 
a messze maradt hegyalja, honnan rég elindult. Vissza-visszatekintünk, hogy lás-
suk megtett utunkat, s kiindulásunk szép emlékű tájait, de még előttünk a cél, 
a tető. Az alapítók nagy lelke és példája lebeg előttünk, és sok szép reménységünk 
biztat. És a mi szívünk is megtelik reménnyel és hittel, midőn ötven év után cé-
lunk felé, munkánkra indulunk.” (Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
története 1909–1942. 79.)
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A magyar sajtó újjászületése a megszállt, 
majd Romániához csatolt területeken

Talán sohasem fogjuk egész pontosan megérteni, mi járhatott a fejében a Pá-
rizs környéki palotákban összegyűlt politikusoknak és a szolgálatukba szegődött 
szélhámos foltozóvargáknak, amikor nekiláttak szétdarabolni Európa földabro-
szát az első világháború lezárását jelentő, de tartós békét nem hozó tárgyaláso-
kon. Könyvtárnyi irodalom foglalkozik a legapróbb részletekkel, korabeli városi 
legendáktól a tudatos félrevezetésig, gyermekeknek szóló meséktől különböző 
frusztrációk hatása alatt utólag gyártott elméletekig. Egy bizonyos: a francia dip-
lomácia győzelmeként sikerült megakadályozni a központi hatalmak kísérletét 
a világ újrafelosztására, a világháború legnagyobb veszteseként a magyarságot 
kihozni. Ugyanakkor az új világ óriási energiákat is felszabadított, a határzár a 
magyar nyelvű sajtó újjászületését eredményezte, a történelmi kihívásra új erők 
hadba állításával válaszolt a tágan értelmezett erdélyi magyarság. Az új helyzet 
diktálta új feladatokhoz meg kellett találnia az új magatartásformákat, és kiküsz-
öbölnie azokat, amelyek hasznavehetetleneknek bizonyultak. E lelki-szellemi új-
raformálódási folyamatban került előtérbe a sajátos erdélyi művelődési-irodalmi 
hagyomány, amely művészi hitvallásból a megmaradást segítő politikai ideoló-
giává vált. Ezt nevezték erdélyi tudatnak, erdélyiségnek, transzilvanizmusnak. 
Alapja egyfajta regionális öntudat, amely a magyar államiságot a félhold ár-
nyékában Mohács után tovább éltető Erdélyi Fejedelemség történelmi hagyo-
mányaiban gyökerezett, ugyanakkor a vallás- és lelkiismereti szabadságot vi-
lágviszonylatban elsőnek hirdető Dávid Ferencen vagy a legrangosabb irodalmi 
hagyományokat jelentő Heltai Gáspáron, Apáczai Csere Jánoson, Mikes Keleme-
nen és Kemény Zsigmondon, a Kriza János által gyűjtött Vadrózsákon át Petelei 
Istvánig és Tolnai Lajosig szinte mindenkit számba vett.

A román megszállással kezdődő időszakban az erdélyi magyar szellemi éle-
tet három politikai esemény határozta meg. A világháború következményeként 
radikalizálódtak a tömegek, beleértve a kispolgári és a velük rokonszenvező ér-
telmiségi réteget is. A háborút követő magyarországi forradalmak Erdélyben is 
visszhangra találtak. Elsősorban az októberi polgári demokratikus forradalom 
hatásával kell számolnunk, hiszen a közbejött történelmi események miatt 1918 
decemberében a Király-hágónál volt az ideiglenes demarkációs vonal.

A harmadik, az erdélyi magyarság szellemi életének alakulását meghatározó 
legfontosabb politikai esemény az Osztrák–Magyar Monarchia szétverése/hul-
lása, Erdélynek, a  Bánság egy részének és a Tisza síksága keleti szegélyének 
Romániához csatolása.
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Az erdélyi magyar társadalom különböző osztályai és rétegei eltérő módon 
reagáltak a történelmi eseményekre. Az erdélyi nagybirtokosság és nagytőke sa-
játosan viszonyult az új történelmi helyzethez. Gazdaságilag világos volt, hogy 
ugyanazon osztály- és gazdaságstruktúra némileg változott formában folytatódik, 
az impériumváltozás nem jelentett ugyanakkor rendszerváltozást is. A politikai 
hatalmi pozíciók gyengülése és földbirtokaik egy részének elvesztése viszont el-
lenállásra késztette őket. Amikor 1918. december 18-án a román királyi csapatok 
átlépték a Kárpátokat, a Károlyi-kormány üzenetet intézett Erdély lakosságához: 
„(…) akiket az új hatalom kényszere hűségesküre kötelez, a viszonyok változása 
esetén, senkit semmi bántódás vagy megrövidülés nem érhet”. Az erdélyi magyar 
uralkodó osztályok képviselői viszont hazaárulónak minősítették azokat, akik az 
új államnak fölesküdtek, s megindult az esküt megtagadók tömeges kivándorlá-
sa. Ennek az óriási elvándorlási hullámnak próbált ellenszegülni a haladó polgári 
radikális baloldal néhány képviselője, elsősorban írók, újságírók, művészek. Szó-
csövük a Ferenczy Gyula vezetésével létrehozott Lapkiadó Rt. kiadásában 1918. 
december 24-én megindult kolozsvári Keleti Újság volt. Ilyenformán Kolozsvárt 
három magyar napilap jelent meg egy időben, az egyaránt több évtizedes múltra 
visszatekintő Ellenzék (még Bartha Miklós alapította, és különösen sokat tett a 
modern Kolozsvár belvárosának máig megőrzött arculatáért), valamint a mester-
emberek, a kispolgárok és a hóstátiak lapja, az Újság. A Keleti Újság írógárdája 
nagyjából azokból a fi atal erdélyi írókból és újságírókból állott, akikre a modern 
magyar irodalom jelentős hatást gyakorolt, és akik már korábban is szembe-
fordultak a konzervatív irodalomszemlélet hazai képviselőivel. Kialakult a szer-
kesztőségben egy erős demokratikus mag (Kós Károly, Nyírő József, Paál Árpád, 
Szentimrei Jenő és Zágoni István). Az íróknak lassan már nem voltak elegendők 
a napilap szűkre szabott keretei, ezért hozták létre a lap irodalmi mellékletét, 
a Napkeletet 1920. szeptember 15-én. A Napkelet az önálló fejlődés útjára lépett 
erdélyi magyar irodalom hőskorának legjelentősebb irodalmi vállalkozása volt, 
amely több kolozsvári (Erdélyi Szemle, Új Erdély), marosvásárhelyi (Zord Idő, Szé-
kelyföld) és nagyváradi (Tavasz, Magyar Szó) lapkísérlet után elsőnek próbálta 
meg összefogni idehaza az új utakon kísérletező írókat.
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Az irodalmi eszméléssel egyidejű az újraéledő politikai aktivitás. Talán éppen 
mert sokan az írók közül mindkét fronton harcoltak, át- meg átszövik egymást az 
irodalmi és a politikai cselekvés szálai. A Keleti Újság és a Napkelet köré tömörü-
lő írók, újságírók igyekeztek a kezdeményezést kézben tartva politikai síkon is 
fölvenni a harcot a „sarki mártírok” meghirdette passzív ellenállás képviselőivel, 
a  politikai cselekvés jelszavát tűzve zászlajukra. Ady útját kívánták folytatni, 
a „magyar, oláh, szláv bánat”-ból közösen megkeresni a kivezető utat. Ennek a 
politikai aktivitásnak első fegyverténye volt a Kós Károly, Paál Árpád, Zágoni 
István szerzőhármas tollából megjelent politikai röpirat, a Kiáltó Szó, amelyre 
a Keleti Újság 1920. december 25-i száma hívta föl a fi gyelmet, majd a kalota-
szegi magyarok politikai aktivitásának fóruma, a Kós Károly szervezte Erdélyi 
Néppárt, amely 1921. június 5-én bontott zászlót Bánff yhunyadon. Tekintettel 
a közeledő parlamenti választásokra, a  Néppártnak saját sajtóorgánumra volt 
szüksége, a Keleti Újság belső ellenzékének néhány tagja elhatározta, hogy közös 
váltóra bankkölcsönt vesz föl, és létrehozta a független irodalmi vállalatot, a Ka-
láka Betéti Társaságot s annak lapját, Vasárnap címmel.

A  konzervatív oldalon szintén polgári kezdeményezésre és a négy magyar 
egyház támogatásával 1920 nyarán létrejött a Minerva Irodalmi és Nyomdai Rt., 
mely kiadta a Pásztortüzet, és Magyar Nép címmel 1921. november végétől he-
tilapot indított Reményik Sándor, illetve Gyallay Domokos szerkesztésében.
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Kevésbé közismert, hogy a kalákások a 20-as évek elején mind irodalmi tájé-
kozódásukat, mind politikájuk irányát tekintve sajátos színt képviseltek. A pol-
gári demokratikus forradalom vívmányait a népi, azaz falun élő osztályok és ré-
tegek politikai aktivizálásával szándékoztak megőrizni és továbbvinni. Jellemző, 
hogy Benedek Elek, akit pedig az irodalomtörténet a népnemzeti irány utolsó 
képviselői közé skatulyáz be, hazatérése után ennek a csoportnak az élén kap-
csolódott be az erdélyi magyar irodalmi életbe, a destruktívnak és nemzetáru-
lónak bélyegzett Keleti Újság és Napkelet írói között szólal meg, nem kis megrö-
könyödésére a konzervatív szemléletű írók, politikusok táborának. Őt kérték fel 
a Vasárnap főszerkesztői tisztségére, amely 1921. november 13-án lépett először 
olvasói elé.

A néplap harcos magatartásának példázására íme egy rövid részlet Kós Ká-
roly beköszöntőjéből, amelyben a világháború áldozatainak véres árnyát idézte: 
„Eljöttek hozzánk, megkérdeztek minket azok is, akik virágos temetőinken kívül 
abban a nagy-nagy temetőben nyugszanak, amelyet a gyűlölet épített és népesí-
tett be négy véres esztendő egyetlen nagy temetésén (…); jöttek hozzánk, élők-
höz, hogy számoljanak és számadoltassanak (…), százan és ezeren, százezeren és 
milliószámra jöttek magyarok, románok, oroszok és németek, franciák és ango-
lok, törökök és bolgárok, szerbek és görögök, arabok és turkománok és száz és 
százféle népe a tarka világnak. (…) Együtt jöttek az élőkhöz, és mi megértettük 
az ő szavukat: Nézzetek meg jól most, és emlékezzetek, kik voltunk mi, amikor 
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még nem egymásra uszított gyilkosok! Voltunk földművesek és iparosok, keres-
kedők és orvosok, tanítók, munkások, mérnökök és cselédek és hivatalnokok; 
millió és millió bajtársunk között más alig-alig akadt. (…) Millió és millió ember 
mártíromsága adja nekünk az új tanulságot, mutatja kristálytisztán az igazságot: 
sorsunkat, életünket irányítani csak magunknak van jussa.”

E program mondandóját szervesen egészíti ki Kós Károlynak az 1918-at kö-
vető első választások alkalmából írott cikke: „A múltban az volt a szokás, hogy 
olyanok foglalták el a vezető helyeket mindenütt a közéletben, és így a politiká-
ban is, akiknek rendesen semmi közük nem volt a munkából élő milliókhoz. Po-
litikus úgyszólván nem is lehetett más, mint aki beleszületett a grófi  vagy az ún. 
történelmi középosztályba. (…) Tanuljuk meg, hogy a múltbeli nagy szerencsét-
lenségeinknek, az igazi nagy összeomlásoknak jórészt az volt az oka, hogy a ve-
zetést a munkátlanok kezébe engedtük át. Tanuljuk meg, hogy (…) szülőföldünk 
ellen követünk el vétket, ha elfelejtkezünk arról, hogy nekünk, akik dolgozunk, 
akik munkából élünk, nemcsak jogunk, de kötelességünk is az, hogy magunk 
határozzunk sorsunk, jövendőnk felől.”

A Vasárnap bírálta a nagybirtokosokból, arisztokratákból, tulajdonképpen a 
földreform várható következményeit elhárítani, elodázni akaró, a  földbirtokok 
védelmére létrehozott Magyar Szövetséget. A  konzervatív erők tömörítésére 
vállalkozó Magyar Szövetség terve az volt, hogy a nemzeti egység alapjára he-
lyezkedve „osztályok fölötti”, „egységes” – és természetesen az ún. történelmi 
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osztályok képviselőinek irányítása alatt álló – kisebbségi pártot hozzon létre. 
A  lap figyelmeztetett arra, hogy: „Az úgynevezett egységes párt gyakorlatilag 
megvalósíthatatlan. Kétmilliónyi nép, munkások, munkáltatók, kereskedők, föld-
mívesek, iparosok, mágnások és dolgozó kisemberek kétmilliója nem gondolko-
zik egyetlenegy fejjel, nem lehet mindenben azonos véleményen, csak a fontos 
alapelvek hozhatók össze egyhangúságban.”

Az Erdélyi Néppárt 1921. december 11-én Kolozsvárt megtartott szervezke-
dő értekezlete elhatározta a pártalakító országos nagygyűlés összehívását, ahol 
1922. január 15-én Erdélyi Magyar Néppárt néven kapcsolódtak be az ország 
választási harcaiba. A  mágnások, főpapok és nagytőkések válaszul megalakí-
tották a Magyar Nemzeti Pártot, mivel azonban tömegbázisa csak a néppártnak 
volt, beleegyeztek, hogy a két párt közös listán induljon a márciusi választásokon 
Magyar Szövetség néven. A Brătianu fivérek vezette liberális kormány nem is-
merte el a Magyar Szövetséget pártként, s megsemmisítette a képviselőire leadott 
szavazatokat.

A  választások után a kormány végérvényesen betiltotta a Magyar Szövet-
séget, s  a csúcsszervezet szerepét a Magyar Nemzeti Párt igényelte magának. 
A néppárti törekvések képviselői választhattak: vagy nem ismerik el a nemzeti 
pártiak fennhatóságát, és akkor külön kisebbségi pártként vállalják a politikai 
megosztottságból fakadó előnytelen helyzetet, vagy egyezkedni próbálnak a Ma-
gyar Nemzeti Párt képviselőivel, hogy közös programmal egységesen lépjenek 
föl. A néppárti vezérkar ez utóbbi mellett döntött. Részint azért, mert rá kellett 
jönniük, hogy nincs kellő anyagi fedezetük a széles körű politikai tevékenység-
hez. 1922. november 20-án ki is mondták a pártegyesülést, december 28-án az 
Országos Magyar Párt megalakulását. Ez azonban lényegében egyet jelentett a 
néppárti politika bukásával.

A Vasárnap, majd a helyébe lépő Vasárnapi Újság, illetve a Pásztortűz és a Nap-
kelet írói gárdájának szorosabb együttműködését szorgalmazó Haladás Lap- és 
Könyvkiadóvá fejlesztett Kaláka és a tervezett Corvin-könyvtár egyéves kísérleté-
ről, valamint az 1923. november 11. és december 2. között szervezett Erdélyi Írói 
Olimpiász eseményeiről (ahol bemutatkozott Kolozsvár közönségének Nagyvárad, 
Marosvásárhely, Arad és Temesvár valamennyi számottevő írója, költője) a Bene-
dek Elek irodalmi levelezése (1921–1929) négy kötetének előszavaiban és jegyze-
teiben aprólékosan foglalkoztam, ezért helyszűke miatt nem részletezem itt.

A Haladás 1924 májusában megszűnt, felszámolásával meghiúsult a polgári 
radikális értelmiségi erők, elsősorban a Kaláka-csoporthoz tartozó írók törek-
vése az irodalom erőinek tömörítésére. Kezdeményezésük mégis igen jelentős, 
hiszen a Haladás-mozgalom és a Kaláka előfutára volt az 1926-ban Marosvécsett 
összehívott Helikonnak, a két évre rá Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Helikon fo-
lyóiratnak, nem kis mértékben a másik két jelentős „szembejövő”: Kuncz Aladár 
és Bánffy Miklós tevékenységének köszönhetően. A Haladás könyvkiadói prog-
ramját fejlesztette majd tovább a Kós Károly kezdeményezésére létrejött Erdélyi 
Szépmíves Céh.
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Farkas László

Az Írisz-telepi református egyházközség 
kialakulása

A kolozsvári református egyház rövid története

A kolozsvári Írisz-telepi református egyházközség történetét egy korábbi dá-
tumtól kell számolnunk, 1564, a tordai országgyűlés időpontjától. Ebben az év-
ben alakult meg a kolozsvári református egyház. 1564–68 között a főtéren álló 
kistemplomot használták a reformátusok. Kolozsvár az unitárius vallásra tért 
át, ezért 1568–1608 között magánházaknál, titokban tartottak istentiszteletet. 
A református vallású Báthori Gábor fejedelem a mai óvári, ferences templomot 
az országgyűléssel a reformátusoknak adományoztatta 1693-ig, a Habsburg csa-
lád uralomra kerüléséig. Ez az első református templom. A második református 
templom a Farkas utcai templom, amelyet 1647-ben történt felszentelése után 
birtokukba vettek és a mai napig használják. Az első, várfalon kívül épült refor-
mátus templomunk a mai teológia helyén állott. Ezt 1697-ben tűzvész pusztítja 
el. Helyette 1705-ben a mai Kétágú templom mögé egy fatemplomot építenek, 
mely helyébe 1829–51 között megépítik a mai Kétágú templomot.

A  kolozsvári református egyház képviseleti testülete 1896. február 2-án a 
33/1896. számú határozatával mondta ki a hídelvei egyházközség megalakulását. 
A templom és a parókia építésének területét az egyházkerület ingyen bocsátotta 
az egyházközség rendelkezésére, kiszakítván azt az akkor létesített szeretetház-
nak a telkéből. Az alapkő letételére 1897. június 13-án került sor ünnepélyes ke-
retek között. A templom felszentelése 1898. április 3-án, virágvasárnap történt. 
A templom felszentelése alkalmával beiktatták a gyülekezet első lelkipásztorát, 
Molnár Lőrincet. Feladata a Szamoson túli hívek pásztorlása. Molnár Lőrinc 1905-
ig szolgált a hídelvei gyülekezetben, ekkor elfogadta a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium vallástanári tanszékére való meghívást. Utódja Benedek Árpád 
26 évi szolgálat után, 1931. április 1-jén vonult nyugdíjba, és még ugyanazon 
esztendőben, szeptember 24-én, hatvankilenc éves korában meghalt. A lelkipász-
tori állás betöltésére húszan adták be pályázati kérésüket. A sok pályázó közül 
a gyülekezet november 8-án a püspök jelöltjét, Bíró Mózes marosszentkirályi 
lelkipásztort megválasztja a gyülekezet harmadik lelkipásztorának. Beiktatását 
1931. december 20-án Makkai Sándor püspök végezte. Bíró Mózes lelkipásztori 
szolgálata új korszakot jelentett a hídelvei gyülekezet életében, ahogyan ezt az 
egykori kolozsvári esperes, László Dezső is megjegyezte: ,,Bíró Mózes szolgá-
lata nekünk, idősebbeknek szeme előtt folyt le… Szolgálatáról röviden azt kell 
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mondanom, hogy megerjesztette, mint 
kovász, mozgásba hozta, mint egy mo-
tor az egyház életét.”

Mindjárt a szolgálata elején felis-
merte, hogy a gyülekezetnek temp-
lomától távol eső két városrésszel, 
az Írisz- teleppel és a Kerekdombbal kü-
lönös szeretettel kell foglalkoznia.

Az Írisz-telepen lakó 
reformátusok gyülekezeti 
életének a megszervezése
A porcelángyár mellett lakó embe-

rek körében Surányi Erzsébet, a leány-
szövetség buzgó tagja már 1926–27-ben 
megkezdte a református hívek szerve-
zését. Ehhez később Bíró Mózes hídel-
vei lelkipásztortól és dr. Imre Lajos teo-
lógiai tanártól kapott segítséget. Mivel 
az Írisz-telepen még nem volt templom, 
az istentiszteletek, bibliaórák, vasárna-

pi iskolák magánházaknál, bérelt házakban, buzgó hívek hajlékában tartattak 
1931-től 1955-ig.

Lelkipásztorok, teológusok mellett igen értékes szolgálatot végeztek az Írisz-
telepen: Surányi Erzsébet 1926–30, Rácz Eszter 1928–32, Wágner Istvánné 
1932–65 között.

A presbiteri tanács az 1935. május 19-i gyűlésén foglalkozik a gyerekek ösz-
szegyűjtésével: ,,A nőszövetség tagjainak óhaja, hogy a szegény munkáscsaládok 
gyermekei részére egy napközi otthont kell létesíteni.”

1937 őszétől a Kajántói úti napközi otthonban két diakonissza testvér gondoz-
za a gyerekeket: Földesy Ilona Veronika és Kinga testvér. 1948-ban államosítják 
a napközi otthont.

Az önállósult íriszi református egyházközség története

A  hídelvei gyülekezet lélekszáma az 1950-es években meghaladja a 6000 
lelket. Bíró Mózes lelkipásztor felismeri, hogy egy ekkora gyülekezetet nehéz 
pásztorolni. Elérkezettnek látta az időt a gyülekezet megosztására. Előbb az 
Írisz-telepen, majd később a Kerekdombon épül templom és alakul gyülekezet. 
A templomépítés helyszínéül a Kajántói út és a Máramaros út kereszteződésében 

Az Írisz-telep református temploma 
a Kajántói / Oașului úton
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vásárolt telkeket jelölték ki. A presbitérium a templom terveinek elkészítésére 
Kós Károly építészmérnököt, egyházkerületi főgondnokot és Debreczeni László 
főiskolai tanárt, egyházmegyei műszaki előadót kérte fel. A templom építésének 
kivitelezését Oroszhegyi György kolozsvári építőmesterre bízták. Segítségére vol-
tak hathatós munkájukkal Görgényi Bálint és Zsigmond András magyarnemegyei 
ácsmesterek. A templomépítés kezdete 1950-re, a kommunista rendszer leg-
ádázabb időszakára esik. Az építkezés befejezésére az 1955. évet jelölik meg.  
A templom építéséhez 1354 református hittestvér 488 683 lej önkéntes adomány-
nyal és sok közmunkával járult hozzá. Az új templom a Szent Békesség temploma 
nevet kapta, felszentelését 1957. december 1-jén végezte főtiszteletű Vásárhelyi 
János püspök úr, a gyülekezet nagy örömére.

1958. április elsejével megalakult az Írisz-telepi egyházközség, a gyülekezet 
ettől kezdve önálló életet él. Első lelkipásztora Nagy Zoltán. Az új egyházközség-
hez 32 utca és három szórvány – Elővölgy, Melegvölgy és Harmadvölgy – tarto-
zik, melyekben 803 család lakik. Az egyházközség irodájába, amelyet a templom 
portikusában rendeznek be, tisztviselőnek dr. Tufán Sándornét választják meg.  
A következő presbiteri gyűlésen dr. Bíró Mózes átadja az új kinevezett lelkésznek 
az egyházközség pecsétjét, a templom kulcsát és az egyházközség más ingó és 
ingatlan tárgyait. Id. Réman Jenő szép szavakkal méltatja és Nagy Zoltán lelki-
pásztorral egyetemben megköszöni dr. Bíró Mózes lelkipásztornak, hogy az Írisz-
telepi gyülekezetért éjjel-nappal fáradozott.

1958-ban 654 családot tart nyilván a gyülekezet 2155 lélekkel. 1959-ben 
presbiteri gyűlésen tárgyalták a lelkészi lakás és irodák építésének gondolatát. 
Kós Károly a templom háta mögött levő gyümölcsösbe helyezte volna a parókia 

A központi karzat részlete Emléktábla a portikusban
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épületét, erre két tervet is készített. A presbitérium a másodikat fogadta el némi 
módosítással, ám ez végül városházi gáncsoskodás miatt nem valósulhatott 
meg.

Tatarozásra került a harangláb, melynek 1962-ben a 186 kilogrammos ha-
rangját Réman Jenő presbiter újraöntette. 1962-ben 2255 a lélekszám. 1963-ban 
Nagy Gyula kolozsvári református püspököt Kassay Géza esperes beiktatja, a 
ténylegesen szolgáló Nagy Zoltán mellé, az íriszi református egyház lelkipász-
tori állásába a főt. igazgatótanács 6701/1962 I. sz. leirata értelmében. Az 1963. 
április 28-i presbiteri jegyzőkönyv szerint Nagy Gyula püspök a Kolozsvár-Írisz 
református egyházközség rendes, beiktatott, parókia nélküli lelkipásztora. Az el-
következő években a gyülekezet lélekszáma nő. Ez a növekedés 1970-ben tetőzik, 
amikor a gyülekezet 2428 lelket számlált. Ettől az esztendőtől számolva, napja-
inkig folyamatosan csökken a lélekszám.

1968. december 9-én Nagy Zoltán íriszi lelkipásztor, betegségére való tekin-
tettel nyugdíjazását kéri. A gyülekezet kéri, hogy a megüresedett lelkipásztori 
állásra hívják meg Sógor Sándor buzásbocsárdi lelkipásztort, aki 1969. november 
4-én át is veszi az egyházközséget. Új lelkipásztori lakásterv készült, melyet az 
1969. október 3-i presbiteri gyűlésen Nagy László mérnök jelenlétében megvizs-
gálnak és jóváhagynak. Az építkezés összköltsége 300 000 lej. 1970. május 10-én 
a presbitérium szerződést köt Csorba János és Csorba István széki kőműves-ács 
mesterekkel a terv kivitelezésére. A munka vezetését Oroszhegyi György – aki 
1950–1957 között irányította az íriszi templom építését is – vállalta el. 1970. 
november 6-án a parókia tető alá kerül. Belső kidolgozását 1971-ben készítet-
ték el, és a lelkész családjával beköltözhetett az elkészült lakásba. 1973-ban a 

Oldalkarzat
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gyülekezet befogadja a Kalandos Társulat tablóit és márványtábláit, és azokat 
a templom bejárati részében helyezi el. Ez esztendő végén a lélekszám 1410-re 
csökkent. 1981-ben teljesen újjáépítik a haranglábat, mivel a torony építését nem 
engedélyezik a templomot tervező Kós Károly halála után.

1985-ben a templom fennállásának 30. évét ünnepelte a gyülekezet. A gyüle-
kezet lélekszáma folyamatosan csökken, ez évben 1028 lélek.

Sógor Sándort 1987-ben, 18 évi szolgálat után, pályázat útján a kolozsvár-
hídelvei gyülekezet megválasztotta lelkipásztorának. Utódját, a  gyülekezet 
harmadik lelkipásztorát szintén pályázat útján választották meg, Nagy Levente 
kecsedkisfaludi lelkipásztor személyében. 1988. április 1-jével szolgálatba állhat. 
A nyár folyamán megépül a Murádin Katalin tervezte és Szabó Ádám és Kalló 
József kivitelezte karzat. Ezáltal legalább 100 személynek megfelelő hellyel nö-
vekedett a templom befogadóképessége. Azzal a reménységgel építették a karza-
tot, hogy egyszer talán sikerül ide ,,klasszikus orgonát állítani”. Az 1989 decem-
berében kitört ,,forradalom” nemcsak az ország, hanem az egyház életében is 
nagy fordulatot hozott. 1990. március 16-án megalakul két új egyházmegye, 
Kolozsvár központtal. Az egyik új egyházmegye, melybe 8 városi és 14 vidéki 
gyülekezet tartozik, a Kolozsvár-Külső nevet kapja. A belvárosi, Magyar utcai és 
hídelvei egyházközséggel valamint 16 Kolozsvár környéki gyülekezettel ugyan-
akkor megalakul a Kolozsvári Egyházmegye. A kolozsvári egyházközségek tehát 

Meghívó az 1957. december elsejei templomszentelésre
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nem tartoznak egy egyházmegyébe. Ez az áldatlan állapot 2011 őszéig, a két 
egyházmegye egyesítéséig tart. A  szabadságnak örvendve megpezsdül az egy-
házi élet, rendezvények sokasága várja a híveket. Az Írisz-telepi magyar anya-
nyelvű felekezetek sokszor tartottak közös rendezvényeket. 1991. december 15-
én Gyulai József főgondnok lemondott, helyébe Katona Zsigmondot választják 
új főgondnoknak, gondnoknak Benkő Sámuelt. 1994 Anthony Gall ifjú ausztrál 
Kós Károly-kutató Kolozsvárra látogatva felkeresi az Írisz-telepi templomot, ahol 
szót ejt arról, hogy Kós Károly 1953-ban huszártornyot tervezett a templomra, 
amely mégsem épült meg. E hír hallatán Nagy Levente lelkipásztor gyűjtést szer-
vez a huszártorony megépítésére. 1996-ban megépül a portikus bejárata fölött a 
ma is létező huszártorony, amelyben helyet kap a templom egyetlen harangja. 
1997-ben peres úton az egyházközség visszaszerezte az 1948-ban államosított, 
Kajántói (Oașului/Avas) út 74. szám alatti épületét, melyben óvoda működött. Át-
vétele csak végrehajtó segítségének igénybevételével történhetett meg. Ebben az 
esztendőben megünneplik a templom fennállásának 40. évfordulóját. 1998-ban 
a gyülekezet nekilát a több mint 100 éves harangozói lakás átépítéséhez. A gyü-
lekezet lélekszáma fennállása óta egyre csökken. 1997 végén 957 lelket, 1998 
végén 925 lelket számlált. Az épülő új városnegyedek és a folyamatos külföldre 
való költözés miatt a gyülekezet lélekszáma folyamatosan csökken. 1997 végén 
957, 1998 végén 925, míg 2008-ban csupán 831 lelket számlál. Napjainkban ez a 
tendencia stagnál, mivel a környező gyümölcsösökben és a tönkrement gyárak: 
Írisz porcelángyár, Téglagyár helyén lakónegyedet építenek, így fiatal családok 
is költöznek az Írisz-telepre.

2001. augusztus 12-én a Kalandos Társaság hivatalosan átveszi a templom 
portikusában 40 évig megőrzött emléktárgyait, két márványtáblát, melyen az 
alapító, illetve a székházat építők és adakozók névsora van megörökítve, vala-
mint a Földész énekkar 1926-os, 1942-es, 1957-es tagjait megörökítő tablókat.

Javaslat hangzik el a 2002. október 17-én tartott presbiteri gyűlésen Vincze 
László presbiter részéről egy-egy Bíró Mózest és Kós Károlyt ábrázoló szobor 
felállítására az udvar előterében, mint akik méltán fémjelzik az íriszi templom-
építés nagy munkáját. Határozat a szoborállításra nem született.

Közmunkával megépül a harangozói lakás mögött a gyülekezeti konyhát és 
illemhelyeket, valamint az emeleten egy szobát és egy padlásszobát magába fog-
laló épületrész. Az épületet főtiszteletű Pap Géza püspök úr szenteli fel november 
9-én. Vendégül látják a gidófalvi gyülekezetet, amellyel testvérgyülekezeti kap-
csolatot próbálnak kialakítani. Hozzáfognak a Kajántói út 74. száma alatt levő, 
Bíró Mózesről elnevezett épület újjáépítéséhez. Pénzhiány miatt az egyházköz-
ség a munkálat kivitelezését, finanszírozását az épületet bérlő cégre bízta, azzal 
a feltétellel, hogy a befektetett összeg értékét levonják a bérleti díjból. Döntés 
születik a gyülekezeti ház tetőzetének átépítéséről, a tetőtér beépítéséről, ahol 
a fiataloknak és különböző diakóniai eseményeknek otthont lehetne biztosítani. 
A 2007. január 12-én tartott presbiteri gyűlésen javaslat hangzik el a templom 
építésének 50. évfordulója megünneplésére.
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A lelkipásztor körül kialakult gondok, feszültségek miatt 2007. május 17-én, 
áldozócsütörtökön az egyházmegye esperese, Bibza István és Bódi Sándor fő-
gondnok látogatást tett a gyülekezetben. A feszültség oldása érdekében május-
ban elhatározzák, hogy a betegség és a kimerültség jeleit hordozó lelkipásztort 
hosszabb pihenőszabadságra bocsátják. Ez a pihenőszabadság Nagy Levente lel-
kipásztor felfüggesztésével folytatódott és állásáról való lemondásával fejező-
dött be 2007 decemberében. A megüresedett lelkipásztori állásra 19-en nyúj-
tottak be pályázatot. Az egyházközség 2008. március 16-án tartott közgyűlésén 
Farkas László magyarszováti lelkipásztort választja a gyülekezet sorrendben 
negyedik lelkipásztorának. Az új lelkész 2008. április 4-én, esperesi vizitáció 
alkalmával veszi át a gyülekezetet. Vezetésével megpezsdül a gyülekezeti élet. 
Testvérgyülekezeti kapcsolatot alakít ki a magyarországi Szabolcs-Szatmár- Bereg 
megyei Vaja település református egyházközségével. Gyülekezeti rendezvények, 
kirándulások, felnőtteknek, gyerekeknek, ifjaknak szervezett programok, bel-
sőleg megmozgatták a gyülekezeti életet. A gyülekezeti élet mellett az egyházi 
épületek is sorra megújulnak. A templomba fűtési rendszert szerel a gyülekezet: 
padfűtést (2008) és központi fűtést (2009). Sor kerül a lelkipásztori lakás, a ha-
rangozói lakás és a bérbe adott épület részleges felújítására. 2009-ben a lelki-
pásztori lakás cserepeinek bádoglemezre való cseréje történik meg. Sor kerül a 
templom ablakainak cseréjére valamint a falak belső javítására és meszelésére. 
A nőszövetség jóvoltából új szőnyegek kerülnek a templomba. A padok lefestését 
is ők kezdeményezik és kivitelezik. 2010-ben sor kerül a harangozói lakás belső 
felújítására, központi fűtés cseréjére. Átépítik és teljesen felújítják a segédlelkészi 
lakást, amelybe beköltözhet a gyülekezett segédlelkésze, Simon János. Vincze 
László presbiter szervezésével Íriszi esték címmel előadásokat tartanak a gyüle-
kezetben. A kezdeti lelkesedés szele még tart, de az idő teltével ez is lankadni 
fog. A fiatal házasoknak szervezett bibliaórák, az ismerkedést, gyerekeknek és 
szülőknek közösen tartott vallásórák a templomhoz való közeledést segítik elő. 
2013-ban az újraalakult gyülekezeti vegyeskar Tordán és Magyarlétán vendég-
szerepel. A teológia kórusa énekel a gyülekezetben. Ebben az esztendőben sor 
kerül a lelkipásztori lakás nyílászáróinak kicserélésére, belső javítások elvég-
zésére, a falak külső szigetelésére, nemesvakolattal való díszítésére. Guttmann 
Szabolcs tervei alapján megépül a templomhoz vezető járda. A járda mellé Kós 
Károly és Bartha Miklós mellszobrát kapja ajándékba a gyülekezet. Felavatá-
suk előtt Szabó Sámuel főgondnok lemond a főgondnoki tisztségéről, mivel nem 
ért egyet a szobrok állításával. A templom teljes felújítására Guttmann Szabolcs 
mérnök terveket készít. Ezek jóváhagyása és engedélyeztetése többévi huzavona 
után megtörtént. Jelenleg az építőcégekkel történik az egyeztetés a munkálatok 
kivitelezése érdekében.
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Veress Csongor Balázs

Balogh Artúr élete és munkássága

Galánthai és nebojszai Balogh Artúr Abonyban született 1866. március 18-án. 
Középiskoláit Nagybányán és Kolozsváron, egyetemi tanulmányait Pesten végez-
te, ahol 1888-ban államtudományi, 1889-ben jogtudományi doktori oklevelet 
szerzett. Németországban, majd Franciaországban állami ösztöndíjjal végzett po-
litikai és közjogi tanulmányokat. 1888-tól az államvasutaknál tisztviselő, 1899-
től 1904-ig a Kereskedelmi Minisztériumban miniszteri titkár volt.

Budapesten 1898-ban szerzett egyetemi magántanári képesítést, 1904-ben a 
kolozsvári egyetemen az alkotmányi és kormányzati politika tanszékére kapott 
kinevezést nyilvános rendes tanárként. Az MTA 1905-ben levelező tagjává vá-
lasztotta. Az  I. világháború után Erdélyben maradt, felelős szerkesztője volt a 
Kolozsvári Hírlapnak (1919), egy ideig az Ujság című kolozsvári napilapot is szer-
kesztette. 1925-ben az egyetemi pályáról nyugdíjba vonult. Az 1926–27-i ülés-
szakon Kolozs megye, 1928-tól 1937-ig rövid megszakítással Udvarhely megye 
szenátora volt a román parlamentben. 1928-ban a Romániai Magyar Népliga 
Egyesület elnökévé választják. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jog- és társadalom-
tudományi szakosztályának elnöki tisztségét is ellátta.

Politikailag a Concha Győző előbb kolozsvári, majd pesti professzor-féle sza-
badelvű politikai irányzathoz tartozott. Mint állambölcsész termékeny publicista 
és tankönyvíró volt. Tudományos munkássága mellett a legfontosabb a két vi-
lágháború között kifejtett kisebbségjogi munkássága. Külföldi rangos elismerést 
a francia és német nyelven is megjelent szakmunkáival szerzett ugyanezen a 
területen. Az Ellenzék, Hét, Magyar Géniusz, Pásztortűz, Erdélyi Múzeum, Magyar 
Kisebbség, Keleti Újság munkatársa volt.

Több mint ötven munkája jelent meg. Ezek közül az emlékezetesebbek: Jog-
állam (Bp. 1914); Magyar közjog (Bp. 1916); Románia új alkotmánya (Kv. 1923); 
Széchenyi emlékezete (Kv. 1926); A kisebbségek nemzetközi védelme (Berlin 1928, 
ugyanez németül: München 1928 és franciául: Párizs 1932); A székely vallási és 
iskolai önkormányzat (Kv. 1932); A  Nemzetek Szövetsége és a romániai magyar 
kisebbség (Lugos 1940); Hűtlenségi per országgyűlési beszéd miatt (Kv. 1944); A job-
bágyfelszabadítás egyik lelkes harcosa a reformkorban (Kv. 1945); Nemzet és állam 
a reformkorban (Kv. 1946).

Első jelentősebb írása a Magyar Tudományos Akadémián 1914. január 12-
én tartott székfoglaló értekezése a jogállamról. Szerinte a jogállam kifejezés a 
19. század folyamán jelszóvá válik, nevében tiltakoznak a szabadság és egyenlő-
ség, az alkotmányosság bárminő megtámadása, az államhatalom önkénye ellen. 
A jogállam nevében követelik, hogy az állam a szerzett jogokat tisztelje, hogy az 
egyest a köz érdekében hozott különös áldozataiért kárpótolja. Szerinte az állam 
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EK és jog egymástól elválaszthatatlan fogalmakként jelentkeznek. Ha az állam az 
emberek szervezete, rendezőelvét: a jogot nem nélkülözheti.

Balogh Artúr másik jelentős műve: a Magyar közjog. Ezen tankönyv apró rész-
letességgel mutatja be a magyar közjogot, azoknak a szabályoknak a foglalatát, 
melyek a magyar állam életének jogi rendjét meghatározzák: a jog azon megnyil-
vánulási formái, ahonnan ezek a szabályok kivehetők, képezik a magyar közjog 
forrásait. A mű 68 oldalon keresztül foglalkozik a terület, a nép, az államhatalom, 
ezek főtényezői (a király és az országgyűlés), az államhatalom működése (a tör-
vényhozás, a kormányzás és a bíráskodás) kérdéskörével. Ezen kötet egyes részei 
a mai olvasó számára is érdekesek, annak ellenére, hogy több fejezete részben 
vagy teljes egészében mára jogtörténeti jelentőségűvé vált.

Számomra Balogh Artúr legérdekesebb műve A kisebbségek nemzetközi védel-
me. Ezen munka tárgya a kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi jogsza-
bályoknak rendszeres előadása, amint ezek a jogszabályok a világháború után 
egyes államokkal létrejött kisebbségi szerződésekben és a békeszerződéseknek 
idevágó rendelkezéseiben fennállnak. A  szerződések megalkotói szükségesnek 
látták a békeszerződések által új államkeretekbe utalt kisebbségek számára bizo-
nyos jogoknak a nemzetközi biztosítását, hogy ezáltal ama kisebbségeknek az új 
államkeretekben való nyugodt elhelyezkedését lehetővé tegyék, és velük szem-
ben minden elnyomatást emberi és legfontosabb nemzeti jogaikban kizárjanak. 
Általánosan elismerték, hogy ez a kérdés a béke fenntartásának egyik legfőbb 
feltétele. Ezért is bízták a kisebbségi jogok védelmét a Nemzetek Szövetségé-
re, amelyben a békefenntartásnak, a nemzetek szolidaritása fenntartásának és 
együttműködésük biztosításának eszközét látták. A kisebbségvédelem nemzet-
közi rendszere nyilván nem vált sikertörténetté.

Már Balogh Artúr korában a kisebbségekről szóló irodalomban a politikai, 
történeti, a kisebbségek helyzetét ismertető tárgyalás túlnyomó részt foglal el. 
A jobbára csak egyes kérdésekkel foglalkozó, kisebb, szorosan vett jogi munkák 
mellett a kérdés egészét felölelő, rendszeres, kimerítő, szorosan jogi tárgyalását 
megvalósító munkákban nem bővelkedünk ma sem.

A szerző feleslegesnek találja annak ismételt hangsúlyozását, hogy munkája 
szigorúan jogtudományos és nem politikai jellegű. A kisebbségi jogoknak és nem-
zetközi védelmüknek rendszerét kívánja adni, és nem annak kimutatása a célja, 
hogy az illető államok mennyiben tesznek eleget szerződésszerű kötelezettsége-
iknek. Azonban a szerződések csak keretet képeznek, amelyet az államoknak sa-
ját belső jogszabályozásaikkal kell kitölteniük. A kisebbségek helyzetét az egyes 
államokban ezek a belső jogszabályok és hatósági intézkedések szabják meg.

Balogh Artúr elköteleződése a kisebbségi jogok iránt megkérdőjelezhetetlen. 
Számára az egyéni jogok és az emberi méltóság elsődleges fontosságúak. Rop-
pant érdekes a jogtudósnak a kisebbségi jogok szabadelvű megközelítése. Balogh 
Artúr szerint a kisebbségi jogokat az egyéni jogok szükséges kiegészítésének kell 
tekinteni, amelyek ugyanúgy az emberi méltóságból fakadnak, akárcsak az egyé-
ni jogok.
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Balogh Artúr nemcsak képviselte 
a romániai magyar kisebbség ügyét a 
Nemzetek Szövetsége előtt, leleplezve 
a kisebbségi helyzet súlyos igazságta-
lanságait, hanem megpróbálta ennek a 
politikai helyzetnek a specifi kumát is 
végiggondolni a  jog-, de ugyanakkor a 
politikaelmélet kategóriáinak a segítsé-
gével. Munkásságában Eötvös Józsefre, 
a  nemzetiségi kérdés legnagyobb 19. 
századi szakértőjére hivatkozik, akire 
elméleti tanítómestereként tekint, mind-
azok ellenére, hogy Eötvös nemzetiségi 
nézetei és Balogh kisebbségelméleti gon-
dolatai között számos különbség észre-
vehető. Eötvös számára a nemzetiségi 
kérdés soha nem a magyar kisebbség 
szempontjából merült fel. Balogh Artúr 
számára viszont a nemzeti kisebbségek 
kérdése mindig a romániai magyarság 
ügyét jelentette. Eötvös számára a ki-
sebbségek nemzetközi védelme teljes-

séggel ismeretlen volt, mivel ez a szabályozási rendszer többek között az első 
világháborút lezáró, a  multinacionális Osztrák–Magyar Monarchiát a francia 
nagyhatalmi logika szerint (újabb multinacionális államokra) lebontó rendezés 
következménye.

Az első világháború lezárása nyomán az utódállamokkal megkötött kisebbségi 
szerződések nem ismerték el a kollektív jogokat, és a ritka kivételektől eltekintve 
szigorúan az egyéni jogok talaján mozogtak: nem a kisebbségeknek, hanem az 
egyéneknek biztosítottak jogi védelmet. Egyszóval individualista szemléletmó-
dot képviseltek, összhangban Balogh Artúr kisebbségelméleti nézeteivel.

Balogh Artúr elmélete azonban túlmutat az egyéni jogok törvényes védelmé-
nek követelményén. Kisebbségi jogok és azok védelme Romániában címmel tanul-
mányt jelentetett meg a Magyar Kisebbségben 1925-ben, melynek első felében a 
kisebbségi jogok szükségessége mellett érvel, majd rátér a kisebbségi jogok romá-
niai helyzetének bemutatására. Az elméleti részben a kisebbségeket megillető jo-
gokat az egyéni, emberi jogokból vezeti le: „A kisebbségi jogok mint egyéni jogok 
az egyéni (polgári) szabadságot kitevő alapjogoknak kiegészítései, amely alapjo-
goknak elismerése az »ember és polgár jogainak« 1789-i francia deklarációja óta 
foglalt helyet rendszeresen az alkotmányokban. Nem mások ezek tehát, mint az 
egyéni szabadsághoz tartozó bizonyos jogoknak éppen a jogosított nemzetiségre 
tekintettel való elismerései. Minthogy pedig a nemzetiség kiváltképpen a nyelv-
ben jut kifejezésre, az úgynevezett kisebbségi jogok legtöbbször tulajdonképpen 

Balogh Artúr. 
Kovács Krisztián festménye
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EK nem egyebek, mint bizonyos alapjogokban (vallásszabadság, tanszabadság, vé-
leménynyilvánítási szabadság, sajtószabadság, egyesülési és gyülekezési sza-
badság) a nemzetiségi nyelv érvényre jutásának biztosításai. Világos, hogy pl. a 
tanszabadság a kisebbséghez tartozó polgárokra csak akkor áll fenn, ha a saját 
nyelvén való tanítás és tanulás, ily nyelvű iskolák létesítésének és fenntartásának 
jogát foglalja magában. A  kisebbségi jogok ilyenformán egyenesen az emberi 
minőség elismeréséből folyó jogok, mert a faj, nyelv, vallás elválaszthatatlan sa-
játsága az egyesnek.” Balogh Artúr munkássága sajnos nagyon sok vonatkozás-
ban aktuális, ezt jelzi, hogy a kisebbségi jog ma sem rendezi megnyugtatóan a 
kisebbségi lét bonyolult kérdéseit, sem a nemzetközi jog, sem az egyes államok 
jogrendszerének szintjén.

1944-ben még felkérték, hogy vegyen részt a kolozsvári egyetemi jogászkép-
zésben, segítsen az oktatásban, azonban ezt rossz egészségi állapota miatt nem 
vállalta el. 84 éves korában, 1951. március 4-én hunyt el Kolozsváron, a Há-
zsongárdi temetőben nyugszik. A kisebbségek nemzetközi védelme című kötetét 
1997-ben újra kiadták, és a Kriterion Téka sorozatában is megjelent írásaiból 
egy válogatás (Jogállam és kisebbség, 1997), azonban életművének feldolgozása, 
befogadása még korántsem teljes.
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Április 5. Nagy Géza (1887–1971) 
egyháztörténész, teológiai ta-
nár halálának az 50. évfordu-

lója. A  marosvásárhelyi Református 
Kollégium elvégzése után iratkozott 
be a kolozsvári teológiára, ahol 1906-
ban szerzett lelkészi diplomát. 1908–
1910 között Berlinben és Bázelben 
folytatott tanulmányokat. 1912-től 
Székelyszenterzsébeten lelkész. 1916-
ban menekülni kényszerül. Egy ideig 
tábori pap. 1925-től magyarbikali lel-
kész, 1929-től a teológián az egyház-
történet tanára 1948-as nyugdíjazásáig. 
1929–1931 között a kolozsvári Kálvi-
nista Világ című folyóirat szerkesztője. 
Számos teológiai és történeti cikke je-
lent meg a korabeli lapokban. Megírta 
az erdélyi egyháztörténet több fejeze-
tét és a kolozsvári teológia történetét. 
1969-ben a bázeli egyetem díszdoktori 
címmel tüntette ki. Biblia-jelvényes, 
szépen kimunkált terméskő síremléke a 
II. A parcellában van.

Április 11-én lenne százéves Csűrös 
Káptalan Margit (1921–1994) bota-
nikus. Tordán született unitárius csa-
ládból, 1950-ben szerzett a kolozsvári 
Bolyai Egyetemen természetrajztanári 
képesítést. Itt maradt tanársegéd, már 
a Babeş–Bolyai Egyetemen 1969-ben 
lesz adjunktus. 1976-ban nyugdíjaz-
zák. Főleg növényföldrajzi és ökológiai 
dolgozatokat írt. A Dolgozó Nő című fo-
lyóirat szerkesztőbizottságának a tagja 
volt. Román nyelven egyetemi jegyze-
tet állított össze. Férjével, Csűrös István
(1914–1998) akadémikus professzorral 
együtt a Lutheránus temetőben lévő 
kriptában nyugszanak.

Április 30. Farkasházi Fischer Vil-
mos (1838–1921) gyáros halálának a 
századik évfordulója. A  Balassa utcai 
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régi zsidó temető közepe táján dí-
szes síremléken olvasható a felirat: 
„Itt nyugszik / a herendi porce-
lángyár / megalapítójának fi a / 
FARKASHÁZI FISCHER VILMOS / az 
Izr. Hitközség alapító-elnöke / gyá-
ros és agyagipari tanár. / Született 
1838-ban / meghalt 1921-ben. / 
ATYJA NEVÉNEK FÉNYÉT TISZTÁN 
ÓVTA E KÜZDŐ / HARCA A MUN-
KÁÉ, BÉRE A BECSÜLETÉ VOLT.”
Budapesten halt meg, de bizonyára 
az 1886-ban idetemetett, a  szom-

szédos kis kő alatt nyugvó, 16 évesen elhunyt Amália Lujza lánya közelében 
akart megpihenni feleségével együtt. A  herendi porcelángyár máig fogalom, 
Farkasházi Fischer Mór (1799–1880) tette világhírűvé az 1840-es évektől kezdve. 
Az 1850-es években már világkiállításokon nyert díjakat. Viktória angol királynő 
és Ferenc József császár-király is rendelt tőle készleteket. Az 1870-es években a 
gyár vezetését Sámuel fi ának adja át, másik fi a, Vilmos pedig Kolozsvárt létesít 
lerakatot 1876-ban. Első festőműhelye a Főtér sarkán lévő Rhédey-ház padláste-
rében volt. Vilmost tehetséges festőként is számontartották, különösen a kínai–
japán mintákat tudta ügyesen előrajzolni. A  felvilágosult gondolkodású nagy-
iparos nem tudott beilleszkedni az itteni ortodox hitközségbe, ezért állt az élére 
1881-ben az új, statusquo ante-jellegű hitközség megalapításának, amely aztán 
rövidesen elfogadta a kongresszusi tételeket és a neológ jelleget. Őt választották 
a hitközség első elnökévé.
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Reményik Sándor

Templom és iskola

Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek 
E szent harcot ne állaná. 
Ehhez Isten mindannyitoknak 
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron, 
S hűtöttem a templom falán 
Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát! 
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának, 
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát? 
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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Most minden erők tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe biztatás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!

   1925
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Próbáljuk megszokni: 
páratlan évben lesz az olimpia

A koronavírus-járvány rendesen odavágott a sportéletnek, nemcsak Kolozsvá-
ron, ahol márciustól júniusig edzeni és versenyezni sem lehetett, hanem világ-
szerte. A BT Arénából, az ország legnagyobb és legmodernebb sportcsarnokából 
szükségkórházat csináltak. Mint kiderült, szerencsére teljesen feleslegesen, de a 
„jobb félni, mint megijedni” elv végigkísérte ezt az időszakot.

A sportélet teljes leállása és újratervezése a koronavírus miatt egy olyan hely-
zetet teremtett, amelyre még sosem volt példa. Olimpiát vagy nagy nemzetközi 
futballeseményt, mint a 2021-re átprogramozott Európa-bajnokság (amelynek 
Budapest és Bukarest is társrendezője) ugyanis eddig még sosem halasztottak el. 
Törlés is csak a világháborúk miatt volt a múltban.

Most viszont iszonyúan gyorsan, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság eredeti 
válságmenedzselési terveit is felülírva döntöttek arról, hogy a 2020-as Nyári 
Olimpiai Játékok 2021-ben lesz Tokióban. Az  (elsősorban angolszász) nemzeti 
olimpiai bizottságok még a NOB egy hónaposra tervezett gondolkodási idejének 
legelején bevetették a bojkottfenyegetés fegyverét, innen kezdve pedig Thomas 
Bachéknak nem volt mozgásterük.

Arra a kérdésre, hogy el kellett-e halasztani a tokiói játékokat, egyértelműen 
igen a válasz. Arra a kérdésre, hogy mikorra, már jóval nehezebb megfelelni. 
Az időjárás ősszel még a nyárinál is kedvezőbb a sport számára a japán főváros-
ban és környékén, nem véletlenül rendezték az 1964-es tokiói olimpiát október 
10. és 24. között. Végül pontosan egy teljes naptári évvel tolták el a játékokat 
(2021. július 23. és augusztus 8. között lesz jelen állás szerint), ami a szerve-
zőknek rengeteg többletkiadást jelent majd, viszont van idő áttervezni a teljes 
versenynaptárat, köztük a hátralevő kvalifikációs versenyeket – hiszen a kvóták 
közel fele még gazdára vár.

A japán rendezőknek viszont most főhet a fejük, hiszen egyrészt a költségeik 
dollármilliárdokkal gyarapodtak azzal, hogy még egy évig fenn kell tartani a 
kizárólag az olimpiára felhúzott létesítményeket, másrészt mert az olimpiai falu 
lakásait már el is adták – a vevők pedig idén ősszel költöznének is be. És akkor az 
egészségügyi intézkedések költségei még szóba sem kerültek, hiszen senki sem 
tudja, hogy áll majd a koronavírus-helyzet jövő nyáron, hogyan szűrjék majd a 
sportolókat és nézőket. Koike Juriko, Tokió kormányzója máris „egyszerűsített”, 
kevesebb helyszíni néző előtt zajló olimpiát vizionál, míg Thomas Bach NOB-el-
nök 2020 júniusában azt is kijelentette, ha egy év múlva sem lehet megrendezni 
a játékokat, akkor törölni kell – azaz további halasztás szóba sem jöhet.
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Az biztos, hogy amennyiben a helyzet megengedi, idén ősszel rendkívül zsú-
folt versenynaptárunk lesz, egymást átfedő tenisz Grand Slam-tornákkal vagy 
háromhetes kerékpáros körversenyekkel. A fociban szinte biztosan lőttek a téli 
szünetnek még mifelénk, Kelet-Európában is, hogy behozzák a halasztást – bár 
a FIFA és UEFA annyiban kedvezőbb helyzetben van a tervezést illetően, hogy a 
2022-ben novemberben és decemberben zajló katari világbajnokság miatt picit 
többet tud majd zsonglőrködni az időpontokkal.

Ami viszont nem változik, ha a foci Eb-t és az olimpiát is meg lehet végül ren-
dezni 2021-ben, hogy a jövő nyár lesz olyan tömény sportélmény, mint az ideinek 
kellett volna lennie, hiszen a két esemény között alig 12 napos „szünet” lesz.
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Kacsó Sándor emlékeiből

Én is odaálltam egy alkonyatkor a kőasztal mellé, s bejelentettem apámnak:
– Édesapám, úgy gondoltam, hogy beiratkozom a ta nárira.
– Hová? – kérdezte nagyon gyorsan.
– Kolozsvárra – siettem a válasszal, s bosszankod tam magamra, hogy miért 

nem tettem ezt hozzá mind járt az első mondathoz. Ő töprengett egy kicsit, aztán 
némi sajnálkozó ámulattal a hangjában kérdezte:

– S megbírnád?
– Jelesen érettségiztem – sértődtem meg.
– Attól még nem tudsz románul…
– Nem oda – mondtam most már megkönnyebbülve. – A magyar egyházak 

szerveznek egy tanárképző inté zetet. A régi egyetemi tanárok adnak majd elő.
– Hát ők tudják, mit csinálnak… Én csak annyit mondok, hogy háromszázöt-

ven lejt tudok adni hónapon ként. Kiszámí tottam: többre nem telik. Tudom, hogy 
ez kevés, de szerezz tanítványokat… S igyekezz, hogy mi nél hamarább a magad 
lábára állj…

– Igyekszem – mondtam egy kissé fátyolos hangon. Megrendített, hogy ő is 
gyötrődik az én dolgomon, ha nem is szólt róla eddig semmit.

Megtörtént tehát első nagy alkalmazkodásom a körül ményekhez: most már 
elvégeztetett, otthon maradok, és ta nár leszek.

[…]
Betörtem hát s engedelmesebben, mint jóvérű csikó a hámba, amikor váratla-

nul hazaérkezett Emma. Kész taní tónő volt, s ígéretet is kapott, hogy a jövő isko-
lai évben kinevezik – Dévaványára. Addig kiköltöznek. Csak azért jött haza, hogy 
a kiköltözésben segítségére legyen nénjének és édesanyjának. Persze ő sürgette, 
hogy jöhessen és segíthessen. S amikor sürgette, akkor mindig reám gon dolt. 
És egész nyáron sürgette, de hamarabb nem enged ték, mert remény volt, hogy 
még ebben az évben állást kap, s azt nem lett volna szabad elszalasztani. Úgy 
áram lanak oda a repatriáltak, hogy rövidesen minden állásra négy-öt jelentkező 
esik…

Együtt voltunk hát újra, megbeszélhettük volna közös terveinket, s nem volt 
mit megbeszélni. Az ő dolgát is elrendezték már, s el én is a magamét. Azt per-
sze megte hettük, hogy ideiglenesnek tüntessük fel egymás és ön magunk előtt 
azt, amit már elhatároztunk. Meg is tettük ezt olyan értelemben, hogy ő úgy 
vette, mintha én is csak éppen azt az évet végezném Kolozsváron, s a jövő nyá-
ron velük együtt utaznék én is, mint Ferenczy Sándor. S én hagytam ezt, nem 
mondtam ellen. Lehet, úgy halvá nyan fel is parázslott bennem a szándék: miért 
is ne te hetném meg? De ha fel is parázslott, tudtam már akkor, hogy belefullad a 
hamujába, amit addig gyűjt maga köré önvádból, kétkedésből, érzelmi bizonyta-
lankodásból Em ma és apámék között.
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[…]
Az állomásról lecsüggesztett fővel ballagtam haza a Szentjóskába. Ez volt a 

diákos neve annak a marosvásár helyihez hasonló fiúszemináriumnak, ahol vé-
gül is hosszú titulálás és fázós vonakodás után sikerült elhelyez kednünk, amikor 
október közepén felérkeztünk Kolozsvár ra, hogy megkezdjük főiskolai pályafu-
tásunkat. A piaris ták tartották fenn, főként főiskolás katolikus fiúk részére. Ala-
pítványi helyek voltak benne, s ez korábban azt je lentette, hogy akinek sikerült 
oda bejutnia, az  teljesen ingyen teljes ellátást kapott. Az  alapítványok értéke 
azon ban a háború alatt, majd az infláció következtében annyira lecsökkent, hogy 
századrészét jelentette csak az el látási költségeknek. Nemigen folyamodtak hát 
a fiúk ala pítványért, inkább magánházaknál igyekeztek szállást és kosztot biz-
tosítani maguknak. Miért vegyék magukra a szemináriumi fegyelmet, ha még 
kedvezmény se jár érte? Ezért jártuk mi is a várost két napig, hogy szállást és 
kosztot találjunk valahol. S közben az állomáson aludtunk a váróteremben.

Én Ferenczy Sándorra bíztam magamat. Ő  ismerte a várost, az  elsőtől ott 
járta végig a gimnáziumot a piaris táknál. És alapítványi helyen volt végig. Hát 
hiszen ép pen azért kerülte el most még a környékét is a szeminá riumnak.

Végül azonban mégiscsak az adott hajlékot a fejünk fölé. Csüggedni kezdtünk 
már, amikor Ferenczy összetalál kozott egy volt tanárával.

– De hát miért nem folyamodnak alapítványért? – kérdezte az.
Ér is az most valamit! – fitymálta le Ferenczy tiszteletlenül az ötletet.
Hát pénzértéke valóban nincs. De erkölcsi még van. Aki alapítványt kap, an-

nak a szálláshelye is megvan. Azt be kell fogadni, még ha fizető növendéket is 
tesznek ki miatta. De maguknak szerencséjük van. Sokan lebe csülik ma az ala-
pítványokat, s így van üres hely elég. Kevés a magyar főiskolások száma is. Adják 
be még ma a kérvényüket… A kosztolási díjat, igaz, fizetni kell, de az is olcsóbb 
sokkal, mint bárhol másutt.

A kérvényünket Vezér László igazgató maga vette át. Ez a szikár pap arról volt 
nevezetes, hogy egyházi hivatá sához nem illően valami hadieszközt talált fel, 
amit állí tólag fel is használtak a háborúban. Tudós híre volt hát, s mi papsága és 
fegyverszakértői mivolta furcsa kettős ségének megfelelő kíváncsisággal néztünk 
rá. De nem volt rajta semmi különlegesen érdekes, legfeljebb az az elége dett mo-
soly, amellyel jeles érettségi bizonyítványunkat nyugtázta. Mindjárt ki is pipált 
valami kimutatásban két „előkelő alapítványi helyet” a számunkra.

Szállást vertünk hát, s én felmérhettem anyagi kilá tásaimat. Elviselhetőknek 
látszottak. A kosztdíj majdnem felemésztette ugyan az apámtól kilátásba helye-
zett összegecskét, de már volt is egy privát tanítványom. Egy Hold világ utcai asz-
talos második gimnazista fiacskáját vállal tam fel. Szállást keresni jártunk náluk, 
de szűken van nak ők is – mondták –, ellátni sem tudnának megfe lelően, hanem 
van egy kisdiák fiuk, aki gyengécskén ta nul. Tehetségükhöz mérten fizetnének 
is, ha foglalkoz nám vele.

A szállásverésnél azonban ráfizettünk a kétnapos ténfergésre. Az alapítvány 
csak helyet jelentett, de nem biztosított semmi kiváltságot azokkal szemben, akik 
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ala pítvány nélkül kértek és kaptak szállást és kosztot a Szentjóskában. Az igaz-
gató nem akarja megsérteni az „egyetemi polgárokat” azzal, hogy egyenként ki 
is jelölje nekik, melyik szobában hányadik ágyat foglalják el. Ezt rájuk bízta. Így 
aztán élelmes csoportok verbuválódtak, amelyek gyorsan megszállták az Egye-
tem utcára néző ki sebb és jobban felszerelt, tisztábban is tartott szobákat.

Ezek a szobák ugyanis arra a folyosóra nyíltak, amelyikre az igazgató kétszo-
bás lakása.

Itt lakott az egyik négyes létszámú szobában Ta mási Áron is akkor kenyeres 
pajtásával, a  háromszéki Molnár Jenővel együtt, őket magukat azonban csak 
majd az év végén ismertem meg. Mi ugyanis, mint későn jöt tek, a várfal alatt 
elhaladó, keskeny Fogoly utcára néző részen kaptunk helyet, s ott is a „tömeg-
szobában”, a leg utolsóban, amelyen túl már csak az illemhelyek voltak. Tizenné-
gyen is laktunk abban az egyébként tágas helyi ségben, amely azonban minden 
tágassága ellenére is zsúfo lásig tele volt ággyal, a közepében sorban elhelyezett 
vas kos és összefarigcsált munkaasztalokkal, a falak mentén pedig szekrényekkel. 
S mindjárt az ajtó mellett ott ter peszkedett a hatalmas, téglából durván felrakott, 
agyag gal letapasztott és fehérre meszelt kályha, oldalán a neki megfelelő méretű 
fásládával.

[…]
Minden kurzus más helyen volt, egyedül eleinte talán el se ta láltam volna min-

denüvé. Filozófiát például a refor mátus teológián hallgattunk Bartók Györgytől. 
Itt tartott egy latinkurzust Marót Károly is, a neves klasszika-filo lógus. A finn 
nyelvet a református kollégiumban adta elő Csűry Bálint, Petőfiről pedig az 
unitárius teológia egyik előadótermében Borbély István tartott előadás-soroza-
tot. György Lajos a Ma ria    num ban boncolgatta – ha jól em lékszem – a mesemo-
tívumok vándorlását a világiroda lomban. S még a Ferenc-rendi zárdában is volt 
egy taná runk: Erdélyi János. Az Árpád-kori királyok pénzrendsze réről tartott 
kurzust. Kevés hallgatója volt, előfordult, hogy a szobájában tartotta meg előadá-
sát. De így szalad gáltak egyik helyről a másikra a többi szakosok is, hiszen köz-
ponti épületünk nem volt, minden tanár annak a felekezetnek valamelyik épüle-
tében adott elő, amelyiknek a gimnáziumában vagy teológiáján helyet kapott.

[…]
Otthon […] a nagy téglakályha meleg kisugár zásában Závodszky Gusztival, 

egy számtan–fizika szakos tanárjelölttel melegedtem össze. Ferenczy Sándor is 
ezt a szakot válasz totta, s voltaképpen ő közvetítette a kö zelebbi ismeretséget, 
de hogy ebből igazi barátság fej lődött ki, azt Závodszky egyéniségének köszön-
hettem. Az apja a kudzsiri vashámor szakmunkása volt, de széles lá tókörű ember 
lehetett, mert gondja volt rá, hogy fia ma gyar anyanyelve mellett románul és 
németül is megta nuljon. Sokkal többet tudott tehát, mint én, mégsem volt benne 
semmi fölényeskedés; szerényen, szelíden visel kedett, s olyan jól nevelt és udva-
rias volt mindenkihez, hogy már szinte ingerelte az én faluról hozott s őszinte-
ségnek tartott érdességemet.
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Sajátságosan éppen egy ilyen természetű ellentmon dásunk vitt közel egymás-
hoz. Egy alkalommal valaki ro mánul kérdezett valamit az utcán. Guszti nyomban 
ma gamra hagyott, s nagy udvariasan még el is kísérte egy darabig a kérdezős-
ködőt, úgy magyarázta meg, hogy merre menjen. Ez engem felingerelt.

– Simulsz! Simulsz! – mondtam epésen, amikor visszatért.
Először nem értette, s csodálkozva nézett rám.
– Mért? Te tán nem mondtad volna meg, ha tudod?
– Én azt mondtam volna, hogy nem tudok románul.
– De én tudok. Miért tagadnám le?
– Nekem azt mondta valaki a tegnapelőtt, amikor én kérdeztem tőle valamit 

magyarul, hogy „vorbiţi româneşte”.
– S te úgy tartod, hogy helyesen cselekedett?
– Dehogy tartom! Ellenkezőleg.
– Hát akkor miért kívánnád, hogy én is ilyen hely telenül viselkedjem? Hanem 

tényleg udvariatlan voltam veled szemben, hogy szó nélkül magadra hagytalak. 
Bo csáss meg.

Azt hittem, tréfál vagy éppen gúnyolódik, de olyan őszin te volt a tekintete, 
hogy zavartan estem bele a tár salgási konvencióba:

– Kérlek szépen. Igazán nincs miért.
Éreztem, hogy alul maradtam. S éppen azért, mert Guszti voltaképpen nem 

értette meg azt az érzelmi hát teret, ami kiváltotta belőlem a gúnyt, a sértődött-
séget, a  keserűséget. Ha megértette volna, talán megértőbb, el nézőbb, s  nem 
ilyen határozott az állásfoglalása.

Igen, Guszti érdektelennek látszott az én sértődöttsé gem kérdésében. De hát 
éppen ezzel az „érdektelensé gével” kény szerített, hogy belássam vereségemet, 
s eltöp rengjek. Csak ugyan: milyen igazság az, amit ilyen ér zelmi hátterek kormá-
nyoznak? S igazság az olyan, amely rászorul az elnéző meg értésre? Lám, Guszti 
milyen ter mészetes egyszerűséggel viselkedett, s megvan az a belső meggyőző-
dése, hogy helye sen járt el… Nem neki van igaza?

[…]
November második felére kifogytunk minden tartalé kunkból. Még Fülöp Ká-

roly is, aki tudott takarékos kodni, s még akkor is volt egy kis darabka szalonnája, 
amikor mi már szilvaízes kenyérrel sem tudtuk őt meg kínálni. Akkor aztán ő 
– korábban nemigen közösködött velünk – nagyvonalúan közprédára bocsátotta 
maradék szalonnáját s kenyerét.

– Úgyse tudnék egyedül enni belőle, ha látom, hogy esik ki a szemetek, úgy 
nézitek – kacagott. – Így lega lább egy szerre elfogy az egész!

De ezt a ritka alkalmat, hogy újra szalonnát ehet tünk, ünneppé avattuk egy ha-
tározattal: hetenként más- más utazzék haza s hozzon utánpótlást. A vonatköltsé-
get összeadjuk. Sorsot is húztunk, hogy ki legyen az első.

Ferenczy Sándorra esett a sors, s ez még külön sze rencse volt, mert két hétre 
rendeztük vele a kérdést: elég erős, vállas legény volt ahhoz, hogy elhozza azt is, 
amit az én részemre küldenek otthonról. Így megtakarí tunk egy útiköltséget.
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Ferenczy elutazott, s három nap múlva meg is érke zett nehéz csomagokkal. 
De felcsigázott reménykedésein ket csak félig elégítette ki. Hozott négy nagy falu-
si ke nyeret s vagy tízkilónyi almaízet. Mi kolbászt, májast, vérest, disznófősajtot 
reméltünk, s ezeknek ízét éreztük a szánkban, amikor a kenye reket megszegtük. 
Bizony vékony eleség volt ezekhez képest a sovány almaíz.

– Nem volt egyéb, amit hozzak – mentegetőzött Ferenczy Sándor, mintha vá-
doltuk volna, hogy nem volt elég ügyes. – Hol vannak otthon is még a disznóölés-
től! Majd a karácsonyi vakáció után hozunk azt is!

Hoztunk is, miután a háromhetes vakációt alaposan ki hasz náltuk úgy is, hogy 
báloztunk, udvaroltunk, vidékbe jártunk nagy büszkén: lám csak, azért is egye-
temi hall gatók vagyunk! De most már okosabb beosztással éltünk, s kihúztuk a 
hazaival február közepéig. Azt aztán már nem tudom, hogy miképpen rendező-
dött el az otthoni utánpótlás kérdése akkor, amikor elérkeztünk az újabb kopla-
lási periódushoz. Február közepén ugyanis beteg lettem. […]

Petres Kálmánt nagyon tiszteltük mi, nyárádmentiek. Akkori ban ő volt vi-
dékünk diákjainak példaképe. Magas, szép ember, fiatal házas. Alig néhány év-
vel azelőtt szerezte meg tanári képesítését, s  máris a Marianum leánygimná-
ziumának igazgatója! Pedig nem köszönhette ezt a gyors kiemelkedést másnak, 
csak önmagának. Ugyan milyen magas protektora is lehetett volna a hétgyerme-
kes job bágytelki kántortanító fiának?!

Szívesen fogadtam hát Magda javaslatát, hogy inkább otthon keressem fel 
időnként, a  bátyja is nagyon fog ör vendeni, mert szívesen elbeszélget velem. 
Látogatója let tem hát a Schütz János utcai státusháznak, s tisztelet teljes beszél-
getőtársa a gimnáziumi igazgatónak, aki fia tal kollégá jaként bánt velem, s egye-
nesen, nyíltan beszélt előttem olyan kérdésekről is, amelyekben nagyon nem 
egyezett véleménye a fölöttes hatóságaival. Vele egy ház ban lakott Bitay Árpád, 
a későbbi neves tudós is. Egy kettőjük közötti beszélgetésből tudtam meg pél-
dául, hogy nem is olyan magától született az a társadalmi közvéle mény, amely 
igyekszik távol tartani a ma gyar ifjúságot a román egyetemektől. Felelős körök-
ben adták ki erre a jelszót s nem is oktalanul. A mi tanárképzőnk egész sor egye-
temi tanárt tart például Kolozsváron. Igen fontos tehát, hogy elegendő hallgatója 
legyen. Erre jó az irá nyított közvélemény. Csakhogy eléggé meggondolták-e a 
dolgot az illetékesek? Persze az is fontos, hogy ne veszít sük el régi szellemi érté-
keinket. De nem hazárdjáték-e és felelőtlenség, ha olyan útra tereljük fiataljain-
kat, amelynek magunk se látjuk a végét? Mi lesz, ha a tanár képzőt végül is nem 
ismeri el az állam?

Így értesültem róla, hogy a mi „hősi kitartásunk” a Szentjóskában és az egész 
tanárképzőben könnyen ér telmetlen hősködésnek bizonyulhat. Persze nem 
tartot tam magamban, amit hallottam, s így éppen az év végi kollokviumok idő-
szakában terjedt el bizonytalan helyze tünk híre.

S a bizonytalanságból rövidesen rossz bizonyosság lett.
Az  illetékesek között nyilván már tudtak a közelítő veszedelemről, azért is 

vált olyan beszédtémává, amely nek én is fültanúja lehettem. Az államhatalom 
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kivárta az év végét, aztán kategorikusan megtagadta a tanár képző elismerését. 
Még csak annyit sem értek el az egy házak, hogy elismertessék az elvégzett évet 
azoknál a hallgatóknál, akik készek a román egyetemen folytatni tanulmányaikat 
a következő évben. Azt azonban meg ígérték, hogy a magyarországi egyetemeken 
beszámít tatják a két félévet azoknál, akik ott iratkoznának be. Ezt vállalhatják, 
hiszen kimegy és ott folytatja előadá sait a tanárok jó része is. Kolozsváron csak 
azok marad nak, akik legalább középiskolai katedrát biztosíthatnak maguknak. 
Helyesebben azok, akik azelőtt is középisko lai tanárok voltak, s csak a szükség, 
az új „történelmi helyzet” kívánta meg tőlük, hogy felsorakozzanak az egyetemi 
előadó tanárok mellé.

A hír nagy felbolydulást, elkeseredést és szaladgálást okozott a tanárképzősök 
között. Kollokviumra természe tesen senki sem állott többé, s ha valaki felkereste 
az előadó tanárokat, csak azért tette, hogy az indexét alá írassa: legyen lezárva 
az év, hátha mégis el lehet majd ismertetni valahol. […]

Tanácstalanok voltaképpen csak ketten maradtunk: Závodszky Guszti és én. 
Mi nem számíthattunk arra, hogy másfelé mehetünk. Ő egyedüli fia volt szülői-
nek, nem is hagyta volna el őket, de nem is bírták volna meg a külföldi egyetem 
költségeit. Aztán neki tisztán csak „erkölcsi” kérdés volt, hogy beiratkozzék-e a 
román egye temre vagy ne, hiszen jól tudott románul, nem kellett attól tartania, 
hogy nem bírja majd az iramot… De mit tegyek én?

Elmentünk ketten Petres Kálmánhoz, hogy tanácsát kérjük. Végig se hallga-
tott, hamar megértette, mitől fé lünk.

– Ne törődjenek senkivel. Iratkozzanak csak be jövő évben a román egyetem-
re. Mindketten jelesen érettsé giztek, kérjenek hát bursát. Nagyon tévednék, ha 
nem kapnák meg. Különben ősszel Bitay tanár úr is beirat kozik, bár van már egy 
szakból képesítése. Az a jó ma gyar, aki itt állja meg a helyét…

Ez nyílt, egyenes beszéd volt, s felszabadított bennün ket szorongásaink alól. 
El is határoztuk Gusztival, meg fogadjuk a tanácsát, s  levelezésben maradunk, 
hogy ős szel lehetőleg együtt érkezzünk, és együtt rendezzük a dolgainkat.

De addig még ott van a nyár. Nekem aligha lesz va káció. El kell felejtetni az 
első egyetemi próbálkozás ku darcát, s meg kell magyarázni a hátterét úgy, hogy 
min den felelősség az előállott helyzetet terhelje miatta s ne minket, ártatlan ál-
dozatokat. Ez azonban a könnyebbik fele. A nagyobbik a hozzájárulás és az anya-
gi támogatás megszerzése a következő egyetemi évhez, amely csak ne künk és 
szüleinknek követ kező, mert egyébként elsőéves egyetemi hallgatók maradunk, 
mintha egy évet könnyel műen elpocsékoltunk volna…

Újrakezdünk hát valamit…
De nem! Újat kezdek, egészen újat, amelynek – szá momra legalább – igen 

bizonytalan a kimenetele…

Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. Önéletrajzi visszaemlékezések. I. 
Kriterion Könyv kiadó, 1971, 224–241.
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Currypor

Fűszerkeverék, melyet a gyarmatokról hazatelepülő angolok fejlesztettek 
ki, hogy egyfajta tipikus indiai ízt csempészhessenek ételeikbe. A  fő kompo-
nense a koriandermag. Emellett jellemzően még római köményt, fekete borsot, 
chilipaprikát, görögszénát (lepkeszegmagot) pirítanak egybe szárazon, majd pe-
dig porrá őrlik. A curry jellegzetes színét a kurkumától kapja. Kiegészítő fűszer 
lehet még a gyömbér, a dahl vagy lencsepor, valamint az édes fűszerek, fahéj, 
szegfűszeg és kardamom. Ezek ismeretében házilag is elkészíthető adalék- és 
ízfokozómentes fűszerkeverékünk. Indiai ihletésű ételekhez, de rizs, csirke vagy 
húsgolyó ízesítésére is alkalmas.

Ízletes 
húsgolyók

Hozzávalók: 
30 dkg őrölt 
sertéshús,
1 ek currypor,
félcentis 
sajtkockák
só,
bors,
olaj

A hidegtálak 
szinte elmarad-
hatatlan kellé-
kei a kis fasírtok, melyek ezúttal fokhagyma nélkül, currys ízesítéssel készültek, 
só és bors hozzáadásával, közepükbe sajtot helyezve. Érdemes olajos kézzel göm-
bölyíteni őket, sokkal könnyebben tudunk velük dolgozni.

Ha juhtúróból kis golyókat formálunk, közepükbe egy-egy aszalt vörösáfonyát 
illesztve, majd szezámmagba hempergetve őket, szép reggelizőtálat állíthatunk 
össze zöldségeket is felhasználva, megspékelve még dióbéllel.
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A fecskék csoportja

Áprilisban tanúja lehetsz az egyik legszebb 
természeti jelenségnek – a madárvonulásnak, 
akár ablakodból fi gyelheted a kedvelt madara-
ink – a fecskék – visszatértét.

Leírás, előfordulás
A fecskefélék (Hirundinidae) viszonylag kicsi, 

hosszú és hegyes szárnyú, hosszú farkú madarak, 
melyek életük nagy részét a levegőben töltik. 
Gyors és fordulékony röptük lehetővé teszi, hogy 
repülő rovarokra vadásszanak. A fajok többsége 
hosszú távú vonuló, a telet Afrikában tölti. 

Romániában mind az öt európai faj költ. Há-
rom faj otthonos, az egész országban megtalálha-
tók, ahol megfelelő élőhelyet találnak (füstifecske, 
molnárfecske és partifecske); két faj az ország déli részén, illetve csak lokalizáltan 
található meg (vörhenyes fecske, szirti fecske). Csupán a molnárfecske megy fel a 
magashegyi régiókba az alpesi zónákig, ahol hegyi üdülőhelyek vannak.

Táplálkozás, költés, vonulás
Az egész faj rovarevő, rövid, vékony csőrük és nagy szájuk segítségével főleg 

röptükben táplálkoznak. Hatalmas mennyiségű szúnyogot és legyet fogyasztanak 
el, így a legjobb rovarirtók. Követni szokták azokat az állatokat, amelyek körül 
rovarok röpködnek, vagy amelyek a mozgásukkal felriasztják azokat. Elkapják 
a víz fölött alacsonyan szálló rovarokat, a vízfelszín felett elhúzva röptükben 
isznak. Jelentősen befolyásolja őket a mezőgazdasági rovarirtó-használat, ahol a 
rovarállomány jelentősen csökkent, a madarak is követték a trendet, akár helyi 
eltűnésükig.

Homokos falakban, üregekben, sziklafalak mélyedéseiben költenek, vagy a 
füstifecskékre és molnárfecskékre jellemző, sárból, növényi anyagokból és nyál-
ból maguk készítette különleges építményben. A leginkább emberhez szokottak, 
fészkeiket védett helyekre, emberi építményekre rakják (ereszek, tetők alá, épü-
letek belsejébe); a településekhez nem kötődő fajok sziklarepedésekbe rakják 
fészkeiket (szirti fecske) vagy agyagfalakba vájnak üregeket (partifecske). 

Minden romániai állomány vonuló, többségük hosszú távú és Afrikában telel, 
kivéve a szirti fecskét, amelyik a telet közelebb, a  Földközi-tenger térségében 
vagy a Nílus völgyében tölti. Európai szinten ugyanakkor egyes populációk ál-
landóak (például Dél-Spanyolország füstifecskéi, illetve a Földközi-tenger térsé-
gében költő szirti fecskék többsége).

Füstifecske. Fotó: Silviu Pantiru
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Képviselő fajok: füstifecske (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon 
urbicum), partifecske (Riparia riparia), vörhenyes fecske (Cecropis daurica).

Hogyan segíthetsz nekik
A melléképületek eltűnése, valamint a fészkeket semmibe vevő házfelújítások 

következtében a füstifecske és molnárfecske szálláshelyeinek száma csökkenőben 
van. Segítségükre lehetünk műfészkek kihelyezésével, sárforrás kialakításával, 
amelyre szükségük van a fészeképítéshez és -javításhoz, május 10. és június 15. 
között fészekszámolással és az adatok beküldésével a Román Madártani Egyesü-
lethez. Továbbá csatlakozhatsz azon tudományos és civil kezdeményezésekhez, 
amelyek a biodiverzitásra oly káros intenzív mezőgazdasági tevékenységek mó-
dosítását célozzák.

Mitológia
Nem véletlenül nevezik őket a tavasz hírnökeinek. Már az ókorban a görö-

gök ünnepségeket szerveztek a madár érkezésének örömére. A fecskék érkezését 
egész Európában várták, ünnepelték a helyi közösségek, míg egyes helyeken az 
első fecske megpillantásáról úgy vélték, hogy szerencsét hoz. A fecskefészkek je-
lenléte a háztartásban a jólét jele volt, míg a fészkek felhagyása a balszerencséé, 
ezért az emberek védték ezeket a madarakat. 

A fecske a legtöbb vallásban pozitív szereplő; a keresztények úgy tartották, 
hogy azért vörös a fecske mellfoltja, mert megpróbálta levenni Krisztus fejéről a 
töviskoszorút, letörölni a vért a sebeiről vagy kivenni a szegeket a keresztből.

A fecskék vonulása és fordulékony röpte számos mese, közmondás, legenda 
és vers születését ihlette. Egy fecske nem csinál tavaszt, tartja a közmondás.

Füstifecske (Hirundo rustica)
Kistestű énekesmadár. Jellegzetes megjelenése miatt könnyű felismerni: háta fe-

kete, kékes fémes csillogású, hasa fehér, feje és begye vörösesbarna (a fiataloké sár-
gás-téglaszínű), farka hosszú, villás. A „hirundo” génusznév a madár latin neve, míg 
a fajnév a latin „rusticus” szóból származik, és a falura, a faj fő élőhelyére utal.

Vonuláskor több mint 6000 km-t tesz meg Közép-, illetve Dél-Afrikáig. Vonu-
lás előtt a fecskék csapatokba verődnek és nádasokban éjszakáznak. Főleg falvak 
környékén költ, ahol a nyílt, szántók, gyepek és legelők alkotta mozaikos terüle-
teken táplálkozik. Mint említettük, a fészek egy nyitott földcsésze, melyet nyál 
és növényi anyagok erősítenek meg. Magányosan vagy kis csoportokban költ, és 
évente általában két fészekaljat nevel.

A hosszú vonulási útvonalon számos veszély leselkedik rá: a mezőgazdasági 
rovarirtó-használat jelentősen csökkenti a táplálékforrását; ugyanilyen hatása 
van a klímaváltozásnak, amely elhúzódó aszályokat okoz a vonulási útvonalán 
és afrikai telelőterületein; a hagyományos falusi életmód megváltozása, a mel-
léképületek (csűrök, pajták) eltűnése révén megfosztja a fészekrakási helyeitől. 
Mindez a fecskék drasztikus állománycsökkenéséhez vezetett.



A rejtvény megfejtésében szereplő híres színésznő, 
„a nemzet csalogánya” 111 évvel ezelőtt Kolozsvá-
ron is fellépett.

VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

1 2 3
T

4 5
T

6 7

8 9 10

11 12 13
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14 15

Ó
16 17 18

19 20 21 22

23
Ó S

24

VÍZSZINTES
  1. Gyomnövény 

(ACAT)
  4. Hullatás
  8. Hűsöl mássalhang-

zói
  9. Egyik szülő
10. Éneklő szócska
11. Intézményt 

létrehozó 
14. A megfejtés
16. Ilyen kocsi jár 

a temetőben
19. Rossz ellentéte
21. Eleinte jogos!

22. OBE
23. Attól fogva
24. Anyagot méretre 

vág

FÜGGŐLEGES
  1. Antal Hanna 

monogramja
  2. Nem játszik 

tisztességesen
  3. Arab isten
  4. Majdnem végig 

epilógus!
  5. Visszafele olvasva: 

vízi jármű

  6. Létezik
  7. Ókori gazdag, mesés 

tartomány (SÁBA)
  9. Kapavég!
12. Nem is ehejt
13. Magyar falu 

Konstanca mellett 
(OJTOZ)

14. Jelzőeszköz
15. A közepén szabad!
17. LOA
18. Sérülés a bőrön
20. ..., a nagy varázsló
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Kós Károly építész, író, grafi kus Kiáltó szó c. kiáltványából (1921) idézünk: „Nem szabad 
elfelejtenie, hogy mi nem az egységes magyarságból elszakasztott egyszerű lélekszám 
vagyunk, de ...” (folytatás: vízsz. 1., függ. 19., függ. 1., függ. 24., függ. 4.)

VÍZSZINTES: 14. Hírt tudtul ad 15. Magaszta-
ló költemény 16. Nyelvtanban: az a személy/
dolog, amire az ige leginkább vonatkozik 17. 
... a vonatot (nem érte el) 19. Középen keres-
gélő! 20. Szifi lisz, vérbaj 21. Gömb tartalma! 
22. A kör sugara 24. Némileg 25. Halk hang 
27. Nemzeti szintű közlekedési pálya 29. Egy-
ből kettő! 30. Patetikusan énekel 32. A túlsó 
helyre információt közöl 34. Győri sportklub 
35. Csecsemőgondozási díj (röv.) 36. Ógörög 
mitológiai alak, Trója alapítója és első királya 
38. Elhatározásra jut 40. Kripton, cink vegyje-
le 41. Megkevert árú! 42. Zenedarab! 43. Ven-
déglő 45. Mélységesen/nagyon is (angol) 
48. Megkaparint 49. A -ból párja 51. Helyiség-
ben van! 53. Arad megyei kisváros 56. Egyip-
tomi marsall volt (Abdel Hakim) 58. Utánzó 
60. Áll alatti zsírpárna 61. Páros galéria!

FÜGGŐLEGES: 2. Működik 3. Albán pénz-
nem 5. Főtt virslis szendvics 6. Erre a hely-
re jegyez 7. Szaúd-Arábia autójelzése 8. Les 
(a labdarúgásban) 9. Földgöröngy 10. Pia-
adag! 11. Azonos betűvel kezdődő módon 
12. Nemzetközi Csillagászati Szövetség (an-
gol röv.) 13. Község Győr közelében 18. Pá-
ratlan szám! 23. A hajnalpír istennője az indi-
ai hitregékben 26. Törvényt jóváhagy 28. Vé-
ge vége! 31. Nógató szó 33. Zokogni kezd! 
35. Decemberben van! 37. Kettős betű 39. Tíz 
fele 40. Indiai szövetségi állam 41. Románia 
határai! 44. A te zöldséged 46. Odébb mozdít 
47.  Orosz folyósítottföldgáz-projekt 49.  Ki-
ürült bank! 50. Életét eltölti 52. Himnusz 
(román) 54. Idegen tagadás 55. „A”  szikla-
darab 57. Folyó (spanyol) 59. Te (francia) 
61. Antonov repülőgépe
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Szombat Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 120 éve, 1901-ben született Budapesten Szerb Antal író 
(†1945. január 27., Balf). 
170 éve, 1851-ben Szülőintézet létesült Kolozsváron az 
Országos Karolina Kórház keretében.

Ha tiszta, meleg 
idő van, jó lesz a 
termés, ha nedves, 
csak középszerű.

2 Vasárnap Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond 
Anyák napja

Zsigmond – germán eredetű; 
jelentése: győzelmes védő.

2 30 éve, 1991-ben hunyt el Kolozsváron Pálfy Ferenc mező-
gazdasági szakíró (*1912. október 18., Marosvásárhely).

3 Hétfő Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok

Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

3

4 Kedd Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó. 

4

5 Szerda Gothárd, Irén, Györgyi, Erna, 
Kocsárd  
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike.

5 85 éve, 1936-ban született Budapesten Lázár Ervin író, 
elbeszélő, meseíró (†2006. december 22., Budapest). 

6 Csütörtök Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelentése: 
béke, körülkerített terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 365 éve, 1656-ban a városi közgyűlés meghagyta a bíró-
nak, hogy két trombitást alkalmazzon, akik éjjel-nappal 
a Híd-kapu tornyából figyeljék a várost, tudassák az idő 
múlását, illetve riasszanak szükség esetén.

7 Péntek Gizella, Dalma, Tünde  
Boldog Gizella

Gizella – 1. – germán eredetű; je-
lentése: női túsz, női kezes. 2. – a 
Gisel-, Geisel- kezdetű germán női 
nevek önállósult rövidülése.

7 245 éve, 1776-ban született Egyházashetyén Berzsenyi 
 Dániel költő (†1836. február 24., Nikla). 
100 éve, 1921-ben a kolozsvári tanács eltávolíttatta Széchenyi 
István mellszobrát a Széchenyi (Mihai Viteazul) téri kútról.

8 Szombat Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8

9 Vasárnap Gergely, Izabella, Karola, 
Katinka, Beáta

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

9 100 éve, 1921-ben hunyt el Kolozsváron Gyalui Jenő forga-
tókönyvíró (*1897. augusztus 24., Kolozsvár).

10 Hétfő Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelenté-
se: a növény maga. 

10

11 Kedd Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11

12 Szerda Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 440 éve, 1581-ben írta alá Báthory István a kolozsvári 
egyetem alapítólevelét, melynek működését a jezsuitákra 
bízta. 

Sok bort hoz a 
három -ác, ha felhőt 
egyiken se látsz.  
Fagyosszentek

13 Csütörtök Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária 
Urunk mennybemenetele 
Áldozócsütörtök

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított.

13 Fagyosszentek

14 Péntek Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 Fagyosszentek
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Népi időjóslások

1 Szombat Fülöp, Jakab  
Szent József, a munkás

Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.  
Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 120 éve, 1901-ben született Budapesten Szerb Antal író 
(†1945. január 27., Balf). 
170 éve, 1851-ben Szülőintézet létesült Kolozsváron az 
Országos Karolina Kórház keretében.

Ha tiszta, meleg 
idő van, jó lesz a 
termés, ha nedves, 
csak középszerű.

2 Vasárnap Zsigmond, Zoé  
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond 
Anyák napja

Zsigmond – germán eredetű; 
jelentése: győzelmes védő.

2 30 éve, 1991-ben hunyt el Kolozsváron Pálfy Ferenc mező-
gazdasági szakíró (*1912. október 18., Marosvásárhely).

3 Hétfő Irma, Tímea, Evelin  
Szt. Fülöp és Jakab apostolok

Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

3

4 Kedd Flórián, Mónika, Csaba  
Szt. Flórián

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó. 

4

5 Szerda Gothárd, Irén, Györgyi, Erna, 
Kocsárd  
Szt. Irén

Györgyi – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó, 
dália, györgyike.

5 85 éve, 1936-ban született Budapesten Lázár Ervin író, 
elbeszélő, meseíró (†2006. december 22., Budapest). 

6 Csütörtök Eliz, Frida, Ivett, Tamara Frida – német eredetű; jelentése: 
béke, körülkerített terület.  
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 365 éve, 1656-ban a városi közgyűlés meghagyta a bíró-
nak, hogy két trombitást alkalmazzon, akik éjjel-nappal 
a Híd-kapu tornyából figyeljék a várost, tudassák az idő 
múlását, illetve riasszanak szükség esetén.

7 Péntek Gizella, Dalma, Tünde  
Boldog Gizella

Gizella – 1. – germán eredetű; je-
lentése: női túsz, női kezes. 2. – a 
Gisel-, Geisel- kezdetű germán női 
nevek önállósult rövidülése.

7 245 éve, 1776-ban született Egyházashetyén Berzsenyi 
 Dániel költő (†1836. február 24., Nikla). 
100 éve, 1921-ben a kolozsvári tanács eltávolíttatta Széchenyi 
István mellszobrát a Széchenyi (Mihai Viteazul) téri kútról.

8 Szombat Annamária, Győző, Gizella, 
Mihály

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

8

9 Vasárnap Gergely, Izabella, Karola, 
Katinka, Beáta

Gergely – görög eredetű; jelenté-
se: éberen őrködő.

9 100 éve, 1921-ben hunyt el Kolozsváron Gyalui Jenő forga-
tókönyvíró (*1897. augusztus 24., Kolozsvár).

10 Hétfő Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma

Pálma – magyar eredetű; jelenté-
se: a növény maga. 

10

11 Kedd Ferenc, Albert, Imola, Irén  
Salkaházi Boldog Sára

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

11

12 Szerda Pongrác, Johanna  
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 440 éve, 1581-ben írta alá Báthory István a kolozsvári 
egyetem alapítólevelét, melynek működését a jezsuitákra 
bízta. 

Sok bort hoz a 
három -ác, ha felhőt 
egyiken se látsz.  
Fagyosszentek

13 Csütörtök Szervác, Imelda, Imola  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária 
Urunk mennybemenetele 
Áldozócsütörtök

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított.

13 Fagyosszentek

14 Péntek Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere, jótevő.

14 Fagyosszentek
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15 Szombat Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség.

15 Pünkösd napi 
esésre ne várj áldást 
vetésre.

16 Vasárnap Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 Aki vízen érkezett, 
gyakran hoz esőt.

17 Hétfő Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin ere-
detű; jelentése: húsvét.

17 140 éve, 1881-ben született Lugoson Jakabffy Elemér poli-
tikus, publicista (†1963. május 19., Szatmárnémeti). 
125 éve, 1896-ban millenniumi ünnepségeket szerveztek 
Kolozsváron.

18 Kedd Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyra becsült.

18 535 éve, 1486-ban Mátyás király elrendelte, hogy Buda 
városának törvényeit alkalmazzák Kolozsváron is; ezek egy 
része 1848-ig maradt érvényben.

19 Szerda Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Milán – szláv eredetű; jelentése: 
kedves.

19

20 Csütörtök Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20

21 Péntek Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk  

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21 105 éve, 1916-ban hunyt el Budapesten Görgei Artúr had-
ügyminiszter, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
honvédtábornoka (*1818. január 30., Toporc). 
125 éve, 1896-ban a városháza termében új „társaskör” 
alakult Nemzeti Kaszinó néven.

22 Szombat Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 75 éve, 1946-ban kezdődött a kolozsvári Népbíróságon a 
„gettóper”, a zsidók gettósításában és deportálásában bűnö-
sök ellen, 193 vádlott közül 51 letartóztatott volt jelen.

23 Vasárnap Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos 
Pünkösdvasárnap. A Szentlélek 
eljövetele

Dezső – latin–magyar eredetű; je-
lentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23 160 éve, 1861-ben született Kaposváron Rippl-Rónai József 
festőművész (†1927. november 25., Kaposvár).

24 Hétfő Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények segít-
sége 
Pünkösdhétfő

Eszter – 1. – héber eredetű; jelen-
tése: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 
Eliza – az Erzsébet (Elisabeth) 
önállósult rövidülése.

24 155 éve, 1866-ban elkészült a sétatéri tó, próbacsónakázás-
sal avatták fel. 
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15 Szombat Zsófia, Izsák, Szonja  
Szt. Zsófia

Zsófia, Szonja – görög eredetű; 
jelentése: bölcsesség.

15 Pünkösd napi 
esésre ne várj áldást 
vetésre.

16 Vasárnap Botond, Mózes  
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.  
Mózes – héber eredetű; jelentése: 
vízből kihúzott.

16 Aki vízen érkezett, 
gyakran hoz esőt.

17 Hétfő Andor, Ede, Brúnó, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin ere-
detű; jelentése: húsvét.

17 140 éve, 1881-ben született Lugoson Jakabffy Elemér poli-
tikus, publicista (†1963. május 19., Szatmárnémeti). 
125 éve, 1896-ban millenniumi ünnepségeket szerveztek 
Kolozsváron.

18 Kedd Alexandra, Erik, Erika, Hanga  
I. Szt. János pápa

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó.  
Erik – alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyra becsült.

18 535 éve, 1486-ban Mátyás király elrendelte, hogy Buda 
városának törvényeit alkalmazzák Kolozsváron is; ezek egy 
része 1848-ig maradt érvényben.

19 Szerda Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd  
Szt. Celesztin pápa

Milán – szláv eredetű; jelentése: 
kedves.

19

20 Csütörtök Bernát, Felícia, Hanna  
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

20

21 Péntek Konstantin, Szilárd  
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk  

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

21 105 éve, 1916-ban hunyt el Budapesten Görgei Artúr had-
ügyminiszter, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
honvédtábornoka (*1818. január 30., Toporc). 
125 éve, 1896-ban a városháza termében új „társaskör” 
alakult Nemzeti Kaszinó néven.

22 Szombat Rita, Júlia, Renáta  
Szt. Rita

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó.  
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből.

22 75 éve, 1946-ban kezdődött a kolozsvári Népbíróságon a 
„gettóper”, a zsidók gettósításában és deportálásában bűnö-
sök ellen, 193 vádlott közül 51 letartóztatott volt jelen.

23 Vasárnap Dezső, Renáta  
Bold. Apor Vilmos 
Pünkösdvasárnap. A Szentlélek 
eljövetele

Dezső – latin–magyar eredetű; je-
lentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23 160 éve, 1861-ben született Kaposváron Rippl-Rónai József 
festőművész (†1927. november 25., Kaposvár).

24 Hétfő Eliza, Eszter, Johanna  
Szűz Mária, keresztények segít-
sége 
Pünkösdhétfő

Eszter – 1. – héber eredetű; jelen-
tése: mirtusz; 2. – perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány. 
Eliza – az Erzsébet (Elisabeth) 
önállósult rövidülése.

24 155 éve, 1866-ban elkészült a sétatéri tó, próbacsónakázás-
sal avatták fel. 
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25 Kedd Orbán  
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 450 éve, 1571-ben az erdélyi rendek Báthory Istvánt válasz-
tották fejedelemnek. 
80 éve, 1941-ben első alkalommal rendeztek „magyar nap”-ot 
Kolozsváron, az események a Főtéren és a Sétatéren zajlottak.

Orbán napján sok-
szor fagy van, tartja 
a néphit, de utána 
már nem fordul elő.

26 Szerda 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 55 éve, 1966-ban hunyt el Budapesten Tamási Áron író 
(*1897. szeptember 20., Farkaslaka).

27 Csütörtök Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 

27

28 Péntek Emil, Csanád, Vilma,  
Szt. Emil

Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 140 éve, 1881-ben született Kolozsváron Dávid Lajos mate-
matikatörténész (†1962. január 9., Budapest).

29 Szombat Ervin, Magdolna, Kund Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29 205 éve, 1816-ban került sor a Georg Winkler tervei sze-
rint épülő lutheránus templom alapkőletételére. 
175 éve, 1846-ban született Bécsben gróf Apponyi Albert 
politikus, miniszter (1933. február 7., Genf).

30 Vasárnap Janka, Nándor, Zsanett  
Szentháromság vasárnapja 
Szt. István ereklyéinek átvitele,  
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becé-
zett formája (eredetileg férfinév-
ként volt használatos). 

30

31 Hétfő Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök. 

31 125 éve, 1896-ban az egyetem szenátusa millenniumi dísz-
közgyűlést tartott, amelyen 26 tiszteletbeli doktort avattak.
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VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 450 éve, 1571-ben az erdélyi rendek Báthory Istvánt válasz-
tották fejedelemnek. 
80 éve, 1941-ben első alkalommal rendeztek „magyar nap”-ot 
Kolozsváron, az események a Főtéren és a Sétatéren zajlottak.

Orbán napján sok-
szor fagy van, tartja 
a néphit, de utána 
már nem fordul elő.

26 Szerda 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 55 éve, 1966-ban hunyt el Budapesten Tamási Áron író 
(*1897. szeptember 20., Farkaslaka).

27 Csütörtök Ágoston, Nándor, Pelbárt, Hella  
Canterburyi Szt. Ágoston

Ágoston – latin eredetű; jelentése: 
fenséges, fennkölt. 

27

28 Péntek Emil, Csanád, Vilma,  
Szt. Emil

Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen.  
Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28 140 éve, 1881-ben született Kolozsváron Dávid Lajos mate-
matikatörténész (†1962. január 9., Budapest).

29 Szombat Ervin, Magdolna, Kund Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő.

29 205 éve, 1816-ban került sor a Georg Winkler tervei sze-
rint épülő lutheránus templom alapkőletételére. 
175 éve, 1846-ban született Bécsben gróf Apponyi Albert 
politikus, miniszter (1933. február 7., Genf).

30 Vasárnap Janka, Nándor, Zsanett  
Szentháromság vasárnapja 
Szt. István ereklyéinek átvitele,  
Szt. Johanna

Janka – a János rövidített, becé-
zett formája (eredetileg férfinév-
ként volt használatos). 

30

31 Hétfő Angéla, Marietta, Petronella, 
Matild, Angyalka 

Angéla – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök. 

31 125 éve, 1896-ban az egyetem szenátusa millenniumi dísz-
közgyűlést tartott, amelyen 26 tiszteletbeli doktort avattak.
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Történelmi vízválasztón
A második bécsi döntés hatása az erdélyi magyar 
politikai életre

Az idei esztendő Trianon századik évfordulójának jegyében telik. Ennek meg-
felelően számos fórumon, a közélet mondhatni minden területén jelen van ez a 
téma, amelyet gyakran „20. századi Mohácsunként” emlegetünk. E nemzeti tra-
gédia jelentőségét azonban nemcsak a magyarság, hanem a körülöttünk élő más 
nemzetek is számontartják, igaz, alapjában véve ellentétes előjellel. Nem csoda, 
hogy politikai harcok eszközévé, diplomáciai összezörrenések tárgyává, s végső 
soron a környező népekkel való kapcsolatok egyik sarokkövévé vált. Olyannyira 
beleivódott a nemzeti öntudatba és a történelmi emlékezetbe is, hogy valósággal 
elnyomja az elmúlt évszázad más eseményeit, érezhetően csökkentve azok jelen-
tőségét. Holott a második világháborút lezáró 1947-es párizsi békeszerződésnek 
is igen nagy hatása volt a Kárpát-medence jövőjére nézve, s ha szűkebb körben, 
erdélyi szempontok szerint tekintünk végig a mögöttünk hagyott évszázadon, ki-
domborodik a második bécsi döntés és annak közelmúltunkra gyakorolt megha-
tározó szerepe. Ráadásul az Észak-Erdélyt ismét magyar fennhatóság alá juttató 
német–olasz döntőbíráskodásnak is éppen ebben az évben van kerek évfordulója. 
Augusztus 30-án lesz 80 éve, hogy – még ha csak rövid négy évre is, de – az 
erdélyi magyarság nagyobb része ismét az anyaország keretei közé került és szü-
lőföldjén többségi nemzetként élhetett. A második világháború időszakával job-
bára egybeeső, eseménydús korszak alapvetően megváltoztatta Erdély arculatát. 
A visszacsatolt északi részeken megerősödött a magyarság, míg a román fennha-
tóság alatt maradt Dél-Erdélyben a magyar lakosság száma drasztikusan csök-
kent és helyi közösségei a legtöbb településen elszórványosodtak. Mindez a mai 
napig érezteti hatását. Mégis a bécsi döntésről a közbeszédben jóval ritkábban 
esik szó, mint Trianonról. Ezen írásnak nem célja a második bécsi döntéssel elő-
állt helyzet részletes bemutatása, csupán rövid összefoglaló arról, milyen válto-
zásokat hozott Erdély magyar politikai életében az 1940-es részleges revízió.

Ma már közismert tény, hogy az erdélyi magyar politika az anyaországtól 
való elszakadás után született meg. Az egyetemes magyar politikai élethez fű-
ződő szálak meglazulása, 1920 után Erdély magyarságát a politikai önszerve-
ződés útjára terelte. A vegyes lakosságú, román többségű régióban ez fokozot-
tan szükséges volt. A kisebbségi megmaradás törvénye a politikai dimenzióban 
öltött talán legkorábban testet. Mindemellett az új államhatalom törvényhozó 

1 A szerző történész, habilitált egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem Kolozsvári Karának kancellárja, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok 
Tanszék főállású oktatója.
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munkájában is szükség volt az akkor még majd kétmilliós erdélyi magyarság 
jelenlétére. A bukaresti parlamentben való képviselet ezért az erdélyi magyarság 
egyik legfontosabb célja lett már az 1920-as évek első felében.

Az önálló életre kelő erdélyi magyar politika igen korán létrehozta első saját 
pártjait. Már a trianoni békediktátum aláírását követően szinte napra pontosan 
egy évvel, 1921. június 5-én, Kós Károly kezdeményezésére megalakult a Ma-
gyar Néppárt,2 majd hamarosan, 1922. február 12-én, Grandpierre Emil veze-
tésével egy második erdélyi magyar politikai alakulat, a Magyar Nemzeti Párt 

2 Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. 
augusztus 30-ig. A „Studium” kiadása. Budapest, 1941. Újra kiadta az Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem, Bern, 1987. 23. 

Propagandakép a Magyar Királyi Honvédség észak-erdélyi bevonulásáról, 1940. szeptember 
5–13. Forrás: Radnai Endre – Dékány András (szerk.): Új Magyarság Évkönyve 1941. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, 1940, 30–31. o.
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is létrejött.3 Ezek azonban csak átmeneti formációk voltak, amelyek mint „korai 
szárnypróbálgatások” értékelhetők. Nem úgy az 1922. december 28-án létreho-
zott Országos Magyar Párt (OMP),4 amely gróf dr. Bethlen György elnökletével, 
szinte két évtizeden át képviselte Erdély magyarságát a román parlamentben.5
Bethlen már 1926-os pártelnökké választásától kezdve vezéregyénisége lett az 
erdélyi magyar politikának. Egyetlen valódi kihívója akadt, az ugyanebben az 
évben Budapestről hazatért gróf Bánff y Miklós, aki a magyar politikai és kultu-
rális élet akkor már közismert és nagyra becsült személyisége volt. A konzerva-
tív beállítottságú Bethlennel ellentétben, Bánff y rugalmasabb, liberális elveken 
nyugvó nézetei és politikai irányvonala új szemléletmódot honosított meg Er-
délyben. A két fél között hamarosan személyi ellentétektől is fűtött rivalizálás 
alakult ki. Mintha csak a „turáni átok” testesült volna meg immár sokadszorra a 
magyar történelemben.

3 Toth Szilárd: Partidul Maghiar şi problema minorităţii maghiare în parlamentul României în 
perioada interbelică. [A Magyar Párt és a magyar kisebbség problémája Románia parla-
mentjében a két világháború között]. Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008. 26.

4 Mikó: i. m. 39–43. 
5 Toth: i. m. 99–202. 

39 M Csaba felderítő páncélgépkocsik felvonulása Horthy Miklós kormányzó és a Honvédség 
vezérkara, valamint az ünneplő közönség előtt az 1940. szeptember 15-i kolozsvári bevonulási 

ünnepségen. Forrás: Tolnai Világlapja, 1940. szeptember 25, 42. évf., 39. sz., 5. o.
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Bánff y azonban kezdetben 
nem veszélyeztette Bethlen po-
zícióit, hiszen a román király, 
II. Károly által nagyra értékelt 
egykori magyar külügyminiszter 
azzal a feltétellel térhetett vissza 
Budapestről Erdélybe, hogy fo-
gadalmat kellett tennie az ural-
kodónak arról, hogy tíz éven át 
nem politizál.6 Az  1938 febru-
árjában Romániában bevezetett 
királyi diktatúra azonban ala-
posan megváltoztatta az erdélyi 
magyar politikai körülményeket. 
A  pártokat megszüntető királyi 
rendelettörvény az év március 
31-én a „kurucos” OMP-t is fel-
oszlatásra ítélte,7 Bánff y számára 
pedig új lehetőségeket teremtett. 
A világlátott, széles körű művelt-
séggel bíró arisztokrata szemé-
lyisége elbűvölte az uralkodót, 
aki rábízta a felsőbb utasításra 
megalakított és egész Románia 
magyar lakosságát átfogó új ki-

sebbségi politikai szervezet vezetését.8 Ez lett az 1939. február 11-én létrehozott 
Romániai Magyar Népközösség, amely az egyedüli politikai formációként enge-
délyezett országos román gyűjtőpárt, a Nemzeti Újjászületés Frontjának (Frontul 
Renaşterii Naţionale) magyar tagozataként születhetett meg.9 Bánff y tehát át-
vette Bethlen vezető helyét az erdélyi magyar politikai életben, ami még inkább 
elmélyítette a közöttük fennálló ellentéteket.

6 Mikó Imre: Bánff y Miklós emberközelben. In. Sas Péter (szerk.): A nagyúr. Bánff y Miklós 
emlékezete. Nap Kiadó, Budapest, 2008. 133. 

7 Diószegi László: A romániai magyarság története 1919–1940. In. Diószegi László–R. Süle 
Andrea (szerk.): Hetven év. A romániai magyarság története 1919–1989. Magyarságkutató 
Intézet, Budapest, 1990. 39. 

8 L. Balogh Béni: Csapdahelyzetben. Romániai magyar érdekképviselet 1940–1944 között. 
Transindex portál, 2012. január 16.: http://itthon.transindex.ro/?cikk=16305 (Letöltve: 
2020. május 29.)

9 Lásd erről bővebben: Hámori Péter: Magyar társadalomszervezési kísérletek Észak-Erdélyben 
(1938–1944). In: Korall Társadalomtörténeti folyóirat, 2004. december, 18. sz., 69–73. 
Transindex portál: http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf972.pdf (Letöltve: 2020. 
május 29.)

Temes- és Krassó-Szörény megyéből származó
dél-erdélyi magyar menekültek egy csoportja 

Kolozsváron, a Zágoni Mikes Kelemen Piarista 
Főgimnázium (ma Báthory István Elméleti 
Líceum) udvarán, háttérben Báthory István 

szobrával, 1940. szeptember 30. Forrás: 
dr. Lupescu Radu magángyűjteménye, Kolozsvár.
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politika a második bécsi döntésben 
megnyilvánuló részleges revíziót. 
Az 1940. augusztus 30-i nagyhatal-
mi rendelkezés értelmében meghú-
zott új magyar–román határ a  tör-
ténelme folyamán mindig egységes 
egészet alkotó régiót oly módon 
szelte ketté, hogy a történelmi Er-
dély 47,6%-a magyar fennhatóság 
alá került, a megmaradó 52,4% pe-
dig román uralom alatt maradt.10

A  terület északi fele, a  Székelyföld 
és Máramaros vidéke visszake-
rült Magyarországhoz.11A  korabe-
li szóhasználatban „a visszacsatolt 
Észak-Erdély és a keleti országré-
szek” összesített területe elérte a 
43 104 km2-t,12 lakossága pedig az 
1941-es magyar népszámlálás sze-
rint 2 557 260 főt tett ki, amelynek 

53,6%-a magyar, 39,9%-a román anyanyelvű volt. Az 1 380 506 magát magyar 
anyanyelvűnek valló lakos mellett 1 029 470 román, 47 357 zsidó, 44 686 német, 
34 338 cigány, 19 635 ruszin és 19 584 szlovák élt a területen.13 Ugyanakkor 
a  továbbra is Románia részét képező Dél-Erdélyben 473 000 magyar maradt, 
akik az ottani teljes lakosság 14%-át alkották.14 Ők a területveszteségek miatt 
elkeseredett, szélsőségek felé sodródó román többség tehetetlen dühének és 
revansvágyának fő célpontjaivá váltak. Ilyen körülmények között nem csoda, 
hogy a bécsi döntést követő hónapokban jelentős magyar migráció indult meg 
Romániából Magyarország, s  azon belül is elsősorban Észak-Erdély felé, ami-
nek eredményeképpen, alig nyolc hónap alatt, 1941 áprilisára mintegy 110 000 
fővel csökkent a dél-erdélyi magyarok száma és már csak 363 000-et ért el. 

10 Korom Mihály: A második bécsi döntéstől a fegyverszünetig. In. Rácz István (szerk.): Tanul-
mányok Erdély történetéről. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1988. 170. 

11 L. Balogh Béni: A  magyar–román kapcsolatok 1939–1940-ben és a második bécsi döntés. 
Múltunk Könyvek, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda. 2002. 5. 

12 Thirring Lajos: A  visszacsatolt keleti terület. Terület és népesség. In: Magyar Statisztikai 
Szemle, 1940. augusztus-szeptember. XVIII. évf., 8–9. sz., 663. 

13 Fogarasi Zoltán: A népesség anyanyelvi, nemzetiségi és vallási megoszlása törvényhatóságonkint 
1941-ben. In: Magyar Statisztikai Szemle, 1944 január–március, XXII. évf., 1–3. sz., 4. 

14 L. Balogh Béni–Bárdi Nándor: A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második 
bécsi döntést követően. In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi 
magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó, MTA Kisebbségkutató Intézet, Buda-
pest, 2008. 162. 

Gróf Bánff y Miklós középen, tőle balra 
Korponay Kornél földbirtokos, jobbra Incze 

Péter miniszteri tanácsos a felsőházban, 1940. 
november 26-án. Forrás: Képes Vasárnap, 

1940. december 1., IV. évf., 48. sz., 4. 
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Ez Dél-Erdély teljes, 3 300 000 fős lakosságának akkorra már mindössze 11%-át 
tette ki.15 A Magyarországra való átköltözés, olykor menekülés mértéke ugyan 
később fokozatosan csökkent, de maga a jelenség az 1944-es frontátvonulásig 
folyamatos maradt. A hivatalos magyar kimutatások szerint 1940 augusztusa és 
1944 februárja között összesen mintegy 200 000 – nagyjából minden második 
– dél-erdélyi magyar költözött át Romániából Magyarországra és azon belül el-
sősorban Észak-Erdélybe.16

Az Erdélyt kettévágó új határ által gerjesztett migráció és társadalmi átrende-
ződés természetesen erőteljes politikai válsággal is párosult. Az erdélyi magyar 
politikai élet földcsuszamlásszerű változásokat élt meg. A Romániai Magyar Nép-
közösség számára a lehető legrosszabb forgatókönyv következett be. Az etnikai 
alapon működő kisebbségi szervezet, Erdély mintegy felének kényszerű feladása 
miatt, Bukarest szemében egyik napról a másikra a nemzetállam legveszélyesebb 
ellensége, belső bomlasztó tényezője lett. Ezzel egy időben a Magyarországhoz 
visszakerült Észak-Erdélyben éppen fordítva, a Népközösség a román királyi dik-
tatúra korábbi támaszaként, mint a revízió gondolatát feladó, a magyarságot el-
áruló politikai alakulat lett megbélyegezve.

A  rendkívüli körülmények miatt kettészakadni kényszerülő Népközösség 
észak-erdélyi továbbélése eleve kilátástalan volt, míg Dél-Erdélyben ugyan fenn-
maradhatott, de csak mint társadalmi, karitatív szervezet. Képviselőket a román 

15 Uo. 162–167. 
16 Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940–1944. Jaff a Kiadó, Budapest, 2011. 204.

Az észak-erdélyi képviselők egy csoportja a képviselőházba való bevonulásukkor 
Budapesten, az Országház épülete mellett, 1940. október 10. 
Forrás: Képes Vasárnap, 1940. október 20, IV. évf., 42. sz., 5. 
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TŐ törvényhozásba nem küldhetett. A román területen 
rekedt Nagyenyeden, 1940. november 4-én tartott 
újjáalakuló értekezletét követően, politikailag Gyár-
fás Elemér, szellemiségében pedig Márton Áron gyu-
lafehérvári püspök irányításával indult új utakra.17

A  Népközösség korábbi vezetője, gróf Bánff y 
Miklós ugyanakkor Észak-Erdélyben maradt, hiszen 
birtokainak nagy része és otthona, a bonchidai kas-
tély is a határ magyar oldalára került. Még mindig 
hitte, hogy politikai vezető szerepét megtarthatja, 
ezért 1940 szeptemberében kolozsvári lakásába, 
a Toldalagi–Korda-palotába találkozóra hívta a Nép-
közösség Észak-Erdélyben maradt vezetőit. A  szer-
vezet továbbéltetésének, vagy annak mintájára egy 
új, inkább társadalmi, semmint politikai érdekvé-
delmi szövetség kialakításának lehetőségeiről foly-
tattak tárgyalásokat. Ez azonban a budapesti vezető 
körökben azt a gyanút keltette, hogy Bánff y és köre 
még mindig a „román államkeretek között” gondol-
kodik. Teleki Pál miniszterelnök ezért helyette nagy 
politikai ellenfelét, Bethlen Györgyöt ismerte el az 
erdélyi magyarság politikai vezetőjének.18

A  Bánff y Miklóssal szembeni ellenérzéseket csak tovább fokozta, hogy a 
bonchidai gróf a románokkal való kiegyezést sürgette, hiszen csak a régióban 
többséget alkotó románsággal való kompromisszumos konfl iktusrendezésben lát-
ta – különben helyesen – az erdélyi határok tartós megoldási lehetőségét. A rész-
leges revíziót éltető, abban – tegyük hozzá: jogosan – felszabadulását látó észak-
erdélyi magyarság azonban Bánff y megnyilatkozásai előtt jobbára értetlenül állt. 
A közhangulat hamarosan ellene, és rajta keresztül a Népközösség ellen fordult. 
Ilyen körülmények között Észak-Erdélyben a rossz emlékű kisebbségi idők remi-
niszcenciájának tartott Népközösség még 1940 őszén megszűnt, s régi vezetője, 
Bánff y Miklós kénytelen volt háttérbe húzódni.

A területi revízió után a magyar kormány arra törekedett, hogy Észak-Erdély 
politikai életét új szervezeti keretbe rendezze. A visszacsatolt területek politi-
kai integrációjára ugyanis mihamarabb megoldást kellett találni. A legfontosabb 
kérdés Észak-Erdély képviselete volt az Országgyűlésben, amit viszont a külön-
leges történelmi események diktálta helyzetben a hagyományos módon, ország-
gyűlési választásokkal nem lehetett megoldani. Az utolsó parlamenti választá-
sok ugyanis alig egy jó évvel korábban, 1939. május 28–29-e között zajlottak 

17 L. Balogh: A magyar–román kapcsolatok… i. m. 2. 
18 Mikó: Bánff y Miklós emberközelben… i. m. 143. 

Az Erdélyi Párt jelvénye 
1943-ból.

Forrás: Erdély a magyar 
Képviselőházban II. 

Az Erdélyi Párt kiadása, 
Minerva Nyomda Rt., 

Kolozsvár, 1943. Címlap.
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le Magyarországon.19A  Teleki Pál ve-
zette kormány ezért – akárcsak koráb-
ban a Felvidék és Kárpátalja esetében, 
a  közvetlen képviselői behívások mód-
szeréhez fordult. Ezt is csak ideiglenes 
megoldásnak szánta, mindaddig, amíg a 
választói névjegyzékek elkészülnek, és 
a háborús időszak lejárta után lehető-
ség lesz az új választások kiírására. Erre 
azonban a közbejött 1944. őszi hatalom-
váltás miatt végül nem került sor. Így 
a gyakran csak „kis magyar világként” 
emlegetett négyéves időszakban mind-
végig e parlamenti behívások képezték 
az észak-erdélyi magyar politikai élet 
alapját.

Teleki Pál miniszterelnök a behívá-
sok legitimációját növelni kívánta, és 
ezért arra törekedett, hogy – az „Erdély 
az erdélyieké” jelszót követve20 – olyan 
képviselőket hívjon be a parlamentbe, 
akik a kisebbségi időkben való politikai 
helytállásuk folytán, korábbi képviselő-
ként vagy valamely nemzeti intézmény 
választott tisztségviselőjeként a helyi 
közösség bizalmát élvezték.21 Fontos 
szempont volt az is, hogy olyanokat hív-

janak be, akik tudtak románul.22 Ugyanakkor a kormányfő azt is igyekezett fi -
gyelembe venni, hogy a behívott képviselőcsoport összetételében tükrözze a már 
korábban kialakult erdélyi politikai és társadalmi viszonyokat.23 Ez utóbbi nem 
volt egyszerű feladat, hiszen a budapesti politikai képviseletről magában Észak-
Erdélyben is megoszlottak a vélemények. Míg gróf Bethlen György az egykori 
Országos Magyar Párt elnöke régi politikai alakulatát szerette volna újjászer-
vezni,24 addig például az erdélyi népi írók egyik legfontosabb vezető egyéni-

19 Filep Tamás Gusztáv: A „visszatért” magyarok és nem magyarok beilleszkedése, jogi helyzetük 
és magatartásuk. In: Bárdi– Fedinec–Szarka: i. m. 155. 

20 Ablonczy: i. m. 109. 
21 Egry Gábor (szerk.): Az erdélyiség „színeváltozása”: kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és 

identitáspolitikájának elemzésére: 1940–1944. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 29. 
22 Az erdélyi képviselők behívásáról szóló törvényjavaslatot nagy beszéd keretében beter-

jesztette Teleki Pál gróf miniszterelnök. Ellenzék, 1940. október 9. LXI. évf., 232. sz., 1. 
23 Zathureczky Gyula: Metamorphosis Transylvaniae. In: Hitel. Nemzetpolitikai Szemle, 1940. 

szeptember, V. évf., 1. sz., 212, 215. 
24 Ablonczy: i. m. 109–110. 

Az Erdélyi Párt kolozsvári és Kolozs 
vármegyei szervezeteinek központja, 
a Farkas u. 7. sz. alatti Teleki-palota 

1941-ben. A bejárati kapu fölötti erkélyre 
kifüggesztett tábla felirata: Erdélyi Párt 
Kolozsvári és Kolozs Megyei Tagozat. 
Fotó: Szabó Dénes. Forrás: a szerző 

tulajdona
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TŐ sége, Tamási Áron népi demokratikus 
jellegű társadalmi szövetséget terve-
zett, és kezdettől elvetette a pártpo-
litikát, mint a sajátos erdélyi gondok 
megoldási lehetőségét.25

Végül az Országgyűlés által 1940. 
október 2-án elfogadott 1940: XXVI. 
törvény révén 50 észak-erdélyi kép-
viselőt hívtak be.26 Ezzel szemben a 
Romániánál maradt dél-erdélyi ma-
gyar kisebbség bukaresti politikai 
képviseletének biztosítására román 
oldalról még csak kísérlet sem történt. 
A  román kormány ugyanis, akárcsak 
a határmeghúzáskor Észak-Erdélyben 
rekedt milliós román kisebbség, me-
reven elzárkózott a magyarokkal való 
együttműködéstől. Ez  azután arra 
sarkallta a magyar kormányt, hogy 
az észak-erdélyi románság képviselő-
inek fenntartott 12 parlamenti helyet 
egyelőre betöltetlenül hagyja.27 Lát-
va a helyzet tarthatatlanságát, a ma-
gyar kormányzat később, 1941-ben és 
1942-ben tett ugyan néhány bátorta-
lan kísérletet az ügy rendezésére, de 
az észak-erdélyi román kisebbség ve-

zetői megannyiszor visszautasították, hogy a magyar Országgyűlésben szere-
pet vállaljanak. Döntésüket minden esetben a bukaresti vezető körök tiltásával 
indokolták.

Erdély képviseletét a budapesti Országgyűlésben ezért kizárólag erdélyi ma-
gyar politikusok és közéleti személyiségek látták el. A képviselőházban helyet 
foglaló 50 fős erdélyi képviselőcsoport azonban megosztott volt. A nagy tekin-
télyű dr. Pál Gáborral az élen, ötön eleve pártonkívüliek maradtak, míg má-
sok behívásukat követően valamely anyaországi párthoz csatlakoztak. Ez utóbbi 
utat összesen kilencen választották: heten a Magyar Élet Pártjába, vagyis a kor-
mánypártba léptek be, egyikük a bal- (Független Kisgazdapárt), másikuk pedig 
a jobboldali ellenzék (az Imrédy Béla által vezetett, nemrég megalakult Magyar 

25 Tamási Áron: Kérdés és felelet. In: Hitel. Nemzetpolitikai Szemle, 1943. szeptember, VIII. 
évf., 9. sz., 521. 

26 Murádin János Kristóf: „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. 
Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2019. 38.

27 Ablonczy: i. m. 112. 

Báró Bánff y Dániel az Erdélyi Párt 
képviselője, földművelésügyi miniszter a 
Teleki-, Bárdossy- és Kállay-kormányban 

1940. december 30 és 1944. március 
21. között. Forrás: báró Bánff y Dániel 

hagyatéka, Fugad.
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Megújulás Pártja) sorait gyarapította.28 A megmaradt 36 behívott képviselő azon-
ban, egységét megőrzendő, 1940. november 12-én pártonkívüli parlamenti cso-
porttá,29 majd ugyanazon év december 14-én önálló politikai párttá tömörült.30 
Ez  lett az Erdélyi Párt, amely eleinte csak képviselőházi frakcióként, amolyan 
fővárosi klubpártként működött. A párt alapítói különállásuk szükségességét az-
zal indokolták, hogy a vegyes lakosságú Észak-Erdélyben el kell kerülni az anya-
országra jellemző pártharcokat.

A kimondottan észak-erdélyi, önálló magyar politikai formáció hamarosan, 
az 1941. május 28-án Kolozsváron tartott alapító nagygyűlést31 követően tömeg-
párttá fejlődött Észak-Erdélyben. Ugyanakkor az országos politikában is jelentős 
befolyással bírt, hiszen már 1940. december 30-tól minisztériumhoz jutott a kor-
mányban. Egyik képviselőjét, báró losonczi Bánffy Dániel erdélyi földbirtokost, 
erdészeti és fafeldolgozási szakembert Horthy Miklós kormányzó földművelés-
ügyi miniszterré nevezte ki.32 Bánffy azután a Teleki-, Bárdossy- és Kállay-kor-
mányok alatt mindvégig megmaradt a földművelésügyi tárca élén, s tisztségéről 
csak Magyarország 1944. március 19-én bekövetkező német megszállása után 
két nappal, tiltakozásképpen mondott le.33

A Magyarország tíz keleti vármegyéjében abszolút politikai dominanciát él-
vező Erdélyi Pártnak 1942 januárjára 700 helyi tagozata alakult meg, és azok 
keretében 243 500 tagja volt.34 Rövid idő alatt egyértelművé vált tehát, hogy aki 
a gróf Teleki Béla vezetése alatt álló Erdélyi Pártból35 kívülreked, az politikailag 
elszigetelődik. Annál is inkább így volt ez, mert a párt már megalakulásától 
kezdve kormánytámogató álláspontot foglalt el, és az Országgyűlésben abszolút 
többséggel bíró kormánypárt, a Magyar Élet Pártja árnyékában és oltalma alatt 

28 Mikó Imre: A  magyar országgyűlés. In: Hitel. Nemzetpolitikai Szemle, 1943. december, 
VIII. évf., 12. sz., 754. 

29 Pártonkívüli parlamenti csoportot alakítottak az erdélyi képviselők. Ellenzék, 1940. novem-
ber 14. LXI. évf., 261. sz., 5. 

30 Három napig tartó értekezleten határozták el az erdélyi képviselők az „Erdélyi Párt” megala-
kítását. Ellenzék, 1940. december 17. LXI. évf., 289. sz., 8. 

31 Murádin: i. m. 51–53. 
32 Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1975. A Magyar Országos Levéltár kiadvá-

nyai IV. Levéltártan és történeti forrástudományok 2., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 
68. o.

33 Lásd erről: hivatalos értesítés báró Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter funkciójából 
való felmentéséről Sztójay Döme miniszterelnök aláírásával, Budapest, 1944. március 28. 
Báró Bánffy Dániel hagyatéka, unokája Bánffy Farkas tulajdonában, Fugad, Fehér megye.

34 Lásd erről bővebben: Murádin János Kristóf: Az Erdélyi Párt megszervezése és vidéki tagoza-
tai Észak-Erdélyben a második bécsi döntés után. In: Közép-Európai Közlemények, 2018/4, 
XI. évf., 43. sz., 162. 

35 Megválasztották a párt országos vezetőségét. Kolozsvári Estilap, 1941. május 28. IX. évf., 
121. sz., 6. 
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pártszövetség megkötésével is szentesítették. Ennek keretében az Erdélyi Párt 
támogatta a kormánypártot a parlamenti szavazásokkor, cserében viszont lehe-
tőséget kapott arra, hogy a képviselőház elé kerülő törvényjavaslatok kidolgozá-
sában részt vegyen és különösképpen az Észak-Erdélyt érintő ügyeket érdemben 
is befolyásolja. Ezáltal valódi koalíciós párttá lépett elő. Az erdélyiek garanciát 
kaptak arra, hogy az Erdélyi Párt megtarthatja nevét, programját, szabályzatát, 
jelvényét és vidéki tagozatait. A Magyar Élet Pártja pedig ígéretet tett arra, hogy 
Észak-Erdélyben nem hoz létre saját pártszervezeteket,37 amit viszont csak rész-
ben tartott be.

Az Erdélyi Párt négyévi működése alatt mindvégig meg kellett hogy küzdjön 
az anyaországi politikai pártok behatolási kísérleteivel. Minden magyarországi 
jobb- és baloldali pártszervezkedés dacára viszont az Erdélyi Párt a visszacsatolt 
területek legnagyobb részén meg tudta őrizni vezető pozícióját. A kormánypárt 
csak a partiumi területeken, a Nyilaskeresztes Párt és a Független Kisgazdapárt 
főként a városokban, a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, a Független Polgári Párt 
és a Kommunisták Magyarországi Pártja pedig legfeljebb pontszerűen jelent meg 
Észak-Erdélyben. Egyedül a Székelyföldön is lábát megvető Magyar Megújulás 
Pártja tudott egyes régiókban komoly riválisként fellépni az Erdélyi Párttal szem-
ben. Kolozsvár volt az egyetlen olyan nagyváros Észak-Erdélyben, ahol az ösz-
szes politikai párt szervezkedni tudott, itt azonban az Erdélyi Párt több tízezres 
tagsággal bíró helyi tagozata lehengerlő fölénnyel bírt. Az anyaországi politikai 
erők csak Szatmár vármegyében és Szatmárnémetiben, valamint Nagybányán 
tudtak relatív fölényre szert tenni az Erdélyi Párttal szemben, anélkül azonban, 
hogy lerombolták volna a párt ottani szervezeti alapjait.38 Mindezek alapján 
egyértelművé válik, hogy a főként kolozsvári központjára és székelyföldi biztos 
hadállásaira támaszkodó, domináns Erdélyi Párt számára nem a magyarországi 
politikai alakulatok észak-erdélyi térnyerési kísérletei jelentették a legnagyobb 
kihívást, hanem az ország német megszállása.

Az erdélyi magyarságot e nehéz, háborús években addig példátlan módon ösz-
szefogó Erdélyi Párt számára nem adatott meg a kiteljesedés lehetősége. A német 
megszállás után fokozatosan elszigetelődött, miközben 1944 tavaszán–kora nya-
rán olyan nagy horderejű kérdésekkel kellett megküzdenie, mint az észak-erdélyi 
zsidóság gettósítása, majd deportálása. A párt ebben már nem tudott egységes 
álláspontot kialakítani. Nem emelte fel szavát a deportálások és az észak-erdélyi 

36 Murádin János Kristóf: Az Erdélyi Párt a Magyar Országgyűlésben 1940 és 1944 között. In: 
Ujváry Gábor (szerk.): VERITAS Évkönyv 2014. VERITAS Történetkutató Intézet – Magyar 
Napló, Budapest, 2015, 237–238. 

37 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár[a továbbiakban: MNL OL]. P 2256. No. 117. 
Teleki Béla iratai 1942–1944. 1. csomó. 1. tétel. Állásfoglalás. Kolozsvár. 1942. február 3. 1. 

38 Az észak-erdélyi magyar pártküzdelmekről 1940 és 1944 között lásd bővebben Murádin: 
„Mindent Erdélyért!” i. m. 201–227. 
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zsidók tömeges kiirtása, több mint 90 000 ártatlan ember legyilkolása ellen.39 
Egyes vezető politikusai csak egyéni akciók révén tudtak néhány zsidót, főleg a 
szellemi élet reprezentánsait megmenteni.40

A zsidók deportálásának vészterhes hetei alatt megkezdődött az Erdélyi Párt 
agóniájának utolsó szakasza. A  kormánytámogató álláspont deportálás utáni 
tarthatatlansága, az Országgyűlés bénultsága és súlytalanná válása, a  gyűlés-
tilalom által alapjaiban ellehetetlenített pártélet és a hadi helyzet drámai meg-
romlása oda vezetett, hogy a párt fokozatosan atomjaira hullott. Működésének 
utolsó jelentős megnyilvánulása az volt, hogy képviselői 1944 júliusában egysé-
gesen ajánlották fel katonai szolgálatra való önkéntes jelentkezésüket a kolozsvá-
ri IX. honvéd hadtest parancsnokságának.41 Ezzel egy időben, 1944 késő nyarán 
egész Észak-Erdélyben sorra kezdtek feloszlani az Erdélyi Párt helyi tagozatai. 
A párt szétesését többé már nem lehetett megállítani. Az 1944. augusztus 23-
án bekövetkezett román átállás után egy nappal, augusztus 24-én megjelent a 
politikai pártokat feloszlató kormányrendelet,42 amely hivatalosan is felszámo-
lásra ítélte az Erdélyi Pártot. Valójában azonban már alig volt hatással rá. A párt 
ugyanis ekkorra már alkotóelemeire bomlott és gyakorlatilag megszűnt létezni. 
Egyes baloldali orientációt felvevő politikusai: Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sán-
dor még részt vettek ugyan az 1944. augusztus 29-én Kolozsváron megalakított, 
átmeneti jellegű Erdélyi Magyar Tanácsban,43 de az a küszöbön álló hatalmi for-
dulatot már érdemben nem befolyásolhatta.

Az Erdélyi Párt megszűnésével az erdélyi magyarság hosszú időre elveszítette 
a valódi nemzeti egységet megvalósítani képes politikai szervezetét, s ehelyett a 
kommunizmus kezdeti éveiben a baloldali ideológia mentén kényszerült pártpo-
litikai szerveződésre. Az 1950-es évek elejétől azután már erre sem volt többé 
lehetősége. A „kis magyar világ” és az Erdélyi Párt pedig a kommunista Románi-
ában felejtésre ítéltetett. Tegyünk róla, hogy ez ne maradjon így.

39 Randolph L. Braham (szerk.): Az  észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Park 
Könyvkiadó – Koinónia, Budapest–Kolozsvár, 2008. 33, 470. 

40 Tibori Szabó Zoltán: Teleki Béla erdélyisége. Embernek maradni embertelen időkben. Nis Ki-
adó, Kolozsvár, 1993. 25. 

41 MNL OL. P 2256. No. 117. Teleki Béla iratai 1942–1944. 1. csomó. 286. tétel. 663/1944. sz. 
Dr. Páll György főtitkár jelentése Teleki Béla pártelnöknek. Kolozsvár. 1944. június 14. 1. 

42 A kormány feloszlatta az összes politikai pártokat. Tilos minden pártpolitikai tevékenység. 
Ellenzék, 1944. augusztus 25. LXV. évf., 192. sz., 3. 

43 Dr. Szász István Tas: Pillantás az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület utolsó éveire. In: Ko-
runk, 2012. november, III. folyam, XXIII. évf., 11. sz., 102. 
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Lőwy Dániel

Téglagyári gettó az Írisz-telepen

Vészjósló előjelek: a gettó felállításának előzményei

1944. április 1-jén vitéz Endre László belügyi államtitkár a sajtónak adott nyi-
latkozatában megállapította, hogy a kormány addigi rendeletei „a magyarországi 
zsidókérdés végleges rendezéséhez csak megnyitották az utat”. Erről Kolozsvár la-
kossága az Ellenzék aznapi tudósításából értesülhetett.

A  zsidóság kényszerlakhelyre szorítása az április 7-én keltezett 1944/6163. 
számú belügyminisztériumi rendelet alapján történt. Az  észak-erdélyi zsidóság 
gettóba gyűjtése május 3-án hajnalban vette kezdetét és alig tíz nap alatt vitték 
végbe. A zsidó lakosság nem tanúsított ellenállást, egyesek nem voltak tudatában 
az Endlösung fenyegetésének, mások elhitték, hogy a Kenyérmezőre költöztetik át 
őket, mezőgazdasági munkákra, sokan pedig bíztak a szövetségesek küszöbön álló 
győzelmében. A keresztény lakosságnak még a zsidókkal rokonszenvező része is 
többnyire passzív magatartást tanúsított. Csupán az elit tiltakozott: a haladó értel-
miségiek és az egyházi vezetők. Elsősorban Márton Áron római katolikus püspök 
bátor kiállása érdemel említést.

Erdély-szerte a helybéli csendőrség és rendőrség végezte a zsidó lakosság get-
tóba szorítását és deportálását, Paksy-Kiss Tibor csendőrezredes irányításával. 
A deportálás végrehajtásának országos biztosa Ferenczy László alezredes volt, aki 
a Baky László vezérőrnagy, a zsidóügyek államtitkára által jegyzett rendelet mara-
déktalan alkalmazását ellenőrizte. Alig tíz nap leforgása alatt 12 gettóba gyűjtöt-
ték 1380 település zsidó lakosságát.

Horogkeresztes zászló a Főtéren: Kolozsvár német 
megszállás alatt
A  német megszálló csapatok 1944. március 27-én vonultak be Kolozsvárra, 

a Gestapo a New York (később Continental) szállóban állította fel a főhadiszállá-
sát, a Sicherheitsdienst (SD) székhelye az Apáczai Csere János utcai Péter és Pál 
villákban volt. Már a bevonulásukat követő éjszakán a németek 150 zsidó személyt 
letartóztattak, közöttük a zsidó értelmiség és a tőke kiemelkedő képviselőit. Vágó 
Béla szerint a Kolozsváron letartóztatottak között 31 zsidó vezető volt.
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Polgármesteri döntés: a téglagyárba velük!

A Zsidó Világkongresszus hivatalos kimutatása szerint az 1941. évben Kolozs-
vár 110 956 lakója közül 16 763 volt zsidó származású, azaz a város lakosságának 
15,1 százaléka.

Dieter Wisliceny német SS-százados (Hauptsturmführer), „zsidóügyi szakértő” 
május elsején Kolozsvárra ment, hogy személyesen ellenőrizze a gettó felállításá-
nak előkészületeit. A kényszerlakhelyre szállítás részleteit május 2-án, a dr. Vásár-
helyi László polgármester irányításával megtartott tanácskozáson pontosították. 
Jelen volt dr. Urbán László, a  rendőrség főnöke, Paksy-Kiss Tibor, a  csendőrség 
parancsnoka, valamint a város 150 elöljárója. Vásárhelyi szóbeli utasításokat adott 
a jelenlévőknek, többek között, hogy az utolsó értéktárgyakat is vegyék el az in-
ternáltaktól. Ennek érdekében testi motozást rendelt el. Részben Vásárhelyi állás-
pontját tükrözi, hogy – szemben Nagyváraddal és Szatmárnémetivel, ahol a gettó 
a város zsidónegyedében volt – Kolozsváron a város északkeleti szegletén találha-
tó Írisz-telep Kajántó úti téglagyárában állították fel a kényszerlakhelyet. Müller 
Ádám szerint a Kajántói úti téglagyár nem a Kajántói úton volt, hanem annak a 
közelében, a Szentgyörgyhegyi út két oldalán.

A polgármester ismerhette a zsidóságnak szánt további sorsot, de nem tartotta 
fontosnak, hogy legalább az utolsó Kolozsváron töltött napjaikon emberségesebb 
körülményeket biztosítson.

Falragaszok és kijárási tilalom

Kolozsvár utcáit május 2-án, az éjszaka folyamán, a Hollósi-Kuthy Lajos rend-
őrparancsnok által aláírt falragaszokkal árasztották el, a zsidó személyek este hat 
óra utáni kijárási tilalmát meghirdető rendelettel. Az Ellenzék a rendelet szövegét 
a következő napon közölte. Ugyanazon szám nagybetűs címmel jelentette be:

KOLOZSVÁRON KÉNYSZERLAKHELYET JELÖLTEK KI A ZSIDÓK SZÁMÁRA

„A  téglagyárban és környékén létesítik a kolozsvári gettót. […] A hatóságok 
minden intézkedést megtettek arra, hogy a zsidó lakosság befogadására alkalmas 
épületeket bocsássanak rendelkezésre. A  belügyminiszter távirati intézkedése 
alapján a zsidó lakosságnak a kényszerlakhelyre való átcsoportosítását a rendőrha-
tóságok a közigazgatási hatóságok közreműködésével ma reggel hajnali 5 órakor 
kezdték meg.”

Hogy mit értettek a hatóságok alkalmas épületeken, illetve hogyan tettek meg 
minden intézkedést, arra a továbbiakban derítünk fényt. A gettóba szorítás körülmé-
nyeinek ismeretében az átcsoportosítás is rendkívül elegáns kifejezés. Ami kétséget 
kizáróan alaposnak mondható, az  a város zsidó lakossága összegyűjtését célzó, 
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a legapróbb részleteiben kidolgozott előkészület. A rendőrhatóságok és közigazga-
tási hatóságok jól egybehangolt, zökkenőmentes együttműködése valósult meg.

A zsidó lakosokat városi szemeteskocsikon és tehergépkocsikon szállították el, 
vagy gyalogosan meneteltették őket a téglagyárig. Ugyanazon tudósításból meg-
tudhatjuk, hogy a kolozsvári közigazgatási hatóságok becslése szerint a kormány-
rendelet 16 750, sárga csillag viselésére kötelezett zsidónak tekintendő személyt 
érintett, és hogy a számukra kijelölt lakóhely a téglagyárban 19 600 m2 fedett 
terület. Érdemes a közölt adatoknál egy keveset elidőznünk: az egy főre eső úgy-
nevezett fedett lakterület mindössze 1,17 m2, ami nemhogy lakterületnek, de még 
fekvőhelynek is kevés. (A viszonyok később tovább romlottak, mert a szamosújvári 
gettó mintegy 1400 emberének idetelepítésével és a Kolozsvár környéki zsidóság 
Írisz-telepi gettóba hozatalával a létszám 18 ezerre gyarapodott). A közlemény el-
hallgatja, hogy a téglaszárításra használt épületek oldalról teljesen nyitottak vol-
tak, a szél keresztülfújt rajtuk és bevert az eső, így valójában még fedettnek sem 
voltak mondhatók.

A város zsidóságának legyező alakban történt 
összegyűjtése
A kolozsvári zsidóság kényszerlakhelyre szállítása egyetlen hétig tartott; terv-

szerű pontossággal és gyors iramban hajtották végre. „A gettórendelet végrehaj-
tásának első napján a Horthy Miklós út és az ettől jobbra eső városrész, főleg az 
Árpád út és Szent István út zsidó lakosságának átköltöztetése történt meg.” A ko-
lozsvári Ellenzék tudósításaiból követhető, hogy a gettóban összezsúfolt lakosság 
száma rohamosan növekedett: az első napon, május 3-án reggel 5 órától de. 11-ig 
1700 személyt telepítettek át, majd du. 6–8 között újabb 480 személyt. Május 10-
ére a létszám elérte a 12 ezret, május 16-án az Ellenzék 12 000 kolozsvári és 2300 
Kolozs vármegyei lakost említ meg, majd közvetlenül a deportálást megelőzően, 
miután Szamosújvár zsidóságát is átirányították ide, a  lélekszám megközelítette 
a 18 ezret. A  kolozsvári közigazgatási hatóságok által előzetesen becsült szám 
16 750 fő. Százalékban kifejezve a gettóba toloncolást valamilyen módon elkerülő 
kolozsvári zsidók számaránya valamivel kevesebb 1,3 százaléknál. Ne feledjük, 
hogy minden szám egysége emberélet, egy-egy elpusztult vagy – csoda folytán – 
megmenekült ember élete.

Sebestyén Mihály képével élve, Kolozsvár zsidó lakosságát „a Ferenc József (ak-
kor Horthy Miklós, most Horea) út jobb oldalától a Ferenc József út bal oldaláig 
– az óramutató járásával egyezőleg, az egész várost befogó virtuális sugár haladási 
irányát követve – egy hét alatt zsúfolták gettóba”. A gettóba gyűjtést az állomás 
környékén kezdték, a zsinagógával szemközti oldalon; az akció legyező alakban 
ment körül a városon, mígnem visszaért a túlsó oldalra.

Varga Erzsébet keresztény szemtanúként felidézte: „Hát borzalmas volt, szív-
szaggató volt az a jelenet… Az emberek ott voltak a kapuban […], ki ahogy tudott… 
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És halálsápadtan mindannyian […] és sírtak. A gyerekek sírtak. […] Rosszul let-
tem, nem bírtam végignézni… Nem tudtam megállni sírás nélkül, és amikor látta 
a rendőr, hogy sírok, rám ordított, hogy akarok-e velük menni? Elvisznek szívesen! 
Ez volt a hangulat a csendőrség részéről is.” Reinfeld-Flórián Irén szerint „bor-
zasztó volt látni, hogy megáll a teherautó, és mindenki kis csomaggal felszáll. Mi 
a későbbi Munkás mozi mellett laktunk. Az egyik szomszéd kisgyerek a körtefa 
körül szaladgált és nem akart elmenni.”

Dr. Rosenfeld Évát kakastollas csendőrök teherautón vitték el Forduló utca 
4. szám alatti lakásukból. „Nekem eszembe sem jutott, hogy az érettségi bizonyít-
ványomat itt hagyjam […], azt vittem magammal. […] külön volt egy kartondoboz, 
amiben felcsavarva vittem a bizonyítványomat. Még akkor is a kezemben volt, ami-
kor [Auschwitzban] már a hajamat vágták le. […] Április 28- vagy 29-én osztották 
ki az érettségi bizonyítványt, és mi harmadikán már bementünk a gettóba.”

Ferencz Dóra közvetlenül a háború után írt önéletírásában így emlékezett: „Bú-
csúzunk a boldog otthontól. Szívfacsaró érzés […] nézni azokat a holmikat, ame-
lyekhez egy-egy emlék fűz. […] Csengetnek. Bevonul a bizottság: két tisztviselő, 
egy csendőr. Átnézik a holmikat, kihajigálnak belőle. Átveszik értéktárgyainkat, 
nyugtát adnak róla. Az egyik tisztviselő viccesen megjegyzi, hogy őrizzük meg 
jól. […] (Ötödik gimnazista) kislányom egy könyvet szorongat a kezében… Biztos 
úr kérem, szíveskedjek ezt a könyvet beadni a könyvtárba. Nem az enyém, el-
felejtettem visszaadni… A rendőrbiztos elveszi a könyvet, félremagyarázhatatlan 
mozdulattal elfordítja az arcát és lesüti a szemét… Most már mindent elintéztünk, 
mehetünk…”

Kezdetben a zsidó lakosság személyenként 50 kilós csomagot és 14 napra ele-
gendő élelmiszert vihetett magával a „kijelölt lakhelyre”. Az élelmiszer mennyi-
ségét azonban már másnaptól alig két-három napi adagra csökkentették. Május 
ötödikén pedig a kényszerlakhelyre vihető élelem fejadagját mindössze kétnapi 
mennyiségben állapították meg.

Motozás a belépőnek: a családi értéktárgyakat 
is elkobozni!
Markovits Katalin felidézte, hogy a gettó felügyelete nagyon szigorú volt, ma-

gyar csendőrök őrizték őket. „Amikor megérkeztünk a gettóba, egyik csendőr en-
gem megütött. Emlékszem, az anyám odaszólt, és azt mondta neki: – Üsse, drága, 
üsse!”

Érkezésükkor az embereket irodahelyiségbe tuszkolták, minden pénzü-
ket és értéküket elvették, amiről szabályszerű nyugtát állítottak ki. Onnan a 
motozóhelyiségbe kerültek, ahol meztelenre vetkőztették őket, és egy „kiváló mes-
terségbeli szakember” tapogatta végig összes ruhadarabjukat. Közben azzal fenye-
getőzött, hogy ha nem adják oda önszántukból értékeiket, ő úgyis megtalálja, de 
akkor az elrejtett tárgy tulajdonosát agyonlövik. A férfiakéval szomszédos szobát 
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női motozónak rendezték be, az asszonyok vérvörös arccal léptek ki onnan. Még 
a lányokat is „ellenőrizték”, a végbélen keresztül. Nem csupán azért tették, hogy 
valamilyen eldugott értéket felfedjenek, a cél az volt, hogy az emberekre erkölcsi 
és pszichikai nyomást gyakoroljanak, hogy demoralizálják őket.

Kolozs megye zsidóságának összeszedése

A kisebb Kolozs megyei települések zsidó lakosságát előbb a zsinagógákba vagy 
azokhoz kapcsolódó zsidó intézményekbe zárták, később pedig a kolozsvári gettó-
ba irányították át őket.

1941. évi adatok szerint Bánffyhunyadon 960 zsidó élt, a hitközséghez tarto-
zó környékbeli falvakban pedig további 328 személy. A városban a gettóba gyűj-
tés május 3-án kezdődött, Székely József polgármester irányításával. Az embere-
ket este szedték össze, éjszakára 1000–1200 embert bezsúfoltak a zsinagógába 
(a Nagytemplomba), majd reggel továbbszállították őket Kolozsvárra. Csucsa 134 
zsidó lakosát is a kolozsvári gettóból hurcolták el.

A szamosújvári téglagyárban mintegy 1200 helybéli és 400 környékbeli zsidót 
gyűjtöttek össze. A gettóban nyilvántartás nem volt, így egyeseknek sikerült on-
nan kiszökniük. Nyolc nap után a szamosújvári gettóban fogvatartott embereket 
május 18-án szállították át Kolozsvárra, az Írisz-telepi téglagyárba, ahova külön-
böző elfogott zsidó szökevényekből és bujdosókból álló kisebb-nagyobb csoportok 
még május végéig érkeztek. Kornis Ottó drámaian írja le a szamosújvári zsidók 
kolozsvári gettóba történt megérkezését: „Lekötötte figyelmemet, mert jól tudtam 
én akkor, hogy nem puszta véletlen az, hogy éppen ez a rosszul járó férfi halad 
legelöl. A zsidók szeretik a jelképeket. Az a két rossz láb a sor legelején bizonyára 
háborúban rokkant meg, és ez az ember ott bizonyára vérét ontotta azért a hazá-
ért, amely most oly csúnyán megalázza őt.” A szamosújvári lakosokat 1944. május 
26-án deportálták Auschwitzba. 1945-ben mindössze 158 túlélő tért vissza a város-
ba, majd az évek folyamán mind kivándoroltak.

A téglagyári csűrökön átfúj a szél – a gettó emberhez 
méltatlan körülményei
Az Írisz-telepi gettót a téglagyári szárítószínek területén szögesdróttal kerítet-

ték, magyar katonai és csendőri alakulatok őrizték, kutyákkal. Bischitz György 
megítélése szerint a csendőrök felvidékiek vagy vajdaságiak lehettek. „Kerítés vet-
te körül a gettót, közlekedni arrafelé nem lehetett, mert a kerítésen kívül német és 
magyar katonák sétáltak.”

Fedett helyek a gettóban csak a téglaszárításra használt – oldalfal nélküli – csű-
rök voltak. E szárítók öt-hat méterenként levert facölöpökön nyugvó teteje sok he-
lyen lyukas volt. A szemtanúk szerint a padlót öt centiméter vastagságú por fedte, 
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a  szél keresztülfújt a csűrökön, és bevert az eső. Ezt takarók körbeaggatásával 
próbálták megakadályozni. Egyes tanúvallomások szerint 1944 májusában több-
nyire szép idő volt. Mások szerint sokat esett az eső, olyankor a víz az emberek alá 
folyt. A május eleje hűvös volt. Bischitz György emlékezete szerint „eső is volt, és 
nem volt túl meleg”. Amint az emberek beérkeztek, megkezdődött a „honfoglalás”, 
valósággal versengtek a valamivel védettebb fedett helyért: a családok behúzódtak 
két oszlop közé, és próbálták egymást más családoktól lepedőkkel elválasztani, 
így „szobákat” alakítottak ki. Földre terített pokrócokon vagy a csupasz földre 
helyezett paplanokon, matracokon vagy éppenséggel szalmán aludtak, a porban 
és piszokban. Az alvásnak szánt hely annyira szűk volt, hogy lehetetlen volt a szó 
eredeti értelmében pihenni. Hat négyzetméternyi téglaszárító területre eredetileg 
kilenc személy jutott, csomagjával és minden holmijával együtt.

Markovits Béláné Weisz Katalin és Ferencz Judith felidézték, hogy „a téglaszá-
rító gerendái között minden család kapott egy lyukat, olyan kétszer két méterest 
[…] Egy teremnek nem nevezhető helyen kályhák voltak felállítva. Ott azt főzte 
az ember, amije volt. Szóval abszolút nem embereknek való körülmények voltak. 
Kutakból lehetett vizet gyűjteni, de sorba kellett állni érte. Senki nem volt [vízhor-
dásra] berendezkedve. Nem is tudtuk, hogy hova visznek, hova terelnek minket. 
Csak annyit tudtunk, hogy el kell hagynunk az otthonunkat.

Heller Ferenc és családja még bevihetett pokrócokat, és megengedték, hogy a 
hálószobából, a rekamié egyik betétjét feltegyük a teherautóra. Ez a gettóban na-
gyon hasznosnak bizonyult, mert abban az elkerített részben, ahova kerültek, a re-
kamiébetéten keresztben aludtak vagy heten. Amikor a téglagyárba megérkeztek, 
teljesen üres volt az a rész, ahova bevitték őket. Valahogyan lepedőkkel, pokrócok-
kal, függönyökkel, kinek mije volt, vették körül magukat. A családot nem sikerült 
elkülöníteni, de legalább a volt szomszédokkal együtt maradtak. Ez szükséges volt, 
mert hideg volt, végig esett az eső. Heller Ádám, az austini Texas Egyetem későbbi 
professzora arra emlékezett, hogy rettenetes sár volt, alig lehetett közlekedni. Élel-
miszeren és ruházaton kívül nagy előrelátással csészéket, alumíniumedényeket és 
„szilárd szesz” tablettákat is bevittek a gettóba, ami némi függetlenséget biztosított 
a családnak odabent, ahol az emberek többnyire közösen főztek.

A gettó körülményei a legelemibb egészségügyi követelményeknek sem feleltek 
meg. A téglagyár alapításakor két személy részére készült vécébe az első napokban 
csak hosszas sorbaállás után, libasorban lehetett bejutni. Később a gettóban össze-
terelt több ezer ember számára mindössze két-két rögtönzött latrinát ástak (azo-
kat is egy hét késéssel): kettőt az asszonyok, kettőt a férfiak számára. Ezek egyik 
oldalon nyitottak voltak, a másik oldalukat oszlopokhoz erősített hosszú lappal 
zárták le. Általában egyszerre húszan végezték dolgukat, szorosan egymás mel-
lett. Sok gyerek rettegve ment ki a dolgát elvégezni, mert attól félt, hogy beleesik 
a gödörbe. Melegebb napokon a pöcegödrök bűze terjengett a levegőben. Ivóvíz 
és tisztálkodási lehetőség alig volt. Egyetlen kút tizenöt csapjából kellett az utol-
só napokban már 18 ezerre növekedett tömeg számára az ivóvizet és a főzéshez 
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szükséges vízadagot előteremteni, a csapok egy része azonban gyakran napokig 
működésképtelen állapotban volt. A tisztálkodás örökös sorban állást jelentett.

Voltak, akik a főzéshez puszta területen raktak néhány téglából kis tűzhelyt. 
Fahulladékkal raktak tüzet, és könnyfacsaró füsttel küzdve főztek, sütöttek. Gyak-
ran előfordult, hogy őrváltáskor az új csendőrőrszem kegyetlenül belerúgott a tűz-
helybe, néha annyi időt sem hagyott, hogy a már kész ételt levegyék róla. Éhes 
gyerekek kétségbeesett zokogással vették tudomásul az ebéd pusztulását.

Még a korabeli cenzúrázott sajtóból is kiszüremlik, hogy a gettó vízellátásában 
fennakadások voltak: „A  város vezetőségének rendeletére egynapi munka után 
biztosították a zsidónegyed állandó vízszolgáltatását és villanyvilágítását” – írta 
az Ellenzék május 5-i száma. Tanúvallomások szerint a vízszolgáltatás ezután sem 
volt állandó. Az emberek szomjaztak, előfordult, hogy egymástól loptak vizet; ha 
egy személy elhagyta a barakkját, hogy tűzifát keressen, mire visszatért, gyakran 
nem volt már meg a főzéshez szükséges vize. Az élelmezés rendkívül hiányos volt, 
ezért az élelemért rettentő harc folyt. Eleinte mindenki azt ette, amit magával ho-
zott, többnyire néhány konzervet, de a készlet kezdett kifogyni. Ezért a város „gon-
doskodott” az ellátásról: zsidó lakásokból kihozott néhány fürdőkádból kialakított 
üstben főztek ebédet a zsidóknak. A gettóban tucatszámra voltak fürdőkádak, tég-
lákra állították őket, és fával gyújtottak alájuk tüzet. Minden nap bablevest ké-
szítettek. Állítólag Bikfalvi városi tanácsos 12 deka babot rendelt személyenként. 
Néha kenyeret is hoztak, pénzért. Naponta csak egyszer élelmezték az embereket. 
A Zsidó Kórháznak sikerült kis mennyiségű tejet a gettóba bejuttatnia, de az elég-
telen volt a közel ezer kisgyerek és a betegek számára.

Az emberek tetvesek lettek. Egyetlen kis betegszobában gondozták a betegeket, 
és ugyanott vezették le a szüléseket. A nehéz életkörülmények siettették az öregek 
és a betegek halálát, a téglagyárban szinte minden éjjel meghalt valaki.

Röviddel a gettóba kerülése után az akkor nyolcéves Szabó Márta kanyarós 
lett, de a nagybeteg gyermeket nem tudták elkülöníteni. Ismerősök szerint két 
unokatestvére kanyarósan érkezett meg Auschwitzba. Katz Elza szerint „az ottlét 
elviselhetetlen volt, azokat a körülményeket nem lehetett sokáig [ki]bírni”.

Kezdetben helybéli magyar rendőrök őrizték a tábort, de mivel a hatóságok úgy 
vélték, nem eléggé megbízhatók, hamarosan anyaországi csendőrökkel helyettesí-
tették őket; összesen húszan-harmincan lehettek. A fogva tartott kolozsvári zsidók 
egyetlen német katonát sem láttak, a gettó első napján ott lévő – Kornis Ottó által 
említett – SS-legényeken kívül.

A gettók fennállásának első napjaiban a posta még kikézbesítette a küldemé-
nyeket, ameddig arra nem kapott utasítást, hogy a zsidó lakosok beérkező leveleit 
visszaküldje a „címzett ismeretlen helyre költözött” megjelöléssel. A kinti világ 
hírei csak szerencsés esetben jutottak be a szögesdrót kerítés mögé.

Az őrség szenvtelenül végezte a feladatát. Többször olvastak fel figyelmeztetést, 
hogy aki bujkálókról tud, olyanokról, akik nem jöttek be a gettóba, azonnal közölje 
nevüket és címüket, különben bűntársként fogják kezelni. Egyik nap az őrök azzal 
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„szórakoztak”, hogy ötvenéves férfiaknak megparancsolták, hogy békaugrásban 
kerüljék meg a gettót.

A gettóba kényszerült zsidóságnak volt saját, a németek által jóváhagyott ve-
zetősége. A Judenrat (zsidó tanács) elnöke dr. Fischer József volt, dr. Balázs End-
re pedig a táborparancsnoki (táborvezetői) tisztséget töltötte be. Míg a Judenrat 
a gettó politikai vezetésének felelt meg, a táborparancsnok a tábori rendőrséget 
vezette. Balázs dr. helyettese Weiss Sándor, a gettó közigazgatási vezetője pedig 
Krémer Bernát volt.

Vallatás a „pénzverdében”

A  többi magyarországi gettóhoz hasonlóan a kolozsvári téglagyár mellett is 
felállították az úgynevezett „pénzverdét”, ahol az internáltakat kínvallatásnak ve-
tették alá, hogy az esetleges vagy állítólagos elrejtett javaik hollétét beismerjék. 
A túlélők később úgy emlékeztek, hogy a pénzverdét a hatóságok a téglagyár egyik 
irodaépületében rendezték be. Elképzelhető azonban, hogy a gyár irodáihoz közeli 
kis házakban működött.

Az  odarendelt személyeknek percnyi pontossággal kellett előállniuk, amiről 
a zsidó táborparancsnokság gondoskodott. A civilbe öltözött csendőrök naponta 
20-30 személyt hallgattak ki, külön szobákban. A férfiakat gyakran a feleségük 
meg gyermekeik jelenlétében kínozták, vagy pedig az asszonyokat verték meg a 
férjük szeme láttára. Válogatott kegyetlenséggel vallattak. A módszerek az arcve-
réstől a here- és talpverésig, fiatal lányok „megmotozásáig”, nők és öregek véresre 
veréséig, a  láng fölötti pörkölésig és villanyáram-sokkos kínvallatásig terjedtek. 
A vallatás szenvedő alanyai gyakran kerültek olyan állapotba, hogy hordágyon 
kellett őket a kínzókamrából kicipelni. Deutsch Lipót, a főtéri Kalap Király áruház 
idős tulajdonosát is elvitték a „pénzverdébe”, és annyira összeverték, hogy amikor 
visszahozták, nem tudott a lábára állni és járni. A szenvedés sokakat öngyilkosság-
ba kergetett, másoknak pedig elméje borult el.

Több tanúságtevő is megemlítette, hogy a csendőrök előbb pofoztak, mintsem 
kérdeztek volna. Az Írisz-telepi tábor parancsnoka dr. Urbán László Ferenc, a város 
rendőrfőnöke volt, aki maga is számos zsidó internáltat megvert, főként azokat 
pofozta, akik sérültnek vagy betegnek jelentették magukat.

Amikor június 2-án Kolozsvárt bombatámadás érte, a rövid időre őrizet nélkül 
hagyott kolozsvári gettóból többen is megszökhettek volna, de nem tették meg, 
mert nem akartak különválni a szülőktől vagy gyermekeiktől. Weisz József a ke-
vesek egyike volt, aki kiszökött, és vállalva a kockázatot, Erdőfeleknél sikeresen 
átjutott Romániába. Feltehetően Tordán hamis papírokat kapott, és Konstancáról 
alijázott. Esete szerencsés kivétel, mivel a legtöbben meg sem próbáltak elszökni 
a gettóból. Nem kizárt, hogy ottmaradásuk egyik oka a gettó zsidó vezetőségének 
ilyen irányú meggyőző munkája vagy a bombázás idején – az őrök helyett vég-
zett – felügyelete volt.
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Huppa alatt esküdtek a gettóban

Az élet győzedelmeskedik a legnehezebb körülmények között is. Az Írisz-telepi 
gettó történetének egyik legrendhagyóbb története, hogy Markovits Béla gyógy-
szerész a téglagyárban vette feleségül Weisz Katalint, akinek az egyetem máso-
dik évét kellett otthagynia a gettóba szorítás miatt. Június 5-én esküdtek össze a 
gettóban, 7-én pedig bevagonírozták és elvitték őket. „A mézeshetem ötödikétől 
hetedikéig, a nászutam pedig hetedikétől tizenegyedikéig tartott, és Auschwitzba 
vezetett” – idézte fel Markovits Katalin. Ugyancsak az Írisz-telepi gettóban vette 
feleségül Farkas Jenő gyógyszerész Babi nevű menyasszonyát.

Nem volt „rémesebb élményem, mint ez a négy 
kilométeres út”
Mielőtt az embereket a gettóból elindították, újabb rendőri motozásnak vetették 

alá őket. Tikkadt torokkal, görnyedt háttal, csendőrpuskatusok noszogatása, „szel-
lemes” megjegyzések között indultak el a téglagyártól az állomásra vezető útra.

Kornis Ottó rosszallta a város lakosainak passzív szemlélődését, együttérzés 
hiányát a bevagonírozásra terelt, nehéz cókmókjukat kétségbeesetten cipelő em-
berek láttán: „A keresztutcák bejáratait a rendőrség állta el, de mégis, minden 
utcasarkon és minden ház kapualjában kíváncsi emberek állottak, akik némán, 
de nagy érdeklődéssel szemlélték menetünket. […] Ez a szoborszerűség ezt akarta 
jelenteni: »Ez nem a mi ügyünk, nem mi csináltuk, nem mi tehetünk róla«.”

Ferencz Dóra számára ez a négykilométeres szakasz jelentette családja deportá-
lásának legfájóbb emlékét: „Kilenc lágert jártam meg. Észtországtól Lengyelorszá-
gig, Poroszországtól Németország belsejéig. (…) Voltam bunkerbe zárva, ugrattak 
rám SS-kutyát… Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy rémesebb élményem, 
mint ez a négy kilométeres út, nem volt. Jajgató árnyak, lökdösött kisgyerekek 
látványa… Az úton eldobált hátizsákok, takarók tömege mutatja, hogy az előttünk 
menők lemondtak utolsó rongyaikról. Látom férjem eltorzult arcát…. Hallom gyer-
mekem felhördülését, amint a csendőr ráüt a puskatussal. Hallom férjem hangját, 
ahogy még egy kis kitartást kér. Már nem lehet sok hátra. Érzem az elszántságot, 
elviszem a pakkomat, ha belehalok is: Elviszem, mert kell […] a gyereknek. A gye-
reknek, aki a magdeburgi krematórium kéményén keresztül felszállt, hogy lamen-
táljon minden »kakastollas csendőr« ellen…”

Kigördülnek a tehervonatok: a gettó felszámolása

Márton Áron püspök zsidóság védelmében tett felhívása pusztába kiáltott szó-
nak bizonyult, és Járosi Andor evangélikus esperes fáradhatatlan közbenjárásai 
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sem vezettek eredményre. Egy Kasztner Rezső ügyvéd által szervezett kivétele-
zett csoport, mintegy 388-an a bergen-belseni különleges koncentrációs táboron 
keresztül kijutottak Svájcba. Néhány kolozsvári keresztény is rejtett üldözötteket. 
Az emberek túlnyomó többségét elhurcolták, és sorsuk pusztulás volt. A téglagyári 
gettót alig két hét alatt, hat – Auschwitzba irányított – transzporttal számolták 
fel. Ezek 1944. május 25., 29., 31. és június 5., 7. és 10-én hagyták el Kolozsvárt. 
Az utolsó deportáló vonat elindulása után, június 10-én (vagy 9-én?) a kolozsvári 
gettóból a 388 kiváltságos személyt, az úgynevezett Kasztner-csoportot Budapest-
re szállították.

A kassai vasúti parancsnok feljegyzései szerint május 25. és június 9. között 
Kolozsvárról hat transzport haladt át Kassán, összesen 16 148 személlyel. E forrás 
szerint a szállítmányok létszáma az alábbi volt: május 25. – 3130, május 29. – 3417, 
május 31. – 3270, június 2. – 3100, június 8. – 1784, június 9. – 1447. A fenti ada-
tok szerint az Írisz-telepi gettóba legkevesebb 16 536 személy került. Más források 
szerint azonban a lélekszám elérte a 18 ezret.

Az árnyékos oldal – Karácsony Benő sorsa

A kolozsvári gettó ismertetése nem lenne teljes az egyik legolvasottabb és ak-
koriban már világnyelvekre is lefordított erdélyi magyar író sorsának ismertetése 
nélkül. Ahelyett, hogy mentesítést kért volna, Karácsony Benő, az Erdélyi Helikon 
oly durván megbélyegzett írója – állítólag kolozsvári baloldali mozgalmi emberek 
biztatására: „Menj csak be a gettóba, és ezzel szégyenítsd meg őket!” – osztozott a 
legtöbb kolozsvári zsidó sorsában. A téglagyári gettóban találkozott Szilágyi And-
rás íróval, aki megkérdezte tőle, miért nem menekült? „Azért, mert nem volt hova” 
– felelte Karácsony Benő.

1942-ben a kolozsvári neológ főrabbi arra szólította fel Karácsony Benőt, hogy 
szakítson magyar irodalmi kapcsolataival és nyilvánítsa magát zsidó írónak, hiszen 
a magyarok megtagadták őt és nem tartják magyarnak. Karácsony Benő azt felelte 
dr. Weinberger főrabbinak, hogy a zsidó nacionalizmust sem értékeli többre, mint 
a magyart: mindkettő egy tőből fakad: embertelenségből és ostobaságból. Hogy ki 
milyen nemzethez tartozónak érzi magát, saját maga dönti el; ő nem tagadja meg 
Kossuth, Rákóczi, Petőfi és Ady népét. Mint ahogyan ezzel nem tagadja meg vagy 
el zsidó származását sem. Ez a karakán kiállás Karácsony Benő életébe került, mert 
e nyilatkozata miatt nem vették fel a zsidók svájci csoportjának listájára, és nem 
került a 388 kolozsvári kimentett közé.

Auschwitzban az írót nem egyenesen küldték a pusztulásba. Amikor egyik is-
merőse találkozott vele, tétova tekintetű szemét rászegezte, s így szólt: – Készülök 
megírni az Árnyékos oldalt. Soha többé nem látták. Füstté lett, akár a legtöbb Ko-
lozsvárról elhurcolt sorstársa.
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Százéves a kolozsvári Alexandru Borza 
Botanikus kert

Az elmúlt századok során öt botanikus kert volt Kolozsváron. Ezek közül négy-
gyel már foglalkoztunk (Erdélyi Gazda, 2019), éspedig: a Református Kollégium 
kertje (1800 évek elején); az Orvosi- Sebészeti Intézeté (1838–1872); a Mező-
gazdasági Akadémia füvészkertje (1904-től máig); a negyedik végül egy valódi 
botanikus kert, amelyet gróf Mikó Imre birtokán, a Mikó-kertben alakítottak ki, 
és amelyet régi botanikus kertként emlegetnek (1859–1919).

Az ötödik az új botanikus kert, amelyet 1920-tól kezdtek kiépíteni, és 1990-
ben Alexandru Borzáról, az európai hírű botanikusról nevezték el.

A  botanikus kert alapítója az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt, jelenleg a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetemhez tartozik és a Majális (Republicii) utca 42. 
szám alatt található. Védett státusa van, a  romániai műemlékek jegyzékében 
Cj-II.a-B-07455 sorszámon található. Típusa: arborétum, területe pedig 14 ha. 
A botanikus kertben 9000 növényi taxon (rendszertani egység) található, Föl-
dünk összes kontinensének legérdekesebb és legszebb fajai.

Az új botanikus kert története

Már az 1900-as évek elején megindult a szervezkedés egy nagyobb és szebb 
füvészkert létrehozására Kolozsváron. A  Mikó-kertet mind jobban beépítették 
(Növényrendszertani, Kémiai, valamint a hatalmas Apáthy Intézet), ugyanakkor 
a Kémiai Intézetből kitóduló gázok egyre elviselhetetlenebbek lettek a növények 
számára.

Richter Aladár, aki 1900-tól 1913-ig (kis megszakítással) igazgatója volt a bo-
tanikus kertnek és professzora a növénytani katedrának, igyekezett ezt a problé-
mát megoldani. Sikerült kieszközölnie, hogy a magyar állam 350 000 koronáért 
megvásárolja a Majális (Republicii) és Kert (Grădinilor) utca közötti 10 hektáros 
területet (Holdaph–Davila telekcsoport), amelyet a későbbiekben kiegészítettek 
még 4 hektárral. A kert három dombon helyezkedik el, közöttük mély árkot ásott a 
Cigány-patak. Így kerültek a felszínre a világhírű konkréciók, a feleki gömbkövek. 
A botanikus kertnek nagyon szép a fekvése, minden domborzati forma megvan 
benne, 3000 növényi taxon ékesíti, így egyike a legszebbeknek Európában.

Közbejött az I. világháború, így nem volt pénz a növényházak átköltöztetésére 
a Mikó-kertből, és a nehéz gazdasági helyzetben élelmiszernövényeket kezdtek 
termeszteni a katonaság és a lakosság megsegítésére.
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A  trianoni döntést követően a  román hatalom átveszi a Ferenc József Tu-
dományegyetemet és vele együtt a botanikus kertet is. Az egyetem felveszi az 
I. Ferdinánd – akkori román király – nevét (1927), és beindul a növényrendszer-
tani tanszék is. 1920-ban kinevezik Alexandru Borzát (1887–1971) az egyetem 
botanika tanszékének vezetőjévé, és egyúttal a botanikus kert igazgatójává is.

Al. Borza Budapesten végezte az egyetemi tanulmányait (természetrajz sza-
kon), ott is doktorált 1913-ban. Ezek után Németországban képezte tovább magát, 
Breslauban és Berlinben. Művelt ember volt, tökéletesen ismerte a latin nyelvet, 
jól beszélt angolul, franciául és természetesen magyarul is, de olvasott és írt né-
metül és olaszul. Megjelent botanikai dolgozatai alapján elismert szakember lett. 
Időközben Balázsfalván elvégezte a teológiát, 1914-ben avatták görögkatolikus 
pappá. Hitét, papvoltát soha nem tagadta meg, ezért és felvállalt politikai tevé-
kenységéért 1947-ben eltávolították az egyetemről. Rehabilitására csak az 1960-
as években került sor.

Visszatérve az 1920 körüli évekre, mint a botanikus kert igazgatója, végig-
utazta és meglátogatta nemcsak Európa legnagyobb botanikus kertjeit, de Ame-
rikában is járt ebből a célból. Tapasztalatait cikkek formájában megjelentette a 
kolozsvári Buletinul Grădinii Botanice și Muzeului Botanic Cluj hasábjain, valamint 
felhasználta egy modern botanikus kert megtervezésében és felépítésében.

Borza jobb keze ebben a munkában a kertészmérnöki végzettséggel bíró 
Gürtler Kornél volt, aki szaktudásával, művészi érzékkel valósította meg a meg-
álmodott kertet.

1920–1930 között a  Mikó-kertből áthozták az új botanikus kertbe a még 
menthető dolgokat (növények, üvegházak, felszerelések stb.). Bár csak 1930-ban 
fejezték be teljesen az áttelepítést, Al. Borza már 1925. június 26-án megnyitotta 
a közönség előtt a kertet (Keleti Újság, 1925. június 26).

A botanikus kert jelenlegi formáját 1930-ban nyerte el, amikor elkezdték a 
Rendszeres Növénytani Intézet felépítését (1930–1935), amelyet aztán 1937. jú-
nius 13-án II. Károly román király avatott fel. A mediterrán stílusú épület két 
emeletből áll.

A földszinten található Növénytani Múzeum – amelynek nagy részét még Kanitz 
Ágost és Richter Aladár professzor valósította meg a század elején – kb. 7000 ki-
állított tárgyból áll. A múzeum 77 üvegszekrényében bemutatott anyag két rész-
re van osztva, az egyikben rendszertani beosztásban láthatók a különböző moha-
, zuzmó- és algafajok, harasztok, virágos növények, részben szárított, részben 
nedves készítményekben. Az itt található ehető és mérges gombák gyűjteménye 
a legszebb Romániában. A második részben a növények felhasználásuk szerint 
vannak csoportosítva, mint élelmiszer-, festő-, gyógynövények, élvezeti és rostot 
szolgáltató növények. A szekrények tetején trópusi és szubtrópusi növényvilágot 
ábrázoló fényképek kaptak helyet, ugyanitt a különböző florisztikai tájegységek 
jellegzetes növényei vannak kiállítva. Az ősnövénykövületek (pl. petrozsényi ha-
talmas mocsárciprus törzs) mellett a múzeum büszkesége, a szintén ősnövénynek 
számító, az angolai sivatagból származó, hatalmas Welwitschia mirabilis látható; 
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EK méretei a következők: 52 cm×100 cm 
átmérőjű, 2,70 m kerületű, 80 cm ma-
gasságú és 75 kg súlyú.

Pedagógiai szempontból is nagy je-
lentőségűek egy-egy védett terület, üve-
gezett keretekben (106×130 cm) elhe-
lyezett jellegzetes növényei.

Az épület földszintjén található még a 
Botanika-könyvtár, amelyben több mint 
30 000 könyvet és folyóiratot találunk.

Az első emeleten van, az adminiszt-
ráció és a botanikus kert igazgatósá-
gának szobái. Azonban  a legfontosabb 
az  emelet legnagyobb részét elfoglaló 
Herbárium, amely 668 632 szárított nö-
vénylapot tartalmaz.

A Herbárium bútorzata – kb. 100 spe-
ciális szekrény – vörösfenyőből (Larix 
europaea) készült, kívül-belül fényezve, 
összesen 2060 rekeszre osztva.

A szekrényekben külön találhatók a Kryptogámok (alsó-) és a Phanerogámok, 
(felsőrendű növények) nemzetségek (genus) szerinti beosztásban. A genusok be-
tűrendben sorakoznak, minden herbáriumi lap jelzőcédulával van ellátva. Ezek 
tartalmazzák a növény latin nevét, a  gyűjtő nevét, valamint a gyűjtés pontos 
helyét és idejét. Külön helyezték el a cserének szánt, a Flora Transylvania és a 
Flora europae anyagokat.

Külön szekrényekben őrzik a J. K. Baumgarten, Fl. Porcius, Al. Borza, vala-
mint Soó Rezső egyéni herbáriumait. A többi növénylap rendszertani sorrendben 
van elhelyezve nagy dossziékban. Nyárády Erasmus Gyulának nincs különvá-
logatott herbáriuma. A botanikus kert növénytára Románia legnagyobb és tu-
dományos szempontból is legjelentősebb herbáriuma, amely a monumentális, 
13 kötetből álló Flora RPR/RSR (Románia fl órája) alapját képezte.

Az épület lépcsőházát Melka Vincze (1834–1911) cseh származású festő – aki 
élete nagy részét Erdélyben töltötte – nagyméretű olajfestményei díszítik. Ezek 
a képek mind az Erdélyi Múzeum-Egylet tulajdonában voltak, akárcsak a Bo-
tanikai Múzeum tárgyainak nagy része. Szerintem a két legszebb (105×75 cm 
nagyságú) olajfestmény: a Verbascum kanitzianumot (ökörfarkkoró) ábrázoló kép, 
ez virított 1907 nyarán a kolozsvári botanikus kertben, elérve a 217 cm magas-
ságot, virágzatának átmérője 60 cm, levélkörének átmérője pedig 70 cm volt; a 
másik pedig a Telekia speciosa (Teleki-virág), hatalmas leveleivel és sárga virága-
ival. A Telekia nemzetség leírását a jó nevű botanikus Baumgarten János Kristóf-
nak köszönhetjük, aki ekképpen fejezte ki háláját a Teleki családnak botanikai 
munkájának elősegítéséért.
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A második emeleten a diákokat elő-
adóterem, laboratóriumok várják, itt ta-
lálhatók a botanika tanszék munkatár-
sainak dolgozószobái is.

A botanikus kert főbejárata a Majális 
(Republicii) utca 42. szám alatt találha-
tó. Eredetileg a Mikó-kertből hozták ide 
a faragott székelykaput, amit 1960-ban 
átcseréltek egy jellegtelen drótkapura, 
majd 2017-től egy máramarosi faragott 
kaput állítottak. A kert hátsó, egyszerű 
kapuja a Pasteur (Kert) utcára nyílik.

A  főkapun belépve a dísznövények
részlege fogad, ahol a dekoratív kerti 
növények fajkompozíciója, színössze-
állítása, elrendezése évszakok szerint 
változik. Tavasszal a tulipán, nárcisz, já-
cint dominál, nyáron a dáliák, kannák, 
kardvirágok, liliomok virágzanak, ősszel 
a krizántémok kerülnek kiültetésre, míg 

télen a farkasboroszlán virágzik. A Botanikai Intézet előtt található a rosarium 
(rózsakert), ahol több mint 600 kerti rózsafajtával találkozunk, amelyek az er-
délyi kertészek ajándékai voltak. Sokan megcsodálják a virágzó magnóliákat is. 
A sziklakertekben a havasi növényvilág képviselői virítanak, sok köztük a védett 
növény, pl. havasi gyopár, henye boroszlán, sárga tárnics stb. A dísznövények 
részlegéhez tartoznak a régi növényházakban téli menedéket kapó pozsgás nö-
vények, pálmák, dracénák, amelyeket nyár idejére kiköltöztetnek a régi üveghá-
zak elé. A régi növényház más termeiben vízinövényeket, orchideákat, cserepes 
dísznövényeket nevelnek. Van egy olyan rész is, ahol a tavasszal kiültetendő 
növényeket nevelik.

A növényföldrajzi részlegen, mint neve is mutatja, különböző földrajzi régiók-
ból származó növényeket csoportosítanak. A régi üvegház előtt, mint írtuk az 
előzőekben, Afrikából, Amerikából származó félkaktuszok, aloék, agavék, pál-
maliliomok pompáznak.

Keletet főleg a japánkert képviseli gyo-no-niwa tradicionális stílusban. Mester-
séges tó, sziget, domb, kerti pavilon, vízesés és szellemhíd, lanternák (kőlámpák, 
amelyeket a zalatnai művészeti iskolában faragtak az 1920-as években), sintoista 
hidak mind jelen vannak a keleti növényekkel együtt: hortenzia, japánakác, lila-
akác, páfrányfenyő vagy japán cseresznye.

Az utunkat tovább folytatva az új növényházak felé, az út bal oldalán a szik-
lakertben az ázsiai hegyvidék (Kaukázus, Altáj, Himalája) növényvilágának kép-
viselőivel találkozunk. Továbbhaladva, az út jobb oldalán meredek domboldal 
emelkedik őshonos fákkal benőve. Felérve a platóra, a  Balkán és Mediterrán 
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EK növényei fogadnak. Az új üvegházakkal 
szemközt kivételes látványosság a Ró-
mai kert, amelyet Plinius kertje néven 
is emlegetnek. Ebben található Ceres (a 
termékenység) istennőjének szobra, régi 
római kertekből származó kőtárgyak, 
áldozati kőoszlop, valamint két valódi 
kőkoporsó, amelyeket kolozsvári ása-
tások (a Béke tér 1960-as évbekeli ren-
dezése) alkalmával kerültek napvilágra. 
Feltételeztük, hogy a Ceres-szobor is az 
ásatásokkal került elő, de ennek ellent-
mond, hogy Richter Aladár (1904) köny-
vében azt találjuk, hogy a Ceres-szobor 
a Glumifl orae csoport közepén van fel-
állítva, sőt még fényképet is közöl róla. 
Jelenleg a Történelmi Múzeum kutatói 
próbálják megállapítani a szobor korát. 
A  Plinius-kertben a jellegzetes mediter-
rán növényeket találjuk: többek között 
levendulát és rozmarint.

Az új üvegházakat 1961-ben kezdték el építeni, hiszen a régi üvegház magas-
ságát már rég túllépték az ott élő növények, főleg a pálmafák. Ezekben az üveg-
házakban a meleg égövi növényvilág képviselőit oltalmazzák a téli időjárástól. 
Az előcsarnokban üvegszekrényekben magkatalógusok találhatók, amelyeket a 
világ 500 botanikus kertjébe küldik el, és ennek fejébe onnan kapják az ott be-
gyűjtött növények magvait.

Az üvegházkomplexum hat részből áll: bal oldalon található az akvárium, kör 
alakú medencével, ahol a trópusi vízivilág képviselői vannak elhelyezve. Leglát-
ványosabb a Victoria amazonica, melynek a levelei meghaladják az 1,5 m átmé-
rőt, alsó felén légzsákokkal ellátva, így egy 12 éves gyermeket is elbír. Egyszer 
virágzik egy évben, s az mindössze 24 órát tart, miközben fehér színe világos 
pirossá változik, és a víz felszíne alá bukik. A medence körül nagy páraigényű, 
több méter magas páfránypálmákat, Cyperust, cukornádat stb. ültettek. Az abla-
kok előtti polcokon találhatók a Mimosa fajok is, a gyermekek nagy örömére.

A bejárattal szemben levő hosszúkás középszárnyon Ausztrália és a Mediter-
rán haszonnövényeit találjuk: citrom-, narancs-, gumifák, kávécserjék, banán, 
datolya, díszpálmák stb. A  terem hátsó falára rózsaszínben virágzó gyönyörű 
Bougainvillea kapaszkodik.

A középszárny jobb oldalán három alacsonyabb üvegház nyílik, amelyekben 
pozsgás növények, broméliák, azaleák találhatók, de a legszebbek és legértéke-
sebbek az utolsó növényházban virágzó trópusi orchideák (kb. 40 faj), együtt a 
páfrányokkal. Ezek nem látogathatók.
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A jobb oldali üvegház a pálmárium (80 pálmafajjal), kb. 40 m hosszú, magas-
sága 15 m, benne Livistoniák, Sabalok, Hovea, míg a falakra és tetőre feketebors 
és Bougainvillea kúszik, egy sarokban fatörzsön broméliák és páfrányok tenyész-
nek, míg a külső falon lilaakác fut fel.

Az üvegházakat elhagyva, balra kanyarodva, Románia flóráját bemutató rész-
hez érünk, ahol megtaláljuk Románia erdőinek jellegzetes fáit, de az Erdélyi Me-
zőség és Erdélyi-medence, a Kárpátok és a Fekete-tenger partvidékének növény-
világát is. Soó (1942) írja, hogy a botanikus kert erdős részén állatok is voltak, 
pávák, majmok, őzek, teknősök stb., amelyeket a látogatók nagyon kedveltek. 
1955-ben, gyermekként, én is emlékszem rájuk, később felszámolták őket.

A Cigány-patakon három híd ível át, a  nagyhídon átkelve elérünk a Rend-
szertani részleghez, ahol a növények családonkénti felosztásban vannak jelen, 
fejlődéstörténetüknek megfelelően. Engler rendszerét követve 3000 növényfaj 
található itt, köztük déli, balkáni, kelet-ázsiai, észak-amerikai ritkaságok.

Központi helyen található a 23 m magas víztorony, amelyet 1923-ban építet-
tek fel. Kapacitása 80 000 kg víz, amellyel megoldották az egész kert egyenletes 
vízellátását. A  víztorony tetejéről nagyon szép kilátás nyílik Kolozsvárra és a 
környező hegyekre. A torony előtti betonmedencékben tavasztól őszig vadon te-
nyésző vízinövényekkel találkozunk.

A  víztoronytól délre élősövény keríti el a Gazdasági részleget, amelyben a 
növények felhasználásuk szerint vannak csoportosítva: gazdasági növények 
(élelmiszer-, textil-, festő-), következik a mézelőnövények csoportja, végül a har-
madikban a gyógynövények kaptak helyet. A Kert utcai bejárattól indulva a víz-
torony irányában magas fenyők zöldelnek (európai, kelet-ázsiai és észak-ameri-
kai fajok), tövükben mohákkal, zuzmókkal.

Az 1960 utáni években nem eszközöltek nagyobb változásokat a botanikus 
kert felépítésében, leginkább javításokat végeztek. Például: 1964-ben új beton-
kerítést állítottak fel a régi fakerítés helyett, 1968-ban a japánkerti tó fenekének 
megerősítése és kanalizálása folyt, 1997-ben az üvegházak javítására, a kerti 
világítás modernizálására, a mellékutak asztfaltozására koncentráltak, 2000-ben 
az asztfalt kicserélését, az utak kövezését oldották meg. Minden javítás hosszú 
ideig tartott a financiális nehézségek miatt.

2020-ban is tovább folynak a javítások, pl. az akvárium-üvegházban, a Római 
kert és a rozárium sétányainak újrakövezése. A kert fejlődésében jelentős a szö-
vettenyészeti laboratórium felszerelése, a magbank, a növénykórtani laboratóri-
um továbbfejlesztése.

A kert útjai, sétányai a neves és Kolozsvárral kapcsolatban álló magyar bota-
nikusok nevét viselték: Janka Viktor sétány, Simonkai útja, Brassai sétány, Ba-
umgarten körút, Richter, Kanitz vagy Haynald érsek útja. Tudomásunk szerint 
1955-ben számolták fel a botanikusok nevét jelölő úttáblákat, tehát mindezek az 
elnevezések már csak a múlt emlékei.

A botanikus kertben van néhány elszórt magányos szobor, melyek a tudomány 
és művészet jelképes alakjai. Kevesen tudják, hogy ezek az egyetem központi 



2020–2021
MÁJUS432

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK részének homlokzatát díszítő szoborcsoportnak a részei, amelyet 1927-ben távo-
lítottak el onnan. A botanikus kertben ennek a szoborcsoportnak a megmentett 
darabjai láthatók. Nincs nagy művészi értékük, de mint kultúrtörténeti alkotások 
megérdemlik a figyelmet és gondoskodást. A szoborcsoport Mayer Ede (1857– 
1908) szobrász munkája (Gaál 2019).

A  víztorony mellett található Kalotaszeg Nagyasszonya, Gyarmatiné Hóry 
Etelka (1881–1919) szobra, címkézés nélküli, így sokan Sissy oszták–magyar ki-
rálynőnek gondolták. A szobor készítője Szeszák Ferenc (1881–1919), műve vi-
szontagságos úton került mai helyére. Kevesen tudják, hogy a kolozsvári Nem-
zeti Színház tetején álló Apolló- és Thália-szobrokat 1906-ban szintén Szeszák 
készítette. Az alakokat hordó antik fogatokat 3-3 oroszlán húzza. A főhomlokzat 
két oldalsó szoborfülkéjében Wesselényi Miklós és Jósika Miklós szobrai álltak, 
amelyeket 1919-ben távolítottak el.

Alexandru Borza (1887–1971) egész alakos szobrát a kert bejáratánál láthat-
juk, készítője Virgil Fulicea, felállításának éve 1977; Florean Porcius (1816–1906) 
bronz mellszobra Elaș Doina műve, és 2011-től a rosariumban található.

Puskás Sándor szobrász készítette el a Lány korsóval című szobrot (1969); 
végül megemlítjük Mihai Eminescu egész alakos szobrát, amelyet Oskar Hahn 
készített és a városháza ajándékaként került a botanikus kertbe (1934/1935). 
Nem hasonlít a szokványos Eminescu-szobrokra, halála előtti beteg állapotában 
ábrázolja.

A botanikus kertnek saját publikációi vannak:
– Buletinul Grădinii Botanice și a Muzeului Botanic Cluj, 1921–1940 között je-

lent meg.
– Contribuții botanice, 1961-től napjainkig folyamatosan megjelenik, amely-

ben botanikai tudományos dolgozatokat tesznek közzé.
– Flora Romaniae Exsiccata, 1920-tól napjainkban is, e publikáció alapján tör-

ténik a herbáriumi anyagok cseréje.
– Catalogul de semințe (Magkatalógus), amely révén 500 botanikus kerttel 

tartanak cserekapcsolatot.
Meg kell még említenünk, hogy folyóiratcserékkel 200 hazai és külföldi szak-

lap érkezik a könyvtárba.
A  botanikus kert látogatóinak száma 1907-ben 268 volt, 1941-ben 78 000, 

napjainkban meghaladja a 250 000-at évente.
A botanikus kertekben már nemcsak sétálni lehet és a növényekben gyönyör-

ködni, hanem megnyitották a kapuikat különböző rendezvények számára is. Pél-
dául képkiállításokat rendeztek: a Lélek virágai, és a Plant days fascination elne-
vezésű rendezvény sok látogatót vonzott, hasonlóképpen a Ha van egy könyved 
című is, továbbá koncerteket rendeznek pl. a Fülemülék éjszakája címmel stb., 
amelyek ingyenesen látogathatók.

A  gyermekeket külön rendezvények várják, pédául tanösvényeket készí-
tettek iskolások számára Románia flórájának gyöngyszemei címmel, amelyen 
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iskolásoknak mutatták be az ország kilenc védett státusú növényét. A jövőben is 
folytatódnak az ökológiai nevelési programok.

Megemlékezve az Alexandru Borza botanikus kert létrejöttének 100. évéről, 
nem léphetünk át a történelmi igazságokon. Emlékeznünk kell a Mikó-kertre 
(„régi botanikus kert”), amelynek növénygyűjteményeit, laboratóriumait és min-
den felszerelését átköltöztették a Richter Aladár által kiharcolt és a magyar ál-
lam által megvásárolt telkekre, az „új botanikus kertbe”. Tehát mindezek alapján 
elmondhatjuk, hogy a kolozsvári botanikus kert 161 éves.
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Május 9-én Gyalui Jenő (1897–1921) öngyilkosságának a századik év-
fordulójához érkezünk. Gyalui Farkas könyvtárigazgatónak volt a te-
hetséges fi a. Maga választotta az unitárius vallást, s az Unitárius Kol-

légiumban érettségizett 1915-ben. Még abban az évben beiratkozott az egyetem 
orvosi karára, s 1919-ig nyolc félévet végzett, a hatalomváltás következtében nem 
fejezte be tanulmányait. Már 1917-től cikkeket írt, bekapcsolódott Janovics Jenő 
Transsylvania Filmgyárának munkájába. Ő lett a szerzője és rendezője A métely, 
Patika, Akik életet cseréltek, A kancsuka hazájában, A medikus, A legszebb kaland
című, 1918-ban forgatott némafi lmeknek. Különösen híressé vált az orvosprofesz-
szor közreműködésével forgatott Világrém (1920) című fi lmje, mely a vérbaj pusz-
títását szemlélteti. Posztumusz jelent meg Atyám című dramolettje, mely Puccini 
Pillangókisasszonyának továbbképzelése. Édesapjával közös sírban nyugodott a 
III. A parcellában, sírjukba már mást temettek.

Május 21-én Radó Ferenc (1921–
1990) professzor lenne százéves. 
Temesváron született, s  az ottani 
Zsidó Líceumban tanult. 1945-ben 
Kolozsvárt szerzett matematikata-
nári oklevelet. Pályáját szülőváros-
ában középiskolai tanárként kezdte. 
1950-től a Bolyai, majd a Babeş–
Bolyai Egyetem tanára. 1958-ban 
doktorál, 1969/70-ben Kanadában 
vendégprofesszor. 1985-ben nyug-
díjazzák. Főleg analitikus geometri-
ával és matematikai programozás-
sal foglalkozott. Írt és szerkesztett 
tankönyveket, példatárat. Nemzet-
közi szaktekintélynek számított. 
A neológ zsidó temetőben nyugszik.
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Reményik Sándor

Az álorcás magyar

 Bethlen Gábor halála háromszázadik évfordulójára 
 Makkai Sándornak

 A magyar erő roppant ormain 
Jártatta hideg, szomorú szemét: 
Mohács mögött, ország-halál mögött 
Csillogtak messze Mátyás csúcsai…
Rajtuk jártatta szomorú szemét, 
Róluk álmodott szörnyű éberen: 
El nem ragadták álma paripái, 
Önuralom zablázta zordonul.
Tudta: ütközni nyílt hely nincs sehol, 
Sem döntő diadalra rónaság,
Sziklák közt folyt véres bujócska-játék, 
Erdélyi farsang, komor karnevál.
Az új mulatság új magyart kívánt. 
Nem ledübörgő felvonó-hidat, 
Nem egy ellenség ellen egyenest, 
Fedetlenül kirontó Zrínyiket.
Az új mulatság más magyart kívánt: 
Kardos magyart, de álorcásat is, 
Sok ellenség közt zúzott csontjait 
Bölcsen forgató, „praktikás” magyart.
Ő lett az új, az álorcás magyar, 
Ki váltogatott, száz álarc alatt 
Híven hordozta s változatlanul 
Örök-egy arcát, faját, Istenét.
Sziklák közt folyt véres bujócska-játék: 
Előre két lépés, meg vissza három, 
Kettő kelet, kettő nyugat felé… 
Csillogtak messze Mátyás csúcsai.
Előre két lépés, meg vissza három, 
Kettő kelet, kettő nyugat felé:
Az ördögökkel kellett cimborálni 
Látszatból néha, – mindíg Istenért!
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A kérdező: Ki látott engemet? 
Az alkudozva is félelmes úr, 
A hajlongva is töretlen gerinc.
Messze maradtak Mátyás csúcsai, 
De Erdély épült az álarc alatt
S a magyar mérleg egyensúlya lőn 
Világ-súlyok vak zuhanása közt.

 Nagyvárad, 1929. október 7.
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Fokhagyma

A magyar konyha egyik legfontosabb fűszere, emellett egészségtani hatásai is 
ismertek. Az asztmától az ízületi gyulladásig tucatnyi betegség és panasz ellen 
használják. Legfontosabb értágító, vérnyomáscsökkentő hatása, kiváló érelme-
szesedés és érszűkület megelőzésére és gyógyítására. Felvágva erőteljes aromájú, 
ízjavító hatása közkedvelt fűszerré tette. Lehetetlen felsorolni, milyen ételekből 
nélkülözhetetlen, de az biztos, hogy egyetlen kolbászféléből sem hiányozhat. Sül-
tek, saláták, pástétomok, hideg szendvicskrémek készítésénél is népszerű ízesítő. 
Íze és illata úgy a legintenzívebb, ha az étel elkészülte előtt néhány perccel, 
nyersen, összezúzva kerverjük bele, és már nem forraljuk.

Fokhagymás 
karfi olkrém
Majonézhez:
1 tojás sárgája,
1 tk mustár,
só,
1,5 dl olaj,
citromlé,
kevés reszelt citromhéj

A  karfi olkrém akkor 
a legfi nomabb, ha a ma-
jonéz is házilag készül 
hozzá. Ezúttal egy nagy-
jából fél kg-os, sós vízben 
megfőtt karfi olhoz majo-
néz, 2 ek görögjoghurt, 1 
áttört gerezd fokhagyma, 
só, bors került. Botmixer 
használatával nagyon kellemes krémes állag érhető el. Pirítós bagettszeletekre 
kenve ízletes reggelit varázsolhatunk belőle.
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Fülemülék

A májusi madárkoncertek során kiemelkedik néhány hang, ilyen a fülemü-
léké. Ezen apró vándormadarak éneke az idők során költőket, dramaturgokat, 
zenészeket inspirált, és nem utolsósorban a Román Madártani Egyesület munka-
társait is, hogy megrendezzék a Fülemülék éjszakáját.

Leírás, előfordulás
A fülemülék a légykapófélék (Muscicapidae) családjába tartoznak a vörösbe-

gyekkel, rozsdafarkúakkal és csukokkal együtt. Kis- és közepes méretű, vonuló 
madarak. Európában három fülemülefaj van, a nagy fülemüle, a fülemüle és a 
kékbegy, melyekből mindhárom Romániában is költ. A fülemülével az ország 
nyugati, középső és déli részein találkozunk, a nagy fülemülével Erdély keleti 
részén és Moldvában; a kékbegy a legritkább, a Kárpátokon kívüli alacsony terü-
leteken, lokalizáltan jelenik meg.

Táplálkozás, költés, vonulás
Gerinctelenekkel, főleg rovarokkal táplálkoznak, de gyümölcsöket is fogyasz-

tanak. Általában a talajon, a száraz levelek között, időnként a fűben, bokrokban 
vagy alacsonyabb ágakon kutatnak élelem után, ritkán megfogják a repülő rova-
rokat is. A fiókákat rovarokkal etetik.

Erdőszéleken, patak menti fasorokban, sűrű bokrosokban költenek, a kékbegy 
pedig vizes, náddal és fűzfákkal benőtt élőhelyeken vagy nyírfaerdők tisztásain. 
Időnként megjelenhetnek településeken is, kertekben, gyümölcsösökben, bokros 
parkokban. 

A  telet Afrikában, a  Szaharától délre, vagy a Földközi-tenger térségében 
(a  kékbegy Európa déli és Afrika északi részén) töltik. Romániába áprilisban 
vagy május elején térnek vissza.

Képviselő fajok: fülemüle (Luscinia megarhynchos), nagy fülemüle (Luscinia 
luscinia), kékbegy (Cyanecula svecica)

Hogyan segíthetsz nekik
Ha nem vágjuk ki a kert széli sűrű bokrokat és fákat, tavaszi estéken a fü-

lemülék énekében gyönyörködhetünk. Az  ilyen vad helyek remek fészekrakási 
lehetőséget biztosítanak számukra.

Mitológia
A  fülemüle a legősibb idők óta költők és írók ihletforrása. A  két madár-

rá (fülemülévé és fecskévé) változtatott testvérhercegnő, Philoméla és Prokné 
legendája megtalálható mind Homérosz Odüsszeiájában, mind Szofoklész 
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tragédiájában, a Téreusban, illetve Ovi-
dius Átváltozások c. művében. Ez utób-
bi változat lett a maga során későbbi 
írók ihletforrása is. A madár melankoli-
kus éneke számos zeneszerzőt megihle-
tett, mint Ludwig van Beethoven, Liszt 
Ferenc, Ottorino Respighi vagy Igor 
Stravinsky.

Fülemüle (Luscinia megarhynchos)
Kistermetű énekesmadár, inkább 

éneke jellegzetes, mintsem megjelenése. 
Felülről barnás, hasi része szürkéssárga, 
farka pedig vörösesbarna. Nagy, fekete 
szemét fehéres szemgyűrű övezi. A ne-
mek hasonlóak.

Közép-, Nyugat- és Dél-Európában 
elterjedt. Kelet-Európában a helyét át-
veszi a hasonló ökológiával rendelkező 
nagy fülemüle. Hazánk e két faj elterje-
dési határán található, így mindkét faj-
jal találkozhatunk. 

Rovarevő és vonuló faj, leggyakrab-
ban erdőszegélyeken, bokrokkal tarkí-
tott gyepeken, természetközeli parkok-
ban, vizes élőhelyek füzeseiben, víz 
menti ligetekben található.

Éneke erős, változatos és dallamos, 
jellegzetes ismertetőjele hangos emel-
kedő füttysora. Többnyire éjszaka éne-
kel, a párválasztási időszakban gyakran 
nappal is. Énekét a legszebb madárének-
nek tartják. A faj állománya stabil, nincs 
kitéve komolyabb veszélyeztető ténye-
zőknek. A  rovarirtó szerek széles körű 
használata azonban csökkentheti táp-
lálékforrását, amely negatívan hathat a 
költési sikerére.

Fülemüle. Fotó: Alex Birau

Kékbegy. Fotó: Maihai Baciu



81 éve, 1940 májusában 
fejezték be építését Szamos-
falván. Az akkori Európában 
az egyik legmodernebbnek 
számított. Hogy miről van 
szó, a rejtvényből megtudod.
Kép: Kolozsvár légi felvétele 
az 1930-as évekből.
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VÍZSZINTES
  1. Költő angolul, 

románul
  5. Kering
10. Újságból kivág
12. ...-suta, ügyetlen
13. Déli étkezés
15. Porladni kezd!
18. Do, ..., mi
19. Hibáztat
20. Múlt idő jele
21. Háborúval kapcsola-

tos

23. Ájul
25. Női név
26. Végül dicsér!

FÜGGŐLEGES
  1. A megfejtés
  2. Orosz László 

mono g ramja
  3. Cseperegni kezdő
  4. Becézett Tóbiás
  6. Most a közepén!
  7. Szárnyalás

  8. K-val az elején: 
tojásokon ül a tyúk

  9. Rege vége!
11. Nulla
14. A kilogramm 

századrésze
16. Villamos energia
17. Könyvtartó bútor
21. Hideg Endre 

mono gramja
22. Igevégződés
24. Folyadék, nedv
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Kós Károly Kiáltó szó c. kiáltványából (1921) idézünk: „De kiáltom még egyszer azt is: 
...” (folytatás: vízsz. 1., függ. 1., függ. 18., vízsz. 54.)

VÍZSZINTES: 14. Kerület (röv.) 15. A később 
említett 16. ... száma (életkoruk) 17. Szigná-
ló 19. Bibliai alak, Ábrahám fi a 21. Össze-
tört iga! 22. Erősen remeg (pl. a Föld) 23. Zo-
kogás lényege! 25. Állandósult szókapcsolat 
27. Matéria 29. P. P. Pasolini fi lmje (1969) 
31. ... Rami (francia világbajnok focista) 
32. A végén kezd! 35. A szebbik nemre jel-
lemző 37. Némileg kínlódik! 38. Szintén ne 
39. Paraguayi és zambiai autójelzés 40. Mu-
tatószó 42. Ókori közel-keleti fővárosból való 
45. Menetdíj része! 47. Ilyen gyümölcs is van 
50. Magas növény 51. Virág porzója (tudo-
mányosan) 53. Üres kör! 57. Előtag: kettő(s) 
58. Áramló víztömeg 60. Hárman az oktatók 
közül! 61. Francia női név 63. Paradoxonjai-
ról híres ókori görög fi lozófus 65. Vonal (ro-
mán) 67. Kereskedő

FÜGGŐLEGES: 2. Felkapott, keresett (áru) 
3. Cél felé vezető útvonal 4. Félig kigyúr! 5. 
Gonosz kívánság 6. Vonaton van! 7. Szabó 
Magda regénye (1970) 8. Részben habzsol! 
9. Kolozs megyei falu 10. Női név (nov. 10.) 
11. Elektronvolt (röv.) 12. Egyféle beszállító 
cég 13. A B1-vitamin más neve 20. Drága (ré-
giesen) 24. Vajdasági település Pancsova kö-
zelében 26. Porrá tört bányászati zúzóérc 28. 
Borókapálinka 30. Elba-parti német város 33. 
Egyensúlyát vesztve eldől 34. Felhúzná az in-
gatlant 36. Férfi  fehérnemű 41. A. P. Csehov 
színműve (1887) 43. Az egyik zsidó törzs 44. 
„A” sűrű babfőzelék  46. ... laudamus (őske-
resztény himnusz) 48. Mérgező kémiai elem 
49. Ante meridiem (röv.) 52. Ügyiratokat in-
téz 55. Diagonális  56. Állati odú (angol) 59. 
Megzavart nők! 62. Trombitahang 64. Indu-
latszó 66. Neon vegyjele 68. Igen (olasz)
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Kedd Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz

Tünde – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a tündér szóból.

1

2 Szerda Anita, Etele, Kármen, 
Annamária, Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita 
(magyarul: Johanna) spanyol 
becézőjéből.  
Kármen – héber–spanyol eredetű; 
jelentése: kert.

2 155 éve, 1866-ban megnyílt a sétatéri tó szigetén a ki-
oszk, az odavezető keskeny fahídon 2 krajcárba került az 
áthaladás.

3 Csütörtök Cecília, Klotild  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai 
Úrnapja

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő.

3

4 Péntek Bulcsú, Ildikó, Kerény  
Szt. Quiriniusz 
Nemzeti összetartozás napja

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

4 1920-ban e napon írták alá a versailles-i Nagy Trianon 
palotában az I. világháborút lezáró békeszerződést, mely 
alapján Magyarország elveszítette területének kétharmadát.

5 Szombat 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

6 Vasárnap Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelenté-
se: északi fény.

6

7 Hétfő Arianna, Grácia, Róbert, 
Szabolcs, Levente

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 125 éve, 1896-ban született Kaposváron Nagy Imre politi-
kus, egyetemi tanár, az 1956-os forradalom miniszterelnöke 
és mártírja (†1958. június 16., Budapest). 
245 éve, 1776-ban Mária Terézia a piarista rendre bízta a 
kolozsvári „universitas” és intézményei vezetését.

8 Kedd Helga, Medárd  
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelenté-
se: hatalmas + erős.

8 Ha Medárdkor esik, 
akkor negyven 
napon át bősé-
ges részünk lesz 
csapadékban.

9 Szerda Annamária, Előd, Félix, 
Annabella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

9 80 éve, 1941-ben először tartottak Erdélyi könyvnapokat a 
Kolozsvár főterén felállított sátrakban; a legnagyobb könyv-
siker Janovics Jenő könyve, A régi Farkas utcai színház volt.

10 Csütörtök Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője.

10 Nedves, esős időt 
várj,  
mert Margit mindig 
bepisál.

11 Péntek Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.

11 40 éve, 1981-ben hunyt el Kolozsváron Márkos Albert 
zeneszerző (*1914. október 17., Székelykeresztúr).
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Kedd Tünde, Álmos  
Szt. Jusztiniusz

Tünde – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a tündér szóból.

1

2 Szerda Anita, Etele, Kármen, 
Annamária, Csilla  
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Anita – az Anna és a Juanita 
(magyarul: Johanna) spanyol 
becézőjéből.  
Kármen – héber–spanyol eredetű; 
jelentése: kert.

2 155 éve, 1866-ban megnyílt a sétatéri tó szigetén a ki-
oszk, az odavezető keskeny fahídon 2 krajcárba került az 
áthaladás.

3 Csütörtök Cecília, Klotild  
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai 
Úrnapja

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő.

3

4 Péntek Bulcsú, Ildikó, Kerény  
Szt. Quiriniusz 
Nemzeti összetartozás napja

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

4 1920-ban e napon írták alá a versailles-i Nagy Trianon 
palotában az I. világháborút lezáró békeszerződést, mely 
alapján Magyarország elveszítette területének kétharmadát.

5 Szombat 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

6 Vasárnap Norbert, Szabolcs, Délia  
Szt. Norbert

Norbert – német eredetű; jelenté-
se: északi fény.

6

7 Hétfő Arianna, Grácia, Róbert, 
Szabolcs, Levente

Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 125 éve, 1896-ban született Kaposváron Nagy Imre politi-
kus, egyetemi tanár, az 1956-os forradalom miniszterelnöke 
és mártírja (†1958. június 16., Budapest). 
245 éve, 1776-ban Mária Terézia a piarista rendre bízta a 
kolozsvári „universitas” és intézményei vezetését.

8 Kedd Helga, Medárd  
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelenté-
se: hatalmas + erős.

8 Ha Medárdkor esik, 
akkor negyven 
napon át bősé-
ges részünk lesz 
csapadékban.

9 Szerda Annamária, Előd, Félix, 
Annabella  
Szt. Efrém

Félix – latin eredetű; jelentése: 
boldog.

9 80 éve, 1941-ben először tartottak Erdélyi könyvnapokat a 
Kolozsvár főterén felállított sátrakban; a legnagyobb könyv-
siker Janovics Jenő könyve, A régi Farkas utcai színház volt.

10 Csütörtök Margit, Diána, Gréta  
Szt. Margit

Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy.  
Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője.

10 Nedves, esős időt 
várj,  
mert Margit mindig 
bepisál.

11 Péntek Barnabás, Barna  
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

12 Szombat Adelaida, Józsa, Sebő, Villő, 
Virág, János

Villő – latin–magyar eredetű; 
jelentése: lomb.

12 100 éve, 1921-ben nyitották meg a város új strandfürdőjét 
a Malomárok mellett.

13 Vasárnap Antal, Anett, Antónia, Tóbiás  
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője.  
Antal – latin eredetű; jelentése: 
herceg, fejedelem, elöljáró.

13

14 Hétfő Elizeus, Hedvig, Herta, Valér, 
Vazul, Alpár

Vazul – görög–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: királyi.

14

15 Kedd Jolán, Modeszt, Vid, Viola, Zója  
Árpád-házi Boldog Jolán

Jolán – Dugonics András névalko-
tása; jelentése: jó leány (magyar); 
a viola virága (görög).

15 500 éve, 1521-ben hunyt el Esztergomban Bakócz Tamás 
esztergomi érsek, bíboros (*1442, Erdőd).

Ha Vid napján 
esik, nem lesz jó a 
termés. Ha azonban 
Vid világos (derült), 
bő termés lesz.

16 Szerda Arany, Benő, Jusztin, Jusztina Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

16 120 éve, 1901-ben leplezték le a Fellegvár oldalán felvezető 
sétány mentén a Stróbl Alajos készítette Erzsébet királyné 
mellszobrot.

17 Csütörtök Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: 
babérfa, babérkoszorú.  
Alida – német eredetű; jelentése: 
nemes.

17 120 éve, 1901-ben Mailáth Gusztáv Károly püspök a ko-
lozsvári Szentpéteren önálló római katolikus egyházközsé-
get létesített, első plébánosául Szekeres Józsefet nevezte ki. 
115 éve, 1906-ban tartották az utolsó évadzáró előadást 
a Farkas utcai kőszínházban: Katona József Bánk bánjának 
Gertrudis-szerepében Jászai Mari lépett fel. 
100 éve, 1921-ben a magyar nemzetgyűlés elfogadta a 
kolozsvári egyetem Szegeden történő ideiglenes letelepítését 
kimondó törvényt.

18 Péntek Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó.

18

19 Szombat Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19

20 Vasárnap Flóra, Keve, Rafael, Illés, 
Szilamér

Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít.

20

21 Hétfő Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs.

21 165 éve, 1856-ban született Liptóújváron Strobl Alajos 
szobrászművész (†1926. december 13., Budapest). 
45 éve, 1976-ban hunyt el Kolozsváron Csehi Gyula 
irodalomesztéta, kritikus (*1910. november 26., Szatmár). 
140 éve, 1881-ben született Szászvárosban Görög Ferenc 
történetíró, szerkesztő (†1970. szeptember 18., Kolozsvár).
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások
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tása; jelentése: jó leány (magyar); 
a viola virága (görög).
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Ha Vid napján 
esik, nem lesz jó a 
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Vid világos (derült), 
bő termés lesz.

16 Szerda Arany, Benő, Jusztin, Jusztina Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

16 120 éve, 1901-ben leplezték le a Fellegvár oldalán felvezető 
sétány mentén a Stróbl Alajos készítette Erzsébet királyné 
mellszobrot.

17 Csütörtök Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Laura – latin eredetű; jelentése: 
babérfa, babérkoszorú.  
Alida – német eredetű; jelentése: 
nemes.

17 120 éve, 1901-ben Mailáth Gusztáv Károly püspök a ko-
lozsvári Szentpéteren önálló római katolikus egyházközsé-
get létesített, első plébánosául Szekeres Józsefet nevezte ki. 
115 éve, 1906-ban tartották az utolsó évadzáró előadást 
a Farkas utcai kőszínházban: Katona József Bánk bánjának 
Gertrudis-szerepében Jászai Mari lépett fel. 
100 éve, 1921-ben a magyar nemzetgyűlés elfogadta a 
kolozsvári egyetem Szegeden történő ideiglenes letelepítését 
kimondó törvényt.

18 Péntek Arnold, Levente, Márkus Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.  
Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó.

18

19 Szombat Gyárfás  
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19

20 Vasárnap Flóra, Keve, Rafael, Illés, 
Szilamér

Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít.

20

21 Hétfő Alajos, Leila, Lujza, Olga, Dalma  
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs.

21 165 éve, 1856-ban született Liptóújváron Strobl Alajos 
szobrászművész (†1926. december 13., Budapest). 
45 éve, 1976-ban hunyt el Kolozsváron Csehi Gyula 
irodalomesztéta, kritikus (*1910. november 26., Szatmár). 
140 éve, 1881-ben született Szászvárosban Görög Ferenc 
történetíró, szerkesztő (†1970. szeptember 18., Kolozsvár).
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

22 Kedd Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus 
Szt. Tamás, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22 50 éve, 1971-ben hunyt el Kolozsváron Maksay Albert 
költő, író, műfordító, teológiai szakíró (*1897. június 7., 
Sopron).

23 Szerda Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23

24 Csütörtök Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 90 éve, 1931-ben hunyt el Budapesten Kuncz Aladár író, 
szerkesztő, kritikus, műfordító (*1885. december 31., Arad).

Ha előtte már éne-
kel a kakukk, olcsó 
lesz a gabona. / Ha 
Szent János bogara 
nagyon fénylik, jó 
idő ígérkezik.

25 Péntek Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25

26 Szombat János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

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

26

27 Vasárnap László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

27 975 éve, 1046-ban született Krakkóban I. (Szent) László 
Árpád-házi magyar király (†1095. július 29., Nyitra).

28 Hétfő Irén, Iringó, Levente  
A gyulafehérvári főszékesegyház 
felszentelése, Szt. Iréneusz

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

28

29 Kedd Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

29

30 Szerda Bese, Tihamér  
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30 280 éve, 1741-ben született Németújváron Batthyány Ignác 
püspök, a gyulafehérvári Batthyáneum alapítója (†1798. 
november 17., Gyulafehérvár).



447

K
A

LEN
DÁ

R
IU

M

JúNIUS

Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtés Népi időjóslások

22 Kedd Paula, Paulina, Krisztina  
Fisher Szt. János, Morus 
Szt. Tamás, Nolai Szt. Paulinusz

Paulina – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű.

22 50 éve, 1971-ben hunyt el Kolozsváron Maksay Albert 
költő, író, műfordító, teológiai szakíró (*1897. június 7., 
Sopron).

23 Szerda Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

23

24 Csütörtök Iván  
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. – a régi magyar Ivános 
rövidülése; 
2. – orosz eredetű; jelentése: Isten 
kegyelmes.

24 90 éve, 1931-ben hunyt el Budapesten Kuncz Aladár író, 
szerkesztő, kritikus, műfordító (*1885. december 31., Arad).

Ha előtte már éne-
kel a kakukk, olcsó 
lesz a gabona. / Ha 
Szent János bogara 
nagyon fénylik, jó 
idő ígérkezik.

25 Péntek Vilmos, Dorottya, Vilma, Viola Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

25

26 Szombat János, Pál  
Alexandriai Szt. Cirill

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

26

27 Vasárnap László  
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

27 975 éve, 1046-ban született Krakkóban I. (Szent) László 
Árpád-házi magyar király (†1095. július 29., Nyitra).

28 Hétfő Irén, Iringó, Levente  
A gyulafehérvári főszékesegyház 
felszentelése, Szt. Iréneusz

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.

28

29 Kedd Péter, Pál  
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.  
Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

29

30 Szerda Bese, Tihamér  
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30 280 éve, 1741-ben született Németújváron Batthyány Ignác 
püspök, a gyulafehérvári Batthyáneum alapítója (†1798. 
november 17., Gyulafehérvár).



2020–2021
JúNIUS448

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ

Irányelvek az Észak-Erdélybe bevonuló 
csapatok számára1

Budapest, 1940. augusztus 31.

777/Főv. hdm. 40. VIII. 31. szám.
303/b/2 gy.pk. 40. IX. 3.[1]

Toldalék. Irányelvek a megszálló csapatok számára

1. Huszonkét évi megszállás után a román uralom alól felszabaduló erdélyi 
magyar és székely testvéreink egyesülését a Csonkaországgal úgy területileg, 
mint hazafias szellem tekintetében is a bevonuló honvédség juttatja kifejezés-
re. A lakosság első benyomását a honvédség fellépésén át nyeri, és ezen át ítéli 
meg azt a szellemet, melynek részese lesz, amelyhez jövő magatartását szabnia 
kell.  Súlyt helyezek arra, hogy az elnyomatás hosszú évei után az Anyaország 
és Erdély első találkozásának alkalmával a honvédség bevonulását, fellépését 
és magatartását példás fegyelem, feltétlen rend és mintaszerű szervezettség jel-
lemezze! Minden honvédet töltsön el az a büszke és magasztos gondolat, hogy 
részese lehet eme történelmi cselekménynek. Minden egyes honvéd állandóan 
gondoljon arra, hogy az elnyomott erdélyi testvéreink előtt az Anyaországot kép-
viseli és jelenti: ezért mindenki úgy viselkedjék, hogy méltó legyen erre a büszke 
szerepre.

2. A bevonuló csapatok fellépése és magatartása imponáló tekintélyt kiváltó 
és tetszetős legyen. A csapatok a nagyobb helységeken rendezetten vonuljanak 
át. Menetkényelmeket a parancsnokok csak a nem lakott területeken engedjenek 
meg.

3. A csapatok fegyelmét akkor is meg kell tartani, ha a hazafias lelkesedés 
és ünneplés láza elragadná őket. Nyomatékosan figyelmeztetem a tisztikart és 
legénységet arra, hogy tartózkodjék a mértéktelen alkoholfogyasztástól, hangos 
mulatozástól, erkölcstelen tivornyáktól mind a nyilvános helyeken, mind ma-
gán és zárt tiszti társaságokban egyaránt. Minden ilyen természetű kifogásolha-
tó esetet a legszigorúbban fogok megtorolni. Ahol szükséges, szesztilalmat kell 
elrendelni. Megtiltom, hogy a tiszti és altiszti kar, valamint a legénység – az 
előfordulható árkülönbségekre való tekintettel – a felszabaduló terület esetleg 
olcsóbb árukészleteit magánfelhasználásra felvásárolja és a Kárpátalján és a Fel-
vidéken előfordult esetek megismétlődjenek. A parancsnokok közegeikkel az üz-
leteket ilyen tekintetben ellenőrizzék. A záróvonalnál a poggyászok átvizsgálásá-
ra utasítást adtam. Mindenki mindenütt fizessen a vásárlásaiért.[2] A felszabadító 
csapatok tagjai nem hivatottak arra, hogy a 22 éves múlt bűnöseivel szemben 
a megtorlást gyakorolják. A  csapatokat ki kell oktatni, hogy egyéni akcióktól 
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tartózkodjanak. Ha megtorlásra szükség lesz, azt a katonai közigazgatás szervei 
fogják végrehajtani. Egyéni bosszúk kielégítését meg kell tiltani és akadályozni. 
A parancsnokok az elhelyezési körletekben éjjel is sűrű járőrmenetekkel ellen-
őriztessék a rendet, és a fegyelmetlenkedőket azonnal vegyék őrizetbe. A triano-
ni határ jelzésére szolgáló határkövek, határjelek, sorompók, táblák stb. elmozdí-
tása, megrongálása tilos. Erre úgy a csapatokat, mint a lakosságot büntetés terhe 
mellett figyelmeztetni kell. A polgári közigazgatás és valamennyi egyéb közhi-
vatalban visszahagyott román tisztviselőt a helyén meg kell hagyni, ezek eltá-
volítása a csapatok részéről tilos. Az igazgatás minden ágának a megszervezése 
a katonai közigazgatás feladatkörébe tartozik. Bevonuláskor valamennyi tiszt, 
tisztjelölt és hasonló állású egyöntetű előírásos öltözetet és felszerelést viseljen. 
Zsávolyruhát és egyéb kényelmes öltözetet a parancsnokok csak a megállapí-
tandó végső menetcélok elérése után engedélyezhetnek. A tisztek és legénység 
rohamsisakjainak felillesztését ellenőrizni kell. A csapatok felvirágzását megen-
gedem, azonban a parancsnokok ügyeljenek arra, hogy az mindenkor a jó ízlés 
keretei közt maradjon.

4. A megszállás alatt fontosabb üzemek, műtárgyak, még le nem szerelt rob-
bantási előkészületek stb. őrzésére visszahagyott román katonákat meg kell óvni 
a lakosságban 22 év alatt felgyülemlett bosszúvágy esetleges kirobbanásaitól, 
gyalázkodásától vagy bántalmazásától, és leváltásuk alkalmával román területre 
való visszatérésükig azokat egy idegen állam fegyveres testületének tagját meg-
illető, megbecsülő bánásmódban kell részesíteni. Ott, ahol a megszállás alkalmá-
val magyar és román tisztek, altisztek közvetlen érintkezése szükségessé válik, 
a tárgyalási hangnem önérzetes, de semmi esetre sem fennhéjázó és pöffeszkedő 
legyen. A közúti közlekedésben, az él előnyomulásával egyidejűen, a baloldali 
közlekedést kell bevezetni.

5. A magyar és német nemzetiségű lakossággal a legnagyobb szeretettel és 
előzékenységgel kell bánni. A román és egyéb nemzetiségűekkel való bánásmód 
minden esetben kimért, korrekt és a magyar katonához méltó emberiesség jelle-
mezze. Az „oláh” megjelölést előttük ne használjuk, mert ez őket sérti. Ilyenkor 
a „román” szót alkalmazzuk. Esetleges ellenszegülést vagy fegyveres ellenállást 
a legnagyobb szigorral kell letörni, kíméletlenül megtorolni, különösen akkor, ha 
az román vagy kommunista elemektől indult ki. Általában a román lakossággal 
az érintkezést a legszükségesebb mértékre korlátozni kell, nehogy összetűzések-
re kerüljön a sor. A felszabaduló területen lakó német népcsoporthoz tartozók 
– a most kötött kisebbségi szerződésben biztosított jogaikra való tekintettel – a 
magyar honvédséget valószínűleg horogkeresztes zászlódísszel fogadják. A ho-
rogkeresztes zászlókat és az esetleges olasz lobogókat mint a velünk legbarátibb 
kapcsolatokat fenntartó tengelyhatalmak felségjelét, a  magyarsággal leglojáli-
sabban viselkedő népcsoport együvé tartozásának a kifejezőjét éppoly megbe-
csülésben és tiszteletben kell tartani, mint a magyar nemzeti lobogót. A német 
népcsoporthoz tartozók nyelvhasználatát tiszteletben kell tartani. Ott, ahol a 
német népcsoportnak fegyveres önvédelmi alakulatai vannak, azt a bevonuló 
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den körülmények között kerülni kell a lakosság javainak megrongálását és a 
harácsolást.

6. Annak érdekében, hogy a felszabadított területek lakossága a Csonkaország 
segíteni akarását érezze, megengedem, hogy a csapatok, vonatok és intézetek ott, 
ahol szükséges, végleges menetcéljuk elérése után segítsenek a polgári lakosság-
nak, különösen a mezőgazdasági munkák elvégzésében: főként olyan esetekben, 
amikor a román hadműveleti előkészületek okozta károkat kell jóvátenni. Ez vo-
natkozik elsősorban a sokat szenvedett magyarság kisembereire. Egyébként a 
megszállás befejezése után erre külön is intézkedem. Ott, ahol a lakosság élelme-
zéshiányt szenved, a honvédség segítő kezét éreztesse (maradékétkezés kiosztás 
stb.).

7. Azokban a helységekben, ahol a lakosság ünnepélyes fogadtatást készít elő, 
azt katonai részről megfelelően fogadni és viszonozni kell. Közvetlenül a triano-
ni határ átlépése előtt a csapatokat „Imához” kell vezényelni. A zene a magyar 
„Hiszekegy”-et játssza, azt követően pedig a Rákóczi-indulónak a Himnusz után 
előírt részét (ahol zene nincs, az  Ima-jelet kell fújni). Az  ima befejezése után 
a Náray-féle Erdélyi-induló hangjára kell a határt a biztosító részekkel átlépni. 
A zene a zömhöz csatlakozik az indulókat játszva, a csapatokkal együtt lépi át 
a határt. Ahol zene nincs, kürtszóra kell a határt átlépni. Az egyes helységek 
bejáratainál a magyar lakosság vezetői a csapatokat valószínűen üdvözölni fog-
ják. A menet folytonosságának fenntartására és a biztosításra való figyelemmel 
– ilyen helyeken – a biztosító csapatok nem állhatnak meg, hanem a legelöl haladó 
biztosító egységek parancsnoka egy tábori csendőrt hagyjon vissza, aki az üdvöz-
lők vezetőjének megmutatja, hogy kihez intézze szavait. Az üdvözlőbeszédre az 
oszlop parancsnoka néhány hazafias szóval válaszoljon, esetleg azon a nyelven, 
ahogy az üdvözlőbeszéd elhangzott. A helység bejáratánál történő üdvözlés után 
a parancsnok csapatai élén bevonul a helységbe. A bevonulás alatt a zene min-
denkor a Náray-féle „Erdélyi induló”-t játssza. Ahol zene nincs, a csapatok kürt-
szóval vonuljanak be a helységbe. A lakosság lelkesedésének és érzékenységének 
sértése nélkül a helységek vezetőit értesíteni kell, hogy az átvonuló csapatok 
ünneplése mellett – amennyiben szándékukban van – ünnepélyes fogadtatásban 
majd azt a csapatrészt részesítsék, amelyik huzamosabb ideig lesz a helységben 
mint megszálló csapat. A végső menetcélt elért csapatok a lakosság ünnepélyes 
fogadását előreküldött közegekkel szervezzék meg az alábbiak szerint: A csapa-
tok a helység főterére vonulnak. Felállítás után a zene a „Hiszekegy”-et játssza 
(ha zene nincs, a kürtösök az Ima-jelet fújják), a csapatokat „Imá”-hoz kell ve-
zényelni. Ima után fogadja a parancsnok a lakosság szónokának az üdvözlését. 
Erre a parancsnok vagy egy külön kijelölt tiszt rövid beszédben válaszol. Utána 
a csapatok tiszteletadást teljesítenek. A  parancsnok a lakosság felé tiszteleg a 
22 éven át kitartó hazafiasság megbecsülése jeléül. A zene a Himnuszt játssza (ha 
zene nincsen, a kürtösök a díszjelet fújják), azután a csapatok a Náray-féle Er-
dély induló hangjaira elvonulnak. Azokban a városokban és helységekben, ahol 
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a város ünnepélyes fogadást készít elő, az előreküldött rendezőtiszt kérje fel a vá-
ros társadalmának egyik vezető hölgytagját, hogy az ünnepség alatt egy szalagot 
tűzzön a helységet végleg megszálló legmagasabb egység (ezred, dandár, hadtest) 
parancsnoka zászlajára. A szalagot előre elkészítve, a rendezőtiszt viszi magával. 
Kívánatosnak tartom – erkölcsi okokból –, hogy lehetőleg minden bevonuló csa-
pat és magasabb parancsnok zászlaját díszítse egy-egy erdélyi város vagy hely-
ség szalagja. A zászlók feldíszítése az ünnepség sorrendjébe a válaszbeszéd után 
illeszkedjék be, amikor is a csapatnak tiszteletadásra való vezénylése mellett a 
zene a Himnuszt játssza. A kitűzött napi menetcélokat mindenképp el kell érni. 
Az ünneplések az előnyomulás ütemét nem gátolhatják. Ezért a parancsnokok az 
ünneplő helység megkerülésével, mellékutakon, a kijelölt menetcélig egységeket 
irányítsanak előre minden esetben, ha a fogadások a zöm előnyomulását a me-
netcél elérésének rovására befolyásolnák.

HL, I. hdt., 1940. 1. osztály, szám nélküli. 600–601. f. Gépirat-másolat.

[1] Utólag tollal rávezetve. 
[2] A Felvidékhez hasonlóan Észak-Erdélyben is érvényben maradt az úgy-

nevezett záróvonal, az egykori trianoni határ. Ezt csak fényképes igazolvánnyal 
lehetett átlépni, elsősorban a katonai közigazgatáshoz tartozó személyeknek, 
a kivételek között azonban több minisztériumi és honvédségi beosztott felesége 
is szerepelt, akik tömegével vásárolták fel a fehérneműket és háztartási eszközö-
ket. Erre vonatkozóan lásd: Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. 
Az első bécsi döntés és következményei. Budapest, 2014. 43–44.
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Győrffy János Márton elhatalmasodó Balaton-melléki magányát próbálta írás ré-
vén enyhíteni. Talán csak akkor kezdett hinni benne, hogy emlékirata számot 
tarthat a szélesebb közönség érdeklődésére és majdan kötetté áll össze, amikor 

bevezetőt írtam hozzá. A földrajzi távolságot felülíró világháló jóvoltából a tengerentúl-
ról én lettem az emlékezés elkészült részleteinek első olvasószerkesztője. Az Írisz-negyedi 
porcelángyár jelentős szerepet játszott a szerző életében. Itt az önéletrajzi regény vonat-
kozó részeit tesszük közzé.

Györffy János örökös harcot vívott a három évtizede letűnt rendszerrel, mindazokhoz 
hasonlóan, akik a szűkös életkörülményeket belügyi szigorral társító rendszer éveiben pró-
báltak megélni és az időszakot túlélni. Csatái nem voltak emlékezetesek, nem hadvezérek 
vettek részt benne, hanem sorkatonák, káplárok, elvétve egy-egy hadnagy vagy kapitány. 
Nem a rendszer ellen irányuló hadjárat volt, hanem az abszurd politikai rendszer kiskapu-
it kihasználó ügyeskedés, élelmes sakkhúzások sorozata. Eszköztárába tartoztak a gyári 
készletből való „ajándékozás”, a természetbeni csere, a megvesztegetés, a titkos bejáratokat 
megnyitó csúszópénz. Mert János pontosan azt tanulta meg, amit akkoriban érdemes volt: 
beszerezni a beszerezhetetlent, pótolni a szűkös keresetet, betegszabadsággal és némi sza-
badidővel megtoldani a szerény pihenőszabadságot, segíteni a családot és a barátokat, és a 
korlátozott lehetőségek szerint jól élni akkor, amikor e magától értetődő igényt a hatalmas-
ság politikai, ideológiai és főleg gazdasági eszközökkel korlátozta. Szerzőnk életfilozófiája 
a balkáni bölcsességből merített „élj, és másokat is hagyjál élni” tétel volt.

Az itt elmondottak, más őszinte emlékezésekhez hasonlóan, – minden szándékosság 
nélkül – végső soron a rendszer működésének rejtett mechanizmusát tárják fel, a rend-
szert működtető jellegzetes alakok parádés felvonultatásával. Vannak közöttük pöffesz-
kedő gyárigazgatók, jogkörükkel visszaélő kisebb-nagyobb hatalmú főnökök, a párt-lo-
vat megülő befutók, rosszindulatú, szenvtelen alakok, és persze nem hiányozhatnak a 
rendszer bérencei sem – a smucig feljelentők. De az emlékíró palettáján eleven személlyé 
válnak az áldozatok is: elbukott értelmiségiek, kis formátumú ügyeskedők, máról hol-
napra tengődő kétkezi munkások, a mértéktelen ivászat mámorába menekülő kisembe-
rek. Aki az írást elolvassa, megbizonyosodhat róla, hogy az író mind a haszonélvezők, 
mind az áldozatok világát egyformán jól ismeri. Részese annak, amit leír, és az évek 
távlatából – a részletekre odafigyelve – tudatosan tárja fel mindazt, amit az események 
idején talán tudattalanul élt át. Ha Tamási Áron jegyében adhatnék címet a kötetének, 
ezt választanám: János a szocializmusban. Győrffy János Márton mozgalmas Mikó-ut-
cai házában örökké történt valami. A barátok vagy akár távoli ismerősök tetszés szerint 
eljöhettek, italt többnyire hoztak magukkal, de mindennél fontosabb volt az egybegyűlt 
társaság, és az elmondott történetek. Az otthoni színes társasági életét feladva János 
kivándorolt Magyarországra. Úgy, hogy magával vitte kolozsvári szobáját és annak mik-
rokörnyezetét. Azok végigkísérték őt az ország egyik végétől a másikig, az osztrák határ 
melletti Egyházasrádóctól Gödöllőig, majd Balaton györökig, ahol most él.

A kisember életének remekbe szabott krónikája a porcelángyári emlékezés, élvezetes 
olvasmány azok számára, akik a korszakot átélték és a fiatalabb nemzedékhez tarto-
zóknak is, ha a szüleik-nagyszüleik sorsáról szeretnének közvetlen forrásból hallani.

 Lőwy Dániel
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Györffy János Márton

A magam módján építettem 
a szocializmust

Az  Írisz porcelángyárban, ahol szakmát tanultam, hozzávetőleg ezerötszáz 
ember dolgozott. Eleinte szerettem a mesterségemet, de később ráébredtem, 
hogy jól végzett munkával nem érvényesülhetek, ezért igyekeztem kerülni a me-
lót és a felelősséget. Több éven át normára dolgoztam a termelésben, méghozzá 
három váltásban. Végigdolgoztam a technológiai folyamat valamennyi szaka-
szát, a vasúton megérkezett kaolin lerakásától az ugyancsak vasúton elszállított 
késztermékig.

Szakmunkásként sikerült sok barát mellé egy-két ellenséget is szereznem, 
akik a következő években ott és akkor tettek keresztbe nekem, ahol és amikor 
csak tehették. Később a beszerzési osztályra kerültem, ahol hasznát vettem az 
iskolás éveim ismeretségeire épült sok beolajozott szolgálati kapcsolatomnak.

A porcelángyári pályafutásomhoz tartozik, hogy az egyik rosszakaróm „jó-
voltából” ötletszerűen dobáltak az egyik munkahelyről a másikra; hol két váltás-
ban, hol háromban dolgoztam, és volt olyan időszak is, amikor kizárólag éjszaka. 
A legtöbb időt a kemencéknél töltöttem, ahol a vagonokat raktam ki. A porce-
lánárut gyakorlatilag háromszor égetik. A nyersárut az első égetés során teljesen 
kiszárítják, majd zománcba mártják, és másodszor is kiégetik. Festés után követ-
kezik a harmadik égetés.

A  második égetést samotttégelyekben végzik, amelyek mérete megegyezik 
a porcelántermék méretével. Kisebbek-nagyobbak, könnyebbek-nehezebbek. 
A porcelántárgyakat alagútkemencében égetik, a samotttégelyeket kis vagono-
kon szállítják; 16-18 ilyen vagont raktam le és fel nyolc órán át. Így napi nyolc-tíz 
tonnát mozgattam.

A munkahely klímája nem volt kimondottan „egészséges”. A  terem hőmér-
séklete télen +30 fok körüli volt, de a munkavégzés helyén, vagyis a vagonok 
mellett elérte a negyven fokot. Vastag bőrkesztyűben dolgoztunk, meztelen fel-
sőtesttel, vékony vászonnadrágban. A tégelyekben levő tányér olyan forró volt, 
hogy nemegyszer megsütöttem benne a tízóraira hozott szalonnát. Nyáron a hő-
ség szinte elviselhetetlenné vált. Szellőztetőberendezések léteztek ugyan, de nem 
működtek, vagy mert elromlottak, vagy csupán az árammal takarékoskodtak. 
A port meg sem említem, tisztára szilikózist jelentett. Ezért naponta járt nekünk 
egy liter tej és szódavíz. A gyárban volt szódavíz-töltőállomás, ahol Sántha Béla 
volt a töltőmester és munkás egy személyben. Gyakran előfordult, hogy a dél-
utáni váltásban dolgoztam, és a kollégáknak nagyon ihatnékjuk támadt. Senki 
sem mert italt behozni a gyárba, mert a kapunál nagyon szigorú ellenőrzés folyt. 
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Ezért vacsoraszünetben átugrottam a gyár kerítésén, egy ismerőstől vásároltam 
öt liter bort, és visszaszöktem a gyárba. „Sántabéla” fröccsként a szódásüvegje-
inkbe töltötte. Két óra múlva az egész társaság virágos jókedvre derült. A mér-
nök, aki mindig utánunk leskelődött, és természetesen besúgott a vezetőségnek, 
nem bírt rájönni, hogyan történhetett, merthogy ő mindvégig ott volt, és csak 
szódavizet ittunk, szabályos szódásüvegből.

E „kellemes” munkahelyen a munkásosztály krémje dolgozott; mindenki ki-
sebbségi, a mestert is beleszámítva; én voltam az egyetlen büntetlen előéletű. 
Több évig dolgoztunk együtt, és elmondhatom, hogy sohasem volt bajom velük. 
Egy emberként csináltuk végig a marhaságokat, és szenvedtük el a következmé-
nyeket is.

Szombati napokon nagyon nehezen bírtam a délutáni váltást. A haverok mind 
bulizni mentek, én pedig a gyárban rohadtam. Egyetlenegyszer kértem kilépőt; 
őszintén elmondtam, hogy egyik barátnőm esküvőjére szeretnék elmenni, de 
megtagadták. Többet soha hivatalos kilépőt nem kértem, ledolgoztam az első 
négy órát, majd átugrottam a kerítést és elmentem bulizni. Persze megbüntet-
tek, de egy hónapban négy szombat volt, büntetni pedig csak egyszer tudtak. 
Igazolatlan napot meg nem adhattak, mert négy órát ledolgoztam a nyolcból, és 
mielőtt leléptem volna, a normát teljesítettük, vagyis a vagonokat mind leraktuk. 
Így teltek el a termelésben ledolgozott éveim.

Később rám kacsintott a szerencse: a rosszakaróm átment egy testvérválla-
lathoz, és attól fogva többé nem szállt „átok” a fejemre. Éppen volt üresedés a 
beszerzési osztályon; jelentkeztem az állásra. A beszerzés főnökével régen együtt 
kirándultunk, és a volt mesterem beprotezsált, így felvettek.

A beszerzés egyetlen pozitív oldala abban állt, hogy a vállalaton kívül foly-
tattam, így munkavégzés mellett, előtte vagy utána, mindig maradt idő a ma-
gánügyek intézésére is. Az éttermeket, kocsmákat, mozikat kerültem, mert ott 
a vezetőség megláthatott volna. Ők is tekeregtek, csak tőlük senki sem kérte 
számon. A beszerzési pályafutásom kezdetén, az időjárás függvényében a Her-
bák strandra jártam, gombát szedtem, vagy nőztem. Mindez kellemes volt, főleg 
munkaidőben. Öcsi barátommal kertet béreltünk, és zöldséget termesztettünk 
benne. E kertek az Írisz-telepen voltak, a téglagyár és a Zöld Béka nevű kocs-
ma mögötti domboldalon. A porcelángyárból alig negyedóra alatt gyalogoltunk 
ki oda.

Öcsivel sikeresen összedolgoztunk. Hamarosan rájöttünk, hogy sokkal „ha-
tékonyabban” tudunk tekeregni, ha ugyanazon anyagok beszerzésére szakoso-
dunk. Addig lobbiztunk, ameddig sikerült ezt elérnünk. Magunkra vállaltuk a 
legkényesebb, legnehezebben beszerezhető, legtöbb „ajándékot” igénylő nyers-
anyagokat. Ez azért is kedvező volt, mert mindenki tudta, hogy a beszerzésük 
„áldozatot” követel.

Tény, hogy néhány évig rengeteget dolgoztunk, olykor napokra valósággal be-
költöztünk a szomszédos papírgyárba, ahol a porcelán csomagolásához szükséges 
dobozokat készítették. Olyankor a nap azzal kezdődött, hogy egy-két teherautót 
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s. k. megraktunk dobozokkal vagy kartonlapokkal, majd beküldtük a gyárba. 
Miután ezzel végeztünk, Öcsi is, én is elindultunk a világ négy égtája felé, hogy 
intézzük az összes többi halasztást nem tűrő ügyet.

A beszerzési iroda személyzete a következőkből állt: beszerzési főnök (köz-
gazdász), a  helyettese (a párttitkár), továbbá három-négy technikus, és mind-
egyik technikusnak egy-két beszerző dolgozott. Nagyritkán előfordult, hogy kü-
lönböző jogcímen prémiumot utaltak ki a beszerzőknek. Ennek jelentős, olykor 
az összeg 70 százalékig terjedő részét vissza kellett adni. A kapzsiságnak nem 
volt határa.

Állítom, hogy porcelánt soha nem adtam el pénzért, de minden mást igen. 
Tény, hogy soha nem értek lopáson, rendőrségi ügyem ilyen okból nem szárma-
zott. Másból – sajnos – nem is egy. A lényeg, hogy szép lassan mindenkit lefizet-
tünk, megajándékoztunk, elláttunk mindennel, amire csak szüksége volt, ami 
által nélkülözhetetlenné tettük magunkat. Ápoltuk a kialakított kapcsolatokat, 
odafigyeltünk, kinek mikor van valamilyen családi évfordulója vagy bárminemű 
kötelezettsége, és rögtön „segítettünk”. Ennek köszönhetően bármikor bármit 
el tudtunk intézni, akár otthonról telefonálva is. Bárki ugrott, ha kértünk tőle 
valamit. Olyan ügyekben is sikeres voltam, amelyekben az igazgatóm nem.

Egyik év végén annyira nem volt benzin, hogy a gyári gépkocsik tankja úgy-
szólván kiszáradt. Az igazgató reggel kiadta az utasítást, hogy bármilyen áron, 
de azonnal szerezzünk üzemanyagot. Elmentünk Öcsivel az üzemanyag elosztó 
vállalat igazgatójához, akinek az előszobájában a megye valamennyi gyár- és 
vállalatigazgatója várakozott ugyanarra, amire mi. Az  akkori viszonyokat jel-
lemzi, hogy magánszemélyek havi 20 liter benzinre kaptak jegyet, és az egyik 
hét végén csak a páros, a következőn pedig csak a páratlan rendszámú autók 
közlekedhettek.

Egyszer csak feltűnt a gyárunk kereskedelmi igazgatója. Bement az elosz-
tó igazgatójához, néhány perc múlva pedig maréknyi benzinjegyet szorongatva 
távozott. Délre mi is sorra kerültünk, de közölték, hogy mind a benzin, mind a 
gázolaj kifogyott, próbálkozzunk újév után.

A  gyárba visszatérve nyomban berendeltek a vezérigazgatóhoz, ahol meg-
jelent a kereskedelmi igazgató és a főnököm is. Jelentettem, hogy nem jártunk 
sikerrel; bár egész délelőtt ott voltunk, az egész megyéből senki sem kapott ben-
zint. Különben is: rajtunk kívül csupa igazgató várakozott az előszobában. Meg-
jegyeztem, hogy a kereskedelmi igazgató is ott járt, de csak magának szerzett 
benzinjegyet, mivel „a gyár a seggét sem érdekli”. Mindhárman elkezdtek üvöl-
teni, hogy szemtelen vagyok, amire jogos felháborodással visszapofáztam, majd 
úgy bevágtam magam mögött az ajtót, hogy kiesett a keretéből. Kifele menet 
rájöttem, mekkora marhaságot csináltam, mert ezért bizony kirúghatnak.

A hátsó kaputól felhívtam a köszörűkőgyári barátomat, aki üzemanyagokért 
felelt. Tudtam, hogy van még raktáron háromhordónyi benzinjük; egyet kölcsön-
kértem, merthogy különben elbocsátás fenyeget. Nagy kockázatot vállalt értem; 
hivatalos papírok nélkül maga hozta át a hordó benzint, mert nekem nem volt 
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mivel utánamennem. Délután két órára a benzin megérkezett a raktárba. A kö-
vetkező év azzal kezdődött, hogy fegyelmit kaptam, de nem rúgtak ki.

Öcsivel mindenhova együtt mentünk, de csak egyikünk járt el hivatalos ér-
dekben, a másik a magánügyeit intézte. Amikor valami nagyon sürgős volt, te-
lefonon elértük egymást. Megesett, hogy a főtéri újságárus néni közvetítésével 
üzentünk egymásnak. Reggel megállapodtunk, mikor találkozunk újra, majd 
útjaink szétváltak. Délben a gyár nagy raktárában számoltunk be egymásnak. 
Ameddig felértünk az irodába, volt időnk egyeztetni a mesét arról, mivel töltöt-
tük a napunkat. Több ismerősünk is úgy vélte, közös címert kellene készíttet-
nünk: Zöld mezőben két kövér ember áll és hazudik. Mármint Öcsi és én.

Egyik évben kereken kétszáz napot hiányoztam otthonról. Az  is előfordult, 
hogy egyazon napon kétszer jártam Bukarestben. Éjszakákat virrasztottam át be-
döglött motorú kocsikban, másfél méteres hóban, mínusz tizenöt fokos fagyban. 
Előfordult, hogy a teherautóban több milliót érő áruval, amelyért aláírásommal 
vállaltam felelősséget, üzemanyag nélkül, pénz nélkül és reménytelenül a hava-
sokban rekedtünk, és vártuk, hogy majd csak megsajnál minket valaki, és segít. 
Több kiló arany- és platinafestékkel utazgattam egyedül éveken át, noha fegyve-
res kíséret nélkül még egy fél kilót sem lett volna szabad hivatalosan szállítani. 
Rengeteg hasonló rossz emlékem van. Szerencsére nagyobb baj nélkül átvészel-
tem az időszakot.

De nézzük a dolgok szebbik oldalát is. A cég pénzén, a cég kocsiján, mun-
kavégzés közben ellátogattam a moldvai kolostorokhoz, jártam Jászvárosban, 
amikor az olimpiai lángot stafétával vitték át a városon Moszkva felé. Többször 
is voltam a cég költségén a tengerparton egy-két napot fürödni, és a gyár állta a 
kéthetes nászutamat is Maroshévízen.

Az utóbbiról bővebben szólnék. A gyár laboratóriumi eszközöket, mozsarakat 
és tégelyeket is gyártott, amiket lécládákba csomagoltak, faforgács közé. A ládá-
kat egy Maroshévíz melletti fafeldolgozó üzemben gyártották. Mivel sok megren-
delésük volt, a ládák szállítása akadozott. Magyar húsvét előtt egy nappal utasí-
tottak, hogy azonnal utazzam oda, és oldjam meg a kérdést. Második feleségem 
ügyvédként szabadidő dolgában maga döntött. A kiszállás halasztható lett volna, 
kiszúrásnak szánták, hogy ne lehessek otthon húsvétkor. Elutaztunk Erzsébettel, 
de négy napig nem volt kivel beszélnünk, mert ott kizárólag magyarok dolgoz-
tak, akik rendesen megtartották az ünnepet. A kommunikációs lehetőség szinte 
hiányzott. A strand melletti kemping egyik faházában laktunk; a portán egyetlen 
kurblis telefon volt, a másik a fatelepen működött. A kimenő hívás Maróshévízen 
keresztül hármas kapcsolással ért el Kolozsvárra. A vállalattól viszont gyakorla-
tilag nem érhettek el.

Érkezéskor a fatelep főnökének átadtam a húsvéti „ajándékomat”, és meg-
egyeztünk, hogy amint az árut elindítja, a vagon számát bediktálja a kemping 
kapusának. Reggelenként, mielőtt tekeregni mentünk, felhívtam a vállalatot, 
bediktáltam a vagon számát és panaszkodtam, mennyire nehéz ott az életem. 
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Olyankor telefonáltam, amikor tudtam, hogy a beszerzés főnöke a reggeli gyűlé-
sen vesz részt, a kereskedelmi igazgató irodájában.

Többször hagytak hazarendelő üzenetet a deszkaüzemben, ami hozzám „nem 
ért el” csak akkor, amikor az asszonnyal meguntuk az ottlétet, és a zsebpénzünk 
is kifogyott. Beszüntettem a ládaszállítást és hazamentünk Kolozsvárra. Nagy 
botrány lett, de azzal védekeztem, hogy semmilyen visszarendelő üzenetet nem 
kaptam meg. Annyi láda érkezett a gyárba, hogy sajnos tíz évig nem utazhattam 
újból Maroshévízre.

Rengeteg jó poénos esetünk volt, amin nagyokat nevettünk. A legjobban egy-
más kárán, butaságán, tájékozatlanságán, oda nem figyelésén derültünk, az em-
beri gyarlóságról nem is szólva. Érdekes, izgalmas, sikerélményekben gazdag 
volt a tizenegynéhány év, amit a beszerzési osztályon lehúztam. Élettapasztalat 
szempontjából is jó iskola volt.
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De Gerando 
Antonina 
(1845–1914)

2014-ben sem Magyarországon, sem 
Erdélyben, sem Kolozsváron nem sike-
rült méltóképpen megünnepelni a kiváló 
pedagógus, író és műfordító De Gerando 
Antonina halálának 100. évfordulóját. 
A  magyar pedagógia történetében azt a 
De Gerando Antoninát hallgatták el mél-
tatlanul, aki a nemzeti nőnevelés vezér-
alakja volt, aki nagyanyja testvérének, 
Brunszwick Teréznek és nagynénjének, 
Teleki Blankának nyomában a modern nevelés útját járta. A Házsongárd Alapít-
vány ezt a mulasztást próbálta helyrehozni 2016-ban, a KMN rendezvénysoro-
zatába ékelt megemlékezéssel, emlékhely létrehozásával és annak ünnepélyes 
felavatásával.

De Gerando Antonina Párizsban született. A magyar érzelmű család életé-
ben fordulópontot jelentett az 1848–49-es forradalom és szabadságharc. Francia 
arisztokrata édesapja, Auguste de Gerando fegyverrel is harcolt a magyar sza-
badságért. Apja korai halála után édesanyjának, Teleki Emmának menekülnie 
kellett. Visszatért Párizsba, ahol tudatosan modern gondolkodású, múltat isme-
rő és jövőt fürkésző személyiséggé nevelte gyermekeit. Antonina a Sorbonne-on 
szerzett képesítésével hazájául Magyarországot választotta.

Budapest után 1880-ban Kolozsvár városa meghívta az újonnan alapí-
tott Felsőbb Leányiskola igazgatójának. Huszonöt éven keresztül vezette azt 
az iskolát, amelyet még 1914-ben bekövetkezett halála után is hosszú ideig 
„Dezserándó”-ként emlegettek. Idézem vallomását a városhoz és az iskolához 
fűződő kapcsolatáról:

„Amint én Kolozsvár városé vagyok, éppen úgy mondhatom, hogy ezen ko-
lozsvári felsőbb leányiskola az enyém, mert én teremtettem és életemnek 25 
legtevékenyebb, legerőteljesebb, legtermékenyebb évén át, minden erőmet, 
minden gondolatomat, minden törekvésemet ennek szántam. Úgy is szeretem 
ezen iskolát, mint ahogy a művész szereti alkotását, mint ahogy az anya szereti 
gyermekét.”
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A neveléstudománnyal kapcsolatos el-
veit művei és tettei tükrözik: a  leányok-
nak is teljes körű képzést kell nyújtani, ne-
kik is megtanítható valamennyi tantárgy. 
Gyűlölte a külföld utánzását az iskolák 
fejlesztésében, azt akarta, hogy a magyar 
iskolát a nemzeti követelményeknek meg-
felelően alkossák meg. Tudta és hirdette, 
hogy a „tanítók és tanárok kérdése a leg-
fontosabb, valódi életkérdés minden or-
szágra nézve”. Vallotta, hogy a nemzetet 
csak úgy lehet műveltté tenni, ha a taní-
tás a lelkek mélyéig hatol; ha a tanárok 
nem merev szisztémákhoz ragaszkodnak, 
hanem igazi élettel töltik meg az isko-
lát. Mindenekfölött hitt a szeretet nevelő 
hatalmában.

Egyetlen mondatába sűrített pedagógi-
ai hitvallása a mának és mindnyájunknak 

üzenet, útmutatás: „Mert ha van valami, ami föltétlenül előbbre viszi a nemze-
teket, minden korban, minden égöv alatt, az: a szeretettel végzett munka!”

De Gerando Antoninával szemben Kolozsvár és Erdély magyar közösségének, 
különösen pedig női társadalmának nagy tartozása van. Nemcsak elfelejtette a 
kiváló pedagógust, iskolaalapítót, hanem még temetkezési helyét is veszni hagy-
ta, amikor 1978-ban De Gerando Antonina házsongárdi sírját felszámolták, elad-
ták, szép sírkövéről a nevét lecsiszolták, exhumált maradványait pedig, koporsó 
nélkül, a lutheránus temető bejáratával szembeni oldalba helyezték el.

A nagyszerű asszony emlékét csupán egy jelentéktelen, málladozó táblácska 
őrizte mindaddig, ameddig a Házsongárd Alapítványnak régi álma is teljesül-
hetett: sikerült új emlékkövet állítania De Gerando Antoninának, méltó emlék-
hellyel adóznia áldozatos úttörő munkájának, emberi nagyságának.

A  sírhelyet a romániai evangélikus-lutheránus egyház adta, a  régi kő min-
tájára megújult sírkő Gergely Zoltán szobrászművész munkáját dicséri. Az em-
lékhely létrehozásának minden költségét Magyarország Miniszterelnökségének 
Nemzetpolitikai Államtitkársága biztosította, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
révén. Az évről évre ismételten nyújtott támogatásnak köszönhető, hogy a Há-
zsongárdi temetőben az előttünk járóknak, az igazi példamutatóknak emlékét a 
holtak birodalmából is visszahozhatjuk, felmutathatjuk. Reményeink szerint a 
szépen rendbe tett környezetben De Gerando Antonina földi maradványai végső 
nyugalomra leltek.
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Június 1-jén terebesi Hory Béla (1846–
1909) író születésének a 175. évforduló-
ja köszönt ránk. A Lutheránus temetőben 

szép címeres klasszicizáló sírban nyugszik: a fel-
irat azt tudatja, hogy Kolozs vármegye árvaszéki 
elnökeként tisztelték. Emellett azonban elbeszé-
léseket írt, összeállította az 1848–49-es magyar 
szabadságharc naplóját, albumot, hetilapot szer-
kesztett. A testvére volt a bánff yhunyadi temető-
ben pihenő Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkának 
(1843–1910), aki főleg Kalotaszeg népművésze-
tének felkarolásával tűnt ki, „Kalotaszeg nagy-
asszonyaként” is emlegetik.

Június 2-án Kócsi Károly (1829–1871) ter-
mészettudós tanárra emlékezünk halála más-
fél százados évfordulóján. Árva gyermekként 
csak nehezen tudta tanulmányait elvégezni 
szülővárosa, Kolozsvár Református Kollégiu-
mában. A  forradalom idején részt vett Vasvári 
Pál havasi hadjáratában, csodával határosan 
menekült meg. 1850-ben Mikó Imre fi a mellé 
fogadta nevelőnek. Ezalatt elvégezte a teológiát, 
s Mikó Ádám kíséretében eljutott Berlinbe 1855-
ben, ott a kémiában szakosodott. A  következő 
év őszén hívja meg a kolozsvári tanintézet se-
gédtanárul, 1860-tól „a természettudományok 
rendes tanára”, mint sírfelirata is jelzi kopott 
törtoszlopos kövén a II. C parcella keleti szélén. 
Gyümölcstermesztési kézikönyvet állított össze 
néptanítók és gazdák számára Községi faiskola
címmel, melyet a minisztérium is jutalmazott. 
Fiatalkorában verselgetett.

Június 4-én Márton János (1921–1998) 
színész-rendező lenne százéves. A  II. A parcel-
lában E. Kovács Gyula sírjába temették. Fel-
iratát a régi fejkőhöz illesztett táblára vésték, 
rajta Szervátiusz Jenő faragta portréja is látha-
tó, alatta a Bánk bánból vett idézet: „HA MÁST 
NEM ADHATSZ, ÚGY ANNÁL, KINEK ADSZ, MÉG 
SZEGÉNYEBB VAGY”. BÁNK BÁN – TIBORC. A leg-
sikeresebben Tiborcot személyesítette meg, de 
volt Balga, Svejk és Ludas Matyi is. A Székely-
földről őstehetségként hívta Szentimrei Jenő 
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1946-ban Kolozsvárra, s attól fogva 1984-es nyugdíjazásáig a színház alapembere 
volt. Közben 1951-ben jogi diplomát szerzett. Írt egyfelvonásosokat, s Jókai-regé-
nyeket dolgozott át színpadra.

Június 7-én múlik el egy negyed század Szabó Dezső (1925–1996) unitárius 
lelkész, egyháztörténész halála óta. 1950-ben szerzett diplomát a Protestáns Teo-
lógiai Intézetben. A lupény–vulkáni, majd a nagyajtai egyházközségekben szolgált. 
Ő is az 1956-os forradalmat követő kirakatperek áldozata lett. 1959 januárjában 
tartóztatták le, s „rendszer elleni szervezkedés” vádjával 20 évre ítélték. Szamos-
újváron és a Duna-deltában raboskodott, 1964-ben engedték szabadon. 1965-től 
Komjátszegen, 1970-től Kolozsvárt volt pap. 1993-ban nyugdíjazták. Részt vett 
a Keresztény Magvető szerkesztésében, tanulmányai főleg a kolozsvári unitárius 
templom és egyházközség múltjára vonatkoznak. Sírja a III. A parcellában.

Június 19. Balogh Edgár (1906–1996) halálának is a negyedszázados évfor-
dulója. Temesváron született szász eredetű családból, 1926-tól viseli a Balogh 
családnevet. Iskoláit Pozsonyban, az egyetem fi lozófi ai szakát Prágában végez-
te. Szlovákiában a baloldali ifjúsági mozgalomban indult, miután 1935-ben on-
nan kiutasították, Kolozsvárt telepedett le. A Korunk munkatársa lett, több lapot 
szerkesztett. Közben 1940 őszétől Kalotaszentkirályon tanítóskodott egy ideig. 
1944 őszén a Világosság című kolozsvári napilap egyik alapítója és főszerkesztője 
marad 1948-ig. Ebben az évben lesz a Bolyai Egyetemen a publicisztika taná-
ra. A következő évben már rektor, rövidesen koholt vádak alapján letartóztatják, 
s csak 1956-ban rehabilitálják. A Korunk 1957-es újraindulásától kezdve annak 
főszerkesztőhelyettese. Utolsó évtizedeit a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
szerkesztésének szentelte. Számos kötet publi-
cisztikai írást, visszaemlékezést tett közzé. Sírja 
a Lutheránus temetőben található.

Június 22-én a félszázada elhunyt Mak say 
Albert (1897–1971) költőre és teológiai tanárra 
emlékezünk. Sopronban született, a  kolozsvári 
Református Kollégiumban érettségizett 1915-
ben. Az  egyetem orvosi karára iratkozott be, 
ahol öt félévet végzett 1919-ig. Az egyetem elvé-
tele miatt nem folytathatta ez irányú tanulmá-
nyait. Párhuzamosan a református teológiára is 
járt, s  ott 1920-ban szerzett lelkészi képesítést. 
1923–1925 között amerikai egyetemeken tanul, 
majd hazatérve 1925-től a református Teológiai 
Fakultáson az újszövetségi tudományok profesz-
szora lesz 1959-es nyugdíjazásáig. Egyházi la-
pokat szerkeszt, teológiai tanulmányokat közöl. 
Bekapcsolódik az irodalmi életbe, verseskötete jelenik meg, a helikoni találkozók 
meghívottja lesz. Elsők között tolmácsolja magyarul az amerikai négerek költésze-
tét. Sírja az I. A parcellában, a főkapuhoz közel fekszik.
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Mohács után

A király szőke fején a sisak, 
Tomory vasmarkában a kereszt, 
Maroknyi had halálra szánt szíve: 
Irgalmat nem találtak.
Mohács felett olyan csillagok álltak.
Testvér, ne kérdezd, hogy ki volt hibás, 
Főúr, főpap, jobbágy vagy köznemes? 
Mindenki bűnös volt és senki sem, 
Hidegen hirdették a csillagok:
E nemzedéknek nincsen kegyelem.
E nemzedék lelkében meghasonlott, 
És azért érett meg a lehullásra: 
Teste darabokra vágattassék, 
Szegeztessék az idő kapujára. 
Órája ütött és napja leszállt.
Éjszaka jön, százötven éves éj.
S ki éjben születik majd, mit csináljon? 
Dolgozzék, imádkozzék, tűrjön, várjon, 
S a sírba is reménysugárral szálljon, 
Ha könnyel sózott kenyerét megette.
Mert változnak a csillagok felette.

   Kolozsvár, 1926. augusztus
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In memoriam Vizi Imre (1937–2020)

Akár kvízkérdés is lehetne, hogy me-
lyik erdélyi magyar kosárlabdázó dobott 
24 pontot NBA-játékosokból álló ameri-
kai csapat ellen. A válasz: Vizi Imre, akit 
2020. június 2-án, 83 éves korában vesz-
tett el a kolozsvári sportélet.

Bár a fi atalabb nemzedékek elsősor-
ban a Báthory István Elméleti Líceum 
tanáraként és aligazgatójaként ismerték, 
Vizi Imre sportolóként is legenda volt. Ti-
zenhét szezonon át, 1957 és 1974 között 
játszott az élvonalban az Universitatea 
színeiben, közel kétszáz alkalommal sze-
repelt a korosztályos, egyetemista és ro-
mán válogatottban. A  román válogatott 
tagjaként vett részt az 1959-es isztambu-

li Európa-bajnokságon, ahol csapata a nyolcadik helyen végzett. Pedig ahogy 
2017-ben, a Kolozsvári Magyar Napokon szervezett közönségtalálkozón mesélte, 
„a bukaresti válogatók akkoriban sem igen kedvelték a vidékieket, különösen, ha 
véletlenül magyar is volt az illető”.

Legemlékezetesebb mérkőzését 1964-ben, a sétatéri stadionban felállított sza-
badtéri pályán, a Romániában turnézó amerikai profi  NBA-csapat ellen játszotta, 
a román válogatott kapitányaként és legjobb játékosaként, ekkor szerezte a nyi-
tómondatban említett 24 pontját.

Vizi Imre még a sporttörténelem romantikus korának egyik utolsó tanúja 
volt, aki nem ultramodern csarnokokban, hanem pályafutása jelentős részében 
az időjárás viszontagságainak is kitett szabadtéri pályákon edzett és versenyzett. 
Közben pedig matematikusi diplomát szerzett, és visszavonulása után előbb a 
19-es iskola (a mai Apáczai Csere János Líceum), majd a 3-as Matematika–Fi-
zika, jelenleg Báthory István Líceumban tanított. Előbbinek igazgatója, utóbbi-
nak aligazgatója is volt, a kosárlabdatudását pedig immár a legendás tanár–diák 
mérkőzéseken villantotta meg, amelyeknek időskorában is főszereplője volt. 
Nyugdíjba vonulása után szakadt el az oktatástól, alapítványok létrehozásával és 
vezetésével, fáradhatatlan szervezőmunkával segítve a kolozsvári magyar közép-
iskolai oktatást. Sportsikereit 1998-ban a Külhoni Magyar Sportcsillagok I. Világ-
találkozóján díszoklevéllel ismerték el, 2005-ben pedig iskolaszervezői munkája 
elismeréseként Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki.
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Levente bácsi

Ha valaki körbekérdezne a nyolcvanas–kilenc-
venes években Kolozsváron érettségizettek köré-
ben, hogy szerintük ki volt diákéveik alatt a Ma-
gyartanár, így nagy M-mel – szinte biztos, hogy a 
megkérdezett habozás nélkül rávágná: Tibád Le-
vente. Vagy, ahogy diákjai nevezték: Levente bácsi. 
A  mostani Báthory István gimnáziumban (koráb-
ban 3-as számú Matematika–Fizika, még korábban 
11-es Líceumban) tanított, de híre és neve messze 
túlszárnyalta a Farkas utcai iskola vén falait. Ko-
lozsvár magyar fi ataljai körében legendás tanár volt, történetei, gesztusai, egész 
személyisége része volt a városi diákfolklórnak. Nincs ugyan róla statisztika, de 
volt tanítványai visszaemlékezéseiből kiindulva szép számmal vannak olyanok, 
akik neki köszönhetően kezdtek el behatóbban irodalommal foglalkozni, válasz-
tottak humán értelmiségi pályát. Irodalomórái felejthetetlenek voltak: szuggesz-
tív előadásmódja, a mű iránti rajongása, alázata, bámulatos lexikális tudása min-
denkit magával ragadott.

Azt még tanítványai is kevesen tudták róla, hogy a rendkívül karizmatikus ta-
nár komoly kutatómunkát végző nyelvész, helynévkutató is egyben. Szülővárosa, 
Székelyudvarhely és környéke fontos szerepet játszott tudományos munkásságá-
ban, habár egyetemi éveit, majd tanári pályájának két legmarkánsabb évtizedét 
is Kolozsváron töltötte.

Miután származása miatt a kommunista rezsim megakadályozta, hogy – ér-
demeinek és tanárai óhajának megfelelően – egyetemi karriert fusson be, 
Érbogyoszlón, majd Tordatúron volt általános iskolai tanár. Tordatúri évei alatt 
összegyűjtötte és közölte a falu helyneveit; később a Fehér-Nyikó mente falva-
inak helynévanyagát kutatta, ebből írta doktori értekezését. Székelyudvarhely 
régi utcaneveit, majd a Nyikó mente vízneveit és növényneveit is összegyűjtötte. 
Önálló kiadásban jelent meg a Székelyudvarhely – Jézus Kápolna című írása.

Kiadásra vár szülővárosa 19. század végi életének dokumentált története, va-
lamint a Növénynevek a helynevekben című tanulmánya.

Tibád Levente, tanítványainak Levente bácsi, a hivatalos dokumentumok sze-
rint 1936. január 6-án született Székelyudvarhelyen, és 2020. április 17-én hunyt 
el Kolozsváron. A koronavírus-járvány okozta intézkedések miatt csendben, va-
lósággal visszhang nélkül zajlott le temetése. Más időkben százak, ezrek kísérték 
volna utolsó útjára. Mindez azonban nem változtat a tényen: Erdély egyik leg-
markánsabb, legnagyobb hatású mester tanáraként marad meg emléke.
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Vanília

Nagyon aromás, rendkívül kellemes ízű és illatú fűszer, tulajdonképpen egy 
különleges orchideafajta, amelynek hazája a meleg égöv alatt található. Felhasz-
nálása igen sokoldalú, a vaniliarudat egészben vagy porrá zúzva teszik az ételbe. 
Vaníliarúd, vaníliakivonat és vaníliáscukor formájában kapható. Egy zacskó (9 g) 
vaníliáscukor hozzávetőleg 1-2 teáskanál kivonattal vagy 2-4 centi vaníliarúddal 
helyettesíthető. Majdnem minden édességhez illik, a fagylaltoktól kezdve a likő-
rökig. Gyümölcslevesbe, mártásba is igen fi nom. A vanília a sáfrányt követően a 
második legdrágább fűszer a világon.

Vörösáfonyás 
almakrémleves

Hozzávalók: 
1 nagy alma,
2 ek friss vagy fagyasztott 
vörösáfonya, 
kevés vaj,
1 dl tejszín,
1 tk ételkeményítő,
5 dl víz,
2 csomag vaníliáscukor,
1 tk fahéj,
maréknyi vágott mandula

A  meghámozott, meg-
reszelt almát vajon megpu-
hítjuk, majd hozzáadva a 
vörösáfonyát felöntjük víz-
zel. Forráskor hozzáadjuk a 
hideg vízzel csomómentesre elkevert ételkeményítőt, tejszínt, cukrot és fahéjat. 
Botmixer vagy turmixgép segítségével teljesen krémes állagúra pépesítjük. Tála-
láskor szórhatunk rá vágott mandulát.
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Gólyák

A fehér gólya, a  tavasz hírnöke, 
tipikus hosszú távú vonuló mada-
runk, melyet mindenki ismer. A ma-
gyar folklór kedves madara. Nyár 
végén csapatokba gyűl és délre ván-
dorol, majd tavasz elején visszatér, 
hogy nálunk költsön és nevelje utó-
dait. Világszerte hét faj tartozik ebbe 
a csoportba, melyből hazánkban két 
faj költ (fehér gólya, fekete gólya).

Leírás, előfordulás
A  gólyák (Ciconiidae család) nagytestű gázlómadarak, hosszú lábakkal és 

nyakkal, megnyúlt csőrrel; a marabu állva meghaladhatja a 150 cm-es magassá-
got. Röptük a nagytestű nappali ragadozókéhoz hasonló, siklanak és termikelnek 
(a felszálló meleg légáramlatokat kihasználva), de ilyenkor is jól látható hosszú 
nyakuk, csőrük és lábuk. A nedves élőhelyek szélén, valamint a magas füvű gye-
peken való vadászatra specializálódtak. Az élőhelyválasztásuk miatt az európai 
fajok vonulnak, a hideg hónapokat Afrikában töltik.

Minden kontinensen megtalálhatók, de az afrikai és ázsiai fajok változatosab-
bak. Európában csupán Nagy-Britanniából és Skandináviából hiányoznak. A fe-
hér gólya népszerűbb a fekete gólyánál. Sorsa összefonódott a falvakéval, ahol 
fészkét építi.

Táplálkozás, költés, vonulás
Rendkívül gazdag tápláléklistával rendelkező ragadozó és opportunista ma-

darak, elfogyasztanak bármit, amit képesek megfogni: kisemlősöket, hüllőket, 
kétéltűeket, halakat, rovarokat és más nagytestű gerincteleneket, akár madara-
kat is. Nyáron elsősorban rovarokkal táplálkoznak, de gyakorlatilag bármivel, 
amit le tudnak nyelni: kisrágcsálókat, gyíkokat, békákat, kígyókat, halakat is 
megfognak. 

Az európai fajok mind külsejükben, mind életmódjukban hasonlóak egymás-
hoz. Monogámok, magányosan vagy elszórt kolóniában költenek. Hangot nagyon 
ritkán adnak ki, a  leggyakrabban a kelepelést hallani, főleg párzási és költési 
időben. Hosszú távú vonuló madárként akár Dél-Afrikáig is elrepülnek, ami oda-
vissza több mint 20 000 km-es, veszélyekkel teli utat jelent minden évben.

Képviselő fajok: Romániában két faj, a fehér (Ciconia ciconia) és a fekete gó-
lya (Ciconia nigra) költ, a Duna árterétől a hegyvidéki medencékig.

Fehér gólya. Fotó: Emil Todorov
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Hogyan segíthetsz nekik
Az elektromos áramütés és vezetéknek ütközés nagy károkat okoz, nem csak a 

gólyák számára. Számos ilyen típusú baleset megelőzhető a gólyafészek-magasító 
állvány (közismertebb nevén a „gólyakosár”) és a szigetelőpapucs felszerelésével 
a középfeszültségű („gyilkos”) oszlopok kereszttartóira.

Az utóbbi években, késő ősszel vagy éppen téli időszakban gólyákat figyelhe-
tünk meg környékünkön, mezőgazdasági területeken, tavak mentén. Az áttelelő 
gólyák alapvetően nem szorulnak a segítségünkre, egészséges madár etetésére 
nincs szükség! Egereket és pockokat fognak a mezőn, halat a be nem fagyó csa-
tornák partján. Segítségre csak olyan madarak szorulnak, melyek sérültek vagy 
legyengültek, ezeket élelemmel segíthetjük (haldarabok, húsdarabok; kacsa-, 
liba-, pulyka-, tyúkszív és -zúza, tenyészetből származó egér, patkány).

Mitológia
Az ókortól szerepelnek a művészetekben és a néphagyományban. Andersentől 

Illyés Gyuláig, a  népmesekincstől a Walt Disney-klasszikusokig az újszülötteket 
pólyában szállító gólyák rendszeresen visszatérő szereplők. Az  ókori görög mi-
tológiában Gerana királynőt ábrázolták gólyaként, ahogy átszeli a kék eget egy 
csecsemővel a csőrében. Geranát Zeusz felesége, Héra változtatta madárrá, mert 
féltékeny lett a gyönyörű királynőre.

Az északi népeknél a gólya családi értékeket, tisztaságot és elköteleződést 
jelentett. Az egyiptomi kultúra szerint az emberek lelke jelent meg gólyaként, 
amelynek visszatérése az újjászületést jelképezte. Mindemellett a legendák, mí-
toszok és mesék gólyája, igazából daru, de lehet, hogy pelikán vagy gém volt 
valójában. 

Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Testmérete figyelemre méltó: szárnyfesztávolsága meghaladhatja a 2 mé-

tert. Fehér tollazatával kontrasztosak a fekete szárnyvégek, élénkpiros lábai és 
csőre.

Megjelenésének és viselkedésének köszönhetően közkedveltté vált. Nép-
szerűsége emberközeliségének is köszönhető: jól tolerálja az ember jelenlétét. 
Az  elmúlt századokban faluhelyen, de városban is megszokott látvány volt a 
templomtornyon vagy házkéményen „ülő” gólyafészek. Az elektromos energiát 
szállító hálózatok megjelenése óta a faj többnyire a villanyoszlopokat részesíti 
előnyben.

Húsevő faj, sokféle állat képezheti táplálékát: kisemlősök, hüllők, kétéltűek, 
madarak, halak, rovarok és vízi gerinctelenek.

Hazánkban találkozhatunk vele a Duna mentétől egészen a hegyvidéki me-
dencékig. A költőállományok túlnyomó része Afrikában, a Szahara alatti régiók-
ban telel, azonban egyre több egyed tölti a telet Európában is (főleg Spanyolor-
szág, Franciaország és Olaszország déli területein).



Mi fán terem az Életfa? – Ha helyesen fejted meg a 
keresztrejtvényt, az egyik legnagyobb, szolgáltatásai-
ról, találkozóiról, rendezvényeiről ismert, idén 16 éves 
kolozsvári civil szervezet pontos megnevezését is meg-
tudod. 

VAJNÁR ILONA rejtvénye
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VÍZSZINTES
  1. Megfejtés 1.
  8. Ókori gazdag, 

mesés tarto-
mány (SÁBA)

  9. Bátor tett 
jelzője

10. Strázsa
11. A szobába
13. Mező
14. PONK
16. Esővég!
17. Divat régies 

szóval
18. A máj váladé-

ka
20. Szintén ne
21. Végek nélkül 

taksál!
23. Becézett 

Eleonóra
25. Tőke magán-

hangzói
26. 99 római 

számokkal
27. Színültig
29. Finom bevá-

gások sorozata
31. Megfejtés 2.

FÜGGŐLEGES
  1. Vállalat 

bukása

  2. Víz és por keveréke
  3. Angyal Béla monog-

ramja
  4. Gyomnövény (LABODA)
  5. Néma düh!
  6. Malátából főzött ital
  7. Zuhanása
12. Női név
14. Olasz folyó
15. Kellemetlen ízű
17. Nem hideg

19. Pál Áron monogramja
20. ...-suta, félszeg, ügyet-

len
22. Savanyú ételízesítő
24. Ilyen, röviden
26. ICE
28. Elek magánhangzói
30. Tova
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... (lásd a rejtvényben) Kiáltó szó c. kiáltványából (1921) idézünk.
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IDÉZET 1.
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(LENGYEL)
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TÖRÖK 
NEVE

UTCÁRA 
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IDÉZET 3.

N
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GEORGE G. 
... BYRON
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UTÁK 
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Csütörtök Anikó, Annamária, Áron, 
Tihamér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő.

1 45 éve, 1976-ban hunyt el Kolozsváron Nagy Ferenc termé-
szettudományi szakíró (*1915. május 30., Szatmárnémeti).

2 Péntek Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon + híres.

2 215 éve, 1806-ban született Kővárhosszúfalun gróf széki 
Teleki Blanka, a magyar nőnevelés egyik úttörője (1862. 
október 23., Párizs).

Sarlós Boldogasz-
szony aminő,  
Hat hétig olyan lesz 
az idő.

3 Szombat Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3 690 éve, 1331-ben Károly Róbert király Visegrádon kelt 
oklevelével Kolozsvárt kivonta az erdélyi vajdák joghatósá-
ga alól. 

4 Vasárnap Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4

5 Hétfő Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.  
Sarolta – 1. – török–magyar ere-
detű; jelentése: fehér menyét; 
2. – a Charlotte név 
magyarosítása.

5 515 éve, 1506-ban II. Ulászló király Budán kelt kegyleve-
lével Kolozsvár két országos vásár tartására kapott jogot: 
Szent Imre herceg ünnepén (nov. 5.) és Judica vasárnapján 
(nagyböjt 5. vasárnapja).

6 Kedd Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló.

6 100 éve, 1921-ben a Református Teológia dísztermében 
megalakult a Magyar Szövetség, elnökéül báró Jósika Sá-
muelt, ügyvezető elnökéül Haller Gusztávot, titkárául Kós 
Károlyt választották.

7 Szerda Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.  
Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

7

8 Csütörtök Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen. 

8

9 Péntek Hajnalka, Lukrécia, Ruth, Veronika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és társai

Lukrécia – latin eredetű; jelenté-
se: megnyerő, vonzó. 

9

10 Szombat Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelenté-
se: az Amálok (gót királyi család) 
+ védelem.

10 95 éve, 1926-ban született Kolozsváron Huszár Andor gaz-
dasági szakíró, szociológus (†1978. január. 24., Kolozsvár).

11 Vasárnap 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
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

1 Csütörtök Anikó, Annamária, Áron, 
Tihamér, Renáta, Előd, Tibold

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása.  
Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő.

1 45 éve, 1976-ban hunyt el Kolozsváron Nagy Ferenc termé-
szettudományi szakíró (*1915. május 30., Szatmárnémeti).

2 Péntek Jenő, Ottó  
Sarlós Boldogasszony

Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon + híres.

2 215 éve, 1806-ban született Kővárhosszúfalun gróf széki 
Teleki Blanka, a magyar nőnevelés egyik úttörője (1862. 
október 23., Párizs).

Sarlós Boldogasz-
szony aminő,  
Hat hétig olyan lesz 
az idő.

3 Szombat Kornél, Soma  
Szt. Tamás apostol

Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa, szarv.  
Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3 690 éve, 1331-ben Károly Róbert király Visegrádon kelt 
oklevelével Kolozsvárt kivonta az erdélyi vajdák joghatósá-
ga alól. 

4 Vasárnap Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik  
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4

5 Hétfő Emese, Sarolta, Mária  
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.  
Sarolta – 1. – török–magyar ere-
detű; jelentése: fehér menyét; 
2. – a Charlotte név 
magyarosítása.

5 515 éve, 1506-ban II. Ulászló király Budán kelt kegyleve-
lével Kolozsvár két országos vásár tartására kapott jogot: 
Szent Imre herceg ünnepén (nov. 5.) és Judica vasárnapján 
(nagyböjt 5. vasárnapja).

6 Kedd Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt  
Goretti Szt. Mária

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló.

6 100 éve, 1921-ben a Református Teológia dísztermében 
megalakult a Magyar Szövetség, elnökéül báró Jósika Sá-
muelt, ügyvezető elnökéül Haller Gusztávot, titkárául Kós 
Károlyt választották.

7 Szerda Apollónia, Donát, Wilibáld, 
Evódia

Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt.  
Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott.

7

8 Csütörtök Edgár, Ellák, Teréz Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen. 

8

9 Péntek Hajnalka, Lukrécia, Ruth, Veronika  
Zhao Rong Szt. Ágoston és társai

Lukrécia – latin eredetű; jelenté-
se: megnyerő, vonzó. 

9

10 Szombat Amália, Melinda, Ulrika Amália – germán eredetű; jelenté-
se: az Amálok (gót királyi család) 
+ védelem.

10 95 éve, 1926-ban született Kolozsváron Huszár Andor gaz-
dasági szakíró, szociológus (†1978. január. 24., Kolozsvár).

11 Vasárnap 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
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtés Népi időjóslások

12 Hétfő Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a dal szóból.

12

13 Kedd Margit, Jenő  
Szt. Henrik

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

13 150 éve, 1871-ben Reményi Ede hegedűművész adott kon-
certet a Redut nagytermében, a konzervatórium zenekará-
nak kíséretében.

Mérges Margit ziva-
tart hoz.

14 Szerda Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, hős.

14 195 éve, 1826-ban született Bűdön Vasvári Pál író, törté-
nész, a „márciusi ifjak” egyik vezéralakja (†1849. július 6., 
Havasnagyfalu).

15 Csütörtök Henrik, Roland, Örkény, Leonóra  
Szt. Bonaventura

Henrik – germán eredetű; jelenté-
se: körülkerített birtokán uralkodó.  
Roland – német eredetű; jelenté-
se: vakmerő hős. 
Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelen-
tése: szabad, szabados, szertelen

15 270 éve, 1751-ben született Gyarmathi Sámuel erdélyi 
polihisztor: orvos, műszaki alkotó, nyelvész (†1830. március 
4., Kolozsvár).

16 Péntek Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.  
Enikő – Vörösmarty Mihály alko-
tása; jelentése: ünő, szarvastehén.

16

17 Szombat Elek, Endre  
Szt. Zoerard-András és Benedek

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

17 170 éve, 1851-ben hunyt el Budapesten Egressy Béni író, 
színész, zeneszerző, a Szózat megzenésítője (*1814. április 
21., Kazincbarcika). 
105 éve, 1916-ban született Kolozsváron Nagy Jenő nyel-
vész, néprajzkutató (†1996. szeptember 12., Kolozsvár).

18 Vasárnap Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó.  
Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18 95 éve, 1926-ban báró Kemény János kezdeményezésére 
Marosvécsen megalakult a Helikoni közösség.

19 Hétfő Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács.  
Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

19 410 éve, 1611-ben II. Mátyás király generálisa, gróf For-
gách Zsigmond csapataival körbefogta a várost, a külváro-
sokat felégette, július 25-én a város megadta magát.

20 Kedd Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, 
Antióchiai Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 Esős Illés igen 
rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Szerda Dániel, Daniella, Helén, Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám.  
Helén – görög eredetű; jelentése: 
vitatott (talán: nap, hold).

21 470 éve, 1551-ben Izabella királyné a főtéri templomban 
átadta Ferdinánd biztosainak a koronát és a koronázási 
jelvényeket, és felmentette a rendeket hűségesküjük alól.
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12 Hétfő Dalma, Eleonóra, Izabella Izabella – az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol módosulata.  
Dalma – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a dal szóból.

12

13 Kedd Margit, Jenő  
Szt. Henrik

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

13 150 éve, 1871-ben Reményi Ede hegedűművész adott kon-
certet a Redut nagytermében, a konzervatórium zenekará-
nak kíséretében.

Mérges Margit ziva-
tart hoz.

14 Szerda Örs, Stella, Ulrik  
Lelliszi Szt. Kamill

Örs – török–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, hős.

14 195 éve, 1826-ban született Bűdön Vasvári Pál író, törté-
nész, a „márciusi ifjak” egyik vezéralakja (†1849. július 6., 
Havasnagyfalu).

15 Csütörtök Henrik, Roland, Örkény, Leonóra  
Szt. Bonaventura

Henrik – germán eredetű; jelenté-
se: körülkerített birtokán uralkodó.  
Roland – német eredetű; jelenté-
se: vakmerő hős. 
Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelen-
tése: szabad, szabados, szertelen

15 270 éve, 1751-ben született Gyarmathi Sámuel erdélyi 
polihisztor: orvos, műszaki alkotó, nyelvész (†1830. március 
4., Kolozsvár).

16 Péntek Enikő, Kármen, Valter, Zalán  
Kármel-hegyi Boldogasszony

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.  
Enikő – Vörösmarty Mihály alko-
tása; jelentése: ünő, szarvastehén.

16

17 Szombat Elek, Endre  
Szt. Zoerard-András és Benedek

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

17 170 éve, 1851-ben hunyt el Budapesten Egressy Béni író, 
színész, zeneszerző, a Szózat megzenésítője (*1814. április 
21., Kazincbarcika). 
105 éve, 1916-ban született Kolozsváron Nagy Jenő nyel-
vész, néprajzkutató (†1996. szeptember 12., Kolozsvár).

18 Vasárnap Cecília, Frigyes, Milán  
Szt. Hedvig

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó.  
Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18 95 éve, 1926-ban báró Kemény János kezdeményezésére 
Marosvécsen megalakult a Helikoni közösség.

19 Hétfő Alfréd, Emília Alfréd – germán eredetű; jelenté-
se: tündér, tanács.  
Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

19 410 éve, 1611-ben II. Mátyás király generálisa, gróf For-
gách Zsigmond csapataival körbefogta a várost, a külváro-
sokat felégette, július 25-én a város megadta magát.

20 Kedd Éliás, Illés  
Szt. Apollinaris, 
Antióchiai Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem. 
Illés – az Éliás önállósult változata.

20 Esős Illés igen 
rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Szerda Dániel, Daniella, Helén, Léna  
Brindisi Szt. Lőrinc

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám.  
Helén – görög eredetű; jelentése: 
vitatott (talán: nap, hold).

21 470 éve, 1551-ben Izabella királyné a főtéri templomban 
átadta Ferdinánd biztosainak a koronát és a koronázási 
jelvényeket, és felmentette a rendeket hűségesküjük alól.
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22 Csütörtök Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya; Magdala 
városából származó nő.

22 565 éve, 1456-ban Hunyadi János serege és Kapisztrán 
János keresztesei végső diadalt arattak a nándorfehérvári 
csatában a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett.

23 Péntek Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása.

23

24 Szombat Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult.  
Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

24

25 Vasárnap Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 Ha esik az nem jó,  
férges lesz a dió.

26 Hétfő Anna, Anikó, Panna, Anita  
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: 
Isten kegyelme, kecsesség, báj.

26 Anna asszony 
reggele már hűvös, 
ne játssz vele!

27 Kedd Liliána, Natália, Olga, Györk, 
Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsi-
nyítő képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 75 éve, 1946-ban tartották a Bolyai Tudományegyetemen 
az első doktorrá avatást: 12 jogi-közgazdasági, 4 orvostudo-
mányi és 1-1 bölcsészeti, illetve matematika–természettudo-
mányi diplomát nyújtottak át. 
75 éve, 1946-ban Petőfi-hetet szerveztek Kolozsváron.

28 Szerda Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: sen-
kinek sem ártó. Szabolcs – magyar 
eredetű; jelentése ismeretlen.

28

29 Csütörtök Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

29

30 Péntek Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

30

31 Szombat Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán ere-
detű; jelentése: jó dárda; 
2. – ír–kelta eredetű; jelentése: 
szarvast kedvelő.

31 135 éve, 1886-ban hunyt el Bayreuthban Liszt Ferenc zene-
szerző, zongoraművész (*1811. október 22., Doborján).
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22 Csütörtök Magdolna, Magda  
Szt. Mária Magdolna

Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya; Magdala 
városából származó nő.

22 565 éve, 1456-ban Hunyadi János serege és Kapisztrán 
János keresztesei végső diadalt arattak a nándorfehérvári 
csatában a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett.

23 Péntek Lenke  
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása.

23

24 Szombat Kinga, Kincső, Krisztina  
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult.  
Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

24

25 Vasárnap Jakab, Jákob  
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 Ha esik az nem jó,  
férges lesz a dió.

26 Hétfő Anna, Anikó, Panna, Anita  
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: 
Isten kegyelme, kecsesség, báj.

26 Anna asszony 
reggele már hűvös, 
ne játssz vele!

27 Kedd Liliána, Natália, Olga, Györk, 
Árvácska  
Mákluf Szt. Sárbel

Györk – a György rövidített, kicsi-
nyítő képzős származéka.  
Olga – a Helga orosz formájából.

27 75 éve, 1946-ban tartották a Bolyai Tudományegyetemen 
az első doktorrá avatást: 12 jogi-közgazdasági, 4 orvostudo-
mányi és 1-1 bölcsészeti, illetve matematika–természettudo-
mányi diplomát nyújtottak át. 
75 éve, 1946-ban Petőfi-hetet szerveztek Kolozsváron.

28 Szerda Alina, Győző, Ince, Szabolcs Ince – latin eredetű; jelentése: sen-
kinek sem ártó. Szabolcs – magyar 
eredetű; jelentése ismeretlen.

28

29 Csütörtök Márta, Bea, Flóra  
Szt. Márta

Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.  
Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

29

30 Péntek Judit, Xénia, Csala  
Aranyszavú Szt. Péter

Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

30

31 Szombat Oszkár  
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. – északi germán ere-
detű; jelentése: jó dárda; 
2. – ír–kelta eredetű; jelentése: 
szarvast kedvelő.

31 135 éve, 1886-ban hunyt el Bayreuthban Liszt Ferenc zene-
szerző, zongoraművész (*1811. október 22., Doborján).
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Márton Áron küzdelme Dél-Erdélyben 
a második bécsi döntés után

A felemásra sikeredett második bécsi döntés nagy hatással volt a Dél-Erdély-
ben maradt nemzeti kisebbségek társadalmi, gazdasági és nem utolsósorban 
vallási életére. Márton Áron püspök Teleki Pál miniszterelnöknek írt levelében 
– nagyon találóan – így jellemezte e döntés kettős jellegét: „örvendetes, ugyan-
akkor mély fájdalmakkal egybekötött esemény”. Következményeit alábbi dolgo-
zatomban elsősorban egyházi vonatkozásban elemzem az 1945. évig, melynek 
mellékhatása súlyosan érintette a dél-erdélyi magyar közösséget.

A  történelmi Erdély területét felölelő gyulafehérvári egyházmegye polgári 
beosztása a bécsi döntőbírósági határozat után teljesen megváltozott. Az egyház-
megye 900 éves történetében először fordult elő, hogy területileg kettészakadt. 
Az északi rész visszakerült Magyarországhoz, a déli rész Romániában maradt. 
Az egész egyházmegyét alkotó 15 vármegyéből hét Észak-Erdélyben helyezke-
dett el: 1. Kolozs nagyobb része, 2. Szolnok-Doboka, 3. Beszterce-Naszód, 4. Ma-
ros-Torda, 5. Csík, 6. Udvarhely, 7. Háromszék vármegye, valamint két plébánia 
Szatmár megyében. Az egyházmegye dél-erdélyi plébániái nyolc vármegyében 
találhatók: 1. Hunyad, 2. Alsó-Fehér, 3. Torda-Aranyos, 4. Szeben, 5. Fogaras, 
6.  Kis-Küküllő, 7. Nagy-Küküllő, 8. Brassó, valamint Kolozs, Torda és Maros- 
Torda megyének egy-egy része és egy plébánia Arad megyében.

Mivel az 1940. augusztus 30-i bécsi döntés az egyházmegye jogi helyzetét 
teljesen megzavarta, területi és politikai szétdarabolása szükségszerűen maga 
után vonta az egyházi kormányzás rendezését. Márton Áron megyés püspök Ko-
lozsvár székhellyel 1940. szeptember hónapban Általános Helytartóságot állított 
fel, és püspöki helytartóját, Sándor Imrét egyházilag a lehető legnagyobb felha-
talmazással ruházta fel. Megszervezte az általános helynöki irodát, a  tanfelü-
gyelőséget, az egyházmegyei bíróság alosztályát és egyéb bizottságokat, amelyek 
az egyházi kormányzás rendes menetét biztosították a püspökség észak-erdélyi 
területén. Mivel a papnövendékek csaknem mind a Magyarországhoz csatolt 
részből származtak, a papképzést szolgáló filozófiai és teológiai főiskolát Kolozs-
várra helyezte. Ő maga viszont Gyulafehérváron maradt, dél-erdélyi híveinek 
körében.

A gyulafehérvári egyházmegye kettészakítása megduplázta Márton Áron fő-
pásztori munkáját. 1940 szeptemberétől mindennapossá váltak a körültekintő 
döntések és a határozott cselekedetek. Ez a – milliók életét befolyásoló – törté-
nelmi fordulat a fiatal főpap pályájának határkövét is jelentette: egyházmegyei 
kormányzóként és nyájáról gondoskodó pásztorként egyaránt helyt kellett állnia: 
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felelősen és alázattal, józanul és határozottan. Tevékenysége kettős teherrel járt: 
egyrészt a magyar, másrészt a román kormány felől érkező elvárásoknak kellett 
megfelelnie. A kettészakadt erdélyi egyházmegye északi és déli részét a kezében 
kívánta tartani, oly módon, hogy a hívek érdekét tegye első helyre. Igyekezett 
a legkisebb megalkuvások árán megoldani a kisebb, napi és a nagyobb, távlati 
feladatokat. Intézkedéseit nem egyedül hozta meg, papi és világi méltóságoktól 
is informálódott.

Amíg az új határok véglegesen le nem zárultak, az elintézendő ügyek rendezé-
se érdekében Áron püspök 1940 szeptemberében többször is megfordult Kolozs-
váron. Szeptember 29-én, a Szent Mihály-templom búcsúünnepén a szentmisét 
celebrálta, és „plébánosként is” búcsút vett híveitől. A román kultuszminiszter 
Márton Áront a templomban elmondott szentbeszéde miatt erőteljesebb hang-
nemben számonkérte, és tudtára adta, hogy lelkipásztori látogatását egyházme-
gyéje magyarországi részeire nem látja indokoltnak. Év végén pedig külön ren-
delettel (62.515/1940. sz.) megtiltotta látogatását az egyházmegye észak-erdélyi 
területére. Még Olaszországba sem kapott kiutazási engedélyt, Andrea Cassulo 
bukaresti apostoli nuncius közbelépése ellenére sem. Ez az áldatlan állapot 1942. 
augusztus hónap végéig tartott, amikor a bukaresti hatóságok engedélyezték, 
hogy Magyarországra utazhasson.

Kuriózumként hadd idézzek Bárd Oszkártól egy verset Márton Áronról. 
A  gyulafehérvári érseki levéltárban bukkantam rá. A  szerző saját kezű írása, 
dátum nélkül, de a tartalmából evidens, hogy 1941–1942-ben írhatta, amikor a 
román hatóságok Márton Áront nem engedték Észak-Erdélybe utazni. Tudtom-
mal a verset még senki sem idézte.

Isten küldöttje

Erdélyi hegyek Fenyőszála!
Magadban állsz.
Fényhintő lelked himnuszába
nem vegyül zokszó.
Állsz és vársz
míg üt az óra
kit vár a néped
az igazi találkozóra.
Sokat szenvedett tiszta homlokod
átvilágít a múló időn.
Lefolynak a sekélyes vizek,
de felettük tudják a hegyek,
Áron püspök egyszer visszajön.
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TŐ Márton Áron az 1940. év végétől egyházmegyéje dél-erdélyi területén sem 

mozoghatott szabadon, minden útjához hatósági engedélyt kellett kérnie, hason-
lóképpen a papjainak is. Ezért nehezen tudott velük kapcsolatot tartani, mert 
nem kaptak engedélyt, hogy meglátogassák. Többször megvonták automobiljá-
nak hajtási engedélyét. Amikor pedig rezidenciájáról kimozdult, a  detektívek 
mindenüvé nyomon követték. Ilyen körülmények között nem tarthatott program-
szerű visitatio canonicát, csak egyik-másik nagyobb városban szolgáltathatta ki 
a bérmálás szentségét.

Mindezeket egészítsük ki azzal, hogy a második bécsi döntést követő küzde-
lemben magára maradt. 1940 novemberében Sándor Imre püspöki helytartóhoz 
írt levelében fel is tárta gyulafehérvári magányát: „egyedül vagyok, nincs, akivel 
a kérdéseket megbeszéljem”. Bizalmi emberei Kolozsvárra költöztek, hogy meg-
hatalmazásából az egyházmegye magyarországi részét kormányozzák. Márton 
Áronnak belső vívódásai közepette kellett lelket öntenie a reábízott híveibe, és 
megalázott népe érdekében hallatnia szavát.

*
Az egyházmegye a huszonkét esztendei román uralom alatt mérhetetlenül sok 

kárt szenvedett mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. A román kormányzat po-
litikai céljainak és görögkeleti jellege minél erőteljesebb kidomborításának érde-
kében a versailles-i békekötéssel uralma alá jutott kisebbségeknek elsősorban az 
anyagi erejét igyekezett megtörni. Ennek érdekében az agrárkisajátítások során 
kíméletlenül elvette nemcsak a magánbirtokokat, hanem a katolikus egyház kul-
turális célú vagyonának legnagyobb részét is, és ezen túlmenően – az egyházon 
és egyházi intézményeken kívül – tervszerűen elszegényítette a híveket is a diszk-
riminatív jellegű adóztatással, a gazdasági lehetőségek megvonásával, és főképp 
mind az állami, mind a magánkézben lévő nagyipari és kereskedelmi vállalatok 
ún. nacionalizálásával. A  továbbiakban Márton Áron 1943-ban a Szentszéknek 
készített jelentéséből idézek: „Az újabb 1940. év utáni törvényhozásban erősen 
kidomborodik az elrománosítási törekvés az ingatlanok szerzése kérdésében is 
főképpen. Azokon a területeken, ahol kisebbségek laknak, senki sem szerezhet 
új ingatlant a katonai hatóságok engedélye nélkül, a katonai hatóságok pedig az 
engedélyt csak olyan egyéneknek adják meg, akik okmányokkal bizonyítják, hogy 
román etnikai származásúak. A másik eszköz, amivel a román kormányzat az 
egyház anyagi erőinek meggyöngítésére nyíltan törekszik, az adórendszer. Már az 
ország adórendszere annyira zavaros, hogy sok rendelkezés között a szakemberek 
nem tudnak eligazodni, és annyira erkölcstelen, hogy tág lehetőségeket nyit a visz-
szaélésre. Így az igazságtalan adóügyi törvényeket a korrupt közigazgatás gátlás 
nélkül alkalmazza a kisebbségek s ezek között is elsősorban magyar nemzetiségű 
híveink és intézményeink ellen, annál inkább, mert erre bizalmas utasításai is 
vannak. Az ún. aequivalens (egyenérték) adó, ami az örökösödési illetéket helyet-
tesíti jogi személyeknél és évente fizetendő, intézményeinknél az 1940-es évek-
ben erőteljesen megnőtt, míg a román és német egyházi intézmények mentesítve 
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vannak ezen adó alól. Mindezt a rendes 
adókon felül kell fi zetni. Az iskoláinknak 
semmi jövedelmező ingatlanuk nincs, 
az internátus jövedelméből tartják fenn 
magukat. A püspöki vagyon is a magas 
adóterhek alatt csőd szélén áll.”

Gazdaságpolitikájával a román kor-
mány elsősorban a Regátot és Dél-Er-
délyt fejlesztette. A  székely népesség 
közül sokan a Kárpátokon túlra ván-
doroltak, jobb esetben a dél-erdélyi 
városokba, az  iparosítás következté-
ben keletkezett új ipartelepekre (Bras-
só és környékének kis városai, Szeben 
és környéke, Segesvár, Medgyes, Tor-
da, Marosludas, Dicsőszentmárton, 
Fogaras, Zsilvölgyének bányavárosai, 
Déva és környéke, Vajdahunyad, Brád, 
Abrudbánya és környéke stb.). A megél-
hetés miatt kivándorolt és városi ipar-
telepekre letelepedett hívek számára a 
gyulafehérvári püspökség a lehetősé-
geknek és a szükségleteknek megfelelő-
en a két világháború között istentisztele-
ti helyeket, hitvallásos elemi iskolákat, 
szórványplébániákat létesített. Érthető, 

hogy a gyökértelen hívő sereg csak az egyház(ak)nál talált menedéket. És tegyük 
hozzá, hogy a magyar történelmi egyházak a 2. bécsi döntésig a lehetőségeknek 
és a körülményeknek megfelelően viszonylag sikeresen teljesítették vallási és 
kulturális feladatukat. Márton Áron 1943-ban a Szentszéknek szerkesztett je-
lentésében írja: „Az egyházmegye dél-erdélyi részében a hívek nagy százaléka 
magyar nyelvű, kevesen beszélnek németül. Kevés azoknak a híveknek a száma, 
akik a románok között szórványban élnek és románul beszélnek; eddig a latin 
rítust is megtartották.” A  sommás és több irányultságú püspöki kijelentés sok 
mindenről árulkodik. Ha a mai viszonyokból indulunk ki, hihetetlennek tűnik, 
hogy Dobrán, Bánság felé az egyházmegye utolsó plébániáján az öreg katolikus 
plébános, Ráth János 1940-ben alig tudott románul, híveit magyar nyelven pasz-
torálja, a gyerekeket magyarul tanítja vallásra, mert a dobrai katolikusok ápolták 
az anyanyelvüket. Az alsóporumbáki plébániára Márton Áron 1940 októberében 
még papot küld a magyar hívek lelkipásztori gondozására. Sajnos az új plébános, 
Birton István nemsokára templomgyalázásról, betörésről, a plébánia kirablásá-
ról, a hívek fogyásáról kénytelen beszámolni püspökének. Márton Áron utasítja 
Birton Istvánt: „Addig is, amíg a plébánia sorsával kapcsolatban intézkedem, 

Márton Áron szobra a kolozsvári 
Szent Mihály-templom előtt. 

Bocskai Vince alkotása.
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rendezését, állapotát pontosan felvenni… igyekezzék a kevésszámú katolikus 
hívő lelki gondozását úgy ellátni, hogy azok, akik talán eltávoznak, érezzék az 
Egyház meleg érdeklődését, a katolikus hithez ragaszkodó lélekkel maradjanak 
az idegen környezetben.” Segesvár mellett a sárpataki csendőrőrmester 1944-
ben megtagadja az addig rendszeresen kiutalt tűzifát a róm. kat. egyházi isko-
la számára, holott a község 2/3-a magyar lakosságú. Márton Áron 1944-ben a 
verespataki hitvallásos magyar elemi iskola visszaállítását kéri a vallásnevelési 
minisztertől, mert minden feltétel megvan az iskola működtetéséhez, létszámon 
felül van iskolás gyermek. – Ma ezekben a közösségekben és még sok dél-erdélyi 
településen elhalkult a magyar beszéd; olyan ritka, mint a fehér holló.

*
A  dél-erdélyi magyarok elleni diszkriminatív megnyilvánulások a bécsi 

döntést követően mindennapossá váltak. Szeptember 1-jén Gyulafehérváron a 
kudzsiri vasgyár ifjú munkásai szerveztek tüntetést: megdobálták a magyar laká-
sokat és bezúzták a Kolping-házat. Bencze István főesperes-plébános szeptember 
9-ei beszámolójában a Dicsőszentmártonban történtekről értesíti a főpásztort: 
az  iskolás gyerekek szülei közül sokan eltávoztak, a  magyar állami tisztvise-
lőket szolgálatukból felmentették, a  Nitrogén-gyárból a magyarokat elbocsá-
tották. Türben hamis híresztelésekkel (ti. Észak-Erdélyben ölik a románokat!) 
uszítják a románokat a magyarok ellen. Borbándon a helyi csendőr a nagy for-
dulat után lefoglalja a hitvallásos iskolaépületet. Egy év múlva pedig dr. Floznik 
György borbándi plébános jelenti Márton Áronnak, hogy híveit, Bikfalvi János 
és Szabó Viktor vasúti tisztviselőt elbocsátották a munkahelyükről. Márton Béla 
magyarzsákodi plébános ideg-összeroppanást kap a falu hovatartozásának tragi-
kus kimenetele miatt (előbb szeptember 11-ig Magyarországhoz, s végül Romá-
niához került). A plébános megszervezte a falut a magyar honvédség fogadására, 
és a román csendőrség vonult be.

Íme néhány eset a sok közül, melyek érzékeltetik a Dél-Erdélyben kialakult 
hangulatot, a  magyarok kilátástalan helyzetét. Akkor itt minden magyar szá-
mára az volt a legnagyobb kérdés: menni vagy maradni? A püspök – a menekü-
lést szorgalmazók ellenében – a maradás mellett kardoskodott. A Romániában 
maradt papoknak és híveknek ezt egyaránt világossá tette. A  dél-erdélyi plé-
bániákon működő papok nagy számban kérték a repatriálást valamelyik ma-
gyarországi plébániára. Márton Áron, bármennyire méltányolta indokaikat, el-
távozásukat nem engedélyezhette. Elvárta a repatriálni akaró papoktól, hogy az 
előállt kényszerhelyzetben maradjanak állomáshelyükön és helytállásukkal mu-
tassanak jó példát híveiknek, és nyugtassák meg a felkavart kedélyeket. Néhány 
hónap múlva a dél-erdélyi főespereseknek küldött levelében örömmel nyugtáz-
ta, hogy a papok nagy többsége alázattal fogadta a történelmi fordulat okozta 
traumát: „Nagy megnyugtatás és öröm volt számomra a bécsi döntés folytán 
előállott nehéz helyzetben T. Papjaim kötelességtudó magatartása, hogy a súlyos 
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megpróbáltatás napjaiban helyükön kitartottak s egyéni fájdalmukat elnyomva 
a jó pásztor önzetlenségével az elkeseredett és megzavart lelkű hívek vigaszta-
lására voltak. […] Örömmel tapasztaltam általánosságban is T. Papjaim buzgó-
ságát a lelkipásztori munkában. Látom, hogy a legtöbben az Isten ügyéhez illő 
aggódalommal és lelkesedéssel járnak híveik után. A  rendkívüli körülmények 
azonban köteleznek, hogy a lelkipásztori munkát és gondoskodást még fokozzuk, 
a kényelemre hajlamosokat is lelkes munkára biztassuk.”

Papjait fokozottabb munkára ösztönözte a püspök, mert tudta, hogy az új 
helyzet új veszélyekkel jár: „a prozelitizmus és a vallásellenes törekvések az 
utolsó évtizedekben elhatalmasodtak”. Amikor papjaitól a hívek lelkigondozása 
érdekében többletmunkát vár el, azt sohasem a maga érdekében kívánja. Egyik 
papjának a nyári áthelyezések előtt (1940 júniusában) felkínálta a püspökség 
gazdasági igazgatói állását, aki az új helyzetben nem lelkesedett a felelősségtel-
jes állásért. Márton Áron visszavonta kiválasztottja kinevezését, mert „a magam 
érdekében áldozatot nem követelek, s nem fogadok el”.

Papjaira mindvégig nagyon odafigyelt, körleveleihez mellékletként elmélke-
déseket csatolt. A  magyar kultúrától és lelki irodalomtól elzárt helyzetükben 
mindenkori munkatársait művelődésre és lelki életük elmélyítésére biztatta, 
mert tudta, hogy a háború során és befejezésekor átalakulások következnek. 
A papság, „ha hivatását a nagy átalakulások idején teljesíteni akarja, és népének 
hasznos munkása akar lenni, az átalakulások idejére a megtisztított, elmélyített, 
a kegyelmekből élő és kegyelmet sugárzó papi lelkületet, apostoli buzgóságot és 
életformát kell magával hoznia”.

A határ menti plébániák papjainak munkaköre kiszélesedett, nemegyszer a 
lelkipásztorkodás mellett a hívek világi ügyeiben is segítettek, vagy a saját szá-
mukra használták ki az adódó helyzetet. Többnyire azonban a szemfüles hatóság 
horizontjába kerültek. Példaként csak érintőlegesen említem meg az egyházunk 
egyik községében történteket.

A  Romániában maradt Györgyfalva kolozsvári közelsége és érdekeltsége a 
római katolikus papokat hol megpróbálta, hol megkísértette. A férfi munkaerőt 
nélkülöző falu lakossága nehéz helyzetbe került a bécsi döntés következtében. 
Az új határrész a falut elvágta Kolozsvártól, természetes piacától és közlekedési 
útjaitól. Ilyen körülmények között az emberek nemcsak lelki ügyeikben, hanem 
más bajaikban is papjukhoz fordulnak, tanácsát és segítségét kérik. Az öregedő 
Kovács István plébános úgy vélte, hogy a kihívásoknak képtelen megfelelni, és 
1940 októberében a magyarországi részekre szeretett volna áttelepülni. Már-
ton Áron a helyzet tisztázásáig maradásra bírja annak reményében, hogy „ve-
szedelem nem érheti”. A  püspöki remény hamar illúziónak bizonyult. Kovács 
Istvánnak nemsokára a helyi hatóságok fizikai bántalmazással hozzák tudtára, 
hogy persona non grata, aki végül a kilátástalan helyzetében a határátlépést vá-
lasztotta. A helyébe került Dani József plébános kétéves lelkipásztori szolgálata 
meghurcoltatásával járt együtt. Mindezek feldolgozása külön értekezést igényel-
ne, most csak néhány részletet idézek ezekből. Az új plébános 1940 késő őszén, 
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szajövet viszont a román határőrök lefogták és Bukarestbe szállították. Meggon-
dolatlan cselekedetét a bíróságon felnagyították: az egyszeri határátlépést „több-
szöri”-re nagyították, és a györgyfalvi piacozó emberekkel való visszatérését 
„fegyveres magyarok kíséreté”-re változtatták. A büntetés nem maradt el, meg-
vonták az államsegélyét, és nemsokára papi működését is. A „nagy bűne” végül 
is az lett, hogy amikor a német–olasz vegyes bizottság 1942-ben Györgyfalván 
is megjelent, hogy a magyarságot ért diszkriminatív rekvirálást felülvizsgálja, 
Dani József híveinek szószólója lett. Eljárásával csak püspökének engedelmes-
kedett, aki utasította papjait, hogy „ahol alkalmuk nyílik, híveik jogos pana-
szait a bizottság előtt ismertessék”. A plébános helyzete annyira elmérgesedett, 
hogy védelme érdekében Márton Áron a kultuszminiszterhez fordult. A hatósági 
vádakra részletesen válaszolt. A  német–olasz vegyes bizottságok kormányközi 
megegyezés alapján, ti. a román kormány hozzájárulásával működtek, és a nekik 
elmondott panaszokért az embereknek nem lehet bántódásuk. 1942 júniusában a 
magyar lakosság körében elrekvirált gabona- és lisztkészlet nagy elkeseredést és 
nyugtalanságot váltott ki. „Ezen nyugtalanító hírek hatására szállott ki a vegyes 
bizottság Györgyfalva községbe is, hogy a helyzetet megvizsgálja és a sérelmeket 
orvosolja. Tekintettel híveim feldúlt lelkiállapotára, és tekintettel arra, hogy a 
vegyes bizottságok működését tudomásunk szerint a román kormány hozzájá-
rulásával legalizálta, magam adtam papjaimnak utasításba, hogy ahol alkalmuk 
nyílik, híveik jogos panaszait a bizottságok előtt ismertessék… Dani József tehát 
híveinek panaszával az én utasításomra jelent meg a vegyes bizottság előtt, és 
ha ezzel a Miniszter Úr véleménye szerint vétett a román állam érdeke ellen, 
mivel az én utasításomra cselekedett, kérem, méltóztassék a vádat vele szemben 
ejteni és a vizsgálatot ellenem beindítani.” Végül arra kéri a minisztert, hogy a 
Dani József plébános ellen emelt vádak kivizsgálására küldjön ki egy különbi-
zottságot, amelyben egyházi megbízottja is részt vehessen. Természetesen a püs-
pöki javaslat kivitelezése elmaradt, Dani Józsefet állami nyomásra Márton Áron 
Bolyába kényszerült áthelyezni, aki ott maradt haláláig (1993). A  györgyfalvi 
egyházközség kétségbeejtő helyzete miatt is 1942. április 24-én, a templom bú-
csúünnepére Márton Áron lelkipásztori látogatást programozott be és a bérmálás 
szentségében részesítette a fiatalokat. Dani József plébános elhelyezése után a 
lelkipásztori szolgálatot ideiglenesen Lestyán Ferenc tordai segédlelkészre bíz-
ta. A harmincéves dinamikus pap, Lestyán Ferenc is fekete bárány lett a román 
Siguranţa szemében, mert menekülő embereket segített átjutni a határon. Les-
tyánt kémkedés vádjával 1943-ban halálra ítélték, aminek végrehajtásától egy 
vonatból „magyarföldre” való szerencsés kiugrással menekült meg.

A dél-erdélyi papság elleni hajsza mindvégig általános jelenség volt. A min-
denben nacionalizmust szimatoló csendőrök hamar megtalálták az indokot a vét-
ségek kimutatására. Elég volt például, ha a „Dicsértessék”-et köszönő hívének a 
lelkipásztor magyarul válaszolt; ha római katolikus templomban Mária-ikonkép 
volt; ha látogatta híveit és részt vett ünnepi vacsorán (mert gyülekezési szabályt 
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sértett), ha körmenetet szervezett hivatalos bejelentéssel; ha latin keresztet ál-
lított fel saját egyházi telkére; ha az iskolában lelkiismeretesen megtartotta a 
hittanórákat stb. Tegyük hozzá, hogy történnek mindezek az egyházellenes meg-
nyilvánulások a „vallást pártoló királyi uralom” időszakában (igaz, hogy Anto-
nescu diktatúrájában), amikor még méltányolták az egyház szolgálatát, csupán 
alkotmányosan (a gyakorlatban még inkább!) tettek különbséget nemzeti és nem 
nemzeti egyházak között. Általában mindenütt a magyar papok és hívek köré-
ben feltételeznek politikai és irredenta tevékenységet. Semmiféle összejövetelt, 
egyesületi tevékenységet nem lehetett kifejteni, még a kötelező papi havi kon-
ferenciákat is titokban kényszerültek megtartani, vagy el kellett viselni azt a 
megaláztatást, hogy állami ellenőrző közeg jelenlétében tartsák meg azokat.

*
Áron püspök a lelkipásztorkodó papság védelme mellett sokat tett a hitval-

lásos iskolák megmentése és működtetése érdekében. A második bécsi dönté-
sig Dél-Erdélyben is szépen kiépített iskolarendszerrel rendelkeztek az – eb-
ből a szempontból egymást támogató – egyházak. A gyulafehérvári és brassói 
fi úfőgimnáziumok és leánygimnáziumok még a bánsági fi ataloknak is lehetősé-
get nyújtottak a tanulásra, a nagyszebeni ferencrendi női iskolacentrum – az óvo-
dától a tanítónőképzőig bezáróan – minden fokozattal rendelkezett, a nagyenye-
di református férfi tanítóképző a katolikusoknak is biztosította a tanári oklevél 
megszerzését. De az új helyzetben a tanárok és diákok létszámban megapadtak. 
Az állami hatóságok pedig (éppen az előbb említett) hitvallásos iskolai épületeket 
foglalták le a Kolozsvárról átmenekített egyetem és bentlakás, valamint katonai 

A nagyszebeni Ferenc-rendi nővérek intézete. Forrás: Bilinszky Lajos: A sz. Ferencz-Rendi  
Nővérek Nagyszebeni Tan- És Nevelőintézetének Története. Nagyszeben, 1903.
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tárgyalásokba bocsátkozott, kompromisszumos bérletszerződésekbe is belement, 
csak hogy iskolai épületeinek a tulajdonjogát megőrizze és megcsappant egyházi 
gimnáziumait működtethesse. (Megjegyzem: 1920 óta magyar nyelvű gimnáziu-
mokat és elemi iskolákat csak az egyházak működtettek.)

A hitvallásos elemi iskolák több helyen veszélybe kerültek, részben a taní-
tók, részben a tanulók létszáma miatt. Nem véletlen, hogy Márton Áron 1940 
szeptemberében nemcsak a papokhoz, hanem a tanerőkhöz is erőteljesebb hang-
nemben intézett felhívást. Kéri őket hivatali kötelességük zavartalan folytatá-
sára. Kilátásba helyezi, hogy a szolgálati helyük elhagyása miatt szökevények-
nek fogja tekinteni őket. Nem egy esetben mégis fájóan kell tudomásul vennie, 
hogy „éppen a vezetésre hivatottak veszítik el a fejüket”. 1940 őszén kötelezi az 
igazgatókat az iskolák megnyitására „annyi növendékkel, amennyien vannak”. 
Határozottan kijelenti: „Minden érdekünket és értékünket meg akarjuk és meg 
fogjuk menteni.” Az  intézkedéseken túl az iskolák fenntartása érdekében cse-
lekszik is. Ahhoz, hogy a tanügyminisztérium által megkövetelt tankönyvekkel 
elláthassa az iskolákat, továbbá magyar nyelvű ima- és egyéb könyveket és újsá-
got nyomtathassanak – a Kolozsvár és más észak-erdélyi városok által biztosított 
kultúrtermékektől elszakított dél-erdélyi emberek számára –, Temesváron nyom-
dát (Victoria) vásárolt tekintélyes papjának, dr. Bilinszky Lajosnak a hagyatéká-
ból, aki 1940-ben hunyt el. Halálos betegségét, ideg-összeroppanását éppen az 
általa 40 éven keresztül szervezett és felszerelt nagyszebeni ferencrendi nővérek 
iskolaépületének lefoglalása okozta. Az 1948-ig működtetett Victoria nyomda jö-
vedelme a szegény diákok számára biztosította az ösztöndíjat.

A mallersdorfi ferencrendi nővérek a dél-erdélyi bizonytalan helyzet és a ma-
gyarországi új lehetőségek miatt, a Dél-Erdélyben található (nagyszebeni, bras-
sói, petrozsényi, vulkáni, gyulafehérvári, dévai stb.) iskola- és egyéb (kórház, 
árvaház) intézményeiket püspöki jóváhagyással Észak-Erdélybe szeretnék áthe-
lyezni. A „menekülést” választó javaslatukat a püspök határozottan visszautasí-
totta, egyetlen intézményük áttelepítését sem engedélyezte, elköltözési tervük 
helyett eddigi munkájuk folytatását szorgalmazta, hogy ezzel az elkeseredett 
hívek megnyugtatását szolgálják. Utólagosan megítélve, valamint a következmé-
nyeket is figyelembe véve, Márton Áron döntését csak helyeselni tudjuk.

*
Az egyházmegye dél-erdélyi részében, főleg a magyar–német vegyes lakossá-

gú egyházközségekben már 1940 novemberében éreztette hatását a hitleri nemze-
tiszocialista irányzat. A katolikus papok Márton Áronhoz fordultak eligazításért: 
miként viszonyuljanak az evangélikusoknál elindult német népi mozgalomhoz, 
amely minden vasárnapon – éppen az istentisztelet ideje alatt – jelenlétre köte-
lezi a fiatalokat. Áron püspök Pacha Ágoston temesvári püspöktől érdeklődik, 
hogy egyházmegyéjében miként viszonyulnak az új német népi mozgalomhoz, 
főleg az ifjúság nevelésére vonatkozó vallásellenes megnyilvánulásokat illetően. 
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Pacha püspök tudatja Márton Áronnal: a  mozgalom vezetői megígérték neki, 
hogy iskoláikban biztosítják a valláserkölcsi nevelést. De tudatában van annak 
is, hogy az ígéret csak papíron hangzik szépen, a gyakorlat ezzel nem mindig 
egyezik. Mindenképpen alkudozó időhúzást ajánl annak reményében, hogy mi-
előbb lecsillapodnak a hirtelen felcsigázott kedélyek és remélhetőleg „rövidesen 
jobb napokra virradunk”. A  két püspök levélváltásából is nyilvánvaló, hogy a 
német nemzetiségű Pacha Ágoston sem lelkesedett a nemzetiszocialista mozga-
lomért, és Márton Áron is az általa ajánlott óvatosságot tette magáévá, annál is 
inkább, mert akkor a nagyobb városokban tekintélyes német ajkú római katoli-
kus közösségek éltek. Az erdélyi püspök is tárgyalófélnek bizonyult a német népi 
vezérek irányában. Velük egyeztetve fogalmazta meg főpásztori álláspontját a 
különféle nemzetiségű közösségek lelkipásztori ellátásáról: „Komoly szándékunk 
egyházmegyénk minden hívének az érdekeit, amennyiben az lelki és erkölcsi 
vonatkozásban reánk tartozik, nemzetiségükre való tekintet nélkül egyenlő gon-
dossággal és lelkiismeretességgel szolgálni, és ha szükséges, ugyanazzal a hatá-
rozottsággal védeni.”

A német nemzeti népcsoport vezérei hamis propagandájukkal és „németesítő” 
intézkedésekkel azonban nemcsak az echte német közösségeket célozták meg, 
hanem a másfél évszázad óta elmagyarosodott német, morva, cseh stb. híveket 
is. Ennek lett a következménye, hogy magyar ifjakat és gyerekeket, akik nem 
ismerték a német nyelvet, német iskolákba és programokba kényszerítették. El-
járásukkal durván belegázoltak a magyar szórványközösségek egyházi és kultu-
rális életébe, emiatt csak a hegyaljai (ún. Berggau) kerületben kb. tíz hitvallásos 
magyar iskola szűnt meg – éppen az elhalászott gyermekek miatt.

Az  1943–1944-es években a túlzó német nacionalista és egyben vallásel-
lenes tanok egyre nagyobb befolyásra tettek szert, főképp az ifjúság körében. 
A csoportvezetők között nagyon kevés volt a vallását gyakorló ember. Andreas 
Schmidt, a  német népközösség romániai vezetője kifejezetten az újpogányság 
híve volt. Ún. „pogány” szertartással kötötte a házasságát, fiatalon elhunyt fele-
ségét pap nélkül, pogány módon temettette el – a szász evangélikusok megbot-
ránkozására. 1943-ban ünnepélyes ülésen tartott beszédében kiadta a jelszót: 
ezután német iskolákban nem lehet vallást tanítani. Ilyen szellemi légkörben 
a magyar–német vegyes egyházi közösségekben tovább mérgesedtek a feszült-
ségek. Pedig azokban a városokban, ahol nagyobb számban éltek német római 
katolikus hívek (Nagyszeben, Medgyes, Segesvár, Brassó, Szászváros, Szászsebes, 
Petrozsény stb.), német vagy németül tudó papok gondoskodtak a német nyelvű 
lelkipásztori munkáról.

A  nemzetiszocialista mozgalommal való küzdelem megszűnt Ion Antones-
cu marsall bukásával, de az okozott sebeket nem lehetett többé begyógyítani. 
Márton Áron mindvégig határozottan szembeszállt a túlzott nacionalista kö-
vetelésekkel, melyekkel – különben – a józanul gondolkodó erdélyi németség 
sem értett egyet. Amikor bekövetkezett a 180 fokos fordulat, és a németellenes 
Nicolae Rădulescu tábornok-miniszterelnök a német ajkú állampolgárok ellen 
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TŐ rendeletet adott ki, Márton Áron 1945 januárjában az erdélyi németség védel-

mére kelt. Nem nézhette nyugodt lelkiismerettel, hogy a rendelet végrehajtása 
során ártatlan német embereket tartóztatnak le és hurcolnak meg. Köztudomású 
tényként kezelte, hogy az erdélyi német nép által választott vezetők nagyobb 
része szembehelyezkedett a nemzetiszocialista irányzattal, csak egy kis csoport 
kényszerítette rá akaratát a többségre. És egy kis csoport bűne miatt nem lehet az 
ártatlanokat büntetni, akiknek módjukban sem volt, hogy a nevükben elkövetett 
bűnök ellen tiltakozzanak. A  püspök nagyon kéri Rădulescu miniszterelnököt 
(1945. január 19.) a rendelet felfüggesztésére, vagy ha ez nem lehetséges, a bű-
nösöket tartalmazó listák összeállításánál kíméljék meg azokat, akikre a rendelet 
nem vonatkozik.

*
Márton Áron, akárcsak a püspökelődök, féltve őrzött kincsnek tekintette az 

egyházmegye kizárólagos tulajdonát képező közhasználatú intézményét, a Bat-
thyaneumot. Úgy ítélte meg 1940 augusztusában, hogy a háborús veszély miatt 
biztonsági célból néhány jelentős dokumentumot menekíteni kell, amelyeket sze-
mélyesen vitt át Kolozsvárra és helyezett el ideiglenesen a Szent Mihály-plébánia 
páncélszekrényébe. 1941 nyarán ezzel kapcsolatos a román hatóságok részéről 
történt első tudatos provokáció. Ekkor minisztériumi szinten, csalafinta módon 
kérdőjelezték meg a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye Batthyaneum-
hoz fűződő tulajdonjogát. Az eset azért érdekes, mert a későbbiekben is gyako-
rolt eljárási módszerről árulkodik.

A Maros megyei iskolai főtanfelügyelő, E. Hulea professzor 1941. június 25-én 
Constantin Economu, a gyulafehérvári Mailáth hitvallásos főgimnázium román 
tanára közvetítésével a Batthyaneum igazgatóját arra kérte fel, hogy bizonyos 
könyveket (éppen azokat, amelyeket Márton Áron személyesen menekített Ko-
lozsvárra és vissza) készítsen elő a számára, mivel azokat egy készülő tanul-
mányához óhajtja áttanulmányozni. Két hétre rá a bukaresti Curentul napilap 
6. oldalán szerzői aláírás nélkül egy riogató cikk jelent meg, mely lopásról, a leg-
értékesebb ősnyomtatványok eltűnéséről tudósít. Hogy az újságíró az esetnek 
súlyt adjon, előbb felsorolja a Batthyaneum legértékesebb kódexeit, elismeri 
ugyan a könyvtárat magyar jellegű magánintézménynek, de az abban található 
minden tárgyi értéket a történelmi műemlékekre vonatkozó törvény értelmében 
román nemzeti örökségnek nyilvánítja. A közlemény befejező részében a szerző 
még annak „ismeretét” is felszínre hozza, hogy 1918 után sok értékes objektumot 
raboltak el a gyulafehérvári múzeumból és juttattak Budapestre olyan emberek, 
mint a mostani „tolvaj”.

A Curentul cikke nem maradt múló napi hír szintjén, hanem hivatalos formát 
öltött. A procedúra menetéből még az is kikövetkeztethető, hogy maga a Nevelés-
ügyi, Vallásügyi és Kulturális Minisztérium rendelte meg a cikket. Előbb a gyula-
fehérvári rendőrség kezdett érdeklődni a Batthyaneum iránt, majd a nevelésügyi 
miniszter kérte számon a püspököt. A számonkérésre Márton Áron tapintatosan, 
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de nagyon határozottan vála-
szolt. Levelében hangsúlyozta, 
hogy az egyházmegye tulajdo-
nában lévő könyvtárak vagy 
múzeumok anyagából tudomá-
sa szerint nem tűnt el egy darab 
sem csalárd módon. Ellenke-
zőleg, tekintettel a bizonyta-
lan helyzetre, amely a háború 
kezdete óta ismételten előállt, 
„magam gondoskodtam arról 
– írja  –, hogy az értékesebb 
darabok biztonságba helyez-
tessenek”. Azt sem hallgatja el, 
hogy a Batthyaneum-könyvtár-
nak kizárólagos tulajdonosa és 
fenntartója a gyulafehérvári la-
tin szertartású római katolikus 
egyházmegye, és így „annak 
felelős képviselője és őre én 
vagyok, miértis mindennemű 
ellenőrzés és beavatkozás el-
len, amely jogainkat korlátozni 
akarja, tisztelettel, de a legha-
tározottabban tiltakozom”.

Ion Sandu kultuszminiszter nem hagyja abba a Batthyaneum-ügyet. A kul-
tusztörvény 25. artikulusára hivatkozva tulajdonjogot formál a könyvtár értéke-
ire, és a püspöktől még azt is számonkéri, hogy az értékes objektumokat hova 
helyezte el megőrzésre. Márton Áron válasza klasszikus példája nyíltságának 
és határozottságának. A nevelésügyi miniszternek megfogalmazott tiltakozását 
kénytelen tisztelettel megismételni a következők alapján: a) az előzmények mi-
att, b) a törvény miatt. Az előzményeknél feltárja Hulea tanfelügyelő profesz-
szor ravasz eljárását, aki egy készülő tanulmányához kikérte azokat a „bizonyos 
könyveket,” de a kívánt könyvek megtekintésére személyesen nem jelentkezett, 
ellenben „a Curentul című napilap 1941. júl. 9-i számában megjelent egy támadó 
hangú cikk, amely ugyanazon könyveket sorolja fel, amelyeket Hulea úr június 
24-én megtekintésre kért”. Hulea professzor egy hónap múlva jelentkezett, de 
már nem kutatóként, hanem miniszteri megbízottként a könyvtár ellenőrzésé-
re. Márton Áron ehhez az eljáráshoz csak annyit fűz hozzá, hogy „a püspökség 
erre a bánásmódra nem szolgáltatott okot”. A  püspök másodszor a törvényre 
hivatkozva tiltakozik. Mert mindig tiszteletben tartotta a törvény rendelkezéseit, 
főleg a kultusztörvény 25. cikkelyét (Az államnak az összes hitfelekezet fölött 
felügyeleti és ellenőrzési joga van, amelyet a kultuszminiszter által gyakorol. 

A Batthyaneum
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TŐ Az egyházak hatóságai kötelesek a miniszternek vagy felhatalmazott megbízott-

jának a bekért bárminemű hivatalos okiratokat megküldeni vagy felvilágosításo-
kat megadni.). Véleménye szerint a miniszter úrnak a hivatkozott artikulusban 
biztosított joga semmiképpen sem értelmezhető olyan módon, ahogy azt Hulea 
főtanfelügyelőnek értesítése értelmezi. A 25. artikulus ilyen értelmezése ellen 
a jövőben is kénytelen lesz tiltakozni, éspedig a konkrét esetben annál inkább, 
„mivel az egyházmegye kizárólagos tulajdonát képező olyan közhasználatú in-
tézményről van szó, amely az állam részéről soha egy bani támogatásban sem 
részesült, sőt amelytől a hasonló intézmények részére biztosított törvényes ked-
vezmény is megtagadtatott”. Ion Sandu miniszter december 20-án kelt iratában 
bekéri a püspöktől a Batthyaneum latin nyelvű alapítólevelét és működtetésének 
formáját, melynek Márton Áron eleget is tett. Ezzel egyelőre részben elhárult a 
Batthyaneum fölötti veszedelem, de a püspök küzdelme nem tudta legyőzni az 
állami mesterkedéseket: a  jogtalan illetékegyenértékadó-kivetés okozta anyagi 
áldozathozatal, a szűnni nem akaró pereskedések – néhány év múlva – meghoz-
ták a hatalomnak kedvező fordulatot. Ugyanazon évben (1949-ben) tartóztatták 
le Márton Áront és rabolták el a Batthyaneumot.

*
Az 1943. év végén igen nagy számban hurcoltak munkatáborokba magyar fi-

atalokat és házasembereket. Márton Áron hónapokon keresztül személyesen vál-
lalkozott arra, hogy számukra szükséges ruhaneműt vigyen télvíz idején, és is-
tentiszteletet végezzen a dél-erdélyi munkatáborokban. A katonai parancsnokok 
részéről a kezdeti engedékeny magatartás hamar alábbhagyott, minden eszközt 
megragadtak, hogy a püspököt távol tartsák nyomorgó híveitől, illetve kisajá-
títsák a kiosztásra vásárolt holmikat. A  jogtalan eljárások miatt, a  szerencsét-
len emberek megsegítése ügyében, Márton Áron egyre magasabb fórumokhoz 
folyamodott. Kezdetben a katonai parancsnokokhoz, utóbb már minisztériumi 
és kormányszintig fellebbezett, majd hosszas huzavona után sikerült megolda-
nia az adományok dolgát – nem a tervezett módon, de legalább kártalanították. 
A kiosztásra szánt lábbeliket és ruhaneműket nem a munkatáborokban dolgo-
zó, a hidegtől szenvedő férfiak kapták, hanem – hosszas, idegőrlő intervenciók 
után, több hét késéssel – visszajuttatták a püspöknek. Emellett igen sértőnek és 
méltatlannak tartotta azt is, hogy Livezeni-ben megengedték ugyan egy isten-
tisztelet tartását, de eltiltották a prédikálástól. Petru Groza miniszterelnöknek 
írt levelében így nyomatékosít: „Akkor sem volt szabad azt tenniük, amit tettek, 
ha személyemet ellenségnek tekintik, vagy ha a tisztán karitatív akció mögött 
– alaptalanul – irredentizmust tételeznek fel.”

*
Márton Áronnak nem egy esetben a nemzeti színezetű vallási villongásokkal 

is szembe kellett néznie. A második bécsi döntés után Észak-Erdélyből mene-
külő nacionalista elemek provokátorokként léptek fel a magyar közösségekben. 
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Az állami közegek szemet hunytak az ilyen fajtájú zavarkeltő megnyilatkozások 
felett. A püspök legtöbb esetben szóvá tette, de a jogtalanságokat nem nagyon 
orvosolták.

Aureliu Corneliu Bobancu rendőrparancsnok 1940 őszétől a dél-erdélyi róm. 
kat. templomokat (Torda, Gyulafehérvár, Nagyszeben) látogatta istentisztelet 
idején, és amikor magyar szót hallott, botrányt keltve kiabált, a magyar nyelvű 
hirdetményeket letépte a falakról és lábbal taposta. Márton Áron arra kéri a 
kultuszminisztert (1941 augusztusában), hogy az illetékes hadügyi fórumokon 
vonják felelősségre a tettes rendőrparancsnokot.

Marosludason 1941 áprilisában Szabó János plébános, mivel nem tudott el-
menni a telepi-filia iskolájába, hogy a római katolikus gyermekeknek hittanórát 
tartson, Kajtsa Dénes tanítót küldte. Kajtsa tanító, alig lépett be az iskolába, 
„öklök és botok emelkedtek ellene” és agyrázkódást szenvedett. Az ütlegelést a 
plébánosnak szánták. Alexandrescu román tanító feltüzelte az Észak-Erdélyből 
átmenekült szülőket, hogy intézzék el a magyar papot, akit az „új lakók” nem 
ismerve, az állami tanítót bántalmazták súlyosan. Márton Áron ebben az ügyben 
a kultuszminiszter megfelelő intézkedését kéri, az eset óta sem a katolikus pap, 
sem a református lelkész nem mernek az iskolába menni, mert életük veszélyben 
forog.

Aranyosbányán 1942-ben a római katolikus egyházközség híveit ortodox val-
lásra próbálják kényszeríteni. Erről először Lestyán Ferenc tordai segédlelkész 
tudósít. Márton Áron püspöki titkárát, Nagy Ferencet küldi ki Aranyosbányára, 
hogy a helyszínen győződjék meg a tömeges hittagadásról. Amikor megtudta, 
hogy Izsák Márton cipész ellenállt a kényszernek és ezért nemzetgyalázás vádjá-
val (megveti a román nemzet vallását) bíróság elé állították, vállalja a perköltsé-
geit. A püspök felsőbb fórumok felé is megszellőztette az Aranyosbányán történt 
lelkiismereti szabadságot sértő erőszakos eljárást, római katolikus hívek ortodox 
vallásra kényszerítését. Tiltakozó levelet küldött a vallásügyi miniszternek, je-
lentette a német–olasz vegyes bizottságnak és a bukaresti nunciusnak. Mindhiá-
ba. Izsák Márton börtönbüntetését nem tudta kivédeni.

Borbándon a görögkatolikus lelkész hamis propagandával halássza el a római 
katolikus híveket. Még erőszakosságot is alkalmaz a megfélemlített latin vallá-
sú hívekkel szemben. A mindvégig csendőri megfigyelés és inzultálás alatt élő 
Floznik György plébános 1942-ben jelenti Márton Áronnak, hogy az utóbbi évek-
ben 30 római katolikus férfi lett görögkatolikussá erőszakos rítusváltoztatással. 
Márton Áron, miután az erőszakoskodások 1944-ben eldurvultak, a jogtalan rí-
tusváltást jelentette Cassulo nunciusnak, és jogorvoslást kért a gyulafehérvári 
prefektustól és Valeriu Traian Frenţiu balázsfalvi görögkatolikus érsektől. Mind-
ezt hadd egészítsük ki azzal, hogy ez az erőszakos rítusváltoztatás csak előjátéka 
lesz az 1946. évi sokkal nacionalistább és igen nagy számú áttérésnek, azon sze-
mélyekének, akik két év múlva az ortodox vallásba kényszerültek.

*
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téből nyolc plébánia Romániához került, melyből a Szentszék külön Belényesi 
Apostoli Kormányzóságot létesített és adminisztrálásával Márton Áront bízta 
meg. Ez az újabb feladat nem kis gondot okozott a püspök számára, mert a be-
lényesi kormányzóság területén volt a nagyváradi püspökség, székeskáptalan, 
nagypréposti és premontrei szerzetesrend ingatlanjainak, főleg erdőbirtokainak 
legnagyobb része. Magyarországról Bukarestbe menekült Pop Iosif nagyváradi 
kanonok, a szentjobbi apát a minisztériumok és Alexandru Cisar róm. kat. bu-
karesti érsek segítségével mindent elkövetett, hogy az erdőbirtokok kezelését 
kiüsse Márton Áron kezéből – egyházilag ítélve: teljesen törvénytelenül. Hadd 
tegyük hozzá, hogy elég sok egyházi vagyont el is pazarolt vagy veszélynek tett 
ki. Márton Áron küzdelmét az egyházi javak védelmének ügyében csak Andrea 
Cassulo nuncius pártolta. 1944-re már annyira belefáradt a bírósági perekbe, 
hogy kész másodszor is megismételni a nunciusnál az apostoli adminisztrátori 
megbízatásáról való lemondását. De álláspontját nem változtatja meg, „dr. Pop 
Iosif kanonok úrnak az ügyben eddig tanúsított magatartása után a vagyonok 
adminisztrálása körül semmiféle megbízást nem adhatok”. Amikor ezt Márton 
Áron teljes nyíltsággal közölte a kétkulacsos játékot űző kanonokkal, maga is ezt 
válaszolta: „Megértem, a püspök úr helyében én is így járnék el.” Mindezek után 
sajnálattal kellett megállapítania, hogy „Pop kanonok úr jószándékú közléseimet 
vagy elfelejtette, vagy félreértette”. Pop kanonok eljárásai az állami hatóságok 
számára lehetőséget adtak, hogy a nagyváradi erdőbirtokok ügyébe beavatkoz-
zanak és a kitermelt nagy mennyiségű fát kisajátítsák. A püspök kész Pop kano-
nokkal egyezkedni, megbocsát a belényesi ügyekben tanúsított magatartásáért. 
Személye iránt neheztelést nem táplál, de arra kéri, hogy a kérdéses vagyonok 
körül az állami hatóságok részéről főképp az utóbbi időben támasztott súlyos ne-
hézségek elhárításában, ha tud és akar, összeköttetései révén nyújtson segítséget. 
Mindezek ismeretéből lesz világos számunkra Márton Áron határozott fellépése 
börtönből való szabadulása után, 1955-ben Pop József/Iosif irányában, aki a bé-
kepapi időszakban a gyulafehérvári papnevelő intézet rektorává avanzsált. A ha-
tóságokkal minden időszakban egyezkedni képes Pop József „rektor” azonnali 
távozását kéri Gyulafehérvárról.

*
Márton Áron személye ellen 1940–1944 között a hatóság emberei nyíltan nem 

léphettek fel, mert mindenben a törvényes keretek között intézkedett, de annál 
több bosszúságot okoztak neki. Az  utazásainak gátlásán túl a papsággal és a 
hívekkel való kapcsolatát körleveleinek cenzúrázásával akadályozták. Az 1943. 
évben a propagandaminiszter nem engedélyezte Márton Áron újévi körlevelé-
nek megjelenését, annak többszöri átjavítása után sem. Pacha Ágoston temesvári 
püspök körlevele megjelenhetett. Február közepén Márton Áronnak tudomásul 
kellett vennie – a gyulafehérvári prefektúra titkárán keresztül  –, hogy körle-
velének megjelenését nem a tartalom miatt, hanem azért akadályozták, mert 
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Kolozsváron a magyar cenzúra törölt egy nacionalista jellegű részt Nicolae Colan 
ortodox püspök újévi körleveléből. Ilyen és ehhez hasonló kis gesztusokból Már-
ton Áron megértette a kommunista rezsim beállta előtt, hogy népének őszinte 
szeretete miatt (annak ellenére, hogy gyűlöletet más nemzetűek iránt nem táp-
lált) tüske lett a román népvezérek szemében.

*
Míg Dél-Erdélyben élet-halál harc folyt a magyar kisebbség részéről, addig 

Észak-Erdélyben – a magyar haza kebelében – felerősödtek a katolikusok és re-
formátusok közötti vallási viszálykodások. A vallási incidensek miatt a két val-
lásfelekezet vezetője (Sándor Imre és Vásárhelyi János) között nagyon elmér-
gesedett a kapcsolat az egyetemi Aula Magnában kifüggesztett kereszt miatt. 
Márton Áron – 1943-ban – kénytelen útra kelni, hogy az erdélyi magyarságnak 
ezt a visszatérő sérelmét a helyszínen, Kolozsváron gyógyítsa. Erre vonatkozó 
tanácsait ajánlatos lenne gyakrabban felidézni: „A kereszténység és a nemzeti 
nagy szempontok […] kötelességünkké teszik, hogy a mai válságos időben közös 
egyetértéssel kiküszöböljünk minden ellentétet, ami közös érdekeinket sértené és 
veszélyeztetné. Nagy átalakulások sodrában és súlyos próbatételek előtt állunk, 
és nem tudjuk, hogy még mit tartogat számunkra a jövő. Talán a kereszténység 
maga is veszélyeztetve lesz.” Az általa megszerkesztett és a reformátusok által 
elfogadott Megállapodás, alappillére lehetne az erdélyi egyházak közötti nézetel-
térések elkerülésének, illetve a keletkezett konfliktusok megoldásának.
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Lőwy Dániel

Az Írisz-telepi gyermekek orvosa 
„nagyon fi nom úriember”

Amikor az egyetem elvégzése után a ko-
lozsvári kozmetikagyárba kerültem, több 
mint egy éven át termelésvezetői beosztást 
kaptam, közhasználatú nevén „diszpécser” 
lettem. Felsőfokú végzettségemnek köszön-
hetően mérnök úrnak szólítottak. Némi túl-
zással, már érkezésem napján a gyár sze-
mélyzetének mintegy fele közvetlenül vagy 
közvetve ismert; vagy apám betege volt, 
vagy anyám tanítványa, többen pedig egyko-
ri iskolatársaim, illetve egyetemi kollégáim 
voltak. A munkásasszonyok kezdettől fogva 
gyakran megkérdezték tőlem, „hogy van a 
Doktor úr?” Voltak, akik csak évek múltán 
kérdeztek rá. Egykor az Írisz-telepen kezel-
te őket vagy a gyermekeiket. Berta, az egyik 
csoportvezető, aki bizony nem válogatta meg a szavait, olykor a férfi ak is fel-
jajdultak nem köntörfalazó kifejezései hallatán, amikor hozzám szólt, elpirult, 
és szemlesütve kérte: „Aztán Danika, meg ne mondja a Doktor úrnak, hogy én 
milyen csúnyán beszélek, mert ő nagyon fi nom úriember!” (Ezt a tulajdonsá-
gát, úgy tűnik, nem örököltem el, mert a jelenlétemben feszélyezetlenül lehetett 
káromkodni.)

Dr. Lőwy Károly gyermekgyógyász sok évig dolgozott az Írisz-telepi körzet-
ben. Az ötvenes évek közepén az autóbuszok rosszul közlekedtek, korán reggel 
útra kelt az Egyetem utca 3. szám alatti, Sebestyén-palotaként emlegetett bér-
házból, ahol négy másik családdal közösen laktunk az egykor egyetlen családnak 
tervezett polgári lakásban. Rendelője az Írisz-telepen az Angyali Üdvözlet görög-
keleti templom mellett volt. Amire megérkezett, már sorban álltak a kisgyerme-
küket féltő anyák. Egész nap rendelt, gyakran csak sötétedés után ért haza.

Hetente egyszer gumicsizmát húzott; olyankor tudtam, hogy kigyalogol a 
szintén körzetéhez tartozó Bufnica cigánysorra. Az  Írisz oldalán, a gyártól in-
dulva a második jobbra nyíló utca volt, a Kis-Szamosig nyúlt, a patak túloldalán 
pedig a Dermata (akkor Herbák János) cipőgyárhoz tartozó terület húzódott, 
továbbá hóstáti kertek voltak. Az  egykor talán kövezett, elhanyagolt állapotú 
utcának sem járdája, sem csatornázása nem volt. A vizet nyeles kútból pumpálták 



493JúLIUS

ÍR
ISZ-TELEP

az utca elején. Télen a cső általában elfagyott, úgyhogy az utca vagy sáros volt, 
vagy pedig valósággal jégpályává vált. Nem csoda, hogy Apám fáradtan, több-
nyire térdig sárosan tért haza.

Később óriási változást hozott életében, hogy a gyermekpoliklinika robogót 
bocsátott a rendelkezésére. Román gyártmányú Carpați robogó volt, büszkén 
ülte meg, és legalább oda-vissza nem kellett a buszra várakoznia. Persze a kis 
robogót gyakran kellett javítani-tákolni, de így is jó szolgálatot tett. Amikor este 
késett, halálra izgattuk magunkat, nehogy balesetet szenvedett volna. Nekünk 
már volt vezetékes telefonunk, négy számjegyű hívószámmal, de a városban még 
ritkaságszámba ment a telefon-előfizető, így a legtöbbször nem volt honnan tu-
dassa a családjával, ha valamiért nem érhetett időben haza.

A gondozottjait mindig számontartotta, sorsukat azután is követte, miután 
felnőttek. Ha hosszabb kimaradás után újból keresték, és mondjuk a Kovács An-
namária nevet nem sikerült beazonosítania, a lakcím bemondása után azonnal 
tudta, kiről van szó. „Igen, emlékszem, a Kovács család a Hársfa utcából, kis 
sárga ház az utca jobb oldalán, a bejáratnál zöldségeskert van. A három gyerekre 
a nagyszülők vigyáznak.”

Betegei olykor egy-két tojással, fél kiló almával vagy néhány paradicsommal 
hálálták meg a gyermek életét megmentő gyógyítását. Évtizeden át szerény kö-
rülmények között élő emberek nincstelen orvosa volt.

Az 1960-as években Lőwy doktor a Magyar utcai körzetbe került, rendelője a 
Radák-ház, ma Stanca-szülészet mellett volt, majd sok évig az Anatole France ne-
gyedben dolgozott. Az Írisz-negyedi családok súlyos esetekhez még évtizedeken 
át kihívták, egykori kis betegei a saját gyermekeikhez, majd az unokáikhoz is.
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Székely Bertalan szülőföldközelből

Nemzedékeket nevelt a művészet szeretetére Székely Bertalan. Egyénisége 
min dig is kettős sugárzású volt. Hatott mint a történelmi és monumentális fes-
tészet úttörője s mint kiváló művészpedagógus. De még ma is nehéz megítélni, 
mi ha gyott inkább nyomot kora művészi arcu latán: festészetének tárgyi emlékei 
vagy szellemi örökségének maradandósága.

Közel negyven éven át korrigált nö vendékeinek. Örökké tépelődő, volta-
képp tragikus lelkialkata, elméletek helytállóságát próbáló nyugtalansága 
gondolkodásra és művészi igényességre szoktatta tanítványait. A  budapesti 
Mintarajztanodának és Rajztanárképzőnek megalakulásától (1871-től) tanára 
volt, mikor pedig a halál elszólította a katedrá ról, ez az intézmény – fejlődésének 
jelzé seként – az Országos Képzőművészeti Főiskola nevet vette föl.

Erdélyből sokan jöttek hozzá nagy bi zalommal. Magyarok, románok, néme-
tek egyaránt. Földijük, megértő támogatójuk volt a kolozsvári születésű Székely 
Berta lan. Legtöbben éppen az ő korrektúráját hasznosították kiválóan, s  erről 
emléke zéseikben, életrajzaikban megható vallo másokat örökítettek ránk.

Székely Bertalan kolozsvári származá sa nyilván azért hagyott kevesebb nyo-
mot a róla szóló szakirodalomban, mert alkotó munkásságának – érett festői 
kor szakának – egyetlen jelentősebb idősza ka sem fűzi az erdélyi városhoz. Csak 
utalásokat találunk életrajzíróinál (Szé kely kiadatlan naplójára támaszkodva), 
mennyire meghatározó helye van a szü lőföldnek és szülővárosnak az ő művészi 
fejlődésében is.

Szerény adalék a Székely Bertalan-kutatáshoz a szülőföldről gyűjtött s az ed-
digi életrajzi művekbe be nem foglalt helytörténeti és családtörténeti vizsgáló-
dás. Kolozsvári szülőháza után kutatva a festő apjának személyére kellett 
minde nekelőtt fölfigyelnem. Ha a festőről tud juk – hiszen ezt sokszor leírták –, 
hogy a liberális, demokratikus eszmék lelkesítet ték, úgy ezek a nézetek az apa 
világszem léletén át kaptak rezdülést az ő érzékeny művészlelkében. A hazáért 
tenni kész re formkori eszmék, majd az érlelődő negy vennyolcas forradalom he-
vülete sugár zott át rá is. Apját fegyelem, racionális gon dol kodás, ugyanakkor 
bátor kiállás jellemezte. Az  osztrák fennhatóságot megtestesítő erdélyi főkor-
mányszék, a gubernium hivatalnoka volt. Fia születé sekor, 1835-ben a kancellis-
ta titulusig jutott el a hivatali rangsorban. De székely ősének szabadgondolkodó 
szelleme la kozott benne (ki Báthory Zsigmondtól 1592-ben nemességet kapott), 
s a kor mányszéki beamterfegyelem nem fojtotta el szívében a forradalmat üdvöz-
lő lelke sedést. Hazafias érzelmei miatt a forrada lom bukása után fogságba került, 
ahon nan csak magas egyházi közbenjárásra szabadult ki. Kegyvesztettségére 
bizto san utal, hogy az 1849 utáni tiszti névso rokban nem találjuk a guberniumi 
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hiva talnokok között. Ám a kiegyezés előtti 
enyhültebb 1860-as években ismét álla mi hi-
vatalba léphetett, s halála évében, 1869-ben 
is mint nyu galmazott főkormányszéki titkárt 
említik.

Elsőszülött fi a, Bertalan csak tizenhárom 
éves a forradalom tavaszán. Nagy élménye, 
életre elkísérő emléke, hogy apja engedélyé-
vel lerajzol hatta a városon átvonuló honvéd-
alakula tokat.

Korán felfedezték rajzkészségét; bizo-
nyosan többre mutató tehetségét is. S jóllehet 
apja fi atalkorában templomi zenész volt – így 
vonzódnia kellett a mű vészetekhez –, felfogá-
sának már emlege tett racionalizmusa elutasí-
tóvá tette fi a terveivel szemben. Mérnöknek 
szánja.

Törékeny egészségű, gyakran bete geskedő 
gyermekként nőtt fel a kolozs vári családi ház-
ban Székely Bertalan. „Gyermekéveinek nagy 
részét – írta talá lóan a Vasárnapi Ujság (1866. 
július 1.) – a szobában volt kénytelen tölteni, 
s a házon kívüli zajosabb mulatságokat nála 
már 5 éves korában pótolni kezdé a fehér pa-
pír és rajzón.”

Megerősítik mindezt a kolozsvári Re-
formátus Gimnázium katalógusainak be-

jegyzései. Az  osztálynaplóban az 1846–1847-es tanévben találtam rá először 
Székely Bertalan nevére. Ekkor az ötödik osztályt végezte, de csak a második fél-
évtől látogatta az előadásokat. Szabó Sándor köztanító jellemzése szerint: „szor-
galmas”, „sokat betegeskedett” („magántanítója Sima Mózes”). A  kö vetkező, 
1847–1848-as tanévben szin tén csak fél évet, ez esetben az elsőt járta végig ren-
des tanulóként. Osztálytanítójuk ezúttal Sárkány Ferenc, aki két bete geskedő 
növendékéről, Gelei Pálról és Székely Bertalanról azt jegyezte be: „Az egész fél 
évben szinte mindég beteges kedtek, s közvizsgára sem állottak.”

Módosabb diákok megengedhették maguknak a magántanárt, s ez a Székely 
családra is vonatkozott. A  korán özvegyen maradt tisztviselő anyagi helyzete 
csak később romlott érezhetően. (Székely Dániel fele sége negyvenegy éves korá-
ban, 1847. június 27-én hunyt el Kolozsváron.)

A  kolozsvári Állami Levéltárban nem csak a gimnáziumi katalógusokra, de 
a Székely család anyakönyvi bejegyzéseire is sikerült rátalálni. Ez legelébb egy 
igen meglepő, bár végső soron nem túl jelentős tényt hozott napvilágra. Élet-
rajzi művek, lexikonok egyöntetűen 1835. május 8-ra teszik Székely Bertalan 
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születésnapját, anyakönyvi adatai azonban ok irati hitelességgel bizonyítják, 
hogy a festő két nappal később, azaz május 10-én született.

A Székely család történetében nem ez az első nehezen kibogozható rejtély. 
Mindeddig hiábavalónak bizonyult, csa lódást hozott az a kutatómunka és leve-
lezés, mellyel a festő kolozsvári szülőhá zának írásos, adatszerű azonosítására 
tettem kísérletet.

Néhai dr. Izsák Sámuel orvostörténész hívta föl a fi gyelmemet arra, hogy egy 
még élő szemtanú szerint Székely Bertalan az egykori Belső-Szén, a mai Napoca 
utca 27. számú házban született volna. A ház földszintjén lakó egyedülálló idős nő, 
Kovács Erzsébet (azóta elhunyt) családi kapcsolatokra utaló részletekkel mondta 
el és bizony gatta, hogy valóban ez lenne a hagyo mány szerint a szülőház. Ami 
biztos és ellenőrizhető: az ingatlan jó ideig Kovács András ügyvédé, a református 
teológia gondnokáé volt. (Dr. Kovács András 1884-ben született, jogot végzett, 
és Grandpierre Emil helyét foglalta el az egyházi szolgálatban.) Egyik külföldön 
élő rokona, Székely Ödön nevének fel bukkanása valóban igazolja a név és ro koni 
kapcsolatok „folyamatosságát”. Az adatközlő Kovács Erzsébet annyira biztos volt 
elbeszélése igazában, hogy még a földszinti boltíves szobát is meg tudta mutatni, 
ahol – a szájhagyomány szerint – Székely Bertalan született.

II. Lajos holttestének megtalálása
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A népes belvárosi utcában a felületes szemlélőnek nem tűnnek fel a ház régi 
részletei. Kétemeletes, zárt erkélyes, bérházszerű épület. Mai formáját – kétrend-
beli átalakítás, emeletráépítés után – va lóban későn, az 1930-as évek közepén 
kapta meg. Más kép tárul föl az épületről, ha tüzetesen megvizsgáljuk, körbe-
járjuk, udvarára is bepillantunk. Az átépítésre vállalkozó tulajdonosok jószerint 
érintet lenül hagyták az eredetileg földszintes ház egész építményét. A  vastag 
falak, a téglarakású boltíves szobák bírták a ter helést. Ha belépünk a földszin-
ten műkö dő szemüvegkészítő műhelybe, megkö zelítően pontos képet kapunk a 
helyisé gek, szobák múlt század eleji alakjáról. Romantikus, történeti hangulatot 
sugallnak a kis mellékutcára (a 19. században Szöglet utcának hívták) tekintő ab-
lakok. Nemcsak egy régi vasrács, hanem az ódon vas ablaktáblák is a bent lakók 
biz tonságát szolgálták. A vastáblák ma is bekapcsolhatók, belülről rögzíthetők. 
Az udvaron gazdasági épület jellegét mutat ja a hátsó traktus. Innen a régi Fogoly 
utca felőli nyugati városfalra lehet látni.

Mindez azt mutatja, hogy építésének idejét, régiségét tekintve a ház lehetett 
szülőhelye a festőnek.

Levéltári adatokkal azonban eddig nem sikerült bizonyítani, hogy a festő apja 
ténylegesen birtokolta (vagy bérel te?) volna ezt a Belső-Szén utcai házat. Sem vá-
rosi, sem egyházi adófi zetési íve ken nem találtam 1835 (a festő születé se) körüli 
vagyoni állapotról szóló be jegyzést. Sok év után Székely Dániel ha lotti jelentése 

Női portré Önarckép
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zott guberniumi tisztviselő lak helyét. 
A kolozsvári Állami Levéltárban az ev. 
ref. egyházhoz tartozó „elhaltak és elte-
mettek jegyzőkönyve” 1869. szep tember 
15-én jelzi a köztiszteletben álló, meg-
özvegyült férfi  halálát, aki halála idején 
a Bel-Farkas utca 62. szám alatt lakott. 
Azonban utcaátkeresztelések többször is 
tör téntek, és a lakóhelyről más adat is 
van.

A szülőház ügyében csak a megközelí-
tésig juthattam el. A  kérdés nyitott 
marad.

Közöttünk élt a festő – mondhatjuk el 
érzelmi alapú, de megengedhető túlzás-
sal. Még akkor is, ha tudjuk: sorsa másfe-
lé szólította.

Művei kerültek hozzánk; a kolozsvá-
ri képtár gyűjteményébe és magánosok 
bir tokába. Olykor – igaz, nagy ritkán – 
kiállí tásokon láthattunk alkotásaiból, 

s művé szetének hatása, festészete titkainak kuta tása a mi művészettörténészein-
ket is fog lalkoztatta. Kiemelkedő értékű Kende János és Gergely Pál tanulmánya 
a Művé szeti Szalon 1930-as, illetve a Kolozsvári Szemle 1944-es évfolyamában.

Hatásosan sorakoztathatnánk egymás mellé az egyénisége varázsát idéző 
tanítványi vissza emlékezéseket. Példaként áll jon itt közülük a legszebb, Bánff y 
Miklósé. A grafi kusi pálya felé is vonzódó szépíró és irodalomszervező a Székely 
Bertalan-centenárium idején vetette papírra talál kozásuk élményét (Erdélyi He-
likon, 1935. 10. sz.).

„Nincs is gyermekéveimből nagyapá mon kívül talán senki, akinek annyira 
élő en élne a képe bennem, mint a Székely Bertalané. Aki annyira hatott volna 
reám, bár a tanácsát, sajnos, egyiknek sem kö vettem. Ha a nevét említik, azonnal 
meg látom. Mindig ugyanúgy. Némán sétál le s föl a sötét atelierben (…) Gyö-
nyörű művészfeje van. Magas termete. Szőkés haja, szakálla alig őszül. A vállán 
mindig keskenyre összehajtott lilásszürke plaid.

A  rövidre nyírt bajusza alatt mindig félbe  maradt szivar. (…) Úgy kerültem 
hozzá, hogy apám rajzórákat akart nekem adatni, mert már első gimnazista éve-
imtől renge teg papírt rontottam el, sok ákom-bákom fi rkálással. (…) Gyönyö-
rűen magyarázott. Az organikust, a  lényegest. A változatlan szabályt az örökké 
változóban.”

Megjelent: Magyar Művészet, 1986/10. 50–51.

Japán nő
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Július 7-én telik el egy század Genersich Gusz táv (1865–1921) orvosprofesz-
szor halála óta. Lőcsén született, s ott végezte iskoláit, majd 1883-ban be-
iratkozott a kolozsvári egyetem orvosi karára, ahol nagybátyja, Genersich 

Antal a kórbonctan tudós tanára volt. Orvosdoktori diplomáját 1888-ban szerzi 
meg. Két évig Brandt József professzor mellett műtőnövendék. 1889-től Purjesz 
Zsigmond professzor belgyógyászati klinikáján tanársegéd. Valószínűleg a pro-
fesszor javaslatára fordul a gyermekgyógyászat felé (mely akkor a belgyógyá-
szathoz tartozott), s  1893-tól ismételten állami ösztöndíjjal osztrák, német és 
francia klinikákon tanulmányozza a gyermekgyógyászatot. 1896-ban megszer-
zi e tárgyból a magántanári képesítést. 1904-től a kolozsvári gyermekmenhely 
igazgatója. Az  egyetemen 1917-ben felállított önálló gyermekgyógyászati tan-
székre őt nevezik ki. Az év őszén vezetése alatt nyílik meg a Majális utcai kis 
gyermekklinika (a mai Onkológiai Intézet helyén). Könyvei, tanulmányai főleg 
a gyermek- és csecsemővédelemre, a gyermekbetegségekre vonatkoznak. Sírja a 
Lutheránus temetőben van.

Július 21-én az előbbi egyik tanítványának, Kis Árpád (1896–1973) gyermek-
gyógyásznak lesz a 125. születési évfordulója. Désen született, Nagybányán járt 
gimnáziumba, 1914-től a kolozsvári és a budapesti egyetemeken tanult, 1920-
ban avatták orvosdoktorrá. A gyermekgyógyászatra szakosodott, magánrende-
lőt vezetett Kolozsvárt. Az 1930-as évektől a Zsidó Kórház állandó munkatársa, 
1947–1948-ban ő vezette a Zsidó Kórház gyermekgyógyászati osztályát. Gránit 
fejköves sírja a neológ izraelita temetőben található.

Július 25. Szenczi Molnár János (1612–
1646) református lelkipásztor halálának 
a 375. évfordulója. Marburgban szüle-
tett, apjának, Szenczi Molnár Albertnek a 
Ferinari Kunigundával kötött házasságá-
ból. Iskoláit Németországban, majd Kas-
sán, Kolozsvárt és Gyulafehérváron végez-
te. Rákóczi György alumnusaként 1638-tól 
külföldi egyetemeken tanulhatott: Leiden, 
Franeker, London. Hazatérte után Szászvá-
roson rektor, utóbb pedig a szász reformá-
tusok kolozsvári prédikátora. Az  1646-os 
nagy pestisjárvány áldozata lett. Kis ere-
szes sírkövét találták meg a III. A parcella 
keleti végén. 1940-ben a Református Teo-
lógiai Fakultás művészien faragott kopja-
fát állíttatott ide, melyen főleg az édesapa, 
Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító, nyel-
vész és szótáríró emlékét örökítik meg (az 
ő pontos sírhelyét nem ismerjük).



2020–2021
JúLIUS500

KO
LO

ZS
VÁ

R
I P

A
N

TH
EO

N

Július 27-én a negyedszázada elhunyt Erdő 
János (1913–1996) unitárius püspökre emlé-
kezünk. Pályája a felelősséget vállaló lelkészek 
20. századi, megpróbáltatásokkal teli életébe 
nyújt betekintést. Kézdivásárhelyen született 
unitárius családból. A helybéli katolikus gim-
náziumban szerzett érettségi diplomát, majd 
1930 nyarán Kolozsvárra jött, s  beiratkozott 
az Unitárius Teológiai Akadémiára. Diplomája 
megszerzése után, 1934–35-ben helyettes lel-
kész volt különböző egyházközségekben, majd 
két évig Angliában, az  oxfordi Manchester 
College-ban folytatott teológiai és történelmi 
tanulmányokat. Hazatérte után Kolozsvárra 
nevezik ki segéd-, majd hitoktató lelkésznek. 
Itt 1937-től az Írisz-telepen missziós gyülekezetet szervez. A Dávid Ferenc Egylet 
ifjúsági munkáját igyekszik fellendíteni. A 40-es években ifjúsági táborokat szer-
vez. 1941-ben egyháztörténetből és -jogból teológiai magántanári vizsgát tesz. 
A Ferenc József Tudományegyetemen pedig történelmi tanulmányokat folytat-
va 1945-ben doktorátust és tanári diplomát szerez. Ettől az évtől már helyet-
tes tanárként a teológián is előad. 1947-ben rendes teológiai tanárrá választják. 
1949-ben a protestáns egyházak – állami nyomásra – létrehozzák a Protestáns 
Teológiai Intézetet, úgyhogy ezután Erdő itt tanít, 1950 őszén rektornak is meg-
választják. Az 1956-os forradalom romániai utóhatásaként lelkészek sorát ítélik 
el koholt vádakkal. Erdőt 1959. szeptember 24-én tartóztatják le, s  a magyar 
forradalommal való szimpatizálás, tiltott versek felolvasása, prédikációk sokszo-
rosítása vádjával négy év átnevelő börtönre és vagyonelkobzásra ítélik. Szamos-
újváron, majd kényszermunkatáborokban raboskodik. 1963 elején kegyelemben 
részesül. Ezután az egyház eleinte levéltárosként, majd irodavezetőként alkal-
mazza. Csak 1968-ban engedik meg, hogy a teológián is tanítson óraadói mi-
nőségben. 1971-ben sikerül magát rehabilitáltatnia, úgyhogy ez év őszétől újra 
rendes teológiai professzor lehet a vallástörténeti tanszéken. Közben 1968-ban 
jórészt rá hárul az unitárius vallás megalapításának 400. évfordulójára rende-
zett emlékzsinat megszervezése. Ebből az alkalomból emlékkönyv is készül az ő 
szerkesztésében: Négyszáz év 1568–1968 címmel. A sikeres zsinat után az állami 
hatóságok engedélyezik a Keresztény Magvető című folyóirat újbóli beindítását 
1971-től kezdődőleg. Ennek szerkesztését is Erdő Jánosra bízzák, s  ő haláláig 
eleget tesz e feladatnak. 1972-ben őt választják egyházi főjegyzőül, s 1978–1982 
között újra ő a teológia rektora. 1994-ben vele töltik be a püspöki széket, egyhá-
za 29. elöljárója. 1996. július 27-én hirtelen hal meg. A halála 10. évfordulójára 
megjelent emlékkönyv (Isten és ember szolgálatában. Kolozsvár, 2007) jól tükrözi 
azt a tiszteletet, amellyel nem csak egyháza, tanítványai, hanem az egész erdélyi 
magyarság körülvette. Sírja a Lutheránus temetőben található.
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Reményik Sándor

Kegyelem

Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd. 
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. 
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar, 
Akkor – magától – minden elcsitul, 
Akkor – magától – éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
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Petrezselyem

Gyógyhatású ízletes fűszernövény, talán a legnépszerűbb zöldfűszer. Gyökere 
kihagyhatatlan a húslevesből. A petrezselyemzöld frissen és szárított formában 
egyaránt használatos. Friss állapotában értékesebb, magas C-vitamin-tartalma 
miatt. Az étel elkészülte pillanatában kell hozzáadni, aromája és illata így ér-
vényesül a legjobban és vitamintartalma is megmarad. Majdnem minden főtt 
ételbe illik, de a hidegkonyhai salátákhoz és töltött zöldségfélékhez is kiváló. 
Az ételek díszítésére is nagyon alkalmas metélőpetrezselyem fajtája, mely ízlete-
sebb, fodrozottabb, dúsabb levelű a gyökérpetrezselyem leveleinél.

Lila karfi ol tejszínes 
öntettel
Hozzávalók: 
1 kisebb fej (fél kg) karfi ol,
5 dkg vaj,
1 gerezd fokhagyma,
maréknyi apróra vágott 
petrezselyem,
maréknyi vágott mandula,
1,5 dl főzőtejszín,
só,
bors

Legtöbb 20 perc a főzési 
ideje a vajas, tejszínes, man-
dulás, petrezselymes, fok-
hagymás öntettel meglocsolt 
sós vízben megfőtt lila karfi olnak. Az íze pedig egyszerűen különleges. Az elkészí-
tése épp olyan egyszerű, ahogy itt a hozzávalók felsorolásra kerültek. Felolvaszt-
juk a vajat és hozzáadjuk a felaprított fokhagymát, vágott mandulát és petrezsely-
met. Összeforgatjuk őket, felöntjük tejszínnel, és összeforralás után kanalazhatjuk 
is rá a megfőtt karfi olrózsáinkra. Szórhatunk rá kevés petrezselymet frissen is.
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Sirályok

A sirályokat képzeletünk általában a nagy-
vizekhez, tengerekhez, óceánokhoz köti, né-
melyek folyók és tavak menti szárazföldön is 
előfordulnak. Az utóbbi évtizedekben viszont 
jellegzetes hangjukat egyre inkább a tenger-
parttól távol eső városokban is hallhatjuk.

Leírás, előfordulás
Megjelenésük többnyire hasonló, így meg-

határozásuk gyakran jelent kihívást a mada-
rászok számára. Színezetük általában világos (a kifejlett madarak fehér és szürke 
alapszínűek, a fi atalok barnásak), jól alkalmazkodtak a repüléshez (szárnyuk kes-
keny és hosszú) és a vízfelszínen való úszáshoz. A sirályfélék közé tartoznak a csérek 
és szerkők is. A sirályfélék előfordulnak az összes kontinensen, még az Antarktiszon 
is. Számos faj tengerparti kolóniákban költ, előnyben részesítve a parti szakaszo-
kat, de vannak, amelyek tengeri, édesvízi vagy szárazföldi élőhelyeken fészkelnek 
és táplálkoznak. A „sirály” kifejezést általában a tengerek környékén használják 
ugyan, de ezek a madarak nem csupán a nyílt tengeri, a tengerparti környezethez 
kapcsolódnak, számos sirály előnyben részesíti a belföldi vizes élőhelyeket.

Táplálkozás, költés, vonulás
Intelligens, kíváncsi madarak, olykor játszanak, más madarak táplálékát ellop-

ják, állatokat, piknikező embereket zaklatnak. A fajok zöme halakkal táplálkozik. 
Azonban sok faj táprendje változatos (vízi gerinctelenek, kisemlősök stb.), még dö-
göket és háztartási hulladékot is elfogyasztanak. Többnyire tenger- és óceánpar-
tokhoz kötöttek, bár egyes fajok urbanizálódtak, így a nagyvárosok költő (vagy 
telelő) fajaivá váltak. A legtöbb sirály évente egyszer költ, a költési időszak három-
öt hónapig tart. A fészeképítés szintén része a párválasztásnak. A legtöbb sirályfaj 
fészkét a földre építi, míg mások akár magasabb épületekre, sziklákra. A fészekalj 
általában három tojásból áll, rejtőzködő színezete van. A hím és a tojó felváltva 
költi ki a tojásokat. A legtöbb sirályfaj vonuló, a madarak télen melegebb élőhe-
lyekre költöznek, de a migráció távolsága fajonként változik. 

Képviselő fajok: viharsirály (Larus canus), sztyeppi sirály (Larus cachinnans), 
dankasirály (Chroicocephalus ridibundus), vékonycsőrű sirály (Chroicocephalus 
genei), szerecsensirály (Larus melanocephalus), sárgalábú sirály (Larus michahellis).

A hazánkban rendszeresen előforduló 12 sirály közül 6 fészkel, a többi pedig 
téli vendég vagy vonuló. Ezek közül a dankasirály és a sárgalábú sirály fi gyelhető 
meg Kolozsvár területén is.

Dankasirály. Fotó: Szabó József
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Hogyan segíthetsz nekik
A vízhez kötött madarak számára fontos segítség a part menti élőhelyük megőr-

zése, a vízfelületek tisztán tartása. A növényzet és a vízszabályzás helyes kezelésére 
a jelenlévő fajok figyelembe vételével, szükséges szakemberek véleményét kérni.

Mitológia
Hajdanán szoros kapcsolat volt a tengeri madarak és a tengerészek között, a ha-

jók körül repkedő sirályokról az időjárást vagy a szárazföldtől való távolságot pró-
bálták megjósolni. Emiatt számos babona kapcsolódik ehhez a madárcsoporhoz. 
A britek szerint, ha a sirály párban röpköd az ember feje fölött, vagy ha albatroszt 
(ugyanazon családba tartozó, a sirálynál nagyobb testű, óceániai környezetben elő 
ragadozó madarak) pusztít el az ember, az balszerencsét vagy akár halált jelent. 
Emiatt a halászok kiszabadították a halászhálókba bekerült madarakat. Sok kultú-
rában a sirályok a szabadság, a sokoldalúság és a gondtalan életmód szimbólumát 
jelképezik. Fehér színezetük miatt, mely éjszaka feltűnő, szellemi hírvivőnek is 
tekintették, vagy akár a tengerbe veszett emberek szellemeként tisztelték.

Dankasirály (Larus ridibundus)
Kistestű sirály, szárnyfesztávolsága 100 cm, magassága 40 cm, a nemek ha-

sonlóak. A felnőtt madarak nyaka, mellkasa, hasa és farka fehér, a szárnyak vége 
fekete, a csőr és a lábak pirosak. Nyáron a felnőttek feje csokoládébarna, télen 
pedig fehér, a  fültájékon fekete folttal. A faj tudományos neve, „ridibundus” – 
kacagó – a madár nevetéshez hasonló hangjára utal.

Telepes, nagy tavak vagy lassú folyású vizek partján költ, a fészkét közvetlenül 
a talajra vagy az azt borító növényzetre helyezi. Maximális élettartama 32 év.

Főleg vízi és szárazföldi gerinctelenekkel táplálkozik, de ritkábban kisméretű 
halakat is fogyaszt. A települések környékén főleg télen jelenik meg, ahol a be 
nem fagyó folyóvizek táplálékforrást biztosítanak.

Romániában az alföldi nagy tavak és lassú folyású vizek környékén költ, így a 
Duna-deltában, Moldva és a Bărăgan nagy folyóinak árterén, valamint Erdély és 
a Nyugati-alföld egyes tavain vannak kolóniái.

Sárgalábú sirály (Larus michahellis)
Nagytermetű sirály, szárnyfesztávolsága elérheti a 140 cm-t és testhossza az 

58 cm-t. A kifejlett madarak feje és hasi oldala fehér, felsőteste szürke, szárny-
végei feketék, farka fehér, lábai sárgák, csőre sárga nagy vörös folttal. A fiatalok 
színezete márványozottan barna foltos, lábaik rózsaszínűek, csőrük fekete.

Nem vonuló, de nagy területeket járhat be. Kolóniákban költ, meredek szik-
lafalakon (tavak vagy tengerpartok közelében). Az elmúlt évtizedekben a faj el-
kezdett költeni a nagyobb városok épületeinek tetején. Eredetileg halevő, bár 
táprendje kimondottan változatos (vízi gerinctelenek, kisemlősök, madarak). 
A városok közelében gyakran látogatja a szeméttelepeket.
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VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. Tűzön elhamvad
  5. Ellenben, ám
  7. Kerti munkát végez 

(SARABOL)
  9. Európai Parlament 

röviden
10. Nemzetközi Olimpia 

Bizottság röviden
11. Lagzi vége!
13. GÓC
14. A szobába
15. Tárgy apró barázdák-

kal való ellátása
17. Disznólakás
18. Ritka fi únév

FÜGGŐLEGES
  1. Ügy, kázus
  2. Könyv, füzet része
  3. Vérszállító szerv
  4. A megfejtés
  5. Hajít

Kolozsváron 1827. december 
31-e óta van közvilágítás: először 
lámpások, 1869 után gáz (lég-
szesz) oldotta meg a feladatot. 
1903-ban a kincses város elöljá-
rói pályázatot írtak ki a villamos 
közvilágítás bevezetésére. Egy 
szakbizottság hosszas tárgyalá-
sok után választotta ki azt a cé-
get, amely megtervezte Kolozsvár 
modern világítását. A  rejtvény 
megoldása a nemzetközi társaság 
rövid neve (két szó!). 

  6. L!
  8. Ökrök, románul
11. Mint a vízsz. 13.
12. Titkon fi gyelő
13. Végül legel!
14. Fizetés

15. Vés
16. Zöld Elek 

monogramja

Kolozsvár, Malom utca 
a gázvilágítás korában
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Kós Károly Kiáltó szó c. kiáltványából (1921) idézünk: „Le kell vonnunk a tanulságot; 
szembe kell néznünk a kérlelhetetlenül rideg valósággal és nem szabad ámítanunk ma-
gunkat. ...” (folytatás a rejtvényben)
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