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Előszó

Tizedik kincses kalendáriumunkat indítjuk útjára, törzsolvasóink fel-
lelhetik benne a megszokott és talán megkedvelt rovatokat: Kalen-
dárium, Kolozsvári Pantheon, Kolozsvári kincsek, Visszatekintő, Ínyes 

Kolozsvár, Keresztrejtvény, Gyermekeknek, Sport. Néhány rovat elmaradt, de 
helyettük újakat iktattunk be: a Kolozsvár környéki kirándulóhelyek vagy az 
elmúlt esztendőben eltávozott barátainkra, kiemelkedő munkatársainkra, 
megrögzött kolozsváriakra emlékező In memoriam rovatot, mint ahogy a 
Költők városa rovat idei „gazdája” Szőcs Géza is nagy veszteségünk – ő is, 
miként a többi eltávozott, velünk marad, míg élünk és dolgozunk a város 
falai között. Amíg építünk, amíg helyreállítunk, amíg felidézünk, amíg 
előre tekintünk. Miként a Kolozsvári Városszépítő Egylet is teszi, amikor 
is az évszázados hagyományokat úgy folytatja, hogy a 21. század korszerű 
igényeinek is megfeleljen a város, megőrizve sajátos jegyeit.

Kötetünkben a városnegyedek sorában a Tisztviselőtelepre invitáljuk 
olvasóinkat, és két „bennszülött” szerzőnk emlékeit követve elámulunk, 
mennyi mindenről és mindenkiről mesél ez az alig évszázados negyed.

Az írások nagy többsége régi, megbecsült szerzőink tollából származik, 
de szeretettel köszöntjük azokat is, akik első ízben vannak jelen kalendá-
riumunk hasábjain.

Hogy elég színes-e ez a szőttes, amelyet a hozott anyagból a már meg-
szokott formai keretek között – az összeszokott csapat közreműködésével – 
kínálunk, azt majd az olvasó dönti el. Aki reményeink szerint ugyanolyan 
érdeklődéssel veszi kézbe jelen kötetünket is, ugyanúgy viszi a Kolozsvári 
Magyar Napok standjairól, mint az előbbi években. Tőle várjuk a visszajel-
zéseket, a bíráló észrevételt és a bátorító szót egyaránt.

A szerkesztők
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Szabó Lilla

11. Kolozsvári Magyar Napok

A  2020-as év nemcsak a családi és szakmai életünkben hozott gyökeres 
változásokat, hanem a rendezvények szervezését is nagymértékben korlátozta. 
Számos kulturális esemény elmaradt, másokat halasztottak, mivel a március-
ban bevezetett kijárási tilalom és a megszorító intézkedések részleges felol-
dására viszonylag későn, csak május közepén került sor. Az anyagi feltételek 
biztosítása szintén nehezítette a szervezői munkát: a helyzet kilátástalansága 
miatt a kulturális rendezvényekre szánt állami támogatások túlnyomó részét a 
járvány megfékezésére fordították, így a megszokott támogatási rendszer is tel-
jes mértékben kiszámíthatatlanná vált, ami a rendezvények gazdálkodásában 
óriási zűrzavart okozott. Meg kell jegyeznünk, hogy a nagyszabású rendezvé-
nyek megszervezése több hónapos előkészületet igényel még kiszámítható fi -
nanszírozás és szabályozás mellett is, így nemcsak az anyagi feltételek, hanem 
a rendelkezésre álló idő is nagyon sok esetben ellehetetlenítette a szervezői 
munkát.

A 11. Kolozsvári Magyar Napok lebonyolítása is bizonytalanná vált a tavasz 
folyamán, azonban a lazítások bevezetésével a szervezőcsapat lelkesedése is nőtt, 
és elkötelezetten vállalta a rendezvénysorozat megszervezését. Az  „Ami bele-
fér!” szlogen jól jelzi a körülményeket: a változó járványügyi előírásoknak meg-
felelően annyi teret lakunk be, amennyit a szabályozások lehetővé tesznek, és 
amennyiben biztosítani tudjuk a résztvevők biztonságos szórakozását. A KMN 
életében először kellett létszámkorlátozást bevezetni, hiszen a jogszabályi elő-
írások 500 főben limitálták a szabadtéren szervezett rendezvényeken részt ve-
vők számát, úgy, hogy a kötelezően ültetett közönség tagjai egymástól két mé-
terre helyezkedhettek el. Beltéri kulturális rendezvények szervezése nem volt 
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engedélyezett, így az istentiszteleti 
alkalmakat próbáltuk ünnepélyeseb-
bé tenni. Minden rendezvényre elő-
zetesen kellett regisztrálni a rendel-
kezésre álló helyek függvényében.

A  2020-as Magyar Napok köz-
ponti helyszínei a korábbi évekből 
jól ismert terek maradtak: a  Főtér, 
a Bánff y-palota udvara és a Romkert. 
A Főtéren a nagyszínpadi produkciók 
zajlottak két nagyobb tömbbe cso-
portosítva: délelőtt-kora délután a 
Szent István-napi Néptánctalálkozó 
koncertjei, este pedig három műfaj 
kiemelkedő képviselői játszottak. 
Első nap a Kolozsvári Magyar Ope-
ra művészei és zenekara operagálá-
ján vehettünk részt, majd Pál István 
„Szalonna” és bandája muzsikált er-
délyi zenésztársaikkal. Második nap 
Bogányi Gergelyt hallgathatta a kö-
zönség, aki a maga alkotta Bogányi-
zongorán játszott, harmadik este 
pedig a Kaláka koncertezett. A kon-
certek után fi lmvetítésekre is sor ke-
rült, levetítettük Fekete Ibolya nagy-
szerű fi lmdrámáját (Az anyám és más 
futóbolondok a családból), valamint 
Bacsó Péter klasszikussá vált fi lmsza-
tíráját, A tanút.

A Bánff y-palota udvara és a Rom-
kert különböző könyvbemutatóknak, 
előadásoknak, kerekasztal-beszélge-
téseknek adott helyet, ahol olyan elő-
adókat hallgathattunk meg, mint Dá-
vid Gyula irodalomtörténész, Lázok 
Klára könyvtáros, Lupescu Radu és 
Murádin János Kristóf történészek, 
Macalik Ernő biológus, és még sorol-
hatnánk. Szó esett divatról, járvány-
ról, sportról, fi lmkészítésről, voltak 
hangversenyek, fi lmvetítések és nem 
utolsósorban színházi előadások is 
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kicsiknek – a Puck Bábszínháznak köszönhetően – és nagyoknak – Bogdán Zsolt 
előadásában.

Nem maradhattak el a képzőművészeti kiállítások sem. Az egykori Bánff y-pa-
lotában működő Művészeti Múzeumban nyílott Ádám Gyula székelyföldi fotómű-
vész egyéni tárlata, az Erdély festészete a két világháború között című nagyszabású 
kiállítás, valamint egy reprezentatív válogatás a Sapientia Alapítvány gyűjtemé-
nyéből Referencia címmel. A 130 éve született Reményik Sándorra emlékező kép-
zőművészeti tárlatnak, valamint a Mimezis Kortárs Vizuális Művészeti Fesztivál 
kiállításának is helyet adott a múzeum. A Szabók bástyájában a Hóstátról és az 
óvárról nyílottak fotódokumentum-kiállítások. A Kolozsvári Néprajzi Múzeum-
ban a Csipkék. Szemelvények a kolozsvári Iparmúzeum csipkegyűjteményéből című 
kiállítást nézhettük meg, amely bemutatta az 1887-ben alapított kolozsvári ipar-
iskola és a hozzá kapcsolódó iparmúzeum rövid történetét, és annak egykori gyűj-
teményes csipkedarabjait is megnézhettük. A Tranzit Ház udvarán berendezett 
Elmúlt Jelen. A romániai magyarok 1989–1990-es rendszerváltása című kiállítás 
betekintést nyújtott a kommunizmus éveibe, és felidézte az 1989-es forradalmat. 
Az Egyetemi Könyvtár is rendhagyó tárlattal készült Képben és szóban címmel, 
amely a könyvtár udvarán tárlatvezetéssel egybekötve volt látogatható.

Az  irodalom szerelmesei a már említett helyszínek mellett a Bulgakov Ká-
véházban és a főkonzulátus udvarán találkozhattak kedvenceikkel, az  erdélyi 
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szerzők mellett Kukorelly Endre 
íróval és a minden évben visszaté-
rő Szőcs Géza költővel.

A  központi helyszínek mellett 
számos partnerszervezet székhá-
zának udvarán is zajlottak esemé-
nyek – hogy csak egy néhányat 
említsünk közülük: Magyarország 
Kolozsvári Főkonzulátusa, Szabédi 
Ház, Kozmutza Flóra Hallássérül-
tek Speciális Iskolája, Vallássza-
badság Háza.

A  megszorításoknak köszön-
hetően a 11. Kolozsvári Magyar 
Napokon megszületett a KMN-
tévé, amely élőben közvetítette 
az eseményeket a Bánff y-palotá-
ból, a  Főtérről és a Romkertből. 
A  KMN-tévé egyedülálló tévés 
kezdeményezésnek bizonyult Er-
délyben, hiszen precedens nélküli, 
hogy az Erdélyi Magyar Televízió 
és az MTVA határon túli tudósítói, 
a  kolozsvári Video Pontes stúdió, 
valamint a székelyudvarhelyi Székelyföldi Stúdió együtt dolgozzon egy kultu-
rális rendezvény élő közvetítésén. A rendezvény három napja alatt a KMN tévé 
napi 10-12 óra élő műsort készített, amelyet online, a Magyar Napok honlapjára 
vagy Facebook-oldalára kapcsolódva követhettek a világ különböző pontjairól a 
„magyarnapozók”.

Számokban összefoglalva: a három nap alatt 25 helyszínen a több mint 100 
eseményen közel 10 000 résztvevő regisztrált. A  KMN-tévé adásaira 273 000 
érdeklődő kapcsolt rá. A 2019-es rendezvényhez viszonyítva egy lekicsinyített 
Magyar Napok résztvevői lehettünk, a 2020-as helyzet kontextusában értékelve 
azonban szerencsések voltunk, hogy egyáltalán megszervezhettük, és sikerült a 
szabályoknak megfelelően, biztonságosan lebonyolítanunk a Magyar Napokat.

A  2020-as évvel lezárult egy korszak a Kolozsvári Magyar Napok életé-
ben. A 10. KMN nagyszabású rendezvénysorozata túlnőtte a belváros kereteit, 
a 11. KMN pedig már szigorú korlátok közé szorított, rendkívül lekicsinyített ren-
dezvény volt. 2021 az újrakezdés éve, és bízunk benne, hogy az elkövetkezendő 
években még sokáig ünnepelhetjük együtt éves rendszerességgel Kolozsvár szüle-
tésnapját és államalapító Szent István királyunk napját, nemzeti ünnepünket!
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Augusztus Kisasszony hava. Újkenyér 
hava. Nyárutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Boglárka, Nimród, Péter 
Liguori Szt. Alfonz

Boglárka – magyar eredetű; 
jelentése: fémveretes, ékköves, 
zománcos, gomb alakú ékítmény. 
Nimród – asszír eredetű, jelenté-
se: vadász. 
Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.

1 220 éve a városi rendőri hivatal megkezdte 
működését.
105 éve a piaristák teológiai intézetét, 
a Kalazantinumot megszüntették, és a rendi teo-
lógiai és tanárnevelést Budapestre helyezték át; 
a Kalazantinum kolozsvári Farkas utcai helyiségeit 
azonnal lefoglalta a hadsereg.

Ha Vasas Szent Péter nap-
ján eső lesz, lesz kukorica, 
ha még akkor se esik, 
gyühet a Duna vize is, 
nem lesz kukorica.

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

Hajnal – Vörösmarty Mihály név-
alkotása; jelentése: hajnal. 
Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

2

3 Kedd Hermina, Kamélia, Kira, Lídia, 
Terka

Kamélia – olasz–újlatin–magyar 
eredetű; jelentése: a virág maga.  
Terka – görög eredetű; jelentése: 
hőség, aratás, szüret. 

3 90 éve utcanyitáshoz fogtak a legrégebbi kolozsvári 
zsidó temetőn keresztül; a polgármester beleegyezett, 
hogy exhumálják a halottakat, a város megnyitotta az 
Aviator Bădescu (utóbb Balassa) utcát.
80 éve a monostori Fájdalmas Szűzanya-templom 
bővítési munkálatai kezdeteként Sándor Imre püspöki 
helynök végezte az alapkő megáldását.

4 Szerda Dominika, Domokos, Kriszta  
Vianney Szt. János

Dominika, Domokos – latin ere-
detű; jelentése: az Úrhoz, Istenhez 
tartozó; vasárnap született. 
Kriszta – a Krisztina becézője.

4 80 éve hunyt el Budapesten Babits Mihály író, költő 
(* Szekszárd, 1883. november 26.).

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

5 Csütörtök Jázmin, Krisztina, Zita 
Havas Boldogasszony

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

5

6 Péntek Berta, Bettina 
Urunk színeváltozása

Bettina – a Betta név nőiesítő 
képzővel való továbbképzése.

6 Az Úr színeváltozása  
a szőlőknek tarkulása.

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

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

7

8 Vasárnap Gusztáv, László 
Szt. Domonkos

Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: a gótok támasza. 
László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

8 120 éve Dankó Pista cigányprímás és zenekara mu-
zsikált az Angol Királynő (ma Transilvania) szálloda 
kerthelyiségében.

9 Hétfő Emőd, Loránd 
Szt. Terézia Benedikta

Loránd – a Lóránt régies 
változata.

9

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

Blanka, Bianka – középlatin–spa-
nyol eredetű; jelentése: fényes, 
ragyogó, tiszta. 
Lőrinc – latin eredetű; jelentése: 
Laurentum vidékéről származó 
férfi; babérkoszorúval díszített.

10 Lőrinc napja ha szép, 
Sok a gyümölcs és ép. 
E nap után szedett dinnye 
már túlérett, „lőrinces”, 
azaz lucskos a belseje.
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kerthelyiségében.

9 Hétfő Emőd, Loránd 
Szt. Terézia Benedikta

Loránd – a Lóránt régies 
változata.

9

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

Blanka, Bianka – középlatin–spa-
nyol eredetű; jelentése: fényes, 
ragyogó, tiszta. 
Lőrinc – latin eredetű; jelentése: 
Laurentum vidékéről származó 
férfi; babérkoszorúval díszített.

10 Lőrinc napja ha szép, 
Sok a gyümölcs és ép. 
E nap után szedett dinnye 
már túlérett, „lőrinces”, 
azaz lucskos a belseje.
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11 Szerda Tibor, Tiborc, Zsuzsanna 
Szt. Klára

Zsuzsanna – héber–görög–latin 
eredetű; jelentése: liliom.

11 565 éve hunyt el Zimonyban Hunyadi János hadve-
zér, vajda, Magyarország kormányzója.

12 Csütörtök Diána, Klára 
Chantal Szt. Johanna Franciska

Diána – római eredetű; jelentése: 
ragyogó.

12

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

Gertrúd – germán eredetű; jelen-
tése: a dárdák varázslónője. 
Ipoly – görög eredetű; jelentése: 
a lovakat kifogó.

13

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

Marcell – latin eredetű; jelenté-
se: Mars istenhez tartozó, neki 
szentelt. 
Mikeás – héber–latin eredetű; jelen-
tése: kicsoda olyan, mint az Isten?

14

15 Vasárnap Mária 
Nagyboldogasszony

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

15 210 éve a város árverésen áruba bocsátotta a délnyu-
gati sarokbástyát a belső és külső várfalszakasszal 
együtt, és a kettő között elterülő, szeméttel feltöltött 
vársáncot; a vásárló Bogdánffy Antal kereskedő volt, 
aki szerencsére a saroktornyot nem bontatta le, ez-
után sokáig azt Bogdánffy-bástyaként emlegették.

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

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

Asszunta – latin eredetű, jelenté-
se: (a mennybe) felvett 
Rókus – germán–latin eredetű; 
jelentése ismeretlen.

16

17 Kedd Anasztáz, Jácint, Réka Jácint – görög–latin eredetű; 
jelentése: a virág neve. 
Réka – török–hun–magyar erede-
tű; jelentése: ismeretlen.

17

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

Ilka – az Ilona rövidített, -ka kicsi-
nyítőképzős formája.

18

19 Csütörtök Huba 
Szt. Bernát

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan.

19 705 éve Károly Róbert király oklevelet bocsátott ki, 
amellyel Kolozsvárt királyi városi rangra emelte.

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

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

20 Ha István napja esős, 
száraz lesz az ősz.

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

Hajna – Vörösmarty Mihály név-
alkotása; jelentése: hajnal. 
Sámuel – héber eredetű; jelentése: 
Isten meghallgatott.

21
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22 Vasárnap Menyhért, Mirjám 
Szűz Mária királynő

Mirjám – a Mária eredeti héber 
formája.

22

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

Bence – latin eredetű; jelentése: 
győztes. 
Fülöp – görög eredetű; jelentése: 
lókedvelő.

23 190 éve hunyt el Széphalmon Kazinczy Ferenc író, 
költő, nyelvújító (* Érsemjén, 1759. október 27.).
30 éve hunyt el Budapesten Nemes Nagy Ágnes költő, 
író, műfordító (*Budapest, 1922. január 3.).

24 Kedd Aliz, Bertalan, Delinke 
Szt. Bertalan apostol

Aliz – héber–germán–francia–
angol eredetű; jelentése: nemes, 
harcos, bölcs. 
Delinke – magyar eredetű; jelenté-
se: szép termetű, deli, nimfa.

24 540 éve Mátyás király lehetővé tette, hogy a ko-
lozsvári bíró döntéseit egyenesen Szeben székénél 
lehessen megfellebbezni.

Amilyen Szent Bertalan, 
olyan az ősz.

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

Patrícia – latin eredetű; jelentése: 
rómainak született nemes.

25

26 Csütörtök Endre, Izsó, Mónika, Rita, 
Zamfira

Izsó – 1. az Ézsau alakváltozata; 
2. a József régi Izsóf változatának 
rövidülése; 3. – az Izsák becézője. 
Rita – a Margaréta (Margherita) 
olasz becézőjéből. 
Zamfira – román eredetű; jelenté-
se: zafír.

26

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

Cézár – etruszk–latin eredetű; je-
lentése: hosszú hajú, dús hajú; vág. 
Gáspár – perzsa eredetű; jelenté-
se: kincset megőrző.

27

28 Szombat Ágoston, Mózes 
Szt. Ágoston

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

28 500 éve az I. Szulejmán vezette 250 000 főnyi osz-
mán sereg elfoglalta Nándorfehérvárt.
125 éve született Csíkszentdomokoson Márton Áron 
püspök († Gyulafehérvár, 1980. szeptember 29.).

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

Beatrix – latin eredetű; jelentése: 
boldogságot hozó 
Szabina – latin eredetű; jelentése: 
a szabinok népéhez tartozó.

29 130 éve megalakult a kolozsvári Önkéntes 
Mentőegylet.

30 Hétfő Félix, Patrik, Róza, Rózsa Patrik – a Patrícius ír rövidülése, 
latin eredetű; jelentése: rómainak 
született nemes.

30 80 éve du. fél 4-kor, a bécsi döntés egyéves évfordu-
lóján minden templomban megszólaltak a harangok, 
és egy percre megállt a forgalom.

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

Arisztid – görög–latin eredetű; 
jelentése: nemes származású. 
Bella – olasz–spanyol eredetű; 
jelentése: szép. 
Hanga – magyar eredetű; jelenté-
se: a virág maga.

31 410 éve Báthory Gábor seregei visszafoglalták 
Kolozsvárt; a fejedelem „hűtlenség miatt” büntetést, 
sarcot szabott a városra.
105 éve érkeztek Kolozsvárra a román betörés elől 
menekülő első székely családok.
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Az Erdélyi Országos 
Múzeum Érem- 
és Régiségtára

Erdély önálló múzeuma megalapítá-
sának gondolata elsőként az 1848–49-
es forradalmat megelőző években fo-
galmazódott meg. A  leendő intézmény 
előképe egyértelműen az 1802-ben ala-
pított Magyar Nemzeti Múzeum volt. 
Gyűjteményei megalapozásában kiemel-
kedő jelentőségű volt két erdélyi főúr, 
az aranyosgerendi gróf Kemény József és 
nagybátyja, gróf Kemény Sámuel 1842. 
június 20-án tett felajánlása, melyben 
Erdély egyik legnagyobb kéziratgyűjte-
ményét, valamint könyv-, ásvány-, érem- 
és antik tárgyakból álló gyűjteményüket 
ajánlották fel az alapítandó múzeum számára, gróf Széchenyi Ferenc adományához 
hasonlóan, mellyel a főúr a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítását támogatta.1
A felajánlást követő napon, 1842. június 21-én, az országgyűléshez intézett alapí-
tólevél felolvasása rövidesen számos más felajánlást vont maga után. Az 1842. évi 
országgyűlési határozat életbe léptetése Bécs halogatása miatt elmaradt, és a Ko-
lozsvárra érkezett felajánlások évekig a Főkormányszék helyiségeiben hányódtak. 
A tulajdonosok megőrzésében maradt tárgyak egy része az 1848–49-es forradalom 
alatt megsemmisült, a két Kemény Aranyosgerenden őrzött gyűjteményének egy 
részét a helyi felkelők pusztították el, Lészai Dániel felajánlott éremgyűjteményé-
nek nagy részét a beszállásolt cári tiszt hadizsákmányként vette magához.2

Az erdélyi múzeum sorsa 1855-ben dőlt el, Kemény József végrendeletének 
köszönhetően, melyben az összes gyűjteményét az alapítandó múzeumra hagyta. 
A múzeum első székhelyét végül gróf Mikó Imre 1856-os adománya biztosította, 
melyben kolozsvári villáját és kertjét a leendő múzeumra hagyta3.

 1 Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. In: Erdély magyar egyeteme. Ko-
lozsvár 1941. 16. (a továbbiakban: Szabó T. 1941); Vincze Zoltán: Az Érem- és Régiségtár. 
In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményei. Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár 2009. 70–71. 
(a továbbiakban: Vincze 2009).

 2 Szabó T. 1941. 16–17; Vincze 2009. 71.
 3 Szabó T. 1941. 24.

Gróf Mikó Imre portréja. Maszák Hugó 
litográfi ája, Pest, 1861. 

Forrás: az Erdélyi Nemzeti Történeti 
Múzeum metszetgyűjteménye
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Az Erdélyi Múzeum-Egylet végül 1859. november 23-án tartotta meg alapító 
ülését, ahol az Egylet, valamint ezzel együtt az Erdélyi Országos Múzeum meg-
alapítását is kimondták.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet alapító közgyűlésén meghatározták az Erdélyi Or-
szágos Múzeum szerkezetét is, mely könyvtárból, érem- és régiségtárból, termé-
szetrajzi gyűjteményből, füvészkertből és művészeti tárgyakat magába foglaló 
gyűjteményekből fog állni.4 A múzeum és a természeti tár ideiglenes igazgatójá-
nak Brassai Sámuelt, a könyvtár, valamint az érem- és régiségtár élére ideiglene-
sen Szabó Károlyt nevezték ki.5

Az alakuló közgyűlést követő időszakban a múzeumot a gyűjtemények roha-
mos gyarapodása jellemezte, így a felajánlások száma 1860-ra már meghaladta a 
négyezret. Az 1860-as évek elején a könyvtár, valamint az Érem- és Régiségtár a 
Farkas utcai Bethlen-palotában kapott helyet.6

1862 októberében Finály Henrik klasszika-fi lológus a Múzeum-Egylet felha-
talmazottjaként Bécsben átvette a 3778 éremből álló Esterházy-gyűjteményt. 
Ugyanazon év novemberében az Egylet közgyűlése Finály Henriket az Érem- és 
Régiségtár élére nevezte ki, aki közel négy évtizeden keresztül volt a tár élén.7

Ebben az időszakban az Egylet 
egyre szerteágazóbb gyűjte-
ménye az adományok mellett a 
Dél-Erdélyben tett gyűjtőutak, 
vásárlások, valamint a régésze-
ti feltárások révén is gyarapo-
dott. Az  Egylet első régészeti 
ásatása Alsóilosván, Torma Ká-
roly birtokán, az egykori római 
castrum területén történt, Tor-
ma és Mikó Imre költségén, The-
odor Mommsen német történész 
ösztönzésére.8

1864 elejére befejeződött a 
Mikó-villa bővítése, így az Érem- 
és Régiségtár átköltözhetett ebbe 
az ingatlanba9.

 4 Vincze 2009. 8.
 5 Szabó T. 1941. 28; Kerny Terézia: A kolozsvári múzeum középkori kőtára. Erdélyi Múzeum

LXIV (2002), 3–4. sz. 72; Vincze 2009. 75.
 6 Vincze 2009. 74.
 7 Szabó T. 1941. 34; Vincze 2009. 76.
 8 Vincze 2009. 79.
 9 Sipos Gábor: Az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárának története. In: Az Erdélyi Múzeum-

Egyesület gyűjteményei. Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár 2009. 17.

A Mikó-villa átalakítás előtt. Veress Ferenc 
felvétele, 20. század második fele.

Forrás: az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum 
fényképgyűjteménye
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Egylet anyagi támogatásai megcsappantak.10 A visszaesést 1871-ben a kiállítás-
nak a volt országházba való átköltöztetése enyhítette, ahol a korábbi egyszobányi 
kiállítóteret négy teremre cserélhették fel, három teremben a Régiségtár, egy te-
remben az Éremtár anyagát állították ki. A Régiségtár első szobájában az őskori, 
a másodikban az ókori görög és római anyagot, a harmadikban a közép- és újkori 
emlékeket helyezték el.11

Az anyagi gondok megoldására a Ferenc József Tudományegyetem 1872-es 
megalapítása hozott megoldást, mely által a múzeum szervezési és fenntartási 
feladatait az egyetem vállalta fel. A Magyar Oktatásügyi Minisztériummal kö-
tött megállapodás értelmében a múzeumi tárak kezelését az egyetem vette át, 
az Egylet tulajdonjogának megőrzésével. A gyűjtemények használata fejében az 
állam évi 5000 koronát ajánlott fel az egyesületnek. Mivel az új egyetem szék-
helyeként szintén az egykori országházat jelölték ki, a kiállított tárgyakat újból 
össze kellett zsúfolni.12

Az 1900-ban készült múzeumi leltárkönyv szerint az első négy évtizedben 
több mint 10 000 tárgy került a Régiségtár tulajdonába, mely a Torma Zsófia 
adományának beleltározását követően a kétszeresére növekedett. Az  Éremtár 
15 000 érmet foglalt magába. Az Érem- és Régiségtár Finály időszakában részt 
vett több nemzetközi tárlaton is, az 1873-as bécsi világkiállításon, az 1876-os 
budapesti őstörténeti kongresszus alkalmából rendezett kiállításon és az 1884-
es, Budapesten rendezett ötvösművészeti kiállításon is, 88 ötvöstárggyal.13

1882-ben felmerült az Érem- és Régiségtár Mátyás király felújítás előtt álló 
szülőházába való átköltöztetésének gondolata, viszont a tár vezetősége az épüle-
tet alkalmatlannak minősítette.14

1898 elején az Érem- és Régiségtár újból költözésre kényszerült. A teljes gyűj-
teményt Finály Henrik 1898. február 13-án áthordatta a Farkas utcában álló 
régi vármegyeház helyiségeibe. Az átköltözés másnapján Finály Henrik hirtelen 
elhunyt.15

1899-től Pósta Béla kinevezésével új, lendületes korszak, a kettős tár történe-
tének virágkora vette kezdetét. Póstát 1899-ben a kolozsvári egyetem régészeti 
tanszékének tanárává nevezték ki. A beiktatás ugyanakkor az egyetem gondozá-
sában lévő Érem- és Régiségtár átvételét is jelentette. Pósta pályájának elején új 
programot dolgozott ki, melynek célja „egy erős, erdélyi központi intézet” kiala-
kítása volt.16 Első lépésben 1901-ben sikerült átköltöztetnie a kettős tár kiállítá-

 10 Szabó T. 1941. 30; Vincze 2009. 81.
 11 Vincze 2009. 82–83.
 12 Szabó T. 1941. 31; Egyed Ákos: Előszó. In: Az  Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményei. 

Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár 2009. 9. (a továbbiakban: Egyed 2009).
 13 Vincze 2009. 86.
 14 Uo.
 15 Uo.
 16 Vincze 2009. 88.
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sait az egyetem Farkas utcai, új épüle-
tébe. Tíz évvel később, 1911-ben Pósta 
az Érem- és Régiségtár több helyen 
szétszórt gyűjteményét egyetlen épü-
leten belül gyűjtötte össze. A  Bástya 
utca 2. sz. alatti kétemeletes ingat-
lant a Református Kollégiumtól bé-
relte. Bár ígéretet kapott a múzeum 
saját épületének felépítésére is, álma 
sohasem valósulhatott meg, mivel az 
Érem- és Régiségtár gyűjteményei a 
mai napig a Bástya utcai épületben 
találhatóak. Pósta kezdeményezésére 
1905-től a kettős tár állami segélyben 
is részesült, melyet az állomány gyara-

pítására használhatott. A kezdeti 5000 koronát kitevő összeg 1915–1916-ra már 
38 000 koronára ugrott. Pósta több ízben levélben fordult az állami és az egyházi 
intézményekhez annak érdekében, hogy adományozzák használaton kívül álló 
értkékeit a múzeumnak. Néhány visszautasítás után számos adomány is érkezett, 
a kolozsvári intézményeket később Erdély különböző településeinek intézményei 
is követték. A gyógyszerészek összefogásának eredményeként létrejött az ország 
első gyógyszerészeti múzeuma is. A korszak legértékesebb adományai gróf Kuun 
Gézától és gróf Wass Ottíliától származnak. A beszerzések legrangosabb ötvös-
művészeti emlékeit a brassói ékszerész-műkereskedőtől, Resch Adolftól vásárolta 
meg.17 Pósta Béla időszakában a gyűjtemények legfőbb gyarapodási forrásai a 
régészeti ásatások voltak. Pósta és tanítványai a másfél évtized alatt, a világhá-
ború kitöréséig mintegy 70 ásatást végeztek.18 A múzeumi kutatómunka ismer-
tetésére Pósta megalapította az intézmény saját, kétnyelvű folyóiratát is, Dolgo-
zatok az Erdélyi Nemzeti Múzum Érem- és Régiségtárából / Travaux de la Section 
Numismatique et Archéologique du Musée National de Transylvanie címmel. Az első 
világháború hirtelen megtorpanást jelentett a múzeum életében, az intézmény 
munkatársai nagy részének be kellett vonulnia a harctérre, s ketten, Létay Balázs 
és Gulyás János, életüket is vesztették. A háború elvesztését követően felmerült 
a múzeumi javak lefoglalása az újonnan berendezkedő román hatalom által. Eb-
ben a kilátástalan időszakban, 1919. április 16-án Pósta Béla életét vesztette.19

Az Érem- és Régiségtár gyűjteményeit Pósta idejében hat csoportba rendez-
ték: őskori, antik, népvándorlás kori, közép- és újkori, kegyeleti és néprajzi. A kö-
zép- és újkori csoport szerteágazó anyagát a következő tárak szerint rendsze-
rezték: fegyvertár, ékszertár, ipartörténeti gyűjtemény, építészeti és szobrászati 
gyűjtemény, kosztümtár és képtár. Szintén ebben az időszakban a néprajzi tárat 

 17 Vincze 2009. 88–89.
 18 Vincze 2009. 90.
 19 Vincze 2009. 92–93.

A kőtár kiállítása az egyetem alagsorában
Forrás: Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 

1907, 138–147.
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külön leltárba vezetett, különálló tárként kezelték, és ugyanekkor alakult ki ön-
álló egységként a gyógyszerészeti gyűjtemény is.20

Pósta Béla halála után Buday Árpád vette át a két intézmény vezetését. 
1919. május 15-én Budaynak kellett átadnia a Ferenc József Tudományegyetem 
Érmészeti és Régészeti Intézetét a román hatóságoknak. A két világháború kö-
zött az egyesületnek sikerült megőriznie a múzeum tárai fölötti tulajdonjogát, 
kezelésüket a Ferenc József Tudományegyetem helyébe lépő I. Ferdinánd Tudo-
mányegyetem vette át.21 A két világháború közötti időszakban a múzeumi gyűj-
temények gyarapodása csökkenő tendenciát mutatott.22

 20 Vincze 2009. 106.
 21 Vincze 2009. 93.
 22 Szabó T. 1941. 43; Vincze 2009. 96.

A múzeum Bástya utcai székhelye. Veress Ferenc felvétele, 19. század második fele
Frrás: Az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum fényképgyűjteménye
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A  második bécsi döntést követően a Szegedről Kolozsvárra visszatért Fe-
renc József Tudományegyetem ősrégészeti tanszékének tanárává kinevezett 
Roska Márton 1940. október 19-én az Érem- és Régiségtár vezetését is átvehette 
D. M. Teodorescutól. Roska munkáját a rendezés, a gyűjtemények és a múzeumi 
leltárak rendbetétele jellemezte. Átrendezte a kiállításokat, melyekben elsőként 
állította ki a 17. századi hordozható orgonát, a középkori és kora újkori, festett 
szárnyasoltárokat, a Zápolya utcai honfoglalás kori temető sírleleteit, valamint 
megnyitotta a gróf Wass Ottília- és a gróf Kuun Géza-emlékszobát. A múzeum 
épületének bővítését és egy új múzeum építését is szorgalmazta, eredménytele-
nül. A gyűjtemények gyors ütemű gyarapodása miatt viszont 1943-ban felmerült 
a Történeti Tár, a Művészeti Tár és a Néprajzi Tár különválása. A múzeumi ku-
tatások közzétételét egy új múzeumi évkönyv, a Közlemények az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum Érem- és Régiségtárából szolgálta. 1943 tavaszán az emeleti termek ki-
állításának anyagát céhládákba csomagolva a pincékbe menekítették, ahol az 
ablakokat is sírkövekkel torlaszolták el. Kolozsvár 1944. június 2-án történt bom-
bázása elkerülte a múzeum épületét, a gyűjtemények sértetlenül vészelték át a 
légitámadást.23

1944 őszén a Művészeti Tár vezetését Entz Géza művészettörténész, a Népraj-
zi Tár igazgatását pedig ifj. Kós Károly néprajzkutató vette át.24

1945 márciusában, a román közigazgatás visszaállítását követően Roska Már-
ton lemondott az egyetem Érmészeti és Régészeti Intézetének vezetőségéről.25 
Roska 1945 nyarán, az Érem- és Régiségtár gyűjteményeinek államosítását meg-
előző időszakban kijelentette, hogy az Egylet gyűjteményeit az I. Ferdinánd Tu-
dományegyetem és a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem rendelkezésére bo-
csátja, a teljes tulajdonjog megtartásával.26

Az  1949-es év a gyűjtemények államosításának előkészítésével telt, majd 
egy évvel később, 1950-ben az Igazságügyi Minisztérium elrendelte az Erdélyi 
Múzeum-Egylet feloszlatását, így gyűjteményei mind a román állam tulajdonába 
kerültek.27

Az egykori Országos Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárának gyűjteményei 
jelenleg állami tulajdonként az 1963-ban alapított Kolozsvári Történeti Múzeum 
kezelésében találhatóak, mely napjainkban az Erdélyi Nemzeti Történeti Múze-
um nevet viseli.

 23 Vincze 2009. 99–102.
 24 Vincze 2009. 104.
 25 Vincze 2009. 104.
 26 Uo.
 27 Jakó Zsigmond, Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület önkényes megszüntetéséről 

(1950), in: Erdélyi Múzeum, LIII, 1991
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DSIDA JENŐ

A tisztviselőtelep

Enyhe, tavaszi friss esők után
újult-zöld a fák rügyes koronája,
s hol az esővíz gödreit kivájja,
papírhajót ereszt a kisgyerek.
 
A vizes járdák tükrösen ragyognak,
üdén simul a tömött zsenge fű,
– harangkongás és alkonyi derű
tér pihenni a házak tetejére.
 
A póznás sarkon perecet árulnak
mezítlábas kis sípoló fiúk:
itt-ott kinyílnak a színes zsaluk,
és kacagósan születik a vásár.
 
Emberek lépte vidáman kopog,
(pedig mindnek volt roskadásig dolga).
És mintha farkasszemet mosolyogna
derült arcukkal a jegenyesor.
 
Piros kabátos gimnazista lány
megy egy beszédes kacagó diákkal,
és minden szavuk tavasz-muzsikát vall.
Már bimbózik az orgonabokor.
 
   1925. március 31.
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Nánó Csaba

Az én (kert)városom

Lehet, hogy sokan külvárosnak mondanák a Tisztviselőtelepet (nevezik Villa-
negyednek is), de nem volt az. Ez a klasszikus értelemben vett kertváros ugyanis 
túl közel van Kolozsvár szívéhez ahhoz, hogy a „kül-” előtagot ráragaszthassák, 
de elég távol, hogy ne tartozzon magához a belvároshoz. A legmeghatározóbb 
mégis a sok-sok kertes családi ház, ezek többsége a 20. század elején épült, előbb 
foghíjasan, aztán az üres telkek is beépültek csinos ingatlanokkal. Először a Kis-
piactól felfelé, az Attila és a vele párhuzamosan a Hárompüspök tér felé futó Vö-
rösmarty utcákban kezdtek hatalmas családi villákat építeni a jómódú, zömében 
magyar ajkú polgárok – 1910-ben Kolozsvár lakosainak 82%-a volt magyar –, 
majd elérve a teret, felfelé, a Békás irányába is elkezdtek építkezni. Új utcák, te-
rek, parkok jöttek létre, a városnak ezen a felén ipari létesítmények nem léteztek. 
Ezért is tartotta úgy a nép, hogy ez Kolozsvár legzöldebb és egyben legegészsé-
gesebb része.

Eléggé kiterjedt, magát a kertváros fekvését talán úgy lehet behatárolni, hogy 
a Kispiac, Györgyfalvi út, Tordai út és Békás négyszögben terül el. A  Kispiac 
szó szerint egy piac volt, ahova inkább a györgyfalvi asszonyok jöttek árulni. 
A környéken lakóknak nagyon előnyös volt, nem kellett lemenniük a Széchenyi 
térig beszerezni a szükségeseket. Gyermekkorunkban akár egy nagyobb faluhoz 
is lehetett hasonlítani a kertvárost: mindenki ismert mindenkit, a szomszédok át-
jártak egymáshoz, a csak látásból ismerősök is kalapot emeltek, kisebb-nagyobb 
bajos dolgaikban kisegítették egymást, együtt örvendtek és búslakodtak a nem 
éppen könnyű időkben.

Kezdetektől fogva jól kitalált negyed volt. Nem nagyon lehetett eltévedni az 
egymásra merőleges és egymással párhuzamos utcákban, az itt lakók szinte sem-
miben sem szenvedtek hiányt: volt óvoda a gyerekhadnak, orvosi rendelő egy 
gyönyörű épületben, úgynevezett „Alimentara”, amiben a kenyeres, zöldséges, 
húsüzlet, dohányárus külön volt, és a belváros viszonylagos közelsége sem volt 
elhanyagolható. A  negyed iskolája (a „16-os”) és a napközi is elérhető közel-
ségben, a Méhes utcában volt, tőlünk nagyjából egy kilométerre. A Györgyfalvi 
úton, a 7-es megállójához közel található a „Gomba”, egy multifunkcionális kis 
épület, ahol gyerekkorunkban cipészet, szabászat és legfőképpen borbély műkö-
dött, ahova évekig jártam nyiratkozni apámmal együtt.

Születésemkor a házak között még hatalmas üres telkek, kertek voltak, ké-
sőbb aztán azok is beépültek, akkor már magyar és román családok vegyesen 
költöztek ide.

A mi utcánk kissé meredek volt, a Hárompüspök térnél kezdődött, elért fel 
a Békásig, és valamikor régen Mailáth püspök, majd egy rövid ideig Széchenyi 



2021–2022
AUGUSZTUS24

TI
SZ

TV
IS

EL
Ő

TE
LE

P 

gróf nevét viselte. Gyermekkorunkban még nem volt leaszfaltozva, jól ledöngölt 
földút volt – igaz, még több szekér járt akkoriban rajta, mint gépkocsi –, a szélén 
sánc futott végig, fák tarkították az út mentét. A kerítések általában fából voltak, 
a házakat körülölelő kertekből rózsa- és szegfűillat érződött a levegőben, így az 
egésznek volt egy kis vidékies hangulata. Szinte nem volt olyan udvar, ahol ne 
szaladgált volna legalább egy kutya, de akkoriban tartottak az emberek tyúko-
kat, nyulakat vagy akár disznót is. Minden kertben volt valamilyen gyümölcsfa, 
az udvarok rendezettek voltak, rengeteg zöld volt a környéken. A nyári záporok 
nagy mennyiségű homokot mostak le a dombról, az eső elállta után apámmal 
mindig megtöltöttünk néhány vödröt vele a sáncból. Két park is volt a köze-
lünkben, padokkal, gesztenyefákkal, hársakkal, sövénykerítéssel körülvéve, ezek 
jelentették nekünk a játszótereket.

Házunkkal szemben egy hatalmas kert volt, aztán közvetlenül a rendszervál-
tás után a szomszédok eladták a telket. Elköltöztek, meghaltak, vagy megunták 
a kapálást – nem tudom. Tény, hogy az új tulajdonos első dolga az volt, hogy az 
összes fát kivágta. Csak akkor jöttünk rá, hogy az ortodox egyház vette meg, 
amikor egyik napról a másikra egy fatemplom épült a kertben. Nyilván ennek 
csak ideiglenes küldetése volt, hiszen már akkor annyi hívő kezdett oda járni, 
hogy a többség mindig kint rekedt, és a nyitott ablakon keresztül hallgatta a 
misét. Néhány évig eme fából épült templomba jártak a hívek, mígnem a Min-
denható úgy gondolta, felgyorsítja a dolgokat: egy szép nyári napon éppen az 
ablakomból bámultam a semmibe, amikor arra lettem fi gyelmes, hogy szemközt 
valami fénylik. A nagy cseresznyefa helyett lángok nyaldosták az eget. Mire ki-
érkeztek a tűzoltók, a fatemplomból csak a hamu maradt. Így aztán akaratlanul 
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is neki kellett fogni egy tartósabb, biztonságosabb, nagyobb épület felhúzásának. 
Most lényegtelen, hogy borzalmasan ronda lett, szerepét teljes mértékben betölti 
a mai napig.

Aztán három és fél évtized után idegen környezetben ébredtem, a jól ismert 
utcák, terek helyett ismeretlen helyeken jártam, de a lelkem mindig visszavá-
gyott oda, ahol Marton Lili gépelte írásait egy tetőlakás teraszán, Kiss Jenő köl-
tő vásárolt a szomszéd üzletben, ahol annak lánya, Dalma volt az üzletvezető, 
vagy Méhes György őszes feje bukkant fel rendszeresen a sarok mögül. Kovács 
István, az Ajaxot megreformáló, világhírességekkel parolázó fociedző is felbuk-
kant néha, a csodás Ruha István hegedűművészbe is belebotlottunk – feltéve, ha 
nem éppen a világot hódította. Akkor nekem még nem voltak „valakik”, csupán 
kedves bácsik és nénik, akik belakták a környezetemet. A hosszú szakállú Ion 
Agârbiceanura – akiről később egy kis teret is elneveztek a környéken – vagy a 
tőlünk alig valamivel feljebb lakó Lucian Blaga költő-fi lozófusra már csak szüle-
im emlékeztek, nekem meseszerű fi gurák voltak.

Egy híján két évtized után bezárult a kör: visszatértem. Ide, ahol nekem az 
otthont jelenti a Háromszög, a Tér, az Utca, a Meredek, a Grund és nem utolsó-
sorban a Ház.

Életem immár nagy részét itt éltem le. Szinte minden a kertvárosomhoz köt: 
a házak, az utcák, a kerítések, a fák és a parkok, a barátok és ismerősök. Csupán 
a cseresznyefa helyén éktelenkedik a templom, a szabóműhelyből lett jól menő 
kocsma, az óvoda rogyadozik üresen, és magyarul alig köszön rám valaki.

Beköszöntött ide is a 21. század.
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115 éve működik Kolozsváron 
a Gazdasági Akadémia

De előbb mindenképp ennek az eseménynek az előzményeit kell megismer-
nünk. Az  1844-ben megalakult Erdélyi Gazdasági Egylet (később Egyesület) 
többször is szorgalmazta egy gazdasági tanintézet létesítését. Ám erre az 1867-
ben bekövetkezett kiegyezésig nem kerülhetett sor. Aztán a magyaróvári gaz-
dasági akadémia és Keszthelyi Georgikon gazdasági tanintézet, 1874-től gazda-
sági Akadémia után 1868-ban Debrecen szomszédságában, Pallagon, 1869-ben 
Kolozsváron és 1874-ben Kassán is létesítettek gazdasági tanintézetet. Tehát a 
kolozsvári felsőfokú mezőgazdasági oktatás 2019-ben ünnepelte 150 éves fennál-
lását. Ennek bizonyítéka, hogy jelenleg is a gazdasági tanintézet 1873-ban emelt 
épületében működik a rektori hivatal és a karok dékáni hivatalai. A következő 
épület, a hallgatók bentlakása 1904-ben épült fel (jelenleg a kertészmérnöki kar 
működik itt).

1907-ben változás történt, amikor Darányi Ignác újból átveszi a fölművelődé-
si tárca irányítását. Darányi Ignácot (1849–1927) Bánffy Dezső miniszterelnök 
1895-ben nevezi ki földművelődési miniszternek. Darányi olyan sikeresnek bizo-
nyult, hogy a következő kormányok, Széll Kálmán és Khuen-Héderváry Károly 
idejében is, 1903-ig megtartották a tárca élén, tehát nyolc év alatt volt alkalma ki-
ismerni az oktatás helyzetét. Ezért már beiktatása után az első intézkedések közé 
tartozott, hogy a később alakult tanintézeteket is, a debrecenit, a kolozsvárit és a 
kassait is akadémiai fokozatra emeli. Ennek következtében az új akadémiák is na-
gyobb fejlesztésekre kaptak állami támogatást. Megemlítendő, hogy a Gazdasági 
Tanintézet első elnevezése a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet volt, mivel a 
Római Katolikus Alapítvány a Státustól bérelt 742 kat. hold területén alakult meg. 
Csak Kolozsmonostor falu 1903-ban bekövetkezett, Kolozsvárhoz csatolása után 
nevezték el Kolozsvári Gazdasági Tanintézetnek. A megalakulás idején az apát-
ság ócska épületeiben folyt a tanítás, a tanári lakásokat a régi vámház biztosí-
totta. A tanintézet első igazgatójának Kodolányi Antalt nevezték ki (1896–1973). 
Őt követte Lakner József (1874–1975), majd a következő igazgatók: Vörös Sándor 
(1875–1898), Szentkirályi Ákos (1878–1910), Páter Béla (1910–1919). Szentkirályi 
Ákos az első olyan tanár, aki a Kolozsmonostori Tanintézetben végzett (de tovább 
képezte magát), az ő igazgatósága alatt lesz a Gazdasági Tanintézetből Gazdasá-
gi Akadémia. Megváltoztak a beiratkozási feltételek: csak érettségivel lehetett 
beiratkozni. Ennek következménye, hogy a nagyobb állami támogatás révén a 
tangazdaság átköltözik a Táborhely fennsíkjára. Itt építik fel az elsőévesek szá-
mára a bentlakást, az igásállatok, tehenészet istállóit, sertésólakat, szekérszínt, 
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kovács- és kerékgyártó mű-
helyeket, a  szerszámraktárt, 
az  irodákat és gazdatiszti há-
zakat, illetve a cselédlakásokat. 
A  telep bejáratához hatalmas 
székelykaput állítottak. A  kor-
szerű trágyatelepre csillékkel 
szállították a trágyát az istál-
lókból. Később, talán az 1930-as 
években toronysillót építettek. 
Az  épületek közti területen fut-
ballpálya volt. Amikor 1962-ben 
ideköltöztették az állattenyésztési kart, és mivel már nem működött a bentlakás, 
nem volt szükség a sporttelepre, ezért parkosították. Ehhez hasonló tangazdasá-
got sehol sem láttam. A legelők és a bőséges itatóhelyek a terület szomszédságá-
ban voltak. Sajnos a lakótelep terjeszkedése nem kímélte meg ezt a létesítményt 
sem. A  területre áruházat, benzinkutat és panellakásokat építettek. Közben a 
Tangazdaságot Szászfenesre telepítették, majd Kolozsra költöztették, ahol való-
színűleg végleges helyre került. Jelenleg a Palocsai Rudolf által kezdeményezett 
Gyümölcsnemesítő Kutatóállomást is átadták az egyetemnek.

A közel 50 tanár közül kiemelhetők: Entz Géza, dr. Mina János, Ritter Gusz-
táv, Kertész György, Haller Károly, Gamauf Vilmos, Szaniszló Albert, Ruff y Varga 
Kálmán, Sztankovics János, Farkas Árpád és Schandl József.

A tanintézet diákjai többségükben erdélyi (székelyföldi, partiumi, bánsági) és 
délvidéki családok fi aiból verbuválódtak. Többnyire földbirtokosok, bérlők, gaz-
datisztek leszármazottai. A diákság, önszervezéstől indíttatva, már az első tanév 
idején Kolozsmonostor védelmére tűzoltóegyletet alapított, és tűzoltótornyot is 
építettek. Később önsegélyző egyletet, olvasókört és ifjúsági könyvtárat, dalkört 
szerveztek, végül tekepályát is építettek.

Nagy Endre,1 a kolozsvári Gazdasági Tanintézet egykori diákja (1902–1905 
között) Így éltem, ezt láttam2 című önéletrajzi kötetében rendkívül érdekes jellem-
rajzokat nyújt egykori tanárairól, köztük a fentebb felsoroltak némelyikéről:

 1 Nagy Endre (Kutyfalva, 1883. nov. 25–1969. ápr. 18., Székelyudvarhely). A kutyfalvi né-
hai Nagy Domokos református lelkész egyik fi a, 1902–1905 között volt hallgatója a ko-
lozsvári Gazdasági Tanintézetnek. Annak elvégzése után segédgazdatiszt a lévai Schöller-
uradalomban. 1909-ben a kolozsvári Magvizsgáló Állomáson dolgozott, 1910-től – a 
háború, frontszolgálat és 6 évi szibériai hadifogság után – a Szolnok-Doboka megyei Gazda-
sági Egylet segédtitkára, majd titkára volt. Miután az 1929-es román szakoktatási törvény 
lehetőséget biztosít rá, 1931-ben elvállalja az unitárius egyház által a székelykeresztúri 
kollégiumban a téli gazdasági iskola megszervezését, besegít a római katolikus egyház 
által elindított radnóti (1934), majd 1935-ben a kézdivásárhelyi téli gazdasági iskoláknak. 
Ugyancsak 1935-ben a református egyház a Bethlen-kollégiumhoz tartozó Csombordon 
létesített téli gazdasági iskola igazgatójának nevezi ki. 1946-tól szakmai tanfelügyelő.

 2 Nagy Endre: Így éltem, ezt láttam. Újvidék 2010.
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EK „Dr. Szentkirályi Ákos az igazgató. Komoly arcú, szakállas kistermetű em-
ber, mély baritonnal. Tanítványai egyszerűen »Bús Apának« nevezik. Szigorú, 
rendtartó, az addigi duhaj gazdászéletet nagyon megnyirbálta… Adminisztratív 
érdemei különösen az ifjúság komoly útra térítése, komoly érdeme.

Ritter Gusztáv főkertészről egy kötetet lehetne írni. Thüringiából jött. Erő-
sen idegen kiejtéssel beszélt magyarul, pedig akkor már 40 éve ette az állam 
kenyerét. Szakmájában mind elméletileg, mind gyakorlatban megfelelt. Több 
kertészeti könyvet írt. Kedvenc mindennapi mondásai voltak: »Kijöttem civili-
zálni a parpár kertet«; »Asz ásiai matyart át kéne tyúrni, csak úgy lehetne pelőle 
falami.« Eszünk ágában sem volt ezeket sértésnek venni. Nevettünk rajta.

A főkert a Szamos Malomárka, az ún. (Nyárfasor) Kétvízközben kifogástalan 
gyümölcsös volt, az utak mellett rózsákkal. Szerettünk törvénytelenül gyümölcs-
höz, rózsához jutni. Gyakran rajtavesztünk, míg rájöttünk, hogy két kerti mun-
kás a madárriasztóval ad jelt, s minden sikerült jelzésért 4 krajcárt kap. Nosza, 
6 krajcárt ígértünk, azután azt jelezte Ránta Vaszi, amikor Ritter bácsi jött. Így 
is megesett, hogy Müller Karit elcsípte, rózsával a kezében.

– Nem látta, Müller úr, a feliratot: »Mindent a szemnek, semmit a kéznek«?
– A rózsát leharaptam, nem kézzel szedtem.
– Pardon, nem tudtam, hogy itt marhák is járnak.
Tanórára előre küldte a demonstratív anyagot, egy nagy kosár almát, kör-

tét, szőlőt. Mire bejött, megettük. Magyarázni kezdett, és zsebéből szedte elő a 
»pótdemonstratív« anyagot. Nyári szabadságról hazaérkezve egy »sineget« (zsine-
get) hozott magával, mely a thüringiai egyik több száz éves tölgynek vastagsági 
(kerületi – szerk. megj.) mérete volt. Körbeállva feszítettük a »sineget«, hogy 
lássuk, mekkora volt a fa. De közben az egyikünk levágott 3 métert.

– Ejnye, de a fa nagyobb volt. Mi van ezzel a sineggel? – s úgy járt körbe, mint 
tó partján a rucafiakat őrző kotlós.

Nyugdíjba készült az öreg, de hazájába szeretett volna visszamenni. Ez lehet-
séges volt, de a nyugdíj elveszett volna. Ilyen gorombaságot nem akart mondani 
dr. Páter igazgató. Vegyen egyéni szabadságot, mielőtt nyugdíjazását kéri, és néz-
zen körül hazájában. Néhány hónap múlva lesoványodva jött vissza, és makacsul 
hallgatott a nyugdíjazásról. Csak az igazgatónak mondott annyit: Ásiaik vagytok! 
Parpár cifilizálatlan magyarok, de főzni csak ti tudtok. Majd éhen haltam otthon 
4 hónap alatt.

Dr. Páter Béla növény- és állattant, növénykórtant tanít. Parázsszemű eleven 
kis barna ember. Csak egyszer olvas névsort – az év elején –, és mégis be van írva 
minden abszencia (hiányzás – szerk. megj.). Azonnal ráismert a 10-15 éve végzett 
tanítványaira is. Botanikai kirándulásokon úgy siklik, mint a gyík. Mire kiástad 
a megjelölt növényt, már 20-30 lépéssel elmaradtál, rohansz utána. Vizsgán csak 
a 300 darabból álló növénygyűjtemény mentesít a bukástól. A jó osztályzathoz 
500-700 kell, jelest csak az ezren felüliek kapnak. Nekem 1050 volt. És tanulni, 
tudni, s a vizsga irgalmatlanul szigorú, de mindig igazságos. Hogy botanizálás 
után betérünk a Zöld sipkába (vendéglő a határban), ahol megittunk egy kis 
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hordó sört (25 l), az nem növénygyűjtési specialitás, mert ha időnk engedte, min-
dig megtettük. Hozzátartozott a különféle gyakorlati órákhoz. A sört a tanárunk 
rendelte, fi zette. Így bánt velünk mindenik. A teremben szigorú, kérlelhetetlen 
bíró, azon kívül jó barát.

Dr. Baintner Károly a vegytan, szeszgyártás, sörgyártás, borkezelés tanára, 
zárkózott, komoly ember. Ő a legkövetelőbb valamennyi között. 30-40%-ot is 
elér nála a bukottak száma, de nem a mi évfolyamunkon.

Itt 15-20%-ot csak a szeszgyártásnál ér el, mely nagyon nehéz, terjedelmes 
tantárgy. Mennyit kellett ebből pótvizsgára előkészítenem! De a sörházi, szesz-
gyári és cukorgyári tanulmányi látogatásainkban Baintner is épp úgy jó barát, 
mint a többi.

Szecsey István az üzemtan tanára. Megjelenése tipikus magyar dzsentri. Tu-
dás, tapasztalat, humor egyesül előadásaiban. Az intézet magyar fajta tehenésze-
tét így jellemzi: »Tejet akarnak fejni az ökörből is!« Elmondja saját élményeit is. 
Kiürült a vasúti kocsi, amikor koff erjével belépett. A szállodában nem akartak 
szobát adni, mert bebüdösíti a folyosót is.

Dr. Seyfried Károly ügyiránytant, statisztikát, nemzetgazdaságtant, méhésze-
tet tanít. Fiatal, nagy, szőkés-vörös ember. Csupa erély, de jóindulatú. Ő csinált 
belőlem jogászt. Behívat az első év vége felé, és rábiztat, iratkozzam be a jogra 
is, így tanár lehetek. Húzódozom, de elmondom a tervet édesapámnak is. Neki 
nagyon tetszik, és nincs mentség, mint II. éves gazdász, I. éves jogász is vagyok. 
Ott nem kell órákra járnom, »csak« vizsgáznom.
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EK Göllner János számtan-, mértantanár és bentlakási felügyelő. Csupa szelíd-
ség, hit, áhítat, imádság. Mindezt őszintén teszi, nem képmutató. Súlyosan beteg 
a felesége, és meglessük, amint a sötétben – hogy senki ne lássa – imádkozik a 
folyosón. Épp alattunk lakik a földszinten. Hányszor jött fel, szelíd szóval kért, 
ne birkózzunk, ne dübörögjünk, mert alul a lakásban tűrhetetlen a zaj. Csak az 
angoloknál láttam hasonló esetet a türelemre.

(Ruffy-) Varga Kálmán a növénytermesztést tanítja. Gyönyörűen magyaráz. 
Nagy, beszédes szemei, olajbarna arca, dús, jól ápolt haja van. Mindig elegáns. 
A legsárosabb úton is úgy jár, hogy tiszta marad a cipője. Nem szükséges a szigor, 
magyarázatból már tudjuk is a tárgyat. Később a debreceni tanintézet igazgatója. 
Lovagi címet is kapott.

Budai Gyula a kis szőke, gyakran fáradt segédtanár, okleveles állatorvos, de 
akkor végzett, amikor még 6 gimnáziummal lehetett beiratkozni. Most – rendes 
tanári kinevezése előtt – követelik tőle az érettségit. Felesége, két gyermeke is 
van, praktizál is. Csak így tudja a magántanulói vizsgadíjakat kifizetni. Egész 
megjelenése az anyagi gondokkal küzdő emberre vall. Az unitárius gimnázium 
tanárai megbuktatták az érettségin. Mégiscsak disznó irigység, hogy egyik tanár 
a másikat elbuktassa. Szabó Dömét és Barnát találjuk még a tanári karban. Vár-
nai Ödön erdőmester vagy erdőtanácsos.”

Érdekes még Nagy Endrének a következő feljegyzése: „Az elsőségért mind-
három év alatt 4-5-en versengtünk, mást és mást tippelve mindig. Következete-
sen tévedtünk, Şonea Florián kilépett honvéd őrmester vitte el mindig a babért, 
ilyen tanári indokkal: nehogy mellőzést lásson benne ez a szorgalmas román 
fiú.” (Ez a pozitív diszkrimináció bizonyítéka.)

A  gazdasági tanintézet tanárainak, professzorainak munkáját egész sor ta-
nársegéd segítette, többnyire frissen végzett fiatalok, akik tanáraik védőszárnyai 
alatt tevékenykedtek hosszabb-rövidebb ideig. Róluk kevésbé részletesen, jobbá-
ra csak időrendi sorrendben emlékeznek meg a korabeli dokumentumok.

De térjünk vissza a Gazdasági Akadémia történelmi események következté-
ben alakuló sorsához.

A Gazdasági Akadémia zavartalanul működött az első világháború kitöréséig. 
Ekkor beszüntették a tanítást, csak az utolsó évesek folytathatták tanulmányai-
kat, és 1915-ben megkapták okleveleiket. A háború alatt 46 volt akadémiai hall-
gató vesztette életét. (Debrecen-Pallag díszkertben található az ottani, a kassai 
és kolozsvári hősi halottak emlékműve.)

A  háború elvesztése után, 1918-ban bevonuló román hadsereg nyomán ki-
alakult ellenséges hangulatban minden intézményt átvett az új közigazgatás. 
A tanárok egy része itt maradt, és visszatértek a hallgatók, és folytatódott, még 
egy évet, a magyar oktatás. Azonban a román királyság iránti hűségeskü megta-
gadása miatt a tanárok Magyarországra telepedtek, és követték őket a hallgatók 
is. Kivételt képezett Páter Béla a Gyógynövénykutató Állomás igazgatójaként és 
Farkas Árpád. Hozzájuk csatlakozott Nyárády Erazmus Gyula Prodan Iuliu nö-
vénytanprofesszor tanársegédjeként.
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A román berendezkedés után, 
1919-ben kinevezett második 
igazgató, Șerban Mihai, céltuda-
tosan vezette az Akadémiát, és 
kiharcolta, hogy egyenértékűvé 
minősítsék a Herestrăui Felsőok-
tatási Mezőgazdasági Iskolával, 
1921-ben négy évre emelve a taní-
tás idejét. 1922-ben törvénybe ik-
tatták a kolozsvári Felsőfokú Me-
zőgazdasági Akadémia (Academia 
de Înalte Studii Agronomice) 
szintre emelését, 5 éves tanulmányi időtartammal. Az  1938. november 4-i, a 
tanügy átszervezésére vonatkozó törvény alapján a Kolozsvári Mezőgazdasági 
Akadémia önállóságát megszüntetik, és Mezőgazdasági Karként csatolják a te-
mesvári Műegyetemhez.

Magyar oktatás 1940–1945 között

A második bécsi döntés után, 1940-ben a román mezőgazdasági akadémia 
Temesvárra költözik, újra magyar nyelvű oktatás indul be Kolozsváron. 1944 
októberében, a front közeledtével a levéltárat Keszthelyre menekítették, onnan a 
Gödöllőn létrehozott Magyar Mezőgazdasági Egyetemre került, a jelenlegi Szent 
István Egyetemre, a Kosáry Domokosról elnevezett Könyv- és Levéltárba.

A levéltárban található beiratkozási törzskönyvek szerint, valamint Kuti Lász-
ló egykori tanár feljegyzései alapján a beiratkozottak száma 392 volt. De a hábo-
rús idők miatt alig 107-en végeztek.

Ezt az időszakot Kolozsváron fehér foltként kezelték, illetve igyekeztek hall-
gatni róla. Felvállaltam ennek a korszaknak a felderítését. Kutatásaim helyszínei: 
a gödöllői Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) levéltára, Magyar Nemzeti 
Levéltár (továbbiakban MNL), Országos Mezőgazdasági Könyvtár, Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum könyvtára, a Keszthelyi Georgikon levéltára, a Corvinus 
Egyetem levéltára. A  SZIE  levéltárában találtam meg a Kolozsvári Gazdasági 
Akadémia/Mezőgazdasági Főiskola elmenekített irattárának legfontosabb anya-
gait (amelyek előbb Keszthelyre kerültek, majd később a gödöllői egyetem levél-
tárába). Munkám során a Kolozsvárról elmenekített iratok közül a SZIE-n őrzött 
Beiratkozási anyakönyvet és a Szigorlati jegyzőkönyvek regiszterét használtam, 
valamint a Kuti László által megőrzött és Dimény Imrére testált névsorokat.

Élő tanúként még találkozhattam a négy éve elhunyt Antal József gödöllői 
professzorral és a 93 esztendős Dimény Imre professzor emeritus akadémikus-
sal, aki 1967–1975 között földművelési miniszter volt. Utóbbival több ízben is 
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tanulmányaikról.

A második bécsi döntést követően, 1940. szeptember 11-én a magyar hadsereg 
bevonult Kolozsvárra is. Utána helyreállították a közigazgatást, és elkezdődött a 
tanintézetek újraszervezése és felszerelése. Újraindult az I. Ferenc József nevét 
viselő egykori tudományegyetem, a  gazdasági akadémia, és Gyulafehérvárról 
átköltözött a római katolikus teológia.

A gazdasági akadémia hivatalos ünnepi megnyitására 1940. november 16-án, 
gr. Teleki Mihály földművelésügyi miniszter jelenlétében került sor. Az Erdélyi 
Magyar Gazdasági Egylet (továbbiakban EMGE) igazgatóválasztmányi gyűlésén 
is részt vett aznap a miniszter, az ott mondott beszédében hangsúlyozta: „Ma 
nyitottam meg a Kolozsvári Gazdasági Akadémiát, amelyre igen nagy feladat 
vár” (Erdélyi Gazda Naptára, 1941).

Az 1942-es tanév kezdetétől a magyaróvári és kolozsvári intézeteket magyar 
királyi mezőgazdasági főiskolává léptették elő, amelynek előkészítésére 1941. 
május hó 16-án a Magyar Királyi Gazdasági Akadémiák képviseletében dr. Gu-
lyás Antal, a  debreceni, dr. Hauser János, a  keszthelyi, dr. vitéz Biró Gyula, 
a  kolozsvári, Groffits Gábor, a  magyaróvári igazgató emlékiratot terjesztett a 
nagyméltóságú miniszter úr elé a magyar királyi gazdasági akadémiák főisko-
lai oktatásának fejlesztése tárgyában. Ennek eredményeképpen 1942-től a ma-
gyaróvári és kolozsvári akadémiák mezőgazdasági főiskolává alakultak négyéves 
időtartammal, akárcsak a budapesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. Magyar 
királyi gazdasági akadémia maradt a debreceni és a keszthelyi intézet.

A  visszaállított magyar Gazdasági Akadémia igazgatójának a magyaróvári 
Gazdasági Akadémia egyik tanárát, a háromszéki származású Biró Gyulát ne-
vezték ki. 1942-től a Mezőgazdasági Főiskolává előléptetett kolozsvári akadémia 
dékánja is Biró Gyula lett. Az ő feladata volt a tanári kar toborzása is.

A második világháború után, 1945-től 1959-ig

1945 őszén a Temesvárra menekült főiskolai kar továbbra is a Temesvári Mű-
egyetem Mezőgazdasági Karaként működött a tanügyi reformig. Kolozsváron 1945 
után a magyar tagozat folytatódott 1946-ig, amikor Farkas Árpád dékáni állását 
megszüntetik, s ezzel a magyar tagozat az évi elindítását megakadályozzák.

A Magyar Népi Szövetség egyik vívmánya a magyar tagozat újraindítása 1948-
ban, mely egy év után külön karrá alakul, saját dékánnal és ügyvivőséggel.

A magyar főiskolai tagozat meg is nyílt egy év múlva. Tehát 1948-ban indul 
be újra, párhuzamosan a román oktatással. A  magyar nyelvű oktatás 1959-ig 
tartott, amikor a hallgatókat besorolták a román tagozatra.

1955-ben nem indult I. éves magyar évfolyam, azonban 1956-ban nemzetközi 
nyomásra ismét tartottak magyar nyelven felvételit, és a folyamatosság érdeké-
ben a román tagozatról és a román évfolyamról 7, a Bolyai Egyetemről 10 és a 
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műegyetemről egy átiratkozottal, 18-as létszámú csoporttal II. évfolyamot alakí-
tottak. 1959-ig, amikor megszüntették a magyar nyelvű oktatást, 220 magyar ifjú 
végzett, de azután is szép számban tanultak magyar ajkúak a főiskolán. 1990-ben 
a magyar anyanyelvű tanárok és hallgatók kezdeményezésére felmerült a magyar 
anyanyelvű oktatás újraindítása, de az intézet szenátusa elvetette ezt a javaslatot. 
A mezőgazdasági kar mellett 1959-ben beindult az állattenyésztő mérnökképzés, 
1962-ben megalakult az állatorvosi kar. Jelenleg az intézmény Agrártudományi 
és Állatorvosi Egyetemként működik, mezőgazdasági, kertész-, állattenyésztő 
mérnöki és állatorvosi karral. Ezekben az évtizedekben (1960–1990), a felülről 
kapott beiskolázási keret változásainak megfelelően, a diáklétszám viszonylag 
kisebb-nagyobb hullámzást mutat. Számunkra felette tanulságos lehet a magyar 
diákság számaránya az 1951–58-as időszakhoz viszonyítva, amikor külön ma-
gyar fakultás működhetett. Nos, a számszerű összevetés azt mutatja, hogy míg 
1951 és 1958 között a magyar hallgatók az összdiákság 34,2%-át alkotta, addig 
az 1960–1993-as időszakban ez a részesedés 18,6%-ra esett vissza. De nézzük 
a beszédes táblázatot, amit az 1994-ben kiadott emlékkönyv névsorai alapján 
állítottunk össze. Ugyancsak 1948-ban leválasztják a Temesvári Műegyetemről, 
önállósítják és Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolává (Institutul Agronomic Cluj) 
alakítják, ahol előbb négy-, 1954-től ötéves az elméleti oktatás, minden nyáron 
egy hónap gyakorlattal. Az V. év befejezése után hat hónap termelési gyakorlat 
következett, államvizsgára a következő év januárjában lehetett jelentkezni.

Az 1932-ben emelt épület mögött az üvegházak, a kertészeti és szőlészeti kí-
sérleti telep helyére 1962–1969 között épültek az állatorvosi, a kertészeti kar, 
a gépészeti tanszék és más melléképületek.
Fakultás Időszak Végzősök 

összesen
Magyarok Magyarok 

százaléka

Mezőgazdasági 1960–2009 6308  1014 16,07%

Állatorvosi 1960–1993  3815  849  22,25%

Állattenyésztési 1960–1993  3308  443 13,39%

Kertészeti 1960–1993  2367  310 13,09%

Összesen 1960–1993  15798  2616 16,56%

A statisztikai adatokat 1997-ig Antal András dolgozta fel, 2009-ig Farkas Zoltán folytatta.

Sajnos a magyar nyelvű felsőoktatás hiánya miatt nagyon visszaesett a ma-
gyar végzősök részaránya, éppen ezért indokolt a magyar nyelvű oktatás újrain-
dítása. Az RMGE, az egykori tanintézet kezdeményező jogutódjaként, tovább kell 
hogy küzdjön a magyar nyelvű felsőfokú agrárképzés megvalósításáért, magyar 
ajkú szakemberek képzéséért, hogy legyen utánpótlás az anyanyelvű szakoktatás 
és szaktanácsadás biztosítására.
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az utánpótlás nincsen biztosítva. Alig vesznek fel magyar tanársegédet. Ezen a 
helyzeten csak a magyar egyetem létrehozása segíthet. Szerencsére a magyar 
kormány támogatásával létrehozott Sapientia Alapítvány elindította a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, és azon belül beindult előbb Marosvásár-
helyen 2002-ben a Kertészeti Tanszék, majd 2013-ban Sepsiszentgyörgyön a Me-
zőgazdasági Tanszék.

Nemrég került kezembe egy feljegyzés, amelyben Pálfy Ferenc, a növényélet-
tan tanára leírja megdöbbenését: „mikor 1955. augusztus 29-én a Főiskola ka-
puján kijövő Stana főtitkár aggodalommal, zavartan újságolja, hogy a magyar 
tannyelvű fakultás első évére az idén nem lesz felvételi vizsga” (leánya, Pálfy 
Csillától). (Ebben az évben felvételiztem én is románul.) Ekkor még sikerült ki-
védeni a feloszlatást. (Állítólag egy magyarországi napilapban megjelent bíráló 
írás következtében a hazai pártvezetőség visszakozott.) De 1959-ben a Babeșsel 
összeházasított Bolyai Egyetem sorsa után a Mezőgazdasági Főiskola magyar ka-
rát sem kímélték.

Sajnos az utolsó tíz év hallgatóiról nem találtam megfelelő tájékoztatást, nem 
tudtam a magyarok arányát kimutatni, de ez inkább csökkent, mint gyarapodott 
– érződik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen működő kertész- és 
mezőgazdasági mérnökképzés szívóhatása.

Viszont a tanári testületben a 2000-es évek után kissé enyhült a helyzet. 
A magyar végzősökből, ha kevesen is, de bekerültek az egyetemi oktatók közé, 
és kiválóan magállták a helyüket. Ismerjük meg őket: a Mezőgazdasági Karon 
2005-től alkalmazták Dulf Ferencet tanársegédnek, most már egyetemi tanár 
(professzor) a Biokémiai Tanszéken. A  Kertészeti Karon, a  Zöldségtermesztési 
Tanszéken Érsek Adél tanársegéd 1997 és 2005 között, 2006-tól Deák Jutka a 
Földmérés és Térképészeti Tanszék adjunktusa, 2008-tól a Virágtermesztési Tan-
széken dolgozik Buta Erzsébet, jelenleg docens és dékánhelyettes, a Gyümölcs-
termesztési Tanszéken Tóth István két évet volt tanársegéd. Makó András az Ál-
lattenyésztési Kar Kisállat-tenyésztési Tanszékén tanársegédként működött, le is 
doktorált. Az Állatorvosi Karon az Összehasonlító (Részletes) Állatbonctan Tan-
székén 1975–1994 között volt adjunktus, és az Állatklinika Laboratóriumát ve-
zette Kádár László 1997–2005 között, Szakács András pedig 2007 óta jelenleg is a 
Takarmányozás Tanszékén dolgozik. Köbölkúti Loránd a Járványtani Tanszéken 
2007–2009 között tanársegéd, Boldizsár Emil a Mikrobiológia és Immunológia 
Tanszéken 1997–2005 között adjunktus. De azóta még mások is bejuthattak.

Remélem, hogy sikerül újabb anyaggal is kiegészíteni a kötetet, mint például 
az 1869–1915 közötti részletes kimutatással, valamint a 2009–2019 közötti hall-
gatókra vonatkozó nemzetiségi arány kimutatásával.

Ugyanakkor számítunk olvasóink kiegészítéseire is a felsorolt oktatók életrajzi, 
illetve szakmai adatai tekintetében. Célunk, hogy amennyiben az olvasók segítsé-
gével összeáll egy érdekes anyag, azt egy kiegészítő füzetben megjelentessük.
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Gaal György

Házsongárdi évfordulók (2021–2022)

A 2021 májusában fennállásának 436. évébe lépő Házsongárdi temető már 
több mint egy éve történetében ez idáig páratlan helyzetben működik. 2020 már-
ciusától fogva dühöng az a járvány, mely egészen különös intézkedésekhez ve-
zetett a sírkertben. Tavasz végén ugyan feloldották a temetőlátogatási tilalmat, 
de utána is korlátozták a temetésen részt vevők számát, illetve csak szabadtéri 
ravatalozást engedélyeztek. Csoportos temetőlátogatásra még az augusztusban 
háromnaposra leszűkített Magyar Napok keretében sem kerülhetett sor. A kor-
látozások részben a temetői munkálatokat is akadályozták. A  sírkert annyira 
zsúfolt, hogy a járvány miatt új sírok megnyitására nem volt lehetőség, így a te-
metések számát tekintve nem állt elő különösebb kényszer. A Házsongárd Alapít-
vány a lehetőségekhez képest nyártól kezdve újra beindította a restaurálási mun-
kálatokat. Két nagyobb épületmentésre vállalkozott. A  laborfalvi Berde-kriptát 
sikerült teljesen helyrehozni, a gróf Mikó–Rhédey-kripta restaurálási munkálatai 
is folyamatban vannak. Ezek mellett néhány síremléket sikerült letisztítani, új 
alapra helyezni, mint például a Szilágyi Ferencné (†1838) korjellemző sírkövét, 
Ruzsitska György (†1869) konzervatóriumi igazgató márványoszlopát, Szentki-
rályi Zsigmond (†1870) polgármester málló terméskő obeliszkjét. Több száz sír 
állandó gondozása, karbantartása is az alapítványra hárul. 2022 januárja a te-
metőtörténet egy önkényuralmi döntésének lesz a hatvanadik évfordulója: ek-
kor államosították a ma Kertek parcella elnevezést viselő területen lévő családi 
magánsírkerteket. Talán itt található a legtöbb értékes kripta, műemlék jellegű 
magyar sír, szinte valamennyi erdélyi főúri család nyughelye. Húszévenként meg 
kell újítani az itteni sírok megváltását. S megint fennáll a veszélye, hogy 2022 
után egy csomó sír megváltatlan marad, s azokat gyors egymásutánban „honfog-
lalók” veszik használatba. Sajnos a Házsongárd Alapítványnak nincs joga a sírok 
megváltására, legfeljebb figyelmezteti a leszármazottakat – ha még vannak – a 
megváltási kötelezettségre. 2021 márciusában lehetőség adódott egy újabb mű-
emléklista felterjesztésére a hatóságok felé. Elsősorban Sipos Dávid alapítványi 
titkár munkájával összeállt egy 328 nyughelyet nyilvántartásba vevő jegyzék, 
amely jelenleg a megyei hatóságok jóváhagyására vár. E jegyzékbe bekerültek a 
Kertek parcella legveszélyeztetettebb régi sírjai is.

A  lutheránus temető őrházának helyére épülő ravatalozó és kolumbárium 
munkálatai még mindig folynak, a temetőkaputól jobbra lévő nagy telken, az egy-
kori Reimann kőfaragó cég műhelye és épületei helyére 2020 nyarán elkezdték a 
Református Egyházkerület parkolóházának az alapozási munkálatait.1

 1 Az alábbiakban csak a 25-tel osztható kerek évfordulókra térünk ki.
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Augusztus 8-án Kovács János
(1846–1905) unitárius kollégiu-
mi tanárnak lesz a 175. születés-

napja. Apósával, Kriza János püspökkel 
nyugszik közös sírban. Zürichben és 
Londonban tanult, 1872-től lett a kollé-
gium történelemtanára. Ő kezdett angolt 
tanítani a kollégiumban, de az egyetem 
is 1873-ban meghívta angol lektornak. 
Angol társalgási kört szervezett. Az an-
gol–unitárius kapcsolatok fő ápolója volt 
a századvégen. Sajtó alá rendezte Kriza 
János költeményeit. 1877–1891 között 
igazgatta tanintézetét.

Augusztus 8-án Ámon Ottó (1879–
1921) hírlapíró halálának van a cente-
náriuma. A  Balassa utcai régi zsidó te-
mető kerítése előtt álló kövének felirata: 
„Mindenkit szerettél, mindenki szere-
tett, / Csupa szív voltál. Áldassék a te 
emléked!” Budapesti joghallgató korá-
ban kezdett cikkeket írni, versei, elbe-
szélései jelentek meg. Egy ideig a Bras-
sói Lapok, majd megindulásától a Keleti 
Újság munkatársa volt. A tüdőbaj okozta 
korai halálát. A sírnál Zágoni István és 
Ligeti Ernő búcsúztatta.

Augusztus 13-án Vámszer Géza
(1896–1976) rajztanár, grafi kus és etno-
gráfus születésének 125. évfordulójára 
emlékezünk. Életpályája Nagyszebenből 
indult, Budapesten szerzett rajztanári 
diplomát. 1926-tól Székelyudvarhelyen, 
majd Csíkszeredában, végül 1941-től 
Kolozsvárt rajztanár. Emellett néprajzi 
gyűjtőmunkát folytat, turistakalauzt és 
falumonográfi át állít össze. 1945–1948 
között ő az Erdélyi Kárpát-Egyesület el-
nöke. Szerény sírja a lutheránus temető-
ben található.
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Augusztus 19-e Karácsony Emmy (1896–1980) festő művész-emlékírónak 
szintén a 125. születésnapját hozza el. A kolozsvári Felsőbb Leányiskola végzett-
je, Ács Ferenc festőművész tanítványa, egy ideig a nagybányai festőiskolában 
tökéletesíti művészetét. Kitűnő tájkép- és csendéletfestő. Írt lírai verseket és visz-
szaemlékezéseket is (Virághegy, 1974). Török Zoltán geológus professzornak volt 
a felesége, vele egy sírban nyugszik a Kertek parcellában.

Augusztus 23-án Abrudbányay Sándor (1880–1921) kereskedelmi akadémiai 
tanár halálának a centenáriumára fi gyelhetünk fel. Az eredetileg Fikker nevet vi-
selő híres unitárius család sarja. Az Unitárius Kollégium végzettjeként iratkozott 
be a kolozsvári egyetem bölcsészeti karára, ott tanári oklevelet és doktorátust 
szerzett. Tanított a kollégiumban, majd a Kereskedelmi Akadémián történelmet, 
tanulmányai főleg a középkori magyar történelem körébe vágnak. A lutheránus 
temetőben nyugszik családi sírban.
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Augusztus 29-én Schilling Lajos
(1854–1921) emlékét is halála évfor-
dulója kapcsán idézzük fel. Ő nemcsak 
Kolozsvár szülöttje, de a kolozsvári 
egyetem első végzettjei közé is tartozik: 
1876-ban itt szerez történelem–latin 
szakos oklevelet, 1878-ban bölcsészdok-
tori fokozatot, majd 1879-ben elsőként 
történész-magántanárságot (római tör-
ténelem). Az ő részére létesítenek 1883-
ban ókori egyetemes történelmi tanszé-
ket, itt oktat 1919-ig, amikor nyugdíjba 
megy. Foglalkozott a római köztársaság 
alapításával, az egyiptomiak vallásával. 
1902-ben rektornak választották. Sze-
rény kis köve a jobb oldali főút mentén 
a Kertek parcellában található.

Ugyanezen a napon következett be 
Lókodi Sándor János (1883–1921) 
tragikus halála, amióta száz év telt el. 
Ő  volt az Unitárius Kollégium első hi-
vatásos zenetanára. A székelykeresztúri 
gimnázium neves igazgatójának fi aként 
született, s jött Kolozsvárra zenei tanul-
mányokat folytatni. A kolozsvári kollé-
giumban 1909 őszén mint internátusi 
felügyelőt és az Apolló-kör zenetanárát 
alkalmazzák. 1911-ben aztán vele töl-
tik be az újonnan szervezett ének–zene 
tanszéket, s  átveszi a zeneszertár gon-
dozását. Az  ének- és zeneórák mellett 
1915-ben magára vállalta a könyvtár-
nokságot, sőt a konviktusnak is a gond-
noka lett. Elszámolási nehézségek miatt 
1921. augusztus 29-én az iskolaépület-
ben öngyilkosságot követett el. A kollé-
gium előcsarnokából temették. Sírjába 
azóta Márkos András szobrászművész 
került, de a Kertek parcellában lévő 
szobros sír hátulján kis tábla az előző 
halottra is emlékeztet.
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Vonatról száll a vers le, 
medvéket lát a ködben

Szőcs Géza meglehetős borúlátással szólt arról, hogy Erdély megmaradhat-e mi-
tikus tájnak – amíg vannak évszakok, hónapok, napok és évek, mindehhez 
erdélyi költők és erdélyi versek: minden bizonnyal megmarad, mégis.

Fenti véleménye ellenére éppen ő volt az, aki az erdélyi tájban gyökerező, a hely 
géniusza által magasba lendített, akár mítoszként is hangzó történeteket továbbvitte 
írásaiban, vagy akár eddig fel nem fedezetteket, ki nem találtakat is az olvasók elé 
hozott, lett légyen szó drámáról (például Ki cserélte el a népet?), prózáról (lásd 
Limpopo című regénye, a Ha polip szuszog Kolozsváron rövidprózái) vagy versről.

Szőcs Géza nem valami hihetetlen mélységből, transzilván Atlantiszok omlatag 
falai közül hozza elő azt, amit mitikusnak, mítosznak nevezhetünk, de a hétközna-
pokból. Annyira erős e költészet, hogy a szerzőnek elég csupán a valóság legfelső 
rétegét, „észrevétlen lakkját” eltávolítani, és a hétköznapokról, a hétköznapi helyze-
tekről kiderül: nagyon is különösek, jóval többek önmaguknál, jelenlétük térben és 
időben számtalan módon értelmezhető, akárcsak a verseké.

Talán kevesen kötődtek, kötődnek oly szorosan a hely géniuszához, ahogy Szőcs 
Géza kötődött Kolozsvárhoz, miközben a tér, a sorok között és sorok fölött lebegő 
tér mindegyre utazásokra adott alkalmat, a legbensőbb lelki terrénumoktól kezdve a 
legtávolabbi földrajzi pontokig, mert Szőcs Géza, mint minden igaz költő: elsősorban 
utazó volt, olyan utazó, aki folyamatosan az új vagy régóta be nem járt utakra, ös-
vényekre figyelmez, lehetséges sávokat mutat meg, ajánl fel a mindenkori olvasónak, 
sőt, előre látja azt is, hogy az eljövendő, irodalmat kézügyben tartó emberi lények 
milyen utakat szeretnének bejárni, milyen verssorokra kíváncsiak a jövőben, hogy a 
jövőből miként szeretnének visszatekinteni a múltra. Arra a múltra, a versbélire, ami 
éppen jelenvalósága által tudja megidézni a jövendőt.

Az alulírott által kiválasztott tizenkét vers egy lehetséges Szőcs Géza-naptár ti-
zenkét verse – szerencsére számtalan változatot összeállíthat bárki, ám e válogatás 
reményeim szerint kellő erővel mutatja meg, hogy a mindenkori Szőcs Géza milyen 
intenzitással van jelen az időben – azon is túl, ahol éppen: vonatról száll a vers le, 
medvéket lát a ködben. (Karácsonyi Zsolt)
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Egy medve, mint a vészfék
Majd fönn a bálványoknál
végül is hozzászoknál:
a félrehúzott függöny
mögött a borzasbükköny!

S az éjbe beleejtve
virágok közt a medve,
mint a mészfehér-mészkék
füvek között egy vészfék!

S a hangod, kedves: Gézám,
kész ám a tea, kész ám!

S egy könyv, tele értelmetlen jellel,
forgathasd bárhogy, lefele fejjel!
Megláthatod könnyen:
Színek, görbék a könyvben
s valami gyanús térkép

jaj, sorunkat bemérték:
az érthetetlen könyvben
rólunk egy csomó fénykép.

A végét nézd, a végét:
megtalálhatod könnyen
a kettőnkről szóló könyvben
azt a nehezen értelmezhető
ábrát, egy sejt vagy hegytető;
jaj, kedves, valami térkép,
valami vérkép, térkép.

Egy időn túl leszoknád,
nem vennéd fel a szoknyád.
Elhúzott függönyökkel
így élünk majd a bálványoknál.

Új élethez holmik
szanaszét, eldobálva
s a könyvön félretéve
egyetlenegy szem málna.

   1976. július
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AKolozsvári Városszépítő Egylet rovata két 
évforduló kapcsán is létjogosultságot ka-
pott e kötetben: Pákey Lajos, Kolozsvár 

múlt század eleji arculatát meghatározó építész 
halálának százéves, illetve a Kolozsvári Városszé-
pítő Egylet elődjét alapító Haller Károly polgár-
mester halálának 110 éves évfordulója.

A rovat célja sokrétegű munkásságuk bemuta-
tása mellett, hogy bevezessen abba a folyamatba, 
amelynek kezdetei a múlt század elejéig nyúlnak 
vissza, és máig meghatározzák városunk arcula-
tát. A közelmúltban elvégzett, illetve a most zajló 
átalakítási munkálatok a Pákey Lajos és Haller 
Károly elindította folyamathoz hasonlóan változtatják meg a belváros arculatát.

A Városszépítő Egylet 2016-ban alakult újjá azzal a felismeréssel, hogy Kolozs-
vár, a látványos gazdasági és infrastrukturális fejlődés ellenére, vagy éppen annak 
köszönhetően, kezdi elveszíteni élhető, szerethető, kellemes mivoltát. Úgy gondoltuk, 
hogy szükség lenne olyan projektekre, amelyek a városszépítés, az élhetőbb környe-
zet, az esztétikus városkép terén hoznának valami újat, hogy Kolozsvár méltó lehes-
sen a kincses város névhez.

A Kolozsvári Városszépítő Egylet, melyet dr. Haller Károly, a város volt polgár-
mestere alapított, számos olyan célkitűzést fogalmazott meg, amelyek a mai napig 
meghatározzák Kolozsvár arculatát. Hogy ezek közül csupán a legfontosabbakat 
említsük: a Főtér átalakítása (a templom körüli régi üzletek és bódék elbontása), 
az Erzsébet-híd megépítése (a ma is álló, a gyalogos forgalmat kiszolgáló vashíd a 
Szamoson), az Erzsébet sétány (a Sétatérről a Fellegvárra felvezető sétány) és az Er-
zsébet-szobor, illetve gyűjtési akció a Mátyás-szoborcsoport költségeinek fedezésére. 
Fontos szerepe volt ugyanakkor a Szent György-szobor átvétele kapcsán is, hiszen az 
ezzel megbízott bizottság elnöki tisztségét töltötte be.

Az egyesületet újraalapító kolozsvári magyar fi atalok ezt a halleri eszmét vinnék 
tovább a városszépítéssel, hogy kincses városunk élhető város legyen, és örökre szóló 
élményt jelentsen az idelátogatóknak. A szépítő egylet szállóigéit szeretnénk követni 
és továbbadni a jövő generációi számára: hass, alkoss, szépíts! (Sz. L.)
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A városszépítő Haller Károly

Kolozsvár egyetemének sok híres tanára volt, nem egyet nemzetközi szinten 
is számontartanak, mások neve legalább helyi viszonylatban közismert maradt. 
Az 1872-ben alapított magyar királyi egyetemnek azonban csak egyetlen profesz-
szora töltötte be a város polgármesteri székét is, s hagyott kitörölhetetlen nyomot 
a várostörténetben. Ez hilibi Haller Károly volt.

Haller nem Kolozsvárt született, hanem Nagyszebenben, 1836. október 14-én. 
Nem is valami nagy múltú nemes famíliából. A családtörténet csak nagyapjával 
kezdődik, azzal az 1774-ben Kantán világra jött Haller Ferenccel, aki 1842-ben 
alázatosan esedezett az erdélyi országgyűlés karaihoz és rendjeihez, hogy neki és 
fiának bocsáttassanak ki címeres nemeslevelet. A folyamodvány leírja, hogy fe-
lesége, fuldai Eckhardt Johanna lovagi családból származott, s főúri családoknál 
nevelősködött. Ő maga, Haller Ferenc egy Székelyföldre vetődött német család 
leszármazottja, de anyai felmenői a hilibi Nagy család fiusított leszármazottai. 
Ő Kolozsvárt a Királyi Líceumban végezte a bölcseletet, s közben a gubernátor fi-
ának a nevelője lett. A bányakamaránál helyezkedett el, kiküldték Selmecbányá-
ra, ahol elvégezte a Bányászati Akadémiát, s utána az erdélyi bányáknál mérnöki 
munkát végzett. 1817-ben szél érte, fél oldalára megbénult. Ezután Kolozsvárt te-
lepedett le, s itt szőlészkedni kezdett. Hogy nem eredménytelenül munkálkodott, 
azt bizonyítja Az ugaros szőlőmívelés című, 1834-ben megjelent könyve, melyet 
1902-ben új kiadásra is érdemesnek véltek. Az országgyűlés bizonyára kedvező-
en terjesztette az uralkodó elé a kérelmet, mert az meghallgatásra talált.

Az egyetlen fiú, Haller Sándor (1807–1884) is bányahivatalok alkalmazottja 
volt előbb Nagyszebenben, majd Nagybányán, végül Szatmáron. Neki már hét 
felnőtt kort ért gyermeke született, közülük négy fiú. A legidősebb, Rezső (1835–
1907) ügyvéd lett, a kolozsvári Ügyvédi Kamara elnöke, a Kossuth Lajos és Berde 
Mózes utcák sarkára (ma F. Joliot-Curie 2–4. sz.) emelt Haller-ház, valamint a 
Majális utcai Haller-villa (ma 24. sz.) máig őrzi emlékét. A következő fiú Károly, 
a jogászprofesszor.

Haller Károly életútja eleinte az apjáét követi. Nagybányán a Minorita Gim-
náziumban kezdi tanulmányait, majd 1853-ban a szatmári Katolikus Főgimnázi-
umban tesz érettségit. Visszatér szülővárosába, ahol az 1851-ben megnyílt német 
tannyelvű Császári és Királyi Jogakadémia diákja lesz. Három év alatt szerez 
diplomát. 1856 szeptemberében a nagyszebeni kincstári ügyészségen felesküszik 
tisztviselőnek. Ő is lassacskán emelkedhetne a hivatali ranglétrán, ha nem vál-
tana át a tanári pályára. A fiatal jogász beiratkozik a pesti egyetemre rendkívüli 
hallgatónak, ahol néhány év után megszerzi a jogi doktorátust. Így amikor 1863-
ban megnyitják a magyar tannyelvű Királyi Jogakadémiát Kolozsvárt, ennek 
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helyettes tanárául nevezik ki. Fő tárgya 
az ausztriai magánjog lesz, de a kereske-
delmi jogot és a bányajogot is ő adja elő. 
Feleségül veszi Mikó Lőrincnek, az uni-
tárius jogtanárnak a Róza nevű lányát, 
úgyhogy gyorsan beilleszkedik a város 
társadalmába. Az egyik tekintélyes pol-
gár, Korbuly Bogdán javaslatára 1865-
ben beválasztják a várost vezető százas 
tanácsba.

Az  1867-es kiegyezés után éppen a 
Jogakadémia tanári kara kezdeményezi 
a kolozsvári egyetem felállítását. Csak 
1872 őszén nyílik meg az új egyetem. 
A  négy kar közül az első helyre kerül 
a Jog- és Államtudományi Kar, amely-
nek 12 professzorából 5 a Jogakadémia 
tanári karából származik. Az  akadé-
mia utolsó igazgatója, Berde Áron lesz 
az első rektor, Groisz Gusztáv pedig a 
kar első dékánja. Haller ezután csak az 
osztrák polgári jogot adja elő. Ez akko-
riban főtantárgynak számított, mert a 
kiegyezés után is Erdélyben az osztrák 
magánjog maradt érvényben. Az  egye-

temi tanár munkája akkoriban nem volt túl megterhelő, heti 5-8 óra előadást 
kellett tartania. A  főkurzus mindig az Ausztriai magánjog valamelyik fejezete 
volt, s néha melléje beiktatott egy-egy nyilvános, közérdekű előadást vagy sze-
mináriumi órát. Haller közkedvelt előadónak számított, aki sok példával színez-
te jogi fejtegetéseit. Diákjaival órán kívül is szívesen találkozott, nála a vizsga 
inkább beszélgetésnek tűnt. Szakjába vágó kiadványai a polgári törvénykönyv 
éppen érvényes szövegének kommentált és utalásokkal ellátott kiadásai voltak 
(1865, 1870, 1884), néhány törvényjavaslathoz szólt hozzá a Jogtudományi Köz-
löny hasábjain.

Az  egyetemi tanárt érő legnagyobb megtiszteltetésnek számított a rektor-
rá választás. Hallert 1880/81-re, az  egyetem kilencedik tanévére választották 
rektorul. Ehhez az évhez néhány, az egyetem történetében is emlékezetes ese-
mény kapcsolódik. Mindenek előtt kell említeni azt, hogy 1881. január 4-én a 
király elrendelte az egyetem alapítólevelének a kiadását, és megengedte, hogy 
az intézmény nevébe felvegyék az ő nevét: Magyar Királyi Ferenc József Tudo-
mányegyetem. Ezt akkoriban úgy értékelték, hogy véglegessé vált az egyetem 
megalapítása. Erre utalt az is, hogy ebben a tanévben, október 17-én ünnepé-
lyes keretek közt helyezték el az egyetem számára emelt első épület, a Vegytani 

A jubiláló Haller Károly 1904-ben
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jus 14-én Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter kereste fel az egye-
temet, s Haller tájékoztatta a legsürgősebb feladatokról: a könyvtár helyiségei-
nek bővítése, egy díszterem létesítése. A rektor utasítására Madarász Viktorral 
megfestették a tanácsterem részére az addigi három tanügyminiszter portréját, 
s Veress Ferenccel pedig porcelánra dolgoztatták az addigi rektorok arcképeit. 
Különben Veress ebben az évben lett a matematika–természettudományi karon a 
fényképészet oktatója. A minisztérium elégedett lehetett Haller rektori munkájá-
val, mert felterjesztésére még a tanév vége előtt, 1881. augusztus 1-jén a III. osz-
tályú Vaskorona-renddel tüntette ki az uralkodó.

Az egyetemi életben még kétszer került a fi gyelem középpontjába. 1888. októ-
ber 11-én az adott okot az ünneplésre, hogy a három legidősebb professzor, Berde 
Áron, Groisz Gusztáv és Haller Károly 25 éve tanította a jogot. Délelőtt a jogi 
kar tanárai lakásán keresték fel a három tanárt. Haller Majális utcai házában 
Kolozsvári Sándor, az akkori rektor tolmácsolta a jókívánságokat. Délután ban-
kettet rendeztek a Hungária étteremben. Este pedig 200 joghallgató zenés-fák-
lyás felvonulással tisztelgett az ünnepeltek ablaka előtt. Ennél nagyobb szabású 
ünnepségre került sor 1904-ben. Az előző év őszén az egyik legidősebb tanítvány 
közhírré tette, hogy Haller 40 évet tölt a tanári pályán, ezt meg kell ünnepelni. 
Rendezőbizottság alakult, de az ünnepséget már csak 1904. május 23-án ren-
dezhették meg. Előző este a diákság szerenádot adott Haller lakásánál. Az ün-
nepségre az új egyetemépület aulájában került sor. A  legidősebb tanítványok 

Az Erzsébet-híd felavatás után
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nevében Benel Ferenc tb. városi főügyész mondott köszöntőt, majd Apáthy István 
rektor beszélt. Szvacsina Géza polgármester a város, Fekete Nagy Béla pedig az 
EMKE üdvözletét tolmácsolta. Még számos méltató beszéd hangzott el, s száznál 
több üdvözlő táviratról és levélről számoltak be. Ekkor már Haller tanítványai 
szerte az országban mindenféle tisztségben szolgáltak. Közéjük tartozott Lukács 
László pénzügyminiszter vagy báró Jósika Sámuel volt miniszter is. Haller meg-
hatódva köszönte a jókívánságokat. Az ünneplők átvonultak a New York Szálló 
éttermébe, ahol 150 fős banketten vettek részt.

Haller korántsem volt az egyetem falai közé zárkózó szobatudós. Minden ér-
dekelte, ami a városban történt. Mint a városi tanács tagja, számos feladatot 
kapott és számos javaslatot tett. Kötődését az is fokozta, hogy első felesége ko-
rai halálát követően a kiegyezés utáni első kolozsvári polgármester, Szentkirályi 
Zsigmond Gizella lányát vette feleségül. 1865-ben ő volt a Sétatér Egylet egyik 
megalapítója, szabályzatának kidolgozója, később a Sétatér igazgatói tisztségét 
is betöltötte. 1867-ben egy Tornászegylet felállításának szorgalmazója, majd se-
gítségével épül fel 1872-ben a kolozsvári Tornavívoda a Széchenyi téren (ma a 
Vásárcsarnok áll a helyén). 1869-ben ő kezdeményezi a városi Lövészegylet meg-
szervezését s a sétatéri Lövölde felállítását. Ez a célba lövés gyakorlása mellett 
inkább a szórakozást szolgálta. 1872-ben egy bizottság élén bejárta az egész vá-
rost, hogy javaslatokat tegyenek a közhelyek jobb hasznosításáról. Már 1874-ben 
javasolta Kolozsmonostor egyesítését Kolozsvárral – erre csak 1895-ben került 
sor. 1880 júniusában a Mátyás-szülőház és más fontos épületek emléktáblával 

Az Erzsébet-szobor leleplezés után
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1883-ban pedig vezetésével jön lét-
re a Kolozsvári Szépítőegylet, mely 
a város legtekintélyesebb polgárait 
vonja soraiba, s  célkitűzések egész 
sorát fogalmazza meg. Ilyenek a 
Trencsin (Bocskai) tér parkosítá-
sa, a  Fellegvár oldalának fásítása, 
utcafrontok megállapítása, a  Főtér 
rendezése, a  temető gondozása, 
a Szamos-part fásítása, emléktáblák 
kihelyezése, pissoirok felállítása.

Városatyaként Haller a szabad-
elvű (kormány)pártnak volt a te-
vékeny tagja. Így mikor kiírták az 
1884. júniusi országgyűlési válasz-
tásokat, Haller az egyik választási 
kerület elnöke lett. A  képviselője-
löltek júniusi állomásról történő 
bevonulásakor az ellenzéktől felbé-
relt suhancok kőzáporral fogadták a 
kocsisort. Maga Haller is egy követ 
kapott az arcába, két fogát vesztette 
el. A botrány következtében Minorich Károly polgármester kénytelen volt lemon-
dani. A  szabadelvű pártiak Hallert kérik fel a polgármesteri szék betöltésére. 
1884. július 18-án megválasztják polgármesternek. Az egyetemről – miniszteri 
jóváhagyással – szabadságoltatja magát. Megválasztása előtt Haller pártsemle-
gességet ígér, s ehhez ragaszkodik is, csak a város érdekeit tartja szem előtt. Nem 
egészen kétévnyi elöljárósága idején nagy alkotásokra nem kerülhetett sor, de 
sikerült néhány folyamatot lezárnia, másokat elindítania.

Ő zárta le a Nagypiac–Főtér dísztérré alakításának előmunkálatait: lebontot-
ták a templom köré épített szedett-vedett üzleteket. A városfalak keleti szakasza 
előtti sáros tér északi felének parkosítását 1885 márciusában kezdték el fák ül-
tetésével, létrehozták a Kissétateret. 1923-tól ennek helyére épül fel az ortodox 
katedrális. Ugyancsak Haller idejében állapították meg a tér keleti oldalának a 
frontvonalát, s jelölték ki a helyét, ásták ki az alapját az Erdészeti Igazgatóság 
(most ortodox püspökség) és a pénzügy palotáinak. Az állomás felé vezető fő-
útvonalon épülő vashíd tervét is ekkor dolgozták ki, s végezték el az építéshez 
szükséges utcaszabályozást. A várfal egy szakaszának lebontását követően a Fo-
goly (ma Potaissa) utcát – a Kis-Búza utca folytatásában – összekötötték a Külső 
Torda (utóbb Petőfi ) utcával. Az addig csak a belvárosra korlátozódó légszeszvi-
lágítást kiterjesztették Kolozsmonostorig és az állomásig. Rendezték a Szamos és 
a Malomárok partját, a belvároshoz közel eső részeken fakorlátot építettek a part 
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mentén. A Malom utcában megnyílt a városi közfürdő. Beindult a közvágóhíd 
építése. Tárgyalásokat kezdtek egy városi vízvezeték létesítésére, de ennek meg-
valósulására még egy évtizedig kellett várni. A neológ izraelita hitközség meg-
kapta templomépítésre a Nagy (Horea) utcai Domokos-féle telket, ahová aztán 
felépítették a ma is álló zsinagógát. A város fedélcserépgyárat létesített. A koráb-
ban hozott szabályrendeletnek megfelelően rendezték a Házsongárdi temetőt. Új 
építési szabályrendeletet hoztak, s megalkották a zsibáruskodásra, cselédszerzés-
re, kéményseprésre, hordári munkára vonatkozó városi törvényeket.

A  polgármestereket hatéves ciklusokra választották. 1886 áprilisában járt 
volna le Minorich szolgálata. Így újabb hat évre kiírták a választást. Haller hely-
zete nehéz volt, mert az egyetemtől nem igényelhetett hatévi szabadságot, pártja 
sem állt egyértelműen mögéje, így lemondott az újabb kandidációról. Albach 
Géza törvényszéki bírót választották új polgármesterül.

Haller polgármesteri idejének legfontosabb tette az Erdély(rész)i Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) megalapítása volt. Az 1880-as években egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy a magyarság asszimilálódását meg kell akadályozni, 
az egyre nyíltabban terjesztett dákoromán elmélet ellen fel kell lépni. Mivel az 
állam ilyen irányban nem tett semmit, egyesületi úton lehetett kezdeményezni. 
Haller 1884. december 27-re hívta össze az első értekezletet a városházára. 1885. 
április 12-én tartották az alakuló ülést a Redut nagytermében, majd az alapsza-
bályok miniszteri jóváhagyását követően augusztus 31-én sor került a szervezke-
dő gyűlésre, ez már országos érdeklődést keltett. Elnökül gróf Bethlen Gábor fő-
ispánt, egyik alelnökül Hallert, titkárul Sándor Józsefet választották. Ekkor már 
6000-nél több taggal, 122 000 K vagyonnal a korabeli Magyarország legnagyobb 
egyesületét hozták létre. Haller egy konfliktus miatt 1889-ben lemondott az alel-
nökségről. Utóbb, 1897-ben az EMKE örökös tiszteletbeli tagjául választották.

Az 1890-es években Haller köztevékenysége főleg a Szépítőegylethez kötő-
dik. 1900-ban kiépíttetik a Fellegvárra felvezető 420 m hosszú Erzsébet-séta-
utat. A következő év júniusában a sétaút közepe táján leleplezik a meggyilkolt 
Erzsébet királyné díszes talapzatra állított Stróbl Alajos-féle mellszobrát. 1902 
augusztusára pedig megépíttetik a Sétateret az Erzsébet sétaúttal összekötő 35 m 
hosszú gyalogos vashidat, melyet szintén Erzsébetről neveznek el. Haller gyűj-
tőmunkájának is szerepe van a Mátyás-szobor 1902-es felállításában. A  Szent 
György-szoborbizottságnak pedig ő az elnöke. Az 1904-re elkészült másolatot ő 
adja át megőrzésre a város akkori polgármesterének.

Hallernek jóformán minden kolozsvári egyesülethez, szervezkedéshez köze 
volt. Az 1886-ban létrehozott kolozsvári Unió Szabadkőműves Páholynak egyik 
alapítója. Az 1890-ben létesült Kerékpáros Egylet első elnöke, az 1891-ben ala-
kult Önkéntes Mentőegylet elnökéül is őt kérik fel. A Kolozsvári Kereskedők és 
Kereskedő Ifjak Társulatának 1888-tól nem csak elnöke, hanem állandó előadója 
a téli vasárnap délelőtti tanfolyamokon. Néhány itteni jogi és közgazdasági nép-
szerű előadása nyomtatásban is megjelenik.
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legmagasabb elismerést: az uralkodó a Főrendiház tagjául nevezi ki. 1905 szep-
temberében nyugalomba vonul, a  következő év elején súlyos műtéten esik át, 
úgyhogy ezután alig tud beszélni. 1904-ben második feleségét is elveszti, ezért 
egyre többet Budapesten, a fiánál tartózkodik. 1909. november 20-án levélben 
mond le a 45 éve viselt városi közgyűlési tagságáról, mire egyhangúlag díszpol-
gárrá választják. Az erről szóló oklevelet már csak küldöttséggel tudják hozzá el-
juttatni. 1911. február 7-én éjjel Budapesten éri a halál, 10-én Kolozsvárt temetik 
a Házsongárdi temetőbe. A családon kívül az egyetem rektora és tanácsa, a jogi 
kar, a városvezetés, illetve az EMKE igazgató-választmánya ad ki gyászjelentést. 
A temetésen is e testületek képviselői beszédet mondanak.

A múlt századfordulót megelőző évtizedekben senki sem tett annyit Kolozsvá-
rért, mint Haller Károly. Jórészt neki tulajdonítható a modern Kolozsvár összké-
pének kialakítása. Ezt már halálakor is tudták. Ráadásul az 1904-es jubileumot 
szervező bizottság Haller érdemeit egy 1906-ban megjelent, Kuszkó István szer-
kesztette emlékkönyvben is megörökítette. Így nem csoda, hogy még a teme-
tés idején mozgalom indult Haller kolozsvári szobrának a felállítására. Ez nem 
sikerült, de 1913-ban a Trefort és a Majális utcákat összekötő keresztutcát róla 
nevezték el. (Néhány év múlva az új hatóságok Ion Creangă román írót méltóbb-
nak találták az utcához.) Házsongárdi sírját az 1970-es évek közepén egy még 
élő állomásfőnöknek utalták ki, aki a márványoszlopról letöröltette Haller és fe-
lesége nevét. Szerény elégtétel, hogy 2008 táján a városi elöljáróság egy, a bükki 
oldalban kiépülő, alig lakott zsákutcát nevezett el róla.

Szakirodalom

Emlékkönyv Dr. Haller Károly működéséről. Negyvenéves tanári jubileuma al-
kalmából kiadta az ünnep-rendező bizottság. [Szerkesztette: Kuszkó Ist-
ván.] Kolozsvár, 1906.

Gaal György: A 110 éves EMKE. In: EMKE 1885–1995. Kolozsvár, 1995. 2–30.
Uő: Haller Károly, a városvezető és -szépítő jogtudós, az EMKE alapítója. In: 

Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. [Szerkesztette: Bar-
tha Katalin Ágnes.] Kolozsvár, 2016, 27–62. 
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Egy élet nem elég…

Így igaz, ahogyan mondta, kedves Mária, még 
ha majd’ egy évszázadot is él az ember. Semmire 
sem elég egy élet, és erre előbb-utóbb mindannyi-
an rájövük…

Megtisztelő volt, amikor az ezredforduló küszö-
bén a művésznő otthonában fogadott. Leültünk be-
szélgetni (a konyhában, mert hogy „én is cigarettá-
zom, de a szobában nem füstölök be”), teltek az órák, csöndben susogott a szalag, 
észrevétlenül ránk esteledett, és döbbenten konstatálta Mária, hogy még a felénél 
sem tart mondanivalójának. „Jöjjön holnap is, várom, hogy folytassuk” – mondta. 
Másnap sem fejeztük be, persze voltak „üresjáratok”, amikor állt a felvétel, teáz-
tunk (vagy kávéztunk talán?), és csak úgy elcsevegtünk erről meg arról. Többnyire 
színházról, templomról, Trabantról, kollégákról, stúdióról, cenzúráról, szeretett fér-
jéről, Horváth Béláról, apjáról és imádott édesanyjáról, Kabdebó Duci színésznőről. 
Említette, hogy Svájcban tanult, de szíve minduntalan Kolozsvárra húzta vissza.

Szobájában ereklyéket őrzött, kevés színházit, inkább olyat, amit már akkor 
hosszúnak számító élete során összegyűjtött. Ott volt például az a notesz, amit ka-
maszlányként apjától, Groza Pétertől, a miniszterelnöktől kapott avégett, hogy em-
lékeit írja bele. A füzetecske üres maradt… Mária a szívében, lelkében őrizte a múl-
tat. Azt mondta, hogy úgy érzi, egy élet nem elég ahhoz, hogy egy ember munkája 
kiteljesedjen. És hogy nem az öregséggel van baja, hanem az elmúlással. Mert any-
nyira szereti az életet, hogy néha úgy érzi, már születése előtt is élni vágyott…

Bisztrai Mária igazgatósága idején vitte színre Kolozsváron Harag György, 
Sütő András drámáit (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és 
Ábel, Szuzai menyegző). Bisztrai Mária később így vallott a trilógia színrevite-
léről: „Makacsok voltunk, hazudtunk, csaltunk, félrevezettük a hatalmat, Kötő 
József, az irodalmi titkárunk a fejével játszott – az enyémmel is –, amikor egyik 
meghallgatáson a szinkrontolmács szerepében szándékosan félrefordította a ve-
szélyesnek tűnő mondatokat.” A kolozsvári színház vezetőjeként olykor kihasz-
nálta kapcsolatait, hiszen apjára való tekintettel miniszterekhez is bejáratos volt. 
Tisztelete jeléül a Kolozsvári Magyar Színház örökös tagjává választotta.

Színésznőként lírai szerepek sokaságát és karakterszerepeket elevenített meg. 
Számos előadóesten vett részt, sűrűn szerepelt a rádióban és a román televízió 
magyar nyelvű adásaiban is. 1962–1969 között a Stúdió Színpad amatőr színé-
szeit rendezte – ugyanolyan odaadással, mintha a színház legjobb hivatásos szí-
nészeit instruálta volna.

Bisztrai Mária Kolozsváron született 1923. május 25-én, egész művészi pályá-
ja ide kötötte, és itt is hunyt el 2020. december 7-én. 

 Nánó Csaba

Bisztrai Mária (1923–2020)
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Bevezető az EKE – Kolozsvár 
1891 túráihoz

K edves túratársak és természetjárók! Szeretettel ajánl-
juk figyelmetekbe a kolozsvári EKE túraleírásainak 
gazdag gyűjteményét, amelynek segítségével megis-

merhetitek kincses városunk környékének népszerű és kevésbé ismert túraösvényeit. 
A részletes leírás mellett térképpel, digitális nyomvonallal és fényképekkel segítünk 
eligazodni túraútvonalainkon. A nyomvonalak digitális felvétele során útvonalpon-
tokat is rögzítettünk, amelyek túrázáskor lényegesek a helymeghatározáshoz és el-
igazodáshoz. A nyomvonalakon a pontok sorszámát a túra kódjával is párosítottuk 
(pl. BK-04), míg a térképen csupán az útvonalpont száma jelenik meg (pl. 4).

Szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik hozzájárultak az útvo-
nalak felderítéséhez és lejárásához, név szerint Csorba Anna, Pál Gyöngyi, Fazakas 
Ferenc, Kiss János és Szilágyi András, a kolozsvári EKE önkéntes túravezetői, Kiss 
Attila tájfutó, valamint Craioveanu Cristina és Crișan Andrei egyetemi tanárok.

Az  útvonalak lejárásában, a  nyomvonalak és útvonalpontok rögzítésében, fel-
dolgozásában, a  fényképek elkészítésében, a  túraútvonalak 
részletes leírásában és a szerkesztési utómunkálatokban köz-
reműködött Kismihály Boglárka és Branea Róbert. A térképek 
megszerkesztésében László Tamás (Erfatur Kft.) segédkezett.

A túrák digitális nyomvonala és térképe letölthető a kolozsvá-
ri EKE  weboldaláról: ekekolozsvar.ro/turak-es-rendezvenyek/
turautvonalak. A  linket a QR-kód beolvasásával is meg lehet 
nyitni. Kellemes túrázást kívánunk nektek!

Brüll-kilátó–Bartha-kilátó–Slamovics-ház
Első túránk során számos népszerű bükki túrahelyet fogunk érinteni, közülük a 

Szent János-kutat, Brüll-kilátót, Bartha-kilátót, Slamovics-házat és a Cérna-forrást. 
Az útvonal könnyed, ezért kisgyerekes családoknak is bizalommal ajánljuk hétvégi 
programként. A kilátókról gyönyörű panoráma nyílik a Gyalui-havasok magasla-
taira, a  bővizű Szent János-kútnál szomjunkat olthatjuk, a  Cérna-forrás melletti 
pihenőhelyen pedig szalonnát is süthetünk. Kellemes és tartalmas kikapcsolódást 
kívánunk a család apraja-nagyjának.

A  túra kiindulópontja, a  monostori végállomás (1) bárki számára könnyen 
megközelíthető autóbuszokkal, trolibuszokkal vagy villamossal. Miután leszál-
lunk a tömegközlekedési járműről, átkelünk az úton, felmegyünk a tömbházak-
hoz vezető lépcsőn, és nyomvonalunkat követve elindulunk a Bükk-erdő irányába. 
Közel 250 m után eltérünk balra a narancssárga vízszintes jelzésen, majd 330 m 
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múlva útelágazáshoz érünk 
(2), ahol a bal oldali, ke-
vésbé meredek ösvényt vá-
lasztjuk. 1 km után kiérünk 
az erdőből a Diós sarkához 
(3) (az erdőrész a dióültet-
vényről kapta nevét), ahol 
régi útvonaljelző oszlopot 
fi gyelhetünk meg. Innen a 
makadámúton jobbra lefelé 
tartunk a Szent János-kút 
irányába. Nagyjából 1,1 km 
után a makadámút a Szent 
János műútba torkollik (4). 
Az  út másik oldalán, egy 
rézsútos földúton leeresz-
kedünk a Plecska-patakhoz, 
átkelünk rajta és mezei úton 
haladunk tovább, a  patak 
mentén, kb. 660 m után 
megérkezve első fontos ál-
lomásunkhoz, a  bő vízho-
zamú Szent János-kúthoz 
(5), ahol feltölthetjük ku-
lacsainkat. Innen a piros 
kereszt jelzésen indulunk 
tovább felfele. 260 m után 
a piros háromszöggel jelzett 
út szétválik a piros kereszt-
tel jelzettől (6), mi pedig a 
háromszögön haladunk to-
vább. Közel 850 m után ke-
resztezzük a kék kereszttel 
jelzett utat (7), innen a két 
jelzés rövid szakaszon együtt halad tovább. Alig 100 m után piros háromszöggel 
jelzett utunk élesen letér balra (8). Nagyjából 1,2 km után kiérünk a Slamovics-
ház közelébe (9), majd eltérünk jobbra a piros kör jelzésen, amely a kilátóhoz 
vezet. 360 m megtétele után meg is érkezünk túránk második állomásához, 
a Brüll-kilátóhoz (10), ahonnan szép kilátás nyílik a Gorbó-völgyére, a Feleki-ge-
rinc legnyugatibb csúcsára, a Kis-Magurára, a távolban pedig a Gyalui-havasok 
magaslatai is feltűnnek (Öreghavas, Buszkát, Három Gergely, Testes, Izsár). Itt pi-
henjünk meg, fogyasszuk el tízórainkat, és napfürdőzés közben gyönyörködjünk 
a panorámában. Miután feltöltöttük kiüresedett D-vitamin-raktárainkat, észak 
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felé indulunk egy erdei ösvényen, és 525 m után egy újabb fontos ponthoz érünk, 
a Bartha-kilátóhoz (11). Itt ismét megcsodálhatjuk az imént látott panorámát, és 
a nyári virágmezők illatát is magunkba szívhatjuk. Visszaindulva ugyanazon az 
úton, amelyen idejöttünk, 910 m után elérkezünk a Slamovics-házhoz, a kolozs-
vári EKE-sek egyik kedvenc túrahelyéhez, majd 750 m után utunk belefut a kék 
kereszt jelzésbe (12). Innen letérünk balra, a kék kereszttel és piros háromszög-
gel jelzett útvonallal párhuzamos, kevésbé sáros úton. Nagyjából 750 m után is-
mét kiérünk a kék kereszttel jelzett útra, majd a BK-12-től 1,5 km-re, egy nehezen 
észrevehető ösvényen letérünk balra a Cérna-forráshoz (13). Még 300 m-t kell 
megtennünk, és elérkezünk a Cérna-forrás feletti pihenőhelyhez (14), ahol fából 
készített asztalok, padok és 
tűzhely várja a piknikezni 
vágyókat. Itt elfogyaszthat-
juk uzsonnánkat, ha ked-
vünk tartja, sütögethetünk, 
majd miután a vékony folyá-
sú forrás vizébe is belekós-
toltunk, folytathatjuk utun-
kat. A  forrástól kevesebb 
mint 330 m után kiérünk a 
kék kereszttel jelzett úthoz 
(15), ezen pedig balra le-
ereszkedünk a Gorbó-patak 
völgyébe. 2,1 km fokozatos 
ereszkedés után kiérünk a 
Kerékcsárdához (16), ahol 
eltérünk jobbra, haladunk 
kb. 100 m-t, majd átkelünk a Szent János úton. Itt balra egy meredek ösvény 
felvezet az erdőbe (17), 500 m fárasztó mászás után pedig felérünk a Gálcser-
kilátóhoz (18), ahonnan szép kilátás nyílik a Havas-bükkére és a távolban az 
Öreghavasra. Innen 465 m-t haladunk tovább, amíg bele nem futunk a piros 
sávval jelzett útba (19), amelyen balra tartunk a végállomás irányába. Nagyjából 
470 m után kiérünk az Unirea Sporttelephez (20), ahonnan már csak pár perc a 
buszállomás. Örvendünk, hogy velünk tartottatok bükki sétánkon, és reméljük, 
hogy kellemes hétvégi programban volt részetek.

Túralejárás dátuma: 2021. június 12.
Időjárás, terep: napos idő, száraz terep
Útvonal hossza: 14,1 km
Teljes menetidő: 4 óra 52 perc
Mozgásidő: 3 óra 55 perc

Túravezető: Szilágyi András
Teljes szintemelkedés: 527 m
Teljes szintereszkedés: 492 m
Minimális tszfm.: 377 m
Maximális tszfm.: 647 m

Az útvonal gyerekbarát túrának is ajánlott! 

Brüll-kilátó. Fotó: Kismihály Boglárka
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Blansírozás

Egyfajta konzerválási eljárás, mely előfőzést jelent. Gyors hőkezeléssel, majd 
hirtelen lehűtéssel számos zöldséget, gyümölcsöt tartósíthatunk. Lefagyasz-
tás előtt is ajánlott egyes zöldségeket, például a zöldbabot vagy zöldborsót pár 
percig előfőzni, majd hideg vízbe tenni. A blansírozás célja elsősorban az alap-
anyagok romlásának, íz- és színváltozásának elkerülése, de egyes húsok szagát is 
csökkenthetjük ezzel a módszerrel. Alkalmazása gyümölcsök, zöldségek héjának 
eltávolítására is praktikus.

Hozzávalók a lecsó alaphoz:
• 3 szál zöldhagyma
• 2 nagyobb paprika
• 3 nagyobb paradicsom
• kevés olaj
• 1 ek édes csiliszósz,
• só

Tarja lecsóágyon

A lecsóhoz a paradicsomok 
alját vágjuk be keresztbe, majd 
tegyük őket pár percre forrás-
ban levő vízbe, aztán hideg víz 
alatt szinte egyből lerántható 
róluk a héj. A lecsót ne főzzük 
meg teljesen, csupán pár per-
cet hagyjunk egymás között a 
zöldségeknek: dinszteljük meg 
kissé a hagymát, adjuk hozzá a felkockázott paprikát, majd a héjától megsza-
badított, felvágott paradicsomot, és ízesítsük sóval, csiliszósszal. Készítsük elő 
a tarjaszeleteket sózva-borsozva, és mindkét oldalukon kérgesítve süssük rö-
vid ideig, magas lángon. Tűzálló edényben oszlassuk el a lecsót, majd fektes-
sük rá a hússzeleteket, és tegyük sütőbe nagyjából 40-45 percre. Süssünk mel-
lé krumplitallérokat – ezeket könnyedén vékonyra vághatjuk a krumplihámozó 
segítségével.

Albert Bea



VÍZSZINTES
  2. Megfejtés 1.
  7. Szándékozik
  9. MÉDI
10. Gyulladás 

(LOB)
11. Fűszernövény 
12. Pénzbeli érték
13. Növény része
14. Mezopotámia 

része!
15. Római 501
16. Kötőszó
17. Se én, se te, ...
19. Védelmez
20. Pára!
21. Középkori 

ének  mondó 
(IGRIC)

23. Nem ül
24. A közepén 

nyerő!
25. Lendület

FÜGGŐLEGES
  1. Megfejtés 2.
  2. Paszuly
  3. László Róbert 

monogramja

A keresztrejtvény megfejtése egy Kolozsváron élő kor-
társ költő neve és a Koinónia Könyvkiadónál 2012-ben 
megjelent könyvének címe. Eddig kiadott gyermekvers-
kötetei: Hanna-hinta, Álomfarsang, A tenger, Kirándulás 
a felhőben és Madárábécé.
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4
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  4. Nimfa párat-
lan betűi

  5. Illusztrált 
(könyv)

  6. Állami 
illetéket fi zet

  8. Történelmi 
időszak

11. Szikladarab

13. Te meg ők
15. Erős, mély, 

dörgő hang 
16. 12 hónap
18. Egyetem bejá-

rata!
19. Fej nélküli 

góc!
20. Kalap belseje!

22. Jegyzetelő
23. Hárfa közepe!
25. Siet magán-

hangzói

VAJNÁR ILONA 
rejtvénye
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„Egy nemzet saját vétkeivel szerencséje tetőpontjáról néhány évtized alatt, egy-két nemzedék letűn-
tével, sírjába rohanhat, míg egy másik a sors csapásaival küzdve századokig fönntarthatja magát, s 
pillanatnyi bukásai után újult erővel emelkedhetik föl; ...” (A Szabó Károly Napló és tanulmányok 
című munkájából származó idézet folytatását lásd a rejtvényben.)

IDÉZET 1.
FELAPRÍ-

TOTT

IDÉZET 3.
LIGA 

TAGJAI!

NÖVÉNYI
SZERV 
ELEME

NÉMA 
ELSŐS!

CSŐ 
TAR TALMA!

TEA-
CSEPPEK!

… KEZDENI 
(NEKIFOG, 

2 SZó)

A GYŐZE-
LEM JELE

IDÉZET 4.

AZ EGÉSZ 
SZÁMOK 

HALMAZA 
(MATEMA-

TIKA)

DIVA-
TO SABB 
(SZLENG)

SZLOVÉNIA 
AZ 

OLIMPIÁN

A NEON 
ÉS ARGON 

IS EZ
„AZ” ÉTLAP

RUHA-
M OLY 

HERNYóI-
NAK PUSZ-

TÍTÁSA

A HÁZBA

GYEREK-
ÜNNEPSÉG

PÁRAT-
LANUL 
GYÁVA!

SKANDINÁV
LŐRINC

AUSZT RÁ-
LIAI FU TÓ 
MA DÁR

IHATó 
FOLYADÉK
JELB ESZÉD 

ELEMEI!

KE NDER-
TÖRŐ 

ESZKÖZ

EGY-
HARMAD!
MEGZA-

VART JUH!

EPERSZEM!
KÖZEL-KE-
LETI SÉMI 

NYELV

ÖSSZE-
VISSZA 
VON!

IDÉZET 2.

M

PARóKA
KÖNNY 

(ANGOL)

RÁSZED
ODAESIK A 
KÖZEPÉRE!

EURóPAI 
NÉP

MÚLT IDŐ
EGYIK JELE

J UH-
ISTÁLLÓ
JEMENI 
KI KÖTŐ

FÖLD-
MŰV E LŐ 
ESZKÖZ
KÖZE-

LEBBRE

HÉLIUM 
VEGYJELE
HALÁSZ-
HAJóN 
VAN!

ÁLLATI 
LAKHELY
HOTEL 

HANGZóI

DO, ..., MI
TALÁL

SKÁLA-
KEZDET
FRANCIA 
FÉRFINÉV

HOSSZÚ,
EGYENES
TÁRGY
TÁPLÁL-
KOZÓK

FILMSZTÁR 
(FRANCO)

ZÉRÓ 
EGYNEMŰI

A

SPORT-
BIZTATÁS

BECÉZETT 
EMŐKE
JOULE 
(RÖV.)

Ü

KORMÁNY-
ZAT

ELKAPó
FÉLNE!

...GON 
(NYOLC-
SZÖG)

EGYIK VÉR-
CSOPORT
NUGÁT-
SZELET!

HŐNEK KI-
TETT FO-
LYADÉK 
TESZI

-KA, -…

E

E

SZEMÉLYES 
NÉVMÁS

ORRÁVAL ILLATOT 
ÉRZÉKEL

MAROKKó HATÁRAI!
SPANYOL BORVIDÉK
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Egon, Noémi, Tamara 
Szt. Egyed

Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem. 
Tamara – héber eredetű; jelenté-
se: datolyapálma.

1 80 éve az egész napos felhőszakadás következtében 
a Nádas és a Malomárok mentén árvíz keletkezett, 
házak omlottak össze.
105 éve kezdték megszervezni a menekültek tájékoz-
tatását, ellátását, népkonyhát állítottak fel; a kor-
mánybiztos kihirdette a statáriumot a megyében.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

2 Csütörtök Dorina, Rebeka, Teodóra Dorina – a Dorottya névnek cson-
kított és kicsinyítőképzős formája. 
Teodóra – görög–német eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

2 105 éve született Biharfélegyházán Jakó Zsigmond 
történész († Kolozsvár, 2008. október 26.).

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

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása. 
Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3

4 Szombat Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 110 éve kezdték el a Sétatéren a régi katonai uszoda 
lebontását.

Ha a gyümölcsfa virágzik, 
hosszú, szép ősz ígérkezik.

5 Vasárnap Alpár, Lőrinc, Viktor 
Kalkuttai Bold. Teréz

Alpár – török–magyar eredetű; 
jelentése: hős férfi. 
Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

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

6 Hétfő Beáta, Csanád, Ida, Zakariás Beáta – latin eredetű; jelentése: 
boldog. 
Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se: ismeretlen.

6 90 éve ünnepség keretében megnyitották a 80 ágyas-
ra bővített Zsidó Kórházat.
115 éve nyitotta meg gróf Teleki Arvéd az EGE séta-
téri gazdasági kiállítását.
90 éve Kolozsváron tartotta a 10 éves Magyar Dalos-
szövetség a dalversenyét; a Magyar Színházban 
rendezett találkozón 4000 énekes lépett fel.

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

Ivor – 1. ír–skót–velszi eredetű; 
jelentése: úr, uralkodó; 2. az 
Igor ukrán és belorusz változata; 
3. magyar eredetű; jelentése: 
ismeretlen.

7 115 éve tartották meg a Farkas utcai színház 
búcsúelőadását.
115 éve született Temesváron Balogh Edgár publicis-
ta, főszerkesztő, egyetemi tanár, tudományegyetemi 
rektor († Kolozsvár, 1996. június 19.).

8 Szerda Adrienn 
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 115 éve avatták fel a Hunyadi téri új színházépületet. Kisasszony napja a fecskék 
indulásának napja. 
Az ősz első hóharmatja a 
mezőt betakarja, ha nem, 
akkor hosszú, szép ősz lesz.

9 Csütörtök Ádám 
Claver Szt. Péter

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 115 éve tartották a hidegszamosi villanytelep ünne-
pélyes felavatását.

10 Péntek Ákos, Hunor, Nikoletta Nikoletta – a Nikola olasz kicsi-
nyítő továbbképzése.

10
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Egon, Noémi, Tamara 
Szt. Egyed

Noémi – héber eredetű; jelentése: 
gyönyörűségem. 
Tamara – héber eredetű; jelenté-
se: datolyapálma.

1 80 éve az egész napos felhőszakadás következtében 
a Nádas és a Malomárok mentén árvíz keletkezett, 
házak omlottak össze.
105 éve kezdték megszervezni a menekültek tájékoz-
tatását, ellátását, népkonyhát állítottak fel; a kor-
mánybiztos kihirdette a statáriumot a megyében.

Ha Egyed napján esik, 
esős lesz az ősz.

2 Csütörtök Dorina, Rebeka, Teodóra Dorina – a Dorottya névnek cson-
kított és kicsinyítőképzős formája. 
Teodóra – görög–német eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

2 105 éve született Biharfélegyházán Jakó Zsigmond 
történész († Kolozsvár, 2008. október 26.).

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

Annamária – az Anna és a Mária 
nevek összekapcsolása. 
Hilda – német eredetű; jelentése: 
harc, harcosnő.

3

4 Szombat Rozália Rozália – a Róza olaszos 
továbbképzése.

4 110 éve kezdték el a Sétatéren a régi katonai uszoda 
lebontását.

Ha a gyümölcsfa virágzik, 
hosszú, szép ősz ígérkezik.

5 Vasárnap Alpár, Lőrinc, Viktor 
Kalkuttai Bold. Teréz

Alpár – török–magyar eredetű; 
jelentése: hős férfi. 
Viktor – latin eredetű; jelentése: 
győző, győztes.

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

6 Hétfő Beáta, Csanád, Ida, Zakariás Beáta – latin eredetű; jelentése: 
boldog. 
Csanád – magyar eredetű; jelenté-
se: ismeretlen.

6 90 éve ünnepség keretében megnyitották a 80 ágyas-
ra bővített Zsidó Kórházat.
115 éve nyitotta meg gróf Teleki Arvéd az EGE séta-
téri gazdasági kiállítását.
90 éve Kolozsváron tartotta a 10 éves Magyar Dalos-
szövetség a dalversenyét; a Magyar Színházban 
rendezett találkozón 4000 énekes lépett fel.

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

Ivor – 1. ír–skót–velszi eredetű; 
jelentése: úr, uralkodó; 2. az 
Igor ukrán és belorusz változata; 
3. magyar eredetű; jelentése: 
ismeretlen.

7 115 éve tartották meg a Farkas utcai színház 
búcsúelőadását.
115 éve született Temesváron Balogh Edgár publicis-
ta, főszerkesztő, egyetemi tanár, tudományegyetemi 
rektor († Kolozsvár, 1996. június 19.).

8 Szerda Adrienn 
Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)

Adrienn – latin–francia eredetű; 
jelentése: hadriai.

8 115 éve avatták fel a Hunyadi téri új színházépületet. Kisasszony napja a fecskék 
indulásának napja. 
Az ősz első hóharmatja a 
mezőt betakarja, ha nem, 
akkor hosszú, szép ősz lesz.

9 Csütörtök Ádám 
Claver Szt. Péter

Ádám – sumér–héber eredetű; 
jelentése: atyám.

9 115 éve tartották a hidegszamosi villanytelep ünne-
pélyes felavatását.

10 Péntek Ákos, Hunor, Nikoletta Nikoletta – a Nikola olasz kicsi-
nyítő továbbképzése.

10
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

11 Szombat Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa. 
Helga – germán eredetű; jelenté-
se: egészséges, boldog.

11 125 éve indult meg a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás a 
városban.

12 Vasárnap Ibolya, Mária, Szabolcs, Virág 
Szűz Mária Szent Neve

Szabolcs – magyar eredetű; jelen-
tése ismeretlen. 
Virág – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

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

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

Csele – magyar eredetű férfinév, 
jelentése: csat. 
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa; szarv.

13

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

Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult. 
Ildikó – germán eredetű; jelenté-
se: harcos.

14 90 éve a városi hatóságok elkezdték felszámolni a 
Széchenyi téri piacot.

Ha ezen a napon szép az 
idő, szép lesz majd a jövő 
év tavasza is.

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

Debóra – héber eredetű; jelentése: 
méh. 
Roland – német eredetű; jelenté-
se: vakmerő hős.

15 75 éve a Pap utcai zsinagógában egykori zsidó laká-
sokból származó kép- és tárgykiállítás nyílt, hogy a 
„megtépázott” családok túlélői, ha felismerik korábbi 
tárgyaikat, visszaigényelhessék azokat.

16 Csütörtök Edit 
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16 145 éve hunyt el Kolozsváron Mikó Imre történész, 
államférfi, Erdély főkormányzója (* Zabola, 1805. 
szeptember 4.).
110 éve nyitották meg a város új sétatéri sportpályáját.

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

Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

17 Amilyen az idő, olyan lesz 
majd a tavasz.

18 Szombat Diána, Péter, Tamás, Titusz Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker; csodálatos.

18 40 napig olyan időt várj, 
mint Péterkor.

19 Vasárnap Hajnalka, Vilhelmina, Vilma 
Szt. Januáriusz

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

19

20 Hétfő Frida, Friderika, Melinda 
Koreai szt. vértanúk

Melinda – D’Ussieux francia író 
névalkotása.

20 275 éve született Verbóban Gróf Benyovszky Móric 
utazó, kalandor († Ambohitralanana, 1786. május).
185 éve adott jótékonysági koncertet a kolozsvári 
születésű Schodelné Klein Rozália opera-énekesnő a 
kolozsvári színházban.

21 Kedd Ilka, Máté, Mirella 
Szt. Máté apostol

Máté – héber eredetű; jelentése: 
Jahve ajándéka. 
Mirella – a Míra olasz becéző 
továbbképzése.

21 230 éve született Bécsben Gróf Széchenyi István 
politikus, „a legnagyobb magyar” († Döbling, 1860. 
április 8.).

Ha tiszta, szép, jó lesz a 
gyümölcstermés.  
Ha viharos, szeles, húsvé-
tig tartó telet jelent.
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Szeptember Szent Mihály hava. Földanya 
hava. Őszelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

11 Szombat Árpád, Helga, Jácint, Teodóra Árpád – magyar eredetű; jelenté-
se: árpa. 
Helga – germán eredetű; jelenté-
se: egészséges, boldog.

11 125 éve indult meg a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás a 
városban.

12 Vasárnap Ibolya, Mária, Szabolcs, Virág 
Szűz Mária Szent Neve

Szabolcs – magyar eredetű; jelen-
tése ismeretlen. 
Virág – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga.

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

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

Csele – magyar eredetű férfinév, 
jelentése: csat. 
Kornél – latin eredetű; jelentése: 
somfa; szarv.

13

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

Boróka – a Borbála régi magyar 
becézőjéből önállósult. 
Ildikó – germán eredetű; jelenté-
se: harcos.

14 90 éve a városi hatóságok elkezdték felszámolni a 
Széchenyi téri piacot.

Ha ezen a napon szép az 
idő, szép lesz majd a jövő 
év tavasza is.

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

Debóra – héber eredetű; jelentése: 
méh. 
Roland – német eredetű; jelenté-
se: vakmerő hős.

15 75 éve a Pap utcai zsinagógában egykori zsidó laká-
sokból származó kép- és tárgykiállítás nyílt, hogy a 
„megtépázott” családok túlélői, ha felismerik korábbi 
tárgyaikat, visszaigényelhessék azokat.

16 Csütörtök Edit 
Szt. Kornél és Szt. Ciprián

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

16 145 éve hunyt el Kolozsváron Mikó Imre történész, 
államférfi, Erdély főkormányzója (* Zabola, 1805. 
szeptember 4.).
110 éve nyitották meg a város új sétatéri sportpályáját.

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

Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

17 Amilyen az idő, olyan lesz 
majd a tavasz.

18 Szombat Diána, Péter, Tamás, Titusz Tamás – arameus–görög eredetű; 
jelentése: iker; csodálatos.

18 40 napig olyan időt várj, 
mint Péterkor.

19 Vasárnap Hajnalka, Vilhelmina, Vilma 
Szt. Januáriusz

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

19

20 Hétfő Frida, Friderika, Melinda 
Koreai szt. vértanúk

Melinda – D’Ussieux francia író 
névalkotása.

20 275 éve született Verbóban Gróf Benyovszky Móric 
utazó, kalandor († Ambohitralanana, 1786. május).
185 éve adott jótékonysági koncertet a kolozsvári 
születésű Schodelné Klein Rozália opera-énekesnő a 
kolozsvári színházban.

21 Kedd Ilka, Máté, Mirella 
Szt. Máté apostol

Máté – héber eredetű; jelentése: 
Jahve ajándéka. 
Mirella – a Míra olasz becéző 
továbbképzése.

21 230 éve született Bécsben Gróf Széchenyi István 
politikus, „a legnagyobb magyar” († Döbling, 1860. 
április 8.).

Ha tiszta, szép, jó lesz a 
gyümölcstermés.  
Ha viharos, szeles, húsvé-
tig tartó telet jelent.
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22 Szerda Móric, Mór, Ottó 
Szt. Móric

Móric, Mór – latin eredetű; jelen-
tése: mór, szerecsen. 
Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon, híres.

22 120 éve nyitották meg a kolozsvári Unitárius Kollégi-
um új épületét.

Napsütés sok hóvihart 
ígér.

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

23 160 éve hunyt el Budapesten Brunszvik Teréz, a „kis-
dedóvók” megalapítója (* Pozsony, 1775. július 27.).

24 Péntek Gellért, Gerda, Mercédesz 
Szt. Gellért

Gerda – germán eredetű; jelenté-
se: ág, vessző, dárda + bekerített 
hely. 
Mercédesz – spanyol eredetű; 
jelentése: fogolykiváltó.

24 975 éve szenvedett mártírhalált Budapesten Gellért 
püspök (* Velence, 980. április 23.).

25 Szombat Adorján, Eufrozina, Kende 
Szt. Kleofás

Adorján – latin eredetű; jelentése: 
Hadria városából való férfi. 
Eufrozina – görög–latin eredetű; 
jelentése: vidám. 
Kende – kazár magyar ere-
detű; jelentése: régi kazár 
méltóságnévből.

25 625 éve ütközött meg Nikápolynál a Luxemburgi Zsig-
mond vezette egyesült magyar–francia–havasalföldi ke-
resztes had és az I. Bajazid vezette Oszmán Birodalom–
szerb sereg, amely az utóbbi győzelmével végződött.
30 éve a Korunk szerkesztőségében megalakult a 
Romániai Magyar Írók PEN Klubja, tb. elnökül Sütő 
Andrást választották.

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

26 Vasárnap Jusztina 
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26

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

Adalbert, Albert – német eredetű; 
jelentése: nemes, fényes.

27 125 éve a magyar királyi pár Románia és Szerbia ural-
kodóinak jelenlétében átadta a Vaskapu-csatornát, és 
októberben megkezdődött rajta a rendszeres hajózás.

28 Kedd Vencel 
Szt. Vencel

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

28 80 éve a Sétatéri Stadion 30 éves jubileumi rendez-
vényei keretében a Ferencváros–Kolozsvári Athletikai 
Club (KAC) bajnoki mérkőzésen 4:2 volt az eredmény.

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

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

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 Ha Szent Mihály napján 
még itt van a fecske, 
karácsonyig vígan legelhet 
a kecske. 
Ha szeles, lesz a tél fa-
gyos, jeges.

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

Honória – latin eredetű; jelentése: 
tiszteletre méltó. 
Jeromos – görög eredetű; jelenté-
se: szent nevű. 
Örs – török–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, hős.

30 125 éve a millenniumi ünnepségek részeként megtör-
tént a Mátyás király-szobor és a Ferenc József Tech-
nológiai Iparmúzeum alapkőletétele, illetve felszen-
telték a város Pákei Lajos tervezte díszzászlaját is.
15 éve hunyt el Budapesten Sütő András író, dráma-
író (* Pusztakamarás, 1927. június 17.).
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22 Szerda Móric, Mór, Ottó 
Szt. Móric

Móric, Mór – latin eredetű; jelen-
tése: mór, szerecsen. 
Ottó – germán eredetű; jelentése: 
vagyon, híres.

22 120 éve nyitották meg a kolozsvári Unitárius Kollégi-
um új épületét.

Napsütés sok hóvihart 
ígér.

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

Etelka – Dugonics András alkotta 
az Etele férfinévből.

23 160 éve hunyt el Budapesten Brunszvik Teréz, a „kis-
dedóvók” megalapítója (* Pozsony, 1775. július 27.).

24 Péntek Gellért, Gerda, Mercédesz 
Szt. Gellért

Gerda – germán eredetű; jelenté-
se: ág, vessző, dárda + bekerített 
hely. 
Mercédesz – spanyol eredetű; 
jelentése: fogolykiváltó.

24 975 éve szenvedett mártírhalált Budapesten Gellért 
püspök (* Velence, 980. április 23.).

25 Szombat Adorján, Eufrozina, Kende 
Szt. Kleofás

Adorján – latin eredetű; jelentése: 
Hadria városából való férfi. 
Eufrozina – görög–latin eredetű; 
jelentése: vidám. 
Kende – kazár magyar ere-
detű; jelentése: régi kazár 
méltóságnévből.

25 625 éve ütközött meg Nikápolynál a Luxemburgi Zsig-
mond vezette egyesült magyar–francia–havasalföldi ke-
resztes had és az I. Bajazid vezette Oszmán Birodalom–
szerb sereg, amely az utóbbi győzelmével végződött.
30 éve a Korunk szerkesztőségében megalakult a 
Romániai Magyar Írók PEN Klubja, tb. elnökül Sütő 
Andrást választották.

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

26 Vasárnap Jusztina 
Szt. Kozma és Damján

Jusztina – latin eredetű; jelentése: 
igazságos.

26

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

Adalbert, Albert – német eredetű; 
jelentése: nemes, fényes.

27 125 éve a magyar királyi pár Románia és Szerbia ural-
kodóinak jelenlétében átadta a Vaskapu-csatornát, és 
októberben megkezdődött rajta a rendszeres hajózás.

28 Kedd Vencel 
Szt. Vencel

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

28 80 éve a Sétatéri Stadion 30 éves jubileumi rendez-
vényei keretében a Ferencváros–Kolozsvári Athletikai 
Club (KAC) bajnoki mérkőzésen 4:2 volt az eredmény.

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

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

Mihály – héber eredetű; jelentése: 
az Istenhez hasonló.

29 Ha Szent Mihály napján 
még itt van a fecske, 
karácsonyig vígan legelhet 
a kecske. 
Ha szeles, lesz a tél fa-
gyos, jeges.

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

Honória – latin eredetű; jelentése: 
tiszteletre méltó. 
Jeromos – görög eredetű; jelenté-
se: szent nevű. 
Örs – török–magyar eredetű; 
jelentése: férfi, hős.

30 125 éve a millenniumi ünnepségek részeként megtör-
tént a Mátyás király-szobor és a Ferenc József Tech-
nológiai Iparmúzeum alapkőletétele, illetve felszen-
telték a város Pákei Lajos tervezte díszzászlaját is.
15 éve hunyt el Budapesten Sütő András író, dráma-
író (* Pusztakamarás, 1927. június 17.).
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AZ EKE Kárpát Múzeuma

Az 1800-as évek közepe után Európa-szerte elindultak a turistamozgalmak. 
Magyarországon az egyleti közjog 1873-ban kezdett kialakulni, s amint a törvé-
nyes rendelet megszületett, zászlót bontott a Magyarországi Kárpát Egyesület is. 
Erdélyben a szász természetjárók mozgolódni kezdtek német, svájci és osztrák 
mintára. A partiumi magyar turistaszervezetek is megalakulnak, a boldog bé-
keidőkben mindenki építkezik, s  az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) javaslatára 1891-ben létrejött az Erdélyi Kárpát-Egyesület is. Komoly 
előkészületek előzték meg az EKE  megalakulását. Az  EMKE  vezetősége pákéi 
Sándor Józsefet egyhónapos tanulmányútra küldte a Magas-Tátrába. Nem volt 
menedékház, üdülőtelep, turistaösvény, pihenőhely vagy kilátótorony, amelyet 
ne látogatott volna meg, végigtanulmányozta az egyesületi szabályzatokat, kita-
nulta a szervezeti élet minden csínját-bínját. Hazatérve felépítette az egyesületet. 
Osztályokat hozott létre, igyekezett lefedni a teljes Erdélyt.

Már a kezdet kezdetén folyóiratot alapított, létrehozta az Erdélyt.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület zászlójáról maga Erzsébet királyné köszöntötte a 

lelkes turistákat, az egyesület védnöke pedig József főherceg volt.
1902-ben, közvetlenül a Ferenc József Tudományegyetem főépülete és a Má-

tyás-szobor leleplezése után Kolozsváron felavatták a Kárpát Múzeumot Mátyás 
király szülőházában. A színvonalas, modern múzeum egyúttal az EKE székháza 
is volt.

„Mátyás király születési hajléka immár megkapta méltó tartalmát. A legnemze-
tibb királynak, az igazságos fejedelemnek, a nép legőszintébb barátjának születési 
háza meg van töltve magának a népnek értékes és becses emlékeivel” – olvashatjuk 
az Erdély 1902-es lapszámában.

„Magának az eszmének kezdeményezője nincsen, mert egy néprajzi gyűjte-
mény összeállítása benne volt az EKE első alapszabályaiban. A dolog tulajdon-
képpen akkor került az EKE kebelében szőnyegre, a mikor 1896-ban az ismere-
tes néprajzi bált rendeztük, melynek jövedelméből 3000 koronát tettünk félre a 
néprajzi múzeum czéljaira” – tudjuk meg, mint ahogy azt is, hogy az 1898-ban 
alakult néprajzi osztály feladata lett a szervezés. A közvéleményt is igyekeztek a 
szándékról tájékoztatni, mint ahogy elkezdték az épület megnyerését e célnak. 
„Természetesen ez a dolog nem ment oly simán, hiszen a néprajzi múzeumok tu-
dományos és közművelődési jelentőségét nálunk még alig ismerték s ezért sokan 
bizalmatlansággal fogadták a tervet.”

A múzeum számára hétezer néprajzi tárgyat sikerült összegyűjteni és így egy 
gazdag tárlatot megnyitni, ám akárcsak Erdély népeinek sorsa, a múzeumé is 
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regénybe illő, és korántsem beszélhetünk pozitív végkifejletről. Sokan szeretnék 
tudni, hogy hová lett az ott felhalmozott, pótolhatatlan érték.

Kövessük végig az EKE múzeumának a sorsát!
A Székely Nemzet 1898. december 16-i, 16. évfolyam 187. számából megtud-

hatjuk, hogy ülésezett az EKE Néprajzi Bizottsága. Dr. Szádeczky Lajos elnök-
lete alatt jelen volt dr. Herrmann Antal előadó, dr. Halász Ignácz, dr. Moldo-
ván Gergely egyetemi tanárok, Versényi György, Radnóti Dezső, Kovács Géza és 
Kolbenbeyer Bertalan.

Az  elnök beszámolt erdélyi körútjáról, amely során néprajzi múzeumba 
illő tárgyakat tekintett meg, de arról is, hogy egyeztetett az Erdélyi Múzeum-
Egylettel is.

Hermann Antal ismertette József főherceg levelének a néprajzi kiállításra és 
a múzeumra vonatkozó részét, és tolmácsolta Wlassics miniszter biztató ígéretét 
a múzeum támogatása ügyében.

A  gyűlésen szó volt a Mátyás-háznak az EKE  részére való átengedéséről. 
Egyeztettek a polgármesterrel, Salamon Antal királyi tanácsossal, aki az ügyet 
referálta, a városi mérnöki hivatallal, és mindenütt a leghatározottabb jóakarat-
tal találkoztak.

A  Magyar Polgár 1898. december 28-i, 21. évfolyam 227. számában olvas-
hatjuk, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület a Mátyás-ház átengedése tárgyában 

EKE Múzeum, Mátyás király szülőháza (Nyisztor Miklós gyűjteményéből)
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nyeképp megállapodtak a Mátyás-ház felújításáról és a múzeum létrehozásáról: 
a város „mihelyt lehet, helyreállittatja a Mátyás király szülőházát s az EKE-vel 
egyetértve, a  legegyszerűbb módon berendezteti gyűjtemények elhelyezésére. 
Aztán, tulajdonjogának fentartása mellett s az épület fentartását a város ré-
széről biztosítván, átadja az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek, mindenekelőtt a Má-
tyás-szobor leleplezése alkalmával tartandó erdélyi néprajzi kiállításra; aztán 
állandó erdélyi táj- és néprajzi muzeum számára, nemkülönben a muzeum és az 
EKE igazgatásának és kezelésének czéljaira. Végül az erdélyi néprajzi kiállítást s 
az EKE Kárpát-muzeumának megnyitását felveszi a szoborleleplezési ünnepélyek 
sorrendjébe. Ezzel szemben az EKE arra kötelezi magát, hogy a Mátyás-házban 
az említett alkalomra tudományos jelentőségű és művészi alakulatu erdélyi nép-
rajzi kiállítást rendez, állandó és rendszeres erdélyi táj- és néprajzi múzeumot, 
szakkönyvtárt, szertárt stb. szervez és alkot, ezt a maga költségén fentartja, gya-
rapítja, a maga közegeivel kezelteti, a gyűjteményeket alkalmas időben a nagy 
közönségnek díjtalanul megmutatja és megmagyarázza és általán mindent elkö-
vet, hogy az intézményt a közművelődés és a tudomány, nevezetesen az erdélyi 
honismeret javára értékesítse.”

Több újság beszámol arról, hogy az EKE  elkezdte a néprajzi gyűjtést, sőt 
fonográffal népdalokat is gyűjtöttek, amelyeket az 1900-as párizsi világkiál-
lításra is szántak. „A  főtitkár bemutatja kalotaszegi régebbi kancsók azon ér-
dekes nagyobb gyűjteményét, melyet Molnár József rajztanár ajándékozott a 
Kárpát-muzeumnak” – írja a Székely Nemzet (1899. március 24., 17. évfolyam, 
45. szám) –, majd hozzáteszi: „Az elnök fölolvassa Torma Zsófia1 levelét, melynek 
értelmében a tudós nő most sem tarthat fölolvasást, de nagy érdeklődéssel van a 
Kárpát muzeum ügye iránt.”

Az Erdély 1899. évi, 8. évfolyam 10–12. számából tudjuk meg, hogy „Január 
12-én az E.K.E. néprajzi bizottsága a városház közgyűlési termében a Mátyás 
király születési házában rendezendő kiállításra eddig gyűjtött tárgyak egy részét 
érdekes előadások kíséretében mutatta be nagyszámú díszes közönségnek”.

A Magyar Polgár 1900. január 16-i, 23. évfolyam 12. száma jelenti be, hogy 
a városi közgyűlés döntött: „a Mátyás király házat az EKE-nek néprajzi muzeum 
czéljaira átengedte.” Szintén innen tudjuk meg, hogy az EKE központi választ-
mánya ülésezett, és a „Főtitkár jelenti, hogy a Kárpát-muzeum érdekében az 
elnökség nagy akcziót indított. Napról napra mind több tárgy gyűl és a közönség, 
valamint a hatóságok áldozatkészsége is fokozódik. Bejelenti, hogy a kultuszmi-
niszter 1000 koronát, Komárom vm 600 koronát, Debreczen város és Nograd vm. 
400–400 koronát, Nagy-Enyed, H. Böszörmény, Fiume, Gyöngyös, Kecskemét vá-
rosok 200–200 koronát szavaztak meg a múzeumra. A tárgyak közül bemutatja 
a Béldi Pál féle fullajtár csizmákat és Brandenburgi Katalin disz szoknyáját, mely 

 1 Torma Zsófia (Csicsókeresztúr, 1832. szeptember 27–Szászváros, 1899. november 14.) ma-
gyar ősrégész, egyes források szerint a világ első régésznője.
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utóbbi megvásárlási költségeihez Wesselényi Miklós báró főispán 200 koronával 
járult.”

A Mátyás-szobor 1901-re tervezett leleplezését elhalasztották 1902-re, így az 
EKE még egy éven keresztül folytathatta a gyűjtéseket.

Az EKE  jegyzőkönyveiből derül ki, hogy 1902. június 15-én, vasárnap dél-
után 5 órától az Erdélyi Kárpát-Egyesület báró Feilitzsch Arthur2 elnöklete alatt 
ülést tartott. Itt hangzott el, hogy „A Mátyás király szülő házában felállítandó 
néprajzi muzeum most van rendezés alatt Jankó János etnográfus végzi e mun-
kálatokat”, valamint döntés született arról, hogy: „A múzeumot a Mátyás-szobor 
leleplezésével egyidejűleg fogják megnyitni és akkor szentelik fel az EKE »Erzsé-
bet« zászlóját. A zászlóanya Auguszta főherczegnő lesz. A választmány utasította 
az elnökséget, hogy alakítson egy hölgybizottságot a főherczegnő fogadására és 
kíséretéül.”

A Magyar Polgár 1902. július 22-i, 25. évfolyam 166. száma már a múzeum 
berendezéséről ír: „Az EKE-Múzeum a Mátyás király háznak 12 termét foglalja 
el és pedig a következő elrendezéssel: Földszinten a kaputól jobbra levő sarokszo-
bában nyert helyet az EKE mintegy 1000 kötetből álló könyvtára, mely számba 
az eddig kötetlenül álló könyvek és folyóiratok nincsenek betudva. A mellette 

 2 Báró Feilitzsch Artúr Károly (Törökkanizsa, 1859. február 18–Nagyernye, 1925. június 
15.) erdész, földművelésügyi miniszter, az EKE elnöke 1899–1906 között.

EKE Múzeum, Mátyás király szülőháza, Schuster Emil díszműkereskedő kiadása 
(Deák László gyűjteményéből)
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TŐ levő 17. sz. terem a tárgyak duplumainak s az egyelőre még el nem helyezhető 

tárgyak ideiglenes raktárául szolgál. A kaputól balra eső 2. sz., a Mátyás szüle-
tési szobája a történeti érdekű tárgyak, mint Brandenburgi Katalin szoknyája, 
Apaffy Mihály templomi székei, régi urvacsorai ónkannák stb. jönek, valamint 
az egyesület lobogójának kiállítására jelöltük ki, mig az utána következő 3. és 
4. sz. szobákat a balneologiai osztály foglalta el. Valamennyi termet legújabban 
aszfalt falbetéttel vízmentessé tettük. Az egész emelet két szobája és folyosói a 
néprajzi osztály következő csoportjait foglalja magában: 1. varrottasok, 2. ka-
lotaszegi szoba, 3 kalotaszegi konyha és kamara, 4. szövés-fonás, 5. agyagipar, 
 6. ős foglalkozások (vadászat, halászat, pásztor élet), 7. mezőgazdaság. A nép-
rajzi osztály valamennyi csoportja talán az egy vadászati alcsoportot kivéve, 
elég gazdagon van tárgyaiban képviselve, úgy, hogy már is valamennyi csoport-
nak több-kevesebb azonos tárgyát kellett helyszűke miatt ideiglenesen raktárba 
tenni; mégis leggazdagabb mindannyi között varottas és anyagipari gyűjtemé-
nyünk, melyek közül az első 7 nagy szekrényt és 7 kisebb tárlószekrényt tölt 
meg mintegy 400 darabbal, vagyis a meglevő anyag 2/3-ának felhasználásával 
s igy az anyag 1/3-a már el nem helyezhető; mig az anyagiparnak szintén nem 
összes meglevő termékei 7 nagy szekrényben s 6 állványon csak zsúfolás által 
üggyel-bajjal tudtak helyet kapni. Jelenleg tökéletesen lezárva négy csoportunk 
van u. m. a varrottasok, Kalotaszeg két szobája és az agyagipari csoport, mig a 
másik három csoport még kiegészítésre szorul. A  legutóbbi közgyülés idején a 
muzeum tárgyainak száma az 1901 augusztusában fölvett leltár szerint 1619 volt, 
ma a tárgyak 5000 leltári számmal szerepelnek, tehát a szaporulat 3380 darab. 
Ez a szaporulat három rendbeli, összesen három hónapig tartott gyüjtöutazásnak 
eredménye, mely utakból muzeumi asszistensünk 1901. szeptember 25. – ok-
tóber 24-ig Jankó János dr. múzeumi felügyelő társaságában a Kalotaszegen, 
a másik kettőt pedig az elmúlt télen Udvarhely, Háromszék- és Csikvármegyék 
területén egyedül tett meg. Berendezési tárgyakban beszereztetett Hevesi József 
kolozsvári asztalosmestertől 10 nagy, 8 kis szekrény, 25 fali tábla, két hosszú asz-
tal, 4 dobogó, könyvtári állványok stb., melyek részletesen tételenként a muzeum 
felszereltéi leltárában felsorolvák. A muzeum kezelésére külön tisztviselőt vá-
lasztottunk Stripszky Hiador tanárjelölt személyében, a ki kötelességét hiven és 
lelkiismeretesen teljesiti. Eddig a múzeumra 20 000 koronát költöttünk, melyet a 
pénzügyminiszter engedélyével kibocsátott Mátyás király-sorsjegyek eladásából 
s külön e czélra indított országos gyüjtésből hoztunk össze. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter a muzeumok és könyvtárak országos főfelügyelösége utján 
eddig évi 1000 koronával, ez évben már 3000 koronával segíti a muzeumot.”

A Budapest 1902. július 30-i, 26. évfolyam 207. száma ír a kolozsvári Mátyás-
szobor leleplezési ünnepségének leszögezett programjáról: „A  Mátyás-király-
szobor leleplezési ünnepének programját az ünnepet rendező nagy bizottság 
tegnap tartott ülésében állapította meg. A  leleplezési ünnep reggel 9 órakor a 
Mátyás király-téri Szent Mihály-templomban veszi kezdetét. Az ünnepségekben 
szerepel az Erzsébet-lobogó felszentelése, az EKE néprajzi muzeum megnyitása, 
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az  igazságügyi palota és Ferenc József tudományegyetem új épületeinek zár-
kő-letétele, az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság mükiállitásának megnyitása, 
a sétatéren néprajzi fölvonulás, színházi díszelőadás és végül a dalkörök együttes 
szerenádja. Az ünnep két napig tart és az első napot kizárólag csak a szobor lelep-
lezési ünnepe s az azzal szorosan összefüggő ünnepélyek töltik be. A leleplezési 
költségekre a város 36 000 koronát szavazott meg.”

Végre elérkezett a nagy nap. A Mátyás király-emlékmű, avagy a kolozsvá-
ri Mátyás-szobor Fadrusz János leghíresebb alkotása, pályájának csúcspontja és 
megkoronázása.

A Mátyás-emlékművet 1902. október 12-én délelőtt tíz órakor avatták fel Ko-
lozsvár főterén. Az ünnepségeken az uralkodóházat képviselő József Ágost fő-
herceg mellett a hazai politikai, tudományos és művészeti élet jeles képviselői 
is részt vettek, köztük Széll Kálmán miniszterelnök, Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter, Apponyi Albert házelnök, Jókai Mór, Benedek Elek, 
Alexander Bernát.

Az Erdély 1902. évi, 11. évfolyam 9–12. száma fejti ki, hogy „Az E. K. E. büsz-
ke boldogsággal: hiszen 10 évi fáradság eredményét, sok gondnak, munkának 
jutalmát, számtalan harcznak győzelmét látta ez ünnepben.”

Hosszasan sorolja a méltóságok, hatóságok, meghívottak, vendégek, sajtó-
sok listáját, majd rátér az Erzsébet-zászló felavatására: „A  főherczegi sátor az 

EKE Kárpát Múzeum – Kalotaszegi szoba (Deák László gyűjteményéből)



2021–2022
SZEPTEMBER68

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ udvar jobb sarkában volt felállítva, s tőle balra a felekezetek papjai részére egy 

szószékféle emelvény, a bal sarokban pedig egy tribün állott. A  tribün előtt a 
hirlapirók asztala volt elhelyezve. A főherczegi sátortól jobbra egy emelvényen 
a kormány tagjai foglaltak helyet. A főherczeg jobbján a sátorban br. Wesselényi 
Istvánné, mint Auguszta főherczegasszony zászlóalanya helyettese ült. Az ünne-
pélyt a kalotaszegi festői ünneplőbe öltözött szentlászlói dalárda által a Mátyás-
ház tornáczáról elénekelt Szózat nyitotta meg. Ezután Feilitzsch Arthur báró, 
az E. K. E. elnöke, kisérve Radnóti Dezső főtitkár és Kovács Géza titkár által, aki 
az Erzsébet-zászlót tartotta, a főherczegi sátor elé lépett és a következő beszédet 
mondta: »Fenséges cs. és kir. Főherczeg Úr! Hódolatteljes hálával üdvözlöm Fen-
ségedet, mint Ő cs. és apóst. kir. Felségének, urunknak és királyunknak fenséges 
képviselőjét az E. K. E. mai kettős ünnepélyén és mondok hálás szívből fakadó 
meleg köszönetet, hogy Fenséged ünnepélyünkön megjelenni kegyeskedett. Üd-
vözlöm mély tisztelettel báró Wesselényi Istvánné ő méltóságát, mint Auguszta 
cs és kir. Főherczegasszony Ő Fenségének, lobogónk kegyes anyjának személye-
sítőjét […]«”

Ezután következtek Mailáth Gusztáv katolikus püspök, Bartók György ev. ref. 
püspök, Ferencz József unitárius püspök, Rosescu Tullius görögkeleti főesperes, 
Grátz Mór ág. evangélikus lelkész és Eisler Mátyás neológ rabbi beszédei. Időköz-
ben érkezett meg Jókai Mór is feleségével.

A zászlóba 30 közméltóság vert be zászlószeget. Wesselényi báróné, amikor 
a szöget beverte, a következő rövid beszédet mondta: „A zászlóanya, Ő fensége 
Auguszta főherczegnő nevében verem be e szeget. Kívánom, hogy kisérje áldás e 
hazafias egyesületet működésében.”

Ezután az EKE elnöke ismertette a múzeum létesítésének történetét, és felkér-
te József Ágost főherceget a múzeum megnyitására.

Az elnök beszéde után „József Ágost főherczeg olvasta fel ezután a következő 
muzeum-megnyitó beszédét, melyet mindvégig a közönség tetszés nyilvánítása és 
éljenzése kisért. »Ama kegyeletes szavak, melyekkel az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
tisztelt elnöke boldogult nagyatyámnak és forrón szeretett édes atyámnak Ma-
gyarország közügyei iránt tanúsított érdeklődéséről és szeretetéröl megemléke-
zett, jóleső mélyvisszhangot keltettek lelkemben. Hazafias örömmel jelentem ki, 
hogy egyik szent kötelességemnek tartom az ő nyomdokaikon haladni. Hálatelt 
köszönetet mondok itt mindazoknak, a  kik e muzeum létrejöttén fáradoztak, 
vagy azt támogatták; szintúgy azoknak, kik az Erdélyi Kárpát-Egyesület hazafias 
működésében részt vettek. Továbbra is pártfogásukba ajánlom egyesületünket, 
melyet mindenkor támogatni, fejleszteni és édes hazánk javára fentartani ko-
moly szándékom. Éppen most, midőn Kolozsvár és vele egyetemben egész Erdély 
kegyeletét rója le nagy és dicső királyunk elött, midőn megmutatták, hogy bár-
mily hosszú idő múlt el, bár hány viszontagságon esett át a nemzet, mégis hőn 
szivében él azoknak emléke, kit szeretet; él a hála és kegyelet érzete az iránt, ki 
őt szereti. Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy e múzeumot, mely amaz 
ünnepelt nagy király szülői házában készült el, megnyissam. Annál nagyobb 
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örömmel teszem ezt, mert tudom, hogy a népélet ismerete milyen fontos édes 
hazánkra nézve. Mint az E K. E. védője a néprajzi múzeumot ezennel megnyitott-
nak jelentem ki.«”

Ezután Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter mondott beszédet.
Az ünnepély folyamán a Nemzeti Múzeumtól és a Magyar Turista Egylet Tát-

ra-osztályától üdvözlő táviratok érkeztek.
Hetvenkét év telt el az államosítástól, így talán csak elvétve akadhat már 

olyan személy, aki a maga pompájában láthatta az EKE Kárpát Múzeumát, és 
erre emlékszik is.

Személyes élmények hiányában csak az Erdély 1902-es számaira hivatkozha-
tunk a múzeum bemutatása, bejérása során, körsétánknak az EKE kiadványa a 
tárlatvezetője.

A múzeum osztályai

Az E. K. E. múzeuma – néhány kezelési helyiség, továbbá a házfelügyelő laká-
sának kivételével dicső Mátyás királyunk szülőházának valamennyi ez idő sze-
rint lakható helyiségét tölti be, olyannyira, hogy egyes nagyobb, a légköri beha-
tásoknak könnyebben ellenálló muzeális darabok a gótikus boltozatú kapualjba 
is kiszorultak. Nagyjában három részből áll:

EKE Kárpát Múzeum – Őshalászat (Deák László gyűjteményéből)
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TŐ a) Történeti gyűjtemény.

b) Fürdőügyi gyűjtemény.
c) Néprajzi gyűjtemény.

A stylszerűen felújított gót ízlésű kapuajtón belépve a baloldali falon a minden-
kori múzeumi tudnivalók tábláját, ezzel szemben, a múzeum ez idő szerinti leg-
nagyobb gyűjteményének, a néprajzinak megértésére előkészítő Magyarország 
néprajzi térképe van kifüggesztve.

A kapualjban kiállított tárgyak mellett egyelőre elhaladva a balkéztől nyíló 
ajtón át az eredeti székely (lozsádi) bútorzatú jegyváltó irodába és ruhatárba 
lépünk be.

Ebből két lépcsőfokkal főlebb Mátyás királyunk születési szobájába jutunk, 
melyben megszentelt méltóságának megfelelően és a leendő

a) történeti gyűjtemény magjaképpen a következő tárgyak láthatók:
Az ablak mélyedésben Apaffy Mihály XVII. századbeli templomi széke, kü-

lönböző helyekről származó szász mívű úrvacsorai ón kancsók, a mellette álló 
magyaros díszítésű üvegszekrényben Bethlen Gáborné Brandenburgi Katalin fe-
jedelemasszony dísz-szoknyája és Béldi Pál fullajtár csizmái.

A kisded szoba közepét és zugait a Mátyás szobor pályázatán részt vett művé-
szek, névleg Tóth András, Bezerédi Gyula, Köllő Miklós, Róna József, ifj. Vastagh 
György és Sovánka István pályaműve töltik meg.

Az  ablakkal szemközt a Brandenburgi Katalin szoknyájához hasonlóan az 
E. K. E. Erzsébet lobogója van elhelyezve, mely egy Apaffy zászló motívumai 
után Horti Pál tanár tervei szerint készült.

Innen ismét néhány lépcsőfokon fölhágva
b) A  fürdőügyi gyűjteménybe jutunk, mely két szobában van elhelyezve és 

mely a maga teljességében Hankó Vilmos, a m. tud. akad. lev. tagjának, a bu-
dapesti II. ker. áll. főreáliskola jeles vegytan tanárának, Erdély és a székelyföld 
kitűnő ismerőjének műve és szintén fejlesztését várja.

Czélja, hogy az élvezeti és gyógyító hatású ásványvizek dolgában Istentől 
rendkívül gazdagon megáldott erdélyi vizek, másodszor azok vegyi alkotórésze-
ket tartalmazó üvegcsék egymásmellé helyezése révén a belföldi, de különösen a 
művelt külföldi utazókkal kézzelfoghatóan érzékeltessenek.

A második szoba közepén az évi 100 000 üvegnél nagyobb forgalmat elért 
erdélyi ásványvizeket, névleg a vizek üvegjeit mutatja be.

A szobák falára kitett fürdő-ügyi térképek, graphikai táblázatok és fényképek 
önmagukat magyarázzák.

Ezzel bejártuk a földszinten elhelyezett múzeumi helyiséget, miért is itt visz-
szafordulunk és ismét a kapualjba sétálunk, melynek jobb oldali ajtói az E. K. E- 
könyvtári és olvasó szobájába és az E. K. E. múzeumának háziipari bazárába 
nyílnak, melyben jellemző erdélyi háziipari czikkek: szőttesek, varrottasok, né-
piesen festett bútorok bármikor eredeti olcsó árakon kaphatók.
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A kapualjban kiállított néprajzi tárgyak mellett ezúttal is elhaladva, a kaputól 
balra eső fal közepe táján a följárat szája elé illesztett, Köszvényes Remetéből 
származó, eredeti székely módon díszített kiskapun át,3 az első emeletre vezető 
zárt lépcsőházba jutunk.

A lépcsőház falait bővebb magyarázatra nem szoruló térképek, és erdélyi tá-
jak képei borítják. A lépcső legfelső fokára megérkezve szemünk mindenekelőtt 
az e helyt kandelláberszerű díszül alkalmazott köcsögfán (Erdélyben néhol csák-
lyafa), (Gagy, Udvarhelym.) továbbá a kis- és nagykedei unit. templom festett 
karzatából összerótt karzaton akad meg. Ez egyébként az egyes termekben el-
helyezett ugyancsak a kis- és nagykedei unit. templomból származó mennyezet 
kiegészítő része.

Alatta szintén erdélyi magyar modorban festett deszka a medesséri templom 
szószékéből.

A pihenőül kínálkozó virágos pad székely munka. Bárja a múzeum vezetősé-
génél bármikor megrendelhető.

A  középfalon kifüggesztett eredeti fényképek Erdély valamennyi népfa-
jának egy-egy jellemző kulturális jószágát (ház, ruházat, stb.) tüntetik föl az 
ethnografus számára mintegy ízelítőül, hogy ez az ország reá nézve az ősi vonat-
kozású néprajzi kincsek valóságos tárháza.

 3 A kapu fölírása: Ezen kaput építette Isten segedelméből I. H. S. Moldovaji János feleségével 
Birtok Erzsébettel 1893-ban.

EKE Kárpát Múzeum – Kalotaszegi konyha (Nyisztor Miklós gyűjteményéből)
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TŐ Ugyanazt a czélt szolgálják az előcsarnok falain látható művészi kivitelű táj-

képek, valamint az ablakmélyedésben elhelyezett stereoskopok.
A följárattól balra eső fal közepén a gyűjtések térképe van elhelyezve. Ezen 

mindama helységek nevei zöld vonással vannak alá húzva, a honnan a múzeum-
ba gyűjteménytárgy került.

A  szemben levő hosszanti falon kalotaszegi férfi és nő fejszobrai láthatók. 
Mindkettő a Kalotaszegen kb. 54%-os arányszámban elterjedt barna bőrű, hajú 
és szemű, kerekfejű, nagyközepes termetű lakosságnak fényképek és az eredeti 
mérések megtartásával a budapesti M. N. Múzeum néprajzi Osztályában készült 
typus szobrai.

A közvetlenül a szobrok mellé kifüggesztett természetes nagyságra nagyított 
fényképek embertani kutatásokra is alkalmasak.

Az előcsarnokban a fölsoroltakon kívül még megemlítendők a hímzési szoba 
ajtajával szemben álló lapos szekrényben elhelyezett oláh templomi képek.

Ezek utólagosan durván színezett a középkorban készült e fajta képekre em-
lékeztető fametszetek, melyeknek duczait bennszülött művészek, a legtöbbször 
szilvafából metszették. Az  egyik ilyen nyomdának, a  szolnokdobokamegyei 
hesdátinak duczait a M. N. Múzeum Néprajzi Osztályában őrzik. A képek java-
részt vallási természetűek, minthogy az oláh fatemplomok falait ezekkel szokták 
beragasztani, de akadt köztük naiv genre-kép is.

Az ettől a képes szekrénytől jobbra nyíló köznek a lépcsőházra néző falán, két 
sorban oláh és székely üvegfestmények vannak kiállítva.

Az oláh üvegfestményeknek mai készítési helye a szolnokdobokamegyei Mi-
kola, a görög katholikusok híres búcsújáró helye. Ebben a faluban téli időben 
alig akad ház, a melynek lakói férfiak és nők egyaránt ne képek festésével avagy 
lobogó, keresztek és feszületek faragásával foglalkoznának. Anyaguk különböző 
nagyságú üveglapok és bolti olajfesték. Az üvegtábla alá a megfestendő kép kör-
vonalas rajzát teszik, imigyen mindössze az üresen maradt terek festékkel való 
kitöltése maradván hátra.

Mikor aztán beköszönt a tavasz a férfiak megrakodtak a képek nagysága 
szerint több-kevesebb darabból álló képcsomagokkal (sukk) és különösen az 
asszonynépnél rendkívül kapós portékájukkal bejárják Erdélyt a szomszédos 
magyar vármegyéket, sőt Bukovinát és Romániát. Áruikért a legtöbbször a köz-
oláhság kezében ritkán előforduló készpénz helyett csereértékül adott szőttesek-
kel is beérik.

Az  oláh üvegfestmények alatti sorban székelyektől származó, amazoknál 
régebbi keletű, analóg, de gondosabb kivitelű üvegfestmények láthatók. (Özv. 
Cserey úrasszony ajándéka.)

S ezzel belépünk a tulajdonképpeni
c) Néprajzi gyűjteménybe, mely összesen hét termet, a nyitott folyosót és a 

kapualját foglalja magában. Czélja e gyűjteménynek, hogy a „természet és törté-
net által megszabott Erdély területéről, az e földet lakó különféle nemzetiségű és 
nyelvű a műveltség meglehetősen különböző fokán álló népek összes használati 
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tárgyait magában egyesítse, hogy ezekből a föld népének házában, hiújában, is-
tállójában, gabonásában megmozgatható és elvihető tárgyakból” az illetők testi 
és lelki miveltségének mai állapotát, továbbá a művelődés kezdetét és fejlődését, 
tehát történetét, a  kezünkben lévő tárgyak letagadhatatlan tanúbizonyságával 
megrajzolhassuk. A jövőbeli egészséges fejlődés csakis így alapozható meg.

A magyar parasztház kulturális leltárának természetéhez képest még bold. 
Jankó János dr. az E. K. E. néprajzi gyűjteményét öt egymástól többé-kevésbé 
különvált csoportba osztotta; s mindegyiket külön szobában állította fel. E gyűj-
teménycsoportok a következők:

1. Szőttesek, varrottasok, fonottasok.
2. A fonás, szövés szerszámai.
3. A népies fazekasság termékei
4. Az ősfoglalkozások (halászat, pásztorélet és vadászat) szerszámai.
5. A  földmivelés és baromtenyésztés szerszámai. Megjegyzem, hogy czél-

szerű ségi okokból a szőttesek, varrottasok és fonottasok szobája után
a) a kalotaszegi szoba folkloristikus fülkével és
b) a kalotaszegi konyha találtak elhelyezést.

I. Szőttesek, varrottasok, fonottasok szobája.
A székely és csángó szőttesek, a kalotaszegi és székely varrottasok, de még 

az erdélyi oláh és német nők idevágó készítményei is messze földön híresek és 

EKE Kárpát Múzeum – Kalotaszegi szoba (Nyisztor Miklós gyűjteményéből)
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motívumok ízlésessége és változatossága, de meg legtöbbször kifogástalan tech-
nikájukkal igazán arra méltók, „hogy a legkényesebb műízlést kielégítve bármely 
úri lakás díszére váljanak. Használatukra nézve asztal- és ágyterítők, vánkos-
csúpok (párna-fők), díszkendők (rúdravalók), törülközők stb. Különösen a varrot-
tasok egyes díszítési alap elemeit (motívumokat) tanulmányozva eddigelé az de-
rült ki, hogy ezek javarészt középkori olasz és német műhímzéseknek, a nép szája 
íze szerint való átalakításai, melyek bizonyos korban úgyszólván megmerevedtek 
s melyeket azóta ebben az alakjukban szakadatlan egymásutánban örökítettek át 
nemzedékről nemzedékre. Technikájukra nézve a szőttesek rendkívül sokfélék. 
A varrottasok e tekintetben négy nagyobb csoportra oszthatók. 1. Sujtásöltéses 
műhímzések. 2. Sujtásöltéses (u. n. írásos) népies hímzések. 3. Invarrásos népies 
hímzések és 4. áttöréses hímzésekre (fehéresek).

Gyűjteményünkben mind a négy fajta képviselve van.
Körutunkat megkezdve mindenekelőtt az ünnepi rúdravalók mintájára ki-

akasztott székely szőtteseken akad meg szemünk.
A szoba mennyezetéül a XVIII. század végének, ill. a XIX. század elejének díszítő 

modorában tartott kis- és nagykedei unit. templom mennyezetét alkalmaztuk.
A varrottasok szekrényekben vannak elhelyezve:
1. Szekrény Renaissance-stylű, régi műhímzések. Többnyire erdélyi templo-

mokból kerültek, így a mikházai Ferenczrendi zárdából, a  hova többnyire az 
erdélyi udvarházak hölgylakóinak ajándékából kerültek. Kiemelendők a szent-
gericzei unit. eklézsia és az özv. Cserey-né úrasszony ajándékából került becses 
darabok.

2. Szekrény, ezzel szemben. Azonos technikájú, kevésbé tiszta stylű darabok. 
Paraszt asszonyok készítményei.

3. Szekrény. Fehéresek, (áttört, vagdalásos, zsubrikolt, gaterolt) hímzések, 
többnyire párnafők, melyek egész Magyarországon elterjedtek. Erdélyben ritkáb-
ban s csak a jómódúak házában lelhetők. Jellemző ezekre a halavány színekben, 
lapos öltéssel, selyem-fejtővel kivarrt kakas- vagy páva alak, meg egy sajátságos 
növényi ornamentum.

Az ablak függönyei, üveges táblákban foglalt bemutatott invarrásos hímzések 
közé tartoznak.

A mindkét ablak előtti tárlóban székely húsvéti írott tojások kicsi collectiója. 
A tárlók közepén írott tojások rajzai, (több mint 800), melyek Háromszékmegyé-
ből származnak.

4. Szekrény. (Mindkét oldalán) kalotaszegi „írásos” varrottasok.
Írásnak hívja a nép a kivarrandó hímzés előjegyzést, melyet koromlébe már-

tott orsóvéggel vagy lúdtollal a kalotaszegi asszonyok szabadkézzel a vászonra 
vetnek s aztán sujtásöltéssel kivarrva kék vagy vörös színben. Az ornamentátió 
szépségük rovására túlságosan dús, de minden ízében eredeti magyaros. Minden 
egyes díszítő alakelemnek meghatározott állandó elnevezése van, pl.: szegfűs, 
majoránnás, koszorús, söprűs, körtvés, félkedves stb.
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Ugyanez áll a részben növényi részben állati motívumokat variáló a 4. sz. 
szekrény bal oldalon, az ennek homlokzatán álló 5. számú fejtől és a 6. és 7. szá-
mú szemben álló szekrényekben kiállított invarrásos varrottasokra. Ezek részben 
kalotaszegiek, részben székely eredetűek.

A  szobában kiállított többi tárgyak: a  folyosóra nyíló ajtótól (feléje nézve) 
bal oldalt néhány préselt és egy fonottas tüsző, jobb felől néhány tökmagból és 
törökbúzaszemből összetákolt dísztálcza, továbbá a jobboldali írott tojásos tárló 
mellett néhány ágytakaróul szolgáló szalmafonottas, székelyesen „kalap.”

a) Kalotaszegi lakószoba („első ház”).
A szoba bútorzata a kolozsmegyei Bánffy-Hunyadon, a Kalotaszeg fővárosá-

ban, készült. Bútorzata az eredeti módon megvetett „magas ágy”, a derékszögben 
egymásra sarkalló karospadok, asztal, egybeverő ágy, bölcső, néhány fali théka 
néhány ú. n. győri kancsóval tele aggatott tálas-fogas, és három különféle alakú 
gyermekjárószék, a középső a keringlő. A kalotaszegi viseletbe (az atyafi szűrbe, 
a menyecske a muszuly nevű fölhajtott karamájú szoknyába és mellrevalóba buj-
tatott lakók közül, a menyecske a „kemenczés” körül forgolódik, míg kicsinyére 
vigyáz. A férfi elmenni készül, mit a menyecske hajadon húga (a pártával a fején) 
valami okból nem hagyhat szó nélkül.

Tán már is a korcsmába indul. A falon tányérok, óra és rúdravalók, az ablak-
ban muskátlik, továbbá a falakra akasztott varrottasok a túlsó oldalon.

A  lakószoba ablakaival szemben néhány eredeti ablak-forma (székely eszű 
tyúkröpítőkkel), továbbá egy kolozsvári oláh „Bethlehem”, fölötte három 
Bethlehem-járó csillaggal s egyéb hozzávalóval van fölállítva.

A Bethlehem bejárata előtt a mozgatható állkapcsú turka, az árják ősi ter-
mészeti vallásának kései maradéka, s mint ilyen, a  télnek megszemélyesítője, 
melyet a régi hithez való csökönyös ragaszkodás naiv képzelet azon a réven egye-
sített a Bethlehemmel, hogy a karácsony is télre esik.

b) Kalotaszegi konyha és konyhaszerek.
A  muszulyos nénénkasszony lisztet szitál. Holnap kenyérsütés napja van. 

Jobbkézről a puliszka-szerszám, a háta mögötti falon a fából készült konyhai esz-
közök, a kemencze, másik oldalon a különféle sótartók s ehhez csatlakozva Er-
délyben előforduló különböző kanáltartók és a fölszerelt szapulófélék láthatók.

Az ablak fülkéje felé fordulva az 1. sz. táblán a vasból készült konyhai szerek 
alsó sorozata, nevezetesen abáló, villák, koppantók, czifrázók és néhány vörös- 
és sárgaréz-edény, milyeneket a módosabb házakban használnak.

Alatta mozsarak, olajtörők stb.
A 2. sz. táblán és körülötte az előbbi sorozatok folytatásaként nyársak, tűzi 

kutyák (vasmacskák, tűzlovak), zsírfogók, pecsenye alá valók stb.
Alatta: Szalmából font vékás és egy kenyértartó kosár.
Az ablak fülkéjében három drb. „böndő”-lámpa a melyeken az üveget még a 

kérődzők bendőjéből vert hártya pótolja,) továbbá középkori ízű pléhlámpák és 
különféle gyertyatartók.
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Az asztalon baloldalt egy eredeti tányércsurgató (ú. n. edényborongató), előt-
te borstörők, link (tölcsérek), sótartók, kupák és mértékek és a sarki falon a 
komponák (mérlegek) rendszeres sorozatai.

A konyhából
2) A szövési és fonási szerszámokat tartalmazó szobába érkezünk.
Sorjában haladva mindenekelőtt a mosósulykoktól koszorúzott és a szom-

széd szobába nyíló ajtó mellett fölállított tilókat kell szemügyre vennünk, me-
lyek közül a középső a kalotaszegi fejfákon, kapukon, jármokon általános dívó 
„buzogány”-nyal van díszítve.

Tilózás után a kendert a falakon mindenütt látható gerebenekkel megtisztít-
ják, majd ha egészen tiszta, guzsalyról orsóval felfonják.

A különböző guzsaly typusok közül a fél-talpas, faragott magyar alakok a ti-
lókat és ezzel szemben a székely szövőszéket (osztováta) szegélyezik. A kisszékes 
szász alakok a dobogók sarkán és a bejárati ajtótól jobbra-balra állanak, végül a 
gúzsos vagy lapátos öv-bedugásra való oláh guzsalyok a mosó sulyokkal szemben 
nyíló ablak melletti 1. és 2. sz. táblákon találtak elhelyezést.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Erzsébet-lobogója, jelenleg az ENTM kezelésében található. 
Fotó: Sergiu Odenie 
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Az orsók különböző fajtái a szoba közepén álló 3. sz. búra-szekrényben lát-
hatók, míg az orsókra való nehezítők, (karikók, pereszlenek) rendkívül becses 
collectiója, köztük egy régi 1325-ből keltezett darab a bejárattal szembeeső zöld-
posztós táblára vannak megerősítve.

A szoba közepét elfoglaló 3. számú búra-szekrényben még két madzagszövő 
nagy kötőszövő osztovátát és alján kicsi székek lapjain álló összesen 6 drb. dúsan 
faragott kalotaszegi kicsi széket látunk, melyekkel a fonóban való használatra a 
legények kedveskednek a leányoknak.

A kender-fonal megfonására, fölgombolyítására és pasztákba való osztására 
szolgálnak még a bemenettől balra eső dobogón látható fonókerekek (rokkák), 
a milyenek különösen a szászoknál vannak divatban, továbbá a bejárati ajtó fö-
lött elhelyezett csörlő kerekek (csévelők), a szembe eső utczai falra tett leánykák 
és végül a bejárattól jobbra eső dobogón elhelyezett különféle fonaltekerők, me-
lyeknek legnagyobbika a vetőszeg (székelyesen vetőkaró) a falusi szoba mester-
gerendájára erősítve a földig ér. A fölötte lógó 4. sz. táblán különösen a csillagba 
kirakott vászonfeszítők sorozata tűnik fel.

A kijárati ajtót koszorúzó mosó-sulykok (lapiczkák) a magyar ízlésű díszíté-
seknek rendkívül gazdag tárházaként tekinthetők, s részben kalotaszegi, részben 
székelyföldi eredetűek.

A mennyezet a kis- és nagykedei unitárius templomból való.
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gerencsér teljesen fölszerelt korongja ötlik szemünkbe. Fölötte a népies agyag-
művesség egyes remekbe készült darabjai.

A jobbról-balról álló 1. és 2. sz. szekrények szintén az erdélyi parasztmajo-
likák remekeit tartalmazzák. Többnyire bokájok, tálak, tányérok és kulacsok. 
A legtöbbje évszámos, a mi becsüket még nagyban emeli.

A  szoba többi falán végighúzódó szekrények közül a 3. számú többnyire 
katalinrózsás színű székely, a

4. kalotaszegi.
5-6. székely
7. szász, 8. székely bokájokat foglalnak magukban.
Az egész anyag tömegénél fogva még kevéssé ismert és a feldolgozását várja, 

ugyanez áll a szekrények közötti hézagokban felállított állványokon elhelyezett 
erdélyi kályhafiókokra (csempékre), melyek között nem egy remek darab is van. 
A  bejárati ajtó fölött az ezen csempék készítésére szolgáló faminták. A  szoba 
mélyében, a  kályha mellett, néhány oláh bokái, alatta gyertyamártó fazekak, 
gyertyaformák és a gyertyák szállítására szolgáló kalotaszegi fatartók, u. n. 
gyertya-hordozó.

A Mátyás házzal egykorú ajtón át a 4. ősfoglalkozási (halászat, vadászat és 
pásztorélet) szobába lépünk. Az 1. táblán kiállított tárgyak közül az ordakavaró 
kanalakat és vajverőket, valamint a tábla alsó csücskeiben kirakott remekbe fa-
ragott mogyorótörők láthatók. Alatta a sajtkészítés szerszámai, a tömör kirinták, 
fejődézsák, és a közmondásos székely furfang documentumakép összehajtható 
asztalon elhelyezett csőrrel, testtel, farkkal bíró, tehát madáralakot utánzó fejő-
csészék („fejőkupák”).

Az ablakmélyedésben emberi és állati alakokat utánzó oláhok faragta faka-
nalak Csik-Bélborból.

A 2. táblán a többnyire XVII. és XVIII. századból származó szarvas agancs-
lőportartók eddigelé leggazdagabb collectiója foglalja le figyelmünket. Jellemző 
ezekre a lőportartó két szárán sematikusan kivésett emberi alakok (hajtók) és 
a középre kifaragott mystikus jelenségű geometriai rózsa, melyet néha egy-egy 
phantastikus állatalak pótol.

A 3. táblára a vadász ember szerszáma, puska, tarisznya, hóczipő (ú. n. kerep-
je vagy kelepcze), golyó öntő stb. alája a csapdák sora van kirakva míg;

A szembenálló 4. és 5. tábla a pásztorember használati tárgyaival ismerke-
dünk meg. Alattuk fakengyelek és nyergek láthatók; kiemelendők a pásztor-
készségek (korcba akasztandó apró erszények) a tűzcsiholó aczélok rendszeres 
collectiója, a számadók rovásai, a különféle alakú fából, vasból készült üsthorgok 
u. n. kollátok stb.

A táblák között a pásztorok kéregkürtjei, az ajtó melletti bal sarokban a szé-
kelyek kedvelt zeneszerszáma, a timbora, néhány tilinkó és az ajtót koszorúzva 
néhány furfangos fazár van kifüggesztve.
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A pásztorember szerszámainak kiegészítésében ott találjuk még a szoba kö-
zepén elhelyezett tárlóban két rekeszben az erdélyi parasztság többnyire szász 
mesteremberek gyártotta ékszerét, tovább a másik két rekeszben, valamint a 
kemencze melletti thékában a maguk készítette nyírfakéreg sótartókat, melyek 
egész külsejükkel, de különösen díszítményeikkel a magyarokkal nyelvileg rokon 
osztjákok nyírfakéreg dobozaival majdnem teljesen megegyeznek.

A tárló másik oldalának rekeszében népies fapipákat, a másodikban borotva-
tokokat, a harmadikban a lőporszaruk készítésénél használt sántákat, a negye-
dikben a havasi vízmerítőket találjuk.

A szoba többi részét az őshalászat tárgyai foglalják el.
A mennyezetről két erdélyi származású vetőháló lóg le, az ablakmélyedésben 

a székely bocskorvarsával való halászás kis modelljét látjuk, a szoba fenekén kü-
lönféle hálókból és halászati szerszámokból készült csoportozatba az erdélyi ős 
halászat majd minden egyes, sőt néhány eleddig irodalmilag ösmeretlen fajtája 
képviselve van. A hátteret a nagy kerítőháló (Ürmös, Oltvidék), alkotja, a ge-
rendákról székely marázsahálók csüngenek, tovább szárnyos varsák és rácsák, 
míg a horgászat és a szigonyos halászat tárgyai a két oldalt kitett táblákon ta-
nulmányozhatók. A padlón a vesszővarsák és fajtái hevernek, köztük egy eredeti 
bocskorvarsa.

Az erre következő utolsó 7. számú teremben 5. a földmivelés és állattenyész-
tés szerszámait találjuk.

Az 1. táblán a különféle kulacsokat és tégelyeket látjuk, a melyekben a föld-
művelő vizét, borát vagy pálinkáját tartja, alatta egy darab fából égetett avagy 
vájt búza- és fuszulyka-tartók.

A 2–3–4. táblán a földmivelési munkaeszközök gereblyék, csépek, villák, vil-
lahajlítók, faásók, falapátok gazdag sorozatai vannak kiállítva. Alattuk vessző-
fonású fuszulykakasok, majd szilvaízkavarók és az almabor készítésénél használt 
almatörő botok („csügörtörők”) seriese tűnik föl. A szoba közepén, földből rakott 
emelvényen az Erdélyben sok helyen sajna, ma is dívó ősi német szerkezetű faekék 
négyféle fajtáját mutatjuk be, köztük egy kezdetleges szerkezetű váltó eke.

A gazdasági eszközök folytatása a szemközti falon lelhető.
Az 5. táblán és alatta a pásztorbotok és fokosok gazdag collectiója.
A 6. és 7. táblán lószerszámok, lóbéklyók, karikások, kengyelek, ló- és ökör-

patkók legkülönfélébb alakjai. Alattuk a székely szekér és egy oláh posztóvá-
nyoló mintái.

A  szoba többi falait a kisiparosoknak a népies szerszámoktól a gyáriakhoz 
átmenetet képező eszközei foglalják el. Így látjuk jobboldalt a 8. sz. táblán fönt 
a toroczkói bányászok, alsó felében és az alatta álló dobogón egy erdélyi szűcs-
műhely teljes fölszerelését.

A 9. és a vele szemben függő 10. táblán ács és kádár-szerszámok.
Az ablakközökben kitett fali szekrénykéket rendre, a mindenki előtt eléggé is-

meretes, gyermekjátékszerek töltik meg. A mennyezet a kis- és nagy-kedei unitár. 
templomé volt. Körülötte arató-koszorúk.
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TŐ A fedett folyosóra kilépve, a méhes, a méz-sajtó és egy kézi malom kötik le 

figyelmünket.
A végponthoz megérkezve, legjobban tesszük, ha körutunkat újból megkezd-

ve, most már a tárgyak egyes részleteit is behatóbban tanulmányozzuk, s aztán 
a nyitott folyosóból az elzártba vezető ajtón át, a lépcsőn lefelé haladva, még a 
kapualjában elhelyezett nagyobb tárgyakat vesszük szemügyre. Ezek:

A lépcsővel szemben két, egyetlen darab fából készült bödönhajó, mely mö-
gött a jókora nagyságú Réty háromszéki községből származó eddig ösmeretlen 
taplóhálóból álló készlet, több halászó szigony és egy szurkoló kanál látható.

A többi hálók többnyire kereső és emelőhálók. Megemlítendő még a bazárszo-
ba ajtajában fölállított iklandi kapuzábé, eredeti fölírásával.

Dr. Semayer Vilibáld jegyzi a múzeum bemutatását.

Rengeteg újság, lap, folyóirat számolt be a Kárpát Múzeum megnyitásáról.
A Földrajzi közlemények 1902-es száma is kiemeli: „Gróf Kuun Géza mint a nép-

rajzi osztály elnöke báró Feilitzsch Arthur társulati elnökkel, dr. Szádeczky Lajos 
alelnök, a már elhunyt Jankó János, Herrmann Antal, valamint Radnóti Dezső 
titkár igazán derék munkát végeztek e meglepően gazdag múzeum létesítésével. 
Kiváló része van a sikerben dr. Hankó Vilmos budapesti reáliskolai tanárnak az 
ásványvizek és fürdőügyi-osztály létesítésével; mig a néprajzi anyag össze-hordá-
sában Vikár Béla, Seemayer Vilibald fáradoztak legtöbbet Stripszkyvel és Kovács 
Gézával. A 70 ezer koronányi költséget, a múzeumok és könyvtárak főfelügye-
lőségének 7000, Kolozsvár város 4000 koronányi adományán kivül, Radnóthy 
titkár és Merza Gyula főpénztáros leleményes gyűjtései hozták össze.”

Az EKE múzeumát Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatásügyi államtitkár 
1903. március 20-án látogatta meg Gopcsa László titkár kíséretében. Az EKE ne-
vében báró Feilitzsch Árthur elnök, dr. Szádeczky Lajos alelnök, Radnóti Dezső 
főtitkár, Kovács Géza titkár fogadták.

1903. június 9-én József királyi herceg Kolozsváron tartott csapatszemléje al-
kalmával 11 órától megtekintette az EKE múzeumot. Az EKE választmánya Pal-
kovics József ny. altábornagy, az EKE tiszteletbeli tagjának vezetésével fogadta 
a népszerű királyi herceget, aki néhány szívélyes magyar szóval kifejezte azon 
örömét, hogy a fia védnöksége alatt működő Erdélyi Kárpát-Egyesület múzeumát 
megtekintheti. Csaknem egy órát töltött a múzeumban, mindet végignézett, majd 
a vendégkönyvbe beírta a nevét.

1903. november 13-án súlyos betegség után elhunyt Radnóti Dezső,4 a múze-
um oszlopos támogatója és megteremtője.

Az Ellenzék 1908. április 23-i, 29. évfolyam 94. számából tudjuk meg, hogy 
„Az Erdélyi Kárpát-Egyesület a Mátyás ház bérletének meghosszabbítását kérte, 
még pedig 50 évre”. Olyan feltétellel kapta meg a jogot, hogy „az EKE néprajzi 
múzeuma a város hozzájárulása nélkül egy harmadik birtokába nem juthat”.

 4 Radnóti Dezső, született Hermann (Abrudbánya, 1865 – Kolozsvár, 1903. november 13.) 
hírlapíró, az Erdélyi Kárpát-Egyesület főtitkára, az Erdély szerkesztője.
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Dr. Herrmann Antal,5 az EKE-múzeum tiszteletbeli igazgatója az Erdély 1911-
es évi 5. számában tanulmányt közöl a Kárpát Múzeumról. Kiemeli, hogy „Az et-
nográfia tejtestvére a turisztikának. A nép a vidék képének élő staffázsa, kompo-
nense a táj jellegének. Különösön Erdélyben a turista nem ignorálhatja a népet, 
sőt a turistaság tulajdonképpeni szempontjából is hasz nára van, ha behatóbban 
ismeri a nép életét és lelkét. Emellett a néprajzzal való foglalkozás a turista-
ságnak leginkább stílszerű mellékterméke, a népélet megfigyelése olyan útszéli 
szellemi virág, amely magától kínálkozik a nyilt- szemű és szivű turistának, ki-
vált az EKE  szellemében járó-kelőnek, tekintet tel az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
hazafias, nemzeti, humánus és gazdasági irányzatára. Ezért volt az EKE kezdet-
től fogva különös tekintettel az országrész néprajzára, ezért hozta létre legszebb, 
legnemesebb alkotását, az EKE-múzeumot, Mátyás házbeli nép- és tájrajzi remek 
gyűjteményét, amely a EKE üzemének valóságos díszkirakata, mely áttekinthe-
tően mintegy varázstükörben koncen trálva, kecsegtetően mutatja a látogatónak 
mindazt a szépet és érdekeset, amit ez a tündérország nyújthat a turistának. 
Ezért adta ki az EKE néhány évvel ezelőtt, az Erdély melléklapjaképpen, Erdély 
Népei címen, az erdélyi néprajz rendes szemléjét.”

Ugyanitt közlemények jelennek meg az EKE múzeumából, például dr. S. Ko-
váts József Csiholó acélok az E. K. E. múzeumában című tanulmánya a tűzszer-
számokról.

A trianoni békediktátum után az Ellenzék 1921. augusztus 3-i, 42. évfolyam 
164. száma számol be arról, hogy „Megnyugvással fogadta a közvélemény az 
EKE-múzeum vezetősége és felettes hatósága részéről megindult tárgyalások ren-
dén azt a kölcsönös megállapodást, hogy ez egyesület múzeuma számára állam-
segélyt kérjen, melynek fejében aztán egy román néprajzi osztályt állítson fel. 
Ezen cél elérésére az EKE azonnal reámutatott az akkor még Apahidán ládák-
ban hevert Orosz-féle kész anyagra, amelynek egy tekintélyes mezőségi csoport-
ja már évek óta a Mátyás-házban volt letétben. Sőt az Egyesület akkori elnök-
ségének legutóbbi múzeumi jelentése hivatkozott is erre a román vonatkozású 
tárgykollekcióra, mint a leendő román néprajzi osztály esetleges magjára. Azóta 
megnyílt ez Orosz Endre6 Ősfoglalkozások kiállítása a helyibeli Iparmúzeumban, 
kibővülve a mátyásházi fent említett románjellegű letétekkel. Ennek a kulturális 
eseménynek a sikere aztán az EKE mostani elnökségét arra bírta, hogy az egye-
sületre nézve minden kötelezettség nélkül tervet dolgoztatott ki a Mátyás-ház 
kibővítésére. Ugyanis egy udvari szárnyépületnek az emelésével négy szép nagy 
terem volna nyerhető az Orosz-féle gyűjtemény, mint már teljesen kész román 
néprajzi osztály illő befogadására a további gyűjtésekkel együtt. Ez a terv ille-
tékes helyeken rokonszenves fogadtatásban részesült. Időközben megérkezett a 

 5 Herrmann Antal (Brassó, 1851. július 30–Szeged, 1926. április 15.) magyar néprajzkutató, 
egyetemi tanár.

 6 Orosz Endre (Kolozsvár, 1871. augusztus 4–Kolozsvár, 1945. május 31.) erdélyi magyar 
régész, helytörténész, az EKE főtitkára, az Erdély szerkesztője, a Kárpát Múzeum őre.



2021–2022
SZEPTEMBER82

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ hivatalos leirat is, amely az EKE múzeuma számára f. évre megszavazott húsz-

ezer lej államsegélyre értesít.”
Az Ifjú Erdély 1928-as évi, 6. évfolyam 5. száma a Kárpát Múzeum 25 éves 

jubileumáról számol be és közöl fényképeket a múzeum termeiről.
Többek között kiemeli az emeleti folyosó két érdekes tárgyát: „az egyik a 

kerékpár ősi elődje, a Br. Dreis által feltalált kormányozható velocípéd 1818-ból. 
A másik Borbély György tordai tanárnak vasparipája, melyen 1889. VI. 25 és IX. 
5-ike között Párisig és vissza összesen 4271 km utat futott meg”.

Az  Orosz Endre neve fémjelezte cikk kitér arra is, hogy „A  néprajzi gyűj-
temény megtekintése után nem kevésbé tanulságos az 1848–49-es történeti 
ereklye múzeum gyűjteménye, amely a földszint két hátulsó szobájában talált 
elhelyezést. A  Sándor József EMKE  alelnök-főtitkár igazgatása alatt álló ezen 
régi múzeumot a Torna vivódából hozták át a Mátyás-házba és 1915 X. havában 
nyitották meg újra a látogatóknak. Nyitva van mindkét múzeum naponként 9–1 
és d. u. 3–5 óráig.”

Megjegyzi, hogy „Annak bizonyságául, hogy milyen látogatottságnak örvend 
a Kárpát-Múzeum, kiemelem, hogy 1922. okt. 7-én a 100-ezredik látogatót je-
gyezte fel a múzeum krónikája”.

Huszonöt év alatt százezer látogató, nem kis teljesítmény!
Az Amerikai Magyar Népszava 1929. október 15-i, 30. évfolyam 288. száma 

sajnálattal számol be arról, hogy Bukarest rátette a kezét a kolozsvári múzeu-
mokra. A cikk címe: A kolozsvári Országos Muzeum végnapjai, és kiemeli, hogy 
„[…] És vele együtt pusztul az EKE (Erdélyi Kárpát-Egylet) múzeuma is, melyet 
az újonnan alapított Muzeul Etnografic akar magába olvasztani. Erdély néprajzá-
nak kiváló gyűjteménye ez a kisebb muzeum, – szintén magyar tudó sok alkotása. 
Most Mátyás király szülőházában húzódik meg, de 1931-re kitelepítik a Hója 
erdőbe, ahol a román állam a stockholmi Skensen mintájára 350 hold terüle-
ten megnyitja a Parcul National-t. Harmincegy házat építenek a román nemzeti 
parkban, minden nemzetiségnek a maga stílusában egy Központi Néprajzi Mú-
zeumot, hogy ezzel növeljék Erdély és Kolozsvár idegenforgalmát és a néprajzi 
érdekességek iránt érdeklődő külföldieket túlvigyék Budapesten és így szóljanak 
bele a kultur-fölény versenyébe. A kolozsvári főtéren ki van állítva az uj park 
térképe, a házak is mind bele vannak festve, de nincs megírva a térképen, hogy 
az uj román tudományos terjeszkedésnek magyar tudósok munkája vetette meg 
az alapját. Az iskolák, az egyházak után most a magyar múzeumokra került a sor. 
De Genfben erről semmit sem tudnak.”

Az Erdélyi Szemle 1929. évi, 6. évfolyamának 2. száma Merza Gyula7 beszá-
molóját közli: „Ha visszapillantunk az Erdélyi Kárpát-Egyesület utolsó három 
évi működésére, kiemelkedő események az Egyesület 35 éves és múzeumának 
25 éves fennállása, amikor Berlinből, Münchenből, Grenoble-ból, Osloból, Kés-
márkról, Budapestről, Szegedről is érkeztek üdvözletek a testvéregyesületektől. 

 7 Merza Gyula (Kolozsvár, 1861. február 25–Kolozsvár, 1943. december 15.) magyar nép-
rajzkutató, az örménység kutatója, az Erdély szerkesztője.
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De megemlitendők néhai br. Mannsberg és Heppes alelnökök s dr. Herrmann An-
tal volt muzeumigazgató arcképeinek lelepzése. Végül pedig kiemelendő a bükk-
erdei utjelzések felavatása, amikor nagyitott turistatérkép függesztetett ki az ot-
tani turistaháznál a környéki kirándulóhelyek szemléltetésére. A régi kerék páros 
osztályt is sikerült feléleszteni, mely rekordszámba menő nagy erdélyi kőrútjai-
val egyesületi díszoklevelet is nyert. Tavaly a turista idény kezdetén turista elő-
adást is rendeztünk, 1927-ben a berlini népművészeti kiállításon vettünk részt. 
A város, mint háztulajdonos, az EKE felhívására a Mátyás-házat renováltatta.”

Az 1929-ben Budapesten megjelent Siklóssy László A magyar sport ezer éve 
című könyve külön foglalkozik az EKE-vel és az EKE  múzeumával. Gyönyörű 
fényképeket közöl az EKE túráiról, kirándulásairól. Megemlíti, hogy „1896-ban 
az EKE akvarell tájképsorozata a budapesti ezredéves kiállításon díszoklevéllel 
kitüntetve, millenniumi nagyérmet nyert, mely nagyon értékes és helyszíni köz-
vetlenséggel, eredeti vadregényességgel lefestett képkollekció Goró Lajos székely 
festőművész ecsetjéből ma is legbecsesebb része a Kárpát-Múzeum tájrajzi osztá-
lyának a kolozsvári Mátyás király szülőházában.”

A  Műgyüjtő 1930. évi, 4. évfolyam 3. száma így ír a Kárpát Múzeumról: 
„A  magyar alapítású múzeumok közt egyike a legkedvesebbeknek az Erdélyi 
Kárpát Egyesület (elsősorban néprajzi) múzeuma Kolozsvárt, amelynek alapítása 
a lelkes Herrmann Antal nevéhez fűződik, aki annyi vidéki múzeum nak volt 
életrehívója, fáradhatatlan agitátora s a Magyar Néprajzi Társaságnak is alap-
vetője. E múzeum Mátyás király szülőházában van elhelyezve, ma is úgy, ahogy 
annak idején a Nemzeti Múzeum szakembere elrendezte, de – sajnos – egyre 
elhanyagoltabb állapotban. Kolozsvár új urai alatt fennállásának idő tartama bi-
zonytalan, kivált mióta (1923) Kolozsvárt új néprajzi múzeum is alakult, a Muzeul 
Etnografic, amelyről alább még szólunk. A múzeum fenn tartója, az EKE, nehéz-
ségekkel küzd, taglétszáma szerinti súlypontja Brassóba tolódott át, a múzeum 
gondozására a magyar társadalomnak – úgy látszik – fogyóban van az ereje. 
A múltban egyike volt a legkedveltebb múzeumoknak s e kicsiny, de mintaszerű 
gyűjteményt évenként átlag 5000 ember látogatta.”

Az Ellenzék 1930. május 17-i, 51. évfolyam 110. száma adja hírül: „Tizenkét 
évi némaság után új ra megjelent az Erdély, az Erdélyi Kárpát-Egyesület és múze-
umának értesítője”.

1930 novemberében román nyelvű cikk jelent meg a Cuvântul lapban az EKE-
ről és a Kárpát Múzeumról, magyar fordítását az Ellenzék 1930. november 16-i, 
51. évfolyam 259. száma közli: „Ez a turista-egyesület (S. C. A.), kevés idő múl-
va betölti fennállásának 40-ik évfordulóját. Régi és népszerű magyar szervezet 
ez, melynek sikerült a közönség figyelmét fölkelteni Erdély természeti szépségei 
iránt, utjelzések, kalauzkönyvek, prospektusok és egyéb idegenforgalmi eszkö-
zökkel. Erdély (Ardealul) című folyóirata kitűnő közvetítőül szolgált a szülőföld 
szeretetének az ápolásában. Másrészt a szóban forgó egyesület táj- és népraj-
zi múzeumot is alapitott, ahol Erdély turista és néprajzi jellegű nevezetességeit 
őrzi. Muzeul Carpatin (Kárpát-muzeum), amint a gyűjteményeket nevezik, kiváló 
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fenségeik és az ország és a külföld előkelőségei látogatták, megcsodálva a nép-
művészet kiállított remekeit. Különösen figyelemreméltó egy üveges tárló, hol 
román fametszetek sokszorosításai és kliséi láthatók, népies modorban, falusi 
nyomdán, falusi emberek től előállított bibliai képsorozat alakjában, itt-ott ci-
rill betűs feliratokkal. Merza Gyula muzeumigazgató-helyettes illusztrált ünnepi 
brosúrát szerkesztett, mely magában foglalja az 1891–1930. közti időszak min-
den eseményét, melyek az E. K. E. hon- és népismeret terjesztésével összefüggés-
ben állanak.”

Az Erdélyi Szemle 1930. évi 7. évfolyamának 12–13. száma egy olyan tervről 
számol be, amely szerint Brassóba akarták költöztetni az EKE múzeumát: „Ezzel 
a kérdéssel kapcsolatban Merza Gyula, E. K. E. egyik kiváló vezető tagja, a szö-
vetségbe való tömörülés gondolatának hangoztatásával egyidőben azt a gondola-
tot is felvetette, hogy szükség esetén miért ne lehetne például Brassóba helyezni 
az E. K. E. központját, sőt ezzel együtt az E. K. E. múzeumát is?”

Merza Gyula a Keleti Ujság 1931. március 2-i, 14. évfolyam 50. számában 
ír a negyvenéves EKE-ről. A  cikkben kiemeli, hogy „A  muzeum első alapját 
tulajdonképen egy Kolozsvárt 1896-ban gr. Bélái Ferencné elnöklete alatt fényes 
sikert aratott néprajzi bál jöve delme vetette meg, amely 3000 korona tiszta jövedel-
met hajtott. Akkor egymással versenyezve városunk, sőt egész Erdély legelőkelbb 
családjai öltötték magukra a nép jelmezeit, melyek egy csoportképen ott láthatók 
a múzeumban a néptestvériség jeléül. Ez a fényes mulatság volt a muzeum legjobb 
reklámja, mert ezzel a tárgy-gyűjtés egyszerre kezdetét vette.”

Szintén Merza Gyula ír a Keleti Ujság 1932. november 2-án megjelent, 15. év-
folyam 252. számában a harmincéves EKE-múzeumról. Kiemeli, hogy „A mos-
tani viszonyok nem alkalmasak ju bileumok ünneplésére, de azért még sem tér-
hetünk egyszerűen napirendre bizonyos jelentős kulturális évfordulók felett.

A múzeum jövőjéről így nyilatkozik: „Ami pedig a Kárpát-muzeum jövőjének, 
rég tervezett kibővítésének illetőleg tájrajzi, turista és sportirányu átcsoporto-
sításának a kérdését illeti, az tisztán attól függ, hogy a jövőben milyen szerep 
vár a vidéki látnivalókra az idegenforgalom állami megszervezésénél, melyet hir 
szerint külföldi mintára készülnek megvalósitani.”

A Keleti Ujság 1934. június 28-án megjelent, 17. évfolyam 142. számában Már 
az Ekét is kikezdték címmel arról számol be, hogy a Romania Noua című Maniu-
párti lap tendenciózus cikket jelentetett meg a Kárpát Múzeum lejáratására: 
„Az Erdélyi Kárpát Egyesület múzeumát már sokan és sokszor látták, azonban 
olyan türelmetlen hangon senki sem irt még róla, mint a Romania Noua Argus 
névvel jelzett cikk írója.”

Az  új revíziós törvény értelmében, amint az Ellenzék 1934. október 17-i, 
55. évfolyam 238. számából megtudjuk, a városi tanács el akarta venni a múze-
um épületét: „Vonatkozik ez a megállapítás tehát az Erdélyi Kárpát-Egyesületre 
is, melynek múzeumát hetekkel ezelőtt a kolozsvári tanács bezáratta és az épüle-
tet el akarja venni az EKÉ-től.”
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Az  EKE-re hatalmas nyomást gyakoroltak ezekben az években. Az  Erdélyi 
Lapok 1935. február 19-i, 4. évfolyam 40. számából tudjuk meg: „A városi idő-
közi bizottság szombaton délután Drágáim polgármester vezetésével helyszíni 
szemlét tartott Mátyás király szülőházában, ahol az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
néprajzi gyűjteménye és az ereklye-múzeum van elhelyezve. A kiszállás annak a 
tanácsi határozatnak az eredménye, hogy Mátyás király szülőházából kitelepítik 
az EKE néprajzi múzeumát. Ezt azonban közigazgatási úton a fennálló törvények 
megsértése nélkül végrehajtani nem lehet, mert az EKE  1900-ban ötven évre 
vette bérbe az épületet. Az egyesületet csak akkor lehet kitenni az épületből, ha 
erre jogerős bírósági ítéletet hoznak.”

Az EKE hiába indított pert, a Keleti Ujság 1935. március 17-i, 18. évfolyam 
63. száma hatalmas betűkkel emeli ki: „Váratlan ostrom után átvették az EKE-
muzeumot”, majd így számol be a történtekről: „Az  Erdélyi Kárpát Egyesület 
Mátyás-házi múzeuma körül már régóta folyik a harc, a  város vezetősége és 
az egyesület vezetősége között. A város nem hajlandó elismerni az EKE bérleti 
szerződését, szerzett jogait sem tartja tiszteletben, úgy, hogy az egyesületnek a 
bírósághoz kellett fordulnia s onnan kérni a jogorvoslást a város többi intézke-
désében is megnyilvánult terv ellen, amellyel teljesen hatalmába akarja keríteni 
a nagymultu egyesület hosszú évek során összegyűlt vagyonát. A bíróság még 
nem határozott az ügyben, de a város ennek ellenére hatalmi úton oldotta meg 
a maga részéről a kérdést: pénteken délután hatósági segédlettel birtokába vette 
a Kárpát Egyesület múzeumát. Pénteken délután egy hivatalos személyek ből álló 
bizottság jelent meg az EKE-nek Mátyás király szülőházában levő helyiségében. 
A bizottság tagjai dr. Anca alpolgármester, Chirila városi tanácsos és Draghiciu 
rendőr igazgató voltak. Az egyesület helyiségében senkit sem találtak, mindössze 
a szolgát, aki természetesen semmi ellenállást nem tanúsított. A helyiség ajtaját 
lepecsételték és a kulcsokat magukhoz vették. Az alig néhány percig tartó hiva-
talos aktus után a bizottság eltávozott, de a ház elé egy rendőrt állított. A rend-
őrnek az a feladata, hogy senkit se engedjen belépni az épületbe.”

Az EKE vezetősége birtokháborítási pert indított a város ellen, és a belügymi-
nisztériumnál is panaszt tettek. Azonban még mielőtt a per kitűzésére került vol-
na sor, egyezkedő tárgyalások indultak meg az EKE vezetősége és a városi tanács 
között. Kényszerű megegyezés született, amelyről az Ellenzék 1935. április 13-i, 
56. évfolyam 87. száma így számol be: „A megegyezés értelmében az Erdélyi 
Kárpát Egyesület elszállíthatja az épületben lévő teljes berendezését és felszere-
lését, többszáz kötetre terjedő könyvtárát és irattárát. Ez az átköltözés már meg 
is történt. A Kárpát Egyesület a Mátyás-házzal szemben levő kávéház emeleti 
helyiségébe költözött. Kezdetben arról volt szó, hogy a Néprajzi Muzeum gyűjte-
ményét a Kárpát Egyesület a várossal úgy osztja meg, hogy a román vonatkozású 
tárgyak a város tulajdonába mennek át, míg a magyar néprajzi gyűjtemény to-
vábbra is az egyesület birtokában marad. Miután azonban a muzeum anyagának 
szétosztása az egész muzeum értékét lerontaná, abban állapodtak meg, hogy a 
Kárpát Egyesület 1950-ig bérbe adja a városnak a muzeum egész anyagát és ezért 
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a 48-as Ereklye Muzeum a Tornavivódából kiköltöztetett gyűjteménye is. Ez a 
muzeum még nem volt rendezve. Miután a muzeum egész anyaga az EMKE tulaj-
donát képezi, amit az EMKE igazolt is, ennek tulajdonjoga, illetve birtoklása nem 
képezte vita tárgyát. Az Ereklye Muzeum anyagának elszállítását Sándor József 
szenátor személyes felügyelete alatt már meg is kezdték.”

A  Pesti Hírlap 1935. április 13-i, 57. évfolyam 85. száma megjegyzi, hogy 
„A muzeum továbbra is Mátyás király szülőházában marad és továbbra is az Er-
délyi Kárpát-Egyesület vezetése alatt fog állani”.

A második bécsi döntést 1940. augusztus 30-án hozta meg a Harmadik Biro-
dalom és Olaszország a magyar–román területi vita ügyében. Észak-Erdély, s így 
Kolozsvár is visszakerült Magyarországhoz.

A  Magyarság 1940. szeptember 7-i, 21. évfolyam 197. száma megjegyzi: 
„A visszakerült Erdélyben az Erdélyrészi Kárpát Egyesületnek kell a vezető sze-
repet fenntartani. A legidőbbszerű teendők egyike az EKE múzeumának vissza-
szerzése, amelyet a románok elvettek.”

Szeptember 30-án az EKE már vissza is tért a Mátyás-házba.
A  Keleti Ujság 1940. október 13-i, 23. évfolyam 236. száma Hazakerül az 

EKE múzeuma Mátyás király szülőházának falai közé címmel közöl cikket Bogdán 
István tollából a Kárpát Múzeum újraindításáról. Innen tudhatjuk meg, hogy: 
„Az  első jelentős csorbát a román államtól szenvedte a muzeum. Elvették az 
összes román jellegű és eredetű népművészeti tárgyakat, idesorozva olyan gyűj-
teményeket is, amelyeknek soha semmi köze sem volt a románsághoz, így pél-
dául elvették az erdélyi őshalászati tárgyak gyűjteményét is. A tárgyak egy ré-
sze a muzeum birtokában maradt, ezek azonban az egyesület kilakoltatása után 
egy ideig a Református kollégium padlásán és pincéjében kaptak helyet, majd 
az egyesület Király uccai otthonában akarták kiállítani, később pedig, amikor 
onnan is menni kényszerültek, az évszázados relikviák újra pincébe kerültek.”

Az Esti Ujság 1940. október 23-i, 5. évfolyam 244. száma közli dr. Cholnoky 
Jenő8 visszaemlékezéseit a Kárpát Múzeummal kapcsolatosan: „Elszörnyedve lát-
tam, mennyire elhanyagoltuk Erdélyt. Az Erdélyi Kárpát Egyesület valósággal a 
nyomorúsággal küzdött s a boldogult Hermann Antal által berendezett EKE nép-
rajzi múzeum rendkívül elhanyagolt állapotban volt. Amikor 1914-ben átvettem 
az egyesület elnökségét, az első volt, hogy a múzeumot rendbe hoztuk és fele-
ségem meg gyermekeim vezetésével tekinthették meg a látogatók. Csakhamar 
annyi pénz gyűlt össze, hogy az EKE nyomasztó adósságait kifizethessük.”

1942. február 7-én az EKE népviseleti táncestélyt rendezett. A báltermet az 
EKE néprajzi múzeumának legszebb munkáival díszítették fel.

A Keleti Ujság 1942. október 2-i, 25. évfolyam 223. száma bemutatja az EKE-t 
és a Kárpát Múzeumot: „Az EKE néprajzi múzeumának tudományos jelentőségét 

 8 Csolnokosi Cholnoky Jenő (Veszprém, 1870. július 23–Budapest, 1950. július 5.) magyar 
földrajztudós, író, egyetemi tanár, jelentős tudományos társaságok elnöke, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja és a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike.
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elismerte Európa minden szakembere. Értékes gyűjteménye azonban valóságos 
tragédiát jelentett a Trianon utáni időkben. Ha nem lett volna az EKE-nek ez a 
nagy értékű múzeuma, talán mint egy egy szerű társaskör zavartalanul működ-
hetett vol na a megszállás szomorú évei alatt. A múzeum miatt azonban üldöz-
ni kezdték. Nem ismerték el az egyesületnek jogi személyiségét, egyik ottho-
nában sem tűrték meg a hatóságok. Néha az uj otthonba még jóformán be sem 
hurcolkodott, máris kilakoltatták. Ilyen esetekben az EKE  tagjai darabonként 
szállították be a múzeum értékeit s helyezték biztonságba az ősi kollégiumok 
padlásain és pincéiben. Azokból a tárgyakból, az  EKE  legértékesebb darabja-
iból, százados ritkaságokból, amelyeket a fentebb jelzett módon nem sikerült 
megmenteni, a hatalom akkori urai megcsinálták a maguk néprajzi múzeumát, 
a Muzeul Etnografic-ot s felállították a sétatéri kioszk nyári vendéglőnek épített 
helyiségeiben. Onnan pedig kivonulásuk alkalmával tovább szállították, ki tudja, 
hová? Az EKE néprajzi múzeumának megmaradt anyagát a napokban adták át 
véglegesen az Erdélyi Muzeum Egyesületnek, amely a Régiségtárral kapcsola-
tos és Rosky Márton dr. egyetemi tanár vezetése alatt áll. Az EKE tulajdonában 
jelenleg csak azok a tárgyak maradtak, amelyekkel az egyesület, a város, illet-
ve Keledy Tibor polgármester és Vásárhelyi László h. polgármester jóindulatú 
s megértő támogatása folytán kapott, uj otthonának dísztermében helyezhetett 
el. Csak néhány cserépedény, kancsó s tányér, néhány varrottas jutott a falakra. 
A termet még faragott s festett kőrösfői, torockói és szászföldi bútorok díszítik. 
Így is órákig elnézegetheti az ember, mert a színes tányérok többszáz évesek s a 
varrottas mintáját skófiúmmal hímezték ezelőtt, hatszáz évvel; az íratások min-
táján erdélyi magyar asszony képzelete játszott s hagyott nyomot. A mult beszól 
itten s mond titkokat. Az egyik sarokban nagy üveges szekrényben az egyesület 
zászlója, nehéz, minden idővel dacoló selyemből, szinarany szálakkal kivarrva. 
Az egyik oldalán a magyar koronás címer, a másikon Erzsébet királyné képe a 
tühímzés művészi tökéletességével. A  zászló rudján aranyszegek sora. Az első 
szeg gyopáros pajzsán T. Ferenc József aláírása. Személyesen irta le nevét és sze-
mélyesen verte be ezt a szöget itten Kolozsvárot ezelőtt ötven esztendővel.”

Sic transit gloria mundi9 – summázhatnánk mi is Turán Lajos fenti gondolatait.
A háborús időkre való tekintettel az EKE a Mátyás-házat át kellett hogy adja 

a városnak.
Az Erdélyi Párt országos központja 1942 novemberében emlékiratot intézett 

Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, amelyben kérte, hogy 
az Erdélyi Kárpát-Egyesületet a volt román népművészeti múzeum jogutódaként 
ismerjék el. Azzal indokolták a kérést, hogy az EKE a román uralom alatt állandó 
üldöztetésnek volt kitéve. Az EKE nagy értékű múzeumát, értékeit, berendezéseit 
és felszerelési tárgyait elvették, és ezek képezték a román néprajzi múzeum alap-
ját. Ilyen értelemben az állam fizessen kártérítést is az EKE-nek.

A háború szele azonban mindent elnyomott.

 9 Így múlik el a világ dicsősége.
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az EME 10 000 pengőért vásárolta meg az EKE néprajzi gyűjteményét.
A  második világháború Magyarország, Finnország, Bulgária, Olaszország 

és Románia számára 1947. február 10-én, a  párizsi békeszerződések aláírásá-
val zárult le. Észak-Erdély visszakerült Romániához, ahol lassacskán kialakult a 
kommunizmus.

Az 1948-as, 1949-es államosítási törvények minden magánvagyont elkoboz-
tak, az egyesületeket feloszlatták.

A Kárpát Múzeum anyaga végképp állami tulajdon lett.
Amikor 2016-ban több kolozsvári múzeumot is végigjártam, hogy az 

EKE Kárpát Múzeumának anyagáról érdeklődjek, több helyen kaptam azt a vá-
laszt, hogy a pincében, ládákban vannak ebből az anyagból, de még nem kutat-
hatók, mert nincsenek felleltározva.

Az EKE múzeumát, mert másképp nem lehetett, virtuálisan újraindítottuk.
Balázs Katalin így írt erről: „Több mint egy évszázadnak kellett eltelnie, hogy 

az egyesület vezetői újra múzeumalapításban gondolkodjanak. Ízlelgette ennek 
lehetőségét már a korábbi EKE-elnök, hiszen a tagság körében több olyan gyűjtő 
is van, aki szívesen megosztaná másokkal is kincseit. Aztán Kovács Lehel István 
megválasztásakor programjába iktatta az alapítási szándékot. Deák László alel-
nök kezébe vette a kivitelezés feladatát, Deák Levente gondoskodott a múzeum 
»berendezéséről«, azaz a honlap elkészítéséről. Így a virtuális térben, ha nem is 
hétezer tárgy, de közel háromszáz kincs került az idei EKE-bálon,10 a múzeum-
nyitáskor a nagyérdemű elé. Sose felejtse el: ekemuzeum.ro. Ez a helyes jelszó 
annak, aki múzeumlátogatásra adja a fejét. A virtuális falak között megtalálja az 
EKE fennállása óta őrzött értékeket, az egyesület megszüntetéséig, 1948-ig. Te-
hát egyfelől a hagyományt folytatva néprajzi, honismereti lelőhely ez, de ugyan-
akkor a legnagyobb erdélyi civil szervezet történelemkönyve is.”

Az  EKE  virtuális múzeumának első támogatói, akik a tulajdonukban lévő 
gyűjteményt felajánlották a nagyközönségnek: Nyisztor Miklós (aki a múzeum-
alapítás tervének első támogatója volt), dr. Flóra Orosz Katalin és Maier Orosz 
Judith (Orosz Endre unokái), Deák László, a Czárán Gyula Alapítvány (Egri Fe-
renc), Lukács József, Leu Gabriella, Martonossy Magdaléna, Jánosi Csaba.

Tanulságos történet az EKE Kárpát Múzeumának története, amely szinte teljes 
egészében leképezi az erdélyi magyarság sorsát. Boldog békeidők, gyarapodás, 
ármányos elhódítások, háborúk, harcok, kínlódások, rövid feltámadás, majd is-
mét veszteség. Végül mindent elnyelt a nagy ismeretlen. De nem a reményvesztés 
sorsa, hanem az újrafelfedezésé, az alkalmazkodásé, amely bebizonyította, hogy 
most virtuálisan működhet minden tovább, mert azt nehezen veszi el bárki is: 
a Kárpát Múzeum örök.

 10 2017-ben, 115 év elteltével szinte napra pontosan az Erdélyi Kárpát-Egyesület újra múzeu-
mot alapított.
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Nánó Csaba

A Vörösmarty utcai ház

A Tisztviselőtelepen, az egykori Vörösmarty utcában van egy régi ház, amely-
nek emeleti erkélyére önkéntelenül ma is feltekintek, ha arra járok. Pedig ott 
már nagyon régen csend van, a zajok elhaltak benne, csak a madarak ülik meg 
egyenes háttal a tetőt. Gyermekkoromban olyan volt az utca, mint a mesékben: 
macskaköves, méterenként fákkal szegélyezett, csendes. És ezt a különös hall-
gatást egyetlen zaj verte fel olykor, ami úgy tűnt, az égből hallatszik az utcára. 
Abban a házban ugyanis Marton Lili néni lakott, írógépe úgy kopogott a ház te-
raszán, akár őszi éjjelen az ónos eső az ablakon, a harkály csőre a körtefán. Nem 
sok járókelő tudhatta, mi zajlik a manzárdon, Lili néninek még a feje búbja sem 
látszott ki a terasz párkánya mögül.  

Lili néni legenda lett. Legalábbis bennem azzá vált az évek múlásával. Senki 
se kérdezze, miért és hogyan történt ez, nincs elfogadható magyarázatom. Tény, 
hogy itt élt és alkotott köztünk, és valamikor, amikor még én is kisrác voltam, 
minden gyermek ismerte nevét. És alakját. Az őszes nénit, aki a park melletti 
boltban vásárolt, a padon pihent, az erkélyen gépelt. Persze kevesen tudták, mi-
vel foglalkozik, mi az a szüntelen „kalapálás” odafent. Csak jóval később, miután 
magam is írásra adtam a fejem, értettem meg: a  gépelés egy olyan folyamat, 
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amit nehéz abbahagyni. Az  em-
ber sosem tudja, az  a bizonyos 
múzsa mikor látogatja meg újra, 
az elkezdett mondat félbehagyása 
egyenlő az alakuló iromány  halá-
lával. Kétszer nem tudunk ugyan-
úgy fogalmazni, a  szavak sosem 
állnak össze abban a sorrendben, 
mint első nekifutásra. Lili néni 
ujjai alatt gépfegyverként ontotta 
a betűket a gép, mintha az ösz-
szes háború zivatara sűrűsödött 
volna egybe két négyzetméteres 
balkonján. 

Különös dolgokra is emlék-
szem vele kapcsolatban. Például 
sosem értette, miért puszilják 
meg egymást egy-egy gól után a 

focisták. Mondta is a szerkesztőségben, hogy ez nem férfi akhoz méltó viselkedés, 
nézzük meg a rögbiseket, sosem borulnak egymás nyakába, de nem is olyan nyá-
pic alakok, mint a labdarúgók. Ha jól emlékszem, meg is írta egy rövid jegyzet-
ben csodálkozását, de ha nem is így történt, biztos, hogy beszélt erről.

Aztán egyszer a sarki boltban futottunk össze. Én tudtam, ki ő, neki fogalma 
sem volt, ki vagyok. Talán látásból, mint környékbeli srácot, ismerhetett, de biz-
tos nem tudta, hova tegyen. Ezeregy ismerőse lehetett, én meg egy a szomszédok 
közül. Lili néni almát vett volna, ám amikor fi zetni akart, kiderült, nincs nála 
csak egy kis apró. Mondta az eladó, abból legfeljebb egy almát kap. Lili néni 
kicsit letört, én éppen mögötte álltam, mondom a hölgynek, mérjen ki egy kilót, 
kifi zetem. Két nap múlva Lili néni írt egy cikket az újságban, hogy egy ismeretlen 
fi atalember milyen kedvesen kisegítette. Bár később személyesen is megismertük 
egymást, sosem jött rá, hogy én voltam a „kedves”…

Lili nénit évekig csak az erkélyén vagy az utcán láttam, aztán egyszer beállí-
tott hozzánk. No, nem ránk volt kíváncsi, hanem a házinéninkre, aki akkor töl-
tötte a századik évét. Amikor egymás mellett ültek, nem igazán lehetett tudni, ki 
az ünnepelt, Marton Lili ugyanolyan hófehér hajú volt, mint évszázados Irma né-
nink. Aztán lett a látogatásból egy egyoldalas írás, egy ideig nagymama őrizget-
te, míg vele együtt odalett a már megsárgult újság is. És odalett azóta Lili néni is. 
Emlékét őrzi a régi ház, az utcát szegélyező fák és az egykori kisrác, aki mindig 
csodálattal nézett a furcsa hangoktól zajos erkélyre. Lili néni egyébként egy-két 
fl ekknyi – mindig nyomdakész – kis irományával hetente-kéthetente meglátogat-
ta a kolozsvári szerkesztőségeket: a Szabadságot, a Dolgozó Nőt, az Utunkat, s mi, 
régi motorosok, úgy emlékszünk rá, mintha lenge alakját mindannyiszor egy-egy 
friss tavaszi fuvallat sodorta volna közénk…
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Nánó Csaba

A Tisztviselőtelep jeles személyiségei

A  környék kertvárosias jellege, a  csendes, nyugodt, tiszta környezet a kor 
több (magyar és román) hírességét is magához csalogatta. Házakat építettek itt, 
vagy bérelték őket, sokukat munkásságukban meg is ihletett a Tisztviselőtelep. 
A teljesség igénye nélkül ismerjünk meg néhányat a negyed jeles személyiségei 
közül.

Alig jövünk néhány lépést az 
Attila (Andrei Mureşanu) úton 
felfelé, jobboldalt mindjárt sze-
münkbe ötlik egy szép épület, 
amely jelenleg az útlevélosztály-
nak ad helyet. Eredetileg az Er-
délyi Gazdasági Egyesület (EGE) 
székhelye volt. Az  egyesületet 
1844. január 4-én hozták létre 
Teleki Do mokos elnökletével. 
1939-ben a szervezet tevékeny-
sége kibővül, és felveszi az Er-
délyi Ma gyar Gazdák Egyesülete 
nevet dr. Szász Pál vezetésével. 
A múlt század 70–80-as éveiben 
az épület Magyarország Konzulátusának adott otthont. 1988. június 27-én zaj-
lott Románia budapesti nagykövetsége előtt a falurombolás elleni Erdély-tünte-
tés, melyre válaszul a Nicolae Ceauşescu vezette Románia bezáratta a kolozsvári 
magyar főkonzulátust. A  képvi-
selet vezetőjét, valamint a főkon-
zulátus valamennyi munkatársát 
kiutasították Romániából.

Az Attila utcát keresztező Zrí-
nyi utcában is érdemes egy kicsit 
elidőzni. Spaller Árpád gyógype-
dagógus, egykori tisztviselőtelepi 
lakos, egy híres kályhás család 
leszármazottja saját emeletes há-
zuk lakóiról írt tanulmányt, ame-
lyet a Szabadság napilap 1996-
ban közölt folytatásokban. Ebből 
megtudjuk, hogy a Zrínyi utcából 
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nyíló Ion Vidu utca (1940 és 1945 
között Anonymus utca) 13. szám 
alatti házat a húszas évek végén, 
a harmincas évek elején építették 
bauhaus stílusban. „1945-ben a 
lakók a következőképpen oszlot-
tak meg: az egyes számú lakásban 
dr. Traian Stan és felesége, Sofi a, 
valamint két lányuk Elena (Ili) 
és Aurelia (Liti), a  második szá-
múban Kerényi és felesége lakott. 
A hármas számú lakást Kőmíves 
Nagy Lajos és felesége, Tessitori 
Nóra, valamint az Adrienne nevű 
sógornő (Nóra testvére) bérel-

te. A negyedik lakásban Jakoby Antal, felesége Jakobi (született Varró) Margit, 
valamint gyermekük, Antal lakott. Az ötödik lakás bérlője Iarotchi Alexandru, 
felesége Zoe és Braier Natalia (a feleség unokahúga). A hatodik lakásban George 
Sbârcea és felesége, Bodó Anna laktak” – derül ki Spaller írásából.

A Zrínyiből nyíló kis zsákutcának egyik emeletes házában lakott Csép Sándor 
(1938–2013) televíziós személyiség és felesége, Albert Júlia színművésznő. A Zrí-
nyi utca nyugati részében, egy hatalmas, titokzatos épületben a magyar, majd 
később a román színház egyik díszletraktára volt, keleti részében élte le életét 
a kiváló balett-táncos és több operett közkedvelt szereplője, Borbáth András.

Az Attila út az egykori Agârbiceanu térnél ér véget, itt beleolvad a Tordai 
út felől érkező Vörösmarty (Braşov) utcába, és innen együtt folytatják útjukat. 
A kis terecske az ott lakó kiváló román íróról és akadémikusról kapta nevét, aki 
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négy évtizeden át, 1963-ban bekövetkezett haláláig lakott az Attila út 31. szám 
alatt. A  terecskéről egy utca kaptat felfelé, a Tordai út irányába: ez a Kölcsey 
(D. Bolintineanu), ahol a mindenki által ismert román színész, Florin Piersic 
gyerekeskedett.

Ion Agârbiceanu házának szomszédságában bérelt lakást Puni Júlia, a Ma-
gyar Opera primadonnája és férje, Kacsúr György balettművész, valamint lá-
nyuk, Julika. A család innen költözött a Majális utca elejére, majd később Német-
országban telepedtek le.

Ahogy haladunk a kis tértől 
felfele a Vörösmartyn, jobb olda-
lon, egy nagyobb házban Demény 
Piroska (1917–1994) zenetanárnő, 
népzenegyűjtő lakott családjával. 
Férje, Dezső városszerte ismert 
pszichológus volt, fi a, Demény At-
tila (1955–2021) zeneszerző, a Ma-
gyar Opera rendezője. Az  épület 
emeleti részét Lászlóff y Aladár 
(1937–2009) Kossuth-díjas költő 
foglalta el. A ház helyiségei valósá-
gos szellemi műhelyek voltak, ahol 
költők, írók, zeneszerzők és egyéb 
hírességek találkoztak gyakorta.

Nem messze a Demény-háztól nyílik a Vörösmarty utcára merőleges Vulkán 
utca, amely egészen a Tordai útig nyúlik ki. Jobb oldalon, az első házak egyiké-
ben lakott Ruha István hegedűművész családjával. Négy fi a közül egy sem ma-
radt a családi házban, édesanyjuk halála után az épületet bontani kezdték, nem 
tudni, mi épül helyébe…
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A  Vörösmarty utca tetejében 
Marton Lili írónő (1914–2000) gé-
pelése hallatszott ki az utcára. Szép 
időben gyakorta emeleti szobájá-
nak erkélyén írta műveit, cikkeit, 
ilyenkor sokan megtorpantak a 
ház előtt az írógép kattogását hall-
va. Lili néni házától csak néhány 
lépés a Hárompüspök tér (Engels, 
manapság Agârbiceanu), amely on-
nan kapta ezt a szép nevet, hogy 
a térről három olyan utca nyílik, 
amelyek egykoron püspökök nevét 
viselték. A Békás felé tartó Zărneşti 
(jelenleg Bohățiel) a Mailáth Gusz-

táv katolikus püspök nevét viselő utca volt, a teret és a Györgyfalvi utat össze-
kötő Delavrancea az unitárius Ferencz József, a tér déli oldaláról induló Moise 
Nicoară pedig a református Nagy Károly püspökök nevére volt elkeresztelve.

A nem túl hosszú, de nyílegyenes Ferencz József utcának mindjárt az elején, 
a 2. szám alatt áll az a ház, ahol a román zeneszerző, Augustin Bena (1880–1962) 
alkotott közel húsz éven át. Az ingatlan Brâncoveanu-stílusban épült, ami a Tiszt-
viselőtelep eme részére nem igazán jellemző. Ebben a stílusban inkább az Attila 
út és a Tordai út közötti területen építkeztek azok a románok, akik a 20-as, 
30-as években, illetve a II. világháború után jutottak telekhez a Tisztviselőte-
lepen. A Brâncoveanu-stílusú villákban a Regátból Kolozsvárra helyezett állami 
tisztviselők, adóbehajtók, végrehajtók laktak, ezért ezt a részt Rablósornak is 
nevezték.
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Közvetlenül Bena háza mellett egy festőművész, Widmann Walter (1891–1965) 
lakott, aki a nagybányai szabadiskolában Ferenczy Károly tanítványa volt. Szin-
tén ebbe az utcába költözött az Attila út elejéről George Sbârcea (1914–2005), 
ő Claude Romano művésznéven írta meg leghíresebb szerzeményét, a Donát úti 
orgonákat. Egyébként a sláger előadója, a ma már Svédországban élő Tamás Gá-
bor is a környéken lakott családjával. A Tisztviselőtelep keleti részén, a Kemény 
Zsigmond (Take Ionescu) és Bajza (Densuşianu) sarkán Kiss Jenő (1912–1995) 
költő élt.

Ha felfele baktatunk a Vörösmarty úton, baloldalt, a még megmaradt fák kö-
zött is felsejlenek a kertekbe épített tömbházak. Valamikor a múlt század 70-es 
éveiben gondolta úgy az akkori városvezetés, hogy túl nagyok a Tisztviselőtelep 
házainak a kertjei, ezért egy kisebb tömbháznegyedet építettek fel. Nem lehet 
tudni, milyen megfontolásból keresztelték el a francia író után Anatole France 
negyednek, de itt lakott például a kitűnő román színész, Dorel Vișan, a világhírű 
labdarúgóedző, Kovács István családja, valamint Kenéz Ferenc költő, író. A Tiszt-
viselőtelep egykori lakói közül a leghíresebb román személyiség valószínűleg 
Lucian Blaga (1895–1961) volt. Házát a Hárompüspök térről lehet megközelíteni, 
ahonnan a Martinuzzi (Măcinului) utcába jutunk, ahol a költő és fi lozófus 16 évet 
élt és alkotott.

Sajnos a Tisztviselőtelepen is kevés hangsúlyt fektettek és fektetnek a híres-
ségek emlékének megőrzésére, ritka az olyan ház, ahol emléktábla jelzi, ki volt 
egykori neves lakója vagy tulajdonosa. Néhány jelentős román személyiség egy-
kori lakóhelye még meg van jelölve, de a magyarok közül szinte senkinek nincs 
legalább egy szerény tábla a háza falán…
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Festmények a kolozsvári Alexandru Borza 
Botanikus kertben

Kevesen tudják, hogy a kolozsvári Al. Borza Botanikus kertben felépített Bo-
tanikai Intézetben (régi neve: Rendszeres Növénytani Intézet) festmények díszí-
tik az épület belső falait.

Ezekről a képekről és azok alkotóiról gyűjtöttünk adatokat, célunk ezeknek a 
bemutatása. Munkánk úttörő jellegű, eddig a Botanikai Intézetben levő festmé-
nyek nem képezték kutatások tárgyát.

A Botanikai Intézet építésének története

A 2020/2021-es kalendáriumban említettük, hogy a századfordulón az elő-
ző botanikus kertet (Mikó-kert) mind jobban beépítették a Ferenc József Tudo-
mányegyetem épületeivel (Kémiai, Apáthy Intézet stb.), mindezt a botanikus kert 
rovására.

Richter Aladárnak, aki 1902-től volt a Mikó-kert igazgatója és a Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem Növénytani Tanszékének professzora, 1912-ben sikerült 
megvásárolnia az akkori magyar kormány segítségével az ún. új botanikus kert 
területét, a Majális utca (ma Republicii) és a Kert (ma Pasteur) utca közötti 10 ha 
területet, amelyet később még kiegészítettek 4 hektárral.

A bekövetkezett első világháború és a rossz gazdasági helyzet miatt nem volt 
lehetőség a Mikó-kert teljes átköltöztetésére, erre csak 1920–1930 között került 
sor, Al. Borza igazgatósága alatt. Különösen problémás volt a Herbárium és a 
Botanikai Múzeum anyagának megfelelő elhelyezése, ezek sínylették meg legjob-
ban az előző csaknem egy évtizedes hányattatást.

Ilyen körülmények között határozták el a mai Botanikai Intézet felépítését 
1929-ben. Az épülettel kapcsolatos megbízható adatokat Al. Borza beszámolójá-
ban találunk.

Az építkezéseket 1929 őszén kezdték el, abból a 25 millió lejből, amelyet az 
akkori kormányfő, Iuliu Maniu adományozott a kolozsvári Ferdinánd Egyetem-
nek, az egyesülés 10 éves évfordulójának megünneplésére. Első lépésben az épü-
let alagsora és a földszint épült fel, 1930 októberéig. Az első emelet és a manzárd 
megépítésére később került sor.

A földszinten egy hatalmas, 29 m x 13 m termet húztak fel, idehelyezték ok-
tóber 1–20. között a herbáriumot és a hozzá tartozó munkaasztalokat. Érdekes-
ség, hogy Borza szerint a herbáriumot addig a színházban raktározták. Melyik 
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színházban? Az  első magyar kőszínházról van szó, amelyet a Farkas utcában 
1821-ben építettek fel. Egy újabb, nagyobb színház építésének reményében 1906-
ban ezt az épületet az egyetemnek adták el, amely aztán 1934-es teljes lebontá-
sáig raktárként használta.

A földszinten még két kisebb terem volt, az egyik az igazgatói iroda, a másik-
ban a begyűjtött növényeket preparálták, konzerválták.

Az épület terveit I. F. Negruțiu mérnök készítette el, a munkálatokat Paxine 
főépítész vezette, magát a kivitelezést a Reich és Barla cég végezte.

1930. október 21-én ünnepélyes keretek között megnyitották a Botanikai Inté-
zet elkészült részét. Ezen részt vett II. Károly román király, Mária királynő és fi a, 
Nicolae herceg. A kormányt N. Costăchescu miniszter és G. Codrescu generális 
képviselte. Ennek a látogatásnak az emlékét az intézet külső falán levő márvány-
tábla örökíti meg, évszám nélkül.

1934 őszén a kolozsvári egyetem 44 millió lejt kapott – ezúttal a G. Tăttărescu 
vezette kormánytól. Ebből a pénzből újra beindult az építkezés. Megtervezték a 
széles, elegáns előteret és lépcsőket, beszerelték a központi fűtést.

Ennek az épületrésznek a terveit I. Ivașcu mérnök készítette el, és ő vezette a 
Buhăițel és Devecseri építő cég munkálatait.

Így 1935-ben a mai helyé-
re került az első emeleten a 
Herbárium, míg ennek előző 
földszinti helyére a Botani-
kai Múzeum, amely eddig 
többek között az egyetem 
főépületének pincéjében volt 
elraktározva. Ma itt találha-
tó a Botanika Könyvtár is, 
amely 300 000 szakkönyvet 
és folyóiratot gyűjtött össze.

A  manzárdon levő ter-
mekben eredetileg raktá-
roztak (egyetemi bemutató 
anyagok), de itt kialakítottak 
egy előadótermet is és az oktatók dolgozószobáit. 2020-tól a folyosó utolsó terme 
felvette a Nyárády Erázmus Gyula nevét.

Összegzésként elmondhatjuk a Botanikai Intézetről, hogy mediterrán stílus-
ban épült, nagy ablakokkal, napsütötte előcsarnokkal és lépcsőházzal, két nagy 
nyitott terasszal, lapos bádogtetővel fedve. Az előtér szépségét emelik az olajfest-
mények, valamint a jól gondozott egzotikus növények.
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Festmények a Botanikai Intézetben

Az intézet falait 19 nagyméretű olajfestmény díszíti, együtt a Románia térké-
pe domborművel, valamint a Flora RPR/RSR munkatársait megörökítő hatalmas 
tablóval.

Elhelyezésük szerint a festmények a következőképpen oszlanak meg: az elő-
csarnokban és a lépcsőházban 10, a Herbáriumban 4, míg az igazgatói irodában 
5 festmény található.

Festők szerint: Melka Vince 4, Füzesséry Magdolna 10, Ion Isac pedig 5 fest-
ménnyel van jelen a Botanikai Intézetben.

Időbeli elosztásuk is változatos, a Melka Vince-képek az 1900-as évek első 
évtizedében készültek (1911-ben halt meg), az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a 
Ferenc József Egyetem tulajdonában voltak, innen kerültek a kolozsvári Ferenc 
Ferdinánd egyetemre, végül, 1935 után a frissen befejezett Botanikai Intézetbe. 
Füzesséry Magdolna képei 1935–1940 között készültek Al. Borza professzor fel-
kérésére. A Melka- és Füzesséry-festmények vászonra festett olajképek. Végül Ion 
Isac romániai védett állatokat és a Révi-szorost ábrázoló, falemezre festett olaj 
munkáiról hiányzanak az évszámok, keletkezésük története ismeretlen.

Melka Vince festményei
Előcsarnok: 3 festmény
– Verbascum kanitzianum (ökörfark kóró, mezei gyertya, király gyertyája). Új 

faj, Kanitz Ágostról, a Ferenc József Tudományegyetem botanikaprofesszoráról 
elnevezve. A kép nagysága 107 x 76 cm. 1907-ben a Mikó-kertben festette meg 
a művész. A növény méretei: 2,17 m magas, 60 cm átmérőjű virágzat. (Részletes 
leírása: Flora RPR, VII. köt, 425.)

– Telekia speciosa (Te-
leki-virág, pompás Tele-
ki virág), őszirózsafélék 
családja. Új nemzetség, 
Baumgarten írta le Te-
leki Sámuel gróf tiszte-
letére. A  kép nagysága 
107 x 76 cm. 1907-ben, 
szintén a Mikó utcai bo-
tanikus kertben festette 
le a művész. (Részletes 
leírása: Flora RPR, IX. 
köt., 299.) Erdélyben 
gyakori, árnyas, nedves 
erdőszegélyek, patak- és 

Melka Vince: Verbascum kanitzianum, Telekia speciosa
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folyópartok jellegzetes növénye. Május–augusztus közt virágzik, 3-4 hétig, élénk-
sárga virágokkal.

– Retyezát hegység – tájkép. A kép nagyság 109 x 135 cm, lelt. sz. 11657, hiányzik 
az év. Rudolf trónörökös 1883-ban meghívta Melkát a Retyezátba és a Görgényi-
havasokban megtartandó vadászatokra, ott készült a kép. Így Melka közvetlen 
szemlélője, átélője és megörökítője lett ezeknek a tájaknak és vadászatoknak.

Az igazgatói irodában:
– Simonkai Lajos (1851–1910) botanikus portréja
Kép nagysága: 71 x 56 cm, lelt. sz. 10436, 1911
Simonkai a 19. század második felének legnagyobb fl órakutatója – Borbás 

Vince mellett –, a Bánát fl órájának leírója, Erdély fl óráját kritikailag feldolgozta, 
amely a század legjobb fl óramunkája. Melka életének utolsó évében, 1911-ben 
készítette el ezt a portrét. Cristea V., a BBTE botanikaprofesszora (2020) Richter 
Aladárt ismerte fel e képen, ma biztosan tudjuk, hogy Simonkai Lajost ábrázolja 
a festmény.

Melka Vince (Venceslav Melka) élete és munkássága
Melka Vince Csehországban, a  Prága közelében levő kisvárosban, Neu-

Benatekben (ma Nove Benátky) született 1834. január 10-én. Közép- és főiskolai 
tanulmányait Prágában végezte, ugyanitt a Szépművészeti Akadémián szerzett 
oklevelet. Ezek után Bécsben, Drezdában és más európai nagyvárosok múzeu-
maiban tanulmányozta azok rajz- és festménykincseit, de eljutott az egyiptomi 
piramisokhoz is.

Melka Huszár Károly felesége, Bornemissza Klára meghívására 1865-ben járt 
először Erdélyben, majd 1867-ben Teleky Sámuel és Jósika Sámuel báró hívásá-
ra érkezett újra Erdélybe; ez 
kapóra jött neki, mivel szer-
ződésben állt az Über Land 
und Meer című stuttgarti fo-
lyóirattal, ahonnan egzotikus 
rajzokat vártak tőle. A  nyu-
gat-európai olvasók számára 
a Kárpátok vonulata „tiszta 
romantika” volt. Ez  alkalom-
mal bebarangolta Erdély he-
gyeit, völgyeit, de lefestette a 
hazai stílusban épült házakat 
és a népviseletet is. Annyira 
megtetszett neki az itteni táj, 
a  befogadó és vásárló erdé-
lyi arisztokrácia, hogy 1870-
ben letelepedett Kolozsváron, Melka Vince: Retyezát hegység
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utca (ma Avram Iancu) 6. szám alatt. Leg-
először a Branyicskát és Bukurhavast keres-
te fel 1871-ben, majd Bonchidát 1872-ben. 
A jellegzetes épületek mellett megörökítet-
te az erdőket, embereket, állatokat: szám-
talan erdélyi kastélyt is lefestett, és nem 
felejtette el befogadó városát, Kolozsvárt 
sem (1871–1873), bástyáival és kapuival 
(Híd utcai kapu, Bethlen és Szappan utcai 
bástyákkal) együtt.

Kolozsváron elismerték Melka művé-
szetét, 1880-tól a frissen megnyitott Felső 
Leányiskola (De  Gerando) hívta meg raj-
zot tanítani. Az 1872-ben létrejött Ferenc 
József Tudományegyetem óradíjas ún. ma-
gántanítója lett 1879–1910 között.

Életének sorsfordító eseménye volt, 
hogy Berlinben megismerte Rudolf trónörö-
köst, aki meghívta (1881, 1882, 1888) a Re-
tyezátban és a Görgényi-havasokban (1883) 

szervezett vadászatokra. Az ott készített képek vásárlói és megrendelői főleg az er-
délyi arisztokrácia képviselői: a Teleki, Bethlen, Jósika, Huszár, Bánff y és Wesselé-
nyi családok voltak, akik ezeket a képeket otthonaikban, kastélyaikban őrizték. Így 
Melka közvetlen szemlélője, átélője és megörökítője lett ezeknek a vadászatoknak.

1900-ban megalakult az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság, ennek igaz-
gatósági tagjává választották. 1908-ban a londoni magyar kiállításra 30 darab 
festményt küldtek az angol fővárosba. Ezek a képek főleg az erdélyi területek-
ről (Zenoga-tó, Bukura-tó, Alsójárai medence, Királykő, kolozsvári Szénafüvek, 
Tordai-hasadék stb.) tanulságos módon szemléltették az ország növényzeti szép-
ségeit, hellyel-közzel művészeti kivitelű fényképekkel is illusztrálva azokat. Ezek 
közé bekerült Melka Vince két, növényeket ábrázoló olajfestménye is, az egyik 
a Telekia speciosa, a másik a Verbascum kanitzianum A képeket Richter Aladár 
(1868–1927) egyetemi tanár, a  Botanikai Intézet igazgatója felkérésére készí-
tette, együtt néhány neves botanikus arcképével: Kanitz Ágost, Istvánffi   Gyula, 
Walz Lajos botanikus kerti főfelügyelőről stb. Melka életének alkonyán volt, de 
még jutott ideje az erdélyi fl óra kritikai enumerációja mesteri egybefoglalójának, 
dr. Simonkai Lajos tanár arcképének megfestésére. Ez a kép a testi gyöngeségek-
kel nagyban küzdő Melka utolsó alkotása volt.

Kevesebbet tudunk a Retyezát (2. kép), Zenoga, Bukura, Alsójárai-medence és a 
Bedellői havasok a Géczy vár felől, Verespatak, Vulkán a Nagytótól, Abafája felől 
Istenszék és a Kelemen-havasok – általában nagyméretű – képeinek sorsáról, ame-
lyeket Richter Aladár szerint (1911) az Erdélyi Nemzeti Múzeum ásvány-földtani 

Melka Vince: Simonkai Lajos 
(1851–1910)
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osztályának igazgatója, dr. Szádeczky Gyula szerzett meg. (Ezek a képek többnyire 
megvannak a BBTE Geológia Tanszékén, Murádin Jenő is ír róluk a könyvében.)

Melka Vince tanítványai közül megemlítjük Biasini Máriát és Felszeghy Jo-
lánt, az utóbbi tehetségesen másolta Melka képeit. Ezeket aztán képeslapokon 
sokszorosítva lehetett megvásárolni.

Melkát nem csak az erdélyi arisztokrácia kedvelte, hanem a kolozsvári pol-
gárság is. A helyi újságokban több cikk jelent meg róla, munkáiról. Halála után 
nekrológokat írt róla Richter Aladár (Ellenzék), Felszeghy (Erdély), Richter (EME-
évkönyv). Csaknem száz év után Murádin Jenő Erdélyi magyar művészeti irodalom 
1867–1918 című könyvében eleveníti fel emlékét. 2019-ben Melka Vince-emlék-
kiállítás nyílik a Bánffy-palotában.

Kiállításokon való részvétele nem volt túl gyakori. Először 1883 februárjában 
a kolozsvári Római Katolikus Líceum dísztermében állított ki, együtt olyan neves 
festőművészekkel, mint Munkácsy Mihály, Hollósy Simon, Vastagh György, Than 
Mór stb.

Szintén csoportos kiállításokon vett részt 1901-ben a Sétatéri Kaszinóban, va-
lamint 1902–1903-ban a Református Teológián, de otthonában is fogadott láto-
gatókat, akik megnézhették képeit.

Élete jelentős eseményének tartotta, hogy részt vehetett a Rudolf trónörökös és 
Stefánia királyi hercegasszony égisze alatt megindított és befejezett Osztrák–Ma-
gyar Monarchia írásban és képben című hatalmas, nagy jelentőségű munkában.

Melka 1911. szeptember 25-én halt meg Kolozsváron, öregen, szegényen, elha-
gyatva. A Házsongárdi temetőben nyugszik, sírját nem váltotta meg senki, így fel-
számolták, megmaradt sírkövét az evangélikus temető bejáratához közel őrzik.

Halála után 3 évvel, 1914-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezte meg 
egyetlen egyéni retrospektív kiállítását, amelyen 160 alkotása volt jelen, ezt 
követte 1919-ben a Sétatéri Korcsolyapavilonban megtartott kollektív kiállítás. 
1940 szeptemberében volt még egy tárlat Budapesten, az Országos Magyar Szép-
művészeti Múzeumban, amelyen Melka-képeket is kiállítottak, számtalan más 
alkotó műveivel együtt. A Retyezátban, Vén oláh, Retyezátban elejtett őzek, vala-
mint a Minden elkelt című vízfestményeiben gyönyörködhettek a látogatók.

Melka Vince termékeny festő volt, több száz festményéről tudunk. Nagyon 
zárkózott, visszavonuló életmódja miatt, 40 év erdélyi jelenléte alatt nem tanult 
meg sem magyarul, sem románul. Festményeit széthordták, elvesztek a háborús 
időkben. A kastélyokat díszítő képeit megrongálták, tönkretették, felgyújtották 
az épületekkel együtt. Ismeretlen képeiből több megtalálható csehországi, ma-
gyarországi, valamint romániai múzeumokban. Ezután majdnem fél évszázadon 
keresztül elfelejtették, az utóbbi időkben azonban újra felfedezték.

Így Sas Péter 1995-ben, 2004-ben és 2005-ben írt cikkeiben, valamint a 2009-
ben megjelent könyvében foglalkozott Melkával; Murádin Jenő is több cikket je-
lentett meg, majd könyveket is írt (2016, 2017) ebben a témakörben.

Melka halála után csaknem 80 évvel, 2019 decemberében/2020 januárjában a 
kolozsvári Művészeti Múzeumban nyílt kiállítás az ott található Melka-képekből, 
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EK a kiállítás kurátora Bordás Beáta volt, Rauca-Bencze Fruzsina pedig a képek res-
taurátora. A múzeumban 9 Melka-olajfestmény található, a következő megosz-
tásban: 5 portré, 1 vadászjelenet, 2 életkép, 1 tájkép. Ezeken kívül 1 akvarell, 
valamint Melka 3 vázlatfüzete került bemutatásra. A portrék közül megemlítjük 
báró Wesselényi Miklós és báró Wesselényi Béla arcképeit, míg a Tájkép vadásszal 
(1881) az egyetlen megmaradt olajfestmény a számos vadászjelenetet megörökítő 
Melka-kép közül. Ezek a képek több évtizede a múzeum raktárában porosodtak. 
Restaurálásuk sok munkába került.

A román művészettörténészek figyelmét is felkeltette Melka sok román nép-
rajzi festménye. Az első román nyelvű cikk Melkáról a Carpați folyóirat 1933/6. 
és 12. számában, illetve 1934/4. számában jelent meg. A Vlaceslav Melka című 
dolgozat szerzőjét NN. Szignó rejti. Ezt követte Beu Constantin 1944-ben meg-
jelent rövid tanulmánya (România în arta pictorului Veceslav Melka). Meg kell 
említenünk még Culcer Sándor cikkét az Igazság 1961. július 2-i és 3-i szá-
mában (Egy festőművész, a  századforduló Kolozsvárának jó ismerője), akinek 
Melka életéről és munkáiról szóló, kéziratban maradt román nyelvű munkája 
a kolozsvári Lucian Blaga Központi Könyvtár Különgyűjteményében található 
(Alexandru Culcer, Venceslav Melka, un pictor progresist in Transilvania secolului 
al XIX). Csaknem 20 év után Negoiță Lăptoiu értekezett Melkáról, a közelmúlt-
ban pedig Rus Gabriela és Roxana Bălăucă közölt érdekes dolgozatot a kolozs-
vári Központi Egyetemi Könyvtár folyóiratában, a Philobiblonban. Ugyancsak ők 
gondozták a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár kiadásában 
(Argonaut, 2016) megjelent kisebb, Venceslav Melka și peisajul transilvan című al-
bumot is. A könyvtár metszetgyűjteményében 31 Melka-rajz található, amelyek a 
XXV. számú mappában vannak elhelyezve. Ezek a képek általában kisméretűek, 
van, amikor nemcsak a lap egyik oldalán van rajz, hanem a hátán is; ceruzával, 
tussal, fehér krétával dolgozott. Tematikájuk szerint tájképek, növény- és állat-
ábrázolások, valamint életképek. Ezen az anyagon kívül az Egyetemi Könyvtárba 
valamikor az 1910-es években bekerült kb. 50 üveglemezre készített reprodukció 
Melka Vince festményeiről egy tervezett Melka-album számára, de ez nem va-
lósult meg. Azóta a felvételek eltűntek, a 2016-os albumnak ehhez semmi köze, 
mert az csak a Metszetgyűjteményben lévő rajzokat publikálja.

Füzesséry Magdolna Izabella (Füzesséry Magdaként ismert)
Kevés adatot találtam róla, pedig elismert festő lehetett az 1925–1940 közti 

években, ha Borza igazgató felkérte a kolozsvári egyetem botanikaprofesszorai-
nak, a Botanikus kert igazgatói portréinak a megfestésére, valamint hogy örökít-
sen meg erdélyi védett területeket. A Botanikai Intézet előcsarnokában 7 termé-
szetet megörökítő Füzesséry-olajfestmény található:

– Szénafüvek, 107 x 132 cm
– Kolozsvári Szénafüvek, 106 x 132 cm, lelt. szám 11659, 1939
– Kaszáló, 109 x 129 cm, 1940
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A három kép (amelyből kettőt mutatunk be) a Szénafüveket ábrázolja, amely 
Kolozsvár melletti természetvédelmi terület 1932 óta, botanikai rezervátum, 
sztyeppe a domináns vegetáció (Stipa), xero- és mezofi l növényzettel, jól láthatók 
az Elővölgyi Koporsóknál.

– Tordai-hasadék, 133 x 109, lelt. szám. 11654, 1939
Botanikai és geológiai vegyes rezervátum, 1938 óta védett terület, eredetileg 

104 ha, ma 324 ha, 1030 növényfaj (ebből 25 endemikus), 320 lepkefaj, 111 ma-
dárfaj található itt.

– Tavirózsák, 105 x 132 cm, lelt. szám 11658, az év hiányzik – Nymhaea alba 
= fehér tündérrózsa, vízililiom.

Természetes és mesterséges tavakban él, rizomos gyökereivel rögzül az iszap-
ba, melyeket légjáratokban gazdag szárak kötnek össze, víz felszínen úszó leve-
lek és virágok; lassú folyású folyókban is, 2 m mélységig. A Nympheaceae család-
ba tartozik. A kolozsvári botanikus kertben a víztorony előtti vizes akváriumban 
megtalálható. (Flora RPR, 1955, III. köt., 40.)

Az igazgatói szoba falait négy híres erdélyi botanikus portréja díszíti, ezek 
közül három Füzesséry olajfestménye:

– Florian Porcius (1816–1906), 68 x 58 cm, lelt. sz., év hiányzik. A Román 
Akadémia tagja, Északnyugat-Erdély fl órájának kutatója (Naszód fl órája).

– Iuliu Prodan (1875–1959) 71x 55 cm, lelt. sz. 10793, 1937. A Román Aka-
démia levelező tagja, elsőnek foglalkozott a növények ökológiai körülményeivel 
(Dobrudzsa, Erdélyi mezőség, Románia homoki növényei). Tanított: Szamosúj-
vár, Naszód, Zombor, Eger, 1922–1940 között a kolozsvári Mezőgazdasági Fő-
iskola tanára. 13 könyve, 83 tudományos dolgozata (ebből 27 magyar nyelven) 
jelent meg.

– Alexandru Borza (1887–1971), 74 x 59 cm, lelt. sz. 10693, 1939. A kolozs-
vári új Botanikus kert igazgatója 1920–1940, majd 1944–1948 között. Budapes-
ten végzett teológiai (görögkatolikus) és természettudományi tanulmányokat, 

Füzesséry Magda: Szénafüvek Füzesséry Magda: Kolozsvári Szénafüvek
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EK 1919-től a kolozsvári egyetem botanikaprofesz-
szora, dékán, rektor, politikai tevékenysége miatt 
üldözik az 1950-es években, 1963-ban rehabilitál-
ják, 1990 post mortem a Román Akadémia tagja. 
Tudományos munkássága 470 könyv, tanulmány, 
szakcikkek.

A  negyedik, Simonkai Lajos portréja Melka 
Vince munkája.

– Nymphaea lotus var. Thermalis = nílusi 
tündérrózsa, egyiptomi lótuszvirág, endemikus, 
a nagyváradi termálfürdőben élő harmadkori ma-
radvány (reliktum). A kép nagysága 69 x 104 cm, 
lelt. sz. 10434, 1938-ból. Ezek a harmadkor meleg 
és nedves időszakából maradtak fenn, olyan öko-
lógiai niche-ben, mely túlélést biztosított (Pece pa-
tak termál vize). 1931 óta „természeti emlék”. Ko-
rábban betelepítettnek tartották, de a Pece-patak 
üledékében egy szintén trópusi vízicsiga bizonyít-
ja a nílusi tündérrózsa bennszülött voltát. (Flora 
RPR, 1955, III. köt., 40–41.)

Füzesséry Magdolna élete és munkássága
Füzesséry Magdolna 1894. április 24-én szü-

letett a Bihar megyei Kólyban, földbirtokosi csa-
ládban. Liberális felfogású, sportos (lovagolt, mo-
torozott), szép szőke nő, tehetséges festő, a  kor 
sajtója szerint viharos életet élt, elvált, újra férj-
hez ment.

1913-ban Budapestre került tanulmányi ösz-
töndíjjal a Magyar Képzőművészeti Főiskolára. Az Országos Magyar Királyi Főis-
kola 1917/1918–1920/1921 Évkönyvében megtaláltuk Füzesséry M. nevét az Álta-
lános tanfolyambeli rendes művésznő-növendékek között, az 1917/1918. tanévnek 
az I., valamint a II. félévében. 1918-ban fejezte be művészeti tanulmányait, festő 
és szobrász diplomát kapott.

Tanárai voltak: Glatz Oszkár, Szinyei-Merse Pál, Benczúr Gyula, Csók István 
és Stróbl Alajos. A főiskolán kapott ösztöndíjával a nagybányai művésztelepen 
képezte tovább magát. Murádin Jenő: Nagybánya. A festőtelep művészei (Miskolc, 
1994) nem említi nevét az ott alkotó festők között.

1918. szeptember 5-én férjhez megy Lőrincz Ferenc kataszteri mérnökhöz. 
A házasságból két gyermeke született, a fi a berepülő pilótaként 1944-ben, 23 éves 
korában hősi halált halt.

Füzesséry Magdolna Erdély-szerte ismert portréfestő lett, Molnár Dénes Erdé-
lyi műtár című könyvében (Corvin Kiadó, Déva, 2002) számos egyéni kiállításáról 

Füzesséry Magda: 
Tordai-hasadék
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tud: Nagyvárad (1921, 1930), Ploiești (1932), Bukarest (1930, 1948), Brassó (1932), 
Dés (1937), Kolozsvár (1936, 1938, 1940, 1944 és 1953), Naszód (1937).

Az 1933 decemberében Nagyváradon megnyílt kiállításról az Erdélyi Lapok
így írt (1933. dec. 28.): „Vasárnap nyílt meg a nagyváradi Casa Naţională épü-
letében levő egyik üzlethelyiségben Füzesséry Magda képkiállítása. Az  ismert 
festőművésznő hangulatos csendéletképei, színes tájképei nem maradtak hatás-
talanok s már az első napokban több sikerült festményét megvásárolták.”

1937-ben plágiumügybe keveredik. Az Ellenzék Hírek rovatában ez olvasható: 
„Plágiumper a nagyváradi törvényszék előtt. Tudósítónk jelenti: Tibor Ernő nagy-
váradi festőművész plágiummal vádolta meg Füzesséry Magda ismert festőmű-
vésznőt. Tibor Ernő egyszer valahova vacsorára volt hivatalos, és a szoba falán 
nagy meglepetéssel vette észre egyik nagyobb festményének kicsinyített mását 
a szoba falán. A képet Füzesséry Magda festette. Ezután még került egy kép elé, 
és Tibor feljelentésére az ügyészség a festőnő ellen vádat emelt. A tegnapi tár-
gyaláson a szakértők azt állították, hogy a festőnő képe Tibor képeivel nem min-
denben azonos; a festő azzal érvelt, hogy a vádlott festőnő a képeket időközben 
átfestette. Az érdekes perben ma hirdetnek ítéletet.”

A dec. 9-i szám 4. oldalán ez olvasható: „Képhamisítás miatt elítéltek egy nagy-
váradi festőművészt. Nagyváradi tudósítónk jelenti: Tibor Ernő nagyváradi fes-
tőművész ezelőtt néhány hónappal képhamisítás miatt feljelentette Füzesséry 
Magda festőművésznőt és Szilágyi Géza nevű férjét. A bíróság megállapította a 
hamisítást, és a vádlottakat 2000–2000 lej pénzbüntetésre ítélte, s egy lej erköl-
csi kár megtérítésére kötelezte, valamint arra, hogy az ítéletet az Universul és
Curentul című lapokban nyílt térben közöljék le. A bíróság megállapította, hogy a 
bűnjelként lefoglalt képeket a rendőrségen egy komisszár nekik kiadta, és ezután 
módosításokat eszközöltek rajta, hogy a felelősség alól kibújjanak.”

Kolozsváron töltött évei alatt műterme a Marianummal szemben volt (1938). 
A Brassói Lapok hasábjain (1938. október 16.) ezt olvashatjuk a Botanikus kert-

tel kapcsolatban: „Egy magyar festőművésznő sikerei. Füzesséry Magdát, a kitűnő 

Füzesséry Magda: Florian Porcius, Iuliu Prodan, Alexandru Borza
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gyar festőművésznőt az utóbbi 
hetekben sorozatos megtisztel-
tetések érik. A kitűnő művész-
nő először meghívást kapott 
dr. Borza Alexandrutól, a  ko-
lozsvári Botanikus Kert nagy 
tudású igazgatójától, hogy fes-
se meg az arcképét. A  portré 
olyan kitűnően sikerült, hogy 
a magyar festőművésznő Bor-
za dr. arcképének elkészítése 
után több neves román egye-

temi tanártól kapott portrémegrendelést. Ezen kívül a Botanikus kert számára 
megvették Füzesséry Magda egyik festményét, amely püspökfürdői lótuszvirág-
ról készült. A képet a Botanikus kert jövőre elküldi a berlini nemzetközi növény-
tani kiállításra. Ezenkívül tervbe vették, hogy a jeles erdélyi művészasszonnyal 
a Botanikus kertben elhelyezett több virágfajtát megfestetnek.”

Füzesséry Magdolna 1945 után megélhetését Kolozsváron kerámia- és porce-
lánfestésből tudta biztosítani, majd 1963-ban kivándorolt Magyarországra, egy 
év múlva pedig az Amerikai Egyesült Államokba, az Ohio állambeli Clevelandbe 
költözött. Alkotói tevékenységét Amerikában sem hagyta abba, kerámiaportré-
kat készített, többek között John Kennedy elnökről és VI. Pál pápáról, de megfes-
tette a Niagara-vízesést is. Clevelandben hunyt el 1975-ben.

Adatgazdag tanulmányt közölt róla Erdélyi István (Füzesséry Magdolna, 
az  elfelejtett erdélyi festőművésznő. Napút-füzetek, 56. szám. Napkút Kiadó, 
Budapest).

Ioan Isac (Issac) Bozovici
A Bánát festőjének nevezett, autodidakta plein-air festő, festményeinek a szá-

ma meghaladta a 400-at, mégis csak élete végén ismerték el mint hivatásos fes-
tőt, halála után hosszú időre teljesen elfelejtették. A 2000-es években fi gyeltek 
fel munkásságára, előbb Octavian Tudor (Pictori români uitați. București, 2003), 
majd Elena Miklosik (Arta bănățeană interbelică. Timișoara, 2006) keltette életre 
a rég elfelejtett festőt.

Ioan Isac élete és munkássága
Ioan Isac 1885. április 2-an született a Krassó-Szörény megyei Csiklovabánya 

nevű faluban. Édesapját négyéves korában elvesztette. Elemi iskoláit a szülőfalu-
jában végezte, majd öt osztályt az oravicabányai állami középiskolában. Ezekben 
az időkben fedezték fel rajztehetségét. A középiskolában Simion Radius volt a 
rajztanára, a vakációkban pedig Kellermann professzor foglalkozott vele. Buda-
pestre készült, a  Szépművészeti Főiskolára, de ez nem sikerült neki, egyrészt 

Füzesséry Magda: Nymphaea lotus var. Thermalis
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anyagi okokból, másrészt az oravicabányai iskola nem adott érettségi diplomát. 
1918-ban címzetes tanító, 1919-től a temesvári Fiúközépiskola (Școala Normală 
de Băieți) rendes tanára lesz.

Művészéletének egyik nagy lehetősége volt, hogy a jó nevű Marin H. Georgescu 
impresszionista festő Bukarestből Temesvárra ment 1922 nyarán, így Isac az ő 
műtermében dolgozhatott együtt Corneliu Liuba és Josif Velecanu festőkkel. Itt 
tanulta meg a professzionális kirándulások fontosságát, és ezek után mondta: 
„A természet az én műhelyem”.

Első kiállítása 1923-ban az Astra közgyűlése alkalmából nyílt. Ugyanazon 
év novemberében a Ferdinánd király tiszteletére felállított kiállításon „tiszteleti 
diplomát” kapott.

1924-ben, a svábok Bánátba költözésének 200 éves évfordulóján, I. Isac Dettán 
rendezett festménykiállítást, majd 1924 júliusában az Országos Orvos Kongresz-
szus tiszteletére Temesváron (90 saját festmény) ezek közül néhányat bemutatott 
a bukaresti Hivatalos Szalonban is.

1925-ben Nagyváradon rendezett kiállítást, később, 1925 nyarán Kolozsvá-
ron nagy sikerrel, képeinek jelentős részét a város elitje (orvosok, tanárok stb.) 
felvásárolták.

1926-ban átköltözik Erdély szívébe, Kolozsvárra, ahol a híres Gh. Barițiu-
iskola rajztanára lesz; kiállítással is bemutatkozik a városnak 1926 decembere és 
1927 januárja között, 100 festményét állítja ki.

1927 nyarán tanulmányi kirándulásokat tett (Konstantinápoly, Kairó, Kons-
tanca és Balcic), az ott ihletett képeket Kolozsváron mutatta be 1928 áprilisában.

A Bánság azonban hazahívta, így 1928-ban visszatért Temesvárra, ugyanazon 
év novemberében itt 70 képét mutatta be. A kiállításai sora folytatódott: 1930-
ban a Bánáti Művészeti Szalonban (Salonul Artelor Bănățene) nyolc alkotásával 
vett részt, 1932-ben Bukarestben a Hivatalos Szalon kiállításán a Közigazgatási 
Minisztérium megvette a Tél Temesváron képét, majd 1933-ban közös kiállításon 
jelentkezett Corneliu Liuba festővel és Nicolae Novac szobrásszal a temesvári 

Ion Isac: Révi vízesés, Sas fatörzsön, Barátkeselyű
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Katonai Kaszinóban. Itt egyik képét Ștefan Minovici egyetemi tanár vásárolta 
meg.

Időközben tovább látogatta Szerbia és Olaszország legszebb helyeit, az itt ké-
szített képeket 1935-ben mutatta be Temesváron.

1942-ben nagy elismerés éri, ugyanis temesvári házát (Turin utca 5. szám) 
múzeumnak minősítik, itt állandó kiállítása nyílt 400 festményéből. A következő 
évben, 1943-ban elismerik mint hivatásos művészt, így bekerült a Képzőművé-
szek Testületébe (Corpul Artistilor Plastici), ami régi álma volt.

Halála 1950. december 12-én következett be Temesváron, ott is temették el.
A temesvári Művészeti Múzeum 2019. november 27–28-án megtartott tudo-

mányos konferenciáján Mihaela Vlăsceanu értekezett Ion Isacról Európai kölcsön-
hatások Ioan Isac festészetében címmel.

Ion Isac képei a kolozsvári Botanikai Intézetben
Előcsarnok
– Révi vízesés (Vadul Crisului) – 99 x 74 cm, lelt. sz. 11, olaj, falemez

A Herbáriumban
Medvék – 74 x 100 cm, lelt. sz. 11662, olaj, falemez
Sas fatörzsön – 95 x 107 cm, lelt. sz. 11665, olaj, vászon
Zergék – 73 x 99 cm, lelt. sz. 11883, olaj, falemez
Barátkeselyű – 94 x 91 cm, lelt. sz. 11655, olaj, falemez
Sajnálatos módon mindegyik Isac-képről hiányzik az elkészítés éve, vagy 

esetleg a kép hátára lehet felírva, amely hozzáférhetetlen.
Köszönet illeti dr. Bordás Beátát, a kolozsvári Művészeti Múzeum munkatár-

sát, az Erdélyi Művészeti Központ vezetőjét, aki segített a festmények azonosí-
tásában, katalogizálásában, fontos szakirodalomra hívta fel a fi gyelmemet, és 
ugyancsak ő készítette el a dolgozatban megjelenő festmények fényképét is.

Ion Isac: Medvék Ion Isac: Zergék
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Szeptember 6-án Rózsa Jenő (1906–1971) fi lozófus halálának a félszázados 
évfordulója késztet emlékezésre. Nyíregyházán született, majd Kolozsvárt 
járt iskolába. Bécsben és Párizsban végezte egyetemi tanulmányait, 1928-

ban szerzett fi lozófi ából oklevelet. Kolozsvárt és Nagyváradon tanított, 1949-ben 
a Bolyai Egyetemen lett a fi lozófi atörténet tanára, majd a Babeş–Bolyai Egyete-
men doktorátusvezető professzor. Főleg a 17. és 18. század bölcseletét kutatta. 
Kimutatta, hogy Apáczai Csere János fi lozófi ája „haladó” jellegűnek tekinthető 
teológiai végzettsége ellenére. Sírja a neológ zsidó temetőben található.

Szeptember 12-e Nagy Jenő (1916–1996) nyelvész, néprajzkutató halálának a 
negyedszázados évfordulója. Kolozsvárt egy református kollégiumi tanár fi aként 
született. Kolozsvárt és Pápán végezte iskoláit, a debreceni egyetemen szerzett 
magyar–német szakos diplomát. 1940-től az Erdélyi Tudományos Intézet munka-
társa, majd a Bolyai Egyetemen német lektor, de néprajzot is tanít. Utóbb közép-
iskolai tanár, majd akadémiai kutató. A Szabó T. Attila-féle Erdélyi Magyar Szó-
történeti Tár szerkesztőségének vezetője haláláig. Számos néprajzi és nyelvjárási 
tanulmány, monográfi a szerzője. A II. B parcellában nyugszik.

Gaal György
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Szőnyeg a  
kolozsvári utcán

  (Várkórház és környéke)

Erdélyi Ágnesnek

Hogyha te nem
ha nem szövöd
megszövöm én
megszövi más

egy nővér jő
ki szőnyeget
sző mindig hogy-
ha éjszakás

egy nővér jő
ki szőni tud
és folyton foly-
vást éjszakás

míg tollruhát
növeszt reá
a visszafoj-
tott jajgatás

és elrepül
s ezt sírja: if-
júságodat

széthordta más
széthordta rég
ez nem vitás
ez nem vitás
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Vermes Lajos hagyatéka Kolozsváron
125 éves az egyetemi testnevelés-oktatás

A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen 1896. már-
cius 4-én kezdett el tanítani Vermes Lajos mint az egyetem által alkalmazott 
torna- és vívómester. Ő volt az egyetem első testnevelőtanára, kinek munkássága 
nemcsak az egyetemi, de a kolozsvári sportéletet is meghatározta. Az egyetemi 
intézményes sportoktatás 125. évfordulóján hat történetet elevenítünk fel, ezzel 
állítva emléket mindazok számára, akik mindezt kiharcolták.

Felméri Lajos

Dr. Felméri Lajos (Székelyudvarhely, 1840. szeptember 29–Kolozsvár, 1894. 
május 22.) a kolozsvári egyetem első pedagógiaprofesszora volt. A  budapesti 
egyetemen szerzett oklevelet, 1866-ban angliai és skóciai tanulmányúton vett 
részt, ezután németországi egyetemeken – Jéna, Heidelberg és Tübingen – fi-
lozófia- és esztétika-előadásokat hallgatott. Így került kapcsolatba az európai 
testkultúrával, melyet sportolóként és sportvezetőként is nagyra értékelt. All-
round sportember volt, az egyetemi oktatás mellett atletizált, korcsolyázott, fel-
jegyezték róla, hogy egy évben tíz hónapot „a legerősebb munkával töltött el”, 
két hónapra azonban teljesen ki tudta magát kapcsolni a munkából, ekkor pihent, 
sportolt, nagyokat sétált, tavasszal pedig labdázott.

Felméri professzor a kolozsvári sportélet talán legszélesebb látókörű szakem-
bere volt. A sportra és testedzésre vonatkozó gondolatai jóval meghaladták korát, 
a neveléstan szempontjából a testnevelést az erkölcsi nevelés egyik legfontosabb 
eszközeként használta. Azt vallotta már 1889-ben, hogy végképp lejárt az a pesz-
szimisztikus világnézet, hogy a betegség a keresztyén ember természetes álla-
pota. Ma az egészséges test elsőrendű fegyver az élet küzdelmeire; az ép kéz és 
ép láb nevezetes nemzetgazdasági tényezők, s az erős idegrendszer az egyéni és 
nemzeti haladás elengedhetetlen kelléke.

Labdázókört alapított, amelynek több mint ötven tagja volt. Labdázókörének 
három igen fontos szabálya volt: nem szabad érzékenykedni, nem szabad vétkezni 
az illem ellen, illetve az igazgató ítéletét senki sem vonhatta kétségbe. Kertet bé-
relt a Sétatér mellett, ahol a kor ismert labdajátékait játszották szervezetten.
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cát az egyetemi sportélet megszervezése 
érdekében. Érdekes hitvallást tett 1888-
ban: és ma hol találjuk az erkölcsi neve-
lés palesztráját? Azokban a szerény egy-
letekben, melyeket atlétikai cluboknak 
nevezünk. Rájuk annál nagyobb szüksé-
ge van ifjúságunknak, minél inkább ta-
pasztaljuk azt, hogy kis nemzet létünkre 
csak úgy számíthatunk fennmaradásra, 
ha ifjúságunk szert tesz azokra a férfi -
as jellemvonásokra, melyek nélkül sem 
a művelt nemzetek nagy versenyében, 
sem a hazában élő nemzetiségek köze-
pette diadalra nem juthat. Ekkor még 
nem tudhatta, hogy hamarosan újrain-
dulnak az olimpiai játékok, és ezek mi-
lyen jelentőségűek lesznek világszinten. 
Azt sem sejthette, hogy az első világháború tragikus kimenetelével a magyarság 
legnagyobb tragédiáját éli majd meg, és ennek feldolgozásához mennyire hozzá-
járul majd a sport.

Felméri minden erejével harcolt, hogy a szervezett sportélet az egyetem ber-
kein belül szerveződjön meg. Gondolatait számos kollégája támogatta, és amikor 
az 1894–95-ös tanévre az egyetem rektorává választották, már a tervek megva-
lósítása került előtérbe.

Ám ekkor történt a tragédia. Néhány nappal rektorrá történő megválasztása 
után, 1894. május 22-én Felméri hirtelen elhunyt. Nemcsak az egyetem, hanem 
a kolozsvári sportélet számára is óriási csapás volt ez. Úgy tűnt, az  egyetemi 
sportélet törekvései kikerülhetetlen akadályba ütköztek.

Ám a szellemiség, amelyet Felméri és kollégái megteremtettek az intézmény 
fennállásának első két évtizedében, felülkerekedtek ezen a tragédián, és az esz-
mét továbbvitték a megvalósítás irányába. Az egyetemi tanács elhatározta, hogy 
saját tornatermet szereltet fel, így biztosítva a legmegfelelőbb körülményeket a 
testnevelés oktatásához, a torna és vívás gyakorlásához.

Folytatása a 154. oldalon.
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Vekov Károly sorsválasztásai

2020. október 7-én Szőcs Géza telefo-
non értesített, hogy Vekov Karcsi 73 éve-
sen elhunyt Debrecenben. A  döbbenet-
ben feltett kérdésemre, hogy mi történt, 
járvány? – a válasz tömören, ám annál 
kifejezőbben: rutinműtét utáni tüdőem-
bólia! Nem egészen egy hét múlva már 
Gézáról érkezett hír formájában a jár-
ványrettenet: lélegeztetőgépen van, s ke-
vés a remény. Ami november 5-én, már 
az ő esetében is, végképp elvesztett élet-
esély lett. S ahogyan az emberi életben 
és sorsban lenni szokott: ki ahol kezdte, 
nem ott végzi, s  ki ahol végzi, nem ott 
kezdte! Ahogy a budapesti születésű, 
Arad neveltje Vekov Károly Kolozsvárott 
lelt végső nyugalmat, Kolozsvár szülöttje 
és neveltje, Szőcs Géza viszont nem, ha-
nem az anyaországi Piliscsabán.

De október 7-én még arra kért, írnék 
valamit emlékeimből Karcsiról a Nyugati 
Jelen számára, s  ő is megpróbál. Hiába 

próbáltam, mindössze annyit sikerült papírra vetnem, hogy Karcsit mint törté-
nészt és közéleti embert hogyan is láttam. Ám a közbejött veszteségek mindmáig 
lehetetlenné tették a folytatást. Erre, újabb felkérésre, csak most, 2021 márciu-
sában kerülhetett sor.

Mert igen, az ő történész élete és sorsa is azt bizonyította (sajnos már múlt 
időben!), hogy a történelemben nincsenek föltétlen szükségszerűségek, csak le-
hetőségek! S a történelem nem ismert része is történelem, sőt, a  történelem e 
részének nem ismerése is történelem! S ez volt a 20. század magyar szellemi és 
kulturális dilemmája! Mely a 21. században már jogosan szülte meg a kijelentés-
szerű kérdést: nem az a fontos, hogy milyen lesz a jövőnk, hanem hogy milyen 
lesz a múltunk. S nem lehetünk a jövő alakítói mindaddig, amíg a múlt vissza 
nem tér emlékezetünkbe! Jelenünk múltja és múltunk jelene pedig bizonyság 
arra, hogy a történelemnek nincsen vége, a megsemmisítő torzítás s a torzító 
megsemmisítés ellenére sem, mely tudatunkat oly sok időn át ostromolta. De ami 
nem sikerült a kommunista ideológiának, azt a liberális-globális kapitalizmus 
végezheti be a rendszerváltás után, azzal az ideológiai ízlésterrorral, mellyel az 

Vekov Károly (1947–2020)
Horváth László fényképe
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ilyen emlékezéskor is szembe kell néznünk. Mintha Karcsi állandó sorsválasztása 
is ehhez igazodott volna!

Karcsit valamikor a 80-as évek elején ismertem meg, amikor a bukaresti 
Kriterion könyvkiadó képviseletében Molnár Gusztávval és Bretter Györggyel 
egy székelykocsárdi író-olvasó találkozóra érkeztek. Feltűnt, hogy (csupán kísé-
rőként?) a közönség soraiban foglalt helyet, s nem a szerzők-szerkesztők ünnepi 
asztalánál. Ez a nyilvánvaló szerénysége a későbbiekben is megnyilvánult, s va-
lószínű, hogy akkor emiatt nem vált olyan szorossá kapcsolatunk, mint az előbb 
említett személyekkel. Persze nemcsak azt tudtam róla, hogy a Nicolae Iorga 
Történettudományi Intézet nemzetiségtörténeti osztályán, Demény Lajos irányí-
tásával dolgozik kutatóként (első sorsválasztása), hanem azt is, hogy a Limes Kör 
(mozgalom) tagja ő is, ugyanakkor a földrajzi távolság s az ideiglenesen lehetsé-
ges titoktartás is közrejátszott. Csak 1990 után vált szorosabbá és közvetlenebbé 
s alakult barátsággá, amikor az erdélyi magyar közéletben ő is szerepet vállalt, 
pontosabban amikor Kolozsvárra költözött Bukarestből (második sorsválasztá-
sa). A Szőcs Géza vezette főtitkári intézményt próbáltuk szervezni és működtet-
ni mindketten, ő sajtófigyelőként, én pedig kabinetfőnökként. Majd 1992 után, 
mindössze egy mandátum erejéig, 2000 és 2004 között együtt képviseltük a ko-
lozsvári magyarságot a román parlamentben (harmadik sorsválasztása). Komoly 
támogatóm, segítőm, szakmai és sorstársam volt a Bolyai Egyetem visszaállításá-
ért vállalt törvénytervezet összeállításában, a küzdelemben, nemcsak bukaresti, 
de brüsszeli mandátumaim idején is. De ugyanúgy a Wass Albert rehabilitációjá-
ért vállalt kiállásban is.

Mandátuma kitöltése után újabb sorsválasztás: a Brassai Sámuel Elméleti Lí-
ceum, majd a Római Katolikus Líceum tanára, utóbbinak igazgatója. Meghívott 
előadóként, Tonk Sándor elhunyta után, Bizánc történetét tanította a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetemen, 2004-től egyetemi docens, magiszteri kurzusok szer-
zője a középkor intézmény- és művelődéstörténetéről. Utóbbi éveiben, s nemcsak 
középkortörténészként, a 20. századi politikai perek hozzáférhető dokumentu-
mait kutatta (újabb sorsválasztás), különös tekintettel a magyar egyházak meg-
semmisítésére irányuló koncepciós periratokra (Márton Áron-, Szoboszlay-per). 
Kutatási eredményeit több előadásban és Erdély több városában ismertette, be-
mutatta. Egyetemi karrierének végét – jellemző módon egy kolozsvári sétája köz-
ben – egy titkársági telefonhívás jelentette, tudomására hozván, hogy attól a 
pillanattól nyugállományban van. 2012-ben talán (utolsó sorsválasztása) ezért is 
távozott Magyarországra. De tovább folytatta kutatói és történetírói munkáját. 
Utolsó megjelent könyve Szoboszlay Aladárról az Áldozatok és áldozottak című 
a Magyar Pen Klub kiadásában, melyet 2020-ban (Tófalvi Zoltánnal és Szőcs 
Gézával együtt) Csíkszeredában mutattak be. Ebből az alkalomból beszéltünk 
telefonon utoljára, amikor is a Demeter Béla életéről és hagyatékáról készülő 
monográfiára kérdezett rá (a D. B. Magyar Örökség Poszt Mortem díjának átadá-
sakor laudációjának egyes kitételeit kifogásoltam). És vitáink voltak egyes törté-
nelmi eseményekről s azok eszmei jelentőségéről is. A Szoboszlay-könyv kapcsán 
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például azzal kapcsolatosan, hogy a mozgalom egyik mártírjáról, Kónya István 
kézdivásárhelyi ügyvéd (aki hozzátartozóm volt) szerepéről hogyan vélekedett. 
De ezek inkább baráti pengeváltások voltak, melyeket sajnos már nem folytat-
hatunk! Hiszen én Hayden White (A történelem terhe) és Robin G. Collingwood 
(A történelem eszméje) elméletét elsajátítva és nyomdokain haladva vallottam és 
tartottam, hogy korunkban a történész terhe az, hogy a történelmi kutatások 
méltóságát olyan alapon kellene helyreállítani, amely összhangba hozza azokat 
a tágabb értelmiségi közösség céljaival és szándékaival, azaz oly módon alakít-
sa át a történelmi kutatásokat, hogy általuk a történész pozitív módon vegyen 
részt a jelennek a történelem terhe alól történő felszabadításában. Vagy ahogy 
Collingwood fogalmaz, a történetírás autonómiáját a politikától, de a természet-
tudománytól való függetlenségben is kellene biztosítani!

Végtelenül sajnálom, és fáj, hogy Vekov Károly legújabb sorsválasztásával s 
máris hiányolt, elmaradt munkáival ezt már nem tudja bizonyítani!

Kónya-Hamar Sándor
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Szászfenesi Leányvár–
Gorbó-gerinc

A szászfenesi Leányvár ikerdombjai már távolról csalo-
gatják a kirándulni vágyókat, hogy felfedezzék a sűrű erdeje 
áltatt rejtett 13. századi vár romjait. Talán kevesen tudják, 
de a településtől délre levő Várhegy tetején található a hajdani fenesi vár maradvá-
nya, amelyet 1282 előtt Péter erdélyi püspök építtetett a Szamos völgyében vezető út 
védelmére. A Leányvárként emlegetett erősség a középkori erdélyi püspökség egyik 
uradalmi központja volt, egészen a Budai Nagy Antal-féle 1437-es parasztfelkelésig, 
a ma látható romok viszont egy körsáncban, az általa körbefogott falmaradványban 
és egy eltömődött alagútféle mélyedésben ki is merülnek. A  túra kiindulópontja, 
a szászfenesi Leányvár lakónegyed megközelíthető az M21-es vagy M26-os buszok 
egyikével, az útvonal pedig gyerekbarát túrának is ajánlott.

Miután leszálltunk a buszról (1), elindulunk balra, átkelünk az úton, és nyom-
vonalunk alapján elindulunk felfele a dombon egy meredek ösvényen. Az erdő 
sarkához érve egy átjátszó torony mellett szép kilátás nyílik az egész községre, 
valamint a Kis-Szamos túlsó partja fölötti Hója-gerinc–szászfenesi Csiga-domb–

Bátori-hegy vonalára. A ge-
rincen haladva a Leányvár 
lakónegyed épületeire is le-
tekinthetünk, majd 600 m 
után egy hágóhoz érünk és 
keresztezünk egy földutat, 
amely átvezet a Leányvár 
lakónegyedből a szászfenesi 
Vár u. (str. Cetății), illetve az 
E60-as főút irányába. Hala-
dunk tovább egyenesen, rá-
térve egy keskeny ösvényre, 
amely egy villanypásztorral 
védett tanya mellett vezet el 
az erdő szélén. Rövid időn 
belül már az erdőben foly-
tatjuk utunkat, és egy sűrű 

növényzettel benőtt szakasz után a jól követhető gerincútra térünk. Első megál-
lónk a Leányvár nyugati, kisebb csúcsa, az úgynevezett Iker-hegy (552 m) (2), 
amelynek kilátópontjáról megpillanthatjuk az Árpád-csúcsot, a Kis-Magurát és 
a Havas-bükkét. A Várhegy-csúcsig valamivel több mint 600 m-t kell haladnunk 

A szászfenesi Leányvár. Fotó: Lőrincz Beáta
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kiváló erdei úton, az utolsó szakaszon pedig földbe vájt kis lépcsők segítenek a 
rövid, de meredek lejtő megmászásában. A Várhegy-csúcs (572 m) (3) oldalában 
már csak romok emlékeztetnek a hajdani erődítményre. Ha kedvünk tartja, telje-
sen megkerülhetjük a Várhegyet, most már a kolozsvári EKE által megtakarított 
szakasz is járható.

A kilátópontnál megpihenhetünk, elfogyaszthatjuk uzsonnánkat a kilátásban 
gyönyörködve, majd folytathatjuk utunkat Kolozstótfalu irányába. Eleinte még 
erdőben haladunk, majd nyílt terepen folytatjuk utunkat, 1,7 km után pedig út-
elágazáshoz érünk, ahol jobbra térünk, lefele haladva a falu feletti makadám-
úton. Kevesebb mint 300 m után újabb útelágazáshoz érünk (4), a Hágó (Hagău) 
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utcán letérünk balra a völgy irányába, hamarosan Kolozstótfalu aszfaltos főút-
jához érkezünk, majd jobbra haladunk tovább. Nagyjából 780 m után ismét út-
elágazás  (5), követjük balra a falu főutcáját. A következő elágazásnál (6), egy 
általában sáros földúton (Băra u.) feltérünk balra a műútról a domb irányába. 
Nagyjából 800 m után feltérünk egy földút-csomóponthoz (7) az erdő szélén, 
innen jobbra az EKE-forráshoz lehet eljutni, előre a Gorbó-völgyébe, balra pedig 
a Gorbó-gerincre, mi erre tartunk. Rövid idő után elhaladunk egy tanya mellett, 
majd 2,1 km után a Gorbó-gerincen egy kilátóponthoz érünk (8), ahonnan tisz-
ta időben akár a Ciblest és 
a Radnait is megpillanthat-
juk a távolban, emellett szép 
kilátás nyílik a Gyalui-ha-
vasokra és a Vlegyászára. 
Nagyjából 1 km után érint-
jük a Gorbó-tetőt (573 m) 
(9), ahonnan lepillantha-
tunk a szászfenesi betonren-
getegre, ezután már a völgy 
felé haladunk, és 700  m 
után megérkezünk egy for-
ráshoz/itatóhoz (10), ahol 
feltölthetjük kulacsainkat. 
Kevesebb mint 400 m után 
elhaladunk egy átjátszóál-
lomás mellett (11), innen le 
lehet ereszkedni a Gorbó-lakótelephez. Közel 420 m után leérünk a Gorbó-völgyi 
útra (12), innen eldönthetjük, hogy a monostori végállomáson (13b), vagy a Vivo 
parkolójában (13a) fejezzük be a túrát, mindkét pontig 1,7 km-t kell még gya-

logolnunk. Ha tetszett az útvonal, legközelebb 
ismerőseiteket, barátaitokat is csalogassátok ki a 
természetbe.

Pazar kilátás a Várhegyről. Fotó: Lőrincz Beáta

Túralejárás dátuma: 2021. március 26.
Túravezető: Csorba Anna
Időjárás, terep: napos idő, nedves terep
Útvonal hossza: 12,7 km
Teljes menetidő: 5 óra 51 perc
Mozgásidő: 3 óra 34 perc
Teljes szintemelkedés: 484 m
Teljes szintereszkedés: 505 m
Minimális tszfm.: 364 m
Maximális tszfm.: 576 m

Az útvonal gyerekbarát túrának is ajánlott!Várrom. Fotó: Lőrincz Beáta
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Posírozás

A nyersanyagoknak általában fűszeres, savanykás lében történő, rövid ide-
ig tartó, csak részleges vagy félig főzését jelöli e módszer. Ismeretes a tojás 
posírozása sós vízben kevés ecet hozzáadásával, vagy alkalmazhatjuk ezt az eljá-
rást sütőben is, halakat posírozva. A lassú főzés után visszamaradt léből sűrítés-
sel készíthetünk mártást ételünkhöz.

Hozzávalók:
• 2 db körte
• 5 dl áfonyalé
• fél citrom leve
• 2-3 vékony szelet 

gyömbér
• 1 csomag vaníliás cukor

Szezámmagos 
csirkemell 
posírozott 
körtével

A meghámozott körtéket főzzük lassú tűzön legtöbb negyed óráig annyi cit-
romos, gyömbéres, enyhén édesített áfonyalében, hogy a folyadék belepje őket. 
Fontos, hogy kemény körtével kell dolgozni, a túlérettek hamar szét fognak főni, 
nem maradnak szépen egyben. Készíthetünk mellé egészben sült csirkemellet, 
melyet sütés után felszeletelve, majd a szeleteket fekete szezámmagba forgatva 
még süssünk pár percig mindkét oldalukon. Köretként jól illik hozzá az egyszerű, 
sós vízben főtt quinoa.

Albert Bea
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Csupa hárombetűs szóval kell 
kitöltened a rejtvény függőleges 
oszlopait.
1. Egérbeszéd 2. Zokog 3. Ba-
golyfajta 4. Vágóeszköz 5. Al szunk rajta 6. Nem édes 
7. Fohász 8. Nem kevés 9. Nagyra nyit 10. Magot szór a 
földbe 11. Kerti szerszám 12. Tagadószó

Az első rejtvényben egy népszerű magyar író, a máso-
dikban pedig legismertebb mesehősének nevét találod. 
A Nemzet Művésze címmel és sok irodalmi díjjal kitün-
tetett költő, író, ifjúsági szerző Kisújszálláson született 
1936-ban és Budapesten hunyt el 2020-ban. Versesköte-
tei, gyermekregényei és mesekönyvei jelentek meg, de 
gyermekfi lm- és rajzfi lm-forgatókönyvet is írt. Erdély-
ben is kedvelt hősei: Mirr-Murr, A nagy ho-ho-horgász, 
Pom-Pom és Gombóc Artúr.

Olvasd össze a kezdőbetűket:
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„Midőn a jelenben élünk s a jövőért munkálunk, ne forduljunk el hidegen a múlttól, amelynek kö-
szönhetjük azt, amik vagyunk, amely jövendőnknek szilárd alapja, és ne feledjük, hogy a múlt drá-
ga vérrel szerzett szent örökséget hagyott ránk, amelyet könnyelműen ...” (Szabó Károly: Napló és 
tanulmányok; az idézet folytatása: vízsz. 1., függ. 16., vízsz. 21., vízsz. 33.)

VÍZSZINTES: 14. A 
rák ilyen állat 15. 
Formailag hibátlan,
repedésmentes 16. 
Színlelik 18. Szin-
te zöld! 19. Egy-
féle derékszíja 20. 
Székely is 23. Fél-
elem! 24. Mus kát-
li szirmok! 25. Rág-
csálnivaló (szleng) 
26. Költemény 28. 
A tea hatóanyaga 
30. Szökőár része! 
31. Előtag: keresz-
tül, túlsó 35. Meny-
nyei 36. Hangtalan 
energia! 37. Vala-
mely határvonal-
nál tovább 38. Ap-
ró kétszárnyú ro-
var 40. Kutya 41. 
Római császár volt 
(Marcus Cocceius) 
43. 2017-es fi lm Emma Watson és Tom 
Hanks főszereplésével 45. Európai Labdarú-
gó-szövetség (röv.) 47. Számszerű informá-
ció 48. Reformer teszi 49. Bőven ad, ereszt, 
áraszt 50. Királyi szék 52. Revolver, pisz-
toly (argó) 55. O sole … (sláger) 57. … Des-
cartes (francia fi lozófus, tudós) 59. Állóvíz 
60. Kopasz

FÜGGŐLEGES:  2. … Lane (Superman sze-
relme) 3. Római számok, összegük 1055 
4. Nagy, ormányos emlősállat 5. Rántás nél-
küli, sütőben készített babfőzelék 6. Petro-
zsény és Craiova folyója 7. Latin és 8. Hő-
erő-meghajtású hajó vagy mozdony 9. Kap-
csolatot szorosabbá tesz 10. Színültig 11. 

Tintacseppek! 12. Ilyen bútor és foglalkozás 
is van 13. Francia város Burgundia nyugati 
felén 17. Mázolófesték 22. Humorista, köl-
tő, zeneszerző, színész, dalszövegíró, a KFT 
együttes tagja (András) 24. … a bokorból 
(előcsalogatod) 27. Becézett Enikő 29. Na-
gyobb katonai egység 30. Akkumulátor-al-
katrész! 32. Hosszú idővel ezelőtt 34. Bizo-
nyos ideje 39. Kis patak 40. Spanyol és fran-
cia autójelzés 42. Páros ivótárs! 44. Udvari-
asságból együtt megy valakivel 46. Táplál-
ta vala 48. Az ENSZ környezetvédelmi prog-
ramja 49. … van rá (meg tudom indokol-
ni) 51. A torna lényege! 53. Budapesti sport-
klub 54. Ritka (román) 56. Indium vegyjele 
58. Nótasorok! 61. Részvénytársaság (röv.)

1

28

I

20

K

36

16

47

33

R

55

41

3

50

24

8

SZ

38

18

E

6

30

48

11

É

K
26

45

2

14

29

56

7

15

22

52

44

5

51

37

34

57

10

32

49

35

4

E

21

42

9

31

53

39

59

T

17

25

58

43

12

19

27

60

46

13

23

54

40

K

A

61

A

121SZEPTEMBER

KER
ESZTR

EJTV
ÉN

Y



2021–2022
OKTóBER122

K
A

LE
N

DÁ
R

IU
M

Október Mindenszent hava. Magvető 
hava. Őszhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

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

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias. 
Malvin – germán eredetű; jelenté-
se: a jog barátja.

1 120 éve adták át az ideg- és elmegyógyászati klinika 
hét épületét.
110 éve az Erdélyi Nemzeti Múzeum számára az 
állam bérbe vette a Bástya utca–Karolina tér sarkán 
álló Petrichevich–Horváth-házat.

2 Szombat Örs, Petra 
Szt. Őrzőangyalok

Petra – 1. héber–görög–latin 
 eredetű; jelentése: kőszikla;  
2. a Petronella önállósult 
becézője.

2 260 éve hunyt el Rodostón Zágoni Mikes Kelemen 
író, II. Rákóczi Ferenc kamarása (* Zágon, 1690. 
augusztus).
75 éve létesítették az Erdélyi Magyar Művészeti 
Vezérfelügyelőséget, színházi, zenei és népművészeti 
osztállyal.

3 Vasárnap Apor, Helga, Jozefa Apor – magyar eredetű; jelentése: 
bizonytalan. 
Jozefa – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

3 135 éve kezdte meg működését a kolozsvári Kirá-
lyi Javítóintézet 60 növendékkel, ez volt a korabeli 
ország második ilyen intézménye.

4 Hétfő Ferenc, Hajnalka 
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4 190 éve avatták fel a Főtéren az I. Ferenc és felesége, 
Karolina Auguszta látogatásának emléket állító dom-
borműves oszlopot.
125 éve nyílt meg a Farkas utcában az Állami Polgári 
Leányiskola (napjainkban a telken az Emil Racoviţă 
Líceum működik).

5 Kedd Attila, Aranka, Aurél, Aurélia, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk. 
Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítőképzős 
származéka.  
Aurél, Aurélia – latin eredetű; 
jelentése: aranyos.

5 170 éve született Kolozsváron Ditrói Mór színész, 
rendező († Budapest, 1945. február 16.).
95 éve hunyt el Budapesten Jászai Mari színésznő 
(* Ászár, 1850. február 24.).
80 éve Széchenyi-emlékünnepségeket rendeztek Ko-
lozsváron „a legnagyobb magyar” születése 150. év-
fordulója alkalmából; az EMKE visszaállíttatta a 
nevét viselő térre a megtalált Széchenyi-szobrot.

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

Kadosa – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen. 
Renáta – latin eredetű; jelentése: 
újjászületett.

6

7 Csütörtök Amália 
Rózsafüzér királynője

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

7 110 éve indult a magyar színház Janovics Jenő vezet-
te magyar drámatörténeti sorozata.

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

Koppány – török–magyar eredetű; 
jelentése: méltóságnév. 
Magor – magyar eredetű, jelenté-
se: magocska, gabonaszem.

8
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1 Péntek Andrea, Malvin 
Lisieux-i Kis Szt. Teréz

Andrea – görög–latin eredetű; 
jelentése: férfi, férfias. 
Malvin – germán eredetű; jelenté-
se: a jog barátja.

1 120 éve adták át az ideg- és elmegyógyászati klinika 
hét épületét.
110 éve az Erdélyi Nemzeti Múzeum számára az 
állam bérbe vette a Bástya utca–Karolina tér sarkán 
álló Petrichevich–Horváth-házat.

2 Szombat Örs, Petra 
Szt. Őrzőangyalok

Petra – 1. héber–görög–latin 
 eredetű; jelentése: kőszikla;  
2. a Petronella önállósult 
becézője.

2 260 éve hunyt el Rodostón Zágoni Mikes Kelemen 
író, II. Rákóczi Ferenc kamarása (* Zágon, 1690. 
augusztus).
75 éve létesítették az Erdélyi Magyar Művészeti 
Vezérfelügyelőséget, színházi, zenei és népművészeti 
osztállyal.

3 Vasárnap Apor, Helga, Jozefa Apor – magyar eredetű; jelentése: 
bizonytalan. 
Jozefa – héber eredetű; jelentése: 
Jahve + gyarapítson.

3 135 éve kezdte meg működését a kolozsvári Kirá-
lyi Javítóintézet 60 növendékkel, ez volt a korabeli 
ország második ilyen intézménye.

4 Hétfő Ferenc, Hajnalka 
Assisi Szt. Ferenc

Ferenc – francia–latin eredetű; 
jelentése: francia.

4 190 éve avatták fel a Főtéren az I. Ferenc és felesége, 
Karolina Auguszta látogatásának emléket állító dom-
borműves oszlopot.
125 éve nyílt meg a Farkas utcában az Állami Polgári 
Leányiskola (napjainkban a telken az Emil Racoviţă 
Líceum működik).

5 Kedd Attila, Aranka, Aurél, Aurélia, 
Placid

Attila – gót eredetű; jelentése: 
szeretett apánk. 
Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítőképzős 
származéka.  
Aurél, Aurélia – latin eredetű; 
jelentése: aranyos.

5 170 éve született Kolozsváron Ditrói Mór színész, 
rendező († Budapest, 1945. február 16.).
95 éve hunyt el Budapesten Jászai Mari színésznő 
(* Ászár, 1850. február 24.).
80 éve Széchenyi-emlékünnepségeket rendeztek Ko-
lozsváron „a legnagyobb magyar” születése 150. év-
fordulója alkalmából; az EMKE visszaállíttatta a 
nevét viselő térre a megtalált Széchenyi-szobrot.

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

Kadosa – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen. 
Renáta – latin eredetű; jelentése: 
újjászületett.

6

7 Csütörtök Amália 
Rózsafüzér királynője

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

7 110 éve indult a magyar színház Janovics Jenő vezet-
te magyar drámatörténeti sorozata.

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

Koppány – török–magyar eredetű; 
jelentése: méltóságnév. 
Magor – magyar eredetű, jelenté-
se: magocska, gabonaszem.

8
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9 Szombat Dénes, Elemér 
Szt. Dénes, Leonárdi Szt. János

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

9 100 éve országos ünnepség keretében megtartották 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem szegedi 
tanévnyitóját.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Vasárnap Bendegúz, Gedeon 
Borgia Szt. Ferenc

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló.

10

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

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája.

11

12 Kedd Edvin, Miksa, Rezső Edvin – germán eredetű; jelenté-
se: az örökös barátja. 
Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

12 130 éve Kolozsvárra érkezett Munkácsy Mihály.

13 Szerda Ede, Edgár, Kálmán Ede – az Edvárd német rövidülé-
séből önállósult. 
Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék.

13 345 éve született Gyulafehérváron II. Apafi Mihály 
fejedelem († Bécs, 1713. február 1.).
50 éve hunyt el Marosvásárhelyen Kemény János író 
(* Pittsburgh, 1903. szeptember 5.).

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

Helén – a Heléna angol és francia 
formájából, jelentése: nap, hold. 
Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

14 75 éve nyitották meg az Állami Magyar Zene- és 
Színművészeti Főiskolát.

15 Péntek Teréz, Terézia 
Avilai Nagy Szt. Teréz

Teréz, Terézia – görög eredetű; 
jelentése: hőség, forróság, nyár, 
aratás, szüret, vadászni.

15 245 éve a piaristák ünnepélyesen átvették a kolozs-
vári katolikus tanintézet vezetését.
65 éve Kolozsváron tett látogatást Tamási Áron.

A szüret kezdete.

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

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

16

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

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas. 
Szilamér – magyar eredetű; jelen-
tése: ivadék, sarj, leszármazott.

17

18 Hétfő Ambrus, Lukács, Szidónia 
Szent Lukács evangélista

Ambrus – görög eredetű; jelenté-
se: halhatatlan. 
Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

18 410 éve Báthory Gábor külön adománylevelet adott 
a reformátusoknak az óvári templomra, és beiktatta 
őket e tulajdonba.

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

Ferdinánd – germán eredetű; 
jelentése: béke + merész.

19 90 éve hunyt el Kolozsváron Szentgyörgyi István 
színész, rendező (* Diósjenő, 1842. február 20.).

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

Iringó – magyar eredetű; jelenté-
se: a növény maga.

20
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9 Szombat Dénes, Elemér 
Szt. Dénes, Leonárdi Szt. János

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

9 100 éve országos ünnepség keretében megtartották 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem szegedi 
tanévnyitóját.

Déneskor ha esik,  
esős lesz tavaszig.

10 Vasárnap Bendegúz, Gedeon 
Borgia Szt. Ferenc

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló.

10

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

Gyöngyi – a Gyöngyvér becézett 
formája.

11

12 Kedd Edvin, Miksa, Rezső Edvin – germán eredetű; jelenté-
se: az örökös barátja. 
Rezső – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen.

12 130 éve Kolozsvárra érkezett Munkácsy Mihály.

13 Szerda Ede, Edgár, Kálmán Ede – az Edvárd német rövidülé-
séből önállósult. 
Kálmán – török–magyar eredetű; 
jelentése: maradék.

13 345 éve született Gyulafehérváron II. Apafi Mihály 
fejedelem († Bécs, 1713. február 1.).
50 éve hunyt el Marosvásárhelyen Kemény János író 
(* Pittsburgh, 1903. szeptember 5.).

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

Helén – a Heléna angol és francia 
formájából, jelentése: nap, hold. 
Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

14 75 éve nyitották meg az Állami Magyar Zene- és 
Színművészeti Főiskolát.

15 Péntek Teréz, Terézia 
Avilai Nagy Szt. Teréz

Teréz, Terézia – görög eredetű; 
jelentése: hőség, forróság, nyár, 
aratás, szüret, vadászni.

15 245 éve a piaristák ünnepélyesen átvették a kolozs-
vári katolikus tanintézet vezetését.
65 éve Kolozsváron tett látogatást Tamási Áron.

A szüret kezdete.

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

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

16

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

Rudolf – német eredetű; jelentése: 
dicső farkas. 
Szilamér – magyar eredetű; jelen-
tése: ivadék, sarj, leszármazott.

17

18 Hétfő Ambrus, Lukács, Szidónia 
Szent Lukács evangélista

Ambrus – görög eredetű; jelenté-
se: halhatatlan. 
Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő.

18 410 éve Báthory Gábor külön adománylevelet adott 
a reformátusoknak az óvári templomra, és beiktatta 
őket e tulajdonba.

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

Ferdinánd – germán eredetű; 
jelentése: béke + merész.

19 90 éve hunyt el Kolozsváron Szentgyörgyi István 
színész, rendező (* Diósjenő, 1842. február 20.).

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

Iringó – magyar eredetű; jelenté-
se: a növény maga.

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

Tünde – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a tündér szóból. 
Zselyke – hun–székely-magyar ere-
detű, jelentése: folyó, patakocska.

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

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős. 
Szörény – a Szeverin származéka.

22 210 éve született Doborján Liszt Ferenc zeneszerző, 
zongoraművész († Bayreuth, 1886. július 31.).

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

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

23 465 éve a főtéri templomban fogadták Erdély rendjei 
a Lengyelországból visszatérő Izabella királynét és 
János Zsigmondot.

24 Vasárnap Armelka, Rúben, Ráhel, Salamon 
Claret Szt. Antal Mária

Rúben – héber eredetű; jelentése: 
nézzétek, egy fiú! 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány. 
Salamon – héber eredetű; jelenté-
se: békés, szelíd.

24 80 éve hunyt el Kolozsváron Reményik Sándor költő 
(* Kolozsvár, 1890. augusztus 30.).
65 éve a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet 
diákszövetsége közgyűlést tartott, amelyen – a 
magyarországi események hatására – öt pontban 
foglalták össze követeléseiket; a szervezőket másnap 
letartóztatták.

25 Hétfő Bianka, Blanka, Vilma 
Szt. Mór

Bianka, Blanka – középlatin–spa-
nyol eredetű; jelentése: fényes, 
ragyogó, tiszta.

25 105 éve Kolozsvárra érkezett Károly Ferenc József 
trónörökös és felesége, Zita főhercegasszony.

26 Kedd Demeter, Döme, Dömötör Demeter, Döme, Dömötör – gö-
rög–szláv eredetű; jelentése: 
Démétérnek, a föld istennőjének 
ajánlott. 

26 Ha szelet fúj Demeter,  
a tél hóval temet el.

27 Szerda Ellák, Szabin, Szabina Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.

27

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

Júdás – görög–latin eredetű, 
jelentése: magasztal, dicsőít + 
Isten, aki van

28 Ha megjött Simon, Júdás,  
jaj neked már inges, 
gatyás!

29 Péntek Jenő, Melinda, Nárcisz, Szilárd Jenő – magyar eredetű; jelentése: 
a hatodik magyar honfoglaló törzs 
neve. 
Nárcisz – görög eredetű; jelentése: 
a virág maga.

29 115 éve a Törökországból hazahozott Rákóczi-ham-
vak kassai újratemetésének napján a kolozsvári egye-
temen és valamennyi iskolában emlékünnepségeket 
tartottak.

30 Szombat Alfonz, Kolos Kolos – német–latin–magyar ere-
detű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

30 120 éve a városi tanács az építendő Tanítók Háza ré-
szére kiadta a Hunyadi téren lévő tüzéristálló telkét.

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

Farkas, Wolfgang – magyar erede-
tű; jelentése: farkas. 
Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

31
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21 Csütörtök Orsolya, Tünde, Zselyke, Zsolt 
IV. Bold. Károly

Tünde – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a tündér szóból. 
Zselyke – hun–székely-magyar ere-
detű, jelentése: folyó, patakocska.

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

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

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős. 
Szörény – a Szeverin származéka.

22 210 éve született Doborján Liszt Ferenc zeneszerző, 
zongoraművész († Bayreuth, 1886. július 31.).

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

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

23 465 éve a főtéri templomban fogadták Erdély rendjei 
a Lengyelországból visszatérő Izabella királynét és 
János Zsigmondot.

24 Vasárnap Armelka, Rúben, Ráhel, Salamon 
Claret Szt. Antal Mária

Rúben – héber eredetű; jelentése: 
nézzétek, egy fiú! 
Ráhel – héber eredetű; jelentése: 
bárány. 
Salamon – héber eredetű; jelenté-
se: békés, szelíd.

24 80 éve hunyt el Kolozsváron Reményik Sándor költő 
(* Kolozsvár, 1890. augusztus 30.).
65 éve a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet 
diákszövetsége közgyűlést tartott, amelyen – a 
magyarországi események hatására – öt pontban 
foglalták össze követeléseiket; a szervezőket másnap 
letartóztatták.

25 Hétfő Bianka, Blanka, Vilma 
Szt. Mór

Bianka, Blanka – középlatin–spa-
nyol eredetű; jelentése: fényes, 
ragyogó, tiszta.

25 105 éve Kolozsvárra érkezett Károly Ferenc József 
trónörökös és felesége, Zita főhercegasszony.

26 Kedd Demeter, Döme, Dömötör Demeter, Döme, Dömötör – gö-
rög–szláv eredetű; jelentése: 
Démétérnek, a föld istennőjének 
ajánlott. 

26 Ha szelet fúj Demeter,  
a tél hóval temet el.

27 Szerda Ellák, Szabin, Szabina Ellák – hun eredetű; jelentése 
ismeretlen.

27

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

Júdás – görög–latin eredetű, 
jelentése: magasztal, dicsőít + 
Isten, aki van

28 Ha megjött Simon, Júdás,  
jaj neked már inges, 
gatyás!

29 Péntek Jenő, Melinda, Nárcisz, Szilárd Jenő – magyar eredetű; jelentése: 
a hatodik magyar honfoglaló törzs 
neve. 
Nárcisz – görög eredetű; jelentése: 
a virág maga.

29 115 éve a Törökországból hazahozott Rákóczi-ham-
vak kassai újratemetésének napján a kolozsvári egye-
temen és valamennyi iskolában emlékünnepségeket 
tartottak.

30 Szombat Alfonz, Kolos Kolos – német–latin–magyar ere-
detű; jelentése: iskolához tartozó, 
tanító, tanuló.

30 120 éve a városi tanács az építendő Tanítók Háza ré-
szére kiadta a Hunyadi téren lévő tüzéristálló telkét.

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

Farkas, Wolfgang – magyar erede-
tű; jelentése: farkas. 
Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó.

31
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Az „1848–49. Országos Ereklye-Múzeum 
Kolozsvárt”

Az osztrák–magyar kiegyezést követő évtizedek nyugodt, békés politikai lég-
körében kedvező feltételek születtek az 1848‒49-es magyar forradalom és sza-
badságharc eseményeire való emlékezésre, évfordulóinak megünneplésére, tár-
gyi emlékeinek, dokumentumainak gyűjtésére.

Kolozsváron „az 1873 óta működő Március 15-i Állandó Bizottság […] szer-
vezte meg évről évre a magyar szabadságharc évfordulós ünnepségeit”.1 Ugyanez 
a bizottság mondotta ki – az 1891. február 15-i gyűlésén – egy ereklyemúzeum 
megalakulásának szükségességét is. Ennek érdekében még ugyanazon évben, 
a  történelmi Magyarországon „legelőször”, létrejött az „Országos Történelmi 
Ereklye-Múzeum Kolozsvárt” elnevezésű egyesület „a magyar önvédelmi harcra 
vonatkozó emléktárgyak összegyűjtésére és a nemzet számára azok kegyeletes 
megőrzésére, szemlélhetővé tételére”.

Mindez egy 1896-ban kiadott, az  egyesület addigi tevékenységét bemutató 
Emlékkönyv a Kolozsvári Országos Történelmi Ereklye-Muzeum milleniumi ünnepi 
közgyűléséről s a vértanuk emlékének felszentelési ünnepélyéről című kiadványban 

 1 Vö. Gaal György: A 110 éves EMKE. Művelődés, 8–9., 1995, 19., még: 1848–49. Történelmi 
Lapok, 1892. július 1., 124.

Az 1848-i unióországgyűlés 
csengője

Kossuth Lajos teafőzőjeKossuth Lajos pohara 
ezüstkannában
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olvasható.2 Az  egyesület alapszabályaira vonatkozó fejezetben az alábbi célki-
tűzések szerepeltek: „az 1848-49[-es] magyar szabadságharcra vonatkozó erek-
lyék, iratok, történelmi adatok összegyűjtése és azoknak Kolozsvárt állandó elhe-
lyezése, nyilvánosságra való berendezése és megőrzése; továbbá a hazafias érzés 
ápolása és fenntartása”.3

Még 1891 februárjában elhangzott az első felhívás is a nemzethez „a múzeum 
létesítése érdekében való közreműködésre”. Az  egész országban nagy népsze-
rűségnek örvendő eszmének köszönhetően „már [az említett év] márc[ius] 15. 
ünnepély alkalmára egy egész csoport ereklye és irat érkezett be, jeléül annak, 
hogy a gondolat testet ölthet”.4 Mi több, követőkre is talált. 1891 nyarán Buda-
pesten,5 a későbbiekben pedig, 1892. október 6-án Aradon6 is kiállításra kerültek 
szabadságharcos relikviák.

Visszatérve a kolozsvári Ereklye-Múzeum Egyesület tevékenységére, a  már 
említett Emlékkönyv 1896-os vagy egy későbbi, 1902-es kiadásában, valamint az 
ereklyemúzeum – 1891–1903 között – havonta kétszer megjelenő, 1848‒49. Tör-
ténelmi Lapok című hivatalos közlönyének számaiban könnyen nyomon követhe-
tő az a tény, hogy az intézmény egész fennállása idején legfontosabb feladatának 
a gyűjtemény gyarapítását és a szabadságharcra vonatkozó publikációk megje-
lentetését tartotta. Tette mindezt annak érdekében, hogy a nemzet öntudatában 
ébren tartsa az 1848–49-es forradalom eseményeinek emlékezetét, és ugyanak-
kor „szélesebb körű akcióra tegyék képessé a múzeumot”.7

Az 1848‒49. Történelmi Lapok szerkesztője Kuszkó István, az ereklyemúze-
um igazgató őre volt. A szerkesztőbizottságban és a munkatársak között továb-
bá olyan neves személyiségek szerepeltek, mint Deáky Albert, Kőváry László és 
Finály Henrik, valamint Jakab Elek, Jókai Mór, Benedek Elek, Pulszky Ferenc, 
id. Szinnyei József, Gyalui Farkas, Hory Béla, Gyarmathy Zsigmondné, és még so-
rolhatnánk „a nemzet jobbjait”, akik „rokonszenvvel kísérték és támogatásukban 
részesítették” a lap megjelenését.8

A  hírlap igazi küldetésének érezte id. Szinnyei József azon elképzelésének 
megvalósítását is, „miszerint »Pantheona« lesz az 1849‒49-beli honvédeknek. 
Közli a szabadságharcbeli honvédek történelmi visszaemlékezéseit, arcképeit, 

 2 Emlékkönyv… (1896). Összeállította Kuszkó István, Kolozsvár, 1896. Az egyesület célki-
tűzéseiről lásd e kötet 133–141. oldalait: A Kolozsvári Orsz. Történelmi Ereklye-Muzeum-
Egyesület Alapszabályai.

 3 Uo. 135.
 4 Uo. 10.
 5 A budapesti ereklyemúzeumról és megalapítójáról, Kreith Béláról lásd: 1848–49. Történel-

mi Lapok, 1892. szeptember 15., 181–191.; 1848–49. Történelmi Lapok, 1892. november 1., 
217.

 6 Az aradi Kölcsey-egyletről és ereklyemúzeumról lásd például: 1848–49 Történelmi Lapok, 
1892. november 1., 217.

 7 Emlékkönyv… (1896), 12.
 8 1848‒49. Történelmi Lapok, 1892. július 1., 113.
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életrajzait stb.”9 A lapban megjelenő fényképeket illetően pedig az is ismeretes, 
hogy „a honvédek levétele körül elévülhetetlen érdemeket szereztek a Dunky fi -
vérek, kik több százra menő arcképet készítettek el a kolozs megyei és a szolnok-
doboka megyei honvédekről díjmentesen. Kívülök Muschalek Brassóban, Botár 
K. Tordán buzgólkodott a képek levétele körül.”10

Az előbbiekben bemutatott tevékenységek mellett az Ereklye-Múzeum Egye-
sület országos jellegű megmozdulásokat is kezdeményezett. Feladatai között sze-
repeltek a forradalommal kapcsolatos megemlékezések (március 15., a Kossuth 
Lajos vagy az aradi vértanúk emlékezetét fenntartó ünnepek) megrendezése, 
egy honvédmenedékház létesítése Kolozsvárott és más honvédsegélyezési tevé-
kenységek (például nyugdíjak kiutalása) megszervezése, a Vasvári-Kör Egyesület
megalapítása, emléktáblák felállítása és különböző, „a hazafi as érzés ápolására” 
irányuló „társas estélyek” lebonyolítása.11

A tulajdonképpeni múzeumot az akkor még létező Széchenyi téri Tornavívoda 
emeleti termeiben helyezték el, ünnepélyes megnyitására pedig Kossuth Lajos 
születésének 90. évfordulója napján került sor. Valójában azonban nem 1892. 

 9 1848‒49-iki Történelmi Tárcza-Napló 1894. márcz. 15-ike emlékére. Összeállította Kuszkó 
Istvánné Tokaji Irma. (Nyolcadik, bővített kiadás). 1848–49. Történelmi Lapok kiadványa, 
Kolozsvárt, 1894.

 10 Emlékkönyv, 15–16.
 11 Uo. 18–26.

Killyéni András gyűjteményéből
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szeptember 19-én, hanem szeptember 18-án, amint az 1848‒49. Történelmi La-
pok 1892. szeptember 15-i, ünnepi számában olvasható.12

Az Ereklyemúzeum kiadványaiból világosan kitűnt az is, hogy a múzeumba 
érkező tárgyakat az alábbi kategóriákba lehetett csoportosítani: szabadságharc-
beli pénzek, ereklyék, proklamációk, életrajzok, arc- és csataképek, kéziratok, 
könyvek, „a nagy napok eseményeit” megörökítő 1848‒49-beli hírlapok és „je-
lenlegi hírlapok”.13

1903-ban az Ereklyemúzeum vezetését Sándor József, a múzeum egyik alapí-
tó tagja vette át, aki az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapító-szerve-
ző főtitkára is volt.14

Egy ugyanazon évben megjelent Kolozsvár-útikönyv szerint a gyűjtemény 
még mindig az eredeti székhelyén (a Széchenyi téri Tornavívodában) volt láto-
gatható.15 Csakhogy „a közhatalomváltozás után a tornavívodában román népraj-
zi múzeumot rendeztek be, s hosszas utánjárás eredményeként a Mátyás király 
szülőházban kaptak két helyiséget az ereklyemúzeum részére”.16

Egyébként az Ereklyemúzeum egy 1894-es kiadványa17 is megemlíti, hogy 
már megalakulásakor azt tervezték, hogy ennek „végleges elhelyezése Kolozs-
várt, az ó-várban levő »Mátyás király születési házában«” történjen. „Ez emele-
tes épületbe a múzeummal kapcsolatosan 1848‒49-iki honvéd menedékházat is 
tervez a múzeum egyetértőleg a kolozs megyei és kolozsvári honvéd-egylettel, 
az  erdélyi részekben élő szabadságharci honvédek részére”. Ebbe az épületbe 
szándékoztak „a Mátyás király ereklyéket” is összegyűjteni és „legilletékesebb 
helyére, saját házába” helyeztetni.18

A szabadságharcos relikviákat 1925-ben költöztették át a Tornavívoda épüle-
téből Mátyás király szülőházába. A költöztetést és a múzeum „1925. október 11-i 
ünnepélyes megnyitóját” Sándor József vezette, aki „beszédében utalt rá, hogy a 
helyiségekben szűkösen fér el a sok anyag, de így is köszönet illeti a várost, hogy 
nem feledkezett meg a védnöki tisztségéről […].19

Az Ereklyemúzeum 20. század eleji működését egy 1929-es Erdélyi lexikon, 
valamint egy 1934-es Erdélyi monográfia is megemlíti: „Ereklye Múzeum. Kolozs-
várt alakult 1892-ben. A függetlenségi harc idejéből [származó] érmek, ereklyék, 

 12  1848–49. Történelmi Lapok, 1892. szeptember 15., 192–193, 196, 197; 1848‒49. Történelmi 
Lapok, 1892. október 15., 216, 218.

 13 Lásd például: Emlékkönyv… (1896), 13–19.
 14 Gaal: i. m., 19.
 15 Vö. Vezető Kolozsvár városában. Szerk.: Riegler Gusztáv és Filep Gyula, Kolozsvár, 1903, 29.
 16 Gaal: i. m., 19.
 17 Lásd az 1848-49-iki Történelmi Tárcza-Napló 1894. márcz. 15-ike emlékére…, 11.
 18 Uo.
 19 Gaal: i. m., 19. Sándor József szerepéről az Ereklye-múzeum gyűjteményének óvásában, 

megőrzésében, többszöri költöztetésében lásd még Gaal György: Sándor József, az EMKE 
alapítója. Művelődés, 7, 2010, 4.
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proklamációk, képek, kéziratok, könyvek és 1848-49-es hírlapok őríztetnek 
benne.”20

Bővebb adatokkal szolgál egy 1933-as, valamint egy 1941-es kiadvány.
Az  Orosz Ferenc összeállításában és az EKE  kiadásában 1933-ban megje-

lent, Cluj–Kolozsvári kalauz és címtárban Mátyás szülőházának ismertetésekor 
sor került az Ereklyemúzeum bemutatására is. „Az udvar hátsó részén az 1050 
tárgyból álló 1848–49-es Történelmi és ereklye muzeum van elhelyezve” – írja 
Orosz. „Első termében nevezetesebbek Bem kulacsa, forgója és gyufatartója, 
több Damjanich és Vasváry ereklye és a Vasváry-kápolna modellje, Kun Kocsárd 
gróf faragott kis fapohara, egy öntött vaságyú, számos ágyúgolyó, honvédfa-
ragvány, pecsétnyomók, bilincsek, arcképek és a 13 aradi vértanú életnagyságú 
plaketje, valamint bitófáinak darabjai. Második terme a honvéd pantheon, me-
lyet 1848/49-es honvédek és nemzetőrök fényképei, ruhái, fegyverei és katonai 
felszerelései töltenek meg. Itt van a Kossuth bankók gyűjteménye, Kossuth Lajos 
egyik turini asztala, Leiningen gróf íróasztala és Klapka komáromi parancsköny-
ve és a kiáltványok, okmányok nagy tömege.”21

Az 1941-es Kolozsvári útmutató szerzője, Ferenczi Sándor főgimnáziumi tanár, 
aki az Erdélyi Kárpát-Múzeumhoz, vagyis Mátyás király szülőházába, „az udvar 
hátsó részébe” átkerült Ereklyemúzeum gyűjteményéről írva azt is megemlíti, 
hogy 1934-ben történt meg mindkét múzeum város általi „kilakoltatása”. Ennek 

 20 Ugyanaz a szöveg mind a kettőben: Erdélyi lexikon. Szerkesztette: Osvát Kálmán. Oradea-
Nagyvárad, 1929, Satu-Mare (Szatmár), 1928, 85; Erdélyi monográfi a. Szerk.: Várady Ala-
dár és Berey Géza, Satu-Mare, 1934, 114.

 21 Vö. Cluj–Kolozsvári kalauz és címtár. Összeállította Orosz Ferenc. Az EKE kiadása, 1933, 45.

Kossuth Lajos pohara aranyozott ezüst serlegben
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következtében számos múzeumi tárgy – főként az Erdélyi Kárpát-Múzeumé – 
átkerült a román néprajzi múzeumba, az Ereklye-Múzeum gyűjteményét pedig 
elcsomagolták és „pincehelyiségekben” tartották.22

Az Ereklyemúzeum ilyetén nehézségeiről egy 1943-ban megjelent Orosz End-
re dolgozatban is olvashatunk. Az 1942-ben Kolozsváron megrendezett 1848–49-
es történelmi kiállítást felidézve, Orosz részletesen beszámolt a múzeum addigi 
tevékenységéről, és szólt jövőbeni helyzetéről. Szerinte örvendetes lenne, hogy 
ez „a félszázad óta már meglevő, a román uralom alatt betiltott és a bekövet-
kezett világháborús viszonyok miatt mindmáig árván maradt…” intézmény to-
vábbra is „Kolozsvár szab. kir. város patronátusa alatt [álló] önálló intézmény 
maradjon …”23

Amint a fentiekben is olvashattuk, az 1930-as években (1934-ben?) az Erek-
lyemúzeumot, sajnálatos módon, bezáratták. „Ekkor már egyetlen »gazdája« Sán-
dor József volt, aki két nagy ládába csomagoltatta anyagát, s az EMKE főtitkári 
hivatalába vitette. A legérdekesebb tárgyakat ott ki is állította.”24

Az 1941–1949 közötti években az Ereklyemúzeum gyűjteményéről továbbra 
is az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület intézkedett, a  tárgyakat pedig 
(1942- és 1945-ben) különböző – az 1848–49-es forradalommal és szabadság-
harccal kapcsolatos – kiállítások megszervezésére, azok anyagául használták.

Az  1945-ös kiállítást az Erdélyi Múzeum folyóirat ötvenedik kötetének egy 
tanulmányában Entz Géza művészettörténész is méltatta, azt is megemlítve, 
hogy „Az EMKE azonban nemcsak e kiállításról gondoskodott, hanem arról is, 
hogy a Történelmi Ereklye-Múzeum évtizedeken át gyűjtött és – sajnos – már 

 22 Vö. Dr. Ferenczi Sándor: Kolozsvári útmutató, Kolozsvár, 1941, 68.
 23 Orosz Endre: A 48-as ereklyék ápolása című dolgozata 1943-ban jelent meg a 48-as Erdély 

zsebkönyvben (Kolozsvár). Lásd 106–109.
 24 Gaal: A 110 éves EMKE…, 19.

Kossuth-
gyászkokárda

Vasvári Pál-szalagjelvény Kossuth-képes 
gyászjelvény
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re méltó elhelyezést nyerjen. Ezért a Teleki Pál 
utca 8. számú házának emeletét átalakíttatta 
a Múzeum céljaira, az  eddig elcsomagolt tár-
gyakat, iratokat, képeket és szobrokat szak-
emberek által elrendeztette, és október 6-án 
a három változatosan és csinosan berendezett 
termet megnyitotta a közönség számára.”25

A második világháború után (ismét a román 
államban), a kommunista hatalomátvétel és az 
1948–1949-ben bekövetkező államosítás során 
a Mátyás király szülőháza szomszédságában 
lévő, Teleki Pál (mai Roosevelt) utca 8. szám 
alatti épület az újonnan létesült Ion Andreescu 
Képzőművészeti Intézet tulajdonába ment át. 
Az Ereklyemúzeum anyagának pedig újra köl-
töznie kellett. A  gyűjteményt a Farkas (mai 
Kogălniceanu) utca 8. szám alatti Nemes-ház 

hátsó traktusába helyezték át, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának későbbi 
épületrészébe, ahol majd az ’50-es években a Román Akadémia Történeti Levél-
tára fog működni. Mindezen tényekért köszönettel tartozom Starmüller Géza 
nyugalmazott muzeológusnak és más helybéli történész szakembernek – mint 
például a néhai Kiss András és Dani János levéltárosoknak, valamint Maria 
Mirel, Eugenia Glodariu és Papp Ferenc muzeológusoknak.

Az 1960-as évek elején a gyűjtemény tovább vándorolt. A szabadságharcos 
emléktárgyak a Szabók bástyájába kerültek, egy várostörténeti múzeum léte-
sítése céljából.26 Ez a terv azonban nem valósult meg, és több mint másfél évti-
zed után, 1976-ban az Ereklyemúzeum gyűjteményének egy része a kolozsvári 
történelmi múzeum (a jelenlegi Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum – ENTM) 
kezelésébe került.

Ebből az egész hosszú (több mint fél évszázadnyi) és viszontagságos időszak-
ból az Ereklyemúzeum tárgyairól csak két olyan közvetlen kimutatás maradt 
meg, melyek a jelenlegi kolozsvári történelmi múzeum iratgyűjteményében ta-
lálhatók. Egyik egy leltár 1949-ből, a másik egy 1976-ban készült szükségjelen-
téshez csatolt lista a Szabók bástyájában elhelyezett tárgyak átvételéről.

Az  1949. február 18-i keltezésű, magyar nyelvű leltár összesen 658 té-
telt, vagyis majdnem ugyanannyi műtárgyat tartalmazott. 1949-ben az 

 25 Entz Géza: Négy történelmi kiállítás Kolozsvárt, Erdélyi Múzeum, L. kötet, 1945, 1–2 füzet, 
277–279.

 26 Lásd a kolozsvári történelmi múzeum irattárában lévő két, 1960. augusztus 20-ról és 22-
ről keltezett jegyzőkönyvet az egyrészről a Kolozsvári Néptanács és a Kolozs megyei Mi-
lícia, másrészről a Román Népköztársaság Akadémiája Kolozsvári Fiókjának Történelmi 
Levéltára közötti megállapodásról).

Petőfi  Sándor pohara
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ereklyegyűjteménynek csaknem a felét a szabadságharc ideje alatt vagy később, 
a 19. század második felében készült festmények, metszetek, ceruzarajzok, fény-
képek, nyomtatványok és szobrok képezték. Ezekről a műkincsekről azonban 
napjainkban, sajnos, semmiféle adattal nem rendelkezünk. Elkallódtak vagy lap-
pangnak valahol, vélhetőleg kolozsvári intézményekben.

Az 1976-os átvétel során az ENTM kezelésébe került, a közel 300 műtárgyat 
számláló szabadságharcos gyűjteményt főként a történeti és a tulajdonképpe-
ni „ereklye” csoportba tartozó tárgyak képezték. Legnagyobb számban a sza-
badságharcbeli lő- és szálfegyverek szerepeltek: puskák és pisztolyok, kardok, 
kardhüvelyek, lándzsahegyek, golyóöntők, egy ágyú és több ágyúgolyó. A gyűj-
teményben még egy Avram Iancu román forradalmárnak tulajdonított kis kali-
berű ágyú is helyet kapott.

Figyelemre méltóak továbbá a különböző katonai alakulatok pecsétnyomói; 
katonai ruházat és egyéb felszerelési tárgyak (főként zsinórövek, csákók, csákó-
rózsák és tollforgók, gombok, honvédtiszti kardbojtok, tarsolytáskák); nemze-
ti színű zászlók, szalagok, kokárdák; bankjegyek vagy a Marczius Tizenötödike 
c. folyóirat számai.

A műtárgyak közül külön említést érdemelnek azok, amelyek a szabadság-
harc személyiségeihez fűződnek. Ilyenek például Bem József hadi térképe 
Erdélyről, bőrtáskája, kulacsa, fekete strucctoll-forgója; Táncsics Mihály vil-
lából és késből álló evőkészlete, valamint asztalterítője, melyeket budai börtön-
évei alatt használt, Petőfi Sándor pohara, melyből a halála előtti utolsó estén 
„Székelykeresztúron ivott”, vagy gróf Teleki Sándor faragott fatáblája 1849-es 
aradi fogságának idejéből.

Rendkívül értékesek Kossuth Lajos relikviái is. A szabadságharc vezérének 
életére, halálára és emlékezetére vonatkozó iratok, nyomtatványok, hírlapok ösz-
szegyűjtésére az ereklyemúzeum mindig is nagy gondot fordított, ugyanakkor 
több Kossuth-emléktárgyat is megőrzött.

Az  1949-es leltár szerint az ereklyemúzeum gyűjteményében még megvolt 
Kossuth Lajos könyvtartója, két könyvszekrénye, egy íróasztala, feltehetőleg 
azok a „turini bútorok”, melyekről Orosz Ferenc és Entz Géza is említést tettek 

rabmunkarabmunka karperec
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nyomtatvány, álló és mellszobor. 1976-ra viszont, sajnálatos módon, e műkin-
cseknek nyoma veszett.

A napjainkban is létező – Kossuth Lajostól származó vagy reá vonatkozó – 
tárgyak közül viszont megemlítenénk asztali írókészletét és ceruzáját, vörösréz 
teafőzőjét, egy-egy – aranyozott ezüst kannába, valamint fedeles serlegbe fog-
lalt – ivópoharát vagy olyan (főként viasz-) virágokat és leveleket, amelyek a Kos-
suth torinói és budapesti ravatalára vagy budapesti sírjára helyezett koszorúkból 
származnak.

A nagy magyar államférfi iránti általános tisztelet kifejezésével magyaráz-
ható a nagyszámú – Kossuth temetésekor viselt – gyászkokárda és gyászjelvény 
megléte is, melyeket az egykori hazafiak ereklyeként a múzeumnak ajándékoz-
tak, és amelyek Kossuth Lajos képét vagy nevének kezdőbetűit tartalmazzák.

Napjainkban is megvannak és különleges helyet foglalnak el a gyűjtemény-
ben az aradi vértanúk vesztőhelyéről begyűjtött forgácsok és akasztófadarabok. 
Ezek közül a legértékesebbek azok, melyek gróf Teleki Sándor hagyatékából 
származnak.

Végül, de nem utolsósorban még megemlítenénk az 1848-as kolozsvári Unió-
országgyűlés csengőjét vagy a szabadságharc bukása után bebörtönzött rabok 
emléktárgyait: Zathureczky István székely huszárszázados díszdobozait, melye-
ket a kufsteini börtönben készített, Hankovits György őrnagy josefstadti fogsá-
gából származó karmantyúkat vagy más – aradi, szebeni és temesvári – börtö-
nökben készített karpereceket, karkötőket és egyéb faragványokat (feszületek, 
dobozok, poharak, evőeszközök stb.).

Befejezésül szeretnénk kiemelni azt a tényt, hogy az egykori kolozsvári erek-
lyemúzeum napjainkban is kiválóan teljesíti a boldog békeidőkben megfogalma-
zott egyik legfontosabb feladatát: a nemzeti érzés erősítését és fenntartását.

„Hazánk történelmének egyik legnevezetesebb s mondhatjuk, legszebb kor-
szakát képezik az 1848‒49[-es] események …”27 – írta 1892 februárjában az 
1848‒49. Történelmi Lapok első száma. És mivel a szabadságharc emlékét azóta 
is generációk egész sora szereti felidézni, az emlékezésben pedig fontos szerepet 
játszanak a tárgyi emlékek, teljességgel érthető, hogy a kolozsvári ereklyemú-
zeum (megmaradt) szabadságharcos emléktárgyai miért tudnak napjainkban is 
oly sok magyart megörvendeztetni. A relikviák is segítenek közelebb érezni ma-
gunkat az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc eszméihez, esemé-
nyeihez, ismert vagy ismeretlen hőseihez. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a rendszerváltás utáni időszakban állandó igény volt ezen becses 
ereklyék megtekintésére. 1998-tól kezdődően napjainkig többször is sikerrel sze-
repeltek nemcsak a Budapesti Hadtörténeti Múzeum, hanem számos erdélyi mú-
zeum által megrendezett emlékkiállításon.

 27 1849‒49. Történelmi Lapok, 1892. febr. 1., 2.
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Pillich László

A kialakuló Tisztviselőtelep*

A fokozatosan beépülő Attila, későbbi Andrei Mureşanu utcában aztán 1914-
ben már 36 volt az utolsó házszám a páros, 51 pedig a páratlan oldalon. Állami 
és városi hivatalnokok: ezredorvos, felmérési felügyelő, postai főtisztviselő, táb-
labíró, ügyész, bankcégjegyző, kincstári famester, vasúti ellenőr, városi mérnök, 
gyárigazgató vásárolhattak itt házhelyet a faiskola felparcellázott területéből az 
új utca két oldalán. Az ide költözők, építők foglalkozása alapján a város tudatába 
úgy épült be már a kezdetektől ez az új, születőben levő külváros, mint „tisztvi-
selőtelep”. Akkortájt mindössze két lakott telke volt még csak a Vörösmarty né-
ven megnyitott mai Brassó utcának, s a kezdetben kapott nevét máig megőrzött 
Zrínyi utca felépült házainak száma sem haladta meg a tízet. – Kicsi gyermek 
koromban a későbbi Hárompüspök [Engels] tér helyén, s azon kijjel is, ahol ma 
már mindenütt jól beépült új úri villákkal, ott több hóstáti gazdának is volt olyan 
egy-másfél holdas szántója. Úgy 1916-ban lehetett, amikor édesapámmal egyszer 
oda kimentünk, egy Külközép utcai szomszéd gazdának, Kilin Mihálynak, akit 
mindenki csak úgy hívott, hogy Zsiga Miska, a  földjére. Apám tartozott neki, 
és úgy egyeztek, hogy kamat fejébe elmegy segíteni. Ez szokás volt akkoriban. 
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Ahogy mentünk kifelé a Szénatéri útból az Attila útra, s azon ki a mezei útra, 
volt a mostani téren egy kicsit lejjebb egy nagy szabad városi terület, valami 
játszótérség. Lehetett vagy nyolc-kilenc hold. Na, azon a területen akkoriban 
mind fogolybarakkok voltak, ugye háború volt. Most is előttem vannak, de még 
a gyermeki félés is, amivel apám mellől arrafelé pillantottam. Én, kérem, nagy-
jából még most is tudom, melyik kinek a földje volt arrafelé. Apámnak le is volt 
írva valahová. De az elveszett. A tetőtől aztán egyenesen a gyümölcsösnek ment 
ki a Békási út. Kifele Csertörő, Külközép, Külmagyar és Zápolya utcai gazdák 
kis birtokai, bérelt földjei következtek. Hol a Györgyfalvára menő úttal párhu-
zamosan, hol pedig keresztbe megint. Fent, a  legszélen, egy Halászy nevezetű 
gyógyszerésznek is volt vagy négy holdja. Ezen a részen ők jártak a legjobban a 
parcellázáskor. Na kérem, én így elmondom fel az Alvernáig s a Békásig is! Ösz-
szesen nyolc – részben beépült – utca alakult ki 1914-ig az említett körzetben, s a 
felparcellázás a mai Engels térig terjesztette ki akkorra a lakott városi területet. 
Az 1940-es évekre aztán már több mint harmincra emelkedett az itteni utcák 
száma. Rendszerint az egykori földcsíkok vonalát követve mérték ki őket a ha-
tármezsgyék mentén az újabb és újabb parcellázásokkor, így ott, ahol még épen 
megmaradt, hálózatukból kirajzolódik az építkezéseket megelőző telekrendszer 
arculata, a tagosításkori (1913-as) dűlő „átrajzolt” térképe. Benépesedett lassan a 
Tordai út és a Cigánypatak köze, aztán be a Cigánypatak és a Békási út [Zărneşti 
az alsó, illetve Becaşului a felső részének mai neve] közötti terület, majd a Békási 
úttól a Györgyfalvi útig terjedő rész is. Az utcahálózat folyamatosan bővült a bel-
várostól a Békás irányába, az egymást követő évtizedekben. Tisztviselőnegyed 
jellegét a két világháború között továbbra is megőrizte ez a folyamatosan gyara-
podó városrész. A megváltozott adminisztráció tagjai számára ugyanis szintén a 
letelepedés egyik fő körzetét jelentette. Így többek között városi, postai, vasúti 
tisztviselők, gazdasági és pénzügyi hivatalnokok, az egyre nagyobb számban te-
vékenykedő orvosok, új közép- és főiskolák tanárai, tisztek építkeztek az újabb 
megnyíló utcákban. A más vidékekről érkezők mellett a régi város fölöslege gya-
rapította tovább az Andrei Mureşanuról elnevezett negyed lakosságát. A válto-
zások sora természetesen nem szakadt meg a jelenlegi utcarendszer végleges ki-
alakulása után sem. Az átalakulás a második világháború idején és azt követően 
is folytatódott. A telepen továbbra is sok maradt a még üres telek. Olyannyira, 
hogy a beépülés helyenként megszakítás nélkül a mai napig is tart. Az ötödik 
évtized legelejére a Békási úton még mindössze negyven százaléka épült be a 
kialakított parcelláknak, a mai Engels tér magasságából kiinduló utcában pedig 
tizenegy telek állt még üresen a tizenhatból a páros oldalon, s nyolc a tizenötből 
a páratlanon!

* Részlet Pillich László Városom évgyűrűi című kötetéből. Kriterion Könykiadó, 
Bukarest, 1985
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Nánó Csaba

Diakóniai központ a domb tetején

A Tisztviselőtelep abban is eltér Kolozsvár más negyedeitől, hogy kevés intéz-
ménynek ad helyet, ipari létesítmény pedig egyáltalán nincs a környéken. Emiatt 
is maradt meg mind a mai napig kertvárosi jellege, kedvelték és kedvelik sokan 
a negyedet.

1990 után, az új politikai rendszerben a Tisztviselőtelep is kezdett terjedni 
addigi határain túlra. Elsősorban a Békás irányába folyt az építkezés, ahol még 
nagyon sok telek állt üresen. Egy ilyen szabadon álló területet vásárolt meg a 
református egyház is a Mailáth püspök és a Kézai (Ponorului) utca kereszteződé-
sében. 1992 szeptemberében Csiha Kálmán református püspök szorgalmazására 
megszületett az új Diakóniai Központ alapítólevele, és elkezdődhetett a munka. 
Felépítésével a Prota építészeti céget bízták meg, a főépítész Daróczi Júlia volt, 
a munkálatok négy évet vettek igénybe.

1996. június 20-án kettős ünnepet ült a református egyház – adták hírül a 
korabeli újságok. Egyrészt a Farkas utcai templomban ifjú lelkipásztorokat szen-
teltek fel, illetve diplomákat, kitüntetéseket, érmeket osztottak ki az arra érde-
meseknek, másrészt felavatták a Diakóniai Központot, amely „négy év szorgos 
munkája után büszkén magaslik a Fellegvárral szemközti dombon…”.
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A Diakóniai Központ adományokból épült fel, az adakozó gyülekezetek, szer-
vezetek és magánszemélyek neveit a vendégszobákban elhelyezett emléktáblák 
őrzik, egyes konferenciatermeik elnevezéseivel pedig a segítőkre emlékeznek: 
Német terem, Holland terem, Svájci terem. Egyik lelkes támogatója volt a köz-
pont létrehozásának Sitta von Eckardstein, aki Németországban gyűjtött adomá-
nyokat az építkezéshez. Az épület, melynek felépítéséhez „óriási összegre volt 
szükség” – írták a lapok –, Bethlen Katáról kapta nevét, aki a betegek gyámolí-
tásáról, a szegények és rászorulók önzetlen támogatásáról vált emlékezetes tör-
ténelmi személyiséggé.

Az új intézményt Csiha Kálmán püspök jelenlétében avatták fel, adminiszt-
ratív igazgatónak Lőrinczy Lászlót nevezték ki. Az eredeti elképzelések szerint 
egyebek mellett öregek otthonának adott volna helyet, ám rendeltetése az idők 
folyamán az igényeknek megfelelően változott. Mivel annak idején a reformá-
tusok nem kapták vissza épületeiket, ide költöztek a kollégium diákbentlakói 
is – meséli Lőrinczy László, a központ egykori igazgatója, aki négy évig vezette 
az intézményt. Ami az idők folyamán állandó maradt, az a diakonisszaképzés, 
ami manapság is zajlik a többszintes épületben. „Kezdetektől fogva többnyire 
egyetemi tanárok vezették az asszisztensek képzését, magas fokú tanítás zaj-
lott a központban, az itt szerzett diplomákat mindenhol elismerik” – teszi hozzá 
Lőrinczy.

Mivel indulástól úgy tervezték, hogy a Diakóniai Központ önfenntartó lesz, 
szállásbiztosításra és vendégfogadásra is berendezték. Jelenleg 25 szobában 
75 vendéget tudnak fogadni, a központ négy rendezvényteremmel is rendelkezik, 
és kerti pihenőhelyet is kialakítottak benne.
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Zágoni Bálint

Amikor a színházban csak filmeket 
vetítettek – a Színkör-Mozgó rövid 
története

A kolozsvári magyar színjátszás mai otthona bő száz évvel ezelőtt az egyik 
legtágasabb és legmodernebb magyar moziként várta a nézőket, számottevő 
jövedelmet és hasonló méretű támadási felületet biztosítva üzemeltetőjének, 
a színház akkori igazgatójának.

Az Állami Magyar Színház és Opera épülete helyén a 19. század végén egy 
szerény külsejű, favázas építmény, a sétatéri Színkör állt, azt váltotta Janovics 
Jenő színházigazgató ambíciójának köszönhetően, elhúzódó és a tervezettnél 
jóval költségesebb építkezések után a Nyári Színkör, melyet 1910. július 18-án 
adtak át a közönségnek. Rövid időn belül azonban egyértelművé vált, hogy a 
Színkör működtetése az eredeti elképzelés szerint nem fenntartható: a Nemzeti 
Színház csak nyáron tartott előadásokat az épületben, farsang idején bálok, jó-
tékonysági intézmények estéi számára adták ki a termet, az évad többi részében 
azonban csak heti egy-két alkalommal tartott operett-előadásokat a színház.

Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy azokban az időszakokban, amikor az 
épület kihasználatlanul állt, filmvetítéseket tartsanak a Színkörben. Ezt alátá-
masztotta a néhány hónappal később, 1910. december 10-én a Ferenc József úton 
megnyitott Uránia mozi nagy sikere is. Ugyanakkor Janovicsnak azt is figyelem-
be kellett vennie, hogy a közvélemény megosztott volt a mozik szerepével kap-
csolatosan, a színházba járó közönség egy része kedvelt szórakozóhelyét féltette 
a mozgószínházak látványos térnyerésével szemben.

Janovics döntésében, miszerint a Színkörben helyet ad a filmvetítéseknek, 
kétségkívül az új művészet iránti nyitottsága is szerepet játszott, de nem kizárt, 
hogy az új épület amortizációjának tetemes költségét is számításba kellett vennie. 
1912 folyamán a budapesti Gaumont cég képviselőjének irányításával kezdték el 
filmvetítések tartására alkalmassá tenni a Színkört, a hiányos adatok tükrében 
azonban nem egyértelmű, hogy az átalakítások kedvezményezettje az a fővárosi 
befektető volt, aki az év elején ajánlatot tett mozgószínház üzemeltetésére, vagy 
maga Janovics.

A Színkör-Mozgó 1912. október elsején nyitotta meg kapuit. Befogadóképes-
ségét illetően egyes források 1000, mások 1200 férőhelyet említenek, tény, hogy 
az ország legnagyobb mozgószínházai közé tartozott. A Színkör-Mozgó vezető 
szerepe az egyre gyarapodó helyi mozik között is egyértelmű volt: „elsőhetes” 
moziként, az újdonságokat először a Színkör-Mozgóban mutatták be, majd kö-
vetkező héten az Egyetem-Mozgóban, végül az Urániában. A mozinak egy ideig 
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saját kiadványa is volt, ami Mozgó-napilap címen jelent meg, ezernél is nagyobb 
példányszámban. Ez  a moziműsort, fi lmek ismertetőjét, színészek életrajzát, 
portréit tartalmazta.

1913-ban a helyi lapok már Janovicsot nevezték meg a Színkör-Mozgó igazgató-
jaként. Ez volt az az év, amelynek nyarán Janovics megpróbálta a mozivetítéseket 
összeegyeztetni a színházi előadásokkal. Nyáron már nem zárták be a mozit, 
hogy kizárólag a színházi előadásoknak tartsák fenn a helyszínt, naponta fél 
nyolcig tartották a vetítéseket, az előadások pedig nyolctól kezdődtek. Ezt a kez-
deményezést sokan bírálták, egyesek nem tartották etikusnak, hogy a színházon 
belül az előadások a mozgófénykép-vetítésekkel versenyezzenek, mások az estére 
megromlott levegőre panaszkodtak. Ezekre a sérelmekre lehetett reakció a Ko-
lozsvári Hírlapban megjelent hirdetés, miszerint „A Színkör-Mozgó igazgatósága 
fokozott szigorúsággal és kettőzött utánajárással ügyel a tisztaságra. Ezen kívül 
tekintetbe veszi azt, hogy a Színkör-Mozgó Kolozsvárnak legforgalmasabb és leg-
látogatottabb helyisége, azzal a kéréssel fordult dr. Scheitz főorvoshoz, hogy a 
nézőteret időnként fertőtlenítse. A Színkör-Mozgó ezúton is kéri a közönséget, 
a minden rendellenességet vagy tisztátlanságot a gondnokságnak értésére adni 
szíveskedjenek.” Fokozatosan a színház–mozi versengés is eltűnt a Színkör épü-
letén belül, a vetítések egyre több teret nyertek, 1915-ben pedig a Janoviccsal 
szemben kritikus Kolozsvári Tükör már arra panaszkodott, hogy az igazgató két 
éve nem tartott előadásokat a Színkör épületében, miközben a fi lmvetítések je-
lentős bevételt biztosítottak számára.

A nyári színkör szemből, 1910 után – Fodor András gyűjteményéből
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Az  első világháború második felében a mozi szinte folyamatosan üzemelt, 
eközben a Színkör udvarán berendezett stúdióban nyaranta 10-15 színvonalas 
játékfi lmet forgattak Janovicsék, olyan fi lmeket, melyeknek gyakran éppen a 
Színkör-Mozgóban került sor az ősbemutatójára.

A Színkör-Mozgó 1919 őszéig szórakoztatta a közönséget. Az  impériumvál-
tást követően a magyar társulatnak el kellett hagynia a Hunyadi téri színházat, 
az őszi évadot már a sétatéri épületben indították, ami kizárta további fi lmvetí-
tések szervezését. Janovics a Színkör-Mozgó bezárásával jelentős bevételtől esett 
el, ami annál is érzékenyebben érintette a társulatot, mert a háború éveiben a 
mozik bevételei gyakran kiegészítették a színház szűkös költségvetését. Ezt a 
mozit próbálta pótolni Janovics a főtéri Apolló mozi újranyitásával 1919 decem-
berében, ami azonban a férőhelyek számát illetően és kialakításában sem verse-
nyezhetett a Színkör-Mozgóval. A Szamos-parti épületből azonban nem tűnt el 
teljesen a mozgókép. Az 1930-as évek közepéig nyaranként, a színházi évad szü-
netében újból megnyitotta kapuit, és moziként várta a kolozsvári közönséget.

A nyári színkör – Fodor András gyűjteményéből
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Október 9-én lesz fél százada, hogy 
Nagy Kálmán (1939–1971) nyelvész 
és műfordító mindössze 32 évesen a 

mélybe vetette magát. Kolozsvárt a Bolyai 
Egyetemen szerzett magyar szakos diplomát, 
s  utána Nagybányán tanított. Nyelvészeti 
tanulmányai, cikkei jelentek meg, úgyhogy 
az Utunk kolozsvári szerkesztőségében alkal-
mazták. Még egyetemista korában megta-
nult fi nnül, s élete fő műve a Kalevala verses 
magyar fordítása lett, de ez már csak halála 
után jelenhetett meg. Kopjafás sírja a Kertek 
parcellában látható.

Október 29-én a negyed százada elhunyt 
Tompa István (1924–1996) író-politikusra 
emlékezünk. Orvoscsaládban született, a ko-
lozsvári Református Kollégiumban tanult, 
majd a Bolyai Egyetemen szerzett közgaz-
dászi diplomát 1948-ban. Attól fogva hol a 
helyi, hol a bukaresti pártszervekben vagy a 
közigazgatásban töltött be magas tisztsége-
ket 1984-es nyugalomba vonulásáig. Közben 
rendszeresen közölt novellákat és regényeket. 
Különös feltűnést keltett 1995-ben megjelent 
Hogyan történhetett című önéletrajzi regénye, 
mely szembenéz saját múltjával is. Sírja a II. 
A parcellában, a főút mellett található.

Október 31-én Weinberger Zsigmond
(1896–1952) születésének 125. évfordulója 
érdemel fi gyelmet. Besztercei nagykereske-
dő fi aként jött világra, a  helyi evangélikus 
gimnáziumban szerzett érettségi diplomát 
1914-ben, s  rögtön beiratkozott a kolozsvá-
ri egyetem Orvostudományi Karára. 1920. 
november 22-én avatták doktorrá. Az orto-
péd sebészetre szakosodott. Magánrendelő-
je mellett a Zsidó Kórház ortopédsebészeti 
osztályának volt a vezetője. A neológ zsidó 
temetőben nyugszik.

Gaal György
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Szőcs Géza

Ló a világító udvaron

 A KOLOZSVÁRI TESTVÉREKNEK

Lovamat eloltom.
Fölfénylik bennem a szívburokgyulladás.

Átfordul álmában a szappan,
zizeg a bor a virradatban.
óriás kondér, tele fűvel.

A sárkányok kihaltak,
a Szent Györgyök kivesztek.

Rádszól benned a gyermek:
verjél meg, apa, verj meg!

Ha megnövök! én szárnyat
és karmokat növesztek

vásárra viszem majd a bőröm
én leszek a lóbőrrel házaló

én leszek Szent György és a sárkány
én leszek Szent György és a ló.

*
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     vízigyermek.
Holnapi hasonmásaid
felnőnek benned, növekednek.
A kondérokban
  megfő
    a fű
s a sárkány
     és az ágynemű
s terveiden mint lassuló
mint sok-sok lassított golyó
átjár a hó
  a szú
       a szó
némán
és ismeretlenül
válladra, vállaidra ül
a hasonmás
  a csíz
   a csúz
meglátogat a tenger is
és visszahív
  és visszahúz.

Hallgat a csíz,
  a csízió.
Megnősz és vízitúsz leszel,
vízi Szent György és víziló.
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Killyéni András

Haller Károly polgármester és sportvezető

Dr. Haller Károly (Nagyszeben, 1836. október 14–Budapest, 1911. feb-
ruár 7.) Kolozsvár közéletének és a város modern arculatának meghatározó 
személyisége.

Haller 1853–56 között szerzett oklevelet a nagyszebeni jogi akadémián, ké-
sőbb pedig Pesten doktorált. 1863-ban a Kolozsváron felállított jogi akadémiára 
nevezték ki az osztrák magánjog, váltó- és kereskedelmi jog, illetve bányajog 
tanárává, az egyetem megnyitásakor pedig az osztrák magánjog nyilvános ren-
des tanárává. Az egyetem rektori tisztségét az 1880–81-es tanévben töltötte be, 
emellett a jogi kar dékánja volt az 1873–74 és 1890–91-es tanévekben.

1886–88 között Kolozsvár polgármestere volt. Nyugdíjba vonulása után is 
részt vett a politikai életben, 1905-ben a császár a főrendház tagjává nevezte ki. 
Nevéhez fűződik a Fellegvár város felőli oldalának parkosítása, melynek során 
sétautat alakítottak ki, az út mellett pedig elhelyezték Erzsébet királyné szobrát, 
valamint hidat építettek a nyári színház mellett; ő alapította a tűzoltó egyletet 
és a mentő egyesületet; illetve ő vetette fel az ötletet, hogy Kolozsmonostort a 
városhoz kellene csatolni. Fontos szerepet játszott az EMKE (Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület) megalapításában, az EMKE-téri park (mai Avram Iancu 
tér) kialakításában, valamint az utak menti fák ültetésében.

A tornavívóda udvara
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a főtéri kis házakat, melyek a templom-
nak támaszkodtak, s kialakíttatta a Főtér 
mai arculatát. Nevéhez fűződik a Szent 
György-szobor másolatának elkészíttetése 
és felállíttatása városunkban.

A Tornavívóda 
megálmodója
A testgyakorlatok (elsődlegesen a vívás 

és a torna) fejlődésével az 1860-as évek 
közepére megnőtt a szakszerűen felszerelt 
terem iránti igény. Kolozsváron ekkor na-
gyon magas nívón zajlott a vívás oktatása 
(a Biasini-féle vívóiskola már az 1820-as 
évektől működött), ám a viadaliskolának 
rendszeresen kellett költöznie, nem lévén 
állandó helye.

Báró Jósika Lajos, a  Viadaliskola el-
nöke szívvel-lélekkel harcolt, hogy ter-

met biztosítson az intézet számára. A gyakori költözések felvetették egy állandó 
vívóterem gondolatát, ezért 1865-ben értekezletet hívtak össze, amely szorgal-
mazta egy modern vívóterem építését. A terem érdekében felszólalt dr. Haller 
Károly jogakadémiai tanár, megnyerve olyan jeles személyiségek támogatását, 
mint gróf Mikó Imre, gróf Teleki Domokos vagy gróf Esterházy Kálmán (később 
Kolozs megye főispánja). A város vezetése egy telket jelölt ki, ahol felépülhet a 
vívóterem, ám ez nem volt megfelelő, így az építkezés elmaradt.

Az 1867-es kiegyezést követően Eötvös József kultuszminiszter megtette az 
első lépéseket a testnevelés ügyének rendezésére. Az 1868-as tanügyi törvény kö-
telezővé tette a testgyakorlatokat az elemi és polgári iskolákban. Erre hivatkozva 
Haller már 1867-től sürgette egy tornaegylet alapítását, amely a gyógytornát is 
felkarolná. Tervet dolgozott ki egy torna-vívó egylet alapítására, telket kért, buz-
dított. Elveit felkarolta a város, de megfelelő telket ekkor sem találtak.

Végül 1872. március 9-én megalakult a Torna és Vívó Egylet, a város pedig át-
adott egy, a Széchenyi téren (ma Mihai Viteazul) található telket, illetve 38 000 
forint kölcsönt évi 6%-os kamattal, amelyből megindult az építkezés. Az épületet 
Debreczeni Balázs tervezte és kivitelezte, a tágas udvar díszes fasorát dr. Haller 
Károly tervezte, egy részét saját kezűleg ültette.

Az épület 1873-ra készült el, ezt hívták a városiak Tornavívódának. Kolozs-
vár első szakszerű tornatermeként a huszadik század kezdetéig biztosította a 
kolozsvári középiskolások számára szakképzett tornatanító által a testnevelés 

Dr. Haller Károly (1836–1911)
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oktatását. Az épületet fenntartó és működtető Torna és Vívó Egylet szerződtette 
Nyárády Lajos tornatanítót a testgyakorlatok, Tompa Károly vívómestert pedig a 
vívás oktatására.

A céllövészet aranykora

Kolozsváron hosszú időn keresztül közkedvelt sport volt a céllövészet. Mint 
szervezett tevékenységet már a 16. századtól ismerték és űzték, hiszen a kolozs-
vári vár tornyait különböző céhek védték, a  polgároknak, a  céhek tagjainak, 
illetve a felsőbb osztályos diákoknak pedig szükségük volt a rendszeres edzésre 
békés időszakokban is. Az első közismert lövölde a Szamoson túl, a mai Fellegvár 
domboldalának tövében volt.

A 19. század második felében a céllövészet ismét közkedvelt sport lett, Ma-
gyarország-szerte felkarolták és egyesületeket alapítottak. Kolozsváron e sport 
eszméjét dr. Haller Károly elevenítette fel, aki 1869. február 14-én egy lövölde fel-
állítását javasolta a Sétatéren. Bár ötletét a Sétatér Egylet is jóváhagyta, hamaro-
san kiderült, hogy megvalósítása külön egyesületet igényelt, így Céllövő Egyletet 
alapítottak, amely megkapta a Sétatér, a Fásberek és a Szamos (mai sporttelep és a 
mellette levő játszótér területe) közötti részt, valamint a vendéglőtartási jogot.

1873. április 7-én az egylet megkezdte az építkezést és a parkosítást ezen a 
telken. Gyönyörű parkot alakítottak ki, melynek a Fásberek felőli oldalán vörös 
téglából felépült a Lövölde épülete, mellette pedig a lövőhelyek. „Szép, sűrű liget, 
csigadombbal, hatalmas fákkal, dús lombú cserjékkel, amik közt zavartalanul 
fészkel a fi lemile… Nagy, vöröstégla vázba fából épített szála állott a Lövöldének 
a Fásberek felőli oldalán s azon túl voltak a lövőhelyek gyepes falú szilárd golyó-
fogókkal” – így írta le a kertet Grandpierre Emil.

Haller Károly a sétatéri kerékpárpályán
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az egyletnek több mint száz tagja volt. Az általa rendezett ünnepélyek nagy si-
kernek örvendtek, meghívottak érkeztek ilyenkor szerte az országból, illetve a 
szomszéd országokból is. Az egylet kiváló viszonyban volt a bukaresti és bécsi 
egyletekkel, a  kolozsvári céllövők ellátogattak oda, Kolozsvár pedig vendégül 
látta őket a céllövő versenyekre.

Haller Károly érdemeit városszerte elismerték, a Lövöldében pedig az alábbi 
feliratot helyezték el köszönetképpen:

„Hogy célt találj és célt érj,
Akadályoktól ne félj!”

Az első atlétika- és kerékpárpálya

Bár a Kolozsvári Atlétikai Club (KAC) 1885-ös alapítását követően Hallert ha-
marosan polgármesterré választották, ezen titulusában is hű maradt a sporthoz, 
és támogatta az új egyesület legfontosabb kéréseit. Részt vett a klub becsületbíró-
ságának működésében, amelynek célja a sportversenyek során észlelt nézetelté-
rések megoldása, a versenyek során felmerülő kételkedések megvitatása, illetve 
a fölösleges párbajok elkerülése volt.

Megalakulása után a Kolozsvári Atlétikai Club legnagyobb gondját a korszerű 
atlétikapálya hiánya jelentette. Az 1885–1889 közötti időszakban az egylet ide-
iglenesen kialakított pályákon rendezte a viadalokat (a Lövöldében, a Bonctani 
Intézet kertjében, Désen vagy Marosvásárhelyen). Dr. Haller Károly polgármes-
teri megbízatása befejeztével több beadványban kérte a városi tanácsot, hogy 
adjon át a KAC számára haszonbérbe egy telket a Sétatéren, ahol az egyesület 
atlétikapályát építtethet.

A kérést végül a tanács elfogadta, így 1889. augusztus 14-én a KAC átvett a 
Sétatér Egylettől a Szamos és a sétányok között egy területet, a tóval egy vonal-
ban. A telek bérét, évi 30 forintot, 1890. június 15-én fizette ki először a KAC 
pénztárosa. A bérbe vett telken már 1889 augusztusában megkezdődött az új pá-
lya kialakítása Luncan Aladár egyleti mérnök tervei szerint. A kialakítást Muhay 
Ferenc gátmester cége kivitelezte.

Kialakítottak egy 333 méter kerületű, 5 méter széles ovális futópályát, amely-
hez egy 110 méter hosszú és 8 méter széles egyenes sprintpálya, valamint egy 
50 méter hosszú és 8 méter széles ugrópálya is tartozott. A pályát lehengerelt 
porondból készítették. A pályaavatót 1889. október 6-án rendezték.

Ám az atlétikai élet hamarosan hanyatlani kezdett, a  sportrajongók pedig 
átléptek a Kolozsvári Kerékpáros Egyletbe (amely 1890-ben alakult). A kerékpá-
rosok 1893-ban meggyőzték dr. Haller Károlyt, hogy álljon a kerékpárosok élére. 
Ő hamar átlátta, hogy szakszerű infrastruktúra hiányában az egyesület nehezen 
fejlődhet, így munkának látott, agitált, szervezett, a sportsikerek pedig hamar 
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jelentkeztek: az egyletbe egyre többen iratkoztak be, a versenyekre pedig az or-
szág nagyobb egyesületeinek képviselői is beneveztek.

A kerékpáros egyesület is azzal a gonddal küzdött, mint az atlétikaklub né-
hány évvel azelőtt: a modern sportaréna hiányával. Mivel a sétatéri atlétikapá-
lyát nem használta senki, a kerékpáros egylet nevében Haller kérte 1893-ban a 
pálya átadását az egylet számára. Ez 1894-ben megtörtént, az egyesület pedig 
nekifogott a kerékpár-sportpálya kialakításához.

A felújítás az egylet tagjainak adakozásával történt, akik 150 darab 40 ko-
ronás részvényt vásároltak. A befolyt összegből alakították ki az ország talán 
legmodernebb kerékpárpályáját: a terveket Molnár Endre építész (aki később az 
Esterházy hercegi uradalom építésze volt) készítette díjmentesen, Stampa Keresz-
tély egyleti titkár segítsége mellett. A pálya kerülete 333 m méter volt, szélessége 
az induló oldalon 7 méter, a vele párhuzamos oldalon 5 méter, a fordulókon pedig 
6 méter széles.

A modern, európai színvonalnak megfelelő sportlétesítmény mészkő burko-
latát lehengerelték és forró kátránnyal öntötték le, melyet homokkal szórtak be. 
A kivitelezésben oroszlánszerepet vállalt dr. Haller Károly.

Csak neki köszönhető, hogy hathatós befolyásával a sétatéri 333 méteres kör- 
és emelt műpályát fölépíthették 6000 korona költséggel, melyet aszfaltos kéreg-
gel burkoltak, s melynek belterületén többféle testgyakorló pálya és teniszpálya 
is volt. Szintén az ő lelkes buzdításával és anyagi hozzájárulásával látták el a 
pályát a következő évben állandó tribünnel, „igazlátói” emelvénnyel és vetkező, 
illetve ledörzsölő épülettel – emlékezett vissza Bartha Gergely, a kerékpáros egy-
let főkapitánya. A pályaavató versenyt 1894. szeptember 23-án tartották, a ver-
senyen jelen voltak a kor legjobb magyar kerékpárosai.

Harc a modern kolozsvári sportéletért

A  kolozsvári sportélet, elsősorban Haller munkásságának köszönhetően, 
1894-re regionális szinten elismert központ lett. Haller jól tudta, hogy előreha-
ladást csakis magas színvonalú versenyekkel lehet elérni, annak ellenére, hogy 
sokan a helyi sportolók érdekeit tartották szem előtt. Például a kisvárosi ama-
tőr kerékpárosok, akik saját kerékpárjukkal versenyeztek, nem tudták felvenni a 
harcot a modern, új sportfelszereléssel versenyző nagyvárosi „profikkal” szem-
ben. Ám magas szintű versenyek nélkül fejlődni nem lehetett, így itt is megjelen-
tek a profizmust taglaló viták.

A korabeli sportsajtó szerint profik azok a versenyzők, akik különböző bicik-
likereskedések, kerékpárgyárak támogatását élvezték. Ezért a kor legmodernebb 
gépeivel versenyeztek, megbízóiknak üzleti dicsőséget, maguknak pedig a pénz-
díjakat szerezték meg.

Már a kolozsvári pályaavató versenyre beneveztek a kor legjobb magyar 
kerékpárosai: Modl Lajos, Wiegand Rezső, Schwab (Sváb) Béla, Minich Jenő. 
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A megnyitó, 2000 méteres versenyen ifj. Fekete Pál győzött. A vendégek 5000 
méteres versenyén Modl, a Hunnia Magyar Bicykle Club (HMBC) végzett az élen, 
őt a Magyar Atlétikai Club versenyzői, Schwab és Minich követték. Az 1000 mé-
teres bajnoki címet Wiegand Rezső nyerte el Dunky Ferenc és Huszti Mátyás 
előtt, míg a 10 000 méteres főversenyen Modl győzött, megelőzve Minichet és 
Schwabot.

Már ez a verseny is előrevetítette, hogy a fővárosi versenyzőket igen nehéz 
legyőzni. A kolozsvári egylet is tudta, hogy a színvonalas versenyekhez szükség 
van a budapesti versenyzőkre, hiszen egy rangos esemény rengeteg nézőt von-
zott a Sétatérre, ez pedig komoly anyagi bevételt jelentett az egyesületnek. Ezért 
a versenyszámokat két csoportba osztották: nyílt, illetve zárt versenyek.

A  nyílt versenyeken bárki részt vehetett. Ezek voltak a rangos versenyek, 
amelyek a neves budapesti versenyzőket – Gillemot, Greiner, Wiegand, Lillits, 
Klimkó, Hannó – Kolozsvárra vonzotta. A zárt versenyeket az erdélyi egyesüle-
teknek írták ki, többnyire Erdély-részi, Hölgyek díja, Vigaszverseny, Háziverseny 
néven.

1897-ben a Kolozsvári Kerékpár Egylet először, s egyben utoljára, nemzetközi 
versenyt rendezett, amelyre bécsi, prágai és grazi versenyzők is érkeztek, és mel-
lettük benevezett a budapesti kerékpáros egyletek „krémje” is.

Rengetegen érdeklődtek a verseny iránt, amelynek színvonalát az indulók lis-
tája is emelte: Ausztria legjobbjai, Lurion és Reininger, a grazi Weisz és a prágai 
Heller mellett a nagy formában levő budapestiek – Lillits, Wiegand és Herbster – is 

Kerékpárosok 1897-ben
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feliratkoztak. Szeptember 26-án még az idő is gyönyörű, szélcsendes volt, a Sé-
tatérre kilátogató több ezer néző igazi élményt várt a versenytől, de helyette 
inkább csak színjátékot kaptak: „A komoly küzdelem helyett, melyben minden-
ki legjobb erőit kifejti, láttunk a nyílt versenyekben komédiát, amelynek már 
végezte előtt tudtuk, hogy a szereplők mindegyike lesz első is, középső is és 
utolsó is. A rekordok helyett láttunk közönséges untató bumlizást átlag 2 perces 
tempóban és az utolsó 50 métereken egy kis sportforma beérkezést” – számolt 
be az eseményről a budapesti sportsajtó. (Magyar Kerékpáros és Athletikai Sport, 
1897. október 3.)

A verseny végén a díjkiosztáskor a helyi sportvezetők nehezményezték, hogy 
az amatőr sport támogatását nem karolják fel kellőképpen. A vitát végül dr. Hal-
ler Károly zárta le, aki német nyelven köszöntötte a versenyzőket, és megkö-
szönte részvételüket. Ez  volt az első és utolsó nemzetközi kerékpáros viadal 
Kolozsváron.

A kerékpár elterjedésével a sportszerből közlekedési eszköz lett, ezt kihasz-
nálva pedig a nagyvárosok vezetői úgy döntöttek: megadóztatják a kerékpár-
tulajdonosokat. Az adó bevezetése megtörte a kerékpáros pályasportot is, amely 
szinte megszűnt.

Kolozsváron a kerékpáradó bevezetése nagy felháborodást váltott ki a bicik-
lisek körében. Emellett többen hangoztatták, hogy a pályának nincs helye a Sé-
tatéren, nem illik a park arculatába, ne hosszabbítsák meg a bérleti szerződést. 
Dr. Haller Károly ekkor újabb javaslatot tett a pálya megmentése érdekében, de 
– amint azt Kuszkó István lejegyezte – ez nem akadályozta meg már azt sem, hogy 
rossz szemmel nézzék a különben senkinek sem ártó sétatéri versenypályát.

Dr. Haller jeles tervet eszelt ki. Felajánlotta a városnak, hogy a pálya körönd-
jét belülről is lássák el kerítéssel, kívül pedig lépcsős felüljárót készítsenek, hogy 
a közönség a belső területre bármikor bejuthasson, onnan kényelmesen szem-
lélhesse a gyakorlatokat, és bent játszhasson. Az egylet ezt örömmel elfogadta. 
Mindezek ellenére a Sétatér Egylet kérésére 1903-ban a városi tanács elhatározta 
a kerékpárpálya lebontását.

Haller korára hivatkozva visszavonult a kolozsvári közéletből. A sportélet már 
elsődlegesen az egyetem köré szerveződött, munkásságának folytonossága bizto-
sítva volt. Hogy mit is jelentett ő, talán nekrológja foglalta össze a legszebben:

„Haller arra született, hogy tudásával, mozgékonyságával polgártársainak 
vezetője, nagy eszmék harcosa, minden szép és nemes, lelkes istápolója legyen. 
Munkás, fáradhatatlanul munkás életet élt. Kolozsvárnak közéletében, mint 
centum-pater és mint polgármester nagy tevékenységet fejtett ki épp azokban 
az időkben, midőn a város új átalakulásra készült. Az ő eszére, tapasztalataira, 
munkájára akkor volt legnagyobb szükség, és Haller készen állott mindenkor, 
hogy küzdjön, dolgozzon, fáradozzon.” (Erdélyi Lapok, 1911. február 15.)
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 Oheroly János 

Oheroly János (Paks, 1844. ápri-
lis 15–?, 1914. augusztus) nemzetközi 
szinten is elismert testnevelő tanár, 
szakíró volt. 1862 és 1869 között 
1862-ben Milwaukee-ban (Egyesült 
Államok) tornatanár, majd kerületi 
tornafelügyelőként dolgozott. Haza-
térése után tornatanárként dolgozott, 
1875-től a Magyar Athleticai Club 
művezetője lett. Az 1876. évi árvízve-
szély idején önkéntes mentőegyesüle-
tet szervezett, ezért a király a Ferenc 
József-rend arany érdemjelével tün-
tette ki. Részt vett az 1879-es árvíz 
mentéseiben is. Az 1896-os millená-
ris országos ifjúsági tornaünnepély 
főrendezője volt.

1895 nyarán, az  egyetem meg-
hívásának eleget téve, Kolozsvárra 
érkezett a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium megbízásából Oheroly 
János budapesti tornatanár és orszá-
gos testnevelési főfelügyelő, hogy javaslatot tegyen a Ferenc József Tudomány-
egyetem sporttevékenységeinek megszervezésére. Oheroly érkezésekor már 
nagyban folytak az építkezési munkálatok az egyetem új központi épületén. 
Az  1892-től megkezdett munkálatok Meixner Károly tervei alapján zajlottak. 
A budapesti építész egy háromemeletes, téglalap alakú, a templomot is közrefo-
gó, két belső udvaros épületet tervezett.

Mivel a keleti szárny készült el először (1894 őszére), Oheroly ajánlására en-
nek a magas alagsorába helyezték el a torna- és vívótermet, illetve a többi szük-
séges helyiséget. A felszerelések megrendelésével is ő foglalkozott.

Ugyanakkor elhatározták, hogy az oktatás „szórakoztató” jellegű lesz, tehát 
szabadon választható tantárgy a diákoknak. A sportolni vágyó tanárok számára 
is külön alkalmakat jelöltek ki. Bár néhány szaktekintély felvetette egy katedra 
felállításának gondolatát, amely kötelező kurzusok megtartását és tornatanító 
diplomák kibocsátását is lehetővé tenné, ezt végül elvetették, így csak a torna- és 
vívómesteri állást hirdette meg az egyetem.
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A Sport-Világ karácsonyi száma is örömmel tudósított a jó hírről: hamarosan 
Kolozsváron lesz egyetemi tornaterem és szakavatott tanár is.

„Hivatalos kijelentést hallottunk, hogy a kolozsvári egyetemmel kapcsolatban 
rövid idő alatt lesz testgyakorló terem, de hallottuk azt is, hogy a budapesti egye-
temmel kapcsolatban előre nem látható időben fog hasonló intézmény létesülni. 
Előttünk igenis Oxford és Cambridge áll – Budapest Kolozsvár! Arról álmodo-
zunk, de végczél gyanánt!” (Sport-Világ, 1895. december 22.)

Visszatérve a kolozsvári előkészületekhez: a  teremről a korabeli kolozsvári 
sajtó kiszivárogtatta, hogy világos, de lehetne nagyobb is, és hogy talán Vermes 
Lajos, a kor híres sportembere is pályázni készül a meghirdetett állásra.

„Vermes Lajos bajnok, szabadkai tornatanár, mint értesítenek, pályázni szán-
dékozik Kolozsvárra tornatanári állásra. Vermes Lajos kitűnően képesített tor-
natanár és jeles vívó. Kolozsvár sport életére nézve nyereség volna az, ha akár 
az egyetem, akár a tornavívó intézet részére szolgálatát felajánlaná.” (Ellenzék, 
1895. november 4.)

A bajnokot a kolozsváriak pedig nagyon várták!

Folytatása a 196. oldalon.
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Elejtett toll és magára hagyott zongora

„Csak te borulsz rám, asszonyi jóság,
mint a letört karóra a rózsák,

rémült szemem csókkal eltakarni…
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!”

(Babits Mihály: Ősz és tavasz között)

Elfogyott a haladék. És most kínlódok 
a szavakkal, keresem a mozdulatokat, 
kapkodom a tekintetem; lehet farkassze-
met nézni a végérvényessel? Felfogható 
az, hogy többé már nem látlak, kedves 
barátom? Van annak értelme, hogy Ma-
rius meghalt? Nincs, de kimondható. 
Pedig inkább hallgatni kellene, csend-
ben lenni, lefelé nézni, állni sokáig, 
némán.

Ami maradt, annak egy része értel-
mezhető. Művészi életpálya, közéleti te-
vékenység, intézményvezetés, nagyszerű 
fordítások, díjak, elismerések, meg még 
amit kihagytam. De  összeszedhető, fel-
dolgozható, megőrzendő hagyaték.

Aztán van egy rész, ami komolyabb, 
merem mondani: embert próbáló hoz-
záállást követel. Nem vehető leltárba, 
nincs az a katalógus, ami ennek számba-
vételére alkalmas lenne. „Gyere, igyunk 
meg egy konyakot, unom már a szöszmö-
tölést!” Ez egy mondat, lehet, hogy nem 

is így hangzott el, tehát nem sokat ér. Vagyis semmit, mert hozzá kellene tenni 
a hangsúlyokat, a tónust, a hanglejtés megismételhetetlen dallamát, a szemüveg 
mögül megcsillanó cinkosságot. Pontosabban szinte mindent, ami immár vég-
érvényesen elveszett. Botorkálok az emlékek között. „Persze, Marius, hogyne 
mennék! Verjünk be kettőt!” Így mondjuk: „verjünk be!”

Amivel itt esetlenkedem, látod, azt még te sem tudnád lefordítani. Ahogy vég-
leg a szavak, dallamok mögé bújtál, ahogy már semmi esély nem maradt, hogy 
onnan visszarángassalak, hiába a fájdalom konoksága, és hiába minden nyelvi 
lelemény.

Marius Tabacu (1952–2020)
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Nem tudtam tőled rendesen megtanulni annak a módszertanát, hogy mire 
is jó a műveltség, mire való a tehetség. A rengeteg nyavalyánk, marakodásunk 
ellenére milyen természetesen találtad meg az egymáshoz vezető utakat. Leültél 
írni, fordítani, mesélni kezdtél, és egyszer csak ott barangoltunk a kultúra renge-
tegében, és az ember szájtátva bámulta a tájat, szinte ujjongott a felfedezéseken, 
hogy ezt is felismerem, ez is olyan, mintha enyém volna, az meg milyen különö-
sen vonzó. Hogy így is meglehetünk egymással, mi, románok és magyarok. Egy-
másra lehet találni. Ha nem hurrognál le, azt mondanám, hogy példát mutattál. 
De nem szereted a fennkölt lózungokat, nincs nekünk takargatnivalónk. Inkább a 
humor. Jól jön, ha baj van, meg ha nincs baj, akkor is. Azért amit ellestem tőled, 
próbálom használni. Hátha…

Ami maradt még (és lehet, ez  a nagyobb)… azzal nem tudok mit kezdeni. 
A veszteséggel ugyan mit csináljak? Kérdeznélek, de immár hiába. Szerettelek. 
Kicsordul a könnyem. Kuporgatom, ami még haladéknak maradt. Nézem az elár-
vult zongorát, óvatosan ráteszem a tollat. Aztán elfordulok.

Isten veled, drága barátom!
Mile Lajos
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Rejtett–István–Cérna-
források körútja

Ha szeretnénk menekülni a betondzsungelből, nem szük-
séges órákat utaznunk, hogy kimozdulhassunk a természet-
be, helyette inkább fedezzük fel kincses városunk környéké-
nek túrahelyeit. Kétségkívül a kirándulók többsége a Bükk-erdőt választja hétvégi 
kiruccanása helyszínéül, hiszen több jelzett turistaösvény várja a természetjárókat. 
Az általunk választott útvonal során három népszerű bükki forrást látogatunk meg, 
a Rejtett-, a Cérna- és az István-forrást. Az útvonal könnyed, ezért kevésbé gyakor-
lott túrázók és kisgyerekes családok számára is bizalommal ajánljuk. Élménydús 
kikapcsolódást kívánunk kicsiknek-nagyoknak egyaránt!

A  túra kiindulópontja a monostori végállomás (1), ahova több autóbusz-, 
illetve trolibuszjárattal is eljuthatunk. Miután leszálltunk a tömegközlekedési 
eszközről, átkelünk az úton, felmegyünk a tömbházakhoz vezető lépcsőn, és a 
nyomvonalunk alapján elindulunk a Bükk irányába. Nagyjából 230 m után elté-
rünk balra a narancssárga vízszintes jelzésen, majd kb. 100 m után keresztezünk 
egy erdei utat, amelyen jobbra térünk, követve a „nem hivatalos” „mosolygó arc” 

jelzéseket, amíg ki nem érünk a 
nyílt terepre, jobb oldalunkon a 
Diós sarkára (közvetlenül előtte 
belefutunk a piros sáv jelzésű 
útba).

A  Diós sarkánál (2) keresz-
tezzük a Minerva üzletközpon-
tot és a Szent János utat össze-
kötő makadám utat, amelyen 
jobbra, lefele térünk a Szent Já-
nos út irányába. Kevesebb mint 
0,5  km után feltérünk balra 
egy keskenyebb erdei úton (3) 
a Rejtett-forrás irányába. Közel 
200 m után egy sáros, dagonyás 
mélyedéshez érünk, ahol jobbra 

tartunk, innen pedig még 850 m-t haladunk, és elérkezünk a Rejtett-forrás fölötti 
pihenőhelyhez (4), amely kedvelt állomása a szerdai EKE-túráknak. Innen keve-
sebb mint 100 m-t ereszkedünk, majd letérünk jobbra, egy keskeny ösvényre, 
a forrás irányába. Alig 300 m-t haladunk még, és a Rejtett-forrásnál (5) találjuk 
magunkat. Sajnos a víz aláásta magát, a  csövön egy csepp sem folydogál, így 

Rejtett-forrás. Fotó: Kismihály Boglárka
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nincs lehetőségünk kulacsainkat feltölteni. Miután megnéztük a forrást, átvá-
gunk a tisztáson, megcélozva a szemközti kiépített tűzhelyet, keresztezünk egy 
utat, majd felmegyünk egyenesen a gerincre. Nagyjából 200 m után kereszte-
zünk egy széles erdei utat, és haladunk tovább az erdőben kelet felé. A következő 
úton jobbra térünk, majd szinten haladunk, párhuzamosan a fölöttünk vezető 
piros sáv jelzéssel ellátott gerincúttal.

Nagyjából 400 m után elágazás következik, mi pedig balra megyünk tovább a 
gerincen haladva. Még 350 m, és kiérünk a Szent János útra (6), itt jobbra térünk 
és 200 m-t az aszfalt szélén haladunk, majd betérünk balra egy sorompóval le-
zárt úton (7) az István-forrás irányába. Közel 270 m után elhaladunk egy tavacs-
ka mellett, amely magánterületet képez, majd nemsokára az ösvény kettéválik, 
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mi pedig a fenti, bal oldali csapáson haladunk tovább. Kevesebb mint 400 m 
van hátra az István-forrásig (8), ahol rövid pihenőt tarthatunk és újratölthetjük 
kulacsainkat. (A  2019-es esőzések következtében a Plecska-patak elárasztotta 
a forrást, amelyet többszöri közmunka alkalmával sikerült felszínre hoznunk a 
meder kiszélesítésével.) Pihenés után elindulunk felfelé, és jobbra haladunk a 
jelzetlen erdei úton, hama-
rosan érintve egy fenyőli-
getet. Egy útelágazásnál (9) 
belefutunk a piros kereszttel 
jelzett erdei útba, innen el-
indulunk jobbra, és 100 m-t 
haladunk lefele a jelzésen.

Hamarosan balra leága-
zik egy jelzetlen erdei út (10), 
amely a kék kereszt jelzésű 
gerincút irányába visz: átke-
lünk egy kis patakon, és elin-
dulunk az úton felfele. Nagy-
jából 800 m után belefutunk 
a Dumbrava-gerincen haladó 
kék kereszt jelzésű útba (11), 
ezen jobbra térve haladunk közel 750 m-t, majd letérünk balra egy alig kivehető 
ösvényen a Cérna-forrás irányába (12). Közel 300 m után elérkezünk a Cérna-for-
rás feletti pihenőhelyhez (13), ahonnan lesétálhatunk a vékony folyású forráshoz. 
Miután elfogyasztottuk uzsonnánkat, a pihenőhelytől észak felé haladunk rövid 
szakaszon, kiérünk egy erdei útra, majd ezen jobbra tartunk, amíg elérjük a kék 
kereszttel jelzett utat (14), és ezen leereszkedünk a Gorbó-patak völgyébe. Nagy-
jából 2 km után elérkezünk a Kerékcsárdához (15), innen a Szent János út mellet-
ti sétányon visszajutunk a monostori végállomáshoz. Reméljük, kellemes sétában 
volt részetek, és legközelebb ismét a bükki túraösvényen találkozunk.

Takarítás az István-forrásnál. Fotó: Lőrincz Ferenc

Túralejárás dátuma: 2021. március 28.
Túravezető: Fazakas Ferenc
Időjárás, terep: felhős idő, száraz terep
Útvonal hossza: 12,1 km
Teljes menetidő: 4 óra 50 perc
Mozgásidő: 2 óra 43 perc
Teljes szintemelkedés: 405 m
Teljes szintereszkedés: 405 m
Minimális tszfm.: 382 m
Maximális tszfm.: 600 m

Gyerekbarát túrának is ajánlott! Cérna-forrás. Fotó: Kismihály Boglárka
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Legírozás

Gyakran alkalmazott eljárás krémlevesek, mártások készítésénél, azok tej-
színnel, tojássárgájával történő dúsítását jelenti. Fontos, hogy legírozás után már 
nem szabad felforralni az ételt, mert a tojás könnyen kicsapódhat.

Hozzávalók:
• 0,5 kg csiperkegomba
• 1,5 l víz
• 1 dl tejszín
• 1 tojás
• 1 ek liszt
• kevés vaj
• pár szál petrezselyemzöld
• só
• bors
• 10 dkg reszelt sajt
• őrölt rozmaring

Gombakrémleves 
rozmaringos 
sajttallérokkal
Gombakrémleveshez általában csiperkegombát használok, amit megmosok, 

és le is húzom a külső részét, kisebb darabokra vágom a szárával együtt, és vajon 
kissé megpirítom, sózom, borsozom, majd felöntöm nagyjából másfél liter víz-
zel. Mikor megfőtt, 1 kanál vízben elkevert liszttel még kevergetve összeforra-
lom. Pár szál petrezselyemzöldet apróra vágok, és beleszórom a levesbe, mielőtt 
leturmixolom. Legírozáshoz a tojást a tejszínnel egy külön tálban simára kever-
jük, adunk hozzá egy keveset a forró levesből, miközben habverővel keverjük, 
hogy a tejszínes tojás felforrósodjon anélkül, hogy összeugrana. A forró tejszínes 
keveréket folyamatos keverés mellett óvatosan visszaöntjük a leveshez.

A sajtcsipszekhez a sütőpapírral kibélelt tepsire reszeljünk kis halmokat, és 
szórjuk meg rozmaringgal. A sütőben nagyjából 10 perc alatt elkészülnek a ro-
pogós kis tallérok.

Albert Bea



VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. Megfejtés 1.
  6. Irsai Anna 

monogramja
  7. ...-mozog
  8. Paszuly
10. Rúdvégek!
12. Kacat
14. Lapulni kezd!
16. Mária egyik beceneve
18. Firenze folyója (ARNO)
20. Patás állat 

FÜGGŐLEGES
  1. Téli sporteszköz
  2. Gabona
  3. Magas rangú katolikus 

pap
  4. ..., a nagy varázsló
  5. Bátor ember igéje
  9. Rangjelző
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11. Megfejtés 2.
13. Én meg ti
15. Fej része
17. Nem is fölé

19. Angol tagadás
21. Állatlakás

A keresztrejtvény megfejtése egy magyar írónő neve 
és egyik kedvelt lányregényének címe. A könyv főhőse 
Krisztina, aki árván nőtt fel, és arra készül, hogy meg-
kérje édesapja számára tanárnője kezét. Az 1961-ben 
megjelent regényt többször kiadták, ma is nagyon 
szívesen és sokan olvassák, kiskamaszok 
és felnőttek egyaránt. 
A sok díjjal kitüntetett írónő 
regényeit nagyon sok nyelvre 
lefordították, ezért külföldön 
is sokan ismerik Abigél, Bá-
rány Boldizsár, Tündér Lala, 
Zsófi ka, Dódi és Cili, Magda 
és Emerenc, Etelka, Iza és Illés 
Bori történetét. Bá
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„Küldök neked egy kis magyar naplót 1916-ra, hogy lásd a magyar napokat, az embernek 
még a kalendárium is jobban esik, ha magyar. Vénülvén már olyan konzervatív lettem, hogy 
... (lásd a rejtvényben), csak egypár emberünket nem, de azok hibái éppen nem magyar jelle-
gűek.” (Gyalui Farkas: Emlékirataim)

IDÉZET 1.
FOLYA-

DÉK

FÉLRE!
MAGÁNYO-

SAN ÉLŐ 
EMBER

CSIBÉSZ, 
MIHASZNA 

EMBER

SZÖVET-
FOSZLÁNY!

BELE-
HELYEZŐ
MADA-

GASZKÁRI 
FÉLMAJOM

OXIGÉN
VEGYJELE
ÉPÍTÉSZ 
(MIKLóS)

BELÜL 
BELÜL!

AZ ELLEN-
ÁLLÁS
JELE

(FIZIKA)

FELESÉGET 
SZEREZ 

VALAKINEK
GRÖNLAN-

DI NÉP

-BA, -…
KONZERV-
DOBOZ-

BAN VAN!

MEGFON-
TOLTAN 

CSELEKVŐ
MEDENCE 

SZÉLEI!

IDÉZET 4.
ÍRÁST 

MEGJE-
LENTET

ÉTTERMI 
KÍNÁLAT

Ö

… HALAD 
(ELSŐ)

SEPSI … 
(FOCI-

CSAPAT)

Ö

Ü

N

CSILLOGVA 
RAGYOG

BORCSEPP!
MESSZE-
HANGZó-
AN SZÓL

ILYEN
VONALZÓ

IS VAN

DECI-
MÉTER 
(RÖV.)

IDÉZET 2.

T

LAKOSSÁG 
ÉLETKOR 
SZERINTI 

ELOSZLÁSA

PÁROS 
LÉGJÁRó!

AMA
HELYEN 
(FALUN)

HAJóS, 
KALÓZ 

(FRANCIS)
KIEJTETT 

BETŰ

IDÉZET 2.
FADARAB!
ÁG VÉGE!

IRAKI
KURD 
VÁROS
KIÍRÁS 
RÉSZE!

FRANCIA 
VÁROS 
LAKÓJA
FÖLDVÁ-

JAT, ÜREG

NÉMA 
ANKÉT!

KÖZLEKE-
DÉSI SÁV

ÉSZAK 
(RÖV.)

BANKSZÉF 
TARTALMA!

IGEVÉG-
ZŐDÉS 
LEHET

NÉGY
MEG EGY
KIRÁLY 

(LENGYEL)

SZÉKEN 
HELYET 
FOGLAL
NŐI NÉV 

(FEBR. 13.)

JANE 
AUSTEN 

REGÉNYE

LENN TA-
LÁLHATó!
HóDÍTÁ-
SOS TÁR-
SASJÁTÉK

ÉLES
HANGON 
SIKOLTÓ
A RITMUS 
EGYSÉGE

KÉST 
ÉLESÍT

… 
ROBBINS 
(SZÍNÉSZ)

JÁROM
AZ ENER-
GIA JELE

HALKAN 
ALUDNA!
VERSENY-
TÁRGYA-

LÁS

FAGY-
LALTOT 

FOGYASZT

LEFELÉ 
TASZÍT

FRANCIA 
ARANY

ÓKORI
RÓMAI 

RÉZPÉNZ
ÜRGEFEJ!

DALOLJA
RÉGI SÚLY-

EGYSÉG 
(1,27 KG)

E
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Hétfő Itala, Marianna 
Mindenszentek ünnepe

Itala – olasz eredetű; jelentése: 
Itália tartományból való nő. 
Marianna – latin eredetű; jelen-
tése: Marius családjához tartozó, 
Szűz Máriához tartozó.

1 65 éve Dávid Gyula vezetésével diákok egy csoportja 
kivonult a Házsongárdi temetőbe; utóbb a hatósá-
gok ezt a forradalommal való szimpatizálásként 
értékelték.

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

2 Kedd Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor 
Halottak napja

Akhilles – ógörög eredetű, jelen-
tése: a kígyó fia.

2

3 Szerda Győző, Ilka, Szilvia 
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító lefor-
dítása. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: 
erdő.

3 85 éve hunyt el Budapesten Kosztolányi Dezső író, 
költő, műfordító, újságíró (* Szabadka, 1885. március 
29.).

4 Csütörtök Karola, Karolina, Károly 
Borromeo Szt. Károly 
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc leverésének évfordulója

Karola, Karolina, Károly – latin–
germán eredetű; jelentése: legény, 
fiú.

4

5 Péntek Imre  
Szt. Imre herceg

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

5

6 Szombat Énok, Lénárd 
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Énok – héber eredetű; jelentése: 
a felszentelt.

6

7 Vasárnap Lázár, Rezső, Rudolf Lázár – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten a segítőm.

7 130 éve tartották a városházán a kolozsvári Önkén-
tes Mentőegylet végleges alakuló gyűlését.

8 Hétfő Lehel, Zsombor Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga. 
Zsombor – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: bölény.

8

9 Kedd Tihamér, Tivadar Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő. 
Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

9 535 éve Mátyás király és Báthory István kijelölte 
a Farkas utcában a Szabók tornya melletti helyet a 
Ferenc-rendi templom és zárda építésére.
80 éve került sor a Hunyadi téri Nemzeti Színház 
ünnepélyes megnyitására.

10 Szerda Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Delinke – magyar eredetű; jelen-
tése: szép termetű, deli, nimfa.

10

11 Csütörtök Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

11 230 éve született Kecskeméten Katona József író, 
drámaíró († Kecskemét, 1830. április 16.).
105 éve Kolozsvárra érkezett Tisza István miniszter-
elnök és Sándor János belügyminiszter.

Márton-napi esőre fagy, 
szárazság következik. Ha 
Márton napján a lúd jégen 
jár, karácsonykor sárban 
botorkál.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Hétfő Itala, Marianna 
Mindenszentek ünnepe

Itala – olasz eredetű; jelentése: 
Itália tartományból való nő. 
Marianna – latin eredetű; jelen-
tése: Marius családjához tartozó, 
Szűz Máriához tartozó.

1 65 éve Dávid Gyula vezetésével diákok egy csoportja 
kivonult a Házsongárdi temetőbe; utóbb a hatósá-
gok ezt a forradalommal való szimpatizálásként 
értékelték.

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

2 Kedd Akhilles, Ilka, Ingrid, Viktor 
Halottak napja

Akhilles – ógörög eredetű, jelen-
tése: a kígyó fia.

2

3 Szerda Győző, Ilka, Szilvia 
Porres Szt. Márton

Győző – a Viktor magyarító lefor-
dítása. 
Szilvia – latin eredetű; jelentése: 
erdő.

3 85 éve hunyt el Budapesten Kosztolányi Dezső író, 
költő, műfordító, újságíró (* Szabadka, 1885. március 
29.).

4 Csütörtök Karola, Karolina, Károly 
Borromeo Szt. Károly 
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc leverésének évfordulója

Karola, Karolina, Károly – latin–
germán eredetű; jelentése: legény, 
fiú.

4

5 Péntek Imre  
Szt. Imre herceg

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

5

6 Szombat Énok, Lénárd 
Szt. Lénárd, Szt. Krisztina

Énok – héber eredetű; jelentése: 
a felszentelt.

6

7 Vasárnap Lázár, Rezső, Rudolf Lázár – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten a segítőm.

7 130 éve tartották a városházán a kolozsvári Önkén-
tes Mentőegylet végleges alakuló gyűlését.

8 Hétfő Lehel, Zsombor Lehel – magyar eredetű; jelentése: 
a szó maga. 
Zsombor – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: bölény.

8

9 Kedd Tihamér, Tivadar Tihamér – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: csendet kedvelő. 
Tivadar – görög–latin eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

9 535 éve Mátyás király és Báthory István kijelölte 
a Farkas utcában a Szabók tornya melletti helyet a 
Ferenc-rendi templom és zárda építésére.
80 éve került sor a Hunyadi téri Nemzeti Színház 
ünnepélyes megnyitására.

10 Szerda Delinke, Réka  
Nagy Szt. Leó pápa

Delinke – magyar eredetű; jelen-
tése: szép termetű, deli, nimfa.

10

11 Csütörtök Márton  
Tours-i Szt. Márton

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

11 230 éve született Kecskeméten Katona József író, 
drámaíró († Kecskemét, 1830. április 16.).
105 éve Kolozsvárra érkezett Tisza István miniszter-
elnök és Sándor János belügyminiszter.

Márton-napi esőre fagy, 
szárazság következik. Ha 
Márton napján a lúd jégen 
jár, karácsonykor sárban 
botorkál.
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

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

Jónás – héber eredetű; jelentése: 
galamb. 
Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.

12 50 éve hunyt el Kolozsváron Jancsó Elemér iroda-
lomtörténész, kritikus, szerkesztő (*Marosújvár, 1905. 
április 10.)

13 Szombat Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

13

14 Vasárnap Albert, Aliz, Klementina Aliz – héber–germán–francia–
angol eredetű; jelentése: nemes, 
harcos, bölcs. 
Klementina – latin eredetű; jelen-
tése: jámbor, szelíd.

14 75 éve megkezdték a földgáz bevezetését 
Kolozsvárra.

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

Lipót – a Leopold bajor 
változatából.

15

16 Kedd Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16 105 éve a nagy élelemhiány miatt Közélelmezési 
Hivatalt állítottak fel a városban.

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

Gergő, Gerő – a Gergely és a Ger-
hard rövidült, -ő kicsinyítőképzős 
származéka. 
Hortenzia – latin eredetű; jelenté-
se: kerti virág. 
Salomé – héber eredetű, jelentése: 
béke, épségben lévő.

17 790 éve hunyt el Marburgban Árpád-házi Szent 
Erzsébet királylány (* Sárospatak vagy Pozsony, 1207. 
július 7.).

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

18

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

Erzsébet, Zsóka – héber eredetű; 
jelentése: Isten az én esküvésem.

19 90 éve a kolozsvári Ferenc-rendiek egyhetes ünnep-
ségsorozattal emlékeztek meg Páduai Szent Antal és 
Árpád-házi Szent Erzsébet 700 éves jubileumáról.

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

20 Szombat 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).

20 165 éve hunyt el Marosvásárhelyen Bolyai Farkas 
matematikus (* Bólya, 1775. november 20.).

21 Vasárnap Ilma, Olivér 
Krisztus király ünnepe 
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21
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November Szent András hava. Enyészet 
hava. Őszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

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

Jónás – héber eredetű; jelentése: 
galamb. 
Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.

12 50 éve hunyt el Kolozsváron Jancsó Elemér iroda-
lomtörténész, kritikus, szerkesztő (*Marosújvár, 1905. 
április 10.)

13 Szombat Bulcsú, Szaniszló, Szilvia  
Magyar szentek és boldogok

Bulcsú – török–magyar erede-
tű; jelentése: vért keverő, vért 
kibocsátó.

13

14 Vasárnap Albert, Aliz, Klementina Aliz – héber–germán–francia–
angol eredetű; jelentése: nemes, 
harcos, bölcs. 
Klementina – latin eredetű; jelen-
tése: jámbor, szelíd.

14 75 éve megkezdték a földgáz bevezetését 
Kolozsvárra.

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

Lipót – a Leopold bajor 
változatából.

15

16 Kedd Ödön, Örs  
Skóciai Szt. Margit

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

16 105 éve a nagy élelemhiány miatt Közélelmezési 
Hivatalt állítottak fel a városban.

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

Gergő, Gerő – a Gergely és a Ger-
hard rövidült, -ő kicsinyítőképzős 
származéka. 
Hortenzia – latin eredetű; jelenté-
se: kerti virág. 
Salomé – héber eredetű, jelentése: 
béke, épségben lévő.

17 790 éve hunyt el Marburgban Árpád-házi Szent 
Erzsébet királylány (* Sárospatak vagy Pozsony, 1207. 
július 7.).

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

18

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

Erzsébet, Zsóka – héber eredetű; 
jelentése: Isten az én esküvésem.

19 90 éve a kolozsvári Ferenc-rendiek egyhetes ünnep-
ségsorozattal emlékeztek meg Páduai Szent Antal és 
Árpád-házi Szent Erzsébet 700 éves jubileumáról.

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

20 Szombat 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).

20 165 éve hunyt el Marosvásárhelyen Bolyai Farkas 
matematikus (* Bólya, 1775. november 20.).

21 Vasárnap Ilma, Olivér 
Krisztus király ünnepe 
Szűz Mária bemutatása a 
templomban

Olivér – latin eredetű; jelentése: 
olajfaültető.

21
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Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

22 Hétfő Cecília, Csilla, Filemon  
Szt. Cecília 

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó. 
Filemon – görög eredetű; jelen-
tése: barátságos, nyájas, szíves 
érzelmű.

22

23 Kedd Adrien, Kelemen, Klementina 
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán

Kelemen, Klementina – latin ere-
detű; jelentése: jámbor, szelíd.

23

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

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

24 75 éve hunyt el Chicagóban Moholy-Nagy László 
fotográfus, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára 
(* Bácsborsód, 1895. július 20.).
175 éve érkezett Kolozsvárra Liszt Ferenc.

25 Csütörtök Eda, Katalin, Kata 
Alexandriai Szt. Katalin

Katalin, Kata – egyiptomi–görög–
német–magyar eredetű; jelentése: 
korona, mindig tiszta. 
Eda – germán eredetű; jelentése: 
nemesi származású; birtok, javak, 
szerencse, boldogság.

25 465 éve összeült az országgyűlés Kolozsváron: a ren-
dek János Zsigmondot uralkodójukul ismerték el.

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

26 Péntek Árpád, Csongor, Konrád, Virág Konrád – német eredetű; jelenté-
se: merész + tanács.

26

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

Leonárd, Leonóra – német–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint az 
oroszlán. 
Virgil, Virginia – latin eredetű; 
jelentése: szűz, hajadon.

27 100 éve született Budapesten Pilinszky János költő 
(† Budapest, 1981. május 27.).

28 Vasárnap Stefánia 
Advent 1. vasárnapja

Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28

29 Hétfő Filoména, Kamilla, Noé, Sza-
bolcs, Taksony

Filoména – a Filoméla olasz vál-
tozata. 
Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű. 
Noé – héber eredetű; jelentése: 
nyugalom, vigasztalás. 
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, elégedett, vad, 
kegyetlen, féktelen, szilaj.

29 90 éve nyílt meg a kolozsvári Kereskedelmi és 
Iparkamara építtette Tőzsdepalota modern épülete 
a Deák Ferenc utca és a Bocskai tér sarkán (jelenleg 
tiszti kaszinó).

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

András, Andor – görög eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

30 60 éve megnyitották az épülő diákváros új étkezdé-
jét, 3000 diák részére.

Ha András fehér, rossz év 
várható. 
András-napi hó a vetésnek 
nem jó. 
Fehér András, rossz év, 
Víg András, víg év. 
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a Caecilius nemzetséghez tartozó. 
Filemon – görög eredetű; jelen-
tése: barátságos, nyájas, szíves 
érzelmű.

22
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Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán

Kelemen, Klementina – latin ere-
detű; jelentése: jámbor, szelíd.
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zője. 
Flóra – latin eredetű; jelentése: 
virág.
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fotográfus, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára 
(* Bácsborsód, 1895. július 20.).
175 éve érkezett Kolozsvárra Liszt Ferenc.

25 Csütörtök Eda, Katalin, Kata 
Alexandriai Szt. Katalin
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német–magyar eredetű; jelentése: 
korona, mindig tiszta. 
Eda – germán eredetű; jelentése: 
nemesi származású; birtok, javak, 
szerencse, boldogság.

25 465 éve összeült az országgyűlés Kolozsváron: a ren-
dek János Zsigmondot uralkodójukul ismerték el.

Ha Katalin kopog, 
a karácsony locsog. 
Ha Katalin locsog, 
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26 Péntek Árpád, Csongor, Konrád, Virág Konrád – német eredetű; jelenté-
se: merész + tanács.

26

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

Leonárd, Leonóra – német–francia 
eredetű; jelentése: erős, mint az 
oroszlán. 
Virgil, Virginia – latin eredetű; 
jelentése: szűz, hajadon.

27 100 éve született Budapesten Pilinszky János költő 
(† Budapest, 1981. május 27.).

28 Vasárnap Stefánia 
Advent 1. vasárnapja

Stefánia – latin eredetű; jelentése: 
virágkoszorú.

28

29 Hétfő Filoména, Kamilla, Noé, Sza-
bolcs, Taksony

Filoména – a Filoméla olasz vál-
tozata. 
Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű. 
Noé – héber eredetű; jelentése: 
nyugalom, vigasztalás. 
Taksony – török–magyar eredetű; 
jelentése: jóllakott, elégedett, vad, 
kegyetlen, féktelen, szilaj.

29 90 éve nyílt meg a kolozsvári Kereskedelmi és 
Iparkamara építtette Tőzsdepalota modern épülete 
a Deák Ferenc utca és a Bocskai tér sarkán (jelenleg 
tiszti kaszinó).

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

András, Andor – görög eredetű; 
jelentése: férfi, férfias.

30 60 éve megnyitották az épülő diákváros új étkezdé-
jét, 3000 diák részére.

Ha András fehér, rossz év 
várható. 
András-napi hó a vetésnek 
nem jó. 
Fehér András, rossz év, 
Víg András, víg év. 
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A kisantantról száz év távlatából

Az olvasó bizonyára hozzászokott már ahhoz, hogy az utóbbi években számos 
történelmi eseménynek volt kerek évfordulója. Egyebek mellett a trianoni béke-
diktátum századik, a második bécsi döntés nyolcvanadik, a második világhábo-
rú véget érésének hetvenötödik évfordulójára emlékeztünk a tavalyi év során. 
Az idei, 2021-es esztendő is hasonlóképpen bővelkedik további évfordulókban. 
Mások mellett éppen száz évvel ezelőtt alakult meg a trianoni Magyarországot 
körülzáró és elszigetelő, már a korszakban is kisantantnak nevezett csehszlovák–
jugoszláv–román regionális államszövetség is, amelynek összefoglaló bemutatá-
sa e rövid írás célja.

Trianon és következményei

Mint az közismert, az Osztrák–Magyar Monarchia 1918 novemberében vesz-
tesként került ki az első világháborúból, és rövid idő alatt összeomlott. Helyén 
három utódállam alakult meg: Ausztria, Magyarország és Csehszlovákia, illetve 
a környező kisállamok is jelentős, országnyi területeket szereztek meg az egy-
kori birodalomból. A  régi Magyar Királyság területeiből Romániához került a 
történelmi Erdély, a  Partium, Máramaros déli része és a Bánság keleti része, 
összesen 103 093 km2, 5 257 467 lakossal, akik közül 1 658 000 volt magyar. 
Ennél valamivel kisebb terület jutott a megalakuló Csehszlovákiának, amely a 
Felvidéket és Kárpátalját, valamint Máramaros északi részét kebelezhette be. 
Mindezek együtt összesen 61 633 km2-t tettek ki, 3 517 568 lakossal, akik kö-
zül 1 072 000 volt magyar. A harmadik legnagyobb részt az önálló szerb állam 
bázisán kialakított Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kebelezte be, megszerezve 
Horvátországot, a Délvidéket, a Szerémséget, a Baranya-háromszöget, a Bánság 
nyugati felét és a Muraközt, összesen 20 551 km2 kiterjedésben, ahol ekkor 1 509 
295 lakos élt, közöttük 460 000 magyar. Ezek mellett a történelmi Magyarország 
nyugati peremvidékét, a 4020 km2-t kitevő Őrvidéket (Burgenland) Ausztriához 
csatolták, az északi Árva megye egyes határ menti régiói (589 km2) a 125 év után 
ismét megszülető Lengyelország részévé váltak, valamint az egyetlen fontosabb 
adriai-tengeri magyar kikötőt, Fiume városát pedig Olaszország vonhatta fenn-
hatósága alá. Ezeken a határ menti vidékeken nem élt jelentős magyar lakosság 
(mindössze 26 000, 1200, illetve 7000 fő). Talán ez is az oka annak, hogy az 
adriai-tengeri kijárat nosztalgikus emlékét leszámítva a magyarság számára nem 
volt olyan drasztikus ez utóbbi három peremrégió leválása. Egyedül Ausztriá-
val került sor kisebb fegyveres konfliktusra, de ezt az 1921. decemberi soproni 
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népszavazás révén sikerült viszonylag megnyugtató módon lezárni. A Románi-
ában, Csehszlovákiában és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban rekedt több 
mint 3 millió magyar elvesztése azonban hatalmas traumát jelentett a nemzet-
nek. Tudatában volt ennek a három nyertes ország kormánya és közvéleménye 
is. Így nem csoda, hogy a magyar revans gondolata volt kezdettől a legégetőbb 
probléma mind Bukarest, mind Prága, mind Belgrád külpolitikájában. Különösen 
Csehszlovákia vezető körei aggódtak az ország politikai integritásáért és stabili-
tásáért, hiszen ellentétben Romániával és a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal, 
a csehek és szlovákok új köztársasága nem rendelkezett közvetlen állami előz-
ménnyel. Csupán a középkori Cseh Királyság ködbe vesző emlékére támaszkod-
hatott, miközben a szlovák népnek a történelem során azelőtt még sosem volt 
saját önálló állama.

Ugyanakkor a trianoni békediktátum következtében korábbi területének 
70%-át (189 907 km2), lakosságának pedig 64%-át (10 649 416 lakos) elveszí-
tő Magyarországon mondhatni teljes társadalmi konszenzus volt arról, hogy az 
elcsatolt területeket vagy azok legnagyobb részét vissza kell szerezni. Így kibé-
kíthetetlen ellentét alakult ki egyfelől a három új vagy részben új kelet-közép-
európai állam, másfelől Magyarország között.

A konfl iktust csak még jobban felerősítette az az áldatlan helyzet, hogy a mint-
egy 20 000 km hosszúságú új határok által szétszabdalt Európában a hagyományos 
nagyhatalmak vagy eltűntek, vagy visszaszorultak, és Kelet-Közép-Európában a 

A trianoni területcsonkításokat elítélő plakát az 1920-as évekből. Forrás: https://
budapestbeacon.com/hungary-fears-immigration-may-lead-to-another-trianon/
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közvetítő hatalom a térségben, amely a konfliktusmegoldásban szerepet játszha-
tott volna. Az instabil és törékeny béke miatt hamarosan az egész régióban poli-
tikai-gazdasági hanyatlás következett be, miközben folyamatosan nőtt a kiszol-
gáltatottság a környező nagyhatalmak irányába. A teljes káoszba, majd hosszan 
tartó általános válságba süllyedt Németország és a hosszú, véres polgárháború 
után megszülető, világtól elszigetelt Szovjetunió azonban jó ideig nem volt abban 
a helyzetben, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia széthullását követő hatalmi 
vákuumot betöltse, vagy az annak nyomán keletkezett új konfliktusokat kezelje. 
Később, az 1930-as években pedig ebben már nem is lett érdekelt. Helyette im-
már mindkét nagyhatalom az egész régió bekebelezésére törekedett.

Az európai államok szembenállása és a kisebbségi 
kérdés
Az első világháborút lezáró, a vesztesek számára megalázó békediktátumok 

voltaképpen két táborra szakították Európát. A kialakult új helyzettel elégedett, 
abból nyertesként kikerülő ún. „status quo-hatalmak” szemben álltak a „revizi-
onista hatalmak” csoportjával. Előbbiek közé tartozott Lengyelország, Csehszlo-
vákia, Románia, a  Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, sőt még a kisállami létbe 
belenyugodó, nemzetállammá zsugorodott Ausztria is. Utóbbiak között viszont 
ott volt a régi területeit visszaszerezni akaró Németország, a Szovjetunió, Török-
ország, Magyarország, Bulgária, sőt a világháború utáni területnyereségeivel elé-
gedetlen Olaszország is. Bár közvetlenül a békediktátumokat követően a revizio-
nista tábor katonailag jelentősen legyengült, közép- és hosszú távon egyértelmű 
volt, hogy komoly fenyegetést fog jelenteni a kialakult új közép-európai politikai 
helyzetre, hiszen a valódi nagyhatalmak mind ebbe a csoportba tartoztak.

A  határstabilitás megteremtésén fáradozó status quo-hatalmak számára 
egyértelműen a kisebbségi kérdés jelentette a legnagyobb gondot. Ausztriát le-
számítva, mindegyikük kénytelen volt kisebbségvédelmi szerződéseket aláírni: 
Lengyelország a német békeszerződés aláírásával egyszerre, 1919. június 28-án, 
Csehszlovákia az osztrák békeszerződéssel egy időben, 1919. szeptember 10-én, 
majd a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 1919. december 5-én és végül Románia 
is 1919. december 9-én, azonban e szerződéseket később egyikük sem tartotta 
be, megvonva nemzeti kisebbségeiktől a kollektív jogokat. A jogi alap elvi bizto-
sítása tehát – a brit és francia remények ellenére – nem oldotta meg a kisebbségi 
kérdést, sőt gyakorlatban való be nem tartása csak még több olajat öntött a terü-
leti konfliktusok tüzére.

Mindeközben a békeszerződések és az azok kiegészítéseként megkötött ki-
sebbségvédelmi szerződések tudatában a kontinens gondjaitól elforduló és a saját 
gyarmati ügyeit előtérbe helyező Nagy-Britannia, valamint az új európai politikai 
problémák tömkelegével (köztük az igazán fajsúlyos német kérdéssel) szemben 
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magára maradt Franciaország egyre kisebb figyelmet szentelt az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia romjain kialakult új helyzetnek. Kelet-Közép-Európa politikai 
életére így a kiszámíthatatlan hatalmi törekvések által gerjesztett permanens 
bizonytalanság vált általánosan jellemzővé.

A Népszövetség kísérletének kudarca

A  súlyos politikai, katonai, gazdasági és társadalmi érdekellentétek békés 
úton való rendezésére a világháborút lezáró békekonferencia rendelkezései ér-
telmében létrehozták a Nemzetek Szövetségét, vagy közismertebb nevén a Nép-
szövetséget. Ez azonban nem tudta feladatát kellő hatékonysággal ellátni. A nagy 
reményekkel indított, újfajta nemzetközi szervezet sikertelenségéhez számos té-
nyező járult hozzá. Már 1919. június 28-i megalakulásától kezdve képtelen volt 
betölteni a globális szervezet szerepét, hiszen az ehhez elengedhetetlen egyete-
mességtől távol állt. Mivel az Amerikai Egyesült Államok és Szovjet-Oroszország 
(a későbbi Szovjetunió) már kezdettől nem vett részt a szervezet munkájában, 
a Népszövetség még a legfontosabb nagyhatalmak közötti együttműködést sem 
tudta előmozdítani. Ugyanakkor az egyhangú döntés kényszere és a tagállamok 
vétójoga a szervezetben megakadályozta az eredményes határozathozatalt. Rá-
adásul a Népszövetségnek nem volt olyan szerve, amelynek döntései kötelező 
érvényűek lettek volna a tagállamokra nézve, és így határozatait csak ajánlás 
formájában terjeszthette elő. Az azokat be nem tartó tagállamokkal szemben pe-
dig a Nemzetek Szövetsége nem rendelhetett el politikai és katonai jellegű bün-
tető intézkedéseket, csupán gazdasági és fegyelmi szankciókkal sújthatta azokat. 
Így voltaképpen egyetlen lehetősége a hivatalos feddés, a megrovás volt, amely 
a mindennapi diplomáciai küzdelmekben, az állami érdekérvényesítés politikai 
folyamatában vajmi keveset ért. Mindemellett a szervezet állandó haderővel sem 
rendelkezett, így még ha döntései kötelező érvényűek lettek volna is, akkor sem 
tudta volna azokat végső lépésként, erőszakkal gyakorlatba ültetni.

A kisantant létrehozása

A  Nemzetek Szövetségének erélytelenségét érzékelve az Osztrák–Magyar 
Monarchia széthullása után legnagyobb területi nyereséget elérő, részben új ál-
lamok: Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia területi integritásuk biztosítását 
más lehetőségek útján próbálták meg elérni. Kis túlzással élve, még jóformán 
meg sem száradt a tinta az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződésen, 
amikor augusztusban Edvard Beneš, az újdonsült Csehszlovákia első külügymi-
nisztere, későbbi elnöke, aki akkor éppen a Népszövetség elnöki funkcióját is 
ellátta, a  szintén stabilitását féltő Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak szövet-
ségi szerződést ajánlott fel. A szorosabb együttműködés a délszláv államnak is 
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szlovákokkal való egyezmény megkötésére. Ennek első pontja leszögezte, hogy 
ha bármelyik felet nem provokált támadás éri magyar részről, akkor a másik 
azonnal a segítségére siet.

A csehszlovák külügyminiszter hasonló szerződés megkötésére törekedett Ro-
mániával is. Beneš azonban Bukarestben eleinte nem járt sikerrel. Franciaország 
számára ugyanis kezdetben nem volt feltétlenül pozitív diplomáciai fejlemény 
egy olyan szövetségi rendszer létrejötte Európában, amelynek nem Párizs a kez-
deményezője, illetve amely a francia diplomácia megkérdezése nélkül születik 
meg. Ezért a francia nagyhatalommal szoros kapcsolatokat ápoló Románia, pári-
zsi sugallatra, egyelőre még ódzkodott a felajánlott szerződés elfogadásától.

A románokkal való szövetségkötés gondolatáról mindazonáltal nem tettek le 
Prágában. Beneš ez irányú tervei előtt hamarosan két kedvező politikai esemény 
nyitotta meg az utat: 1920 őszén új francia külügyminiszter, Philippe Berthelot 
lépett hivatalba, aki korábban, Georges Clemenceau miniszterelnöksége alatt is 
betöltötte már ezt a funkciót. Az  Edvard Benešsel szoros kapcsolatot fenntar-
tó Berthelot támogatta a csehszlovák külügyminiszter közép-európai magyar-
ellenes szövetségi tervét. Mindebben odáig ment, hogy még Lengyelországot is 
megpróbálta bevonni a formálódó szövetségbe, ezt azonban nem sikerült elér-
nie. A hagyományos lengyel–magyar történelmi barátság mellett, ennek közvet-
lenebb oka az ekkorra kiélesedő lengyel–csehszlovák határvitában keresendő, 
amelynek tétje a felső-sziléziai Teschen és Hultschin korábbi német iparvárosok 
és környékük birtoklása volt. A területi vitából végül a csehszlovák fél került ki 
győztesen, elérve Teschen kettéosztását és megszerezve a Hultschin feletti ellen-
őrzést is, ami azután ellehetetlenítette az éppen területféltésből eredő lengyel–
csehszlovák szövetség ötletét.

A  románokkal való szerződéskötés azonban 1921 áprilisában hirtelen zöld 
utat kapott Bukarestben. A román kormányt ugyanis meggondolkodtatta az utol-
só Habsburg-házi magyar uralkodó, IV. Károly első magyarországi visszatérési 
kísérlete, és attól való félelem kelt szárnyra román részről, hogy Károly trón-
igénylésének beteljesülése esetén előtérbe kerülhet az erdélyi területek vissza-
követelése. A román diplomácia nem is habozott sokáig: 1921. április 23-án szö-
vetségi egyezményt kötött Csehszlovákiával, majd még ugyanazon év június 7-én 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal is. Így jött létre bilaterális szerződésekre 
épülve a magyarellenes szövetség, amelyet egy magyar újságíró, a Pesti Hírlap 
munkatársa némileg cinikusan csak „Apró-Ántánt”-nak nevezett. Innen ered a 
később általánossá vált kisantant megnevezés.

A kisantant működése és jellegzetességei

Működésének első éveiben úgy tűnt, hogy a kisantant sikeres és hosszú távú 
együttműködést fog megvalósítani. Céljai ugyanis kezdettől egyértelműek voltak: 



175NOVEMBER

V
ISSZATEKIN

TŐ

Magyarország minél teljesebb elszigetelése és a magyar revízió ellen állandó 
katonai együttműködés. Tagjait azonban szinte kizárólag a közös ellenségkép, 
a Magyarország-ellenesség tartotta össze, és amint a budapesti kormány fokoza-
tosan diplomáciai sikereket tudott elérni, a kisantant szorítása mindinkább eny-
hült. Kezdetben még sikerült ugyan megakadályoznia a magyar állam Népszö-
vetségbe való felvételét 1921 májusában, azonban ez másfél évvel később, 1922 
szeptemberében mégis bekövetkezett. Talán a legnagyobb siker, amit az Edvard 
Beneš által összekovácsolt szövetség elért, az 1921. októberi második királypuccs 
megakadályozása volt. A Habsburg-restauráció esetén háborúval fenyegető kis-
antant nyomására azután a nagyhatalmak arra kényszerítették Magyarországot, 
hogy törvényben mondja ki a Habsburg-ház trónfosztását. Mindez azonban nem 
gátolta meg a magyar revíziós törekvéseket, csak átalakította azok alapját.

Nem sikerült a kisantantnak meggátolni azt sem, hogy a magyar állam 
1923 szeptemberében végül hozzájusson a gazdasági fejlesztésekre szánt, Nép-
szövetség által nyújtandó kölcsönhöz. Ez az erdélyi származású miniszterelnök, 
gróf Bethlen István sikeres diplomáciai tevékenységének eredményeként megka-
pott jelentős összeg, a nyugati nagyhatalmak magyarok felé való közeledésének 

A kisantant tagállamai és Magyarország katonai erőviszonyai a trianoni 
békediktátum leszerelési előírásai értelmében. Forrás: Wikipedia
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elszigetelni kívánó politikáján.
Bár a kisantant mindvégig élvezte Franciaország támogatását – ami egyebek 

mellett abban is megmutatkozott, hogy Párizs 1924 és 1927 között barátsági 
szerződést kötött mindhárom kisantant-országgal – mégsem tudta véghezvinni 
a magyar állam teljes izolációját. Igen kényelmetlen volt főképp Csehszlovákia 
számára Lord Rothermere brit sajtómágnásnak, a Daily Mail című újság tulajdo-
nosának magyar revíziós törekvések melletti kiállása és Prága kisebbségpoliti-
kájára vonatkozó éles kritikái. Ezek állandó magyarázkodásra kényszerítették a 
csehszlovák kormányzatot és fenntartották a magyar kérdés iránti érdeklődést a 
korszakban.

Az  1929-ben kitörő nagy gazdasági világválság jelentős mértékben hatott 
a kisantantra, és részben át is alakította azt. A nyugati kölcsönök miatt függő 
viszonyban levő Csehszlovákia, Románia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
(1929-től Jugoszlávia) között előtérbe kerültek a gazdasági kapcsolatok. A kis-
antant tagállamai 1930-as csorba-tavi konferenciájukon megállapodtak a gaz-
dasági szövetség létrehozásában. Ez azonban – akárcsak a politikai szövetség – 
mindössze bilaterális szerződések hálózatára építhetett, és nem alkotott egységes 
gazdasági térséget. A kisantant-országok közötti bizalmatlanság, a  továbbra is 
fennálló, rejtett ellentétek és nem utolsósorban a válságos időkben bezárkózásra 
hajlamos gazdaságpolitika arra késztette mindhárom államot, hogy csak rész-
leges gazdasági nyitást hajtsanak végre egymás irányába. Ennek megfelelően 
Csehszlovákia külön-külön kereskedelmi szerződéseket kötött Romániával és 
Jugoszláviával, azok agrártermékeinek felvásárlása érdekében. A nagymértékű 
gabonaimport azonban csehszlovák belpolitikai konfliktusok miatt végül meghi-
úsult. Ugyanígy kudarcba fulladt a román–jugoszláv vámunió terve is. Mindez 
idő alatt Magyarország sikeres szerződést kötött Olaszországgal és Ausztriával, 
és az 1934-es ún. „római jegyzőkönyvek” lehetővé tették, hogy a magyar gabo-
naexport meginduljon az illető két ország felé, a világpiacinál magasabb áron. 
Mindez meggondolkodtatta a kisantant két kevésbé következetes politikát folyta-
tó tagállamát: Romániát és Jugoszláviát. Bukarestben és Belgrádban hamarosan 
előtérbe került egy, a csehszlováknál erőteljesebb olasz, illetve német orientáció. 
Hiába próbálta meg Prága szorosabbra vonni a kötelékeket 1933-ban a kisantant 
Állandó Tanácsának és Titkárságának felállításával, azaz belső intézményesülé-
sével, a szövetség lassú agóniája kezdetét vette.

A vég kezdete: a náci Németország létrejöttének hatása 
a kisantantra
Adolf Hitler 1933. január 30-i hatalomra kerülése után Németország egy-

értelműen elköteleződött a határrevízió gondolata mellett. Ebben Magyaror-
szággal közös érdekei hamarosan szembefordították a német nagyhatalmat a 
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gazdaságilag egyre inkább kiszolgáltatott helyzetben levő kisantanttal. A náci 
Németország ki is használta a fennálló helyzetet, és már 1934-ben Jugoszlávi-
át, majd egy évvel később Romániát is kereskedelmi szerződésekkel láncolta 
magához. Ezekben Berlin vállalta, hogy ipari kivitelének növelése ellenében a 
világpiaci árnál magasabban veszi meg a román és jugoszláv mezőgazdasági ter-
mékeket. A kisantant tagállamai így nem tudták egymás irányába kiteljesíteni a 
gazdasági együttműködést, amely mindvégig formális jellegű maradt. Létrejött 
ugyan a kisantant Gazdasági Tanácsa 1933-ban, azonban a lényeges kérdésekben 
a tagállamok nem tudtak megállapodni, és alapvetően külön-külön keresték a 
gazdasági válságból való kilábalás lehetőségét. Így aztán fokozatosan az őket 
egymás ellen mesterien kijátszó Németország gazdasági holdudvarába kénysze-
rültek. Jól mutatja a kialakuló német orientáció súlyát, hogy például Jugoszlávi-
ának 1935-re már Németország vált az elsődleges külkereskedelmi partnerévé, 
míg Csehszlovákia csak a negyedik helyen állt.

A gazdasági elköteleződést aztán természetszerűleg szorosabb politikai kötő-
dés kialakulása követte. Az 1930-as évek közepére a kisantant már nem tudott 
Németország ellenében fellépni az európai politikai életben. Ennek oka az volt, 
hogy az erőteljes német hatások, Berlin aknamunkája és nem utolsósorban a 
német tőke nyomasztó súlya lehetetlenné tette azt, hogy a kisantant tagállamai 
fajsúlyos kérdésekben egységes álláspontot fogalmazzanak meg. Ékes példája en-
nek a németek meglepetésszerű, 1936. márciusi katonai bevonulása a demilita-
rizált Rajna-vidékre, ami ellen – Beneš minden igyekezete ellenére – a kisantant 
nem lépett fel egységesen. Ehelyett követte régi patrónusa, Franciaország be nem 
avatkozást szem előtt tartó politikáját, amivel gyakorlatilag jóváhagyta az első 
világháború utáni békerendezés fokozatos felszámolásának kibontakozó folya-
matát. Ami pedig a párizsi kapcsolatokat illeti, azokra ekkor már egyre kevésbé 
lehetett számítani, hiszen a Maginot-vonal erődrendszerét a németekkel közös 
határvonalon immár gőzerővel építő franciák egyre inkább a bezárkózás felé haj-
lottak, és az önvédelem megerősítésére koncentráltak. Párizs feladta a diplomá-
ciai kezdeményezés lehetőségét, és ezzel egyrészt utat engedett a rendkívül ag-
resszív német politikának, másrészt gyakorlatilag halálra ítélte a kisantantot.

A kisantant felbomlása

Ahogy egyre nyilvánvalóbbá vált a Németország irányából érkező fenyege-
tettség, úgy került fokozatosan előtérbe a gondolat, hogy a kisantantnak ren-
deznie kell kapcsolatait a régi ellenséggel, Magyarországgal. Ez  elsősorban a 
kétfrontos küzdelmet vállalni nem akaró Csehszlovákiának lett mind égetőbb 
érdeke. Ezért Ausztria 1938 márciusában bekövetkezett németek általi bekebele-
zése, azaz az Anschluss után az a furcsa helyzet állt elő, hogy éppen a kisantant 
fő kezdeményezője, az ekkor már államelnöki funkciót betöltő Edvard Beneš lett 
a legfőbb szorgalmazója a Magyarországgal való kiegyezésnek. Az 1937 tavaszán 
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tően ellentétes érdekeket kellett valahogy semlegesíteni. Romániának és Jugo-
szláviának nem volt olyan sürgős a magyarokkal való megállapodás, ráadásul 
Bukarestben és Belgrádban egyaránt tartottak attól, hogy egy ilyen lépés a né-
metek rosszallását vonná maga után. Magyarországnak pedig szintén nem állt 
érdekében a gyors megbékélés és ezáltal a kisantant pozícióinak megszilárdítása. 
Így a tárgyalások elhúzódtak, és csak 1938. augusztus 29-én vezettek sovány 
eredményre. Ekkor, a jugoszláviai Bledben megkötött egyezményben a kisantant 
kénytelen volt fegyverkezési egyenjogúságot biztosítani Magyarország számára, 
miközben ellentételezésként csak annyit ért el, hogy Magyarország lemondott az 
erőszakos határrevízióról. A kisantant ezzel lényegében a már fennálló helyzetet 
ismerte el, hiszen Magyarországon akkor már hónapok óta zajlott az ún. „győri 
program” keretében megvalósított fegyverkezési folyamat. A Budapest által tett 
elvi ígéret a határok erőszakos megváltoztatásának kerüléséről ilyen körülmé-
nyek között már nem sokat ért.

A bledi megállapodás végül ahelyett, hogy elősegítette volna Csehszlovákia 
kétségbeejtő helyzetének részleges konszolidálását, éppen ellentétesen hatott, 
hiszen lépésre sarkallta a náci Németországot, amely nem szeretett volna a fran-
ciákkal majdan vívott küzdelmében egy lényegében ellenségesnek tekintett kis-
állami szövetséget a háta mögött. A hitleri vezetés elérkezettnek látta az időt a 
Csehszlovákiával és ezen keresztül a kisantanttal való leszámolásra.

Alig egy hónappal a bledi egyezmény nyélbe ütése után a német diplomácia 
akcióba lépett. Hitler a Csehszlovákia elleni katonai fellépés kilátásba helyezé-
sével kierőszakolta, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország részvéte-
lével, Münchenben nemzetközi konferencián döntsenek a Szudétavidék sorsáról 
– Csehszlovákia részvétele nélkül. A  nyugati hatalmak meghajlottak a német 
igények előtt, és a megbékélés reményében felszólították Csehszlovákiát a nyu-
gati, túlnyomórészt németek által lakott határterülete, a Szudétavidék Németor-
szágnak való átadására. Ezt követte hamarosan a Magyarország felé tett területi 
engedmény, amelyet immár Bécsben írtak alá a német és az olasz hatalom képvi-
selői 1938. november 2-án. Ez lett az ún. első bécsi döntés, amely a Felvidék déli, 
zömében magyarok által lakott részét juttatta vissza magyar fennhatóság alá. 
Mindez már túl sok volt a fiatal csehszlovák államnak, amely teljesen destabili-
zálódott, és már október folyamán egy cseh, valamint egy szlovák állam szövet-
ségévé silányult. Ezt azonban – természetesen erőteljes német nyomás következ-
tében is – Románia és Jugoszlávia már nem ismerte el szövetségesének. Ennek 
megfelelően, a jól láthatóan átmeneti jellegű cseh–szlovák államalakulatot már 
meg sem hívták a kisantant utolsó, 1938. november 4-én tartott bukaresti konfe-
renciájára, amely így egyszerű kétoldalú román–jugoszláv találkozóvá minősült 
vissza. Csehszlovákia teljes felbomlására végül 1939. március 14–15-én került 
sor, Szlovákia függetlenségének – nácik által erőteljesen támogatott – kikiáltása, 
majd Kárpátalja magyar annektálása, valamint a német csapatoknak a maradék 
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cseh területekre való bevonulása és a náci uralom alá kerülő Cseh-Morva Protek-
torátus megalakítása révén.

E földindulásszerű folyamatok a gyakorlatban is maguk alá temették a kis-
antant korábbi szövetségét, amelyet Románia és Jugoszlávia már nem tartott 
fontosnak tovább éltetni.

A kisantant emlékezete

A kisantant mindössze 17 évig létezett, így csak átmeneti jellegű szövetségi 
rendszernek tekinthető. Három tagállama közül kettő, Csehszlovákia és Jugo-
szlávia azóta megszűnt létezni, a harmadik, Románia pedig napjainkban terüle-
tileg szintén kisebb, mint akkor volt. A csehszlovák–jugoszláv–román koalíciót 
egyértelműen a két világháború közötti korszak politikai, diplomáciai, katonai és 
gazdasági kontextusa teremtette meg. Életre hívásában a versailles-i békerend-
szer, azon belül is elsősorban a trianoni békediktátum által kialakított, merőben 
új körülmények voltak meghatározó hatással. Amikor azután az 1919–1920-ban 
megalkotott világ két évtized után összeomlott, a kisantant is természetszerűen 
vele együtt bomlott fel.

Edvard Beneš csehszlovák elnök, Nicolae Titulescu román és Bogoljub 
Jevtić jugoszláv külügyminiszterek társaságában, Belgrádban, 1932-ben. 

Forrás: Bundesarchiv_Bild_183-2010-0420-500
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követően a Szovjetunió által uralt kelet-európai kommunista tábor kialakulása 
évtizedekre lehetetlenné tette a kisantant gondolatának felélesztését. A kelet-eu-
rópai kisállamok közötti viszony ugyanis időközben alapvetően megváltozott. 
A  régió két legerőteljesebb kommunistaellenes felkelése, az  1956-os magyar 
forradalom és az 1968-as csehszlovák prágai tavasz közelebb hozta egymáshoz 
Prágát és Budapestet. A Ceaușescu-rendszer kommunista diktatúrájába süllyedő 
Románia ugyanakkor lemaradt a közép-európai rendszerváltó államoktól, ame-
lyeknek fő célja az 1990-es évekre immár nem Magyarország elszigetelése volt, 
hanem éppen ellenkezőleg, a Budapesttel való együttműködés a mihamarabbi 
NATO- és EU-integráció reményében. Ilyen körülmények között érthető, hogy 
még az 1989-es rendszerváltozások után sem merült fel a kisantant újraéleszté-
se. Ehelyett Csehszlovákia és Lengyelország éppen Magyarországgal lépett szö-
vetségre a Visegrádi Hármaknak, majd Csehszlovákia 1993-as kettéválása után 
Visegrádi Négyeknek nevezett csoportosulás keretében. Jugoszlávia ebben már 
nem vehetett részt, ugyanis alapvetően etnikai eredetű, belső konfliktusai a dél-
szláv államot véres polgárháború révén szaggatták szét, s a nyugat-balkáni régi-
óval való együttműködés hosszú időre ellehetetlenült.

Így Románia az egyetlen korábbi tagország, ahol a kisantant emléke meg-
maradt, sőt, a trianoni békediktátum nemrég magunk mögött hagyott százéves 
évfordulója körüli felfokozott nemzeti érzések révén még előtérbe is került. A ro-
mánok nagy egyesülésének történelmi folyamatával immár összekötve, a kisan-
tant a dicső múlt idealizált képének egyik szegmensét alkotja a mai románság 
nemzettudatában. Mindezt csak felerősíti, hogy Edvard Beneš mellett a két világ-
háború közötti csehszlovák–jugoszláv–román szövetségi együttműködés másik 
legfontosabb működtetője és lelkes híve éppen az a Nicolae Titulescu volt, aki 
1927–1928 és 1932–1936 között Románia külügyminisztereként nemzetközi hír-
névre tett szert. A nevével egybekapcsolt kisantantra – annak minden hibája és 
rugalmatlansága ellenére – úgy tekintenek, mint a két világháború közötti Nagy-
Románia kimagasló nemzetközi sikertörténetére. Nem csoda hát, hogy Kolozsvá-
ron immár évek óta a Györgyfalvi negyed legfontosabb útvonala, az egykori Pata 
utca, sőt, némileg cinikus módon, a városnegyed egyik jól ismert román–magyar 
vegyes tannyelvű oktatási intézménye, a korábbi 1. Sz. Általános Iskola viseli a 
nevét egy olyan környéken, ahol ő életében soha nem járt.
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Szász István Tas

Séta gyermek- és ifjúkorom 
Tisztviselőtelepének utcáin (1.)

A  szülőföld, világba érkezésünk egykor volt helye, akarva-akaratlanul is 
meghatározza egész életünket. Természetes, hogy mindenkinek egyedi és meg-
ismételhetetlen élmény, személyiségét formáló közeg. Éppen ezért érezzük ki-
vételesnek, sőt az idő múlásával akár csodálatosnak. Kolozsvár esetében mégis 
megkockáztatom ezt a jelzőt használni, mert valóban egyedi és kivételes világ 
volt, s szeretném, ha maradt is volna az ide születetteknek.

Civitas primaria Transsylvaniae, kincses Kolozsvár, aztán meg persze Napoca, 
számos itteni gyökerekkel bíró nemzedék vagy az idetelepítettek itt született utó-
dainak otthona, formálója.

Az a városnegyed, ahová megérkeztem, s ahová gyermek- és ifjúkorom meg-
határozó emlékeinek nagy része köt, a 19. század legvégére és a 20. század ele-
jére datálható keletkezését követően a tekintélyes Tisztviselőtelep nevet kapta. 
Nagyjából a Tordai út (Calea Turzii) és a Györgyfalvi út (str. Constantin Brâncuşi) 
közötti területen épült fel, de minimum ide volt sorolható még az a Tordai út-
tól északra elterülő kis háromszög is, amely a Balassa (Aviator Bădescu) utcáig, 
vagyis a zsidó temető kerítéséig terjedt, mások viszont a Görögtemplom utcánál 
(str. Bisericii Ortodoxe) húzták meg a határt. Eszerint azonban a Házsongárd 
szintén hozzá tartozott volna. És ami igaz, igaz, ismert lakóit felidézve, imitt- 
amott még egy-egy ház erejéig kinyújtózott keleten a Györgyfalvi úton túlra, sőt 
a Görög templom utcán túl is, a nyugati határt jelentő Majális (Republicii) utcáig. 
Északon a Cimbalom utca (Milton Lehrer) az ide-oda költöztetett Kispiac, vala-
mint az egykor Tanítók háza elnevezésű tekintélyes vörös téglaépület és akkor 
még ép és stílusos kerítése zárta le a belváros felé. Ma itt épül a görögkatolikus 
katedrális. Keletre a Piski-hídnál, vagyis a Pata (Bulevardul Nicolae Titulescu) 
utca tövénél délkeletnek a hegy felé induló Györgyfalvi út a határ, hogy délre 
a Feleki-tető (Feleac) irányában a Békáson (Becaş) és Bunezuán (Bună Ziua) át 
tekintetünk határa a hegy fölötti csillagos ég legyen. A Békás negyedet egyesek 
külön tárgyalják, de maradjunk meg eme szorosan összetartozó tágabb határok 
között.

Kolozsvárnak szerencséje volt és van, mert igen jeles helytörténészekben itt 
soha nem volt hiány. Az ő munkáikból megismerhető a keletkezés- és fejlődés-
történet. A magamfajta emlékező inkább mesélni tud. Megpróbálhatja az e tudós 
férfiúk által nagy részletességgel megkutatott, de az idő kegyetlen múlásával 
elsüllyedt évtizedek világát, az általa megéltek vagy az eleitől hallottak alap-
ján feléleszteni, emlékek színeivel tarkítani, vagyis, ha egyáltalán lehetséges, 
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akkor akár egy felnőttek számára készült kifestőkönyvet, a holt hátteret életre 
keltvén kiegészíteni. Amire magam képes vagyok emlékezni, igen kevés. Akár 
játéknak is tekinthető, amint a tisztelt olvasó önkéntelenül egészíti ki saját em-
lékezetének tárházából. S ha mindez eljuthatna e merész próbálkozás – felkért – 
szerzőjéhez, tovább gazdagodhatna kolozsvári múltunk eme láthatatlan kis 
emlékmúzeuma.

Mivel azonban e sorok írója sajnos már egyre kevesebb kortársnak szerezhet 
általa örömöt, az  itt következő számtalan emléktöredékkel az újakat szeretné 
megérinteni. Hiszen a város letűnt, de a túlélő számára felejthetetlen emlékei 
a maiaknak megerősítő ismereteket jelentő információkkal szolgálhatnak, hoz-
zájárulhatnak otthonérzetük melegéhez és nem kismértékben jogos tulajdonosi 
tudatukhoz.

A Tisztviselőtelep térképe ma
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Dönteni kellett, hogy időben vagy térben járom-e körbe ifjúságom szépséges 
életterét. Aztán – egy mai arra sétálóra gondolva – a térbeli megközelítést vá-
lasztottam, s ezért az idősíkok úgy fognak egymásra rakódni, mint a kolozsvári 
születésű vargabélest fedő réteslapok lemezei, és hasonló módon fognak egységet 
is képezni, sok mindent magyarázó hidat múlt és jelen, meg az annyit remélt 
jövendő között.

Egy első pillanatban született ötlet vagy érzés következtében valahogy úgy 
követik egymást a történetek és információk, mint Muszorgszkij Egy kiállítás ké-
pei című, Ravel által hangszerelt művében. Közben olykor még a „promenád” is 
felbukkan, akár egy gondolatban folytatott sétányi kitérő, olyan odakívánkozó 
történetek formájában, melyeket nem tudok elhallgatni.

Induljon hát el velem a kedves kolozsvári vagy Kolozsvárt megismerni óhajtó 
olvasó e hosszú sétára, képzeletünkben a promenád első változatának hangjait 
próbálván felidézni saját sétáló emlékezetének aláfestésére.

*
Először a városrész északi határát, a Felek lábától a délnek felfelé induló Tor-

dai útra merőlegesen húzódó akkori Cigánysort – a Cimbalom utca környékét – 
és a Kispiac élénk világát idézném fel. Remélem, az annak idején még egészen 
természetes és lakói által is így használt definíciót nem veszik sértőnek. Sőt! 
Hiszen egy letűnt és barátságos hangulatú világot idézek általa. Számomra ez a 
zegzugos utcácskákat, a háború után onnan iskolánkba került osztálytársak szí-
nes egyéniségeit jelenti. Köztük például a túlkoros Moldován Jánost, akit ezért a 
„Szőrös” név illette meg. Mély hangjára még ma is emlékezni tudok. (Majd ész-
revehetik, amit magam is most konstatáltam nagyobb gyakorisággal, hogy han-
gok, illatok, helyzetek, hangulatok mennyire megmaradnak emlékezetünkben.) 
Szőrös minden gond nélkül integrálódott osztályunkba, s bár nem a jó tanulók 
közé, de sem az ő, sem mások esetében nem emlékszem a ma oly sok hozzáér-
téssel taglalt „esetekre”, a dyslexiára és dyscalkuliára meg egyebekre. Mindenki 
tisztességesen megtanult írni és olvasni, a szövegértéssel nem volt baj, és aztán 
ki-ki adott lehetőségei szerint indult el a maga – általában családi háttere által 
meghatározott – útjára. Ez persze nem jelentett előnyt Moldovánnak, annál in-
kább jelentős hátrányt az osztályidegeneknek. Amint az akkor „dukált”.

A Piski-híd és az Attila utca közötti, a háború után a Cimbalom utcába (Mil-
ton Lehrer) költöztetett Kispiac mintegy kettészelte ezt a világot. A piac naponta 
működött, de iskolás mivoltomban számomra inkább hétvégi élményekkel szol-
gált. A tisztviselőtelepi asszonyok élénk alkudozása, a fonott kosarakban vagy 
kosárkákban kirakott tetszetős áru, a rántani való pár csirkéket emelgetve mér-
legelő nagymamák és a sarki beszélgetések arról, hogy kinek sikerült olcsóbban 
vásárolnia a főzni való kukorica csövét. Ez a hangulat leginkább a minket elkí-
sérő zenemű „limoges-i piacát” idézi. Minden háziasszony által már jól ismert 
cigányasszonyok árulták a gombát. A kupacokban felkínált erdei kincseket akkor 
még nem vizezték, és tudtommal soha senkinek nem lett gombamérgezése. Attól 
sem kellett tartani, hogy az áru nem Kalotaszeg erdeiből, hanem Ukrajnából 
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származik, gyanús területekről. A rókagomba paprikás nokedlivel és uborkasalá-
tával megmaradt kedvenc eledeleim egyikének.

Aztán meg itt állt vágyakat ébresztő kétkerekű kocsijával a derék, töröknek 
hitt, de állítólag albán fagylaltos, Ismail bácsi, akinek nagyszünetben iskolánk 
udvarán volt jelenése, és három vásárló toborzása egy tölcsér ingyen fagylaltot 
jelentett. Egy egykori Erzsébet (prof. Emil Racoviţă) úti emlékező szerint onnan 
is elzarándokoltak a Pata utcába, mert Ismail eperfagylaltja páratlan volt. Mi 
ennek megfelelően szerveződtünk hármas csoportokba. Hányszor sütötték el a 
butácska kis helybéli viccet, mely szerint: Hallottátok, már megint baleset tör-
tént. Hol? Mi? Összeütközött két fagylaltoskocsi!

Egyébként, e pihentető helyben járást megtoldandó, én az általa készített tö-
rökmézre emlékeznék, amelyhez hasonló minőségűt azóta sem kóstolhattam. Hi-
ába kerestem, csak halvány földi másával találkozhattam néha. A gyermekeknek 
világításkor a Házsongárd bejárata előtt kijárt ebből egy kockányi. A  hangok 
halk zsongássá álltak össze, a krizantémok illata és a pislákoló gyertyák min-
dent elborító szaga, halk beszélgetések, jelentőségteljes kézszorítások, és később 
annak tudata, hogy köztünk ott settenkednek a civil szekusok. Az akkor megélt 
hangulatokat nem is kezdem leírni, mert túllépném ennek az írásnak a földrajzi 
és terjedelmi határait. Nevezhetjük akár leírhatatlannak. Muszorgszkijnál a Ka-
takombák részlete idézhetné (cum mortuis in lingua mortis), furcsán vegyülve a 
Gnóm muzsikájával. A méltóságteljes kegyelet és a kor tragikomikuma vegyült 
benne különös hangulati elegyet alkotva. De a gyermekekben is nyomot hagyott, 
s  nem csupán a törökméz vagy a mézeskalács ízei nyomán. Kislányom egyik 
első városismereti megnyilvánulása az volt, mikor 1967 táján, világítás után pár 
nappal a Balassa utcán jöttünk lefelé, és rámutatott a kerítésen túli síremlékekre, 
majd ennyit mondott: „Szagú!”

Folytatása a 224. oldalon.

A Cimbalom (Milton Lehrer) utca ma
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Rácz Norbert

In honorem solius dei – a Kolozsvár 
belvárosi unitárius templom története

„Békesség ez háznak!” – ezekkel a szavakkal indította ünnepi áhítatát Lá-
zár István unitárius püspök 1796. december 14-én, a frissen felépült kolozsvári 
templom szószékéről. A  templomépítő püspök meghatódottsága az évszázadok 
rostáján is átszüremlik, s jelzi az egyházvezető és a hívek akkori örömét. Érthető 
a meghatódottság, hiszen az újonnan épített templom a kolozsvári unitáriusok 
évtizedes álmának beteljesülését jelentette. De ahhoz, hogy megértsük, pontosan 
mi okozott ilyen nagy boldogságot e közösség számára, visszább kell tekintenünk 
a múltba, s felidézni néhány releváns pillanatot.

Közismert tény, hogy az erdélyi unitarizmus bölcsője Kolozsvár. A kincses vá-
ros főtéri templomában – tudomásunk szerint – 1566-ban prédikált először e 
tanokról a város plébánosa, Dávid Ferenc. Valószínűleg ehhez az esztendőhöz 
kapcsolható a kerek kő legendája is, mely szerint Dávid Ferenc, a gyulafehérvári 
hitvitáról visszatérve, egy feleki gömbkőre állva, olyan erejű beszédet mondott, 
melynek hatására az egész város áttért az ő hitére. Bár a legenda minden bizony-
nyal túloz, tény az, hogy az unitárius elnevezés elterjedése előtt többek között 
kolozsvári vallásként emlegették a Dávid Ferenc nézeteit vallók egyházát. Ez a 
tény is rámutat arra, hogy a 16. század derekától kezdődően az antitrinitárius 
eszmerendszer gyökeret vert Kolozsvár falai között. Így érthetővé válik, hogy a 
protestáns vallásra áttérő közösség a főtéri Szent Mihály-templomot is hitfelfo-
gásának megfelelően kezdte használni. Az unitarizmus kolozsvári megerősödése 
után a templom is unitárius istentiszteleti hellyé vált, a  körülötte levő boltok 
bérbeadása pedig megteremtette azokat a gazdasági feltételeket, amelyek a gyü-
lekezet fenntartását lehetővé tették. Eleink nagy odafigyeléssel és lelkiismeretes 
munkával tatarozták a templomot, sőt a tűzvészek által megkárosult épületet 
több ízben felújították. Változást e helyzetben Erdély Habsburg kézre való kerü-
lése hozott. A birodalmi jelenlét megerősödése, valamint a Habsburg-ház uralko-
dásának a biztosítása szempontjából igen hatékony, korábban másutt is kipróbált 
eszköz volt az ellenreformáció támogatása. Erdélyben e törekvés elsősorban az 
unitáriusok pozíciójának a meggyengítését vonta maga után.

A  Rákóczi-féle szabadságharc leverése után a  Kolozsvárt megszálló Habs-
burg hadak főparancsnoka, Stephan Steinville tábornok 1716-ban elvette az 
unitáriusoktól a főtéri templomot, s  átadta a katolikusoknak. Ugyanez történt 
a szentpéteri templommal, majd az unitáriusok kolozsvári gimnáziumával is. 
A még mindig tekintélyes létszámmal bíró kolozsvári unitárius gyülekezet így 
egyik napról a másikra templom nélkül maradt, amit súlyosbított a gazdasági 
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biztonságot jelentő boltok és a malom elkobzása. S mintha ez nem lett volna elég, 
az ellenreformáció lázában égő Erdélyben a protestánsoknak lehetőségük sem 
nyílott arra, hogy új templomot építsenek gyülekezeteik számára. E kilátástalan 
helyzetben az antitrinitárius kolozsváriak magánházakból kápolnává alakított 
imahelyeken kellett hogy tartsák istentiszteleteiket, remélve, hogy eljön majd 
egy jobb kor, amikor végre lehetőség nyílik számukra egy megfelelő templom 
felépítésére.

A templomfoglalás után majdnem nyolcvan esztendővel, II. József császár tü-
relmi rendeletének köszönhetően nyílt lehetőség arra, hogy a kolozsvári unitári-
usok új templom építésén gondolkozzanak. Az 1781-ben kiadott császári rendelet 
nyújtotta lehetőségek közepette neki is láttak annak, hogy a régi álmot valóra 
váltsák. Az évszázados megpróbáltatások után viszont nem kis feladatnak tűnt 
egy új templom építése. Végül 1791-re úgy tűnt, hogy immár rendelkeznek akko-
ra pénzalappal, ami lehetővé tette a templomépítés elkezdését. Ez év júliusában, 
Petrichevich-Horváth Ferenc főgondnok vezetésével ült össze az egyházközségi 
tanács, hogy döntsön a munkálatok elkezdéséről. Bár a főgondnok óvatosságból 
arra intette az atyafi akat, hogy szerényebb méretű templom építésébe kezdjenek, 
a lehetőség által felbuzdult emberek nem engedtek a főúri nyomásnak, s foga-
dalmat tettek egy méreteiben is impozáns épület létrehozására, akár azáltal is, 
hogy személyes munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal támogatják a tervet.

Az  építkezésnek viszont eszmei és teológiai előfeltételei is voltak. Az  ak-
kori egyházvezetés számára nyilvánvaló volt, hogy a türelmi rendeletnek kö-
szönhetően nemcsak Kolozsváron, hanem más településeken is lehetőség nyílik 



187NOVEMBER

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

majd templomépítésre. Éppen ezért a kolozsvári templomot egyfajta minta-
képp gondolták el. Olyan épületként, amely beosztásában, belső szerkezetében 
nemcsak építészeti, hanem teológiai szempontból is tükrözze az adott korszak 
unitarizmusát. Elképzelésük helyesnek bizonyult, ugyanis több olyan templom, 
amely a 18-19. század fordulóján épült, mintaként tekintett a kolozsvári istenhá-
zára. A tudatosan elhelyezett szószék, templompiac, a puritán belső mind olyan 
szempontok voltak, amelyek meghatározóknak bizonyultak nem csak Kolozsvá-
ron, hanem Erdély-szerte. Így e templom kőbe vésve jelzi a maiak számára is az 
unitárius hitvallást, az istentiszteletnek otthont adó hely milyenségét, eszményi 
szerkezetét.

Végül a különféle teológiai és építészeti szempontokat figyelembe véve Türk 
Antal marosvásárhelyi építésszel kötött szerződést az egyház. A jó nevű mester-
nek számító Türk elvállalta, hogy négy év alatt befejezi a munkálatokat. Az alap-
anyagot az egyházközségnek kellett biztosítania, míg a munkások megfogadása 
az építő feladata lett. Türk számára e munka bemutatkozó jellegű volt, hiszen 
korábban nem dolgozott Kolozsváron, s minden bizonnyal újabb megrendelések-
re is számított, így eleve a terv is kifejezetten ambiciózusnak bizonyult.

Az alapkő letételére 1792. július 16-án került sor. Ez alkalommal Lázár István 
püspök mondott alkalmi imát, majd a torony délnyugati szögletében, egy befala-
zott kőládába egy óntáblát, az egyházközség elöljáróit rögzítő pergamenlapokat, 
az egyház történelmét leíró dokumentumot és korabeli pénzérméket helyeztek 
el. Az építkezés már az alapkő letétele környékén is akadozott. A Belső-Magyar 
utcai lakosok egy része azt kifogásolta, hogy a torony meghaladja az utca vonalát, 
s így eltakarja a kilátást a Főtér felé. Az egyház viszont sikeresen megfellebbezte 
ezt az ellenvetést, így némi késéssel a munka is elkezdődött. Hamar kiderült 
viszont, hogy a méreteiben igen nagy templom létrehozásának anyagi feltételei 
messze nem állnak a közösség rendelkezésére. A  rákövetkező esztendőben az 
unitáriusok az Erdélyt kormányzó Guberniumhoz folyamodnak azzal a kéréssel, 
hogy gyűjtést szervezzenek. A Főkormányszék engedélyezte is a gyűjtést, de ha-
marosan visszavonta azt, ugyanis nem közölték a megadott határidőn belül az 
azt kivitelező személyek névsorát. A kolozsvári unitáriusok erejüket megfeszít-
ve, önkéntes munkával próbálták pótolni az anyagiak hiányát, de az építkezés 
így is lassan, akadozva haladt. Hol a gyülekezetnek kellett kérnie Türk türel-
mét, hol a mesternek kellett határidő-módosításért folyamodnia. Végül 1796-ra 
a terv válságos állapotba került. Az anyagi lehetőségek szinte teljesen elfogytak, 
Türk pedig folyamatosan arra panaszkodott, hogy a megfogadott munkások, mi-
helyst nem figyel oda, rögtön abbahagyják a munkát, s  részegre isszák magu-
kat. Az egyházközség újabb ingatlanok eladásával pótolta a hiányokat, így végül 
1796 decemberére elkészült a templom, melynek szószékét, Türk tervei alapján, 
Lázár István püspök költségén készítette el egy ismeretlen mester. Az anyagi le-
hetőségek hiánya arra az elhatározásra vezette az egyházközség vezetőit, hogy 
a toronysisak elkészítését elhalasszák. Erre csak jóval később, 1908-ban került 
sor Pákei Lajos tervei alapján. Az Andrásovszki János harangöntő mester által 
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EK készített harangok végül 1792. december 12-én kondultak meg először. Négy 
napra rá, december 16-án mondta el Lázár István püspök azokat a szavakat, 
amelyek e mostani rövid írást is indították, a  templomszentelési istentisztelet 
keretében. A barokk, rokokó és klasszicista elemeket ötvöző templom kitűnik 
visszafogott eleganciájával, nagy, tágas belterével. A késő barokk protestáns épí-
tészet erdélyi gyöngyszeme ez, a benne imádkozó személy átélheti a 18. század 
végi unitáriusok hitfelfogását.

A templom felépítésével párhuzamosan a gyülekezet egy szabályzatot is elfo-
gadott, amely az egyházi élet minden területére kiterjedt. Ebben megszabták a 
lelkészek, harangozók és kántorok kötelességeit, de kitértek a diákok viselkedé-
sének a módjára is. Érdekes színfolt e szabályzatban az a tény, hogy kijelentik, 
e templomban nem lehet padot lefoglalni, arra sajátként hivatkozni, mindazonál-
tal a fiatalabbak engedjék az idősebbeket előbbre ülni, tudva azt, hogy ők maguk 
is megöregednek majd, így a szószékhez, úrasztalához közelebb kerülhetnek.

Az orgona megrendeléséről 1796-ban döntött az eklézsia. 1804-ben kötöttek 
szerződést a berethalmi Metz Sámuellel, aki 1806-ra készítette el a hangszert. 
Az orgonát többször javítani kellett. Végül 1930-ra építette át Szeidl Ferenc nagy-
váradi orgonaépítő mester. Az újjáépített orgonát 1930. június elsején Zsizsman 
Rezső orgonaművész hangversenye avatta fel.

Türk Antal merész terve, valamint a templom alatti vizenyős talaj miatt a 
boltozaton már az 1800-as évek elején aggasztó repedések jelentek meg. Elkép-
zelni is nehéz azt a csalódottságot, amit érezhettek az akkor élők, midőn alig 
tíz évvel az oly megpróbáló építkezés után a templom már komoly javítást igé-
nyelt. Kezdetben Léder József pallérmesterrel javíttatták ki a repedéseket, ám a 
helyzet súlyosbodásával a gyülekezet a templom lebontását fontolgatta. A kilá-
tástalannak tűnő helyzetben Alföldi Antal helyi mesterember ígérete, miszerint 
bontás nélkül megmenti a templomot, reménysugárként hatott. Ő támpillérekkel 
támasztotta meg a keleti és északi falakat, valamint két ívvel a régi unitárius kol-
légium épületével kötötte össze a templomot, továbbá befalazta a templompiac 
körüli erkélyrészeket is. E munkálatoknak köszönhetően az épület megmenekült 
a végveszélytől.

Egyházunk fennállásának 400. évfordulóján, 1968-ban Szervátiusz Jenő és 
Tibor szobrászművészek gyönyörű úrasztalát készítettek a templom számára, 
amely mindmáig éke ez épületnek.

2021-ben ünnepeljük a kolozsvári belvárosi unitárius templom fennállásának 
225. évfordulóját. E jeles évforduló kapcsán alkalmunk nyílik visszaemlékezni 
arra a fáradságos munkára, amelyet eleink elvégeztek. A gyakran kilátástalan 
helyzet, amelybe e közösség és maga a templom is került, arra adnak lehetősé-
get, hogy megerősödjünk abbéli hitünkben, hogy a legnehezebb pillanatokban 
is megsegíti a benne bízókat az Úr, és támogatja a hozzá fohászkodókat. Ennek 
szellemiségében őrzi a mostani gyülekezet is eleinek kitartó hitét, s próbál erőt 
meríteni a múltból, hogy az egy Isten tiszteletére épített szentélyben kérjen ez-
után is az elődökéhez fogható bizalmat.
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Fehér Attila

A kolozsvári evangélikus templom 
rövid története

A kolozsvári evangélikus gyülekezet először a 17. század végén épített saját 
imaházat, majd 1700-ban az imaterem fölé tornyot emeltek. A 19. század elején 
a templomépítés ötletét felvető Johann Schmidt lelkész javaslatára a gyülekezet 
templom- és iskolaépítés céljából telket vásárolt a református egyháztól. 1803-
ban elkezdődött az adománygyűjtés a templom- és iskolaépítésre, azonban anya-
gi gondok miatt az építési munkálatok csak 1816-ban, Martin Liedemann lelkész 
idejében kezdődtek el. Az ünnepélyes alapkőletételre 1816. május 29-én került 
sor. Az építési munkálatok vezetésével Georg Winkler kőművespallért és Chris-
tian Kiermayer ácspallért bízták meg. Az építkezés a további pénzhiány miatt 
több szakaszban folytatódott. A  templom felszentelésére tizenhárom és fél év 
elteltével, csak 1829. november 29-én került sor.

Fontos megemlíteni, hogy 1818-ban az udvarban, a templom sekrestyéje mel-
lé, megépítik az evangélikus iskolát is. Az egykori iskola épülete a mai napig az 
egyházközség udvarán áll.

A  század elején épült környező magas épületek ellensúlyozására a kolozs-
vári evangélikus templom tornyát 1914-ben Akeszmann Albert nagyiparos és 
Reményik Károly építész tervei alapján négy méterrel megemelték. Az osztrák 
barokk stílusban épült evangélikus templom jelenlegi magassága 43 m, külső 
hosszúsága 34,6 m és szélessége 17,9 m, valamint a belső részben a hajó hossza 
16,30 m és szélessége 15,35 m, a szentély hossza 7,65 m és szélessége 10,4 m, 
illetve maximális belső magassága 15,8 m.

1820-szal kezdődően a templom Híd utcai (ma Ferdinánd király utca) oldalán 
üzlethelyiségek kapnak helyet, amelyeket az 1958-as felújítási munkálatok során 
lebontanak.

A Főtér északkeleti sarkán, a Híd és a Belmagyar/Kossuth utca találkozásá-
nál található, késő barokk és neoklasszicista stíluselemeket ötvöző evangélikus 
templom hangsúlyosan meghatározza a város arculatát.

A  templom téglalap alapú hajóból, sokszögzáródású szentélyből és beugró 
toronyból áll, főhomlokzata a Kossuth Lajos utcára néz. A homlokzatán felirat 
is található: PIETATI, amelynek jelentése „a kegyességnek” vagy „a lelkiségnek” 
(hasonló felirat található az esztergomi papnevelde bejárata fölött is).

„A  homlokzatokat mészkőlapokkal burkolt lábazati és gazdagon profilált 
koronázópárkány tagolja, mely alatt üres fríz fut végig a falazatokon. Az épü-
let tengelyeit magas oszlopszékre állított, jón fejezetes pilaszterek választják 
el egymástól. A főhomlokzat középtengelyét a falazat síkjából kiugró, a torony 
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EK szélességével megegyező szé-
lességű középrizalit határozza 
meg, melyet a koronázópárkány 
fölött félköríves timpanon zár 
le. A templom ablaknyílásai fél-
köríves záródásúak, a  főhom-
lokzat szélső tengelyeinek nyí-
lásait egyenes, a  középtengely 
nyílását félkörívesen záródó 
szemöldökpárkányok koronáz-
zák. A főhomlokzat középtenge-
lyében nyíló, kőkeretes bejáratot 
volutákra támaszkodó, egyenes 
szemöldökpárkány zárja le. A to-
rony utolsó előtti szintjét víz-
szintes sávozás, az  utolsó szint 
falsarkait kompozit fejezetes 
pilaszterek tagolják. Az  utolsó 
szint óraíves párkánnyal lezárt 
falazatait félkörívesen záródó 
ablakok törik át.

A  templom belső tereit jón 
fejezetű, kettős pilaszterekre és 
hevederekre terhelő csehsüveg 
boltozat fedi. A  hajót dél felől 
dór oszlopokra támaszkodó, triglifekkel és metopékkal díszített, üres pannókkal 
tagolt mellvédű, fa orgonakarzat zárja.” (Mihály Melinda, https://lexikon.adat-
bank.transindex.ro/muemlek.php?id=250)

A templom berendezése változatlanul a 19. századi empire stílusú berendezés, 
amelynek legszebb darabjai a tojásléccel tagolt, tobozdíszes, 1826-ban faragott 
szószék, Lucas Hoch asztalosmester munkája, valamint a kompozit fejezetes osz-
lopokkal keretelt oltár, amelynek oromzatát Isten szeme és girlandos urnák díszí-
tik. Az oltár szerkezetét Georg Schneider asztalosmester készítette. Az oltárkép 
Johann Gentiluomo bécsi akadémiai festő alkotása, a Krisztus az olajfák hegyén
jelenetet ábrázolja.

A templom másik látványossága az 1721-es kagylódíszes kupájú kőből készült 
keresztelőmedence, amelynek fehérre mázolt rézfedelén a Krisztus megkeresztelé-
se jelenetet ábrázoló, fából készült barokk stílusú szobrocska található. A keresz-
telőmedencén a következő latin felirat olvasható:

IN HONOREM ET GLORIAM DEI LITET – Kedves áldozat Isten tiszteletére és 
dicsőségére

ECCLESIAE EMOLUMENTUM CURAVIT – Az egyház használatára készítette
Egy megfejtetlen monogram és a készítés esztendeje, azaz 1721 (mellékelt fotó).
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Ami az orgonát illeti, az  a 
ludwigsburgi Walker cég által 
épített és 1913. április 5-én fel-
szentelt orgona a harmadik or-
gona, amely a templomban he-
lyet kap. Az első, barokk orgonát 
a gyerővásárhelyi református 
gyülekezetnek adták el. A  má-
sodi orgonát Maywald Henrik 
brassói műhelyében készítették 
és 1844-ben szentelték fel. Ezt 
az orgonát 1913-ban a Protes-
táns Teológiai Intézet vásárolta 
meg‚ helyébe pedig a jelenleg is 
használt, Walker cég által épített 
hárommanuálos, pneumatikus 
hangversenyorgonát építettek. 
E romantikus hangversenyorgo-
na megépítését azonban az első 
világháború miatt nem fejez-
ték be, a harmadik játszóasztal 
bekötése elmaradt. A  2021-es 
felújítások során az orgona tel-
jes felújítására és megépítésére 
is sor került. „Az  evangélikus 

templomban lévő orgona, a mostani kibővítéssel és felújítás után, Kolozsvár leg-
nagyobb orgonája lesz.” Kibővítés alatt a játszóasztalon található harmadik ma-
nuál beépítésére kell gondolni. A harmadik manuál szélládája és az azt működ-
tető motor a templomtoronyban található kamrában van elhelyezve. Érdekesség 
az is, hogy a harmadik manuál elektromos és nem pneumatikus meghajtású. 
A bővítésnek és felújításnak köszönhetően a kolozsvári evangélikus-lutheránus 
templomban található hangversenyorgona egyedinek számít.

A templom harangjainak a története is nagyon érdekes. Dr. Jászay Károly né-
hai gondnok feljegyzései alapján tudjuk, hogy a kolozsvári evangélikus-lutherá-
nus egyházközségnek az évszázadok során hat új harangja volt, amelyből kettőt 
átöntettek, hármat pedig hadicélokra használtak fel.

1817-ig a templomnak négy harangja volt, majd egy átöntés következtében a 
számuk háromra csökkent. 1827-ben a két kisebb harangot egy nagyobb harang-
gá öntötték át, és e létező harangok mellé egy újat öntöttek, így 1827-ben az ön-
tések és átöntések után a harangok száma továbbra is három volt. A feljegyzések 
szerint az 1848–1849-es szabadságharc idején az egyik harangot elviszik, majd 
1855-ben a megmaradt két harang új társat kap, így ismét három harang talál-
ható a toronyban. Ezek együtt szóltak a Kolozsvár Főterének sarkán található 
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EK evangélikus templomtoronyból mindaddig, amíg az első világháború idején, pon-
tosabban 1917-ben a meglévő három harangból kettőt elvittek. 1918-tól egy nagy 
harang maradt az evangélikus templomtoronyban, a Szentháromság-harang.

A  jelenlegi templomrenoválási folyamat során, valamivel több mint 100 év 
elteltével, a 2020-as összetartozás évében, két új harangot öntettünk a székely-
udvarhelyi Lázár Imre öntödéjében, így ismét három harang ékesíti a kolozsvári 
lutheránus templomtornyot. Az újonnan készített harangok egyike 37 kg-os és 
a Miatyánk-harang nevet viseli, a másik pedig 210 kg-os és az Összetartozás-
harang nevet viseli. A  harangokat 2020. október 2-án fogadtuk és szenteltük 
Kolozsváron.

Az orgonán és a harangokon kívül további újdonságokkal is gazdagodott a 
templom. Felkerült a toronyra a templom építésekor betervezett óraszerkezet, és 
megtörtént a harangok korszerű, elektromágnes alapú automatizálása, illetve az 
óraszerkezettel való összekapcsolása is. A felújítás során különös figyelmet fordí-
tottunk a családokra. A templom belső udvar felőli bejáratának átalakításakor a 
tolókocsis, fogyatékkal élő személyek igényeit is szem előtt tartottuk. Most már 
számukra is biztosított az akadálymentes bejárás a templomba.

Egyéb újdonságokra is lehet számítani a templomrestaurálás kapcsán. A kar-
zat alatti részben gyermeksarkot alakítunk ki, amely egy üvegfallal hermetiku-
san lezárt rész lesz. Ide kicsik és nagyok is bemehetnek, és a hangfalon keresztül 
hallhatják mindazt, ami kint elhangzik, bentről azonban semmi nem hallatszik 
ki. A  gyerekkuckóban tartózkodó személyek látják és hallják is mindazt, ami 
a templomban történik, így ők is résztvevői lehetnek az istentiszteleteknek és 
alkalmaknak.

A központi fűtést 1908 karácsonyán‚ a villamos világítást pedig 1912 őszén 
vezették be a templomba. A templomban található nagy csillárt, amelyet a te-
tőtérben lévő igen érdekes szerkezettel lehet leengedni és felemelni, 1895-ben 
szerelték fel.

Az 1929-ben felszentelt műemlék templom (műemlékkód: CJ-II-m-B-07306) 
restaurálása 2018-ban kezdődött el. A felújítás főként európai uniós finanszíro-
zásból valósult meg, emellett Magyarország Kormánya is hathatós támogatást 
nyújtott. Nem utolsósorban pedig egy mértékfeletti önrésszel a gyülekezet is pél-
dásan hozzájárult a restaurálási munkálatokhoz.

A templom restaurálásával egyidejűleg, a magyar kormány támogatásával fel-
újításra került a Főtér sarki teljes műemlékegyüttes is, azaz az egyházközségi és 
a püspöki székház, valamint az egykori iskola épülete is.

A felújítás során a legfontosabb szempont, amit szem előtt tartottunk, az épü-
let eredeti karakterének visszaadása, az építészek és műemlékvédelmi szakem-
berek véleményének figyelembevételével. Ezt sikerült is megvalósítani. A meg-
szépült templom mellett a műemlékegyüttes többi része is teljes szépségében 
tündököl a város szívében.

A falak 2021-ben megújultak, most már „csak” a lelkek megújulásán és a lel-
kek megújításának közösségi összefogásán kell munkálkodni.
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November 12-én Jancsó Elemér
(1905–1971) halálának 50. évfor-
dulójára emlékezünk. Marosújvári 

sebészorvos fi aként látta meg a napvilágot. 
A  kolozsvári Református Kollégiumban ta-
nult, majd Kolozsvárt szerzett 1930-ban 
magyar–francia–történelem szakos tanári 
diplomát. Közben Budapesten és Párizsban 
is tanulmányokat folytatott, ledoktorált. Ko-
lozsvárt egykori iskolájában kezdett tanítani, 
majd 1942-től az Erdélyi Tudományos Inté-
zet tanára lett. 1945-ben a Bolyai Egyetem 
magyar irodalmi tanszékének professzorává 
nevezik ki. Pályáját a Babeş–Bolyai Egyete-
men folytatja. Irodalomkritikusként indul, 
aztán a felvilágosodás irodalmára szakoso-
dik. Ezt és színháztörténetet tanít az egyete-
men. 1935-ben összefoglalja a kialakuló er-
délyi irodalom történetét. Útleírásoknak is a 
szerzője. Bátyja, az irodalmár orvos, Jancsó 
Béla sírjára íratta kedvenc Batsányi-idézetét:

„Mint az égő fáklya, mely setétben lángol,
S magát megemésztve másoknak világol.”
Mindketten a Kertek parcellában nyug-

szanak.
November 27-én Árkosy Gyula (1857–

1921) közjegyző halálának lesz a századik 
évfordulója. A dálnoki Árkosy család egyik 
őse a Székelyföldről Abrudbányára költözik, 
s  ott unitáriussá lesz. Lajos nevű gyerme-
kük Zalatnán a királyi uradalom erdészeti 
igazgatója. 1848. október 23-án a város ma-
gyar lakosságával együtt a fellázadt mócok 
meggyilkolják.

Ennek a Lajosnak az unokája a Tövisen 
született Gyula, ő a család legnevesebb tagja. 
A kolozsvári Unitárius Kollégiumban tanul, 
majd a kolozsvári tudományegyetem jogi 
karának hallgatója 1875–1879 között, és itt 
szerez jogi doktorátust is. Marosvásárhelyen a Királyi Tábla előtt leteszi az ügy-
védi vizsgát. Végül a közjegyzői pályát választja. A királyi közjegyzőségek felál-
lításáról szóló törvénycikkelyt 1874. november 30-án hirdetik ki. Nagyobb váro-
sokban állítanak fel ilyen irodákat. Árkosy Kis-Küküllő megye székvárosában, 
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Dicsőszentmártonban kezdi pályafutását, aztán 1915-ben sikerül áthelyeztetnie 
magát Kolozsvárra. Itt az Erdély nagy részét átfogó Kolozsvári Közjegyzői Ka-
mara titkárává választják. Az impériumváltozást követően a román király iránti 
hűségeskü megtagadása miatt bocsátják el. Az Unitárius Egyház fő- és képviselő-
tanácsának tagjául, az egyházközség gondnokául, az egyházi pénzügyi bizottság 
elnökéül, az Unitárius Kollégium felügyelő gondnokául választották. A Vöröske-
reszt Egylet alelnöki tisztségét is betöltötte. Politikai téren Tisza István hívei közé 
tartozott. Élete 64. évében tüdőgyulladás okozta halálát. Az Unitárius Kollégium 
előcsarnokából temették. „Egy köztiszteletben élő munkás, jellemes, kötelessége-
inek teljesítésében az önmegtagadásig lelkiismeretes férfiúnak életfáklyája aludt 
ki. Megmérhetetlen a veszteség, amely halálával az egyházat, a  társadalmat s 
mindenekfölött forrón szeretett családját érte” – írták a család gyászjelentésé-
ben. Külön gyászjelentést adott ki a kolozsvári Unitárius Egyházközség és az 
Unitárius Kollégium is. A Házsongárdi temető Kertek parcellájában fekete grá-
nitobeliszk őrzi emlékét.

Gaal György
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Szőcs Géza

Ernyőd nem óv meg semmitől

Ernyőd nem óv meg semmitől.
Te azt hiszed, megóvhat!
Egér ugat a háztetőn,
a füledbe csaholgat.

Ernyőd nem óv meg senkitől.
Kihűl és felmelegszik
mellkasodban az áradás,
a fákban szörny növekszik:

mind nő a szén,
 a hidrogén,
a csőr, a szárny,
 a szőr, a rém,
a vőleány, 
 a vőlegény.

A FÁK SZÍVÉBEN ÁLLDOGÁLSZ:

Haját rázza a víz alatt 
és föl-le jár a sellő,

e védtelen vadállat
egy véges vízesésben

szoknyáját szárogatva
az áradás vizében

és egymást folyton üldözik
a fák között a medvék –

ernyőd nem óv meg semmitől
Csak te hitted, hogy megvéd.
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 Vermes Lajos

Vermes Lajos a modern olimpiai mozgalmat 
megelőző időszak zseniális sportbolondja, aki 
képes volt arra, amire senki más: rendszeres 
palicsi sportviadalokat szervezett, amikor a 
modern kori olimpiai mozgalom még álomként 
sem létezett. Vagyonát áldozta a sportra, meg-
építette Magyarország első kerékpárpályáját és 
sportszállóját, sporttal kapcsolatos elképzelései 
jóval megelőzték korát!

Vermes egy rendkívül intelligens, széles lá-
tókörű személy volt. Anyagilag igen jól szituált 
családból származott, ahol a férfi ak a sport szá-
mos ágát űzték. Vermes a sport elméletének is 
széles körű ismerője volt: számos visszaemléke-
zés igazolta, hogy a kor sportlapjainak birtoká-
ban volt, még Amerikából is hozatott magának 
szaklapot – ez akkoriban igen nehéz feladatnak 
bizonyult bárki számára. Sokat olvasott, baráti kapcsolatokat ápolt Európa-szerte 
híres sportemberekkel. Ezt az ő korszakában igen kevesen tették, tehették meg.

Az első modern kori olimpia megszervezése előtt jó tíz évvel korábban Vermes 
már álmodott egy nagyot. Az eszme, a célok, a kivitelezés igen hasonlóak voltak 
– természetesen kisebb skálán. Mit is akart Vermes? Egy olyan verseny rendsze-
res megszervezését, ahol Magyarország (és nem csak) sportolói versenyezhetnek 
egymással a legjobb körülmények között. Hogy ezt biztosítani lehessen, Vermes 
megálmodta és meg is teremtette a megfelelő infrastruktúrát: állandó atlétika- és 
kerékpárpálya, megfelelő állandó szállás a sportolók számára, modern közle-
kedési kapcsolat a környék legnagyobb városával, Szabadkával (amely egyben 
egyszerű közlekedési kapcsolat volt Palics és Budapest között is). Mindezt a saját 
pénzén tette, támogatást nem kapott rá!

És itt kell kihangsúlyoznunk Vermes Lajos zsenialitását. Átlátta, hogy az ak-
kori magyar sportéletben mekkora potenciál rejlik Szabadkán és környékén a 
sport terén, így rendszeressé tette a versenyek szervezését. Harcolt a megfelelő 
infrastruktúra kialakításáért, és amikor látta, hogy kéréseit rendszeresen visz-
szautasítják, Szabadka egy fi tyinget sem hajlandó befektetni, akkor a családi 
vagyonát áldozta a megvalósításra. S amikor vagyona elfogyott, Vermes Kolozs-
váron megpályázta az egyetem által meghirdetett torna- és vívómesteri állást. 
Kolozsvár pedig tárt karokkal várta.

Folytatása a 242. oldalon.
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Essig József – a cselekvő ember

Nem tudtam, mire vállalko-
zom, amikor gondolkodás nélkül 
elfogadtam a felkérést, hogy ír-
jak Essig Józsefről néhány sort a 
Kolozsvár Kincses Kalendáriuma 
számára. Két évtizednyi szemé-
lyes ismeretség és számtalan 
közös élmény alapján úgy érez-
tem, nem lesz nehéz dolgom. 
Csakhogy, és ez akkor derült ki, 
amikor hozzákezdtem az írás-
hoz, Essig Józsefről – sokunk 
számára Jóskáról, a fi atalabbak 
számára Jóska bácsiról – múlt 
időben írni nagyon nehéz, szin-
te lehetetlen. Még túl frissek az 

emlékek, még most sem tudatosult bennem, és ezzel bizonyára nem én vagyok 
egyedül így, hogy ő már egy másik dimenzióból követ minket és az eseményeket 
kedvenc, most már képzeletbeli kameráján keresztül, mint ahogy tette azt földi 
életében is felkérés nélkül vagy felkérésre, de mindig örömmel és önzetlenül. 
Mert Essig Józsefet életének utolsó harminc esztendejében nem igazán sűrűn 
lehetett látni fényképezőgép vagy videokamera nélkül. Pedig valamikor, törté-
nelmünk egy nagyon fontos évében, 1956-ban, amikor szülőfalujából, az Arad 
melletti Fazekasvarsándból felutazott Kolozsvárra, és beiratkozott a Protestáns 
Teológia evangélikus lelkészképző karára, ő maga sem gondolta volna, hogy egy-
kor majd a fi lmezés lesz a munkája és szenvedélye. Pap szeretett volna lenni, 
akárcsak édesapja, id. Essig József, akitől nemcsak a nevét, de a szorgalmát, ki-
tartását, Istenbe és az életbe vetett hitét, a közért való tenni akarást is örökölte. 
A sors azonban, a Szekuritáté közbelépésével, másként akarta. Miután elvégezte 
a papi szemináriumot, „az állambiztonsági szerv”-től azt a visszautasíthatatlan-
nak tűnő „nagylelkű ajánlatot” kapta, hogy egy kis hazafi as cselekedet, azaz 
együttműködés ellenében elintézik, hogy a püspöki hivatalban titkári állást kap-
jon. De Essig Jóska, köszönhetően az otthonról kapott erkölcsi nevelésnek, mégis 
visszautasította, bár nagyon jól tudta, édesapja által elszenvedett hatósági zak-
latásokból kiindulva, hogy ezzel búcsút kell mondania a még el sem kezdődött 
papi pályájának.

A papi palást helyett – az aradi ipari líceumban szerzett érettségi bizonyít-
ványát felhasználva – a kolozsvári Napochim műszaki tervezői munkaköpenyét 
öltötte magára. Családot alapított, született két fi a, majd amikor anyagi helyzete 

Essig József (1938–2020)
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lehetővé tette, vásárolt magának egy kis fényképezőgépet, aztán egy fotólabort 
is berendezett a saját maga által barkácsolt eszközökkel. Kezdetben csak családi 
fotókat készített, de később, ahogy egyre jobban elmélyült a fotózás fortélyaiban, 
a művészi fotózás terén is kipróbálta képességeit.

A kitartó munka eredményeként művészfotóival sikerült itthon és külföldön 
különböző kiállításokon is bemutatkoznia, nem egy fekete-fehér, majd később 
színes alkotása is elismerésben részesült.

És ekkor jött az újabb fordulat – az 1989-es eseményeket követő változások 
gyökeresen megváltoztatták Essig József életét is. A sors ezúttal Csép Sándor sze-
mélyében szólt bele az életébe, aki ismerve barátja fotózás iránti szenvedélyét, 
operatőri állást ajánlott fel a Kolozsvári Televízió magyar szerkesztőségében, 
amit el is fogadott. A fényképezőgépet filmfelvevő kamerára cserélte, az új iránti 
nyitottságának és fotózási múltjának köszönhetően, lépésről lépésre nemcsak az 
operatőri munkát sajátította el, hanem a vágási technika megannyi fogását is, 
sőt, később a digitális technikára való áttérés sem jelentett számára nehézséget. 
Otthonában valóságos stúdiót rendezett be, ami a 2001-ben történt nyugdíja-
zása után jelentette számára az új „munkahelyet”. Mert Essig József nyugdíjba 
ment ugyan, de nem vonult nyugalomba. Kamerájával továbbra is ott volt az ese-
mények sűrűjében, a felvett és otthon összevágott anyagokat pedig szívesen és 
önzetlenül bocsátotta a kolozsvári magyar adás szerkesztői rendelkezésére. Fil-
mes pályafutása során számtalan portré- és dokumentumfilmet készített, sikeres 
munkássága elismeréseképpen 1992-ben megkapta a Magyar Újságírók Románi-
ai Egyesületének (MÚRE) operatőri díját, majd 2017-ben az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület (EMKE) díszoklevelét és Janovics Jenő-díját vehette át.

A  rendkívüli munkabírással megáldott Essig Józsefnek a közművelődés te-
rén kifejtett tevékenysége is legalább olyan jelentőséggel bír, mint a fotózás és 
a filmezés. 1996-tól kezdődően, az akkor Zsobokon oktató képzőművész-tanár 
feleségének, Essig Kacsó Klárának az ötletét felkarolva és vele együtt egy negyed 
századon keresztül évente megszervezte a Zsoboki Alkotótábort, amelynek az 
1993 óta itt működő Bethesda nevű gyermekotthon biztosított hajlékot és a za-
vartalan alkotáshoz megfelelő körülményeket. Az évek során a „festőtábor” – a 
helyiek nemes egyszerűséggel csak így hívták – számos, már befutott vagy csak 
kezdő hazai és külföldi képzőművésznek adott lehetőséget Kalotaszeg tájainak, 
embereinek és népi hagyományainak a megismerésére és művészi megörökíté-
sére. Később a képzőművészek mellett neves hazai és magyarországi fotósok is 
meghívást kaptak. A  tábor idején készült képzőművészeti alkotásokban és fo-
tókban nemcsak a helyiek gyönyörködhettek, hanem Kolozsvár és Erdély több 
városának (Nagyvárad, Marosvásárhely, Arad stb.) művészetkedvelő közönsége 
is az általa szervezett kiállítások alkalmával. A zsoboki alkotótáborok azonban 
nemcsak művészi alkotómunkáról szóltak. Essig József gondoskodott róla, hogy 
esténként a „táborlakók” neves meghívottak, irodalmárok, zenészek, előadómű-
vészek, színházi és filmes szakemberek, művészeti szervezők – a neveket hossza-
san lehetne sorolni – magas színvonalú előadásainak lehettek részesei.
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A Zsoboki Alkotótábor megszervezésének megkönnyítése és anyagi hátteré-
nek biztosítása érdekében feleségével együtt és a kolozsvári evangélikus egy-
ház bevonásával alapítványt hozott létre Reményik Sándor Művészstúdió néven, 
amelynek haláláig elnöke volt. Kijárta, hogy az evangélikus püspökség alagsorá-
ban kiállítóterem jöjjön létre, majd később saját otthonának boltíves pincéjében 
önerőből kiállító- és közösségi teret rendezett be, ahol az évek során számos 
képzőművészeti és fotókiállítást, kulturális rendezvényt szervezett. S ha már az 
alapítvány Reményik Sándor nevét vette fel, elhatározta, hogy a kommunista 
diktatúra idején a köztudatból száműzött legerdélyibb költőnk emlékének ápo-
lása érdekében évenként Reményik Sándor-konferenciákat szervez. 2000-től 
kezdődően 25 konferencia és emlékműsor szervezésénél bábáskodott Kolozs-
váron, az anyaországban (Budapest, Szeged, Debrecen és Pécs) és több erdélyi 
városban (Marosvásárhely, Nagyvárad, Szováta, Sepsiszentgyörgy, Beszterce, 
Radnaborberek, Marosvécs, Arad). Essig József ötletéből kiindulva az alapítvány 
emlékdíjjal (Gergely István Reményik Sándor-gipszplakettje és díszoklevél) ju-
talmazta mindazokat, akik a költő hagyatékának – „egy lángot adok, ápold, add 
tovább” – szellemében munkálkodtak.

Az erdélyi magyar kultúra ápolása és megőrzése érdekében kifejtett sokirányú 
áldozatos munkáját a Magyar Köztársaság elnöke, Áder János a Magyar Arany 
Érdemkereszt odaítélésével jutalmazta, melyet 2019-ben ünnepélyes keretek kö-
zött vehetett át Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán. A sok kitüntetésen és 
elismerésen túlmenően Essig Józsefet igazán a cselekedetei és az állandó ten-
ni akarás tette boldoggá és éltette. A szó valós értelmében, ízig-vérig közösségi 
ember volt, és bár a közösségért való tenni akarás valamiképpen mindenkiben 
benne van, csak kevesen mondhatják el magukról, hogy olyan önfeláldozóan és 
önzetlenül tudták egész életüket a másokért való cselekvésnek szentelni, aho-
gyan ő tette. Sikeres munkásságának titka abban rejlett, hogy valamely feladat 
megoldását nem a nehézségek lajstromozásával kezdte, hanem az első lépések 
megtételével. Azt szokás mondani, hogy senki sem pótolhatatlan. Nos, nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy e szabály alól Essig József a kivétel, amely erősíti a 
szabályt. Hiánya már most is érezhető, de pótolhatatlansága csak akkor lesz min-
denki számára igazán szembetűnő, ha majd életünk, remélhetőleg minél hama-
rabb, visszatér a régi kerékvágásba.

 Nagy Béla
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Bácsi-torok–Csiga-domb–
Hója-gerinc

Túránk alkalmával a sokak által kedvelt Hója környékét 
fedezhetjük fel a Bácsi-toroktól a Hosszú-patak völgyén át, 
érintve a Nagy Bongár-forrást, valamint a Hója-gerinc ma-
gaslatát, a Csiga-dombot, egészen az ufó-sztorikról híres Kerek-tisztásig. Gyerekes 
családoknak tökéletes útvonal egy vasárnapi kiruccanáshoz, szép időben tucatnyi 
kirándulóval találkozhatunk a túraösvényeken. Ha felkészültetek a nagy kalandra, 
elő a túrabakancsokkal, és fedezzük fel együtt a Hója-erdő rejtette titkokat!

A  túránk kiindulópontja Kisbács, pontosabban a 31-es autóbusz Napolact 
végállomása (1). Miután leszállunk a buszról, átkelünk a gyalogátjárón, majd 
a Napolact épülete mellett elhaladva a vasúti sínek irányába indulunk útnak. 
Miután átkeltünk a vasúti átjárón, jobbra térünk és a sínekkel párhuzamos úton 
haladunk, amely rövid idő után balra kanyarodik: innen már Bácsi-torok (Cheile 

Baciului) utcának nevezik. 
Nemsokára egy útelágazás-
hoz érünk (2), ahol jobbra 
megyünk tovább a Bácsi-to-
rok utcán, előre a Cabanei 
u. kezdődik. Nagyjából 405 
m után jobbra feltérhetünk 
egy erdei ösvényre (3), 
amely az aszfaltozott út fö-
lött halad. Innen megköze-
líthetjük a volt bányát/régé-
szeti lelőhelyet (4).

A  Bácsi-torokban vala-
mikor bánya is működött, 
bányászat közben pedig ré-

gészeti leleteket találtak, így ezt követően egy ideig régészeti ásatások helyszíné-
vé vált. Manapság teljesen beépült a közvetlen környéke, a valamikori ásatások 
helyszínén semmilyen tevékenység nem folyik, és sajnos információs táblákat 
sem találunk. Az erdei ösvényünk 700 m után belefut a Bácsi-torkon keresztül-
vezető aszfaltútba, mellette egy tavacskát pillanthatunk meg (5), innen pedig az 
aszfalton haladunk tovább. Fél km után az aszfalt véget ér (6), innen szélesített 
földút vezet tovább felfele, a  Hosszú-patak völgyében. Nagyjából 800 m után 
útelágazáshoz érünk (7), mindkét ösvény felfele, a gerinc irányába visz: a jobb 
oldali ág a hegynyeregben éri el a gerincutat, ahol a magasfeszültségű vezeték 

Bácsi-torok. Fotó: Kismihály Boglárka
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halad át, mi a bal oldalit választjuk, amely az erdő szélét követi. Hamarosan szép 
panoráma nyílik észak felé: jobbra látszik a Lomb-erdő, alatta a Lombi-lakótelep, 
ettől balra, az erdős rész vége után egy kopárabb, enyhén emelkedő rész követke-
zik, amelynek legmagasabb pontja a Lombi-tető, ezután egy újabb erdős gerinc-
szakasz következik a Szent Lőrinc-tetővel. Ennek vége felé, a domb túloldalán 
található a kajántói fenyves. 
A gerinc alatt, velünk szem-
ben Nádaspapfalva látha-
tó. Ha kicsit balra nézünk, 
a  szucsági legelő fölött a 
Kőszegő erdős gerince húzó-
dik, mögötte/alatta Kisbács, 
majd tőle nyugatra Szucság 
fekszik. A  következő erdős 
gerinc már a Bácsi-erdő. 
Nagyjából 1 km után elér-
kezünk a hegynyeregbe (8), 
keresztezzük a gerincutat, 
itt halad a Mária-út és a 
Kós-teljesítménytúrák út-
vonala is. A  nyereg túlol-
dalán a Kis Bongár-patak völgye nyílik, egy földúton lefele menet eljutunk a 
Kis Bongár-forráshoz/itatóhoz. Ebbe a völgybe csatlakozik jobbról, rézsútosan 
a Nagy Bongár-völgy, ahol a patakok egyesülnek, innen pedig Bongár-patakként 
haladnak a Kis-Szamos felé. A Bongár-völgyek fölött húzódik a kopár Tarisznya-
domb gerince.

800 m után, ha kedvünk tartja, leereszkedhetünk a Nagy Bongár-forráshoz 
és újratölthetjük kulacsainkat. Alig 50 m-en belül útelágazáshoz érünk (9), bal-
ra leválik egy füves szekérút a Csiga-domb irányába, mi erre tartunk. Közel 
700 m után a füves szekérút belefut a dombvonulat gerincén haladó útba (10), 
egy kis kilátópontról pedig körülnézhetünk a Kis-Szamos-völgy, illetve a Feleki- 
gerinc irányába. Innen még 630 m séta, és megérkezünk a Csiga-domb csúcsához 
(615 m) (11), ahol lepihenhetünk, és uzsonnánk elfogyasztása közben gyönyör-
ködhetünk a kilátásban: a kincses városban, a felette végighúzódó Feleki-gerinc-
ben, a szászfenesi Leányvárban és a távolabbi Gyalui-havasokban.

Innen visszaindulunk az erdő széle felé, majd 3,1 km séta után elérkezünk a 
Hója-erdő legnépszerűbb helyszínére, a Kerek-tisztásra (12), ahol a hiedelmek el-
lenére az EKE túrázói még sosem találkoztak ufókkal. Innen 2,7 km-t gyalogolunk 
tovább, eleinte erdőben, majd az erdő szélén, ahonnan szép kilátás nyílik a város-
ra, mígnem elérkezünk a Kányafő (506 m) mellé. Ha felmászunk a magassági pont-
hoz, még szebb panoráma tárul elénk (13). Innen még 2,3 km-t kell gyalogolnunk, 
és megérkezünk túránk végállomásához, a Törökvágás nyergében levő falumúze-
umhoz (14). Reméljük, mindannyian kellemes élményekkel tértek haza.

Nagy Bongár-forrás. Fotó: Kismihály Boglárka
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Túralejárás 
dátuma: 
2021. 
április 18.

Túravezető: 
Pál Gyöngyi

Időjárás, 
terep: borús 
idő, sáros 
terep

Útvonal 
hossza: 
15,4 km

Teljes 
menetidő: 
5 óra 27 perc

Mozgásidő: 
2 óra 45 perc

Teljes szint-
emelkedés: 
415 m

Teljes szint-
ereszkedés: 
378 m

 Minimális 
tszfm.: 
348 m
Maximális 
tszfm.: 621 m

Az útvonal 
gyerek barát 
túrának is 
ajánlott!
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Montírozás

Az  elkészült leveseket, mártásokat vajdarabok hozzáadásával selymesebbé, 
krémesebbé tehetjük, és elkerülhető az étel megbőrösödése is. Javíthatjuk így az 
ételeink ízét, és tápértékét is növelhetjük. Montírozás után már semmiképp ne 
forraljuk a levest vagy mártást.

Hozzávalók a mártáshoz:
• 10 dkg reszelt sajt
• 2 ek liszt
• 3 dl tej
• diónyi vaj
• kevés olaj
• só
• bors
• őrölt rozmaring

Ropogós 
hasábkrumpli 
sajtmártással

A lisztet kevés olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a tejet, és besűrűsödésig folya-
matosan kevergetjük, ekkor adjuk hozzá a reszelt sajtot és fűszerezzük. Levéve a 
mártást a tűzről, keverjünk el benne egy kevés vajat. Ezúttal gouda sajtot hasz-
náltam a mártáshoz, melynek íze jól összeillik a rozmaringéval. A krumplikat 
hámozatlanul főzzük meg, majd négybe vágva őket, bő olajban süssük ropogósra 
a hasábokat.

Albert Bea



Mindegyik oszlopból válaszd ki azt a betűt, amelyik a felső kör 
színével megegyező alapon áll, majd olvasd össze a kialakult szót.

A bal oldali ábra vona-
lai azt mutatják, hogy 
a jobb oldali betűket 
milyen sorrendben kell 
össze olvasnod.
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Ez a rejtvény azoknak a kisgyerekeknek szól, akik ra-
jonganak Marék Veronika alkotásaiért: Kippkopp, Laci 
és az oroszlán, A csúnya kislány, A kockásfülű nyúl me-
séje mellett a rejtvény segítségével kitalálhatjátok egy 
gyermekkönyvsorozat két főszereplőjének, egy kislány-
nak és mackójának a nevét. Segítségül eláruljuk, hogy 
ez a mackó imádja a lufi kat, szeret kirándulni és autóz-
ni, megtanult focizni is. 
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„A magyar földön legrégibb mai magyar nyomda alapítójának, Heltainak dicsősége egy fénysugárral 
gazdagabbá teszi Kolozsvár szép múltját. E dicsőség örökségévé lett a városnak, amelynek kebelében 
Heltai élt, munkált és hatott, és amelynek akkor is, ma is minden vallásfelekezettel ...” (Szabó Károly: 
Napló és tanulmányok; az idézet folytatása: függ. 1., vízsz. 4., függ. 31., függ. 26.)

VÍZSZINTES: 1. Kipling kí-
gyója 12. Svéd aprópénz 
14. Angol mérföld 15. Egye-
nes ági felmenő rokonai 16. 
Magyarországi folyó és me-
gye 18. Amerikai számítás-
technikai óriáscég 20. Jók, 
de más sorrendben! 22. Ma-
gad 23. Hirtelen keletkezett, 
sűrű eső 24. Rezeg, remeg 
26. Összezavart tan! 27. Tű-
zön készülő ételről a folya-
dék elpárolog 29. Írország ír 
nyelven 30. … Felicián (kö-
zépkori merénylő) 32. Kele-
ti táblás játék 33. A hét ma-
gyar vezér egyike 34. Íróasz-
talon található! 36. A végén 
megvénül! 38. Videofelvé-
tel jelenete! 40. Meleg égövi 
növények tartását szolgá-
ló építmény 43. … csillagok
(Gárdonyi Géza regénye) 
44. Olcsó darab! 46. Liba-
hang 47. Halkan őrölne! 49. A dezoxiribo-
nukleinsav (DNS) párja 50. Elemi matema-
tikai műveletet végez 52. A katód párja 54. 
Skandináv nép 56. A legnépesebb állam

FÜGGŐLEGES: 2. Folyadékkal elönté 5. 
Páratlan rém! 6. Nagyon fázik 7. Biológi-
ai létezés 8. Vadászzsákmányt elejtő 9. Ma-
lőr hangzói 10. Kissé különsodródik! 11. 
Az istenek itala az ógörög mitológiában 
13. Ritmikusan mozogva halad valahol 17. 

Faeperszemek! 19. Hárman a havasaljiak 
közül! 21. Anyagmennyiség-egység 25. Ba-
rátságtalan, kimérten elutasító magatartású 
28. Szokatlan, furcsa, kellemetlen tulajdon-
ság 33. Olajcseppek! 35. Német folyó és vi-
dék 37. Kergető 39. Templomi hangszer 41. 
Nem akar kötélnek … (makacs) 42. Indiai 
vallás követője 43. Erkölcstan 45. Zambi-
ai és kambodzsai autójelzés 48. Sürgető szó 
51. Bor (román) 53. Debrecen határai! 55. 
Nitrogén és kén vegyjele
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1

2 Csütörtök Aranka, Melinda, Vivien Vivien – a Viviána angol 
változata.

2 190 éve vette kezdetét Kolozsváron a kolerajárvány. 
170 éve avatták fel az első kolozsvári kőzsinagógát a 
mai Párizs utcában.
125 éve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
um megvásárolta a Sétatér melletti Bánffy-kertet a 
Felsőbb Leányiskola részére, a kétemeletes épületet 
Alpár Ignác fővárosi építész tervezte meg.

3 Péntek Atala, Ferenc, Olívia  
Xavéri Szt. Ferenc

Atala – az Atália név alakváltozata. 
Olívia – latin eredetű; jelentése: 
olajfa.

3

4 Szombat Barbara, Borbála, Boróka 
Damaszkuszi Szt. János, 
Szt. Borbála

Barbara, Borbála – görög eredetű; 
jelentése: idegen, külföldi nő.

4 95 éve Kolozsvárra érkezett Móricz Zsigmond.

5 Vasárnap Csaba, Csanád, Ünige, Vilma 
Advent 2. vasárnapja

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló. 
Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Hétfő Csinszka, Miklós, Nikoletta 
Szt. Miklós 

Csinszka – Ady Endre játékos név-
alkotása (csacsi-csacsinszka); 
Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6

7 Kedd Ambrózia, Ambrus, Ányos 
Szt. Ambrus

Ányos – görög–latin eredetű; 
jelentése ismeretlen.

7

8 Szerda Emőke, Immakuláta, Mária, 
Márta 
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.

8 490 éve I. János király mentesítette a kolozsvári 
polgárokat és cselédeiket az egész ország területén a 
vámok fizetése alól.
175 éve Liszt Ferenc Kolozsváron vendégeskedett, 
a Biasini szállóban lakott, a Redutban koncertezett.

9 Csütörtök Gyöngyi, Györgyi, Leona, Natália 
Szt. Juan Diego

Leona – görög–latin eredetű; 
jelentése: oroszlán.

9

10 Péntek Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 110 éve nyílt meg a Marianum Római Katolikus Le-
ánynevelő Intézet.

11 Szombat Árpád, Dániel, Lehel 
Szt. Damazusz pápa

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám.

11

12 Vasárnap Gabriella 
Guadalupei Szűz Mária 
Advent 3. vasárnapja

Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka.

12 435 éve hunyt el Hrodnában Báthory István fejede-
lem (* Szilágysomlyó, 1533. szeptember 27.).
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Blanka, Elza, Natália Elza – az Erzsébet rövidülése. 
Natália – latin eredetű; jelentése: 
Jézus születésnapja.

1
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változata.
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170 éve avatták fel az első kolozsvári kőzsinagógát a 
mai Párizs utcában.
125 éve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
um megvásárolta a Sétatér melletti Bánffy-kertet a 
Felsőbb Leányiskola részére, a kétemeletes épületet 
Alpár Ignác fővárosi építész tervezte meg.

3 Péntek Atala, Ferenc, Olívia  
Xavéri Szt. Ferenc

Atala – az Atália név alakváltozata. 
Olívia – latin eredetű; jelentése: 
olajfa.

3

4 Szombat Barbara, Borbála, Boróka 
Damaszkuszi Szt. János, 
Szt. Borbála

Barbara, Borbála – görög eredetű; 
jelentése: idegen, külföldi nő.

4 95 éve Kolozsvárra érkezett Móricz Zsigmond.

5 Vasárnap Csaba, Csanád, Ünige, Vilma 
Advent 2. vasárnapja

Csaba – török–magyar eredetű; 
jelentése: pásztor, kóborló. 
Ünige – ótörök eredetű; jelentése: 
megbízható.

5

6 Hétfő Csinszka, Miklós, Nikoletta 
Szt. Miklós 

Csinszka – Ady Endre játékos név-
alkotása (csacsi-csacsinszka); 
Miklós – görög–szláv eredetű; 
jelentése: győzelem + nép.

6

7 Kedd Ambrózia, Ambrus, Ányos 
Szt. Ambrus

Ányos – görög–latin eredetű; 
jelentése ismeretlen.

7

8 Szerda Emőke, Immakuláta, Mária, 
Márta 
Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

Emőke – magyar eredetű; jelen-
tése: anyatejjel táplált újszülött, 
bébi.

8 490 éve I. János király mentesítette a kolozsvári 
polgárokat és cselédeiket az egész ország területén a 
vámok fizetése alól.
175 éve Liszt Ferenc Kolozsváron vendégeskedett, 
a Biasini szállóban lakott, a Redutban koncertezett.

9 Csütörtök Gyöngyi, Györgyi, Leona, Natália 
Szt. Juan Diego

Leona – görög–latin eredetű; 
jelentése: oroszlán.

9

10 Péntek Judit Judit – héber eredetű; jelentése: 
Júdeából származó nő.

10 110 éve nyílt meg a Marianum Római Katolikus Le-
ánynevelő Intézet.

11 Szombat Árpád, Dániel, Lehel 
Szt. Damazusz pápa

Dániel – héber eredetű; jelentése: 
Isten a bírám.

11

12 Vasárnap Gabriella 
Guadalupei Szűz Mária 
Advent 3. vasárnapja

Gabriella – héber–latin eredetű; 
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

13 Hétfő Luca, Lúcia, Otília 
Szt. Lúcia 

Luca, Lúcia – latin eredetű; jelen-
tése: virradatkor, hajnalhasadás-
kor született.

13 95 éve hunyt el Budapesten Strobl Alajos szobrász 
(* Liptóújvár, 1856. június 21.).

A Luca-napot követő 12 nap 
időjárását feljegyezve meg-
tudhatjuk a következő év 
12 hónapjának időjárását. 
Ha Luca sárban jár,  
A karácsony hóban áll.

14 Kedd Huba, Konrád, Szilárda 
Keresztes Szt. János

Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Szilárda – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

14 225 éve szentelte fel Lázár István püspök a belvárosi 
unitárius templomot.

15 Szerda Albina, Detre, Dezső, Valér Albina – az Albin női névpárja. 
Dezső – latin–magyar eredetű; je-
lentése: óhajtott, kívánt gyermek.

15 219 éve született Kolozsváron Bolyai János, a legna-
gyobb magyar matematikus (†Marosvásárhely, 1860. 
január 27.).

16 Csütörtök Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes.

16

17 Péntek Iza, Olimpia 
Szt. Lázár

Iza – az Izabella, Izolda önállósult 
német becézője.

17 470 éve a reformáció hatása alatt a kolozsvári polgá-
rok kiűzték a szerzeteseket a városból.

18 Szombat Ákos, Álmos, Auguszta, Töhötöm Álmos – 1. magyar eredetű; jelenté-
se: álombeli, megálmodott; 2. török 
eredetű; jelentése: vétel; 3. bolgár 
eredetű; jelentése: magasztos. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 115 éve született Érmihályfalván Zelk Zoltán költő 
(† Budapest, 1981. április 23.).

19 Vasárnap Anasztáz, Nemere, Viola 
Advent 4. vasárnapja

Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19

20 Hétfő Apor, Csaba, Domonkos, Otília, 
Timót  
Szt. Teofil 

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Domonkos – latin eredetű; jelen-
tése: az Úrhoz tartozó, Istennek 
szentelt.

20

21 Kedd Tamás 
Kanisius Szt. Péter

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 465 éve az Izabella királyné és János Zsigmond 
aláírásával kelt oklevél megerősítette Kolozsvárt az 
aranypénzváltás és pénzverés jogában.

Ha Tamás reggelén friss 
hó esett,  
boldog, békés karácsonyt 
remélhettek.

22 Szerda Anikó, Márk, Zénó, Zenóbia Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme.

22 15 éve hunyt el Budapesten Lázár Ervin író (* Buda-
pest, 1936. május 5.).

23 Csütörtök Győző, Viktória 
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások
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Szt. Lúcia 

Luca, Lúcia – latin eredetű; jelen-
tése: virradatkor, hajnalhasadás-
kor született.

13 95 éve hunyt el Budapesten Strobl Alajos szobrász 
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Huba – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Szilárda – latin eredetű; jelentése: 
szilárd, állhatatos, következetes.

14 225 éve szentelte fel Lázár István püspök a belvárosi 
unitárius templomot.

15 Szerda Albina, Detre, Dezső, Valér Albina – az Albin női névpárja. 
Dezső – latin–magyar eredetű; je-
lentése: óhajtott, kívánt gyermek.

15 219 éve született Kolozsváron Bolyai János, a legna-
gyobb magyar matematikus (†Marosvásárhely, 1860. 
január 27.).

16 Csütörtök Aletta, Etelka Aletta – német–olasz eredetű; 
jelentése: nemes.

16

17 Péntek Iza, Olimpia 
Szt. Lázár

Iza – az Izabella, Izolda önállósult 
német becézője.

17 470 éve a reformáció hatása alatt a kolozsvári polgá-
rok kiűzték a szerzeteseket a városból.

18 Szombat Ákos, Álmos, Auguszta, Töhötöm Álmos – 1. magyar eredetű; jelenté-
se: álombeli, megálmodott; 2. török 
eredetű; jelentése: vétel; 3. bolgár 
eredetű; jelentése: magasztos. 
Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

18 115 éve született Érmihályfalván Zelk Zoltán költő 
(† Budapest, 1981. április 23.).

19 Vasárnap Anasztáz, Nemere, Viola 
Advent 4. vasárnapja

Nemere – szláv–magyar eredetű; 
jelentése: nyughatatlan. 
Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

19

20 Hétfő Apor, Csaba, Domonkos, Otília, 
Timót  
Szt. Teofil 

Apor – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Domonkos – latin eredetű; jelen-
tése: az Úrhoz tartozó, Istennek 
szentelt.

20

21 Kedd Tamás 
Kanisius Szt. Péter

Tamás – arámeus–görög eredetű; 
jelentése: iker, csodálatos.

21 465 éve az Izabella királyné és János Zsigmond 
aláírásával kelt oklevél megerősítette Kolozsvárt az 
aranypénzváltás és pénzverés jogában.

Ha Tamás reggelén friss 
hó esett,  
boldog, békés karácsonyt 
remélhettek.

22 Szerda Anikó, Márk, Zénó, Zenóbia Anikó – héber–székely eredetű; 
jelentése: bájos, kedves, Isten 
kegyelme.

22 15 éve hunyt el Budapesten Lázár Ervin író (* Buda-
pest, 1936. május 5.).

23 Csütörtök Győző, Viktória 
Kenty Szt. János

Viktória – latin eredetű; jelentése: 
győzelem.

23
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

24 Péntek Ádám, Adél, Éva 
Szenteste

Adél – német–francia eredetű; 
jelentése: nemes. 
Éva – héber eredetű; jelentése: 
élet, életet adó.

24 135 éve született Budapesten Kertész Mihály 
( Michael Curtiz) filmrendező († Los Angeles, 1962. 
április 11.).

Ha karácsony éjszakáján 
szépen hull a hó, remény-
séget ad, hogy lészen 
minden jó.

25 Szombat Eugénia 
Jézus Krisztus születése  
Karácsony ünnepe

Eugénia – görög–latin–német 
eredetű; jelentése: előkelő, jeles 
nemzetségből való.

25 Ha fehér karácsony, akkor 
zöld húsvét, ha fekete 
karácsony, akkor fehér 
húsvét. 
Ha tiszta, napos az idő, 
akkor száraz nyár, jó 
gyümölcstermés, sok bor 
várható.

26 Vasárnap István 
Szt. István első vértanú 
Karácsony 2. napja

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

26 95 éve született Kolozsváron Kőrössy János dzsessz-
zongorista, zeneszerző († Bukarest, 2013. január 21.).

Ha szép, napos idő van, 
akkor mindenből jó ter-
més lesz.

27 Hétfő János 
Szt. János apostol 
Karácsony 3. napja

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

27

28 Kedd Apor, Kamilla, Ráhel 
Aprószentek

Kamilla – latin eredetű; jelentése: 
nemesi születésű.

28 460 éve a városi közgyűlés megengedte Heltai Gáspár-
nak, hogy saját használatra papírmalmot állítson fel.

29 Szerda Dávid, Tamás, Tamara 
Becket Szt. Tamás

Dávid – héber eredetű; jelentése: 
kedvelt, szeretett; egyesítő.

29 415 éve hunyt el Kassán Bocskai István fejedelem 
(* Kolozsvár, 1557. január 1.).

30 Csütörtök Annamária, Dávid, Zoárd Zoárd – türk–magyar eredetű; 
jelentése ismeretlen.

30 225 éve született Zsibón Wesselényi Miklós, az or-
szággyűlési főrendiház egyik vezéralakja, az ,,árvízi 
hajós” († Pest, 1850. április 21.).
105 éve, a koronázás napján minden kolozsvári 
templomban istentiszteletet tartottak, az egyetemen 
délben díszközgyűlésre került sor.

31 Péntek Szilveszter 
I. Szt. Szilveszter pápa 
Szilveszter, az óév utolsó napja

Szilveszter – latin eredetű; jelen-
tése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 Szilveszter éjszakáján ha 
szépen ragyognak a csilla-
gok, akkor bőséges aratás 
és szüret várható. Ellenben 
ha szilveszter éjjel esik, 
újév reggelén már süt a 
nap, akkor rossz lesz a 
termés.  
Ha az esztendő utolsó 
estéje s a következő év első 
napjának időjárása egyfor-
ma, akkor együttesen jó 
termés, gazdag esztendő 
várható.
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December Karácsony hava. Álom hava. 
Télelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások
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28 460 éve a városi közgyűlés megengedte Heltai Gáspár-
nak, hogy saját használatra papírmalmot állítson fel.

29 Szerda Dávid, Tamás, Tamara 
Becket Szt. Tamás

Dávid – héber eredetű; jelentése: 
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jelentése ismeretlen.
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105 éve, a koronázás napján minden kolozsvári 
templomban istentiszteletet tartottak, az egyetemen 
délben díszközgyűlésre került sor.

31 Péntek Szilveszter 
I. Szt. Szilveszter pápa 
Szilveszter, az óév utolsó napja

Szilveszter – latin eredetű; jelen-
tése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

31 Szilveszter éjszakáján ha 
szépen ragyognak a csilla-
gok, akkor bőséges aratás 
és szüret várható. Ellenben 
ha szilveszter éjjel esik, 
újév reggelén már süt a 
nap, akkor rossz lesz a 
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napjának időjárása egyfor-
ma, akkor együttesen jó 
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Az Erdélyi Bankszindikátus

Erdély és egyben Közép-Európa első nyugdíjbiztosító intézete 1825-ben Kolozs-
várott jött létre Gondoskodó Társaság névvel Bölöni Farkas Sándor Főkormány-
szék-tisztviselő kezdeményezésére.1 A  következő másfél évtizedben Brassóban 
(Kronstädter Allgemeine Sparkasse), Pesten (Pesti Hazai Első Takarékpénztár) és 
Aradon alakultak takarékpénztár elnevezésű és funkciójú pénzintézetek. 1841-
ben Nagyszebenben a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár, Pesten pedig a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jött létre. Ez utóbbi Magyarország első felelős 
minisztériumának, illetve pénzügyminiszterének vált segítségére azáltal, hogy a 
kormány kötvényeit kezelve, államkötvény-jegyzésfedezettel papírpénzzel látta 
el a kormányt.2 A szabadságharc vérbe fojtása nyomán a Habsburg-rémuralom 
a kegyetlen elnyomás (kivégzés, száműzetés, vagyonelkobzás) mellett még az 
ún. Kossuth-bankók fedezetéül szolgáló kötvényeket is semmisnek tekintette, így 
számtalan hazafi család volt kénytelen veszteségként elkönyvelni e beruházásait, 
hiszen mind a Kossuth-bankók, mind a magyar felelős kormányok által garantált 
államkötvények tiltott javakká váltak, be kellett őket szolgáltatni, az abszolutista 
bécsi kormány pedig megsemmisítette ezeket.

A pénzintézetek a kiegyezésig eltelt 18 év alatt is tovább fejlődtek, számos he-
lyi takarékokat gyűjtő takarékpénztár alakult Erdély-szerte is elsősorban váro so-
kon, szász és magyar többségű urbánus környezetben iparosok és polgárok helyi 
intézményeiként. Az első román jellegű, vagyis román identitású részvényesek, 
alapítók által létrehozott pénzintézet 1867-ben jött létre a Nagyszeben környé-
ki vagyonosabb resinári és szelistyei alapítók kezdeményezésére. A kiegyezés-
sel egy időben általános amnesztiában részesedett 48-as veteránok, mindhárom 
nemzeti entitás esetében, a vállalkozásalapításban is részt vállaltak. Visarion 
Roman tanító 1849-et követő havaselvi száműzetéséből visszatérvén mellékállás-
ban az 1868-ban szászok által alapított Transylvania Versicherungs-Gesellschaft 
AG biztosító intézet ügynökeként leste el a szakmai titkait, s ekként az igen korán 
a legnagyobb román bankká váló Albina Hitel- és Takarékintézet kezdeménye-
zőjévé és első vezérigazgatójává lett, haláláig, 1885-ig, amikor is e tisztséget 
Partenie Cosma vette át, aki egy személyben a Román Ortodox Főegyházmegye 

 1 Évforduló – Az  első magyar „bank”: 190 éve alakult a Kolozsvári Gondoskodó. http://
archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.
vm/id/116086

  A Kereskedelmi Bank kibocsátja az első magyar bankjegyeket. In: Hermann Róbert (szerk.): 
1848–1849. A forradalom és a szabadságharc képes története. TKK, Debrecen, é. n., 136–137.

 2 A Kereskedelmi Bank kibocsátja az első magyar bankjegyeket. In: Hermann Róbert (szerk.): 
1848–1849. A forradalom és a szabadságharc képes története. TKK, Debrecen, é. n., 136–137.
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jogtanácsosa és a Román Nemzeti 
Párt elnöke is volt. Hasonlóképpen, 
a  legjelentősebb szász pénzintézet, 
a  Nagyszebeni Takarékpénztár ve-
zérigazgatója egy személyben a Szász 
Néppártnak is elnöke volt, főgondno-
ka a Szász Evangélikus Egyháznak, 
újságíró, ügyvéd, sőt, a Takarék- és 
Hitelegyletek Szövetségének az ala-
pító elnöke, ügyvivője is, utóbbi 
1886-tól betöltött tisztségét meg-
őrizve Trianon után is a halála előtti 
évig, 1928-ig. Munkásságuk nyomán 
mind az Albina, mind a Nagyszebeni Takarékpénztár a román, illetve szász nem-
zeti közösségen belül egy erőteljes és elég sűrű, többrétegű diff erenciált hitel-
intézet-hálózat jött létre már a Monarchiában. E  nemzeti jelleget is felvállaló 
hálózatok nemcsak profi telv szerint, hanem a korban „altruistának” nevezett 
célkitűzések mentén is működtek: a szász és román hitelintézetek elég nagy há-
nyada különített el adózás előtt tiszta jövedelmük terhére ún. kultúrprozentet: 
egyetemi egyletek, menzák, asszonyegyletek és egyéb szerveződéseket támogat-
va, hiszen a törvényes előírások erre lehetőséget adtak. A pénzügyi évkönyvek, 
az ún. compassok közölték is évente e mérlegeket, s az Osztrák–Magyar Monar-
chia valamennyi pénzintézete számára adott volt az ilyen típusú, manapság CSR-
ként is értelmezhető szponzorizálás. Ha ehhez a kultúratámogató funkcióhoz 
hozzáadjuk a pénzintézetek által létrehozott és fenntartott munkahelyeket is, 
akkor egy társadalmi mobilitási funkciót is tulajdoníthatunk mi is nekik, mint 
ahogy ők maguk is jubileumi kiadványaikban e nemzeti és társadalmi megvaló-
sításaikra öntudatosan és büszkén is hivatkoztak. Nemzeti mozgósító funkciójuk 
pedig azáltal nyilvánult meg, hogy szimbolikus terek megszerzésére is törekedve, 
a nemzetiségi jogokért is pálcát törtek – igaz, ritkábban. Szászvároson például az 
Ardeleana bank, amely a harmadik legnagyobb román jellegű bankként volt el-
könyvelve már a maga korában az Albina és az aradi Victoria után, megvásárolta 
a Széchenyi Szállót, amelynek földszintjén román nemzeti könyvesboltnak adott 
helyet. A szálló udvarán kortesbeszédeket tarthattak a román választóknak az 
1903-tól éppen e régióban jeget törő, vagyis a passzivizmusból az aktivizmusra 
váltó román képviselőjelöltek. Az első sikeresen befutó országgyűlési képviselő 
éppen az Ardeleana Bank igazgatója is volt egy személyben, így talán nem vélet-
len, hogy sikerül meggyőznie a szavazóit arról, hogy politikai téren is ügyesen 
fogja őket – az ezek szerint elégedett banki ügyfeleket, marhakereskedéssel, me-
zőgazdasággal vagy iparossággal foglalkozó román polgártársait – képviselni.

Mint ahogyan a fentiekből is kiderül, a  Siebenbürgen, Ardeal, Transilvania
mind a szász és román, mind pedig a magyar entitás számára előszeretet-
tel használt jelzővé vált nemcsak a kulturális, irodalmi és közművelődési 
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TŐ egyletek elnevezésekor, hanem az üzleti vállalkozások jelölésében is, egyfaj-

ta nemzetfeletti regionális lokálpatriotizmust kifejezve, vállalva ezáltal. EGE, 
EMKE, Siebenbürger-Sächsischer Landwirtschaftsverein, a szászok Siebenbürger 
Karpathen Vereinja, illetve az Erdélyi Kárpát-Egylet turisztikai egyletként tü-
körfordításban is értelmezhető elnevezést kapott. A szász és sváb jelzőt ritkáb-
ban, a „román” etnikai jelzőt viszont annál gyakrabban merik vállalni, ellenben 
a „magyar” jelző sem az EGE (1844), sem az EME (1859), sem az EKE (1891), 
csupán az EMKE  1885-ös alapításakor jelenik meg explicit módon. Megjelent 
viszont az Első Magyar Általános Biztosító nevében, illetve a budapesti székhely-
lyel alapított, de sokszor „multinacionális”, vegyes bankalapítások ikernevében: 
Angol–Magyar Bank, Francia–Magyar Bank és Biztosító, ahogyan az Osztrák–
Magyar Bank 1876-os megalakulásakor is, amikor az 1816-os alapítású Oszt-
rák Nemzeti Bank jogutódjává vált mint a Monarchia kiegyezés kori jegybankja. 
Ennek regionális fiókjai jelentős szerepet töltöttek be a periférián: Kolozsváron 
az OMB fiókja az Unió utca és Sétatér utca sarkán épült meg. Mind erről, mind 
a legtöbb jelentős bankról, pénzintézetről és biztosítóintézetről elmondhatjuk, 
hogy megkerülhetetlen szerepet játszottak az urbanizációban is, pompás bank-
székházakat és bérpalotákat építtetve városokon, az építészeknek, kivitelezők-
nek, kétkezi munkásoknak pedig az alvállalkozók révén keresletet teremtve. 
Az Első Magyar Általános Biztosító két bérpalotát építtetett Kolozsváron: az első 
1905-ben készült el a Ferenc József sugárút tövében, ahol az Erzsébet út felőli 
trapézzáródáson máig pompázik az EMÁB monogram a homlokzaton, a második 
bérpalota pedig a Főtér/Mátyás király tér és az Egyetem utca sarkán, a New York 
szállóval átellenben határozza meg tömbjével és díszeivel a városképet azóta is. 
Tőszomszédja, a Mátyás-szoborcsoporttal szemközt az 1894-es alapítású Kolozs-
vári Takarékpénztár és Hitelbank Rt. építtetett pompás székházat: pénztárter-
mét, ügyfélfogadóját, illetve széftermeit Roth Miksa műhelyében készült festett 
ólomüveg-kupola födi mindmáig. Minthogy az 1948-as államosítás nyomán a 
Román Nemzeti Bank székhelyeként szolgál, évente egy-két alkalommal, az RNB 
rendezvényein, konferenciáin és olykor a Kolozsvári Magyar Napok idejére a 
szélesebb közönség belülről is megcsodálhatja a pompázatos, nemrégiben res-
taurált „enterieur”-t. A bankok, pénzintézetek jelentősége tehát messze túlmu-
tat a kamatlábakban kifejeződő pénzügyi mutatóikon, s ezt mi sem illusztrálja 
jobban, mint az a tény, hogy a szászok második legnagyobb pénzintézetének, 
a Bodenkreditanstalt jelzáloghitelintézet szecessziós stílusú központi székháza 
jelenleg a nagyszebeni városháza és polgármesteri hivatal székhelye.

Az urbanisztikai és munkahelyteremtő funkció mellett a bankok, amennyi-
ben összefogva regionális vagy nemzeti/nemzetiségi alapon megszerveződve ér-
dekvédelmi tevékenységet is felvállaltak, piacgazdasági funkciót is betöltöttek. 
A törvényes keret normáit és lehetőségeit kihasználva, a pénzintézetek az adóhi-
vatali ellenőrzés decentralizációjának lehetőségével élve, saját autonóm ellenőr-
központokat hoztak létre már a századforduló környékén, olykor etnikailag tagolt 
szervezeteket alapítva pénzügyi téren is. Az 1903-ban alakult Revisionsverband 
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der Provinzkreditanstalten a szász pénzintézetek autonóm érdekképviseleti szö-
vetkezeteként működött, perszonálunióban a legnagyobb szász pénzintézettel és 
a szász szövetkezeti központtal. Négy évvel később, szintén szövetkezetként ala-
kították meg a román jellegű bankok a Solidaritatea bankszövetséget. Trianon 
után Romániában a Revisionsverband helyzetét megerősítette azáltal, hogy mű-
ködését kiterjesztette Nagy-Románia bánsági, bukovinai és besszarábiai német 
pénzintézeteire, és egyúttal átkeresztelkedett a Revisionsverband der deutscher 
Kreditanstalten in Rumänien névre, megőrizve, sőt megerősítve ezáltal etnikai jel-
legét. A pénzintézetek közötti kölcsönös érdekeltségek, részvénycsomagjegyzések 
miatt a kapcsolat igazgatóságok és perszonáluniók intézménye között fennma-
radt továbbra is, ugyanakkor számos fúzióra került sor a német pénzintézetek 
között.3

A monarchiabeli román pénzintézetek szövetsége, a Solidaritatea szövetkezet, 
a  román Albina Bank körül csoportosult bankok, szövetkezetek, kereskedelmi 
vállalatok előbb informális csoportosulásából nőtte ki magát. Ezt megelőzően a 
magyarországi román bankok 1893 óta már saját statisztikai évkönyvet adtak ki 
Román Compass (1893–1897), Pénzügyi és gazdasági évkönyv (1898), illetve Ro-
mán Bankok évkönyve 1918–1920 címmel. Igen korán, már 1898 óta kétévenként 
igazgatói értekezleteket szerveztek, programszerűen az ASTRA Román Kulturá-
lis egyesület kongresszusaival egy időben, azon egyszerű oknál fogva, hogy az 
ASTRA vezetősége és a román bankigazgatók, valamint a román vezető politiku-
sok személye mind csúcsszervezeti, mind megyei szinten legtöbbször egybeesett. 
A Solidaritatea román bankszövetség, mely, mint feljebb írtuk, csúcsszervezet-
ként szövetkezeti formában 1907-ben alakult meg jogi személyként, önállóságát 
Nagy-Romániában is megtartotta. Vezetősége túlnyomórészt a Román Nemzeti 
Párt vezetőivel esett egybe, így a két világháború közötti időszakban a liberáli-
sok regáti bankjaival szemben politikailag és bankszervezetként is továbbra is 
elhatárolódtak.4

A fent említett erdélyi román és szász önszerveződéshez képest az erdélyi ma-
gyar jellegűnek tekinthető bankok, pénzintézetek, igazgatók és vállalattulajdo-
nosok mindenféle regionális vagy etnikai érdekképviseleti kezdeményezés, pre-
cedens nélkül találták magukat. A monarchiabeli, „erdélyi” jelzővel megalakult 
szervezetek működése egyrészt teljesen financiális pragmatizmust nélkülöző, ro-
mantikus erdélyiséget tükrözött, másrészt állami szubvencióktól vagy közadako-
zásból, tagdíjakból és mecénásoktól függő, inkább kulturális és tudományos szer-
vezetek voltak. A román–szász szervezetekhez képest ritkábban használták vagy 
vették fel az „erdélyi” jelzőt, a „magyar” jelzőt meg vagy magától értetődőnek 

 3 Gyárfás Elemér: Románia hitelszervezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek. Lugos 1924, 
49–74.

 4 Móricz Miklós: Erdély gazdasági élete a román uralom első tíz éve alatt. Közgazdasági 
Szemle, 1929. 12. sz., 712–743.
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TŐ tekintették, vagy föl sem vállalták.5
A román és szász szervezetekhez ké-
pest keskeny társadalmi bázisuk s 
gyenge önszerveződési motivációjuk 
miatt kevésbé voltak képesek mozgó-
sítani a szélesebb magyar tömegeket, 
illetve kevésbé vagy egyáltalán nem 
voltak rákényszerülve erre.

Az  impériumváltás előtt és után 
az erdélyi szász és román érdek-
képviselet egyaránt elzárkózott a 
magyar szervezetekkel való együtt-

működéstől, közös programokban való részvételtől. 1918 előtt a nemzetiségek a 
magyar szupremáciától óvakodtak, a húszas években pedig a revizionizmussal 
való megbélyegzés tartotta távol őket egy összerdélyi regionális együttműködés-
től. A regionális erdélyi gazdasági érdekvédelmi szervezkedés kudarca miatt a 
„magyar pénzügyi és gazdasági szervezetek” számára egyrészt az egyéni-válla-
lati alkalmazkodás (lobbi, kijárás, személyi összeköttetések, igazgatósági pozíci-
ók átadása-felajánlása), másrészt a „nemzeti-etnikai” alapú önszerveződés útja 
maradt nyitva. Románia protekcionista és etatista-nacionalista gazdaságpoliti-
kája viszont megnehezítette az etnikai értékek mentén történő csoportosulást. 
A politikailag kedvezőtlen környezet mellett vállalati-üzleti megfontolások sem 
késztettek az etnikai jelleg kidomborítására.6

A  közhatalom-változást követő időszakban szükségszerűen fellépő dezin-
tegrációs (az új vám- és devizahatárokhoz való alkalmazkodás), integrációs (új 
gazdaságpolitikai központhoz, döntéshozási centrumhoz) lépések mellett az ön-
szerveződés, a magyarként meghatározható gazdasági intézményrendszer kon-
szolidálása, védelme, megőrzése és gyarapítása volt a harmadik kihívás a romá-
niai magyar elitek számára.

Legszélesebb társadalmi bázisa és kiterjedt hálózata – több mint százezres 
tagság, faluközösségekig lenyúló szervezeti sejtek (székházak, igazgatóság, bol-
tok), több évtizedes intézményi hálózat, operatív infrastruktúra, vagyon, vala-
mint alacsony politikai exponáltsága és magas fokú társadalmi-gazdasági hasz-
nossága miatt a szövetkezeti hálózat volt a legmegfelelőbb szervezeti keret az 
önszerveződésre. A nevesített tagság garantálta, hogy a legtisztábban és legnyil-
vánvalóbb módon magyar tulajdonú szervezet. Ugyanakkor viszont kisegzisz-
tenciákból (földművesség, iparosság) rekrutálódó tagsága, elvben demokratikus 
módon választott és delegált vezetősége egyrészt reprezentativitást kölcsönzött 
az intézménynek, sőt a demokratikus jelleg és társadalmi hasznossága miatt a 

 5 Bárdi Nándor: Az erdélyi magyar érdekek megjelenítése az 1910-es években. Magyar Ki-
sebbség, 2–3. sz., 2003, 93–105.

 6 Gyárfás Elemér: Az Erdélyi Bankszindikátus megalakulása, helyzete és törekvései. MOL K 
437-4. cs. 1924-1-342. 1–19.
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román kormányok szemében is leginkább megtűrt magyar szervezet maradt. 
Éppen ezért a szövetkezeti vezetőség választásakor mindig figyeltek arra, hogy 
politikailag kevéssé exponált, a román establishment által is elfogadható szemé-
lyeket jelöljenek.7

A Romániához csatolt területek lakossága és gazdasága elsősorban az új vám-
határok (vámpolitika) és devizaváltozás okozta új körülményekkel találkozott. 
A devizaváltozás, vagyis a korona beváltása lejre 2:1-es arányban a monarchia-
beli devizát használó pénzintézetek, vállalatok számára hátrányos volt, hiszen 
ezáltal alaptőkéjük, tartaléktőkéjük, betétállományuk felére csökkent, így a Ro-
mánián belüli pénzintézeti rangsorban is háttérbe szorultak; a lej inflációja, vá-
sárlóérték-csökkenése pedig tovább fokozta a súlyvesztést. A  magyar és szász 
pénzintézetek értékpapírtárcájában emellett súlyos veszteséget okozott a világ-
háború idején nagy arányban jegyzett magyar államkötvény, hadikölcsönköt-
vény-állomány. A békeszerződés gazdasági fejezete nem foglalkozott tételesen az 
állami értékpapírok kérdésével, és nem kötelezte a szövetséges és társult győz-
tes utódállamokat8 ezek beváltására, így azoknak önerejükből, tartalékalapjaik 
terhére kellett amortizálniuk e veszteségeket.9 A nemzetközi bankcsoportokhoz 
tartozó pénzintézetek átcsoportosulása a budapesti központtól Bukarest irányá-
ba vagy az erdélyi román tőkéhez magyar szempontból „centrifugális” folyamat-
ként értelmeződött, hiszen a nyilvánvalóan magyar érdeket, jelleget képviselő 
gazdasági szereplők tömegét csökkentették.10 Ugyancsak centrifugálisan hatott 
a Romániához csatolt területek infrastrukturális széttagoltsága, valamint az ál-
lamhatároktól elvonatkoztatható nemzeti összetartozás érzése vagy éppenséggel 
az elvont „nemzeti közösségnél” valamivel objektívebb intézményi összetartozás 

 7 MOL Z 791 (Hangya Fogyasztási Szövetkezeti Központ) 10. cs. Erdélyi Hangya 92. tétel. ff. 
42–59.

 8 A békeszerződés gazdasági tételei. In: Rados–Székely: Közdazdasági Évkönyv. II. év. Temes-
vár, 1924. 86–93:88. A békeszerződés nem kötelezte Romániát a hadikötvények beváltásá-
ra; a 188. §. homályos rendelkezéseket tartalmazott abban a tekintetben is, hogy ki ellen 
van követelési joga a hadikölcsönkötvény tulajdonosának.

 9 Gyárfás Elemér: Az Erdélyi Bankszindikátus megalakulása, helyzete és törekvései. MOL K 
437-4. cs. 1924-1-342. 4.

 10 Gyárfás: Az erdélyi magyar pénzintézetek. Magyar Kisebbség, 1924. 154–167. A magyaror-
szági vállalatok fiókjai tekintetében a békeszerződés 198. §-a elvileg kimondta, hogy mind 
Magyarországnak, mind az utódállamoknak a lehető legjobb és legméltányosabb eljárás 
biztosítandó. A nemzetközi érdekkörbe tartozó pénzintézetek éltek is ezzel a lehetőséggel.

  A Magyar Agrár- és Járadékbank érdekkörébe tartozó marosvásárhelyi és temesvári agrár-
takarékpénztárak kiterjedt, a Székelyföldet behálózó fiókjaikkal együtt átkapcsolódtak az 
olasz érdekeltségű Banca Italiană şi Română tőkecsoportba, a Pesti Kereskedelmi Bankhoz 
tartozó Erdélyi Bank összeköttetésbe lépett a bukaresti Banca de Comerţ bankkal, a Ge-
nerali Biztosító szervezetét a Banca Generală, az Adriát a Banca Adriatică, a Foncière-t a 
Foncieră vette át – ezáltal mint román vállalatok képviselőségei működtek tovább Erdély-
ben. Oberding József György: A magyar biztosítási intézmény Erdélyben. Kisebbségvéde-
lem, 1940. III. évf., 1–2. sz., 36–42.
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TŐ előzménye.11 Ennek eredménye volt, hogy a bánsági pénzintézetek nem csatla-

koztak a Bankszindikátushoz, amely így 197 (közel fele-fele részvénytársasági, 
illetve szövetkezeti formában működő) pénzintézet csatlakozásával alakult meg 
1922 decemberében.

Megye Bank Alaptőke Betétek Nyereségek
(1922) (ezer lej)

Alsó-Fehér 12 4870 42 253 922
Beszterce-Naszód 1 1000 2322 70
Brassó 2 2200 13 665 359
Csík 7 3340 16 971 778
Fogaras 1 300 2760 33
Háromszék 9 5901 23 021 1232
Hunyad 13 2857 31 673 743
Kis-Küküllő 5 1400 5289 212
Kolozs 9 68 225 274 230 10 282
Maros-Torda 6 12 100 46 323 1835
Nagy-Küküllő 2 1400 6323 226
Szeben 0 0 0 0
Szolnok-Doboka 12 4910 19 452 783
Torda-Aranyos 6 3335 16 864 448
Udvarhely 6 1900 11 499 313
Máramaros 3 1600 18 044 270
Szatmár 20 29 892 219 673 5578
Szilágy 13 5190 26 788 1327
Bihar 35 43 945 184 663 6460
Arad 18 67 974 266 940 8546
Krassó-Szörény 17 12 047 76 740 2727
Temes
Összesen 197 274 388 1 305 506 43 154

 11 A közös magyar pénzintézeti érdekvédelem koagulációját gyengítette továbbá az impéri-
umváltozást megelőző és a húszas évek elején még meglévő ideológiai törésvonal, vala-
mint a zsidó disszimiláció megjelenése és lecsapódása a pénzintézetek affiliációiban. Bárdi 
Nándor: A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek az erdélyi kérdés 
rendezésére (1918–1940). In: uő (szerk.): Források és stratégiák. Pro-Print, Csíkszereda, 
1999, 29–113.
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Gyárfás Elemér, az Erdélyi Bankszindikátus elnöke nemzeti szemüvegen ke-
resztül nézi, próbálja behatárolni a bankokat és ezek válaszlépéseit a megvál-
tozott gazdasági körülmények közepette. Arra is rámutat, hogy a sváb, román 
és szász intézményekkel ellentétben, amelyek explicit módon, cégnevükben is 
már 1919-ben felvállalták nemzeti hovatartozásukat (a Dél-Magyarországi Taka-
rékpénztár cégnevet megváltoztatva a Schwäbische Zentralsparkasse nevet vette 
fel), a magyar érdekeltségű, magyarok többségi tulajdonában lévő intézetek kü-
lönböző megfontolásokból nem akarták, illetve nem merték vállalni a magyar 
jelleget.12

Az explicit módon, cégnévben is jelzett nemzeti jelleg az üzletfelek, célközön-
ség lehatárolását is jelentette implicit módon, ezért kevésbé gyakori jelenség ma-
radt. Valamely nemzeti bankunióhoz való intézményi affi  liáció viszont nemzeti 
besorolást is jelentett. A fenti táblázat nemcsak az affi  liált intézmények számát 
és tőkeerejét, hanem vagyonuk értékőrzését/értékvesztését is szemlélteti.

Az  1926. december 31-én a Solidaritateához tartozó 75 román, 
a Revisionsverbandhoz tartozó 28 szász, valamint a Bankszindikátushoz sorolt 
csupán 81 magyar pénzintézet13 adatait összevetve Móricz Miklós megállapította, 
hogy román intézetek békebeli (1913. év végi) mérlegvagyonuk 73%-át, a szász 

 12 Gyárfás Elemér: Az erdélyi szászok hitelszervezetei. Magyar Kisebbség, 1923, 948–957.
 13 Gyárfás Elemér 1927. december 31-i lajstroma 207 magyar jellegű pénzintézetről tud, 

amelyből 107 részvénytársasági és 100 hitelszövetkezet volt. Klein Dezső (szerk.): Erdélyi 
és Bánáti Közgazdasági Lexikon. H. n., 1929, 54–55.



2021–2022
DECEMBER220

V
IS

SZ
AT

EK
IN

TŐ pénzintézetek 16,5%-át, a  magyar 
intézetek pedig mindössze 10,1%-át 
tudták átmenteni; alaptőke tekinte-
tében 47,2%, 97%, illetve 7,1%-ával 
rendelkeztek.14 A szász pénzintézetek 
innovatív pénzforráskezelési straté-
giáját jellemzi viszont, hogy relatíve 
alacsony alaptőkével nagyobb vo-
lumenű passzívát sikerült mozgósí-
taniuk: a  magyar bankok 1913-ban 
45,6 millió koronás alaptőkével gyűj-
töttek 331,2 milliós passzívát, a szász 
intézetek ellenben csupán 7,8 milliós 
alaptőkével 364,4 millió korona pasz-
szívumösszeget tudtak mozgósítani.15

A  magyar pénzintézetek békebeli 
betétállományuknak csupán 19,23%-
át tudták felmutatni, a  szász intéze-
tek 61%-át, a  román intézetek pedig 
87,5%-át.16

A  román bankintézeteknek ked-
vezett egyrészt a Román Nemzeti 
Bank diszkriminatív hitelpolitikája: 
a  magyar intézetek békebeli visszle-

számítolási hitelüknek csak 2,1%-át tudták kielégíteni, a szász intézetek 18,9%-
át, a román intézetek pedig 54,3%-át. Bár a román politikai eliten belüli ideo-
lógiai-regionális törésvonal nem mindenben kedvezett az erdélyi románoknak, 
az 1918–20-as évek hatalmi vákuumát megragadó erdélyi román gazdasági-po-
litikai elit Erdély kormányzásának és törvényhozásának monopóliumát/privilé-
giumát megszerezve gazdasági előnyökre is szert tettek. A Kormányzó Tanács, 
amely egy személy (a szász Rudolf Brandsch) kivételével román politikusok-
ból állt, költségvetési hozzájárulással megalapította a Mezőgazdasági Bankot 
(Banca Agrară) és az Ipari és Kereskedelmi Központi Bankot (BCIC), amelyek 
vezetőségében lényegében ugyanazok a politikusok vettek részt, akik korábban 

 14 Móricz: i. m. 740. Miklós: Erdély gazdasági élete a román uralom első tíz éve alatt. Közgaz-
dasági Szemle, 1929, 12. sz., 712–743.

 15 Uo. 742.
 16 A Móricz által idézett mutatók valamelyest torzulnak, ha fi gyelembe vesszük, hogy nem 

az összes bank mutatóit, hanem csak a nemzeti bankuniókhoz affi  liált 187 intézet eredmé-
nyeit hasonlítja össze, míg a 315 nem affi  liált intézet adatait kihagyja a komparatív elem-
zésből. Az összesen 502 affi  liált és nem affi  liált intézet átlagaihoz viszonyítva is azonban 
az átlagnál rosszabbak a magyar affi  liált intézetek mutatói.
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a monarchiabeli Solidaritatea román 
bankszövetség és az Albina Bank által 
koordinált gazdasági intézményrend-
szert működtették.17

A  Gyárfás Elemér (volt Kis-Kü-
küllő megyei főispán) által tervezett 
összerdélyi multietnikus, többnemze-
tiségű bankuniót a szászok és romá-
nok idegenkedése, elzárkózása miatt 
nem sikerült létrehozni, annak elle-
nére, hogy az Erdélyi Gyáriparosok 
Országos Szövetsége jött létre már a 
Kormányzó Tanács működése idején. 
Vezetősége helyet kapott a Romániai 
Nagyiparosok Országos Egyesülete 
keretén belül, regionális erdélyi-bá-
náti tisztségek elfoglalásával.18

A román pénzügyminisztérium és 
Román Nemzeti Bank vezetőivel foly-
tatott hosszas tárgyalásokat követően 
sikerült az Erdélyi Bankszindikátust 
elismertetni a befolyásos bukaresti 
pénzügyi körökkel, és helyet biztosí-
tani számára az Országos Bankszö-
vetségben. A Solidaritatea, Revisionsverband és a bukaresti nagybankok vezér-
igazgatói mellett az Erdélyi Bankszindikátust elnöke, Gyárfás Elemér képviselte. 
Ugyanő több ízben tárgyalt Budapesten az önállósodás, nemzetközi elszámolá-
sok, kapcsolattartás mikéntjéről a budapesti magyar bankok, a magyar pénzügy-
minisztérium és a TÉBE képviselőivel.

A  jelentősebb magyar tőkeérdekeltségek közül elsősorban a Hazai Első 
Takarékpénztár őrizte meg kapcsolatait az érdekkörébe tartozó Kolozsvári 

 17 Compass. Anuar român pentru fi nanţe. An. II. 1923–1924. 164, 166. A  Banca Centrală 
pentru Industrie şi Comerţ (BCIC) igazgatóságában Vasile Osvadă, Vasile Goldiş, Ion I. 
Lăpedatu foglalt helyet, vezérigazgatója I. Comşa, ügyvezető igazgatója Victor Bonţescu 
volt. Az agrárreform lebonyolítására, fi nanszírozására létrehozott Banca Agrară, amely-
nek részvényjegyzői között a román személyiségek mellett a román egyházakat és a ro-
mán bankokat találjuk, számos ipari és bankérdekeltségre tett szert Kolozsváron, Aradon, 
Szovátán, Nagyszebenben, Nagyenyeden, Tordán, Resicán. Igazgatóságában helyet foglalt 
a BCIC vezérigazgatója, I. Comşa, Emil Haţieganu, Teodor Mihali, Aurel Vlad, felügyelő-
bizottságában Silviu Dragomir és Victor Muntean, a balázsfalvi Patria bank igazgatója, 
aligazgatója Iuliu Enescu volt 1923-ban.

 18 Klein Dezső (szerk.): Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon. H. n., 1929, 58–59., 65–66.
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TŐ Takarékpénztár és Hitelbankon 
(KTPH) keresztül.19

A biztosítók közül az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság, a  Gaz-
dák Biztosító Szövetkezete és a Ma-
gyar Élet- és Járadékbiztosító őrizte 
meg átmenetileg magyar jellegét.20

Erdélyi üzletállományának átvételé-
re, az Első Magyar már 1921 novem-
berében Kolozsvár székhellyel meg-
alapította az Első Erdélyi Általános 
Biztosító részvénytársaságot, azon-
ban csak 40%-os érdekeltséggel, míg 
a többségi részvénycsomagot, 60%-
ot az 1911-ben a nagyszebeni román 
elit által alapított Banca Generală de 
Asigurări SA vette át. A Gazdák Biz-
tosító Szövetkezete üzletállományát a 
szintén 1921-ben Aradon megalakult 
Gazdák Biztosító Rt. vette át.21 A Gaz-
dák Biztosító Rt. rövidesen azonban a 
bécsi Donau Biztosító Társaság érdek-
körébe ment át, és a korabeli elemzők 
szerint német szellemű intézetté vált, 

arra törekedve, hogy a bánsági és Nagykároly vidéki németség körében mint a 
svábság biztosító intézete kerüljön be a köztudatba. E tervéhez megnyerte a te-
mesvári római katolikus püspökség anyagi és erkölcsi támogatását. A magyar tő-
keérdekeltség kivonulása után emblémáját a romános Agronomul névre cserélte, 
a harmincas évek végén pedig a német Landwirth emblémával kombinálta.22

A Magyar Élet- és Járadékbiztosító Rt. erdélyi szervezete fenntartására Ko-
lozsvár székhellyel 1922-ben leányintézetet alapított Helvetia Biztosító Rt. név-
vel, amelyet később, a  Magyar Élet tőkekivonásával egy időben, 1925-ben az 
erdélyi magyar egyházak érdekeltsége vett át. Az alaptőkét 1 millióról 10 millió 

 19 A tornyosuló politikai, vám- és devizahatárok által keltett akadály miatt a budapesti szék-
helyű Leszámítoló, Agrár- és Járadékbank, a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Keres-
kedelmi Bank, a Magyar Bank korábbi erdélyi hálózatát felszámolta, kivonult. MOL K437. 
4. cs. 1924-1-240.,18–19.

 20 Oberding: i. m. 37.
 21 MOL K 610 sajtókivágat 30. cs. 1. dosszié. Új biztosító Intézet alapítása Aradon. Brassói 

Lapok. 1921. X. 9. 216. Az intézet elnöksége 1921-ben: dr. Miháli Tivadar miniszter, al-
elnökök: dr. Suciu János, Kintzig János, igazgatósági tagok: dr. Bóka József, Láng József, 
dr. Montia Emil, dr. Petru Groza, dr. Garda Kálmán, Hirsch Ödön, dr. Gyárfás Elemér, 
Török Bálint, Alföldi Pál, dr. Buschmann András.

 22 Oberding: i. m. 37–38.
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lejre emelték, és a céget Minerva Biztosító Rt.-vé változtatták. A Minerva az egy-
házak, a  magyar szervezetek támogatásával, a  hitelszövetkezeti hálózatra tá-
maszkodva széles körű szervezőmunkát indított az erdélyi magyar biztosítási 
ügy nemzeti alapon való megszervezésére.23

Az  impériumváltás utáni pénzintézeti alkalmazkodást, integrációs taktiká-
kat jellemzik a szimbolikusan is megjeleníthető, legitimációt garantáló igaz-
gatósági kooptálások, amelyek egyúttal a román nacionalizálási tendenciát is 
fékezték. A Gazdák Biztosító Rt. igazgatótanácsának elnökévé dr. Groza Petru 
román ügyvédet, az Averescu-kormány volt államminiszterét választották meg. 
Az  igazgatótanácsban helyet kapott dr. Garda Kálmán,24 a felügyelőbizottság-
ban Gyárfás Elemér és Török Bálint.25 A kolozsvári székhelyű Helvetia elnöke is 
román, dr. Felecan Octav volt, az igazgatósági tagok között báró Jósika János, 
későbbi Országos Magyar párti képviselőt lehet megemlíteni. Az Első Erdélyi el-
nöke Vasile Goldiş román politikus, a Kormányzó Tanács és a román kormányok 
több rendbeli minisztere. A Helvetia alelnökei Bocsánczy László, Ion I. Lăpedatu, 
Octav Russu, igazgatósági tag: Teodor Mihali, felügyelőbizottsági tag pedig 
Constantin Popp, az Albina ügyvezető igazgatója.

A  legrangosabb román és magyar intézmények között tehát számtalan sze-
mélyi összefonódás figyelhető meg, amelynek hátterében elsősorban a kölcsö-
nös részvényes-érdekeltség. Nem elhanyagolható indoknak számít azonban a 
politikai-minisztériumi kijárásra (lobbi) hajlandó és érdekeltté tett befolyásos 
politikusok szimbolikus beválasztása, akik az igazgatósági tantième-ért és presz-
tízsből engedményeket szerezhettek a pénzintézet számára. A  hétköznapi és 
pénzügyi életben tehát a multietnikus igazgatóságok legalább annyira gyakoriak 
voltak, mint a Monarchiában, sőt az új román gazdaságpolitikai konjunktúrá-
ban, tekintettel a Román Nemzeti Bank diszkriminatív visszleszámítolási politi-
kájára, az igen gyakran, hektikusan változó törvények és rendeletek közepette 
a kijárásos politizálás volt az egyetlen kiút a pénzintézetek számára is. A föld-
birtokreform alkalmazásában is gyakran volt indokoltabb kvázikorrupciós mód-
szerrel orvosolni a sérelmeket, mint bírósági úton szerzett igazságszolgáltatásra 
számítani.26

 23 Oberding: i. m. 38.
 24 Garda Kálmán, a Hangya központ alelnöke: Az egységes szövetkezeti törvény és szövetke-

zeteink jövője. Ellenzék. 1925. IV. 19. V. 10.
 25 Compass. Anuar român pentru finanţe. An. II. 1923–1924. 509.
 26 Jakabffy Elemér: Emlékirata. JEA K.
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Szász István Tas

Séta gyermek- és ifjúkorom 
Tisztviselőtelepének utcáin (2.)

A Cimbalom utca és az Attila út sarkán – ott, ahol egy hatalmas feleki görgeteg talál-
kozóhelyként volt ismert – lakott Losonczy Mihály, a tekintélyes mészárosmester, 
apám osztály- és katonatársa, az egykori jeles tőrvívó. A vívás kolozsvári évszáza-
dos múltját követő második világháború utáni sikerei elválaszthatatlan részei vol-
tak és maradtak a város történetének, az ifjúsági világbajnok ifj. Guráth Bélától el 
Orbán Olga és Orb Katalin Melbourne-ben elért sikeréig és így tovább. A sportág 
városi ikonja és atyamestere az idősebb Guráth Béla volt. Úgy hírlik, hogy Kolozs-
vár szerepét a romániai sporttörténetben próbálják elfelejteni.

Az  Attila út mai neve adta a városrész román nevét is: Cartierul Andrei 
Mureşanu, ami valamivel szűkebb határokra utal, mint az általunk a szakma 
szigorú szabályait mellőzve bejárni tervezett Tisztviselőtelep.

Nem sokkal feljebb, ahol a Zrínyi utca keresztezte az Attila utat, és összekö-
tötte a Györgyfalvi út elejét a Vörösmarty utca Tordai úti torkolatával, a 16. szám 
alatt van az a ház, amely az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) épülete 
volt. Maga az Európa-szerte ritkaságszámba menő intézmény, Erdély sok száz ez-
res magyar földműves-társadalmának védelmet és gerincet adó munkásságával a 
Majális (Republicii) utcában székelt.

Funkcióit ismerve, olykor a Görögtemplom utcát is meghaladva itt húznám 
meg a Tisztviselőtelep határát. Különösen ha a múltat kutatva és lakóit megis-
merve próbálnám bejárni a város eme déli szögletét.

Ez  ismét mesélőkedvemet ingerli. Tudomásom szerint ez az EMGE közpon-
ti épülete a bevonuló szovjetek főhadiszállása lett. Történt, hogy édesapám, 
az EMGE ügyvezető alelnöke, hivatali íróasztalánál várta be a szovjeteket.

A város megmenekülésének történetéről majd a Cserei (Vulcan) utcánál fo-
gok mesélni. Itt azt kell elmondanom, hogy midőn az első szovjet tiszt belé-
pett édesapám hivatali szobájába, számos színes zászlócskájával legelőször az 
EMGE-kirendeltségeket ábrázoló térkép kötötte le figyelmét. Kérdően mutatott 
a háborús időkben gyanús látványra. A helyzet azonban rövidesen megoldódott. 
Apám barátságosan a falon függő térkép felé fordulva ennyit mondott: kolhozok. 
A derék katona arca felderült, majd apám vállát veregetve távozott. Volt-e szere-
pe ennek abban, hogy itt ütöttek tanyát? Nem tudhatom. De a történet élénken 
maradt meg emlékezetemben, úgy, ahogy azt apám többször elmesélte. Mert en-
nek következményei is voltak. Ugyanis a Hitel folyóiratnak – a szüleim házában 
megjelenő nemzetpolitikai szemlének – sok értékes dokumentumát az intézmény 
pincéjében rejtették el. Sajnos talán az új beköltözők jóvoltából semmisült meg. 
Bár ez nem bizonyítható, mert ismeretesek ezzel ellentétes története kis, helyi 
„saját” erők közreműködéséről.



225DECEMBER

TISZTV
ISELŐ

TELEP 

Ha pedig a Majális utcába is be-
tévedtünk, ne feledjük, hogy a No-
bel-díjas – már Budapesten született 
– Békésy György felmenőinek csalá-
di fészke is itt volt a 43. szám alatt. 
Erről maga emlékezett így.

A  szűkebb keretek közé vissza-
térőben a Görögtemplom utcára is 
vessünk egy pillantást, hiszen itt la-
kott Halmos György zongoraművész, 
konzervatóriumi tanár és a balra nyí-
ló Szádeczky (Mărului) zsákutcában 
Virgil Salvanu idős építész, egykori 
ökölvívó bajnok, aki első nemzet-
közi sikerét Budapesten érte el még 
1912-ben. És  itt élt fi a, Virgil Pavel 
Salvanu műépítész, magyar rokonok 
és az akkori ismerősi körökben Pali-
ka, aki Kolozsváron számos nyomot 
hagyott hátra. Így a Fellegváron álló, sokak szerint a szerencsétlen körülmények 
közt kivégzett Stefan Ludwig Rothra is emlékeztető, vagy egy másik, a kommu-
nizmusellenes harc emlékét idéző alkotást. A város műemléki ügyeiben történt 
döntések egyik irányítójaként ismeri a helyi emlékezet.

Eme promenádot igénylő gondolatok után végre térjünk vissza szigorúbb föld-
rajzi kereteink közé.

Az EMGE-ház a Zrínyi (ma is) utca sarkán évtizedek után Magyarország Konzu-
látusának otthona lett. Innen utasította ki a hegyek géniusza – 48 órás terminust 
adva – az akkori konzult és kíséretét 1988. június 27-én, a Budapesten lezajlott 
emlékezetes falurombolás elleni tüntetés nyomán. Amikor a rendszerváltás után, 
1997-ben újra megnyitották, már nem itt, hanem a Főtéren kapott elhelyezést.

Diákkoromban ebben a sarokházban lakott az 1969-ben elhunyt Kandray 
Géza, a  kiváló pedagógus és tankönyvíró. Rendkívüli pedagógiai képessége-
it magam ismerhettem meg. A tőle kapott tanácsokat a matematika félelmetes 
érettségije előtti napon és éjszakán majdnem egész osztályunknak én adtam át, 
és teljes volt a siker.

És itt élt Csomós János, a mezőgazdász, híres vadász, néha-néha előforduló va-
das ebédeink biztosítéka, feleségével, a mindenkit ismerő kedves Sárika nénivel, aki 
hosszú, lelógó fülbevalójával maradt meg gyermeki emlékezetemben mint számom-
ra megmagyarázhatatlan rejtély: miként bírhat el egy fülcimpa ekkora súlyt?

Ez az utcasarok is a város történetének egyik szomorú pillanatát idézi emlé-
kezetembe, éppen egy örömteli találkozás kapcsán.

Gyermekkorom szeretett „Doktor bácsija”, a Purjesz- (a Házsongárban nyugvó 
híres orvosprofesszor) rajongó Kappel Izidor volt. Doktor bácsi a Tisztviselőtelepen 

Az EMGE-ház, később a magyar 
konzulátusnak is helyet adott
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számos gyermeknek volt gyógyítója. 
Kalap, sétabot és kedvesen érdes, 
megnyugtató hang. Köztisztelet, sőt 
szeretet övezte. Rendelője a Főtéren 
volt, talán az 5. szám alatt (amely az 
Édesanyám által berendezett Erdé-
lyi Kör a Hitel 1940 után felduzzadt 
csoportjának és az Erdélyi Pártnak is 
otthont adott.) A német megszállást 
(1944. március 19.) követő deportá-
lások során szüleim megdöbbenéssel 
hallották, hogy kedves orvosunkat 
és barátjukat elhurcolták. Én is em-
lékszem erre. Nagyon megijesztett 
a gyermeki számomra felfoghatat-
lan eset, mert nagyon ragaszkodtam 
hozzá. Utóbb mesélték el a kiszaba-
dítására tett hiábavaló próbálkozá-
saikat. Közben ugyanis a téglagyár-
ból már továbbvitték. Aztán a front 
elválasztott Kolozsváron dolgozó 
édesapámtól, és mi nagyszüleimnél 
ragadtunk. A hazatérés után ezen a helyen, az Attila út és a Zrínyi utca keresz-
teződésében édesanyámmal hazafelé sétálván, váratlanul szembetalálkoztunk 
Doktor bácsival. Azt a könnyes összeborulást soha nem felejtem el. És  ezután 
vasárnaponként a legnyomorúságosabb időkben is gyakori ebédvendégünk volt. 
Szüleimmel és nagyszüleimmel folytatott beszélgetéseit kíváncsian hallgattam. 
Jól megjegyeztem megmenekülése történetéből azt a részletet, mely szerint ami-
kor a munkaképes és arra alkalmatlan áldozatokat válogatták, miként húzta ki 
magát és haladt el dagadó mellkassal az elosztók előtt. Így került a munkára 
alkalmasak és így az utóbb részben megmenekültek közé.

Mielőtt elkezdenénk sétánkat a Zrínyi utcában, vessünk egy pillantást a 
Györgyfalvi útnak a Zrínyi utca kezdetéhez közeli, az Alkony (Mihail Veliciu) ut-
cával szemben levő páros oldalára. Az itt álló házak egyikében lakott egy nagy-
szerű ember, a kivételes képességű autodidakta, Bágyuj Lajos építészmester.

Egyetemről történt exmatrikulálásom éveiben volt alkalmam az ő munka-
telepén (şantier) dolgozni a Farkas utcai templom és a Szent Mihály-templom 
ablakainak a restaurálásán.

Hallatlan elkötelezettségű, hitelességre törekvő és bátor szakember volt. Pe-
dig csupán egy budapesti építésztanfolyam volt a háta mögött, arról is elvesztek 
az iratok. Márton Áron és Entz Géza barátságát vagy Balogh Jolán szimpátiáját 
is bírta, de a bukaresti műemlékszakemberek nagyrabecsülését is élvezte, amiről 
személyesen is volt alkalmam többször is meggyőződni.

Balogh Jolán és Bágyuj Lajos
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Amikor a saját ötlete alapján egy vasbeton gyűrűvel fogták össze a Szent Mi-
hály-templom szentélyének – addig hevenyészett vasrudakkal összetartott – kife-
lé dőlő falait, az állványzat lebontásakor ő állt a központi zárókő alá, mondván, 
hogy amennyiben tévedett, ő legyen annak áldozata. Nem tévedett!

Tőle hallhattuk nagy titokban, hogy midőn a máramarosi fatemplomokat res-
taurálta, a begyűjtött mesterjegyek kalotaszegi ácsok keze nyomát jelezték.

Édesapám és Márton Áron között a kap cso latot ő biztosította, mert számára 
a restaurálás vezetése lehetőséget adott a gyulafehérvári elzárt ságában élő püs-
pökkel való rendszeres találkozásokra. Nagyszüleim vaslakodalmára vele kül-
dött Márton Áron misebort.

Aztán tőle tudtam meg tíz év után, hogy az egyetemi káderesem miként bújt 
meg a tiszafabokorban (ahol most a M. Á.-szobor áll) és leste munkámat, mert 
nem akarták elhinni, hogy reha bilitálásom érdekében fi zikai munkát vállaltam, 
sőt élmunkás vagyok. Így lehettem mégis orvos.

A Zrínyi utca Györgyfalvi úti végétől indulva, a bal oldalon, a Szondy (Anatole 
France) utca haladt délnek felfelé. Egykor Hegedűs utcának is nevezték.

Pontosan nem sikerült azonosítanom, de valahol itt lakott a világhírre jutott 
Károlyi Béla és felesége, a román és amerikai olimpiai bajnokok sorát felnevelő 
edzőpáros. Ez a rendkívüli tehetségű házaspár a világ két végén, két civilizációs 
környezetben, diktatúrában és szabadságban is bizonyított.

Sajnos úgy hírlik, az Egyesült Államokban mostanában zárták be „edzőfarmju-
kat” a tőlük teljesen független metoo-őrület hullámainak következményeként.

Ama „szabad világ” is hamar és sokat változott.
És ebben az utcában lakott felejthetetlen tornatanárunk, Boldis László (aki 

nem szól rám valahonnan fentről, ha elárulom másik nevét is, ugyanis a diákok 
Hintásnak nevezték), és erre volt háza a városszerte tisztelt Zilahi doktornak, 
az ortopéd traumatológus főorvosnak is, aki nagyjából a Fazekas János profesz-
szor időszakában praktizált.

A Zrínyi utca Györgyfalvi út 
felőli végétől indulva, a bal ol-
dalon lakott a Borbáth család. 
A tekintélyes családfő, Borbáth 
Samu jogász – családi jó isme-
rős – nevét sokat hallottam em-
legetni. Az Ellenzék című nagy 
hagyományú lap alelnöke is 
volt. 1949-ben halt meg. Há-
rom fi a, Áron, András és Imre, 
ismert alakjai voltak nemzedé-
künknek. Áron, a „rettenthetet-
len” símonitor, geológus, a tele-
ket Brassó Pojánán síoktatással 
töltötte, és a pályán kívüli erdei A Szondy utca alsó szakasza
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sízéseiről (melyektől egy komoly 
lábtörés sem rettentette el) keringtek 
legendák. Végtelenül kedves ember, 
segítőkész barát volt. Andrást, a Ma-
gyar Opera balettművészét ez egész 
város ismerte.

Egy ideig (1953–63?) itt lakott a 
Tömöry család. Tömöry Péter költő, 
író, műfordító, dramaturg és szín-
házi rendező még dolgozik. Talán a 
Zrínyi utca hatása, hogy ő is rendel-

kezett síedzői és oktatói oklevéllel. Közös téli élményeink és szlovákiai havas 
hegyi estéken lefolyt beszélgetéseink felejthetetlenek.

A Zrínyi utcában nyugat felé haladva nyílik az Anonymus (Ion Vidu) kis zsák-
utcácska. Nos, ebben lakott az orgonaművész, valamint karnagy Benedek Kál-
mán és felesége – matematikatanárnőnk. Kedves osztálytársunk, Benedek Zoltán 
szülei. De  itt lakott Kőmíves Nagy Lajos dramaturg, rendező és a Marosvásár-
helyi Színművészeti Főiskola tanára, több művészgeneráció nevelője, valamint 
felesége, a  hírneves Tessitori Nóra előadó- és szavalóművész, beszédtechnika-
tanár, aki a Színművészeti Főiskola kolozsvári korszakában itt tanított, majd a 
szatmárnémeti Harag György Társulatnak is volt tanára, s akinek több erdélyi 
költő írt verseket. Nóra néni lobogó hajával és extrém öltözetével a város jelleg-
zetes alakja volt. Linzmayer Erzsébet szerint egy időben laktak a Ferencz József 
püspök (Delavrancea) utca környékén is.

Aztán hosszú éveken át élt itt a felejthetetlen barát és médiaszakember, fi lm-
rendező-politikus Csép Sándor is, akivel a megboldogult Áldás Népesség Moz-
galmat próbáltuk életben tartani. Minthogy számomra valóságos tanmese, nem 

A Borbáth család egykori Zrínyi utcai lakhelye 
ma helyreállítva

Kőmíves Nagy Lajos és felesége, Tessitori Nóra
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tudom elhallgatni, hogy a reám bízott csapatból 
(család és egészségügy) megmaradt egyetlen hat-
gyermekes székely – nemzetközi jogosítványokkal 
rendelkező kamionsofőr – máig küldi leveleit uta-
zásaiból, s hol a Louvre csodáiról, hol a Scaláról 
vagy éppen Orwell sírjáról hoz préselt virágot. 
Valamennyi gyermeke egyetemet végzett, leveleit 
ki lehetne adni. A Tisztviselőtelep emlékét őrző 
múzeum – a koromra való tekintettel elkerül-
hetetlenül éppen most a Hitel Múzeum-Galéria 
alapítvánnyal is megerősített – színhelyének lá-
togatója, lelkes híve. Ilyen is van. Csép Sándor 
felesége, Albert Júlia színművésznő, mint első 
kolozsvári könyvbemutatóm művész fellépője, 
a  számomra felejthetetlen rendezvényben nyúj-
tott baráti segítségével kötelezett hálára. Az utca 
jobb oldalát az egykori Magyar Nemzeti Színház 
díszletraktára zárja. Itt torkollik szinte közösen a 
Vörösmarty (Braşov) és Zrínyi utca a Tordai útba.

Ha a Zrínyi utca másik sarkára tekintünk, egy szépséges Kós Károly-ház után, 
a színház díszletraktárával szemben áll az első Szász családi ház, nagyapám tor-
nyos villája. Ez a ház tulajdonképpen már a Vörösmarty utca 1. szám. A későbbi-
ekben szomorú tapasztalatként sorakozik majd a Szász testvérek egytől egyig ide-
gen tulajdonba került, egymástól nem nagy távolságra levő négy családi háza.

A Vörösmarty utca 1. szám – édesapám kamasz- és ifjúkorának színhelye – a 
század elején épült, azután, hogy 1899-ben nagyapámat Kolozsvárra helyezték 
mint magyar királyi jószágkormányzót. Apám ebben az évben született, és halá-
láig a város szerelmese maradt. Azután mint a pályáját segédmunkásként végző 
egyetemi tanár, szabadidejében az idegenvezetésben lelte nagy örömét. Öreg ba-
rátjának, Kelemen Lajosnak próbált némileg a nyomdokaiba lépni.

Néhány történet erejéig nem csupán a személyes érintettség miatt iktatok be 
egy újabb megállót és gondolatban folytatott kitérőt. Aki jó zenei memóriával 
bír, ismét idézze fel az említett zenemű promenádjának valamely változatát.

Nagyapámék e villa felépüléséig az Eötvös utca 6. szám alatt laktak. Apám 
emlékiratából tudtam meg, hogy a házat megvették és az emeleti részét lakták, 
de irodája is itt volt. A földszinten Gáll családba nősült Kun Béla, a Kolozsvári 
Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, felesége és ős is gyakran játszottak el kisfi ú 
édesapámmal. Ez akkortájt volt, amikor az az ismert eset történt, amelyről Kós 
Károly – ezért is betiltott – Hármaskönyvében beszámolt. Ugyanis Kun Béla sztánai 
látogatása alkalmából egy Móricz-könyvhöz készült illusztrációt eltulajdonított.

A Vörösmarty utca 1. szám sokat mesélhetne, de szavait lakói már nem értenék.

Folytatása a 263. oldalon.

Eötvös utca 6. szám. Nagyapám 
ezt az emeletes házat vette meg, 
s az emeleti traktust lakták, de 
itt voltak irodái is. A ház helyén 
ma egy román iskola épülete áll.
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A Szent Mihály-templom középkori 
kőfaragói és aktuális karbantartói

Az utóbbi két és fél évben a kívülállók is követhették a Szent Mihály-templom 
2018 augusztusában elkezdődött helyreállításának egyes szakaszait. A templom 
külső falain állvány- és ponyvaszalagok látványa váltotta egymást, a belső teret 
pedig 2019 szeptemberétől állványzatdzsungel töltötte ki. Eme vizuális fordu-
latok a kalapálás, mechanikai eszközök és a kézi csiszolás néha erősödő vagy 
– időjárástól függően – halkuló hangja tette még kíváncsibbá az érdeklődőket. 
A templom kváderfalai igénylik a legnagyobb odafigyelést a kőrestaurátoroktól. 
Kik faragták a köveket, hogyan örökítették át az évszázadok során, és kik azok, 
akik most is a templom állapotának megőrzésén dolgoznak?

A kolozsvári Szent Mihály-templomon fennállása során számos alkalommal 
végeztek javító munkálatokat, főként természeti csapások: villámcsapás, tűzvész, 
földrengés okozta károsodás miatt. Építése a 14. század második felében kezdő-
dött, és több periódusban valósult meg, a 16. század elejéig. A protestánsok ide-
jén és a 18. század alatt további kisebb mértékű javítások, átalakítások követték 
egymást. A kéttornyosra tervezett nyugati homlokzat északnyugati tornyát 1521-
re fejezték be, majd 1697-re olyannyira megrongálódott, hogy már csak 1740–
1744 között építettek a helyére egy barokk tornyot. A torony egy földrengés miatt 
megsérült, és 1764–1765 között elbontották. A ma is látható tornyot 1837–1862 
között építették meg, a templom északkeleti kapuzata elé. A tornyok építése mel-
lett további javításokat végeztek a templom keleti részén, a  hajók boltozatán, 
a délnyugati torony keleti falán, az alapozáson, a diadalívek környékén. A déli 
előcsarnokot a 18. században átépítették, majd 1892-ben elbontották. Emellett új 
berendezés is kerül a templomba, illetve a 19. század végén és 20. század elején 
helyezik be a festett üvegablakokat. A javítások, karbantartások ellenére a temp-
lomnak sikerült a legnagyobb mértékben megmaradnia az eredeti formájában 
még a műemlékvédelem 19. századi intézményesülése előtt.

Legutóbb 1956–1964 között végeztek felújítási munkálatokat a templom fala-
in, melyek során a rekonstrukciós tevékenységek – a főszentélyt újraboltozták, 
új zárókövek készültek, gótizáló szoborfülkéket nyitottak a hat pillérre – mellett 
a korabeli tudásuk szerint alaposan újrafugázták a kváderfalakat cementalapú 
anyaggal. A mészkőből faragott kváderkövek szempontjából az utóbbi okozta ta-
lán a legnagyobb károkat, ezért az aktuális helyreállítás egyik legnagyobb felada-
ta minden olyan fuga kitisztítása, amely nem természetes vagy mészalapú anyag-
gal volt kitöltve. Sok esetben teljes falszakaszokat kell megtisztítani a cementtől, 
majd megfelelően pótolni a sérült, hiányos kőfelületeket és a repedéseket.



231DECEMBER

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

De kik voltak a templom középkori építői, 
kőfaragói? Az  építkezésre vonatkozó forrá-
sok száma kevés, így a művészettörténészek 
főként a stilisztikai megfi gyelések alapján, 
vagyis a díszítések minősége, formája és az 
azokhoz kapcsolódó más templomok alapján 
állítottak fel több relatív datálást, és hatá-
rozták meg az építési szakaszok sorrendjét. 
A  megfi gyelések mellett segítségükre szol-
gálnak a különböző építési periódusokból 
származó kőfaragójelek előfordulása, me-
lyek száma az ezret is meghaladja. A mére-
tükben is különböző, betűkre, geometrikus 
formákra emlékeztető, ívesre vagy egyszerű 
egyenes vonalakból, vékonyan vagy mélyen 
kifaragott kőfaragójelekre több magyarázat 
is létezik, ezek közül az egyik az elvégzett 
munka elszámolásához kapcsolódik. A  kö-
zépkori faragók egy-egy sajátos jeggyel je-
lezték, hogy mely köveket faragták, majd e 
szerint került kifi zetésre a munka. Egy má-
sik lehetséges magyarázat a munka minősé-
gének ellenőrzéséhez kapcsolódik, ugyanis 
ezeknek az építőknek a mestere felügyelte a 
munkálatok menetét. A faragványok stílusa és a jelek alapján is megállapítható, 
hogy a nagyjából 150 évig tartó építkezésen külföldi, távolról érkező kőfaragók 
vettek részt, akik Kolozsvár mellett bekapcsolódtak Buda, Segesvár vagy Brassó 
korabeli építkezéseibe is.

A középkori mesterek munkájának megőrzése megtörtént az utóbbi évszáza-
dokban, és helyreállítása biztosítja további fennmaradását. Viszont egy állag-
megőrzést szolgáló javítás, egy helyreállítás legfőbb célja nemcsak a megőrzése, 
hanem az épület megismerése is egyben és az új információk összhangba hoza-
tala a bemutatással. Ezért az egyik legfontosabb feladat a templom dokumentá-
lása, megismerése. Ezt nevezzük dokumentációnak, vagyis megválaszoljuk azt 
a kérdést, hogy „mit tudunk a műemlékről”. A  műemlékről leírást készítünk, 
megpróbálunk magyarázatot adni a kérdésekre, és interpretáljuk azt, mindez 
pedig a megőrzésüket garantálja, és segíti a megfontolt javítások kivitelezését. 
Ez  tudományos tevékenység, és az adatok teljes körű feltárására és az építés-
történet tisztázására a helyreállítás ad lehetőséget. A  templom pontos építés-
története elsősorban a részletekben rejtőzik, a megfejtéséhez pedig az állvány-
zat és a megtisztított falfelületek a legmegfelelőbbek. A részletek feltárásának 
módszerét, Marosi Ernő kifejezésével élve, a történeti „nyombiztosítás”-hoz le-
het hasonlítani a leginkább. A kriminológiai folyamatokhoz hasonlóan, előzetes 

Kőfaragó, a főszentély déli 
oldalán, nyugatról a negyedik 

falpillérfejezeten. Lupescu Radu 
felvétele
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EK meggyőződéstől, ízléstől függetlenül a teljes 
történetiség megőrzése és ennek különböző 
szempontokból való interpretálása a feladat. 
Például: a  Szent Mihály-templom főszenté-
lyének kutatása közben talált másodlago-
san építőanyagnak beépített kőfaragványok 
megtalálási helyét és pozícióját rögzítjük a 
kiemelés előtt. A kiemelést követően alapo-
san megvizsgáljuk a formájukat, sajátossága-
ikat, és megpróbáljuk meghatározni a koru-
kat. A szentélyzáradék északi falában talált 
fi atorony-töredék egyedisége a kék-vörös 
színezésében, a részleteiben fennmaradt ara-
nyozásban, a  csúcsdíszek áttört megoldásá-
ban és a faragott formák minőségében lelhe-
tő fel. Két további korai kőfaragvány került 
elő az északi fal ívmezejében, az egyik egy 
római kori oszloplábazatból átfaragott pro-
fi lelem, a másik egy hengertagos, 13. száza-
di ívszakaszkő. Mindhárom kő három külön-
böző középkori kőfaragó stílusát képviseli, 

bemutatásuk révén pedig egy újabb korszakot és a mesterek munkáinak megis-
merhetőségét biztosítjuk.

A műemlékkutatás és a helyreállítások tervezése, majd kivitelezése multidisz-
ciplináris feladat, különböző végzettségű és tudású szakemberek összehangolt 
munkájával lehet eredményesen elvégezni. Ideális esetben egy helyreállítás épí-
tőtelepén megtalálhatóak a falkép-, fa- és kőrestaurátorok, akik megfelelő szak-
értelemmel javítják és védik meg az épületrészek felületeit és a műtárgyakat. 
Továbbá vannak statikusok, építőmérnökök, akik a falak belső megerősítését 
biztosítják, vannak tervezők, építészmérnökök, akik a látványon és az értékek 
bemutatásán dolgoznak, vannak kőművesek, akik a kanálhátas vakolt felülete-
ket valósítják meg, a régészek kutatják a mai járószint alatti rejtett elemeket, és 
felügyelik a gépészek vezetékeinek szerelését, a művészettörténészek vizsgálják 
a falakat, az újonnan előkerült elemeket, dokumentálják a munkafázisokat, és 
az építésvezetőkkel összhangban általánosan felügyelik a munkálatokat. Mindez 
pedig a kivitelezők szervezésével történik.1

 1 Kivitelezés: KÉSZ Építő Zrt., tervezés: M&M Design.

Kőfaragójel a főszentély külső falán. 
Szathmári Edina felvétele



233DECEMBER

KO
LO

ZSVÁ
R

I PA
N

TH
EO

N

December 6-án a negyedszázada 
elhunyt Egri Lajos (1920–1996) 
emléke előtt tiszteleghetünk. 

Kövenden született, a kolozsvári Unitá-
rius Kollégiumban érettségizett, majd a 
Bolyai Tudományegyetemen 1947-ben 
természetrajz szakot végzett. 1954-ben 
gazdamérnöki oklevelet is szerzett. 
1949-től a kolozsvári Mezőgazdasági 
Intézetben tanított előadótanárként. 
1982-ben nyugdíjazták. Fő kutatási 
területe a halgazdálkodás és a kisál-
lattenyésztés volt. Több tanulmánya, 
egyetemi jegyzete jelent meg. A mérge-
ző növényekről kézikönyvet tett közzé 
(1965). Sírját (II. B parcella 1709-es 
sz.) már kiadták másnak, de szerény 
kőoszlopa még áll a modern betontábla 
mögött.

December 7-e Kiss Elek (1888–
1971) unitárius püspök fél századdal ez-
előtti halálára emlékeztet. A lutheránus 
temetőben Vetró Artúr faragta egész 
alakos szobra előtt pihen. Medeséren 
született, a  kolozsvári kollégiumban 
1908-ban érettségizett. Ő volt az egyet-
len unitárius teológiai hallgató, aki, élve 
az állammal kötött egyezség lehetősé-
gével, IV. éves teológusként a kolozs-
vári egyetemen bölcsészet–pedagógiai 
tárgykörben megszerezte a doktorátust 
(1913). Utána két esztendeig az oxfordi 
Manchester College-ban képezte ma-
gát. Hazatérve kissolymosi lelkészként 
jelentkezett a teológiai tanári vizsgára 
az 1916/17-es tanévben. Így minden 
jogcíme megvolt ahhoz, hogy 1921-ben 
meghívják az ószövetségi tanszékre. 
Itt 26 évig tanított, közben 1938-ban 
főjegyzővé választották. 1946-os püs-
pökké választását követően lemondott 
a tanításról. Tudományos munkássá-
got főleg az 1920-as évekig fejtett ki, 
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eleinte inkább a pedagógia tárgykörében: A személyiség pedagogikájának alapté-
nyezőiről (1913), Az értelmi és erkölcsi nevelés viszonya (1917). Írt teológiai mun-
kákat is. Szerkesztette az Unitárius Egyház, Unitárius Élet és Keresztény Magvető 
című folyóiratokat, s ezekben írásokat közölt. Nagyon nehéz időkben viselte az 
egyházvezetői tisztséget, amikor az egyházellenes államhatalom a vallásos életet 
kizárólag a templom falai közt engedélyezte. Így nagy eredmény volt a vallásala-
pítás 400. évfordulójának megszervezése 1968-ban, nemzetközi részvétellel.

December 10-én Schilling Ottó (1847–1921) közjegyzőre emlékezhetünk ha-
lála századik évfordulóján. A városfejlesztésben is szerepet játszó Schilling János 
mérnök fi aként születik, a kolozsvári egyetemen szerez jogi diplomát. Őt is vonz-
za az éppen felállított közjegyzőség, úgyhogy Szamosújváron nyit irodát, majd 
Désen királyi közjegyző a hatalomváltozásig. Akárcsak sógorát, Árkosy Gyulát, 
őt is az eskü megtagadása miatt a románok elbocsátják. A Szamosújvár melletti 
Noszolyon volt birtoka és udvarháza, főleg ott élt a család. Az ő gazdaságának 
terméke a híres noszolyi sajt. Feleségétől, Árkosy Fannytól hét gyermeke szüle-
tett. Noszolyban érte a halál, de kívánsága szerint Kolozsvárt, a temető Schilling-
kertjében helyezték nyugalomra.

December 14-én Fekete László (1889–1946) fényképész halálának lesz a 75. 
évfordulója. Marosnémetiből vetődik Kolozsvárra, ahol kitanulja az akkoriban 
még újszerű fényképészmesterséget. Janovics Jenő, a fi lmgyártás itteni kezde-
ményezője kiküldi Bécsbe operatőri ismeretek elsajátítására. Hazatérte után a 
különböző, Kolozsvárt működő fi lmgyáraknál operatőr, 1914 és 1926 között több 
tucat fi lm gyártásában vesz részt. Az  1920-as évek végén saját fényképészeti 
céget alapít Fotofi lm elnevezéssel. Az 1930-as évek végétől a vidéket járja, és a 
népviseletet, valamint a templomok díszítőelemeit örökíti meg. Betonból készült 
síremléke a II. A parcellában található: két fehér márványszobrának a női alak-
járól letörték a fejet, a férfi szobor előtt fényképezőgép áll.
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December 19-én gróf Béldi Ákos
(1846–1932) főispán 175. születésnap-
ja köszönt ránk. A századforduló táján 
17 évig (1888–1905) töltötte be Kolozs-
vár és Kolozs vármegye főispáni székét. 
E  minőségében köztiszteletnek örven-
dett, az EMKE elnökének is megválasz-
tották 1897-ben. A  bécsi udvar elhal-
mozta kitüntetésekkel: valóságos belső 
titkos tanácsos, a  magyar főrendiház 
örökös tagja, a Lipót-rend lovagja volt. 
Először 1871-ben nősült, bethleni gróf 
Bethlen Emmát (1848–1896) véve nőül. 
Második felesége egy budapesti ope-
rettprimadonna volt. A temető – édes-
apja által építtetett – Béldi-kriptájában 
nyugszik első felesége mellett.

December 23-án százéves lenne
Nagy Lajos (1921–1982) egyetemi ta-
nár. A debreceni egyetemen tanult, de 
már Kolozsvárt szerzett diplomát 1945-
ben. Debrecenben doktorált, s  utá-
na Nagykárolyban tanított. 1949-ben 
hívták meg az egyetemre. Ásvány- és 
kristálytant adott elő. Később állandó 
tárgya Románia földtana lett. Egy ideig 
prorektor, majd tanügyminisztériumi 
igazgató, a  kisebbségi iskolákért felel. 
Később dékán, ismételt zaklatás miatt 
vonat elé veti magát. Betonsírja a Ker-
tek parcellában, a  Purjesz-sírhoz vivő 
ösvény jobb oldalán található.

Gaal György
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Át a Szamos jegén

Még ott laktunk a retróállomásnál.
Jó nagy betűvel írta ott, hogy R
És úgy hívtak, hogy Johann Géza Blume.
Az ilyesmit én nem felejtem el.

És mészáros vagy ékszerész lehettem.
S a várkapunak kilenc zárja volt.
És mindig mikor mészárolni mentem
A Szamos fölött rámsütött a hold. 
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Gaal György

Kolozsvár műépítésze: Pákei Lajos

Kolozsvár városképének alakításához egyetlen más építész sem járult hozzá 
olyan nagy mértékben, mint a város szülötte, Pákei Lajos. Hiszen a Főtér, a Kos-
suth Lajos utca, a Sétatér meghatározó épületeit ő álmodta kőbe, téglába. De en-
nél még többet is tett: a múlt építészeti, ipartörténeti emlékeit igyekezett meg-
menteni, rajzokban megörökíteni. S nem utolsósorban a jövendő iparosnemzedék 
képzésének is ő volt első harcosa.

A háromszéki Pákéból származó családjának János nevű őse 1712-ben telepe-
dett le Kolozsvárt, s lett unitárius prédikátor. Azután kollégiumi tanárok, városi 
főjegyzők és főbírók sora következett, míg id. Pákei Lajos (1808–1864) hosszas 
jogi és tisztviselői pálya betetőzéseként eljutott a főkormányszéki titkári méltó-
ságba. Mellesleg fél Európát beutazta, s kitűnően rajzolt-festegetett. Feleségétől, 
ótordai Székely Teréziától (1816–1892) három fia és két leánya született, de közü-
lük csak egynek, Lajosnak adatott meg a hosszabb, termékeny élet.

Ifjabb Pákei Lajos 1853. március 1-jén született, minden bizonnyal a Híd utcai 
családi házban. Alig múlt tízéves, amikor árva maradt. A hagyományoknak meg-
felelően ő is az Unitárius Kollégiumban végezte iskolai tanulmányait 1872-ben. 
Már diákként kitűnt rajztehetségével, így aztán nem a hagyományos papi-tanári 
vagy jogi pálya felé tájékozódott, hanem az építészetet választotta élethivatásá-
ul. Akkor ennek a pályának nem volt nagy becsülete, többnyire kis felkészültsé-
gű pallérok tervezték és húzták fel a földszintes, legfeljebb egyemeletes házakat, 
s csak Pesten, Bécsben lehetett mérnöki oklevelet szerezni. Ő is a főváros Királyi 
József Műegyetemén kezdte tanulmányait. A fővárosban tapasztaltak valószínű-
leg nem elégítették ki elvárásait. A szerveződő műegyetemen a művészeti képzés-
nek alig volt otthona. Ezért 1873 őszén átiratkozott a müncheni Politechnikumba. 
Ez a nagy múltú intézet 1827 óta működött, de csak 1868-ban kapott „bajor ki-
rályi” egyetemi rangot, s 1877-ben nevezték el műszaki egyetemnek. 1873 ősze 
újdonságot hozott ezen intézet történetébe, mert az 1808 óta a Képzőművészeti 
Akadémia keretében működő építéstudományi kar ekkor átkerült a műegyetemre. 
Vagyis művészeti szempontokat is érvényesítettek az építészképzésben. Három 
évig folytatja itt tanulmányait Pákei. Mivel a művészetekben akarta tökéletesí-
teni tudását, 1876-ban beiratkozott a bécsi Képzőművészeti Akadémiára. Ott az 
ókori építészet professzorának, a dán eredetű Theophil Hansennek a tanítványául 
szegődött, aki bevonta őt a bécsi parlament akkori építkezési munkálataiba. Bár 
Hansen marasztalta, a  család anyagi helyzete rákényszerítette, hogy 1880-ban 
hazatérjen, s elfoglalja Kolozsvár város főmérnöki állását.

Miközben paloták és templomok tervezéséről álmodozott, itthon terhes, min-
denes mérnöki munka várt rá: fel kellett mérni mérnöki szempontból a várost, 
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cák frontvonalát, új utcák nyitását, a patakok medrét. S a munkálatokhoz legtöbb-
ször hiányzott a kellő pénzalap. Ilyen igénybevétel mellett a tervezésre nem jutott 
ideje. Lemondott állásáról, a város tiszteletbeli főmérnöki címmel tüntette ki.

A Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával akkor alapított Fa-, vas- és épí-
tőipari tanműhelyekben vállalt tanári munkát. Korábban a céhrendszer keretében 
történt az iparos ifjak képzése. A  céhek megszűntével országosan új kereteket 
kellett teremteni az általános alapműveltség és a szakismeretek elsajátítására. 
Erre hozták létre a tanműhelyeket és szakiskolákat. A tanműhely-szakiskola Ko-
lozsvárt 1884 szeptemberében nyílik meg, egyetlen saját tanára Pákei, a  többi 
tárgyat mind óraadók tanítják. A Ferenczi Zoltán irodalomtörténész vezette intéz-
ményben szabadkézi rajzot, építési rajzot, anyagismeretet és fatechnológiát adott 
elő heti 10-14 órában, 1885-től ő lett a szakoktatás igazgatója. Tizennegyedik 
életévüket betöltött fiatalokat képeztek ki két-három év alatt a szakmára. 1887-től 
„Központi Felsőbb Szakipar-rajziskolával” bővült a tanintézet, s ugyancsak ekkor 
kezdik gyűjteni az anyagot egy Erdélyrészi Technológiai Iparmúzeum felállításá-
hoz. Ennek berendezése főleg Pákeire hárul. A hármas intézményt 1888. decem-
ber 26-án gróf Béldi Ákos főispán, Albach Géza polgármester és Hegedüs Károly, 
a budapesti Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum főigazgatójának jelenlété-
ben nyitják meg. A kolozsvári múzeumot Pákei mutatja be. Az intézmény bérelt 
helyiségekben működik. Az egyre gyarapodó iskolát és múzeumot 1896. január 
1-jétől sikerül állami kezelésbe vétetni (Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola). Ami azt is jelenti, hogy állami támogatással lehet épületet emelni 
részére. Közben Ferenczit kinevezik az Egyetemi Könyvtár igazgatójául, s lemond 
itteni megbízatásáról. Pákei kap kinevezést, de ő csak az Iparmúzeum igazga-
tását vállalja el 1897 szeptemberétől, a két tanintézetben megtartja katedráját, 
mást bíznak meg azok vezetésével. Az új épület megtervezése is Pákeire hárul a 
kiszemelt Malom utcai telken. A millenniumi ünnepségek keretében, a Mátyás-
szobor alapkőletételét követően 1896. szeptember 30-án tartják meg az új épület 
alapkövének elhelyezését. Ezen megjelenik báró Jósika Sámuel, a király személye 
körüli miniszter és Szterényi József országos iparoktatási főigazgató is a helyi no-
tabilitások mellett. Hirschfeld Lajos építkezési vállalkozó 1898 őszére húzza fel a 
Szamos-part és Malom utca közti épületet, 1899. március 26-án Hegedüs Sándor 
kereskedelemügyi miniszter részvételével tartják a felavatást. Közben megjön az 
udvartól az engedély, hogy a múzeum a császár-király 1887. szeptemberi látoga-
tása emlékére felvegye az I. Ferenc József Iparmúzeum elnevezést.

A három intézménynek rövidesen szűk lett az épület, úgyhogy Pákeinek si-
került kijárnia, hogy engedélyezzék egy külön kétemeletes épület emelését csak 
a múzeum részére. Ez 1903–1904-ben épült szintén Pákei tervei szerint a Ma-
lom utca Malomárok felőli oldalára. Ma mindkét épület a kolozsvári Műegyetem 
használatában van. Pákei az iparoktatás és az iparmúzeum berendezése ügyében 
több külföldi utat tett főleg Németországban és Svájcban. Ő vezette és gyarapí-
totta a múzeumot a hatalomváltásig, 1919 tavaszáig.
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A szakiskolában 1907-ig tanít, sőt országosan úttörő jellegű tankönyveket állít 
össze: Ács szerkezettan (267 ábrával, 127 oldal), Építési szerkezettan (576 ábrával, 
347 oldal), Építési alaktan (143 ábrával, 64 oldal), Építési anyagisme (táblázatok-
kal, 224 oldal). 1907-ben a Fa- és Fémipari Szakiskola keretében megszűnik az 
építészek oktatása, úgyhogy Pákei visszavonul a tanári karból, de tagja marad a 
felügyelőbizottságnak.

Pákei Lajost azonban nem elsősorban az teszi becsülésre méltóvá, hogy Ko-
lozsvár első mérnöktanára volt, s múzeumot alapított. Hanem az, hogy felsza-
badult idejében egyre-másra tervezett. Több mint 50 középület, 20 templom, 
5 kastély, családi házak, villák, síremlékek, emléktáblák sora kötődik a nevé-
hez. Nagy részüket ő tervezte, a többiek kivitelezését felügyelte, néhol módosítva 
a terveket. Ő volt Erdély legjelentősebb eklektikus építésze. A  régi stílusokat, 
a klasszikus, reneszánsz, barokk elemeit kombinálta sikerrel épületei díszítésé-
ben. De ezek belső beosztása is igen célszerű, s ráadásul mindig a lehető legol-
csóbb megoldásokhoz kellett folyamodnia.

Csak kolozsvári viszonylatban a már említett két Malom utcai épület mellett 
ott a Főtér sarkát meghatározó egykori New York (utóbb Continental) szálloda, 
a város első európai rangú ilyen intézménye. Barokkos külseje díszes, de akkor 
modern belsőt rejt magában. A város első liftjeinek egyike működik benne, saját 
áramfejlesztővel rendelkezik. Kávéháza az írók-szerkesztők találkozóhelye lett, 
széthúzható tetejű éttermében ünnepi bankettek sorát rendezték, s 65 szobája 
hány hírességnek adott szállást az évtizedek folyamán!

A Sétatér sem úgy nézne ki, ahogy megszoktuk, ha nem állna egyik szigetén a 
korcsolyapavilon, mely ma vendéglőként szolgál, s a tó mellett a Sanssouci-kastély 
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alaprajzából ihletődött elegáns – most szakszerűen restaurált – kioszk, előtte a 
már többször is súlyosan megrongált szökőkúttal s a velük egy tengelyre fűzött 
zenepavilonnal.

A Kossuth Lajos utca legimpozánsabb épülete, a legmonumentálisabb kolozs-
vári tanintézet, a  sokáig Brassai-líceumként ismert Unitárius Kollégium rene-
szánsz elemeket kombináló homlokzatával akár élete főművének is tekinthető. 
Egykori iskolájának, egyháza vezetőségének épített amfi teátrumos díszterem-
mel, egyházi tanácsteremmel, akkor városi viszonylatban legnagyobb tornate-
remmel ellátott új hajlékot, melynek miniszterek jártak csodájára.

Első munkája, a sétatéri őrház már rég elpusztult, a második, a közvágóhíd 
az 1990-es években került bontás alá, s érdemes volna számba venni az itteni 
polgárházakat és villákat, hány áll még közülük.

Nevéhez fűződik a Mátyás király-szobor talapzatának megtervezése (és Fad-
rusz pozsonyi Mária Terézia-szobráé is), a fellegvári Erzsébet királyné-emlékmű, 
a Rhédey-ház színjátszási emléktáblája, a Mátyás-szülőház bronzba öntött emlé-
keztető felirata, a Kereskedelmi Akadémia elpusztított építési emléktáblája s a 
Házsongárdi temető néhány impozáns síremléke: a Kéler Ilonáé, Berde Mózsáé 
és Brassai Sámuelé.

Nem csak az újat alkotás bűvöletében élt. Az építés előtt kénytelen volt rom-
bolni is. De roppant gonddal megörökítette a régi épületek alaprajzát, kiválogat-
ta, lerajzolta értékes faragott köveiket. Néhányukat saját, Majális utcai villájának 
falába építette be, így ez a ma egyetemi épületként szolgáló ház (ma 37–39. sz.) 
latin feliratos reneszánsz kövek lapidáriuma. Az 1910-es években elhatározta, 
hogy régi épületrajzait kötetbe gyűjti, s Kolozsvár város műemlékei a XIX. század 
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közepéig címmel teszi közzé. A kötet befejezésére nem jutott ideje, de a rajzok egy 
részét Balogh Jolán művészettörténésznek sikerült 1944-ben közkinccsé tenni.

Pákei igazi művészlélek volt, tehetsége a zenében is megnyilvánult: eleinte 
zongorázott, később csellózott. A Brassai-féle vonósnégyesben is játszott. Villá-
jában kora legjobb zenészei és képzőművészei gyűltek össze délutánonként.

1921. március 23-i, tüdőgyulladás okozta halálakor – a nagy politikai átala-
kulások idején – alig emlékeztek meg róla. Már másnap az Unitárius Kollégium 
előcsarnokából kikísérték a Házsongárdba, szülei mellé. Egy építkezéskor kiásott 
római szarkofág kerete lett méltó sírköve.

Szakirodalom

Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről. Kolozsvár, 
1944.

Gaal György: Pákei Lajos és felmenői művelődéstörténetünkben. Keresztény 
Magvető, 119. évf. (2013), 147–178.

Uő: A középfokú iparoktatás kezdetei Kolozsváron. Magiszter, XVI. évf. (2018), 
1. sz. 41–60.

Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka. Kolozsvár, 2019.

A Pákei-villa, a Filozófi ai Intézet székhelye az 1940-es években
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Az új egyetemi tornaterem

Vermes 1896. március 4-én kezdte meg működését a kolozsvári Magyar Ki-
rályi Ferenc József Tudományegyetemen. Kolozsvárra érkezésével látszólag 
megkomolyodott, sokkal visszafogottabb lett, és minden erejével az új feladatra 
összpontosított. Tantervet készített, testnevelésre oktatta a diákokat, versenyre 
készítette fel őket, vívóakadémiákat szervezett – jóval többet tett, mint amennyit 
az egyetem vezetősége elvárt tőle.

Az első jelentése szerint heti 12 órában tanított vívást a kezdők, haladók és 
versenyvívók számára, oktatott ökölvívást is két napon, két csoportban 3-3 tor-
nászcsapattal dolgozott, tavaszi és nyári időszakban gyalog- és kerékpártúrákat 
szervezett. Átlagosan 32 diák vett részt az óráin az első tanévben. Egy évvel 
később pedig boldogan jelentette, hogy az óráin önként részt vevő diákok száma 
növekedett.

Az  egyetem vezetősége létrehozott egy testnevelés-felügyelő bizottságot 
(Egyetemi állandó tornázó- és vívó-intézeti bizottság néven), amelynek célja Ver-
mes támogatása volt annak érdekében, hogy a sportéletet a legmagasabb nívón 
űzhessék a hallgatók. Vermes pedig élt a lehetőséggel: tanított, szervezett, meg-
reformált – ismét a zseniális sportvezető volt, aki néhány hónap alatt megváltoz-
tatta és a legpozitívabb irányba fordította a kolozsvári sportéletet. Első lépésként 
egy nagyobb, megfelelőbb tornateremért harcolt.

„Kevésbé megfelelő a gyakorlatok színhelye, a tanterem és a vívásra fönntar-
tott helyiség; mindkettőbe több lépcsőn, az épület alá, a földalatti helyiségbe kell 
vándorolni. Egy tudományos egyetem torna- és vívó-termével szemben mégis 
talán más egészségügyi követelményekkel kellene fellépni. Oly helyiség kell erre, 
hol tiszta levegőt is kaphatnak az egyetem ifjai és tanárai, mikor nagyobb fokú 
munkásságra van kényszerítve a tüdő.” (Sport-Világ, 1896. november 30.)

Az egyetem meghallgatta Vermes kérését, és a főépület középrészének befeje-
zésekor (1901 szeptembere) a tornatermet áthelyezte a végleges helyére, az észa-
ki szárny magas földszintjére (a templom melletti rész), a nyugati udvarról nyíló 
bejárattal. A korabeli tervrajzon 39-es teremnek jelölték.

„Az  egyetemi tornázó- és vívóintézet az egyetemi ifjúságnak testi edzésé-
ről van hivatva gondoskodni. A király-utcai épületrész magas földszintjén van 
elhelyezve, a  nyugati udvarról nyíló bejáróval. Kis előtérről balra az egyete-
mi torna- és vívómesternek Vermes Lajosnak szobája, jobbra az elrekesztett fo-
lyosó öltözőnek és ruhatárnak berendezve. Kényelmes mosdó- és egy nagyobb 
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fürdőmedence zuhannyal, closetek vannak a két homlokzatot összekötő lépcső 
aljában elhelyezve.

A  torna- és vívóterem kilenc ablakával két teremmé osztható deszkafallal; 
a háromablakos kb. nyolc méter hosszú rész vívásra, a hatablakos kb. 18 m hosszú 
rész tornázásra szolgálhat egyidőben. Egy egy ablakos szoba a tanárok öltöző-
jéül van berendezve s részben raktárul is szolgál. Az összes tornaszerek a meny-
nyezethez erősített keretekben mozgathatók, úgy, hogy az útból eltávolíthatók. 
A padlózat dustlessel van bevonva s linoleum szőnyegek fekszenek különösen 
a vívóhelyiségben.” (Emlékkönyv. A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tu-
dományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei. Szerk. 
Udránszky László – Szabó Dénes. Budapest, 1903)

Folytatása a 286. oldalon.
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Szőcs Géza – az al-legóriás ember

Szőcs Géza minden kétséget kizáróan az elmúlt fél 
évszázad magyar politikatörténetének legtitokzato-
sabb és legeredetibb személyisége. Kalandos életéről 
előbb-utóbb nagyjátékfi lm készül, de egy kalendáriu-
mi szövegben lehetetlen bemutatni szerteágazó közéle-
ti munkásságát, még akkor is, ha az ember eleve nem 
törekszik teljességre. Így csupán szubjektív felsorolás 
ez a szöveg a Szőcs Géza személyéhez köthető fonto-
sabb történelemformáló történésekről.

Marosvásárhelyen született, erdélyi írástudó csa-
ládban, de tanulmányai és alkotói kibontakozása 
(Echinox, Szabadság) leginkább a kincses városhoz kö-
tődnek. Nemzedékének kiemelkedő tehetségű alkotója, 
nehéz beskatulyázni bármilyen nemzedéki vagy ideo-
lógiai szekértáborba, élete végéig megmarad magányos, egyedi írástudónak.

Életpályájának meghatározó állomása a bécsi Herder-ösztöndíj, amelyre Sütő 
András Herder-díjas író javasolja (1979). Nem véletlen, hogy Bécsből visszatérve 
úgy dönt, kilép abból a sorok között üzengető elefántcsonttoronyból, amelyben az 
erdélyi értelmiségiek nagy része alkotni kényszerült. Ő a versírás mellett az ellenál-
lásnak a cselekvéssel járó aktív formáit keresi. Így lesz az Ellenpontok szerkesztője, 
illetve olyan bátor politikai jellegű szövegek megfogalmazója, amelyek nyíltan szól-
nak a román nemzetállam homogenizáló törekvéseiről, az erdélyi magyarság intéz-
ményeinek felszámolásáról. Ezek közül kiemelendő a Helsinki-folyamatot ellenőrző 
Madridi Konferenciához eljuttatott Memorandum és Program (1982), egy nemzeti 
kisebbségi világszervezet létrehozására tett javaslat (1985), vagy az RKP Központi 
Bizottságához címzett, a kollektív jogfosztottságról szóló beadványok (1984, 1985). 
A Securitate közvetlen terrorjának kitett költőt valószínűleg a nemzetközi nyilvá-
nosság menti meg a fi zikai megsemmisítéstől, „csak” kiutasítják szülőföldjéről.

Emigrációs éveit Genfben tölti, a Szabad Európa Rádió (SZER) magyar adásának 
munkatársaként, majd amikor a magyar gulyáskommunizmus fellazulása lehetővé 
teszi, visszatelepül Magyarországra (1989), és a SZER budapesti irodáját vezeti.

Itt éri a romániai rendszerváltozás. Nem kérdés számára, hogy itthon a helye. 
Ebben erősíti meg a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) vezetői-
nek hívó szava, akik számára szabadságharcos habitusa követendő példa. Haza-
települ, és az erdélyi magyar politikacsinálás egyik meghatározó alakjává válik 
a rendszerváltozás utáni néhány évben. Az akkor még szervezetileg egységes, de 
azon belül a különböző jövőképek mentén repedező Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség (RMDSZ) főtitkára, majd később politikai alelnöke és – a Szövetség 
tiszteletbeli elnökének választott Tőkés László mellett – az autonómiapárti tábor 

Szőcs Géza (1953–2020)
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vezéralakja. A MISZSZ szenátornak jelöli az első szabad parlamenti választáson, 
így szenátusi frakcióvezetőként részese az „eredeti” román demokrácia intézmé-
nyeit megteremtő alkotmányozási folyamatnak. Elhíresült 1990. december 1-jei 
gyulafehérvári beszédében először szembesíti a román politikumot és nyilvános-
ságot a Gyulafehérvári Nyilatkozatban megfogalmazott ígéretekkel.

Az emigráció éveiben kialakított nyugati és magyarországi kapcsolatrendszerét 
az RMDSZ önálló külpolitikájának alakítására használja, bekapcsolja a Szövetséget 
a nemzetközi hálózatba (FUEN, EDU, EUCD). Köszönet ezért sem jár neki.

Legnagyobb hatású műve ebből a korszakból a nemzeti kisebbségek jogairól 
szóló dokumentumcsomag, amely a nemzeti közösségek védelmének alkotmányos 
alapelveit, egy konkrét kisebbségi törvénytervezetet, illetve a közösségi autonómiák 
közjogi megalapozását tartalmazza (1991). Jellemző az RMDSZ belső állapotaira, 
hogy ez végül egyéni képviselői indítvány marad, a nemzeti tábor nem tud többséget 
szervezni mögé. Történelmietlen a kérdésfelvetés, de nem lehet nem feltenni: hol tar-
tanánk ma, ha 1991-ben Marosvásárhelyen, az RMDSZ második tisztújító kongresz-
szusán nem történik csalás, és Szőcs Géza lesz az RMDSZ első embere. Nem lett.

Két évig bírja a bukaresti iszapbirkózást, 1992-ben nem vállal újabb parlamenti 
mandátumot. Majd 1993 januárjában, a Szövetség sorsfordító brassói kongresszu-
sán egyéb tisztséget sem.

De továbbra is szívügyének tekinti a Budapesten tanuló erdélyi fiatalok szel-
lemi műhelyeként is működő Erdélyi Híradó vállalkozást, amelynek eredménye, 
hogy az itt szocializálódó fiatal szakértők nagy része hazatér Erdélybe a meg-
szerzett tudást itthon kamatoztatni. Ebben a műhelyben indul útjára az ő men-
torsága alatt a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle új folyama is.

Nem véletlen, hogy 1993 decemberében, a MISZSZ politikai csoportjából ala-
kult Reform Tömörülés autonómiapárti politikai platform tiszteletbeli elnöke 
lesz. Örömmel fogadja.

Az aktív pártpolitikából való kiszállás által felszabadult energiáit a következő 
évtizedekben nemzetpolitikai és kultúraszervező cselekvésekre fordítja. A Duna 
Televízió első határon túli kurátoraként, a második Orbán-kormány kulturális 
tárcavezetőjeként vagy a miniszterelnök kulturális főtanácsadójaként ugyanazon 
értékek mentén teszi a dolgát. Rendkívüli ötletgazdagon, de legtöbbször a főso-
dorral szemben.

Élete végéig próbálkozik a lehetetlennel: a kibékíthetetlenül egymással szem-
ben álló politikai-ideológiai szekértáborok között keresi az értelmes alkotás, 
az értékmegőrzés és az értéktemetés keskeny ösvényét. Ahogyan az államtitkári 
tisztségről való leköszönése alkalmával fogalmazott: „Barátaimnak megköszö-
nöm, hogy mellettem álltak, és segítségemre voltak. Ellenségeimnek is köszö-
nöm, hogy közreműködtek annak a megtörténtében, ami a sors vagy az istenek 
szándéka volt velem.”

Szőcs Géza személyében főember távozott a magyar közéletből. Évtizedek kelle-
nek, hogy az ezzel járó veszteség mértékét fel tudjuk mérni.

Toró T. Tibor
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Mailáth-kút–Árpád-csúcs–
Cérna-forrás

Körtúránk három népszerű bükki nevezetességet foglal 
magába: a Mailáth-kutat, az Árpád-csúcsot és a Cérna-for-
rást. Az indulást a Monostor negyed végállomásához közeli 
Unirea Sportteleptől javasoljuk, amely könnyen megközelíthető számos autóbusz- és 
trolibuszjárattal. Az útvonal lejárását bármelyik évszakban ajánljuk, hiszen télen a 
fehér köntösbe öltözött természetet csodálhatjuk, tavasszal a virágligetek kavalkád-
jában gyönyörködhetünk, nyáron élvezhetjük a fák sűrű lombkoronájának hűsítő ár-
nyékát, ősszel pedig az izzó bíbor és arany színek bűvkörében élvezhetjük a túrázást. 
Bármelyik évszakot is választjátok, élménydús kikapcsolódást kívánunk!

Miután leszállunk a tömegközlekedési járműről a végállomáson, átkelünk a 
gyalogátjárón, jobbra térünk, és alig pár száz méter után megérkezünk az Unirea 
Sporttelephez, túránk kiindulópontjához (1), ahonnan a piros sáv jelzésen indu-
lunk útnak. Széles erdei ösvényen haladunk, egy irtáson átkelünk a magasfeszült-
ségű vezetékek alatt, majd 1,6 km után kiérünk az erőből a Diós széléhez (2). Elha-

ladunk egy régi útvonaljelző 
oszlop mellett, átsétálunk a 
nyílt domboldalon, majd a 
piros jelzésen haladunk to-
vább az erdőben. Nagyjából 
1,4  km után utunk találko-
zik a sárga jelzésű Páter-út-
tal (3), majd 1,1  km meg-
tétele után kilyukadunk a 
Szent János útra (4). Itt elin-
dulunk balra, majd átkelünk 
a csürülyei műúton, tovább-
haladunk előre a Galaction 
Liviu Munteanu utcán, és 
amikor a Haller Károly ut-
cához érkezünk, ezen balra 
térünk. Nagyjából 700 m 

után elhaladunk a „Hintás-fa” mellett (5) – a hinta létezését már csak a tartószer-
kezet maradványai jelzik. Jó minőségű, széles makadámúton megyünk tovább, 
majd a következő útelágazásnál jobbra térünk a Nicolae Mărgineanu utcán (jobb-
oldalt sárga gázvezeték) (6). A házak között vezető utca végén átkelünk egy kis 
patakon, és feltérünk balra az erdőbe. Kék sáv jelzésű ösvényünk a Sáros-bükkön 

Mailáth-kút. Fotó: Kismihály Boglárka
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vezet keresztül, utunk során pedig több jellegzetes gömbkövet is megcsodálha-
tunk. Amint a neve is utal rá, a Bükk-erdőnek ezen a részén a terep gyakran sáros, 
vizes, kisebb mocsaras területek mellett is elhaladunk, valamint érintjük a Rajka-
forrást is, ahol megtölthetjük kulacsainkat. A következő pontnál a kék sávval jel-
zett útvonal eltér jobbra (7), ezt követjük, a Mailáth-kútig pedig a tanösvény fehér 
béka jelzésével is gyakran találkozunk. A bő vizű forrásnál (román elnevezése 
Izvorul Bilașcu) (8) feltölthetjük kulacsainkat, majd továbbhaladva 1,5 km után a 
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függőleges kék sáv jelzésű úttól különválik a vízszintes narancssárga sáv jelzésű 
út (balra felfele). A kék jelzés továbbhalad jobbra, mi ezen maradunk. 1,2 km 
gyaloglás után kiérünk a gerincútra (9), amelyen jobbra térünk az Árpád-csúcs 
felé. A csúcs előtti kilátópontnál (10) álljunk meg egy pillanatra, pásztázzuk végig 
a látóhatárt: balra a Torockói-hegység északi részét láthatjuk tiszta időben, jobb-
ra pedig a Gyalui-havasok magaslatait. Az Árpád-csúcson (11) rápillanthatunk a 
Kis-Magura kúpjára napfürdőzés közben, majd pihenő után folytatjuk utunkat 
a kék kereszttel jelzett úton 
haladva az erdőben, a Szent 
János-kút irányába. 1,3 km 
fokozatos ereszkedés után 
keresztezzük a csürülyei mű-
utat (12), majd az erdőben 
haladunk tovább. 1,5 km 
után elágazáshoz érünk (13), 
balra a Slamovics-házhoz, il-
letve a Brüll- és Bartha-kilá-
tókhoz lehet eljutni a piros 
háromszög jelzéseket követ-
ve, jobbra halad tovább a 
kék kereszt jelzésű utunk.

Következő útvonalpon-
tunknál (14) le lehet térni 
jobbra egy jelzetlen ösvényen, amely átvezet a piros kereszttel jelzett túraútvo-
nalra, mi viszont haladjunk tovább egyenesen. Nagyjából 700 m után keresztez-
zük a piros háromszög jelzésű utat, innen kezdve a kék és piros jelzés rövid távon 
együtt halad tovább, amíg a piros le nem tér balra. Innen tovább alig 100 m-re 
letérünk balra a Cérna-forrás felé vezető jelzetlen ösvényre (15), majd nagyjából 
270 m után megérkezünk a forrás feletti pihenőhelyhez (16). Itt rövid szünetet 
tarthatunk, lesétálhatunk a forráshoz, és kulacsainkat megtölthetjük friss vízzel. 
Miután szusszantunk egyet, a pihenőhelytől észak felé haladunk egy rövid sza-
kaszon, amíg kiérünk egy erdei útra, majd ezen jobbra tartunk, belefutva a kék 
keresztes jelzésbe (17), amelyen balra leereszkedünk a Gorbó-patak völgyébe. 
Nagyjából 2 km után kiérünk a Kerékcsárdához, átkelünk a Szent János úton, 
majd a széles járdán visszasétálunk az Unirea Sporttelephez való leágazáshoz, 
megtéve az utolsó 1,3 km-es távot. Innen percek alatt elérkezünk valamelyik 
megállóhoz. Reméljük, kellemes túrázásban volt részetek.

Kilátás a Gyalui-havasokra. Fotó: Kismihály Boglárka

Túralejárás dátuma: 2021. április 7.
Időjárás, terep: tiszta idő, kissé havas terep
Útvonal hossza: 19,3 km
Teljes menetidő: 5 óra 35 perc
Mozgásidő: 4 óra 30 perc

Túravezető: Szilágyi András
Teljes szintemelkedés: 605 m
Teljes szintereszkedés: 605 m
Minimális tszfm.: 376 m
Maximális tszfm.: 844 m
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Karamellizálás

Édességek, gyümölcssaláták elmaradhatatlan kiegészítője a karamellöntet, de 
karamellizálhatunk zöldségeket is. Ahogy zsiradékmentesen gyors tűzön a ben-
nük rejlő cukor kicsapódik és megpörkölődik, különleges ízaromát kölcsönöz az 
ételnek.

Hozzávalók a tésztához:
• 15 dkg vaj
• 40 dkg fi nomliszt
• 2 db tojássárgája
• 8 dkg porcukor
• 2 ek tejföl
• 1 csipet só
• 1/2 csomag sütőpor
• 5 alma

Hozzávalók az öntethez:
• 20 dkg cukor
• 2 dl tejszín
• 10 dkg vaj
• 1 tk só

Morzsás 
almás pite sós 
karamellöntettel

Az almás pite elengedhetetlen kelléke a fahéj, ami mellett a karamellöntet 
tovább fokozza az ízélményt. A pite összeállításához dolgozzuk össze a hozzá-
valókat, majd válasszuk kétfele a tésztát. Egyik részét tegyük hűtőszekrénybe, 
addig a másik felét simítsuk el egy 20 cm átmérőjű tortaformában, és oszlassuk 
el rajta az előkészített, meghámozott és megreszelt, majd kicsavart almákat. Te-
tejére reszeljük rá a tészta másik felét, és 200 fokos sütőben süssük meg 35-40 
perc alatt. Ez idő alatt bőven van időnk elkészíteni az öntetet, amihez a cukrot 
karamellizáljuk, amíg barnulni kezd, ekkor adjuk hozzá a vajat és a tejszínt, 
óvatosan kevergetve. A tűzről levéve szórjuk bele a sót, ez emeli ki igazán a ka-
ramell jellegzetes ízét.

Albert Bea
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VÍZSZINTES
  1. Tör-..., rongál
  4. Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság
  7. Keresztüldob (ÁTÜT)
  9. Román igen
10. Érzékelő berendezés
12. Végül hoz!
14. G!
15. Tóparti növény
17. Király franciául (ROI)
19. Ceruza régiesen
21. Rákszélek!
22. Bánat
23. Helyező
25. Mély női énekhang
27. Haza
28. Sértetlen
30. SY
31. ... szakadt, szerencsétlen
34. Zavarni kezd!
35. Kugli
37. Félsziget!
38. Ollós állat

FÜGGŐLEGES
  1. A könyv szerzője
  2. Járunk rajta
  3. Bonyodalom
  5. Nem ide
  6. A könyv címe
  8. Rész, darab
11. Téli harmat

13. Csukódik
16. Dó
18. Doktor
20. A szélein nyit!

24. Eszes Helga 
monogramja

26. Terület, 
helyiség

29. Helyettesítés-
re szolgáló

32. Gyom
33. Kályha sütője

A keresztrejtvény megfejtése egy kolozsvári író, fi lm-
kritikus és szerkesztő neve és egyik legismertebb 
gyermekkönyvsorozatának címe, amelynek főszereplője 
a szerző kisfi a. 
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„Végre örvendetes eseménye volt a nemzetnek, december 30-án IV. Károly királyunk megko-
ronázása. Mind a Felség, mind elragadó hitvese és kedves kis trónörökösünk a nemzet szere-
tetével virágozva léptek a trónra. Vajha adná a jó Isten, hogy ez a kedves, rokonszenves ifjú 
király – aki tele van jóindulattal és szeretettel – ...” (Gyalui Farkas: Emlékirataim; az idézet 
folytatását lásd a rejtvényben.)

IDÉZET 3.
LÁNGOL

SÍLÉC!
SZEBEN 
MEGYEI 
FÜRDŐ-

HELYSÉG

PUSKA-
ALKAT-
RÉSZ

GILISZTA 
TEST RÉSZE!

SZATYOR-
BAN TA-

LÁL HATó!

FOC I-
LAB DÁT 
FELÉM 

PASSZ OLOD

MO ZDULÁS
A STABI -
LI TÁSBóL
IDÉZET 5.

NÉMET 
NÉVELŐ

GRAVITÁ-
CIÓS 

ÁLLANDÓ

IDÉZET 2.

IDÉZET 4.

LEVEGŐ 
NEHÉZ 
VÉTELE

TELEK 
HATÁRAI!
óTESTAM-
ENTUMI 
KIRÁLY

TELLÚR 
VEGYJELE
KEZDŐD-

JÉK
A ZENE!

MAGA-
SABB 

HELYEN
KEZDŐDIK 

A BÁL!

LY

K

EGÉSZET 
ALKOTÓ 
ELEMEK 
KÖZÜL
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1 Szombat Álmos, Fruzsina, Mária 
Újév. Szűz Mária Isten Anyja. Ka-
rácsony nyolcada (kiskarácsony) 
A béke világnapja

Fruzsina – görög eredetű, jelenté-
se: vidám, vidámság.

1 465 éve született az óvári Eppel-házban Bocskai Ist-
ván fejedelem († Kassa, 1606. december 29.).
65 éve jelent meg Kolozsváron a Napsugár című pio-
nír gyermeklap, 1990-től gyermekirodalmi lap.

Ha újév napján csillagos 
az ég, rövid lesz a tél, ha 
piros a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Vasárnap Ábel, Ákos, Alpár 
Nagy Szt. Vazul, 
Nazianzi Szt. Gergely

Ábel – héber eredetű, jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság. 

2 235 éve oszlatták fel a Tertiara nővérek óvári zárdáját, 
mert tagjai nem tudtak németül, és így nem tudták a 
náluk tanuló leányok tanítását szakszerűen ellátni.

3 Hétfő Benjámin, Genovéva 
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Genovéva – germán eredetű; 
jelentése bizonytalan.

3

4 Kedd Angéla, Éva, Leona, Titusz 
Szt. Angela, Angyalka, 
Szt. Renáta

Leona – görög–latin eredetű; 
jelentése: oroszlán. 
Titusz – latin eredetű; jelentése: 
tisztelt, becsült, tiszteletre méltó 
férfiú; mezei galamb.

4

5 Szerda Árpád, Leona, Simon, Simeon 
Szt. Simeon, Szt. Emília

Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése meghallgattatás.

5

6 Csütörtök Boldizsár, Gáspár, Menyhért 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Boldizsár – asszír–babilóniai erede-
tű; jelentése: Baal isten óvja életét. 
Gáspár – perzsa eredetű; jelenté-
se: kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelen-
tése: királyi fény. 

6 75 éve Országos Magyar Művészeti Bizottságot hoz-
tak létre Kolozsváron a romániai magyar művészeti 
élet összefogása, irányítása céljából.

Ha vízkereszt vizet ereszt,  
A tél soká ki nem ereszt.

7 Péntek Artúr, Attila, Etele, Ramóna 
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelenté-
se: atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7

8 Szombat Artúr, Gyöngyvér, Szörény, Virág 
Szt. Szeverin

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

8 95 éve nyitotta meg Makkai Sándor püspök a Re-
formátus Leánygimnázium Király utcai kétemeletes 
saroképületét.

9 Vasárnap Etele, Marcell 
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Etele – hun–magyar eredetű; 
jelentése: szeretett apánk.

9 105 éve kezdődött a kolozsvári harangok búcsúztatása: 
egy templomban csak egy harang maradhatott, a többit 
háborús célokra rekvirálták; a főtéri templomban a 
legnagyobb, Szent Mihály-harangot hagyták meg.

10 Hétfő Melánia, Vilmos, Vilma 
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelenté-
se: fekete, sötét. 
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10

11 Kedd Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló 
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó. 
Barna – a Barnabás önállósult 
magyar rövidülése.

11 210 éve született Kolozsváron Szathmári Pap Károly 
festőművész, grafkus, fényképész († Bukarest, 1887. 
július 3.).
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se: vidám, vidámság.

1 465 éve született az óvári Eppel-házban Bocskai Ist-
ván fejedelem († Kassa, 1606. december 29.).
65 éve jelent meg Kolozsváron a Napsugár című pio-
nír gyermeklap, 1990-től gyermekirodalmi lap.

Ha újév napján csillagos 
az ég, rövid lesz a tél, ha 
piros a hajnal, szeles lesz 
az esztendő.

2 Vasárnap Ábel, Ákos, Alpár 
Nagy Szt. Vazul, 
Nazianzi Szt. Gergely

Ábel – héber eredetű, jelentése: 
pára, lehelet, mulandóság. 

2 235 éve oszlatták fel a Tertiara nővérek óvári zárdáját, 
mert tagjai nem tudtak németül, és így nem tudták a 
náluk tanuló leányok tanítását szakszerűen ellátni.

3 Hétfő Benjámin, Genovéva 
Jézus Szent Neve, Szt. Genovéva

Genovéva – germán eredetű; 
jelentése bizonytalan.

3

4 Kedd Angéla, Éva, Leona, Titusz 
Szt. Angela, Angyalka, 
Szt. Renáta

Leona – görög–latin eredetű; 
jelentése: oroszlán. 
Titusz – latin eredetű; jelentése: 
tisztelt, becsült, tiszteletre méltó 
férfiú; mezei galamb.

4

5 Szerda Árpád, Leona, Simon, Simeon 
Szt. Simeon, Szt. Emília

Simon, Simeon – héber eredetű; 
jelentése meghallgattatás.

5

6 Csütörtök Boldizsár, Gáspár, Menyhért 
Vízkereszt, Urunk megjelenése

Boldizsár – asszír–babilóniai erede-
tű; jelentése: Baal isten óvja életét. 
Gáspár – perzsa eredetű; jelenté-
se: kincset megőrző.  
Menyhért – héber eredetű; jelen-
tése: királyi fény. 

6 75 éve Országos Magyar Művészeti Bizottságot hoz-
tak létre Kolozsváron a romániai magyar művészeti 
élet összefogása, irányítása céljából.

Ha vízkereszt vizet ereszt,  
A tél soká ki nem ereszt.

7 Péntek Artúr, Attila, Etele, Ramóna 
Penyaforti Szt. Rajmund

Attila – hun–gót eredetű; jelenté-
se: atyácska.  
Ramóna – germán–spanyol erede-
tű; jelentése: okos védelmező.

7

8 Szombat Artúr, Gyöngyvér, Szörény, Virág 
Szt. Szeverin

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

8 95 éve nyitotta meg Makkai Sándor püspök a Re-
formátus Leánygimnázium Király utcai kétemeletes 
saroképületét.

9 Vasárnap Etele, Marcell 
Szt. Marcella, Szt. Juliánusz

Etele – hun–magyar eredetű; 
jelentése: szeretett apánk.

9 105 éve kezdődött a kolozsvári harangok búcsúztatása: 
egy templomban csak egy harang maradhatott, a többit 
háborús célokra rekvirálták; a főtéri templomban a 
legnagyobb, Szent Mihály-harangot hagyták meg.

10 Hétfő Melánia, Vilmos, Vilma 
Szt. Vilmos

Melánia – görög eredetű; jelenté-
se: fekete, sötét. 
Vilmos – latin–germán eredetű; 
jelentése: erős akaratú védelmező.

10

11 Kedd Ágota, Baltazár, Barna, Tasziló 
Szt. Honoráta

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája, jelentése: jó. 
Barna – a Barnabás önállósult 
magyar rövidülése.

11 210 éve született Kolozsváron Szathmári Pap Károly 
festőművész, grafkus, fényképész († Bukarest, 1887. 
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12 Szerda Erna, Ernő, Tatjána 
Urunk megkeresztelése

Tatjána – latin–orosz–német–ma-
gyar eredetű; jelentése: Tatius 
családjához tartozó.

12

13 Csütörtök Csongor, Veronika 
Szt. Hiláriusz, Szt.  Veronika 
Vallásszabadság napja

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó; 
2. igaz + ikon.

13

14 Péntek Bódog, Edömér, Félix 
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag. 
Édömer – kun eredetű; jelentése 
ismeretlen.

14

15 Szombat Aurél, Loránd, Lóránt, Vitus 
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Aurél – latin eredetű; jelentése: 
aranyos. 
Vitus – latin–magyar eredetű; 
jelentése: szíves, készséges, jóin-
dulatú, szófogadó.

15 115 éve született Kolozsváron Grandpierre Emil író, 
műfordító, kritikus († Budapest, 1992. május 11.).
100 éve alakult meg a politikai aktivitást sürgető 
Magyar Néppárt, elnökéül Kecskeméthy István teoló-
giai tanárt választották, titkárai Zágoni István és Kós 
Károly voltak.

16 Vasárnap Dániel, Gusztáv, Stefánia Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: harc + támasz.

16 190 éve pusztított először kolerajárvány Kolozsváron.
175 éve született Szklabonyán (Mikszáthfalván) Mik-
száth Kálmán író, újságíró, országgyűlési képviselő 
(† Budapest, 1910. május 28.).

17 Hétfő Antal, Antónia, Bánk 
Remete Szt. Antal

Antal, Antónia – latin eredetű; 
jelentése: herceg, fejedelem, 
elöljáró. 
Bánk – a Bán magyar méltóságnév 
-k kicsinyítőképzős származéka.

17 220 éve a nemzeti játékszín felállítására létrehozott 
bizottság országos gyűjtést indított.

18 Kedd Piroska 
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 Ha Piroska napján fagy, 
negyven napig el nem 
hagy!

19 Szerda Csala, Kenéz, Márió, Máriusz, 
Sára, Sarolta 
Szt. Sára

Csala – magyar eredetű, jelentése: 
csábító, csalogató. 
Kenéz – gót–szláv–magyar erede-
tű; jelentése: herceg.

19

20 Csütörtök Fábián, Sebestyén, Tímea 
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, Bol-
dog Özséb

Fábián – latin eredetű; jelentése: 
a Fabius nemzetséghez tartozó 
férfi. 
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

20

21 Péntek 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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gyar eredetű; jelentése: Tatius 
családjához tartozó.
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13 Csütörtök Csongor, Veronika 
Szt. Hiláriusz, Szt.  Veronika 
Vallásszabadság napja

Veronika – görög–latin eredetű; 
jelentése: 1. győzelmet hozó; 
2. igaz + ikon.

13

14 Péntek Bódog, Edömér, Félix 
Szt. Félix

Bódog – régi magyar eredetű, 
jelentése: gazdag. 
Édömer – kun eredetű; jelentése 
ismeretlen.

14

15 Szombat Aurél, Loránd, Lóránt, Vitus 
Remete Szt. Pál, Szt. Mór

Aurél – latin eredetű; jelentése: 
aranyos. 
Vitus – latin–magyar eredetű; 
jelentése: szíves, készséges, jóin-
dulatú, szófogadó.

15 115 éve született Kolozsváron Grandpierre Emil író, 
műfordító, kritikus († Budapest, 1992. május 11.).
100 éve alakult meg a politikai aktivitást sürgető 
Magyar Néppárt, elnökéül Kecskeméthy István teoló-
giai tanárt választották, titkárai Zágoni István és Kós 
Károly voltak.

16 Vasárnap Dániel, Gusztáv, Stefánia Gusztáv – skandináv–német ere-
detű; jelentése: harc + támasz.

16 190 éve pusztított először kolerajárvány Kolozsváron.
175 éve született Szklabonyán (Mikszáthfalván) Mik-
száth Kálmán író, újságíró, országgyűlési képviselő 
(† Budapest, 1910. május 28.).

17 Hétfő Antal, Antónia, Bánk 
Remete Szt. Antal

Antal, Antónia – latin eredetű; 
jelentése: herceg, fejedelem, 
elöljáró. 
Bánk – a Bán magyar méltóságnév 
-k kicsinyítőképzős származéka.

17 220 éve a nemzeti játékszín felállítására létrehozott 
bizottság országos gyűjtést indított.

18 Kedd Piroska 
Árpád-házi Szt. Margit, 
Szt. Piroska

Piroska – latin–magyar eredetű; 
jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó.

18 Ha Piroska napján fagy, 
negyven napig el nem 
hagy!

19 Szerda Csala, Kenéz, Márió, Máriusz, 
Sára, Sarolta 
Szt. Sára

Csala – magyar eredetű, jelentése: 
csábító, csalogató. 
Kenéz – gót–szláv–magyar erede-
tű; jelentése: herceg.

19

20 Csütörtök Fábián, Sebestyén, Tímea 
Szt. Fábián, Szt. Sebestyén, Bol-
dog Özséb

Fábián – latin eredetű; jelentése: 
a Fabius nemzetséghez tartozó 
férfi. 
Tímea – görög–magyar eredetű; 
jelentése: jó + tisztelet.

20

21 Péntek Ágnes 
Szt. Ágnes

Ágnes – görög eredetű; jelentése: 
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22 Szombat Alfonz, Artúr, Vince 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Alfonz – germán eredetű; jelenté-
se: nemes, készséges; harcra kész. 
Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 55 éve avatták fel a kolozsvári új fedett uszodát. Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Vasárnap Aladár, Artúr, Emese, Rajmond, 
Zelma 
Szt. Emerencia

Aladár – 1. török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. germán 
eredetű; jelentése: mindenben ha-
talmas; 3. iráni eredetű; jelentése: 
elöljáró. 
Emese – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

23

24 Hétfő Erik, Erika, Hanga, Márton, 
Timót, Tünde 
Szalézi Szt. Ferenc

Timót – görög eredetű; jelentése: 
Isten becsülője.

24

25 Kedd Henrik, Pál, Saul 
Szt. Pál apostol megtérése

Henrik – germán eredetű; je-
lentése: körülkerített birtokán 
uralkodó. 
Saul – héber eredetű; jelentése: 
kért.

25 75 éve alakult meg Kolozsváron a héttagú Országos 
Magyar Műemlékvédő Bizottság.

Ha fényes Szent Pál, min-
den termés szépen áll. Ha 
Pál fordul köddel, jószág 
hullik döggel.

26 Szerda Paula, Vanda 
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Paula – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű. 
Vanda – lengyel eredetű; jelenté-
se: vend nő.

26 65 éve jelent meg a Korunk új folyamának első 
száma.

27 Csütörtök Angéla, Angelika, Lotár, Zsolt 
Merici Szt. Angéla

Angelika – latin eredetű; jelenté-
se: angyali, angyalhoz hasonló. 
Lotár – ófrank–német eredetű; 
jelentése: hírneves harcos.

27 60 éve ünnepség keretében nyilvánították befejezett-
nek Kolozsvár környékének kollektivizálását.

28 Péntek Karola, Károly, Manassé 
Aquinói Szt. Tamás

Károly – germán–latin eredetű; 
jelentése: legény, fiú. 
Manassé – héber eredetű; jelenté-
se: az elfelejtett ember.

28 655 éve Nagy Lajos király megengedte, hogy a kolozs-
váriak a feleki erdős hegycsúcsnál az út védelmére fa-
lut alapítsanak, így jött létre a város részeként [Erdő]
Felek román falu (20 román családot telepítettek oda).

29 Szombat Adél, Emőke, Eta, Valér Eta – az Etelka rövidített 
származéka.

29

30 Vasárnap Gellért, Gerda, Jácinta, Martina, 
Noémi

Jácinta – görög eredetű; jelentése: 
a virág maga. 
Martina – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, bátor.

30 225 éve szabadult fel a Fejér Ló nevű fogadó, mert a 
katonai nevelőintézet átköltözött belőle Tordára, így 
sor került egy kényelmesebb fogadó és téli mulató-
hely (Redut) kiépítésére.

31 Hétfő Lujza, Marcella 
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája. 
Marcella – latin eredetű; jelentése: 
határerdő, a határvidék védője.

31
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22 Szombat Alfonz, Artúr, Vince 
Szt. Vince, Batthyány Strattman 
Bold. László

Alfonz – germán eredetű; jelenté-
se: nemes, készséges; harcra kész. 
Vince – latin eredetű; jelentése: 
győztes.

22 55 éve avatták fel a kolozsvári új fedett uszodát. Ha fénylik Vince,  
tele lesz a pince.  
Ha csepeg, csurog,  
kevés lesz a borod.

23 Vasárnap Aladár, Artúr, Emese, Rajmond, 
Zelma 
Szt. Emerencia

Aladár – 1. török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. germán 
eredetű; jelentése: mindenben ha-
talmas; 3. iráni eredetű; jelentése: 
elöljáró. 
Emese – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

23

24 Hétfő Erik, Erika, Hanga, Márton, 
Timót, Tünde 
Szalézi Szt. Ferenc

Timót – görög eredetű; jelentése: 
Isten becsülője.

24

25 Kedd Henrik, Pál, Saul 
Szt. Pál apostol megtérése

Henrik – germán eredetű; je-
lentése: körülkerített birtokán 
uralkodó. 
Saul – héber eredetű; jelentése: 
kért.

25 75 éve alakult meg Kolozsváron a héttagú Országos 
Magyar Műemlékvédő Bizottság.

Ha fényes Szent Pál, min-
den termés szépen áll. Ha 
Pál fordul köddel, jószág 
hullik döggel.

26 Szerda Paula, Vanda 
Szt. Timóteus és Szt. Titusz

Paula – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű. 
Vanda – lengyel eredetű; jelenté-
se: vend nő.

26 65 éve jelent meg a Korunk új folyamának első 
száma.

27 Csütörtök Angéla, Angelika, Lotár, Zsolt 
Merici Szt. Angéla

Angelika – latin eredetű; jelenté-
se: angyali, angyalhoz hasonló. 
Lotár – ófrank–német eredetű; 
jelentése: hírneves harcos.

27 60 éve ünnepség keretében nyilvánították befejezett-
nek Kolozsvár környékének kollektivizálását.

28 Péntek Karola, Károly, Manassé 
Aquinói Szt. Tamás

Károly – germán–latin eredetű; 
jelentése: legény, fiú. 
Manassé – héber eredetű; jelenté-
se: az elfelejtett ember.

28 655 éve Nagy Lajos király megengedte, hogy a kolozs-
váriak a feleki erdős hegycsúcsnál az út védelmére fa-
lut alapítsanak, így jött létre a város részeként [Erdő]
Felek román falu (20 román családot telepítettek oda).

29 Szombat Adél, Emőke, Eta, Valér Eta – az Etelka rövidített 
származéka.

29

30 Vasárnap Gellért, Gerda, Jácinta, Martina, 
Noémi

Jácinta – görög eredetű; jelentése: 
a virág maga. 
Martina – latin eredetű; jelentése: 
Mars istenhez hasonló, bátor.

30 225 éve szabadult fel a Fejér Ló nevű fogadó, mert a 
katonai nevelőintézet átköltözött belőle Tordára, így 
sor került egy kényelmesebb fogadó és téli mulató-
hely (Redut) kiépítésére.

31 Hétfő Lujza, Marcella 
Bosco Szt. János

Lujza – a francia Louise magyaro-
sított formája. 
Marcella – latin eredetű; jelentése: 
határerdő, a határvidék védője.

31
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„Újra magyarok lettünk”
A második bécsi döntés fogadtatása és visszhangja

„Nem is tudott egyébre gondolni az erdélyi magyar, csak a szabadulásra. Jó-
solt előre, csapta be magát. Volt, aki pontos dátumot tudott. ‒ Augusztusra itt 
lesznek… hatodikára… ‒ az az országalapító hónap ‒ és ha nem vált be, tűzött 
ki új dátumot, de nem fáradt bele soha. Csak várni tudott, belenyugodni nem. 
És bármi szándék, építés, akarás elrekedt. ‒ Minek? Úgyse lehet… Majd azután! 
És vártak, csak vártak. Végre csak hajnalodott, kinyílt a vasajtó, felbomlott a 
suszteráj. Eljött 1940. augusztus harmincadika.” Így írta le Pirosbetűs napok című 
elbeszélésében Asztalos István az erdélyi magyarok zaklatott lelkiállapotát a má-
sodik bécsi döntést megelőző hetekben, hónapokban.

A feszült várakozásnak a bécsi Belvedere palota aranytermében 1940. augusz-
tus 30-án Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo Ciano olasz külügyminisz-
ter által ünnepélyesen kihirdetett második bécsi döntés vetett véget. A döntés 
értelmében a trianoni békeszerződés által Romániának ítélt 103 093 km2-nyi 
terület mintegy 2/5-e, 43 104 km2 – az úgynevezett Észak-Erdély – visszake-
rült Magyarországhoz. Dél-Erdély, mintegy 60 ezer km2, továbbra is Romániához 
tartozott.

Az „anyaországhoz” visszakerült több mint egymillió észak-erdélyi magyar 
túlnyomó többsége euforikusan, kitörő lelkesedéssel fogadta a döntést, és azt 
a 22 éves román uralom alóli felszabadulásként élte meg. A Magyarországhoz 
való csatlakozás elsősorban azt jelentette számukra, hogy immár minden félelem 
nélkül vállalhatták magyar identitásukat. Ismét „magyar világ lett”, „újra ma-
gyarok lettünk”, „olyan boldog sosem volt és sose lesz az ittvaló nép, mint akkor” 
– emlékeztek vissza a második bécsi döntésre az 1990-es évek elején a székelyek, 
és a magyar identitású gyimesi csángók is magasztos pátosszal beszéltek a „ma-
gyar világról”. E két térség – és általában véve Észak-Erdély – magyarságának 
az 1940-es impériumváltás pillanatához kapcsolódó kulturális emlékezete, egy-
séges tudása tehát egyértelműen pozitív színezetű. Ezen alapjában véve az sem 
változtat, hogy a honvédség bevonulását követő mintegy négyéves időszakban az 
eufóriát nem egy esetben keserű kiábrándulás követte a kezdeti ellátási nehéz-
ségek („szebb jövő, kell-é neköd facipő”), később a háború miatt szaporodó meg-
élhetési gondok, az  „anyaországi” tisztviselők (az ún. „ejtőernyősök”) sokszor 
lekezelő, pökhendi modora vagy a katonáskodás során nemegyszer tapasztalt 
kíméletlen bánásmód miatt.

A visszacsatolt területek magyar szellemi-kulturális élete lelkesen üdvözölte 
a második bécsi döntést. A Kolozsváron megjelenő Erdélyi Helikon című folyóirat 
1940. decemberi számát teljes egészében a visszatérés élményei felidézésének 
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szentelte. A reprezentatív összeállítás szerzői között találjuk Kemény Jánost, Kós 
Károlyt, Reményik Sándort, Szabédi Lászlót, Tamási Áront is. Az írások többsége 
a két évtizedes elnyomás idején kialakult „kisebbségi humánum” erkölcsét és 
szellemiségét idézte föl követendő példaként. Ünnepi számmal állt elő a szintén 
kolozsvári Pásztortűz című folyóirat is, mások mellett Ravasz László és Tavaszy 
Sándor esszéivel. A felszabadulás örömébe ugyanakkor szomorúság vegyült ami-
att, hogy az új határ kettészelte Erdélyt, és közel félmillió magyar maradt román 
uralom alatt Dél-Erdélyben. Ahogy Nyírő József mondta a döntés kihirdetése 
után: „Az egyik szemünk az örömtől, a másik a fájdalomtól sír.” Hasonlóan ér-
zett az akkor már Aradról Kolozsvárra költözött neves publicista, Krenner Miklós 
(írói álnevén: Spectator) is. Máig kiadatlan, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltárában őrzött naplójába 1940. augusztus 30-án többek között ezt jegyezte 

Lövéte, 1940. szeptember. Forrás: Fortepan / Glázer Attila
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fel: „Jelentette a rádió az új határokat. Őrült szívdobogás! Forróság lepett el. Ha-
tártalan boldogság. De mikor a bemondást megismételték, sírva fakadtam. Arad 
és Kis-Küküllő visszamarad.”

A dél-erdélyi magyarságon a felfokozott várakozás hónapjai után mélységes 
csalódás, elkeseredettség vett erőt a bécsi döntés nyomán annak hírére, hogy to-
vábbra is Romániához tartoznak. A legtöbben a trianoni katasztrófához hasonló 
sorscsapásként élték meg az újabb kisebbségi létforma beköszöntét, az elkövet-
kező négy évet pedig – mint a bebörtönzöttek – egyfajta fogságként. A bécsi dön-
tés által okozott lelki traumát feldolgozó, Lélekvesztőn című regényében Kacsó 
Sándor író a dél-erdélyi magyarok sorsát a hajótöröttekéhez hasonlította, ahol 
a szerencsétlenül járt utasok kis csónakban hánykolódnak a viharos tengeren. 
Számos dél-erdélyi magyar sorstársához hasonlóan a csombordi mezőgazdasági 
iskola igazgatóján, Nagy Endrén is az elhagyatottság és a kiszolgáltatottság kese-
rű érzése vett erőt a bécsi döntés kihirdetésének óráiban. „Ott ülünk a nyári dél-
utánon a rádió mellett, kezünkben a térkép, és egyre élesebben kibontakoznak 
a nem várt körvonalak. A  végén könnyhullatással borulunk egymás nyakába. 
Rólunk lemondottak, elhagytak, kiszolgáltattak bennünket. Nem szól egyikünk 
sem…” Szabó József, aki 1940-ben egy aradi rádióbolt tanulójaként a város vala-
mennyi magyarjával együtt nagyon remélte „hazatérését”, évtizedekkel később 
úgy emlékezett vissza, hogy amikor a budapesti rádió tudatta a döntést, a Romá-
niában maradt Aradon volt, aki kidobta a rádiót az ablakon.

Kolozsvár, Főtér, 1940. Forrás: Fortepan / Glázer Attila
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1940 őszén a dél-erdélyi magyar társadalom jelentős részében az a közhangu-
lat alakult ki, hogy vagy egyénileg kell minél hamarabb távozni Magyarországra, 
vagy pedig egységesen, szervezett módon, lakosságcsere keretében áttelepülni. 
Szervezett kitelepítésre ugyan nem került sor, a  döntés kihirdetését követően 
mégis egyfajta spontán „lakosságcsere”, valóságos népvándorlás vette kezdetét, 
amely kétirányú volt: Észak-Erdélyből a románok, Dél-Erdélyből a magyarok ke-
rekedtek fel tömegesen és indultak meg az új határvonal felé. A magyarok mene-
külésének hátterében számos alkalommal hatósági kényszer állt: a bosszúvágy-
tól sem mentes, indulatokkal terhelt légkörben már a bécsi döntés másnapján 
elkezdődött a dél-erdélyi és ókirályságbeli magyar alkalmazottak elbocsátása, 
Romániából való kiűzése.

A román társadalom egyöntetűen nemzeti tragédiaként élte meg Észak-Erdély 
elvesztését, „csüggedtség és undor” vett erőt rajta. Jól jellemzi az akkori román 
közhangulatot egy tordai román középiskolai tanár, Ion Fodoreanu naplórészlete. 
„A román nemzetet szétszaggatják az ellenséges szomszédok. Égbekiáltó igazság-
talanságnak tartjuk, az emberiség és a civilizáció elleni akkora bűnténynek, hogy 
azt várnánk, mindenki felháborodjék e barbárságok miatt, mindenki segítsen 
nekünk megmenteni a nemzet létét, vagy legalábbis valaki elérzékenyüljön az 
összes minket ért csapás láttán. És mégse mozdul senki, senki nem tiltakozik, mi 
egyedül vergődünk. […] Miért ez az elszigeteltség és hallgatás körülöttünk? Nem 
a külső körülmények miatt. Hanem mert érdemtelenek vagyunk, mert megérde-
meljük a sorsunkat, mert nem érdemlünk megbecsülést egyik nagy nép részéről 
sem, mert mindannyian hibásak vagyunk a balsorsunk miatt…” Fodoreanuval 
ellentétben, aki a saját nemzetének felelősségét is felvetette, mások úgy érezték, 
hogy az ország tragédiája egyedül a kedvezőtlen nemzetközi helyzet miatt kö-
vetkezett be, s amint változik a konjunktúra, ismét helyreállhat Nagy-Románia. 
Így látta a helyzetet a volt miniszterelnök és neves történész, Nicolae Iorga is, aki 
szerint a bécsi „diktátum” a magyarországi grófok diadala, akik a történelem egy 
múló pillanatát használták fel érdekeik érvényesítésére.

A bécsi döntés hírére a pánikba esett és nemzeti büszkeségükben is érintett 
észak-erdélyi románok ezrei kerekedtek fel és költöztek át az új határvonaltól 
délre eső területekre. Szemtanúk visszaemlékezései szerint a döntést követő na-
pokban végeláthatatlan tömeg hömpölygött az országutakon, a vasútállomások 
épületei megteltek; lovas fogatok, marhaszekerek, teherautók és vonatok szállí-
tották a menekülő román lakosságot. Becslések szerint csak Kolozsvárról szep-
tember 3-ig mintegy hétezer személy távozott. Az ottani új vasutasnegyedben 
például „egész utcasorok maradtak üresen. A félig kész vagy alig befejezett új há-
zakat, néhány tucat román vasúti munkástól eltekintve, mind elhagyták, akár a 
rendőrök, a postások vagy a kishivatalnokok” – írta visszaemlékezéseiben Nagy 
István író. A menekülés különösen az észak-erdélyi román tisztviselők és értelmi-
ségiek körében öltött nagy méreteket. Kolozsvár legfőbb román tisztviselői, élü-
kön a polgármesterrel, már augusztus 31-én összecsomagoltak és menekültek.
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lósága is megörökítette írásaiban azt a pillanatot, amikor meghallotta Erdély egy 
részének visszatérését. Márai a felszabadulás órájában érezte igazán, „milyen 
hosszú volt ez a huszonkét év”. Köszöntjük Erdélyt című cikkében arról írt, hogy 
nemcsak ünnepelni, hanem dolgozni is kell Erdélyért. „Erdélyért nemcsak meg-
halni kötelesség – mint annyiszor haltak érette magyarok az évszázadokban –, 
hanem mély felelősséggel élni és dolgozni is.” Szabó Zoltánt Bernben érte a dön-
tés híre. Lélekben már az erdélyi tájakon járt, „ahol öltöznek az asszonyok, leá-
nyok, ünneplőbe, pirosba, fehérbe, és sírni fognak”. Cs. Szabó László Most jöttem 
Erdélyből… című hosszabb írása személyes élménybeszámoló, amely a döntés 
hírétől a honvédség bevonulásáig követte nyomon az eseményeket, egyben Er-
dély történeti-kulturális értékeit ismertető művelődéstörténeti esszé is. A szerző 
visszatérés feletti örömébe komor figyelmeztetés is vegyült. „Magyarország ma 
megint nemzetiségi ország, népei vannak, mint ezer év óta mindig. Köztük egy-
millió román. A  kiegyezés kori szolgabíró-politika megbukott s mint Báthory 
Zsigmond és II. Rákóczi György könnyelmű kapkodása, ez a vetés is tatárjárást 
aratott. Elölről kell kezdeni a leckét. Együtt élünk egymillió románnal. Gondol-
kozzunk rajta, hogy miképp.”

Az  ezt követő négy év azonban nem a magyar‒román együttélésről szólt. 
A területi kérdés mellett ugyanis éppen a dél-erdélyi magyar és az észak-erdélyi 
román kisebbségek helyzetének megoldatlansága terhelte leginkább a kétoldalú 
államközi viszonyt. 1940 októberében pedig mindkét részről kezdetét vette a köl-
csönösségen alapuló nemzetiségpolitika, amely szinte teljesen ellehetetlenítette 
a kisebbségi életformát a határ mindkét oldalán.

Válogatott szakirodalom

Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940‒1944. Jaffa Kiadó, 2011.
L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar‒román viszony és a kisebbségi 

kérdés 1940‒1944 között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.
Üdvözlégy, szabadság! Magyar írók Észak-Erdély és a Székelyföld 1940-es vissza-

téréséről. Válogatta és szerkesztette Pomogáts Béla. Kráter Műhely Egye-
sület, Pomáz, 2008.
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Szász István Tas

Séta gyermek- és ifjúko-
rom Tisztviselőtelepének 
utcáin (3.)

 A legérdekesebb számomra a történész, színmű- és 
forgatókönyvíró Asztalos Miklós személye, aki apám 
gyermekkori és legközelebbi barátja lévén, diákként 
napjainak nagy részét náluk töltötte. Birodalmuk a 
toronyszoba volt. Játékaikból többet ma is megte-
kinthetnek Leányfalun, a Hitel Múzeum-Galériában. 
Ő és későbbi felesége, a  zenetanárnő Kócsy Böske 
élethosszig tartó barátja maradt családunknak.

Miklós bácsi történészi munkáit nagyon nagyra becsülöm, s fáj, hogy az anya-
ország ifjú történészei nem ismerhették meg valódi értékét, mert oktatóik vala-
miért mellőzni szeretik szellemiségét, amely az erdélyi történelmet fontosságá-
nak megfelelően és a magyar történelem szerves részeként ábrázolja.

Hagyatékának egy ifjúkori kisebb része a múzeumomban van. Így például 
első írásai, az általa szerkesztett, kézzel írott diákújság stb. A kolozsvári Szabad-
ság oldalain leírtam a Roska professzorral kapcsolatos egykori szomorú meghur-
coltatását és a régi kolozsváriak egy része fájdalmas bizalmatlanságának törté-
netét. Az emberek közül sokan már akkor szívesebben hittek a negatív híreknek, 
mint annak, amit látnak. Ma ezeket „hírértékű” híreknek nevezik.

Nem sokan tudják, hogy a frontot előbb megjárt fi atalember a Székely Had-
osztály csucsai harcainak is részese volt, aztán tanulmányait már az anyaország-
ban folytatta, s később nyugati egyetemeken egészítette ki. Budapesten futott be 
karriert, nem csupán mint történész, de mint színműíró is, akinek darabjait a fő-
város és a vidék színházai mellett külföldön is sokat és folyamatosan játszották, 
ugyanakkor számos fi lmforgatókönyvet is írt. Az Alterego című művéből készült 
fi lm a Velencei Biennálén díjnyertes alkotásként aratott nagy külhoni sikereket. 
Történelmi munkái Erdély történetét az összmagyar történelmen belül súlyának 
megfelelően ábrázolják, és forrásanyagot biztosítanak, mikor a merjünk kicsik 
lenni szelleme ellen éppen az Erdélyi Fejedelemség diplomáciai, hadi vagy kul-
túrtörténeti sikereit hozom fel ellenpéldának.

A  háború után Körösladányba telepítették ki őket. Nem véletlen, hogy a 
ladányiak befogadták, megszerették mindkettőjüket. A színházi ember még szín-
játszó csoportot is szervezett. Ma a helyi művelődési ház az ő nevét viseli.

Történészi munkásságát érdemes megismerni. És ne feledjük, szárnybontoga-
tásai abból a Tordai út felé néző kis toronyból indultak.

Asztalos Miklós 
(1899–1986)
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Feleségére, a fiatalkori Böske nénire nem emlékezhetek, de szép leány lehe-
tett, hiszen Dsida Jenő, aki, amint egyébként láttuk, a  Tisztviselőtelepet igen 
kedvelte, Kócsy Bözsinek – Asztalos Miklóssal 1931-ben kötött házassága előtt 
– néhány évig hódolója volt. Hozzá szépséges szonettet és verset írt, levelezésük 
irodalomtörténeti érdekesség.

Kapcsolatunk Körösladánnyal halálukig megmaradt. Emlékük ápolását nyo-
mon követtem.

Prózai szövegem egyhangúságát feloldandó, talán érdekes lehet e versekkel 
is megismerkedni. Ez első egy szonett, a második egy rövidke hódoló, szerelmes 
vallomás.

Kócsy Böskének 

E délelőttön, mint a renyhe, holt só
olvad fel ringó tengerek vizében,
úgy oldódok fel én e versben éppen
és gonddal mondom: tán ez az utolsó.
 
Ki tudja, mért: mostanában csak olcsó
igéim vannak, árnak ellenében
nem úszom már, hajam utálva tépem…
S fülledt estéken rémít a koporsó.
 
ó, csak bár egyszer lenne boldog estünk,
vagy hajnalunk, mely minden titkot elles
az istenektől, forró és szerelmes
 
vággyal keresnők: hol lehet elesnünk?
S hol a füvek zöld máglya-lángja repdes,
halk sercegéssel égne el a testünk.

    1929. július 1.

Ajándék

Vers helyett szívesen szőnék ma
apró szőnyeget puha gyapjúból szobádba 
pompás Perzsia száz mesés színével.
Tiszta ágyad elé lopnám be este:
lompos kiskutyaként füleljen onnan 
alvó szád pihegő lélegzetére.
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Reggelente, mikor lelépsz az ágyról
s lenge inged alatt tüzelve borzong 
álmos tested a hűvöses homályban,  
tennéd rá puha lábadat mezítlen.
S míg csiklandva becézi bársonybolyha 
zsenge talpadat és meleg bokádat,
bágyadtan bizseregve énreám 
és szomjasan tapadó szájamra gondolj!
   1930. szeptember 7.

De vissza a Vörösmarty utca 1. számhoz, és emlékezzünk e ház lakóira is.
Nagyapám, szövérdi Szász István jószágkormányzói kinevezése után 1902-

ben került Kolozsvárra, és lett egész családjával a város hű polgára, elkötelezett 
adományozója. Három gyermekének sorsa egész életükre Kolozsvárhoz kötődött, 
valóban itt éltek és haltak.

Ő maga az új Nemzeti Színház építésének egyik nagy adakozója volt. Állandó 
páholyt kapott, s apám gyermekkorának örök emléke volt a megannyi színházi 
élmény, sőt mi több, édesanyámat így ismerhette meg. De erről majd szülőhá-
zamhoz érkezvén, a Cserei (Vulcan) utcában szólunk.

Nagyapám, az egyházmegyei főgondnok, a  református szeretetotthon fenn-
tartója és a kollégiumnak is jeles támogatója (mesélték például, hogy egy nagy 
károkat okozó hatalmas vihar után újraüvegeztette az akkor még új, Petőfi  utcai 

Vörösmarty utca 1. szám, a nagyatyai ház ma 
Birodalmuk a toronyszoba volt
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épület ablakait) kolozsvári villájában lakott egé-
szen addig, míg a Trianont követő földreform 
meg nem fosztotta dezméri nagy birtokától. 
Ezután a megmaradt kisebb, pusztakamarás-
novolyi családi kúriába vonult vissza, s a házat 
legnagyobb gyermeke, Erzsébet, Faragó Pálné 
örökölte. Dédunokája az utolsó házrészt most 
adta el, és távozott Írországba ott élő leányához. 
Ezzel zárult a Szász-villák közös története, ame-
lyekről, ha megérkezünk a helyszínekre, még 
beszélünk.

A ház Zrínyi utcai falán, hacsak az új tulajdo-
nos le nem parancsolja onnan, kétnyelvű táblát 
olvashatnak. A tábla nagynéném férjének, Fara-
gó Pálnak állít emléket. Faragó Pál Románia első 
olimpiai bajnoka volt. Nem a stadionok gyepén 
vagy salakján és nem a medencék vizében, hanem a művészi sakkban, vagyis a 
sakkvégjáték-feladványok készítésében. 1936-ban a müncheni sakkolimpián ara-
nyat nyert. Teljesítményét a háború utáni első olimpián megismételte volna, de itt 
neki, sok szakember megrökönyödésére, csak a bronz jutott. Jó barátja, a szovjet 
nagymester Lilienthal levélben vigasztalta és magyarázta el, hogy ha szovjet 
színekben indul, akkor minden kétséget kizáróan ő lett volna az aranyérmes.

Idős Szövérdi Szász István 
jószágkormányzó (1865–1934)

A Szász-villa északi frontja az emléktáblával
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Pali bácsi városszerte ismert alakjáról is van kedves történetem. Kis, bőrből 
való kézi sakktábláját elmerülten nézegetve járta a várost hű sétabotjával. Elmé-
lyült gondolatai közepette, az akkor még nem túl sűrű forgalomban, az átjárók-
ra nem nagyon fi gyelt. Egyszer egy átkelése 
közben hatalmas teherautó állt meg mellette 
csikorogva. Arra készült, hogy durva szavak-
kal illetik, de nem ez történt. A magasan ülő 
gépkocsivezető mély tisztelettel üdvözölte 
és nyugtatta meg. Minő szerencse, mondta, 
hogy a sakkozás egy ilyen óriását nem ütöt-
tem el. 

Faragó Pál a Házsongárd főútján, néhány 
méterre Kós Károlytól, a Szász családi kriptá-
ban alussza álmát, melyet a sírbolt háromszo-
ri feldúlásával zavartak meg. Profi , helyisme-
rettel rendelkező, kincskereső, sírrabló maffi  a 
nem ismétel. Más célra inkább gondolhatunk.

Románia első olimpiai bajnokának ma is 
a tragikus véget ért Iosif Sârbut, az 1952-es, 
Helsinkiben rendezett olimpia győztes sport-
lövőjét tekinti. Testvére a hetvenes–nyolc-
vanas években a kolozsvári pszichiátriai 
klinika professzornője, Sârbu Aurélia, a kor 
céljainak megfelelően rövidre szabott, de fe-
lejthetetlen kolozsvári szakmai éveim alatt 
főnöknőm volt.

A házban élt önállósodásáig nagybátyám, 
Szász Ferenc, Kolozs vármegye későbbi alis-
pánja, és mint arról már szóltam, édesapám, 
dr. Szász István, de róluk majd a Vulcan ut-
cai helyszíneken mesélek.

Most vessünk néhány pillantást a nagy-
atyai ház szomszédságára.

Vele szemben volt az a magas kőfallal kö-
rülvett villa, amelyben a háború alatt – ha 
jól tudom – német konzulátus vagy valami 
katonai központ működött, de később, kisis-
kolás éveimben számunkra inkább arról volt 
nevezetes, hogy a hazafelé tartó diákok a 
sarokbástyaszerű kőfal felett díszelgő olajfa 
terméseit botok feldobálásával kényszerítet-
ték aláhullani, s  onnan felszedve vidáman 

Apám 18 évesen érettségi után, front 
előtt

A toronyszoba 15 éves gazdája
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eszegettük a sterilnek nem mondható, oltással felérő, ellenálló képességünket 
így fokozó bogyókat.

Mellette balról félig kész emeletes téglaépület állt (ma végleges állapotában 
diákotthon), melyben nagyokat játszottam a szomszédos, nevezetes Kozma-vil-
lában nagyszüleinél lakó legősibb barátommal, Katz Palival, a MOGYE még a 
tisztán magyar nyelvű oktatás idején velem együtt exmatrikulált s ezért szin-
tén később végző kiváló hallgatójával, a  zilahi kórház majdani igazgatójával, 
a 83 éves koráig aktív, neves neurológussal, ama „régi típusú”, hivatásának élő 
orvosgeneráció képviselőjével.

Tordai út 29. A német ház, ma már olajfa nélkül

A gyönyörű Kozma-villa és a ház nagyasszonya, Kozma Róza
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A mesék hangulatát idéző és gyümölcsösével gyermekkorom szép emlékeit 
gazdagító Kozma-villa nagyasszonya, Szabóné Kozma Róza néni kolozsvári pá-
lyám egyik első kedves betege volt.

Megérdemli a megemlékezést a velük szemben, a 3. szám alatti házban, a ko-
lozsvári örmény közösség két kedves hölgyképviselője is, a Tüzes testvérek. Berta 
néni volt édesapám szakkönyveinek lelkes legépelője és korrektora.

Most egy időre elbúcsúzunk a Vörösmarty utca eme szegelletétől (ahogy az 
ott lakók nevezték), és a Tordai úton indulunk tovább. Emlékezzünk egy kis 
ácsorgással, netán egy újabb promenáddal, a korszak Tordai úthoz köthető han-
gulatát idézve.

Számunkra az iskola felé és onnan hazavezető útvonal mindennapos látvá-
nyát jelentette. Télen egyes szakaszait kifényesített csicsonkákkal tarkítottuk, 
tavasszal az olvadó hó kis patakjait terelgettük, olykor papírhajócskákat eresztve 
rajtuk alá (lásd Dsida Jenő) a Petőfi  utca sarkán levő rácsos elnyelőig.

Az utat – akkori információim szerint – svéd szakemberek építették az au-
tóversenyzést kedvelő román Károly király óhaja szerint, s ő a Felekre vezető 
szerpentinen rendezett versenyeken nem egyszer volt jelen. A  király eltűnt, 
az autóversenyzés azonban mély gyökereit nem veszítve, a háború előtti gépkocsi- 
őslényeket életben tartva tovább élt.

Már a próbák ellehetetlenítették az oktatást, mert a Bethlen-bástya melletti 
ablakból behallatszó motorzúgás erősödésére, bár az ablakhoz tódulni nem le-
hetett, mindannyiszor felemelkedett az osztály. Aztán elérkezett a hétvége, és 
ki-ki a kedvelt helyéről nézte a versenyt, ami úgy belénk rögzült, hogy néhányan 
akkori túlélők ma is képesek vagyunk időt áldozni a Formula–1-közvetítések 
legalább részbeni megtekintésére. Unokáim ezt szeretetükkel rendkívüli módon 
honorálják.

A belváros Torda felőli bejárata, a Tisztviselőtelep széle
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Akkoriban az autósportot évről évre Ion Calcianu Mazerattija és Bölöni (?) 
Bugattija jelentette. Kolozsváron azonban legendává vált a két furcsa módon oda 
került Mercedes ezüst nyíl története. Ennek kapcsán Román Jóska neve és a 
Weinbach, illetve Agopcsa név fordult még elő az autók felújításai és hánya-
tott sorsa kapcsán. Román Jóska egyszer bemutatót tartott az első helyreállított 
Mercedessel, de ez balesettel végződött. A feleki gyorsasági rekordot 1938 óta 
egy Hans Stuck nevű német autós tartja.

A motorsportban az idő tájt a Triumfok domináltak. Kolozsvár kedvence a 
Boros nevű versenyző volt, akiről valóságos legendák keltek szárnyra. A halál-
kanyar feletti célból például motor nélkül és esküdöző szemtanúk állítása szerint 
a motoron állva jött volna le. De ismert volt a vásárhelyi Breckner Guszti meg 
a fővárosi Voiculescu (?) és egy visszatérő testvérpár az oldalkocsis (kosaras) 
motoroknál. Amíg szerencsétlenül nem járt, a  talán temesvári, Valter Agaton 
volt a nagy tekintély. Mi pedig teli tüdővel szívtuk magunkba a ricinussal kevert 
üzemanyag utánozhatatlan szagát.

Ez az út felfelé a Feleki-tetőn át Tordára vezetett, de a séta ezen részében most 
csak annak a belváros kapuját jelentő alsóbb szakaszról szólnék.

Ki hinné ma már, de 1952–53 táján akkora hó hullott, hogy minket is kiren-
deltek a Tordai út akadálytalanítására. A gépkocsik akkoriban még sokkal ritkáb-
ban bukkantak fel a veszedelmes lejtőn.

Az út alsó, nyugati, páros oldalán lakott a Pongrácz család. Pongrácz Antónia, 
Cili korai és tragikus halála után ötvösművészként maradt meg emlékezetünk-
ben. A város egyik legszebb asszonya volt. Rövid kolozsvári pszichiáteri „vendég-
szereplésem” alatt a velük kötött barátságunk felejthetetlen.

A Vörösmarty utca torkolatánál – Szöllősi bácsi fékjüket vesztett autóktól any-
nyiszor veszélyeztetett boltja felett – nagyot kanyarodva haladt az immáron ro-
mán színház és opera irányába. Annak a korabeli fékviszonyok közt veszedelmes 
kanyarnak a történeteit az előbbiekben útitársul választott zeneműből a „Kijevi 
nagykaput” idéző dallamok festhetnék alá, hiszen innen tárult fel tulajdonkép-
pen a belváros bejáratának képe.

Alább, már védettebb távolságra a veszedelmes kanyartól, a  7. szám alatt 
volt a ház, ahol Soó Zöld Margit, a Munkácsi-díjas grafikus, festő és illusztrátor 
művésznő élt hosszú évekig. Édesanyja, Zöldné-Móricz Ilonka ismert énekesnő 
volt.

Ha információk által megerősített emlékezetem nem csal, a Tatamó nevű jól 
ismert cigányprímás is valahol itt lakott. Sokakban maradt meg az általa is szol-
gált kolozsvári hangulatok emléke.

De a Tordai úton lakott a Bálint család, iskolánk gézengúz fiúgyermekeivel. 
Ha értesülésem helyes, itt született és gyűjthette később felhasznált irodalmi 
emlékeit Tibor, aki hat évvel volt idősebb nálunk. Még elemisták voltunk, ami-
kor már első írásaival volt elfoglalva. Így az iskolánkból, az egykori Református 
Kollégiumból csak a kisebb Bálint fiúkra emlékezhetünk.
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Az Attila út alján bukkant fel emlékezetemben a Házsa (Hagea)-bolt. „Oszta-
nak”, idézem fel a korabeli két szót, melyek nyomán rohantunk sorba állni azért 
az áruért, amit éppen kaphattunk. Persze én legjobban a halvaosztásnak tudtam 
örvendeni. S ha már sorban állás, hát emlékszik-e még valaki arra, amikor a 
Hunyadi téri kis benzinkútnál petróleumért ácsorogtunk a legkülönfélébb edé-
nyekkel, és otthon – még a gáz bevezetése előtt – a Primus petróleumos főzőké-
szüléket a hő jobb kihasználására ötletesen kiegészítve s így fűtésre is alkalmassá 
téve melegedtünk a lehető legszűkebb élettérbe összehúzódva? Ennek a szagnak 
az örök emléke megmaradt bennem. Fához sem volt könnyű hozzájutni, de a sza-
már által húzott favágó gép sikítása, főleg ősztől, gyakran verte fel a szomszédos 
utcák csendjét. Aztán a sármási gáz megérkezett, és fokozatosan terjedt a város-
ban, melynek házfalait a Votaţi soarele felirat gyakorta díszítette. Imitt-amott 
évtizedek után még olvasható volt.

A Tordai út túlfelén lakott a későbbi neves filmrendező, Fischer István.
A Jósika (Nicolae Iorga) utcához érkezve, ott, ahol az út magas töltése alatt 

most alagút biztosítja a balra kanyarodást, egy nagy előkerttel épített villában 
laktak a Demian testvérek, a város sportéletének jelesei. A válogatott rögbis, idő-
sebb Radu és kosaras öccse, Horia, aki fiatalon lett a melanoma áldozata. Nevét 
Kolozsváron sportcsarnok őrzi. Radu kivándorolt Kanadába.

A velem egyidős, de más súlycsoportú Radutól félhettünk, mert barátaival 
uralták a környéket, a kolozsvári sportcsarnoknak nevet adó Horiával kapcsolat-
ban nincs ilyen emlékem, szelídebb gyerek volt. Bár ránk ijesztettek, de Raduék 
sem bántottak minket. Amikor például a Balassa utca felől a töltésen átkelve 
Kovács Gyuszi – elfecsérelt tehetségű – osztálytársammal a magunk készítette 
bábszínházunkkal keltünk útra Vándorszínész korában című saját szerzeményün-
ket (magyarul) üvöltve, és beléjük ütköztünk, valószínűleg nem tartottak méltó 
ellenfélnek.

A Tordai útról most az említett aluljárónál befordulunk a Jósika utcába. Ma 
már van román történész, aki a Jósikák román gyökereit büszkén emlegeti, de ez 
annak idején nem mentette meg az utca nevét.

Néhány lépés után azonban máris elhagyjuk ezt az utcát, és egy hasonlóan 
kellemes, villákkal szegélyezett, kelet felé haladó utcába fordulunk be. Ez a Bar-
csay (Dimitrie Cantemir) utca.

Folytatása a 309. oldalon.
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Szathmári Pap Károly, a fényképező festő

2011 óta Szathmári Pap Károly születésnapján, január 11-én a román foto-
gráfia napját ünnepeljük. Ez a 19. századi alkotó Kolozsváron született és nevel-
kedett, de vajon a román fotográfia születése köthető-e a városhoz? A fotográfia 
úttörői mennyiben tekinthetők fotóművésznek? Hogyan fért meg a fénykép új 
médiuma a festészeti műtermek világában? Fotótörténészi szemmel ezek a legiz-
galmasabb kérdések, amelyek a Szathmári Pap Károlyról szóló bőséges bibliográ-
fia olvastán felmerülhetnek.

Szathmári Pap Károly sokarcú, több médiummal kísérletező alkotó volt, aki 
21. századi szemmel is rendkívüli földrajzi útvonalakon mozgott, de pályatör-
ténete is figyelemre méltó íveket rajzol ki. Fotóit, festményeit, litográfiáit ro-
mán, magyar és német köz- és magángyűjtemények őrzik, munkásságáról lega-
lább ennyi nyelven írtak összefoglalót. Murádin Jenő művészettörténész szerint 
Szathmári Pap Károly pályája éppen azért érdekes, mert a román és a magyar 
kultúrkör vonzásában teljesedett ki, és mindkét nemzet magáénak tartja. Két 
kultúra között közvetítő közszereplőként már a szocializmus korszakában is írtak 
róla, például Árvay Árpád Elődök példája. Múlt századi művészek a magyar–ro-
mán kapcsolatok elmélyítéséért című könyvében (Kriterion, Bukarest, 1973). Mi 
több, Szathmári örökségének nemzetközi vonzereje és relevanciája is van, hiszen 
a fotográfia úttörőjeként és 19. századi haditudósítóként is jegyzik. Mivel nyo-
matai és fotói nagymértékben szétszóródtak, elvesztek, Szathmári Pap Károly 
műtárgykereskedésben felbukkanó műveinek nagyon magas ára van, az egyik 
legdrágább a fotórelikviák piacán.

Műveinek töredékessége és kalandos életútja alkotásaihoz illő, romantikus 
jegyeket hordoz. Szathmári életének első 30 éve Kolozsvárhoz kapcsolódik, azt 
követően a Kárpátokon túl, Bukarestben állapodott meg, és ott teremtett ma-
gának státuszt és hírnevet. Életútjáról több összegzés is született már. Murádin 
Jenő, Gaal György, Farkas Zsuzsa tollából, írásaiból tudhatjuk, hogy Szatmári 
Pap Károly 1812-ben született Kolozsváron, apja Szathmári Pap Dániel köztiszt-
viselő volt, anyja pedig Wass Zsuzsanna, akik igyekeztek polgári jómódban ne-
velni gyerekeiket, Károly is a jó képzést biztosító Református Kollégium diákja 
lett. 1827-ben barátjával, Pataki Sándorral megpróbálkozott beiratkozni a bé-
csi művészeti akadémiára, sikertelenül, ezért tanulmányait továbbra is a Refor-
mátus Kollégiumban folytatta, ahol bölcsészetet is, jogot is hallgatott. Murádin 
Jenő leírása szerint a jómódú polgár nyugodt életét élték: „kirándultak, festettek, 
zenéltek, kottát másoltak, színielőadásokra jártak, a  francia beszédben gyako-
rolták magukat”. A  kollégiumban Nagy Sámueltől és Bodnár Dánieltől tanult 
rajzolást.
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1829-ben a sikkasztással rajtakapott apja öngyilkosságot követett el, a történ-
tek megbélyegezték a család életét is. Valószínűleg megélhetési okok miatt köz-
tisztviselői pályára lépett, Kolozsváron a Főkormányszéknél, Szebenben a kincs-
tárnál, és végül Bécsben az udvari kancelláriánál szolgált. Az irodalom iránt ra-
jongó, festészeti pálya után vágyakozó fi atalember ezeket az állomásokat mind 
arra használta fel, hogy autodidakta módon folytassa művészi tanulmányait, 
a szebeni Brukenthal Múzeum és a bécsi képtárak voltak az iskolái, mígnem le-
hetősége adódott egy hosszabb itáliai utazásra, amelytől betegséget, de alkotói 
lendületet is kapott. Ezt követően a bécsi akadémián váltak rendszereressé a 
tanulmányai, a klasszicizmus és a romantika közötti átmenetnek tartott bieder-
meier stílusában alkotott. Ebben a korszakában, 1834-ben alkotta meg többek 
között a Déryné Széppataki Róza máig közismert portréját is. Elismertségére utal 
az a tény is, hogy a Bölöni Farkas Sándor tiszteletére állított házsongárdi sírem-
lék egyik részének, a portrészobornak az elkészítésére őt kérték fel. Kolozsvá-
ron az 1940-es évek elején kísérelt meg több vállalkozással is megélhetést biz-

Szathmári Pap Károly: 
Önarckép a bukaresti 
műteremben. 1863. Nedves 
kollódiumos eljárással 
készült üvegnegatív 
másolata albuminpapíron. 
Az allegorikus fotón 
festőként pózol, de 
ugyanez a helyszín a 
színpadias függönnyel 
és a faburkolatú fallal 
műteremportréin is 
megjelenik. A szőnyegek, 
textilek, faragott bútorok 
textúrái közepette 
kitűnnek a festményei és 
az asztal lábánál alvó 
kutya.

Forrás: Román Akadémia 
Könyvtára
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projektjei, műteremindítási 
próbálkozásai nem voltak si-
keresek. Borszéken, gyógyke-
zeléseinek helyszínén jelen-
tős portrémegrendeléseket 
kapott ott üdülő román bojá-
roktól, és olyan ismeretségek-
re tett szert, amelyek belépőt 
jelentettek a bukaresti társa-
dalmi életbe. A művelt, több 
nyelvet beszélő, közigazgatási 
kérdésekben jártas Szathmá-
ri jó társasági ember lehetett. 
Egyre nagyobb szabású meg-
rendeléseket kapott, mígnem 
műtermet nyitott és Bukares-
tet választotta otthonának. 
Így vált Kolozsvár szülöttéből 
Bukarest művészévé, Gaal 
György szavaival élve.

Román uralkodók udvari 
festője és fényképésze volt, 
és ezt a pozícióját csodálatra 
méltó módon megőrizte öt 
egymást váltó országfő ide-
jében. 1843-tól Bukarestben 

lakott, 1887-ig összesen öt felesége volt, egy fi a született. Az 1840-es évek elején 
több utat is tett keleti országokban, egyfajta romantikus, egzotikum iránt fogé-
kony utazó módjára. Színes és világlátott egyéniség volt – aki jól értett a „self-
marketinghez”, éppen ezért kalandos élettörténete ma is alkalmas a mítoszgyár-
tásra. És még nem is ejtettünk szót az Erdélyhez fűződő különleges viszonyáról, 
valamint a fotográfi ához való kapcsolatáról.

Kolozsvári alkotói korszakában Szathmári Pap Károlynak két kiemelkedő vál-
lalkozása is volt. Az egyik az 1942–43-as erdélyi országgyűlés arcképcsarnoka, 
amelyben a reformkori politikusokat örökítette meg, miután elsajátította a litog-
ráfi a (kőnyomás) technikáját. A fennmaradt albumtöredékekben Murádin Jenő 
több mint 70 portrét azonosított be, melyek a biedermeier kori erdélyi művészet 
példái. A rajzolt portré népszerűségét jelzi az is, hogy Marastoni Jakab festőmű-
vész is ugyanekkor dolgozott dagerrotip gépével Kolozsvárott (ezek a dagerrotí-
piák sajnos elvesztek), Szathmári azonban nem érezte ezt elsöprő konkurenciá-
nak, országgyűlési arcképcsarnokából több példány is elkelt.

Az Erdély képekben albumsorozat első kötetének 
kezdőképe, melyen a kolozsvári Egyetem utca részlete 
látható, előtérben a Mária-oszlop, jobbra a piarista 

templom részlete. Litográfi a, 1842.
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Másik üzleti kezdeményezése az Erdély képekben című album volt, amelyet 
1942-ben hirdetett meg, előfi zetésekből szerette volna fenntartani, azonban nem 
sikerült elégséges számú megrendelőt összegyűjtenie. A  kiadvány 12 füzetből 
állt, amely négy-öt rajzot tartalmazott, egy-egy helyleírás, mondagyűjtemény 
kíséretében, melyeket különböző szerzők írtak. Az erdélyi városokat, tájakat áb-
rázoló látképek alján ez áll: „természet után köre rajzolta Szatmári”. Murádin 
Jenő szerint ennek a munkának a képanyaga más stílust képvisel, mint portréi: 
tájképei inkább a romantika jegyeit hordozzák. Az illusztrációk valójában színes 
kőnyomatok és vázlatszerű vonalas rajzok, akvarellszerű színekben, fi nom tónu-
sokban, amelyeket az igényes kivitelezés érdekében Bécsben nyomtatott. Erdély 
ilyen nagy léptékű, módszeres vizualizálása a kutatók szerint az elsők közé tarto-
zik, ez a vállalkozás előzmények nélküli volt abban a korszakban. Ez a vállalko-
zás, akárcsak műterem és rajztanoda működtetési próbálkozása csődöt mondott 
– és valószínűleg ezért próbált szerencsét a Kárpátokon túl.

Szathmári Pap Károly kolozsvári kudarcai miatt máshol folytatta munkás-
ságát, ezért nem ő lett az első kolozsvári műtermi fotós sem. Ám munkásságát 
érdemes elhelyezni a hasonló témákban gondolkodó erdélyi alkotók idővona-
lán. Elsőként Veress Ferenc munkássága ugrik be, aki egy évtizeddel később, 

Kolozsvár látképe a Fellegvárról, színezett litográfi a, 130×190 mm. 
Megjelent az Erdély képekben első füzetében, 1942-ben. 

Forrás: Murádin Jenő (szerk.): Erdély képekben. Kriterion, Kolozsvár, 2012.
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1852-ben sikeresen nyitotta meg műtermét, amelybe betársult id. Vastagh György 
festő is, éppen ezért az üzletet „photographiai és festészeti műterem”-nek hívták. 
Mondhatni, Szathmári terveit Veress Ferenc valósította meg. Ő is albumkészítő 
volt, azonban ő fényképekből állított össze reprezentatív albumokat – ugyanek-
kor Szathmári Bukarestben művelte ugyanezt: bukaresti, romániai látképekből 
készített albumokat az uralkodók megrendelésére. Másfelől, az Erdély képekben
projekt rokonítható Orbán Balázs munkásságával is, ugyanis a látványos képek, 
a veduták honismereti kontextusban való használata jellemzi az 1868-as Székely-
föld leírását is. Habár a báró nevét jól ismerjük, azt már kevésbé, hogy egy jeles 
festő-fotográfussal, Mezei Jenővel dolgozott együtt, az útleírásokat kőnyomatok 
illusztrálják, melyeket Mezei fotói alapján faragtak ki. Amint Farkas Zsuzsa kuta-
tásaiból tudhatjuk, az 1840–1880 közötti időszak a festő fényképészek korszaka 
volt Európában, akiknek a tevékenysége nagyon hasonlóan alakult az Osztrák–
Magyar Monarchiában és a szomszédos területeken.

Szathmári Pap Károly tehát kiváló festő, grafi kus és fotóművész volt, aki 
együtt és egymás mellett gyakorolta mindhárom művészeti ágat, azonban fo-
tográfi ai praxisa Bukaresthez köthető, ahol ő volt az első, aki festészeti és fény-
képészeti műtermet létesített. Első fényképét egy puttószoborról is itt készítette 
1848-ban. Habár továbbra is festett, műtermében helyet kapott a fényképezés 
is – nem dagerrotípiákat készített, hanem kalotípiákat és nedves kollodiumos 
eljárást is használt. Elsősorban a műtermi portréknál váltott médiumot, már 
nem rajzolta, hanem mechanikus módszerrel sokszorosította az arcmásokat. Vi-
lághírét és román fotográfusi hírnevét azonban nem annyira a tucatszámra ké-
szülő portréknak köszönheti, hanem várospanorámáinak és háborús fotóinak. 

A. I. Cuza és Elena Cuza műtermi portréi 1864 körül. Forrás: Románia Nemzeti Könyvtára / 
Europeana gyűjtemény. Elena Cuza portréját litografálta is, valamint tusrajzot is készített 

róla, amelyet a román Nemzeti Művészeti Múzeum őriz
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1859–1862 között készült el egy jelentős Bukarest-album Elena Cuza hercegnő 
számára, hogy az jobban megismerhesse a román vidéket, majd 1866-ban Romá-
nia címmel adott ki albumot. Mindkét munka a Kelet kapujának számító, balkáni 
főváros jellegzetes világát tárja fel: a kolostorokat, fogadókat, rég elbontott főúri 
épületeket, melyeknek nyoma sincs már a posztszocialista városban.

Hadifényképészként két háborúban is tevékenykedett, a krími háború dunai 
frontján, ebből összeállított egy 200 db-os albumot, és kivitte az 1855-ös párizsi 
világkiállításra, így tett szert nemzetközi hírnévre. Európa első modern háború-
ja volt ez harci technika tekintetében, Szathmári pedig ennek a háborúnak az 
egyik első fényképésze. Mai szemmel kevésbé akciódúsak ezek a fotók, hiszen 
az expozíciós idő túl nagy volt, hogy a harcok dinamikáját megörökítse, ezért 
főként a tábor, az  állomásozó katonák, felszerelések jelennek meg a képeken. 
Majd 65 éves korában a függetlenségi háborút is dokumentálta (1877–78), ezek 
a képek megjelentek nyugati lapokban. Laborként és szállásként egy speciális 
szekeret használt, ezzel járta be a harcok helyszínét, ahol nyelvtudásával és dip-
lomáciai érzékével tudott érvényesülni. Ekkor Carol Davilă doktor egészségügyi 
alakulatához tartozott, akárcsak a háború képi megörökítésére felkért többi mű-
vész: Nicolae Grigorescu, Sava Henția, G. D. Mirea is.

Manuc fogadója és lakatos cigányok. Fényképek az Elena Cuzának összeállított 
Románia-albumból, 1860 körül. Mérete: 115×95 mm. 

Forrás: Román Akadémia könyvtára / FI 66288 / FI 66293.
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1855-ben a párizsi világkiállításon a krími háború fényképeit bemutató fes-
tőt így méltatta a Le Matin: „Szathmári Pap Károly festővé lett, mert szerette a 
művészetet, s fényképésszé, mivel igazi festő volt”. Ez az idézet jól érzékelteti azt 
a hibriditást, ami a fényképészet megjelenésével felbukkant a kor médiumgya-
korlataiban. A fotográfi a formailag és tartalmilag is a festészet örököse, feltalá-
lásakor inkább spontán módon követi a festészeti mintákat, később, a 20. század 
fordulóján tudatosan is felvállalják ezt a kapcsolatot a piktorialista stílus követői 
a fénykép művészeti státusáért való harcban. A festészet számára is termékeny 
volt a kapcsolat, kivéve a portréfestészetből megélő festők alatt megingó pia-
cot. Szathmári pályáján fontos szerepe volt még a litográfi ának, ez kőbe vésett 
rajz volt, amit mechanikusan sokszorosítani lehetett, mondhatni előfutára volt 
a fénykép mechanikusan rögzített és mechanikusan reprodukált képiségének. 
Szathmári Pap Károlyra leginkább a festő-fényképész mesterségi besorolás illik, 
hiszen termékenyen tudta használni mindenik médiumot, helyi szinten a román 

Szathmári Pap Károly, a kor gyakorlatának megfelelően, műtermi fotóit előre nyomtatott 
kartonokra ragasztotta rá, amelyen cégére látható és hivatalos címei is olvashatók.

Forrás: Erdélyi Fotográfi a Múzeumért Egyesület, Csíkszereda
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festészet megújítójaként, az akvarelltechnika meghonosítójaként tartják számon, 
illetve a román fényképezés úttörőjeként.

Kolozsvári származása, korai művészi neveltetetése helyi iskolákban, vala-
mint a bemutatott arcképcsarnok és Erdély-album a helyi kultúra hősévé, példa-
képévé is avanzsálja, munkásságában a nemzetközi és a lokális összeér. 1844-ben 
egy levelében írta Szathmári: „bárha a czudar Kolozsvárt még soha látni sem 
kívánom, de hazámat mégis imádom”. Kudarcai miatt haragudott szülővárosára, 
azonban ez az érzés nem volt tartós. Nemzetközi elismertségű művészként oly-
kor hazatért, és részt próbált venni a város kulturális vérkeringésében: 1857-ben 
felajánlotta jelentős képgyűjteményét az Erdélyi Múzeumnak, amelynek megala-
kulásakor múzeumőri tisztségre is pályázott. 1874-ben európai körútra indult, 
de a londoni kiállításra szánt képeit elsőként Kolozsváron mutatta be, a kiállítás 
egyhónapos nyitvatartása alatt pedig a városban tartózkodott és megrendelésre 
festett. Az a fajta vizuális kultúra, amit Szathmári Pap Károly képviselt, akkor 
még Kolozsváron gyerekcipőben járt, de a nemzetközi színvonalú alkotó pályájá-
nak Kolozsvár mindenképp meghatározó állomása volt.
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Januárban egy 175 éves régi sírkőre irányítjuk a fi gyelmet, mely Havadi 
Máté Izsák (1769–1847) és felesége, Nagybatzoni Nagy Zsuzsánna (†1845) 
emlékét örökítette meg. Sajnos a legömbölyített fejezetű, keretes hasáb ala-

kú kőnek mára csak a fényképe ismert. A felirat fölött az ácsszerszámok egész 
gyűjteménye (körző, fűrész, vinklivas stb.) volt kifaragva. A házaspár igen szép 
kort ért meg. Íme a régi felirat: „Nagy Botzoni Nagy Susánna / Kolosvári 
Polgár és Áts Mester / Havadi Idősbb Máté Isáknak / 54 Évekig Hiv 
Élett Társa / SzÜletett Augusztus 22dikén 1773ban / Meg Holt OCtober 
27dikén 1845ben * a felieb meg irt felesége / nagy susánna hallála uttán / 
14 – holnapok fogytán a hallál / el szolitá néhai idösbb havadi / Máté 
Isák Uramat életének / 78ik év 1847be hozá jöve sirjá- / ban is társa 
leve.” A 72 éves korában elhunyt asszony tehát 54 évig volt az ácsmester fér-
je, amiből kiszámítható, hogy az akkori szokások szerint 18 éves korában ment 
férjhez, 1791 táján. A férj 1847 legelején halhatott meg, hogy szűken kiteljék a 
14 hónap. Ő 1769-ben születhetett, tehát négy évvel volt idősebb feleségénél. 
A felirat „helyesírása” teljes bizonytalanságot árul el.

Január 15-én lesz Traub Vil-
mos (1897–1964) szívgyógyász 
125. születésnapja. Egykor a vá-
ros legismertebb orvosai közé 
tartozott, s özvegye, Szabó Mária 
Életemet a polgári emberjegyben 
igyekeztem megvalósítani cím-
mel megírta fi ktív önéletrajzát 
(Székelyföld, 2005, 89–119.). Egy 
Szeben környéki szász faluban 
született, a  marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégiumban tanult, 
majd orvosi tanulmányait Kolozs-
várt kezdte s a pozsonyi német 
egyetemen fejezte be. Öt évig 
erdélyi falvakban körorvos, az-
tán bécsi és berlini szakosodás 
után 1931-ben az Unió utcában 
szív- és tüdőgyógyászati magán-
rendelőt nyit. 1932-ben kezdődik 
négy évig tartó házassága Thury 
Zsuzsa írónővel, aki e kapcsolatot 
önéletrajzi regényben örökíti meg 
(Barátok és ellenfelek. Budapest, 
1979). A 30-as évek végétől a He-
gedüs Sándor utcában működik 
kis szanatóriuma. Mentesítik a 
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munkaszolgálat alól, de megvonják működési engedélyét. 1948-ban átesik egy 
szívinfarktuson, fél év alatt annyira felépül, hogy tovább rendelhet, s miután 
1959-ben bezárják magánrendelőjét, a Fizetéses Poliklinika keretében dolgozik. 
Bár kórházi szolgálatot nem vállalt, a Paul Ehrlich Orvosegyesületben alelnökké 

választották. A neológ zsidó temető-
ben egy derékba tört terebélyes, lom-
bos fa szobrászati ábrázolása látható 
sírja felett.

Január 26-án id. Cseh Gusz táv
(1900–1972) grafi kusművésznek lesz 
a félszázados elhalálozási évforduló-
ja. Kolozsvárt született és tanult még 
Böhm családnévvel. Főleg a reklám-
grafi kában szakosodott. 1949-től a 
Ion Andreescu Képzőművészeti Inté-
zetben díszítőrajzot tanított. Számos 
plakátot, folyóiratfejlécet, ex librist 
tervezett. Saját betűtípust dolgozott 
ki. Műveivel 1924-től több kiállítá-
son szerepelt. A betű történetéről és 
tervezéséről írott könyve 1973-ban 
román fordításban jelent meg. Fiával, 
ifj. Cseh Gusztáv grafi kussal közös 
sírja a II. B parcellában található.

Január 31-én Tompa János
(1866–1922) orvos száz évvel ezelőtti 
halála érdemel fi gyelmet. Kolozsvárt 
született, s református létére az itte-
ni Unitárius Kollégiumban szerzett 
érettségi diplomát 1885-ben. Beirat-
kozott a kolozsvári egyetem orvosi ka-
rára, 1890-ben védte meg disszertáci-
óját. 1895-től városi tiszti orvosként 
helyezkedik el, 1911-ben tiszteletbeli 
főorvosi címet kap. Az  EME  Orvosi 
Szakosztályában is tevékenykedik. 
1906-ban őt választják az Unitári-
us Kollégium iskolaorvosául, s  így ő 
tanítja az egészségtant is. A  Kertek 
parcellában, a Korbuly-kripta mögött 
van körülkerített sírhelye.

Gaal György
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Egy januári délelőttön

bizonytalanul szegődtem volna nyomodba; nem akartalak volna megszólíta-
ni, és tulajdonképpen követni sem: pusztán csak gyönyörködni öntudatlan ele-
ganciádban. Lépteimet egy kevéssé ismert titkosszolgálat ügynöke követte volna. 
Az ügynököt pedig egy másik szervezet nyomozója.

A nyomozót saját felesége figyelte volna távolabbról: féltékenységi rohamoktól 
gyötört, idegbeteg asszony, olyan, akire állandóan egy ápolónak kell fölvigyáznia.

Ez után az ápoló után loholt volna egy cigánykölyök: rágógumit kunyerálva tőle.

Nehézkes léptekkel indult volna a kölyök után az anyja, hogy istenesen elfe-
nekelje, valami korábbi csiszlikségért.

A cigányasszony valójában kém lett volna; összekötője, egy magasrangú dip-
lomata, épp fölbukkant volna a sarkon, hogy – úgymond – jósoltasson a tenyeré-
ből. Közömbös arccal indult volna abba az irányba, amerre az asszony.

A diplomatát testőrök és kémelhárítók követték volna.

Az  egyik kémelhárító véletlenül tilosban hagyta volna parkolni a kocsiját, 
mikor a diplomata nyomába eredt.

Egy mit sem sejtő közlekedési rendőr indult volna a kémelhárító után, hogy 
elcsípje és megbírságolja.

A milicista szeretője ekkor bukkant föl a sarkon – ekkor bukkant volna föl 
– könnyű léptekkel szaladva kedvese után, aki a kémelhárítót követte, az pedig 
a diplomatát, amaz a cigányasszonyt; a cigányasszony a kölykét, a  kölyök az 
ápolót, az ápoló a beteg feleséget, a feleség a detektívet, a detektív az ügynököt, 
az ügynök engem, én pedig – tudod – téged.

A milicista kedvesét iskolából ellógott suhancok követték volna, őértük vi-
szont az osztályfőnök szalasztotta volna el két társukat; és így tovább, ez mind 
így ment volna tovább.

Egy szó mint száz: ezen a délelőttön érthetetlen zsongás, titokzatos mozgo-
lódás támadt volna az utcákon, s  az egész megbolydult város a te öntudatlan 
lépteidet követte volna öntudatlanul.
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Killyéni András

A kolozsvári korcsolyapavilon és mulató 
megálmodója: Pákey Lajos

„Mindez azonban csak úgy mellesleg legyen itt mondva, hogy ez egyszer 
őszinte, hátsó gondolat nélküli elismerést szavazzunk – Pákey Lajos városi tiszt. 
főmérnök úrnak.

Ez a zseniális ember egy epochát fog teremteni Kolozsvár építészete történe-
tében.

Még eddig minden művén, még olyan aprón is, a mit csinált, ott van a poéta 
lelkű, Isten kegyelméből való művész inspirációja.

Ezt az új kioszkot is ő tervelte.
Fantáziája, tudománya, ízlése, minden, minden, egy szegény város pénztelen 

Wertheim-kasszájának a szűk négy fala közé volt bezárva.
És ő ebben a szűk keretben, ezekkel a kicsinyes eszközökkel – remekművet 

alkotott.” (Kolozsvár, 1897. június 9.)

Pákey Lajos (Kolozsvár, 1853. március 1–Kolozsvár, 1921. március 22.) Kolozs-
vár kiemelkedő építésze volt. Tanulmányait a kolozsvári Unitárius Kollégiumban 
kezdte, majd 1876-ban Budapesten és Münchenben folytatta. Bécsben báró Han-
sen egyetemén tanult, és itt végezte gyakornoki éveit. Közben részt vett a bé-
csi Parlament épületének tervezésében és kivitelezésében. 1880-ban szülővárosa 
meghívta a város főépítészének. Több tucat középületet, templomot és családi 
villát tervezett Erdély-szerte, főbb művei Kolozsvárott az Unitárius Kollégium, 
a New York Szálló, továbbá a Mátyás-szobor talapzata. A mezőzáhi Ugron-kastély, 
a dicsőszentmártoni, székelyudvarhelyi, magyarsárosi és bölöni unitárius templo-
mok ugyancsak az ő tervei alapján épültek. A kor sportot, illetve szabadidős tevé-
kenységeket szerető közönsége a sétatéri tó körüli épületek tervezését és kivitele-
zését értékelte igazán nagyra, amely azóta is meghatározza a Sétatér arculatát.

A korcsolyapavilon és a kioszk

A kolozsvári korcsolyaélet központja közel száz éven keresztül a sétatéri tó 
volt. Az 1870-es évek elején alapított Kolozsvári Korcsolyázó Egylet (KKE) 1873-
től bérelte a tavat, rendszeres korcsolyázást biztosítva, versenyeket és korcsolya-
ünnepélyeket szervezve itt.

A sétatéri tó partján található a gyönyörű korcsolyapavilon. Sajnos mára tör-
ténete feledésbe merült, és vendéglőként használják, holott hosszú időn keresztül 
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a korcsolyázást szolgálta, a korcsolyázók kényelmét biztosította. 1896-ban épült 
fel, hosszas készülődések után, a korcsolyázó egylet óriási anyagi befektetésének 
köszönhetően. Akárcsak a mulató (ma kaszinó néven ismert), mely szintén Pákey 
Lajos terve szerint készült.

A KKE hosszas előkészületek után 1894-ben döntötte el, hogy egy korszerű 
korcsolyapavilont, illetve egy mulatót építtet a sétatéri tó partjára. Első lépés-
ként 1894-ben megnagyobbították a tavat. 1895-ben a városi tanács kiírta a pá-
lyázatot egy díszes korcsolyacsarnok és egy mulató felépítésére. A nyertes terv 
Debreczeni Balázs építészé volt, aki egy svájci stílusú, 30 méter hosszú, 9 méter 
széles cukrászdát tervezett, melynek két bástyája és két tornya lett volna. A cuk-
rászda csarnokában 300 személy fért volna el, ezen kívül 250 személy a kinti 
teraszon. Az épület építkezési költségét 24 800 forint értében határozták meg. 
Az építkezés feltétele az volt, hogy a korcsolyapavilont be kell fejezni 1895. nov-
ember 1-re, a kioszk pedig be kell legyen fedve ugyanaddig.

Az építkezés késett a kor bürokráciája miatt: hiába írta ki a város a pályázatot, 
hirdetett győztest, a város törvényhatósági bizottsága pedig határozatot hozott az 
építkezésekre, ezt a határozatot fel kellett terjeszteni a belügy-, majd a kereske-
delmi minisztériumba. 1896 elején viszont rossz híreket közölt a helyi sajtó.

„A Kolozsvárt felépítendő sétatéri pavilion terveit a belügyminiszter visszaküldte 
a városnak és több megjegyzést téve, a tervek teljes átalakítását kívánta. A miniszter 
leiratát tegnap a sétatéri-bizottság vette tárgyalás alá, s az a mérnöki hivatal által 
időközben átjavított terveket elfogadásra ajánlja.” (Kolozsvár, 1896. január 16.)

Nem csoda, hogy a terv hamarosan elavult, 1896 júliusában pedig újabb pályá-
zatot írtak ki. A megoldást ekkor már Pákey Lajos szolgálta, akinek tervét felterjesz-
tették a kormány jóváhagyására. Az új pályázat feltétele az épületek felépítése volt 
még 1896 folyamán. Mint építtető hárman pályáztak: Reményik Lajos, Endstrasser 
Benedek és Hirschfeld Lajos építészek. A győztes pályázat a Reményiké lett, aki 
vállalta a két épület felépítését 54 179 forint 95 krajcár összegből.
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„A Pákey Lajos rajzai szerint el is fogadták tegnap a terveket, melyek kivite-
lével a sétatér igazi modern tetszetős, sőt szép épületekhez jut…” – jegyezte fel a 
Kolozsvár újságírója 1896. április 30-i számában.

A város 40 000 forintot folyósított az építkezésre, az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület pedig 26 000 forint kölcsönt adott 15 évre, évi 5%-os kamat 
mellett. A korcsolyapavilont a tó partján, a mulatót pedig a sziget és a fősétányok 
között építették föl. A mulató tervezésekor Pákeyt a Potsdam melletti Sanssouci-
kastély ihlette. A kaszinó bejáratához díszes, mitológiai alakok szobrával díszí-
tett szökőkutat emeltek 1897-ben.

Munkássága akkor is osztatlan sikert aratott, amikor Kolozsváron igen kevés 
esemény mondhatta el magáról, hogy a polgárok nagyobb része felkarolta és 
értékelte kimenetelét, kivitelezését. Ám a sétatéri munkálatok az elkövetkező 
százhúsz évet is meghatározták. Bár az épületek rendeltetése többször változott, 
állaga nemegyszer igen megromlott, azonban felújításokra került sor, a tó és kör-
nyéke pedig ma is a város egyik ékköve.

„Ebben a kioszkban már akkor kezdettem gyönyörködni, mikor alig dugta ki fe-
jét a földből. Valami olyan vonalát láttam a fundamentális kontúroknak, a mi a Ko-
lozsvárt felkapott kaszárnya stílussal ellenkezett. Az apósommal akkor vesztem ösz-
sze először komolyabban, mikor a süveg-alakú tetőzetet pléhezék s ő lekritizálta.

Végre azután pünkösd szombatján az összes ellenfeleim felett teljes diadalt 
arattam.

Mikor elvittem őket a zenepavilon tájára s bemutattam nekik azt a panorámát, 
a mit a pompás eff ektussal elhelyezett gázlángokkal megvilágított czukor-szerű 
épület a setét háttérre rajzolt: beadták a derekukat tökéletesen és elismerték, 
hogy a kolozsvári tanácstól is kitelik valami, a mit nem lehet szidni.” (Kolozsvár, 
1897. június 9.)
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 Gerentsér László

Dr. Gerentsér László (Szeged, 1873. 
január 16–Budapest, 1942. január 2.) 
atléta, vívó, sportszakíró, 1907-től a 
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club meg-
hívására az egyesület vívómestere és 
testnevelő tanára, 1914-től pedig test-
nevelési igazgatója volt. 1923-ban vo-
nult nyugalomba. 1911-ben jelent meg 
főműve, az  Atlétika, emellett a vívás 
történetét is megírta.

1900-ban a kolozsvári egyetemre 
érkezett Gerentsér László vívómester. 
A  megbízható, országosan elismert 
szakember, a vívás és atlétika kiváló is-
merője, híres volt arról, hogy nemcsak 
tanított, de közben maga is folytonosan 
tanult. Aprólékos és pontos, a  sportot 
tudományként kezelte. Atlétika- és vívó-
szakkönyveit mindmáig számontartja 
a szakirodalom, ezek óriási értéket 
képviselnek.

„Már mint athléta szorgalmasan ví-
vogatott a téli időszakban, a  modern 
olasz vívórendszer elsajátítását azonban 

csak 1898-ban, Toricelli mester vezetése mellett kezdte meg. Nagy sporttehetsé-
ge itt bontakozott ki a maga egészében és rövid néhány év alatt olyan hatalmas 
gyakorlati és elméleti ismeretekre tett szert a vívás terén, hogy 1900-ban barátai 
ösztönzésére hivatásos vívómesterré lett és a kolozsvári egyetemen megkezdte az 
új iskola tanítását.” (Nemzeti Sport, 1910. április 2.)

Gerentsér kiváló atléta volt, 1896-ban a kontinens legjobb rövidtávfutói közt 
tartották számon. Kolozsvári munkájának eredményei hamar meglátszottak: iga-
zi pedagógusként maga köré gyűjtötte a vívás szerelmeseit.

Vermes és Gerentsér is belátta, hogy Kolozsváron az egyetemi ifjúságot egy 
sportegyesületbe kell egyesíteni, s  angol módra megteremteni nekik a sporto-
lás feltételeit: azokat a kereteket, amelyekben az ifjúság önmaga szervezkedhet 
és sportolhat. És nemcsak látta, hanem hangoztatta is, majd 1901-ben nagysza-
bású főiskolás versenyt is szerveztek, hogy az illetékesek fi gyelmét felkeltsék. 
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Ám erőfeszítéseik ellenére sem sikerült kiharcolni Magyarország harmadik egye-
temi klubjának a megalapítását.

Mikor már úgy tűnt, hogy az egyetemi sportegyesület csírája nem hajt ki Ko-
lozsváron, ez a mozgalom egy nem várt löketet kapott. 1902. október 12-én fel-
avatták a város főterén Mátyás király lovas szobrát, Fadrusz János monumentális 
művét. A Kolozsvári Egyetemi Kör a művész tiszteletére díszvacsorát rendezett, 
ahol felszólalt a szobrász is, és nagy meglepetésre a sport jelentőségét emelte ki. 
Ez a beszéd pedig kiváltotta az egyetemi egyesület megalakulását!

Fadrusz beszéde mozgósította az ifjúságot és meghatotta az egyetem veze-
tőségét is, amely így elkötelezett lett az ügy mellett, és hamarosan hivatalosan 
felterjesztette a kormányhoz a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club (KEAC) ala-
pítása érdekében az egyesületi alapszabályokat. Schilling Lajos rektor is nagy 
reményeket fűzött az új egyesülethez.

„A most alakuló Athletikai Club, amely hivatva lesz ifjaink testi épségét vé-
deni, kifejleszteni s ezzel biztosítani lelki világuk derékségét is.” (Az egyetem, 
1903/1.)

Folytatása a 335. oldalon.
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Megemlékezés Angi Istvánról

„Péntek reggel, életének 87. évében Kolozsváron elhunyt dr. Angi István ze-
neesztéta, zenekritikus, publicista, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia 
nyugalmazott professzora.”

A mellbevágó hírt november 20-án közölte Facebook-oldalán a zeneakadé-
mia. A Maszol portálján olvastam. Mélységesen elszomorított. Hosszú hallgatás 
után, tíz nappal azelőtt írtam neki levelet, amiben sűrű bocsánatkérésekkel két 
tanulmányomat küldtem el véleményezésre. Rögtön válaszolt rá: „Megkaptam és 
ki is másoltam mindkét írásodat. El is fogom olvasni. Addig is ölelés és legjobb 
kívánságok, István bácsikádtól.”

Mentem volna Kolozsvárra, de már nem volt kihez. A kolozsmonostori Kálvá-
ria-templom udvarán tartott búcsúztató szertartáson fejet hajtottam földi hamvai 
előtt. Mert eljött az idő, amikor el kellett válni tőle, belenyugodni Isten akaratá-
ba, szembenézve a visszafordíthatatlan idővel, elengedni, megőrizve nem felejte-
ni a tisztelt és szeretett atyai barátot, a szakmai pályámat elindító és végigkövető 
mentoromat.

Reálgimnáziumi érettségi után felvételiztem 1967-ben a kolozsvári Gheorghe 
Dima Zenekonzervatórium pedagógia szakára. Két év múlva versenyvizsgával 
„átigazoltam” a frissen megalakult zenetudományi szakra, ahol az intézmény 
legkiválóbb professzorai oktatták a kis létszámú csoportot. Magyar kollégáimmal 
dr. Angi István kora reggeli zeneesztétika kurzusára jártunk. Ruganyos léptek-
kel, hóna alatt könyvekkel teli aktatáskával érkezett, és derűs mosollyal, lendü-
letesen belevágott az aznapi témába.

Aki a lélek szemével lát, az nem fél látni. A Tanár úr ilyen szemekkel nézett a 
világra: elfogadó és megértő tekintettel, közelre és távolra egyaránt. Mert tudva 
tudta, hogy a nagy arénában, az emberi játszmák, a drámai élethelyzetek hátte-
rében, a látszat és valóság között szüntelen feszültség munkál. A szép maszk nem 
ritkán rút belsőt takar, az ott neszező „fenséges–alantas”, a „tragikus–komikus” 
egymást metsző, taszító vagy vonzó erővel hat. De mert ritkán fordulnak elő 
vegytisztán, ezek a kulcsszavak „egy bátor retorikai fordulattal felcserélhető-
ek”. A képernyő kommunikációs műfaját, a  tévéfilmet elemző könyvemhez írt 
utószóban is erre hivatkozva játszott el az „izgalom, játék, tudomány, kaland tü-
körfordításával”. „Mert az olvasmány élményében az izgalom játéka és a kaland 
tudománya a tudomány kalandjává és a játék izgalmává fokozódik, ahogyan a 
jó könyvekkel történni szokott, végigolvasása előtt nem szívesen válik meg tőle 
felbuzdult befogadója.”

Bennünket, tanítványokat elkápráztatott az esztétikai kategóriák rendsze-
rére épített kurzusaival, és mi tagadás, be kellett ismernünk, hogy fényévekre 
vagyunk attól az elképesztő tudástól, amit szavaival, gondolataival, a  művé-
szetek és a filozófia területéről hozott példákkal érzékletesen próbált belénk 
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táplálni. Az esztétikatudomány határa-
it feszegette, és az alapvető ismeretek 
elsajátítása után biztatta diákjait a ka-
landokkal járó, izgalmas kutatómunka 
megtapasztalására.

Az  RTV kolozsvári magyar nyelvű 
tévéadásában, az  Orbán Katalin emlék-
műsorában bejátszott archív felvételen 
erről is beszélt a jövő (zene)tudósoknak: 
„A  gondolkodás pontosan egy kaland. 
A kettő egy olyan csomagban van ebben 
a mondatban, amely kihívás, vagyis ha 
gondolkodol, akkor – annak idején már 
megmondta Descartes – vagy. Tehát olyan 
gondolatra van szükséged, amely a tied, 

amely belőled származik, és ez kalandra késztet. Azért a gondolatért felelni kell, azt 
a gondolatot tovább kell vinni, azt ki kell fejleszteni és rá kell bízni az utókorra.”

Sokoldalú, elmélyült képzést kaptunk a zene(tudomány) mellett a társművé-
szetek, a szociológia és pszichológia terén is. Licencvizsgámra a zeneszociológiai 
dolgozatot a Tanár úr irányításával írhattam. Elővettem és belelapoztam a meg-
sárgult kéziratba, hogy megbizonyosodjam róla: az interdiszciplináris módszerrel 
való elemzés, a sokszínű és többértelmű kötődések iránti vonzódásom valóban 
az esztétika kurzusán alapozódott meg, Amikor három évtized elteltével meg-
kértem szövegszemiotikai tanulmánykötetem véleményezésére, válaszlevelében 
megerősítette ezt a felismerést. „Valóban, már indulásában benne rejlett későbbi, 
kitartó érdeklődése, a (nemcsak) zenei üzenetek esztétikai értékei felé. Szerepe 
az alapértékek folyamatbeli megragadásában csúcsosodott ki.” Több generáció-
nyi doktorjelölt dolgozatát irányította, csiszolta. Én arra kértem, hozzátéve, hogy 
remélem, nem ábrándítom ki, legyen egyik opponensem a bukaresti védésen, 
ami nem kevés időt és fáradságot jelentett számára.

„Katalinka, íme, a referátum. Ezt Neked küldöm ajándékba. Mielőtt „kihúz-
nám” két példányba, még persze átnézem, s  csak azután teszem útra. Fogadd 
szeretettel! Jómagam most vasárnap estig eltűnök, csak azután hívjál. Persze 
e-mail addig is jöhet. Pá, A. P.” (2009. szeptember 18.)

Angi István az élmény erejével tanított bennünket, „srácokat”, ahogyan tanít-
ványait nevezte. Zenetanítás és esztétikai élmény című írásából idézem ezt az ideillő 
gondolatsort: „Ígéretesnek mutatkozik ugyanannak az esztétikai értéknek párhu-
zamos bemutatása több művészeti ágban. A fenséges esetében, mondjuk, Beetho-
ven hatodik szimfóniájának (Pastorale) ún. viharjelenetét meghallgattathatjuk, 
teszem azt El Greco Vihar Toledo felett c. festményének bemutatásával társítva. 
Találó ugyanakkor J. Becher költői analízisét is – bár részleteiben – felolvasni.”

Nem szakadt meg a kapcsolatunk az egyetem után sem. Amikor már Buka-
restből jöttem Kolozsvárra, s amíg élt még legjobb barátja, a fi lozófus Bretter 

Angi István (1933–2020)
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György, korának legmarkánsabb gondolkodója, leültek velem egy kávé melletti 
beszélgetésre, ahol sziporkázó párbeszédeiket hallgathattam. Fontos volt számá-
ra a tevékeny, eredményeket felmutató végzettek életpályájának követése. S mi 
boldogan zarándokoltunk mentorunkhoz, utolsó percig barátunkhoz, tanácsért, 
(kölcsön)könyvért, otthonába is, mintha hazamentünk volna. Tíz évig, amíg Ko-
lozsváron a BBTE újságírás és média szakán tanítottam, gyakran találkoztunk. 
Minden érdekelte, filmes munkáim, terveim, figyelt, és előítélet-mentesen tu-
dott a legvadabb ötletekhez viszonyulni. Egy ilyen alkalommal terelődött a szó 
moszkvai tanulmányi éveire, a Lomonoszov Egyetemen. Első ízben mesélt azok-
ról a varázslatos zenedélutánokról, ahol a hatvanas évek világhírű előadóművé-
szei találkoztak egy magánházban. A doktori tézisét irányító, svéd származású 
kantiánus filozófus, V. F. Aszmusz Moszkvától 50 km-re levő dácsájában voltak 
a szovjet éra másként gondolkozó művészeinek, értelmiségieknek – vélhetően 
megfigyelt – találkozói. Itt ismerte meg Msztyiszlav Leopoldovics Rosztropo-
vics gordonkaművészt, feleségét, Galina Visnyevszkajat, a Bolsoj Színház vezető 
énekesnőjét, David Ojsztrah hegedűművészt, Szvjatoszlav Richtert, a 20. század 
egyik legnagyobb zongoristáját. Aszmusz professzor kitűnő zongorista is lehetett, 
ha négykezesre Haydn-szimfóniát játszott Richterrel. Élmény volt hallgatni ezzel 
kapcsolatos emlékeit, s mert nem volt mire rögzítsem, utólag úgy éreztem, adósa 
maradtam a ki nem beszélt téma felvételével. Reméltem, nem csak nekem mond-
ta el ezt, és valahol még rábukkanok az ott eltöltött évek egész életére mélyen 
ható emlékeire. Angi István Földes László irodalomkritikusnak, a  zenekonzer-
vatórium esztétikatanárának tanácsára jelentkezett doktorálni, és Lipcse helyett 
Moszkvát kapta.

„Később megtudtam, hogy a sors helyettem jól döntött, mert Lipcsében koc-
kafejű proletkultos professzorok voltak, és ezektől megszabadultam. Moszkvában 
a professzorom megkérdezte tőlem: »A kolléga úr politikai karriert akar csinálni, 
vagy szakmát?« Azt válaszoltam, hogy szakmát szeretnék, mire közölte, hogy ez 
esetben jó helyen járok, mert ő mensevik. Olyan politikát, művészetet és kultúrát 
terjesztett, amit a bolsevikek nem vettek komolyan és nem fogadtak szeretettel. 
Aszmusz már a legelején mondta nekem: van egy Platón-kurzusom, arra elvárom 
(oroszul ez kemény meghívást jelent), és van egy általános filozófiai kurzusom, 
Bevezetés a marxizmus-leninizmusba címmel, erről pedig kitiltom.”

A Helikon irodalmi folyóirat 2011. szeptember 10-i számában találtam rá Hor-
váth Gizellának az idézett írására, ahol A művészi érték „arcai” címmel beszélge-
tést közölt Angi Istvánnal a moszkvai évekről. Ebből idézek alább.

„– Végül is az, ami elvezetett a mai tevékenységem felé: egyfelől a zene és a 
művészetek határtalan szeretete, másfelől a nagy érdeklődés a tudományok és a 
tudományokon túl a filozófia felé.

1963 és 1965 között voltam Moszkvában. Termékeny évek voltak, hiszen 
Moszkva egy világváros. Az összes nagyobb koncerten ott lehettem, nagyon sok 
művészt ismertem meg.

– V. F. Aszmusz volt a doktori tézised irányítója?
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– Igen. A tézisem címe: Zene és affektivitás. Aszmusz professzornak tetszett 
az „affektivitás” szó, mivel az oroszban nem létezett. Most már létezik, mert 
bevezették, horribile dictu az én kötetem alapján (utólag rám hivatkoznak: Angi 
bevezette az „affektivnoszty” terminust, amely, tudvalevőleg, potenciális érzel-
met jelent).”

Három évig volt aspiráns Moszkvában, ahol 1965-ben a Lomonoszov Egyetem 
– hiteles szemtanú szerint – zsúfolt dísztermében védte meg  filozófiai doktorá-
tusát. Tegyem hozzá: a legmagasabb minősítéssel, Magna cum laudeval. Itthon a 
Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban az  esztétika  tanáraként kezdett el ok-
tatni, 1979-ben professzori kinevezést kapott, 1976 és 1984 között pedig dékáni 
tisztséget viselt. A rendszerváltás után vendégtanárként oktatott több felsőfokú in-
tézményben, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Római Ka-
tolikus Teológia, Történelem és Filozófia Karán. Fontos szerepe volt a Református 
Tanárképző Kar kötelékében működő zenepedagógia szak elindításában. Éveken 
át tanított esztétikát a Partiumi Keresztény Egyetemen is. Nagyon szeretett taníta-
ni, diákjaitól tudományos érvekkel alátámasztott, gondolatiságában eredetiséget, 
nyelviségében minőséget tükröző munkát igényelt. Mélységesen elégedetlen volt, 
és visszaadta a dolgozatokat, ha az értékkritériumainak nem feleltek meg, akár-
hányszor, mindaddig, amíg sikerült a maximumot kihozni belőle. Összelopkodni, 
plagizálni nem lehetett, mert Angi Tanár úr betéve tudta a szakirodalmat.

Zenepublicisztikával 1967-ben jelentkezett, esztétikatörténeti cikksorozatát 
az Utunk közölte, de írásai rendszeresen jelentek meg a Korunk és a Hét folyó-
iratokban is. Gazdag életművet, önálló kötetekben lefektetett hatalmas elméleti 
tudást örökített a jövendő zenetudósokra.

Szakmai karrierjének elismeréseképpen 2020 júliusában a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjével tüntették ki. „Angi István iskolateremtő tanár volt. Ta-
nítványok hosszú sorát terelgette a tudományos munka vagy a tudatos, reflektált 
művészi pálya útján. Iskolateremtő tevékenysége azonban nem zárult be a zene-
akadémia keretei közé. óráinak országszerte híre volt” – mondta laudációjában 
a díjátadón egyik volt tanítványa, Gábor Csilla egyetemi tanár, akadémikus.

Nagy űrt hagyott maga után azzal, hogy visszatért a Teremtőhöz, a számára 
ismerős világba. Ő itt is az a szeretetre méltó lélekember volt, aki derűs lényével 
a mindenben fellelhető szépséget látta és a szférák zenéjét hallotta. Ahogy egy 
késő estébe nyúló beszélgetésünkön, az  emberiség felemelkedésére utat nyitó 
C-dúr hármashangzatot elemezve, kikötöttünk Bartók halhatatlan operájánál, 
a férfilélek mélyén, az ötödik dimenzióra nyíló ajtón beáramló „fényakkordra”.

Sem időhöz, sem térhez, sem anyaghoz nem kötődik már. Ahogy írta egyszer, 
egy hosszabb hallgatás után: „bizony elmaradtunk egymástól – panaszolom a 
nótával”. A remélt viszontlátásig szeretettel köszönöm, öregedő (de nem vénülő) 
mentoromnak az életre szóló, szívből jövő eszméket. Testednek békés pihenést. 
A Léleknek bejegyzését az Élet nagykönyvébe.

Simonffy Katalin
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Kis-Magura–Havas-bükke–
Medve-gerinc

Közületek bizonyára már sokan hallottak a Szelicse fölé 
magasló Kis-Maguráról, amely a Feleki-gerinc legnyugatibb 
csúcsa. Kopár, kúp alakú formájáról összetéveszthetetlen 
más csúcsokkal, számos Kolozsvár környéki magaslati pontról tökéletesen látható. 
Túránk során nemcsak a Kis-Magurát hódítjuk meg, hanem a tőle északnyugat-
ra lévő Havas-bükkét is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Gyalui-havasokra és 
Magyarfenesre, végezetül pedig a Medve-gerincen haladva, egy gyönyörű erdei úton 
jutunk el Szászfenesig, beereszkedve a Leányvár lakónegyedbe. Mivel nem körtúráról 
van szó, javasoljuk a tömegközlekedéses megközelítést. Szelicse határáig a Csürülyébe 
tartó M16-os buszjárattal juthatunk el a Román Opera melletti megállóból, vissza-
fele pedig a Leányvár lakónegyedből induló M21-es, illetve M26-os buszok egyikével 
utazhatunk Kolozsvárig. A  túra lejárását minden évszakban javasoljuk, viszont a 
Kis-Magura télen a leglátványosabb. Kellemes időtöltést kívánunk nektek.

A nyomvonal alapján a túra kiindulási pontjához közeledve (1) jelezhetjük 
a buszsofőrnek, hogy le fogunk szállni, ugyanis nincs hivatalos buszmegálló 
Szelicse falu határában. Miután leszállunk, átkelünk az úton, és elindulunk felfe-
le a bal oldali úton, amely az állatsimogató (Moara de vânt szabadidő-park) felé 
vezet. Körülbelül 400 m után balra megpillantunk egy útelágazást (2), amely 

az Árpád-csúcs felé vezet, 
mi viszont haladunk tovább 
előre az aszfaltozott úton. 
Még 200 m, és egy jelölet-
len, kissé nehezen kivehető 
csapáson betérünk jobbra 
az erdőbe (3) egy fenyves 
alatt. Nagyjából 400 m-en 
keresztül a fenyves és egy 
drótkerítés között haladunk 
a kék sáv jelzést követve, 
majd nyílt terepre érünk, 
ahol megpillantjuk magunk 
előtt a Kis-Magurát. A  csú-
csig 700 m-t kell még gya-

logolnunk, az utolsó szakaszon lévő emelkedő viszont ne tántorítson el, hiszen a 
gyönyörű panoráma mindenért kárpótolni fog. A Kis-Magura csúcson (827 m) (4) 
fantasztikus kilátás fogad, tiszta időben még a Torockói-hegységet is láthatjuk, 

A hófedte Kis-Magura. Fotó: Kismihály Boglárka
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emellett a Gyalui-havasok vonulata, a Gorbó-gerinc, a szászfenesi Leányvár is fel-
tűnik előttünk, alattunk pedig Szelicse terül el. Kis pihenő után továbbhaladunk, 
majd a domb aljában gerincutunk leágazik balra a völgybe a szelicsei műút felé 
(5). Utunk során gyakran találkozunk a narancssárga vízszintes jelzéssel, amely 
a biciklisek útvonalát jelöli. Leérve a főútra eltérünk balra, és 750 m-t haladunk 
az aszfaltút szélén, majd az első utcán letérünk élesen jobbra (6). Körülbelül 
1,2 km-t haladunk a faluban következő pontunkig (7), ahol Szelicse határában 
a lovas farmnál jobbra betérünk az erdőbe egy fakitermelő úton. Hamarosan 
balra felfele kanyarodunk, és közel 300 m után az erdő szélére érünk (8), kike-
rülve ezzel a farmot és az őrző kutyákat. Innen jobbra tartunk a bal oldalunkon 
levő telek kerítése mentén haladva, majd enyhén balra kanyarodunk rátérve a 
Havas-bükke tető peremén vezető szekérútra. Nagyjából 950 m után elérkezünk 
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a tető szélén levő kilátóponthoz (760 m) (9), ahonnan ismét gyönyörű kilátás 
tárul elénk: balra a Torockói-hegység a Székelykővel, Ordaskővel, Vidalykővel 
és Bedellővel, majd a Gyalui-havasok a Bélavárával, Öreghavassal, Buszkáttal, 
Három Gergellyel, Testessel, Izsárral, a távolban pedig a Vlegyászát is megpil-
lanthatjuk. Alattunk jobbra Magyarfenes terül el. Visszafele útba ejtjük a csúcsot 
jelző követ (765 m) (10), a következő pontunknál (11) pedig letérünk az útról 
Szászfenes irányába.

Egy meredekebb ereszkedő után nagyjából 1 km-t megtéve az erdőben elér-
kezünk ahhoz a ponthoz (12), ahol a narancssárga vízszintes jelzésű út keresztez 
egy másikat. Innen, ha kinézünk balra, láthatjuk a Havas-bükke oldalát. A Med-
ve-gerinc erdei útján haladunk, majd 1,2 km után útelágazáshoz érünk (13), ahol 
a jobb oldali utat választjuk. 
850 m után balra térünk 
(14), elhagyjuk a jelzett utat, 
amely a kolozstótfalusi hágó 
és a Leányvár irányába ha-
lad tovább. A  következő út-
elágazásnál élesen letérünk 
balra (15), majd kevesebb 
mint 350 m után újra elága-
záshoz érünk (16), ahol egye-
nesen haladunk tovább, a bal 
oldali úton a Bükk-tető és 
Magyarfenes irányába lehet 
tartani. Nagyjából 1 km után 
újra útelágazáshoz érünk (17), a jobb oldalit választjuk és haladunk tovább az 
erdei úton nagyjából 750 m-t, míg ki nem érünk a nyílt terepre. Újonnan épült 
házak mellett haladunk el, majd egyre inkább elénk tárul a szászfenesi beton-
dzsungel. 800 m után megérkezünk túránk végpontjához, a Leányvár lakóne-
gyedi végállomáshoz (18), ahol felülünk az általunk választott buszra. Reméljük, 
maradandó élményekkel tértek vissza Kolozsvárra.

Kilátás a Havas-bükkéről. Fotó: Kismihály Boglárka

Túralejárás dátuma: 2021. március 25.
Túravezető: Pál Gyöngyi
Időjárás, terep: tiszta idő, havas terep
Útvonal hossza: 14 km
Teljes menetidő: 6 óra 44 perc
Mozgásidő: 4 óra 23 perc
Teljes szintemelkedés: 305 m
Teljes szintereszkedés: 627 m
Minimális tszfm.: 419 m
Maximális tszfm.: 830 m

Jelzések a Medve-gerinc erdei útján
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Marinálás

Egyfajta pácolási eljárás, neve (sale marina) utal a folyamat során használt 
sóra. A pác összeállításához használhatunk különféle savas kémhatású összete-
vőket: ecetet, citromlét, bort, melyekhez hozzáadunk fűszereket: fokhagymát, 
hagymát, babérlevelet, köménymagot, koriandermagot. Marinálással a húsokat 
omlósabbá, szaftosabbá, a salátákat és gyümölcsöket ízesebbé tehetjük.

Hozzávalók a pácléhez:
• 2 dl céklalé
• 2 ek citromlé
• 1 ek olívaolaj
• 1 tk fűszerkeverék: 

fokhagymapor, őrölt 
rozmaring, őrölt kö-
mény, só, bors

• 1 babérlevél

Céklalében 
marinált lazac

A céklalé kinyeréséhez kényelmesebb megoldás, ha reszelés helyett kockákra 
vágjuk és vízzel leturmixoljuk a céklát, majd átszűrjük. A pépes részre itt nincs 
szükségünk, azt felhasználhatjuk alma, murok hozzáadásával egy egészséges 
italturmixhoz. A marináláshoz olyan edényt válasszunk, amelyben a páclé tel-
jesen belepi a halszeleteket. Hagyjuk ebben a lében legkevesebb 3-4 órát, de ha 
lezárt fedelű edényben egy éjszakán át a hűtőszekrényben marináljuk e páclében 
a lazacot, még omlósabb lesz a húsa. Sütéskor helyezzük sütőpapíros tepsire a 
halszeleteket, és 20-25 perc alatt süssük meg őket.

Albert Bea



Másold a helyükre a formákat és a 
bennük lévő betűket, hogy kiderüljön, 

ki írta és mi a címe annak a mese-
könyvnek, amelyet lélekben növekedni 
képes, a látható és láthatatlan világok 

határán élő kis, öntörvényű lények 
népesítenek be. 
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A Koinónia Könyvkiadó két könyvét, azon kívül, hogy 
szerzőjük Kolozsváron él, az is összeköti, hogy alkotó-
juk számára első gyermekvers-, illetve mesekönyvek.

André Ferenc 2020-
ban verses mesét írt 
a koronavírusról… és néhány zokniról. 
Ha nem hallottál még róla, fejtsd meg 
a titkosírást, és megtudod a címét! 

Titkosírással írtunk le néhány szót: bús, nyak, csók, 
ver, új. Olvasd ki, mit írtunk az alábbi két sorba.
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VÍZSZINTES: 11. Fába vé-
ső 12. Előtag: nyolc 13. Pest 
megyei város 14. Muzul-
mán női viselet része 16. 
Csendes-óceáni szigetcso-
port 20. Vonalzóvég! 21. Két 
Árpád-házi királyunk neve 
22. Slatinai alumíniumüzem 
23. Algéria tartománya! 25. 
Hitvány, rossz ló 27. Tea-
szűrő része! 28. Köteléké-
től megszabadít 30. Patto-
gó hangot ad (mozgás, súr-
lódás közben) 32. Románi-
ai autójelzés 33. Január else-
je 35. Kendőfoszlány! 36. El-
némult hun! 37. Asztácium 
vegyjele 38. Ötórai ital 40. 
Középre dobál! 42. Fémpén-
zek 47. A spanyol trónörö-
kös hercegnő 49. Ráborul a 
széleire! 50. Becézett Attila 
51. Kanyar vége! 52. Számá-
ra 54. Ebben az évben

FÜGGŐLEGES: 1. Homlok, orr, száj és áll 
vonala oldalnézetből 2. Valamit kifogásoló, 
helytelenítő 3. Váltót igazoltató 4. À la … (a 
divatnak megfelelően, francia) 5. Észak-euró-
pai nép 6. Saját kezűleg (röv.) 7. Ruhát átala-
kító 8. Vajon alávaló? 9. Kisebb mértékben 
10. … lép (uralkodni kezd) 15. Forgalom-
ba kerül! 17. Menyasszony 24. Gabonafehér-
je, sikér 26. A máj váladéka 29. Lemezlovas 

(angol röv.) 31. Borsod megyei község 34. 
Vendéglői lap 36. Eddig ismeretlen részlet, 
tény 37. Határozott forma nélküli 39. Gyor-
san száradó, vízálló dekorációs festék 41. Kö-
zépre ívelé a labdát 43. Madridi futballklub 
44. Ütésre mély, tompa hangot ad 45. A tá-
volba 46. … Turner (rockénekesnő) 48. Kis-
sé relatív! 53. Végtelen kar! 54. Ez …, az … 
(mindkettő)

„Kolozsvárt aggodalomteljes napok és éjszakák kezdődtek, melyeket kósza hírek fokoztak. Ro-
mánsággal vagyunk körülvéve, és a magyar közönség azt hitte, hogy a havasi románság vagy a 
környékbeli románság betör Kolozsvárra, és itt rabol vagy vérfürdőt csinál. Szó sem volt róla, 
...” (Gyalui Farkas: Emlékirataim;  az idézet folytatása: vízsz. 1., vízsz. 18., függ. 19., függ. 28.)
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Brigitta, Efraim, Enikő, Gitta, 
Ignác, Kincső 
Szt. Ignác

Efraim – héber eredetű; jelentése: 
kettős termés, kettős örökség. 
Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 195 éve a Jóltevő Asszonyi Egyesület bérbe vette 
a várostól a Hangyásberket, ezzel megkezdődött a 
Sétatér kialakítása.
70 éve avatták fel a postaépület mögött, a Malom-
árok partján fekvő parkot.

2 Szerda Aida, Apor, Karolina 
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony)

Karolina – a Karola 
továbbképzése.

2 1025 éve hunyt el Géza nagyfejedelem (* 945 körül).
180 éve hunyt el Kolozsváron Bölöni Farkas Sándor 
író, műfordító, utazó (* Bölön, 1795. január 15.).
165 éve született Máramarosszigeten Hollósy Simon 
festőművész († Técső, 1918. május 8.).

E napon kijön a medve a 
barlangjából. Ha meglátja 
az árnyékát, akkor visz-
szabújik, mert még hosszú 
lesz a tél, ha azonban nem 
látja az árnyékát, kint ma-
rad, mert már csak kevés 
ideig tart a tél.

3 Csütörtök Balázs, Nimród 
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 A Balázs-napi eső jégve-
rést hoz.

4 Péntek Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Csenge – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen. 
Janka – a János rövidített, becé-
zett formája.

4

5 Szombat Ágota, Ingrid, Richárd 
Szt. Ágota

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája. 
Ingrid – germán eredetű; jelenté-
se: Ingwio isten által oltalmazott 
lovasnő.

5 Ágota még szorítja,  
de Dorottya majd tágítja.

6 Vasárnap Amanda, Dóra, Dorottya, Réka 
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Amanda – latin eredetű; jelentése: 
szeretetre méltó. 
Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Hétfő Rómeó, Tódor 
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7

8 Kedd Aranka, Salamon 
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka. 
Salamon – héber eredetű; jelenté-
se: békés, szelíd.

8 185 éve a kolozsvári Unitárius Kollégium tanárává 
választották Brassai Sámuel polihisztor pedagógust, 
aki rövidesen a kollégium igazgatója, az unitárius 
tanügy megreformálója lett.

9 Szerda Abigél, Apollónia, Alex, Csilla 
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt. 
Alex – görög–latin eredetű; jelen-
tése: harcra kész férfi.

9 65 éve hunyt el Estorilban Horthy Miklós tengernagy, 
kormányzó (* Kenderes, 1868. június 18.).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Brigitta, Efraim, Enikő, Gitta, 
Ignác, Kincső 
Szt. Ignác

Efraim – héber eredetű; jelentése: 
kettős termés, kettős örökség. 
Ignác – latin eredetű; jelentése: 
tűz.

1 195 éve a Jóltevő Asszonyi Egyesület bérbe vette 
a várostól a Hangyásberket, ezzel megkezdődött a 
Sétatér kialakítása.
70 éve avatták fel a postaépület mögött, a Malom-
árok partján fekvő parkot.

2 Szerda Aida, Apor, Karolina 
Urunk bemutatása (Gyertyaszente-
lő Boldogasszony)

Karolina – a Karola 
továbbképzése.

2 1025 éve hunyt el Géza nagyfejedelem (* 945 körül).
180 éve hunyt el Kolozsváron Bölöni Farkas Sándor 
író, műfordító, utazó (* Bölön, 1795. január 15.).
165 éve született Máramarosszigeten Hollósy Simon 
festőművész († Técső, 1918. május 8.).

E napon kijön a medve a 
barlangjából. Ha meglátja 
az árnyékát, akkor visz-
szabújik, mert még hosszú 
lesz a tél, ha azonban nem 
látja az árnyékát, kint ma-
rad, mert már csak kevés 
ideig tart a tél.

3 Csütörtök Balázs, Nimród 
Szt. Balázs, Szt. Oszkár

Balázs – latin–magyar eredetű; 
jelentése: királyi.

3 A Balázs-napi eső jégve-
rést hoz.

4 Péntek Andrea, Csenge, Janka, Ráhel Csenge – magyar eredetű; jelenté-
se ismeretlen. 
Janka – a János rövidített, becé-
zett formája.

4

5 Szombat Ágota, Ingrid, Richárd 
Szt. Ágota

Ágota – az Agáta régi magyar 
formája. 
Ingrid – germán eredetű; jelenté-
se: Ingwio isten által oltalmazott 
lovasnő.

5 Ágota még szorítja,  
de Dorottya majd tágítja.

6 Vasárnap Amanda, Dóra, Dorottya, Réka 
Miki Szt. Pál és társai, japán 
vértanúk, Szt. Dorottya

Amanda – latin eredetű; jelentése: 
szeretetre méltó. 
Dorottya, Dóra – görög eredetű; 
jelentése: Isten ajándéka.

6 Ha Dorottya szorítja,  
Julianna tágítja.

7 Hétfő Rómeó, Tódor 
Szt. Richárd

Rómeó – olasz eredetű; jelentése: 
Rómába zarándokló.  
Tódor – görög–német–latin erede-
tű; jelentése: Isten ajándéka.

7

8 Kedd Aranka, Salamon 
Emiliáni Szt. Jeromos, Bakhita 
Szt. Jozefina

Aranka – magyar eredetű; jelenté-
se: az arany szó kicsinyítő képzős 
származéka. 
Salamon – héber eredetű; jelenté-
se: békés, szelíd.

8 185 éve a kolozsvári Unitárius Kollégium tanárává 
választották Brassai Sámuel polihisztor pedagógust, 
aki rövidesen a kollégium igazgatója, az unitárius 
tanügy megreformálója lett.

9 Szerda Abigél, Apollónia, Alex, Csilla 
Szt. Apollónia

Abigél – héber eredetű; jelentése: 
az apa öröme.  
Apollónia – görög–latin eredetű; 
jelentése: Apollónak szentelt. 
Alex – görög–latin eredetű; jelen-
tése: harcra kész férfi.

9 65 éve hunyt el Estorilban Horthy Miklós tengernagy, 
kormányzó (* Kenderes, 1868. június 18.).
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

10 Csütörtök Elvira, Gabriella 
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd. 
Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka. 

10 215 éve született Pozsonyban Batthyány Lajos gróf, 
Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik 
vértanúja († Budapest, 1849. október 6.).
75 éve Magyarország aláírta a második világháborút 
hivatalosan is lezáró párizsi békeszerződéseket, ami-
vel visszaállítódott a trianoni határ.

11 Péntek Adolf, Bertold, Dezső, Elek, 
Marietta 
Lourdes-i Boldogasszony (A bete-
gek világnapja)

Bertold – germán eredetű; jelenté-
se: pompával uralkodó. 
Elek – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Marietta – a Mária olasz 
továbbképzése.

11

12 Szombat Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 100 éve a kolozsvári Redut nagytermében megalakult 
a Magyar Nemzeti Párt.

13 Vasárnap Ella, Fruzsina, Gergő, Levente, 
Linda

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője. 
Linda – német eredetű; jelentése: 
hársfából készült pajzs; kígyó.

13 135 éve született Szabadkán Csáth Géza író († Kele-
bia, 1919. szeptember 11.).

14 Hétfő Bálint, Valentin 
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges. 
Valentin – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges. 

14 Ha házasodnak a verebek 
Bálintkor,  
készülődhetsz a tavaszra 
bármikor.

15 Kedd Fausztina, Georgina, Györgyi, 
Kolos, Levente

Fausztina – latin eredetű; jelenté-
se: szerencsés. 
Georgina – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó; 
dália, györgyike.

15

16 Szerda Csilla, Julianna, Lilla, Samu 
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelenté-
se: ragyogó, Jupiternek szentelt. 
Lilla – a Lídia és Lívia régi ma-
gyar becézőjéből önállósult. 
Samu – a Sámuel rövidüléséből.

16 Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik.

17 Csütörtök Álmos, Donát, Emőd 
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott. 
Emőd – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

17

18 Péntek Bernadett, Ellák, Konrád, 
Simeon, Zenkő 
Szt. Bernadett

Simeon – héber eredetű; jelentése: 
meghallgattatás. 
Zenkő – magyar eredetű, jelentése 
ismeretlen.

18



301

K
A

LEN
DÁ

R
IU

M

FEBRUÁR

Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

10 Csütörtök Elvira, Gabriella 
Szt. Skolasztika

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd. 
Gabriella – héber–latin eredetű; 
jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka. 

10 215 éve született Pozsonyban Batthyány Lajos gróf, 
Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik 
vértanúja († Budapest, 1849. október 6.).
75 éve Magyarország aláírta a második világháborút 
hivatalosan is lezáró párizsi békeszerződéseket, ami-
vel visszaállítódott a trianoni határ.

11 Péntek Adolf, Bertold, Dezső, Elek, 
Marietta 
Lourdes-i Boldogasszony (A bete-
gek világnapja)

Bertold – germán eredetű; jelenté-
se: pompával uralkodó. 
Elek – magyar eredetű; jelentése 
ismeretlen. 
Marietta – a Mária olasz 
továbbképzése.

11

12 Szombat Lídia, Lívia Lívia – latin eredetű; jelentése: 
ólomszínű, kékes.

12 100 éve a kolozsvári Redut nagytermében megalakult 
a Magyar Nemzeti Párt.

13 Vasárnap Ella, Fruzsina, Gergő, Levente, 
Linda

Ella – az Erzsébet (Elisabeth) és 
a Heléna női nevek önállósult 
becézője. 
Linda – német eredetű; jelentése: 
hársfából készült pajzs; kígyó.

13 135 éve született Szabadkán Csáth Géza író († Kele-
bia, 1919. szeptember 11.).

14 Hétfő Bálint, Valentin 
Szt. Cirill és Metód, Szt. Bálint

Bálint – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges. 
Valentin – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges. 

14 Ha házasodnak a verebek 
Bálintkor,  
készülődhetsz a tavaszra 
bármikor.

15 Kedd Fausztina, Georgina, Györgyi, 
Kolos, Levente

Fausztina – latin eredetű; jelenté-
se: szerencsés. 
Georgina – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó; 
dália, györgyike.

15

16 Szerda Csilla, Julianna, Lilla, Samu 
Szt. Julianna

Julianna – latin eredetű; jelenté-
se: ragyogó, Jupiternek szentelt. 
Lilla – a Lídia és Lívia régi ma-
gyar becézőjéből önállósult. 
Samu – a Sámuel rövidüléséből.

16 Ha Juliska fésülködik,  
a tavasz már közeledik.

17 Csütörtök Álmos, Donát, Emőd 
A szervita rend hét szt. alapítója, 
Szt. Donát

Donát – latin eredetű; jelentése: 
Istentől ajándékozott. 
Emőd – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

17

18 Péntek Bernadett, Ellák, Konrád, 
Simeon, Zenkő 
Szt. Bernadett

Simeon – héber eredetű; jelentése: 
meghallgattatás. 
Zenkő – magyar eredetű, jelentése 
ismeretlen.

18
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Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

19 Szombat Eliza, Ozsvát, Zsuzsanna 
Szt. Zsuzsanna

Eliza – az Erzsébet önállósult 
rövidülése. 
Ozsvát – az Oszvald régi magyar 
változatának fejleménye.

19 100 éve a Magyar Színházban koncertezett Bartók 
Béla.

Ha Zsuzsanna napján a 
pacsirták szólnak, vége 
lesz a hónak.

20 Vasárnap Aladár, Álmos, Zelinda 
Bold. Ferenc és Jácinta

Zelinda – germán eredetű, jelen-
tése: győzelem + hársfa pajzs

20 180 éve született Diósjenőn Szentgyörgyi István szí-
nész, rendező († Kolozsvár, 1931. október 19.).

21 Hétfő Eleonóra, Nóra 
Damiáni Szt. Péter

Eleonóra, Nóra – arab eredetű; je-
lentése: Isten az én világosságom.

21

22 Kedd Gerzson 
Szt. Péter apostol székfoglalása

Gerzson – héber eredetű; jelenté-
se: az idegen, a száműzött.

22 435 éve Paul Fleyscher kismezői szőlőskertjét örök 
időkre a Kalandos Társaságnak adományozta temető 
céljaira, ebből alakult ki a Kismezői vagy Kalandos 
temető, a kétvízközi és hídelvi hóstátiak temetkezési 
helye.
75 éve alakult meg a Romániai Magyar Képzőművé-
szek Szövetsége elnevezésű érdekvédelmi szervezet, 
amelynek elnöke Kós Károly lett.

Amilyen az idő ezen a 
napon, olyan lesz József-
napkor is.

23 Szerda Alfréd, Lázár, Szemere, Tas 
Szt. Alfréd, Szt. Polikárp

Lázár – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: Isten a segítőm. 
Szemere – 1. – magyar eredetű; 
jelentése: kis termetű. 2. – török 
eredetű; jelentése: rontó, pusztító. 
Tas – török–magyar eredetű; je-
lentése: kő; jóllakott, megtelt.

23 515 éve erősítette meg a városi tanács a kádárok 
céhének szabályzatát.

24 Csütörtök Etel, Mátyás 
Szt. Mátyás apostol

Etel – angol eredetű; jelentése: 
nemesi származású. 
Mátyás – héber–latin eredetű; 
jelentése: Jahve ajándéka.

24 Ha Mátyás jeget talál, 
akkor töri, 
ha nem talál, akkor csinál.

25 Péntek Cézár, Géza, Vanda Géza – török–német–magyar ere-
detű; jelentése: méltóságnév.

25 155 éve díszelőadással ünnepelték a Nemzeti Szín-
házban a felelős magyar minisztérium megalakulását.

26 Szombat Edina, Géza, Győző, Izabella, 
Sándor 
Szt. Viktor

Edina – germán eredetű; jelenté-
se: állatbőr, bunda. 
Izabella – az Elisabeth spanyol 
módosulata.

26

27 Vasárnap Ákos, Bátor, Gábor 
Szt. Leánder

Bátor – török-magyar eredetű; 
jelentése: a szó maga. 
Gábor – héber eredetű; jelentése: 
Isten embere, Isten bajnoka.

27

28 Hétfő Ákos, Elemér, Oszvald, Román Oszvald – német eredetű; jelenté-
se: istenség + hatalom. 
Román – latin eredetű; jelentése: 
római, latin.

28
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Február Böjtelő hava. Jégbontó hava. 
Télutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

19 Szombat Eliza, Ozsvát, Zsuzsanna 
Szt. Zsuzsanna

Eliza – az Erzsébet önállósult 
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A honvédség bevonulása, az észak-
erdélyi katonai közigazgatás és 
a nemzetiségi kérdés

„Azután egyszer csak jöttek, akiket vártunk: én és mindenki és a város és az 
egész Erdély. A piacra hallottam a zúgást, amely előttük járt, mint a zivatar előtt 
a szél. Sebesen jött és nőtt, erősödött orkánná ez a zúgás. És itt volt. A piacon. 
És láttuk és láttam őket, az első magyar századot: biciklistákat. Láttam, ahogy 
némán és simán és rendben a cakompakk, s rászíjazva a puska. Láttam és min-
denki látta őket és virágokkal borította őket, és ölelte őket és végigsimogatta 
őket, ahogy elhaladtak ott mellettünk. És mindenki kiáltott és ordított” – írta 
Kós Károly a magyar honvédség 1940. szeptember 11-i kolozsvári bevonulásáról 
az Ezerkilenszáznegyven című novellájában.

Észak-Erdély magyar lakossága valóban mámoros ünneplésben részesítette a 
szeptember 5-e és 13-a között bevonult magyar katonákat. Ezt a korabeli sajtó- és 
élménybeszámolók, tudósítások, filmhíradók sokasága is bizonyítja. A bevonu-
lást megörökítő visszaemlékezések többsége ‒ köztük a végrehajtást, illetve a 
legfelsőbb katonai vezetést egyébként bírálók ‒ is a fogadtatás lelkes, ünnepélyes 
hangulatát emelik ki, akárcsak a rendszerváltás előtt és után megjelent történel-
mi feldolgozások. Az észak-erdélyi magyarok számára a honvédség bevonulása 
ugyanis nemcsak a nemzeti felszabadulást hozta el, de nyugalmukat és bizton-
ságérzetüket is visszaadta. Feloldotta az azt megelőző hetek feszültségét, amikor 
is minden rosszra fel voltak készülve, még a háborúra is.

A románok viszont úgy érezték, hogy a hazájukat veszítették el. Nem szabad 
csodálkozni azon, hogy a román lakosság nem örül a bevonulóknak – jelentette 
ki beszédében egy görögkeleti pap szeptember 10-én a marosvásárhelyi bevonu-
lási ünnepségen. Szavait azonban Nagybaczoni Nagy Vilmos visszaemlékezései 
szerint az ünneplő tömeg „szűnni nem akaró tiltakozással” fogadta. Az öntudatos 
német lakosság, ha nem is ellenségesen, de hűvösen üdvözölte a magyar honvéd-
séget, főleg Beszterce környékén. Számos helyen horogkeresztes zászlók lógtak, 
a magyar lobogókat pedig nem ritkán eltakarták. Más volt a helyzet Nagykároly 
környékén, ahol a magyarosodásnak indult helyi „svábok” őszintén örültek a 
honvédség bevonulásának. Hozzájuk hasonlóan az észak-erdélyi zsidóság is ál-
talában örömmel fogadta a bevonulókat. Míg azonban a németek az elkövetkező 
négy év során kivételezett helyzetbe kerültek, a zsidóságra tragikus sors várt. 
A  mintegy 150 ezer észak-erdélyi zsidót egy sor diszkriminatív intézkedéssel 
fokozatosan megfosztották vagyonától és életlehetőségeitől; 1944 tavaszán, Ma-
gyarország német megszállása után pedig először gettósították őket, majd több 
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mint 130 ezer embert haláltáborokba hurcoltak, ahol túlnyomó többségük el-
pusztult. A bevonulás napjaiban azonban még senki nem láthatta előre, hogy az 
észak-erdélyi zsidóság háromnegyed része néhány éven belül megsemmisül…

A honvédség kilenc napig tartó, szakaszosan végrehajtott bevonulásának ka-
tonai és technikai részleteit jól ismerjük. A nagyobb városok közül az első nap 
Nagykárolyt, Szatmárnémetit, Máramarosszigetet, 6-án Nagyváradot, Nagysza-
lontát, másnap Nagybányát, 8-án Dést, Besztercét, 9-én Bánff yhunyadot, Szász-
régent és Szamosújvárt érték el a honvédek. 10-én bevonultak Marosvásárhelyre 
és Gyergyószentmiklósra, másnap Kolozsvárra, Székelyudvarhelyre, Csíkszere-
dába, 12-én Barótra, az utolsó nap pedig Sepsiszentgyörgyre és Kézdivásárhely-
re. A  szatmárnémeti és a nagyváradi bevonuláson Horthy Miklós kormányzó 
is részt vett. Ezt követően Marosvásárhely szeptember 11-én, Kolozsvár 15-én 
fogadta ünnepélyes külsőségek között a kormányzót.

A legtöbb helyen megértésre és megbékülésre szólítottak fel az ünnepi szóno-
kok. Horthy kolozsvári bevonulása alkalmával gróf Bethlen György, az egykori 
Magyar Párt elnöke azt hangoztatta, hogy a magyarságnak távol kell tartania ma-
gát a bosszú érzetétől. A románokról szólva kiemelte: „Nem akarjuk azt, hogy a 
mi örömünk az ő bánatuk legyen. Azt szeretnők, hogy a jövőben mindig közösen 
örülhessünk.” Sajtónyilatkozatában ezt megelőzően dr. Papp József fővezérségi 

A magyar csapatok bevonulása Marosvásárhelyre, 1940. szeptember 10. 
Forrás: Fortepan / Fortepan
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TŐ kormánymegbízott, Kolozsvár 
egykori főispánja kiemelte: „Ne-
künk az az irányelvünk, hogy a 
román néppel igazsággal és ba-
rátsággal bánjunk abban az or-
szágban, amely közös hazánk. 
Azt várjuk a románságtól, hogy 
igaz hazafi ai legyenek az or-
szágnak. Készséggel megadunk 
nekik mindent, amit az erdélyi 
magyarság annyi időn keresztül 
hiába követelt. Természetesen 
úgy adjuk ezt meg nekik, mint 
ugyanazon ország idegen nyelvű 
fi ainak. Megtarthatják kultúráju-
kat és vallásukat, ápolhatják eze-
ket az értékeket, de hű állampol-
gároknak kell lenniük.”

A  megbékélési nyilatkozatok 
őszinték voltak ugyan, de nem 
sok eredménnyel jártak. Már a 
bevonulás során igen súlyos ro-
mánellenes atrocitások történ-
tek, amelyek közül a legkirívób-
bak a honvédség egyes alakulatai 
által elkövetett ördögkúti és ippi 
vérengzések voltak. A  Szilágy 

megyei Ördögkút községben szeptember 9-én rálőttek a bevonuló honvédségre, 
mire az mintegy 80 falubeli románt kiirtott, és fölperzselt 27 házat. Az esetet 
szeptember 11-én a budapesti rádió is közölte. Ákosi Károly alezredes zászló-
aljparancsnok felelősségét az sem csökkenti, hogy a vérengzés előtt a honvédek 
soraiban a lövöldözés miatt kitört a pánik. Az  ugyancsak Szilágy megyei Ipp 
helységben a Bedő Zsolt főhadnagy parancsnoksága alatt álló karhatalmi század 
a szeptember 13-áról 14-ére virradó éjszaka kivégzett 154 helybeli románt – fér-
fi t, nőt, öreget és gyermeket. Az eset előzménye az a rémhír volt, miszerint egy 
román ember pokolgépet rejtő almáskosarat adott néhány nappal korábban a 
honvédeknek, két katona halálát okozva. (A két haláleset valójában gondatlanság 
miatt következett be.) Tény, hogy a bevonuló honvédeket a Szilágyságban sokszor 
érték szórványos lövések, ez azonban semmi esetre sem indokolta az ilyen mér-
tékű kegyetlen megtorlást. Ismerünk azonban olyan eseteket is, ahol a bevonuló 
honvédek akadályozták meg, hogy a magyar lakosság leszámoljon a románokkal. 
A Szilágycseh melletti Oláhhorvát községben például szeptember 7-én Éltető Gá-
bor főhadnagy beszélte le a felhergelt tömeget a lincselésről. A számos incidens 

Észak-Erdély, 1940. Forrás: Fortepan / Fortepan
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egyik kiváltó okát az képezte, hogy a bevonulás során a román falvak lakossága 
nemegyszer megtagadta a magyar zászló kitűzését, ami kiváltotta a honvédség 
fogadására a szomszédos településekről odaérkezett magyarok haragját.

A román lakosok körében félelem, sőt rettegés előzte meg a magyar csapatok 
bejövetelét. Az észak-erdélyi románságon eluralkodott általános hisztérikus han-
gulatot jól érzékelteti, hogy a határnál, a Feleki-tetőn lévő román csendőrőrsön 
öt-hat rémült kolozsvári menekült szeptember 12-én sírva mesélte, hogy Kolozs-
váron aznap reggel a magyar lakosság és a rendőrség minden ok nélkül elkezdte 
letartóztatni, kínozni és ölni a románokat. Kolozsmonostoron állítólag 30 embert 
tartóztattak le és vittek el ismeretlen helyre, Szamosfalván öt román rendőrnek 
levágták a fülét s az orrát, az Opera előtt álló őrt pedig „megölték és darabokra 
vágták”. A  rémregénybe illő történetek azonban valótlanok voltak, a  pánikba 
esett, félrevezetett vagy a valóságot tudatosan elferdítő menekültek elbeszélésén 
és a korabeli román propagandaanyagokon kívül azokat semmilyen egyéb forrás 
nem támasztja alá.

Az észak-erdélyi bevonulás, majd a négyéves magyar uralom során ténylege-
sen elkövetett atrocitások román részről történő felnagyítása, eltúlzása általános 
jelenségnek számított azokban a hetekben, hónapokban. A kegyetlenkedésekről 
szóló történetek megfeleltek a „vérszomjas” magyarok „ázsiai barbárságát” hir-
dető korabeli román toposzoknak, és minden bizonnyal tovább erősítették azo-
kat. A rémhíreket a korabeli romániai sajtó is átvette, a bukaresti kormány pedig 
igyekezett belőlük politikai tőkét kovácsolni. Azt bizonygatta a német és az olasz 
vezetésnek, hogy a magyar atrocitások nem egymástól elszigetelt, véletlenszerű 
esetek, hanem összefüggő „rendszert” képeznek. Álláspontja a későbbiek során 
sem változott, az ottani közvélemény, a publicisztika és a történetírás egy jelen-
tős része pedig mind a mai napig – a valóságtól elrugaszkodva – a román nép 
elleni szisztematikus, előre eltervezett „népirtásként” tekint a bevonulásra és az 
ezt követő mintegy négyéves magyar uralomra.

A  honvédség bevonulásával egyidejűleg – 1940. november 26-ig – katonai 
közigazgatás lépett életbe Észak-Erdélyben. Teleki Pál miniszterelnök még au-
gusztusban eligazítást tartott a katonai közigazgatás kijelölt tisztviselőinek, és 
arra figyelmeztette őket, hogy az erdélyi embereket, legyenek akár magyarok, 
akár románok, mindennél jobban becsüljék meg. óva intett mindenkit attól, 
hogy az erdélyi románságban ellenséget lásson, vele fölényeskedjék, vagy vala-
miféle bosszúra gondoljon. Werth Henrik vezérkari főnök azonban nem osztotta 
Teleki nézeteit, és már korábban megtiltotta a miniszterelnök Magyar nemzetiségi 
politika című kiadványának terjesztését a hadseregben.

A katonai közigazgatás ideje alatt elkövetett újabb románellenes atrocitások 
közül két sokat vitatott és máig tisztázatlan mezőségi esetet emelünk ki. Szep-
tember 23-án az omboztelki templomtoronyból a honvédekre lőttek, állítólag 
a helybeli román pap fia, mire Csordás Endre főhadnagy aránytalanul szigorú 
megtorlásként tizenegy személyt, férfiakat, nőket, gyermekeket végeztetett ki. 
Ugyanaznap Vasasszentgothárdon a magyar katonák megöltek két zsidó lányt és 
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TŐ két román parasztot. A kolozsvári népbíróság 1946. márciusi ítélete szerint az 

omboztelki gyilkosságok Wass Albert író, míg a szentgothárdiak szintén az ő és 
édesapja, Wass Endre biztatására történtek. Ez azonban a per során nem nyert 
bizonyítást.

A  katonai parancsnokok főleg az első hetekben sokszor elfogadható ok és 
indok nélkül tömegesen internáltak embereket, köztük igen sok románt. Előfor-
dult, hogy az internálás okát sem közölték velük, vagy hosszabb ideig az inter-
nálótáborban „felejtették” őket. Több száz román telepes családot kiutasítottak 
az országból, mivel csak 1918 után települtek be, és a román földbirtokreform 
során jórészt magyar tulajdonú és határ menti földbirtokokból kisajátított föl-
dekhez jutottak. Bihar vármegye katonai közigazgatási parancsnoka beszámolt 
arról, hogy október 1-ig 500 román telepes családot szólított fel az országból való 
távozásra.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az észak-erdélyi katonai közigazgatás alapjá-
ban véve alkalmatlannak bizonyult a nemzetiségi kérdés tapintatos kezelésére, 
és sokszor kapkodva meghozott, átgondolatlan intézkedéseivel jelentősen hozzá-
járult a magyar–román viszony elmérgesedéséhez.

Válogatott szakirodalom

Illésfalvi Péter: „Édes Erdély itt vagyunk…” Az  1940-es erdélyi bevonulás 
során történt atrocitásokról. Pro Minoritate, 2004/tavasz, 58‒77.

L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar–román viszony és a kisebbségi 
kérdés 1940–1944 között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013.

Sárándi Tamás: Levezényelt visszacsatolás. A  magyar katonai közigazgatás 
Észak-Erdélyben, 1940. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2016.



309FEBRUÁR

TISZTV
ISELŐ

TELEP 

Szász István Tas

Séta gyermek- és ifjúkorom 
Tisztviselőtelepének utcáin (4.)

 Most, hogy a negyed hangulatát 
még hitelesebben idézzem, olyan 
valakiről is szeretnék megemlé-
kezni, aki nem hagyott maga után 
olyan nyomot, mint az ismert sze-
mélyiségek, mégis hozzájárult a 
környék korabeli életéhez és képé-
hez. Bocsássák meg hát, ha most 
ismét szabadjára engedem azt a 
„promenádos” hajlandóságomat.

Emlékeimben egy akkor mo-
dernnek számító villa, a 17. szám 
alagsorában dolgozó cipészmester, 
a varázslatokra képes suszter: Péter bácsi él. A járdával egy szintben levő mű-
helyablakon adtuk be és vettük át művészi hozzáértéssel megmentett cipőinket. 
Az ínséges időkben a talpbőr birtoklása olyan bűn volt, mint ha aranyat rejte-
getett valaki. Házkutatások során derült rá fény, és meghurcoltatás járt érte. 
Sok feljelentés is volt a mindenkor jelen levő jóakaróktól. Csak bőrhulladékot 
volt szabad felhasználni, ennélfogva Péter bácsi a talpmozaikok nagymesterévé 
vált. ócska, repedező katonabakancsomat így talpalta meg, s ha téli napokon a 
Szamos-parti, egykor volt Boc (?) sílécgyár kerítéséből származó sível vagy saját 
készítésű szánkóval akartunk hódolni a havas évszak örömeinek, előbb forró 
parafi nnal itattuk át. Ez aztán hamar megdermedt s kihullott a résekből, de pár 
órás örömszerzésre elegendő volt, másnapra meg a fűtési alkalmatosság közelé-
ben könnyen megszáradt az otromba, de nélkülözhetetlen lábbeli.

Péter bácsi „műtermének” jellegzetes szagát nyáron a selyemhernyók egy-
hangú étrendjét szolgáló eperlevél illata egészítette ki. A fehér és zebra változat-
ban előforduló hernyócskákat az iskolában lehetett beszerezni vagy csereberélni. 
A vörös gubó már nem emlékszem, milyen „étrenddel” volt elérhető. A Farkas 
utcai templom és a leánygimnázium közti ún. Gatyaszár (Gaál Gábor) utca öreg 
(talán a város legöregebb?) épületéből kilógó eperfa ágai bánták e divat évente 
ismétlődő következményeit. A háború előtti raktárából Schuszter Emil játékke-
reskedőnél megmaradt Stabil (a Merklinhez hasonló) játékból készült selyem-
gombolyítóval motringokat is készítettünk. Ez a játékbolt az Egyetem utca sar-
kán egyébként a gyermekvágyak fő tárgyát képező kirakattal rendelkezett, míg 
rendelkezhetett.

A Barcsay utca 17. szám, Péter bácsi 
„pinceműtermével”
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Utóbb, a kései kamaszkor idején, Péter bácsi kiseb-
bik lánya, Kamilla, osztálytársaim körében nagy sike-
reket aratott.

A Barcsay utcában (talán ma a 14. szám alatt) gyer-
mekeskedett Rázmány Csaba, a  súlyos betegségben 
korán elhunyt budapesti unitárius püspök bátyja, At-
tila a kiváló atléta osztálytársam övéivel együtt tragi-
kus autóbaleset áldozata lett.

A velük szomszédos házban a 16. szám alatt lakott 
Bartha Ignácz, a  Magyar Népközösség országgyűlési 
képviselője, neves, több szakkönyvet író jogász. Otthon 
orvosként megélt éveim idején szintén orvos fi a, a nagy 
szakmai presztízsnek örvendő Imre („Szőr”) a kolozs-
vári magyar társaságok ismert, érdekes alakja volt.

A Barcsaynak egy rövid, a Vörösmartyval alkotott 
kereszteződését követő, az Attila útig tartó szakasza 
egy időben az Erdélyi gazda utca nevet viselte, de aztán a kettőt összevonták. 
Tanulóéveim idején itt lakott Zsigmond tanár úr, a Méhes utcai iskola igazgatója, 
majd a hetvenes években Gáll Ernő professzor, a Korunk főszerkesztője. Hozzá 
számomra fontos emlékek kötnek. Kényszerű áttelepülésünk (expatriálásunk) 
idején könyvtáramat kötelező volt az antikváriumon keresztül értékesíteni, és 
erről címekre lebontott igazolást bemutatni. Az egyetem idején véradásból vá-
sárolt sárga, „véráztatta” Shakespeare-sorozatot aztán ő vette meg a Keresztes 
úr vezette üzletből, s ezen utóbb együtt is jót mosolyogtunk. De amikor aztán 
később a Hitel folyóirat kutatásába kezdtem, láthattam, hogy a veszélyes években 
egyedül neki volt bátorsága a Hitel írásaira hivatkozni. Ha még a rendszerváltoz-
tatás előtti években otthon járva meglátogattam, a Hitelt úgy emlegette, mint 
olyan forrásanyagot, amely nagyban járult hozzá gondolkodásmódjához. De tőle 
hallottam először (erről ugyancsak még akkor) Orwell „duplagondoljáról”, midőn 

Gáll Ernő (1917–2000)

Vörösmarty utca 12. szám, a Szabó család otthona
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egyesek magatartásának gyökereit boncolgattuk. Itt most egy nagyobb épület áll, 
és számozása a Vörösmarty utcához tartozik (Braşov 7. szám).

A jobb oldali sarokházban, a 12. szám alatt lakott Szabó tiszteletes úr iker-
gyermekeivel, Csongorral és Tündével, a későbbi Bodola Tibornéval.

A bal oldali sarokházban a 14. szám alatt élte utolsó éveit a város nagyra be-
csült színművésznője, az idős Beness Ilona érdemes művész és örökös tag, az em-
lékezetes Gertrudis.

A második Szász családi kötődésű villa, nagynénémék 
egykori háza, a Vörösmarty utca 18. szám alatt

A Vörösmarty utca 14. szám az egykor Kolozsvárnak írott Bánk bán híres 
Gertrudiszának, Beness Ilonának a lakhelye
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Ha továbblépegetünk a Vörösmarty utcán felfelé, jobb oldalon, a 18. szám 
alatt a másik egykoron családi villánk található. Erzsébet nagynénémék építet-
ték s lakták, míg vissza nem költöztek örökségükbe, a nagyapám vidékre költö-
zése után megürült atyai házba. Utánuk Cseh Zoltánék laktak ott. Cseh Zoltán 
Szabó T. Attilának nagy műve, az Erdélyi Szótörténeti Tár szerkesztésében egyik 
fontos munkatársa volt. Cseh Zoltánék később is a Tisztviselőtelep lakói marad-
tak az Apponyi (Ion Budai Deleanu) utcában. A 18. szám alatti ház végül aztán 
Ştefan Pascu történészprofesszor családjának birtokába került.

A Vörösmarty utcán felfelé haladva megérkezünk az Attila úthoz. A két utca 
ékalakban fut össze.

A Zsigmond-ház ma és a „zenélő kerítés” maradványai

„Ott, ahol a hetes megállt”!
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Az ék csúcsában kétfelé nyíló telken, az Attila út 32. szám alatt egy vascsö-
vekből készült kerítéssel körülvett telken állt a Zsigmond-ház. A kerítés a rajta 
húzogatott botok segítségével ütős hangszeréül szolgált a környék gyermekeinek. 
Ennek a kerítésnek ma már csak a Vörösmarty utca felőli szakasza van meg.

A Tusa család feje, Tusa Gábor jogász a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollé-
gium neveltje, szüleim igen jó barátja volt, de hasonló kapcsolatot ápolt Márton 
Áronnal és Áprily Lajossal, valamint az akkori  református püspök Vásárhelyi 
Jánossal is. Ő is támogatta a magyar színjátszás ügyét. Mint kiváló ügyvéd és 
jogtudós, hihetetlen munkabírással volt a református egyház főkurátora, jogi ta-
nácsadója, az EKE jogásza, a Kolozsvári Református Kollégium vezető tanácsá-
nak tagja és könyvtárának egyik adakozó megteremtője, sőt gyakorta a román 
kormány jogi tanácsadója, az 1940–44-es „kis magyar világ” parlamenti képvise-
lője, az erdélyi iskolarendszer reformjának előkészítője. Mint unokájától – az or-
vos-költő Nagy-Major Gábortól – megtudtam, remek fényképész, természetet sze-
rető kiránduló volt, s innen jöttem rá a családi albumban sorakozó közös, nem 
egyszer a természetben készült fényképek keletkezésének magyarázatára.

Az utcák találkozásából adódó terecskén áll Ion Agârbiceanu író, publicista, 
politikus és pap mellszobra, s véle szemben a 31. szám, ahol maga is lakott. Te-
kintélyt parancsoló, magas, szakállas alakja gyakran tűnt fel a környéken tett 
sétái során.

Ha jól tudom (?), gyermekkorában élt itt Kiss János Botond, a nemzetközi 
hírnévnek örvendő tudós biológus és ornitológus, a  Duna-delta egyik legjobb 
ismerője, számos szak- és népszerűsítő könyv szerzője. 

Jobbra, a  nyugat felé mutató kis kaptatón induló Kölcsey (Dimitrie 
Bolintineanu) utcai sarokházban, amely a Vörösmarty utca 28. számot viseli, 
lakott és nevelkedett Bardócz Lajos, a Szervátiusz Jenő-díjas kitűnő grafi kus, és 

Az agg Agârbiceanu és lakhelye, az Andrei Mureşanu 31. szám
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Nyírő József (1889–1953)

egy ideig – diákéveiben – itt lakott Kotsis Nagy Margit szobrász, éremművész és 
üvegtervező.

Az utcák egyesülése után jobb oldalon a Vörösmarty utca 36. szám alatt élt 
Lászlóff y Aladár körülbelül 1961-től a kétezres évek közepéig, amikor aztán a 
Fürdő utcába költöztek. Róla a kolozsváriaknak sok újat nem mondhatok, sze-
mélyesen hozzám igen közel állt. Iskolatársam volt, egyszerre érettségiztünk. 
Ő 11, én akkori szovjet példára hozott rendelet szerint 10 osztályból. A hatva-
nas évek elejétől már mint utcaszomszéd gyakran találkoztunk. Leánygyerme-
kem egyik becenevét tőle kapta, minthogy beszélni tanulgatva valahol elleste a 
mamma mia szót, és ezt ismételgetve szólította édesanyját. Akkoriban Alival a 
hetes buszra várva nem sejtettük, hogy évtizedek múlva közös munkánk lesz, 
hiszen Páskándi Géza halála után 13 éven át ő nyitotta meg az általam ma már 
33. éve rendezett Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat kiállításait. Mindketten 

halálukig tettek eleget ennek a kérésemnek. Me-
moárkötetemnek is ő az előszóírója. Őket aztán 
Banner Zoltán követte, majd a korára tekintettel 
bejelentett visszavonulása után a szintén kolozs-
vári Árkossy István folytatta.

Éveken át volt a ház lakója Kopacz Mária grafi -
kus, festő és író is. Ma Szentendrén él és alkot.

Alitól származó információm szerint ebben a 
házban lakott néhány évig Nyírő József és csa-
ládja, amikor 1939-ben a Keleti Újság főszerkesz-
tőjeként Kolozsvárra költözött. Erről még vala-
mit sikerült megtudnom. Ugyanis midőn Szász 
Endrétől átveszi a Keleti Újságot, itt kezdi el 
megírni A  halhatatlan élet című regényét. 1942 

A Vörösmarty utca 36. szám Lászlóff y Aladár élete jelentős részének volt színhelye
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februárjában a Nyírő család Budapestre költözött, és a Corvin-lánccal járó ösz-
szegből Budán vettek házat. 1945 márciusában hagyták el az országot.

Jelenleg a ház Demény Attila zeneszerző tulajdona. Az ő édesapja, Demény 
Dezső pszichológus egy időben tanított a 2-es Számú Magyar Fiú Középiskolában 
(nekünk akkor is „a refeknél”), nekünk, ha jól emlékszem, alkotmánytant. Édes-
anyja, Demény Piroska ismert népzenegyűjtő, tanárnő volt.

Szemben, a 39 szám alatt lakott dr. Simon Károlyné sz. Simon Jolán érdemes 
tanítónő, aki a Király utcai Hármas. sz. Leány Líceumban tanított. Számos kitün-
tetés és elismerés tulajdonosa volt. 

Alsó tagozatos tanköny-
veiből hosszú éveken ke-
resztül tanultak az erdélyi 
magyar tannyelvűiskolák 
diákjai. A Belvárosi Re-
formátus. Egyház Nőszö-
vetségének elnöke is volt. 
Részt vett a Farkas utcai 
templom történetének ku-
tatásában és erről előadá-
sokat is tartott. 101 éves 
korában hunyt el 2017-
ben. Az Ezüst Gyopár- díj 
átvételéről sikerült képet 
is kapnunk, ekkor 95 éves 
volt.

A fi a, Simon Gábor, a Brassai gimnázium igazgatója volt az 1980-as évek 
első felében. A 39. számú villa az államosítás előtt a Mócsi család tulajdonát 
képezte. 

Az információt nyújtó Ozsváth Katalin Ildikó unokahúga is szép emlékeket 
ápol az Attila úton töltött gyermekkori napjaiból. A „kisbolt” srégen szemben 
volt Simon Károlyné lakhelyével. Informátorunk számára, mint írja: „(…) maga 
volt a varázslat, mert olykor-olykor megengedték, hogy kiszaladjunk és eper-cu-
korkát vagy valami hasonlót vegyünk. Mára már minden csak emlék!”

De ebben a házban – vagy a közvetlen szomszédjában – lakott Goldner Gábor, 
a kiváló matematikus kedves özvegy édesanyjával. Gábor pionír (úttörő) körök-
ben igen jó asztaliteniszező is volt. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar 
tanszékének docenseként ment nyugdíjba.

2001–2006 között a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke is lehetett.  Akkoriban, 
egy hazai látogatásom során jegyezte meg fekete humorral: „Tasikám, jól nézzél 
meg, mert lehet, hogy ha meghaltam, a múzeumban fognak mutogatni, mint az 
utolsó kolozsvári zsidót.” Magam előtt látom ezt a kedves fi út is. Egyik metsző-
fogának sarka letörött, de hangjára is jól emlékszem. Soha nem láttam másként, 
mint mosolyogva. 2011-ben halt meg 71 évesen.

Ünnepi pillanat Simon Károlyné 100. születésnapja
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A szemben lévő oldalon lakott a mindenkor rendkívül elegáns Radeş testvér-
pár. Kitűnően beszéltek magyarul, és Éva az éppen onnan nyíló Vulcan utcában 
lakó Ruha István állandó zongorakísérője volt.

Most azonban mi a Kölcsey utcán indulunk el felfelé.
Kissé továbblépve, átellenben lakott és gyermekeskedett Florin Piersic. A ná-

lunk két évvel idősebb fi úval kapcsolatunk a kisparkra korlátozódott, ahol időn-
ként megjelent velünk játszani, és ilyenkor primitív labdáinkat az ő csodált való-
di bőr focija váltotta fel.

A Kölcsey utca keresztezi a Jósika (Nicolae Iorga) utcát. A 16-os számú észak-
keleti sarokház sarkán áll Alexandru Lapedatu mellszobra. Az egykori nevezetes 
román kultuszminiszter 1950-ben a Máramarosszigeten működő hírhedt börtön-
ben halt meg.

Ha innen csak néhány pillantást vetünk az utca feljebb haladó jobb oldali ház-
sorára, ott a 18. szám alatt a város neves zongoraművésznője és zenepedagógusa, 
Zsembery Elvira lakott, majd ebben a házban élt és halt meg tavaly Hantz Lám 
Irocska, Lám Béla leánya, Torockó mindentudó védőangyala, és itt nevelkedett 
harcos fi a, Hantz Péter.

A Jósika utcában jobbra pillantva, a 14. szám alatt áll az a Bauhaus stílusú vil-
la, amelyben felnőtt a város egyik szépsége, a szomorú véget ért Cita, Szinberger 
Sándor rendező felesége. Házsongárdi síremlékét sokan ismerik. A környékbeli 
fi atalok zsúrozása során emlékezetes táncpartnerem volt.

Feljebb az Ady Endre utcában, a Kölcseyvel alkotott kereszteződéséhez közel 
lakott egy ideig a tragikus sorsú színész házaspár, Czikéli László és Kakuts Ág-
nes egyetlen gyermekükkel, Lacikával. Pályájukat Magyarországon folytatták. 
Először a kolozsvári Magyar Színház örökös tagja, Czikéli László halt meg hosz-
szas szenvedés után. A kolozsvári, nagyváradi vagy marosvásárhelyi közönség 
jól ismerte és ünnepelte alakításait, de később fi lmszerepei tették még ismer-
tebbé (Ítélet, Makra, 80 huszár, Titánia titánia, Honfoglalás, Sacra Corona). Apja 

Alexandru Lapedatu egykori kultuszminiszter lakhelye és mellszobra
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halála után a nagyon tehetséges 
Makovecz-tanítvány, fi atal épí-
tész fi a, László váratlanul hunyt 
el, három gyermeket hagyva 
árván. Aztán édesanyját, a  fe-
lejthetetlen Kakuts Ágnest, a ko-
lozsvári Magyar Színház Déry-
né-díjas, örökös tagját szintén 
elvesztettük. Örök emlékem ma-
rad, amint késő esténként a szín-
házból hazafelé tartó házaspár 
betér hozzánk, ahol következő 
alakításaik részleteit beszéljük 
meg. Emlékszem, Rákóczi alak-
jának hitelessége érdekében még 

forrásanyagot is gyűjtöttem Lacinak. Nem csupán jó, de lelkiismeretes, szakmai 
alázattal bíró művészek voltak.

Mi most eme szomorú megálló után balra fordulunk a Jósika utcában. Elő-
ször a jobb oldalon a 16. szám előtt megállva emlékezünk a kiváló református 
kollégiumi tanárra, Nagy Jenőre és Erzsike nénire, Kemény János diákkorának 
a Kakukkfi ókákban elmesélt csodálatos szállásadóira (még a Farkas utcai tanári 
lakásban) és a fi atalabb Nagy Jenőre, aki mint néprajzkutató maga is jeles tagja 
volt az erdélyi magyar tudományos életnek. Később itt lakott egy ideig Majthényi 
Albi, a kiváló asztaliteniszező, aki feleségével, a szintén e sport révén ismert Bíró 
Marikával Ausztriába került, s ott hunytak el.

A 22. szám alatti emeletes épületben élt a Csortán család. Csortán Márton 
pedagógus és népnevelő, a Hitel munkatársa, a kolozsvári „Tízes Szervezet” kuta-
tója volt. Később szülővárosába, Szovátára vonult vissza, s mint a település dísz-
polgára halt meg. Fia, Ferenc műemlékvédő, restaurátor itt nevelkedett, s maga 
is megjárta a politika ösvényeit, ma úgyszintén Szovátán él.

Átellenben a 19. szám alatt van az a ház, amelyben a háború után, míg a 
magyar állampolgár tanárokat ki nem tiltották Romániából, a Bolyai Egyetem 
egyik alapító tanára, Sövényházi Ferenc élt feleségével, Sándor Judit költőnővel, 
a Reményik-tanítvánnyal. Ő maga korán hunyt el, Judit néni Szegeden, majd Bu-
dapesten élt haláláig. Leányuk, Juliska gyermekkori locsolásaim állandó alanya, 
ma Gödöllőn él. Ő a sokak által ismert amerikai magyar emberjogi aktivistának, 
a Magyar Emberi Jogok Alapítvány társalapítójának, a nemrégen elhunyt Hámos 
Lászlónak a sógornője, a nehéz időkben Ausztriából Erdélybe érkező adományok 
egyik főszervezője.

Ezt követően nagyjából 1949-50 körül költözött ebbe a házba Szabó T. Atti-
la, az erdélyi tudományosság nagy alakja, aki hatalmas életművel ajándékozott 
meg minket, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár örökségével. Itt nevelkedett há-
rom fi a, akik maguk is hasznos életművel gazdagították a magyarságot. Közülük 

A Czikéli házaspár színpadi képe
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Attilával ma is élő kapcsolat-
ban munkálkodunk. Attila bá-
csira viszont – amikor közeli 
szülőházamnál megállunk 
egy hosszabb beszélgetésre – 
még visszatérek.

A 23. szám alatt lakott ha-
lála előtt néhány évig a neve-
zetes román miniszterelnök 
(1933–34), majd tanügymi-
niszter Constantin Angelescu, 
a  kultúrzóna-törvény atyja. 
Aztán különös kontrasztként 
Finta Zoltán, a  Romániában 
rárótt súlyos börtönbüntetés 
elől Magyarországra mene-
kült és ott fi atalon elhunyt 
költő családja. Köztük a kivá-
ló kémikus Finta Zoltán, aki 
a reakciókinetika terén vált 
ismertté.

Előbb azonban még kö-
rüljárom a Jósika és a Cserei 
(Iosif Vulcan) utca keresztező-
dését és vidékét.

Ha megállunk a kereszte-
ződésben, négy irányba te-
kinthetünk körül.

Annak, aki itt töltötte 
gyermekkorát, a meredek utcán felfelé nézve először a havas Vulcan utca, a vá-
ros ródlipályája jut eszébe. Erről néhány bekezdéssel alább szólok.

A  Jósika utca feletti keresztutca Ady Endre nevét viseli. A Tordai út felőli 
végét már említettük, itt viszont a jobb oldali alsó sarok, a Vulcan utca 22. szám 
fontos emlékhelye a kolozsvári magyarságnak.

Itt, e szomorú történetnél ismét megállunk. Gyászos hangulata a minket elkí-
sérő zeneműből talán újfent a Katakombák részletével festhető alá. Az egyetemek 
egyesítésekor, 1959-ben itt lett öngyilkos a Bolyai zseniális prorektora, Csendes 
Zoltán, akit rövidesen követett felesége, Erzsébet.

Csendes Zoltán nem csupán szomszéd, de apám kedves tanítványa volt, édes-
anyjával szüleim napi kapcsolatban voltak. Magam kamaszodván, a becsukott 
ajtón át tátott szájjal hallgattam Zoltán egyik kollokviumát, amely hamarosan ta-
nár és tanítvány beszélgetésévé változott. Később, amikor már maga is egyetemi 

A Sövényházy Ferenc, majd 
Szabó T. Attila professzorok családjának otthona, 

a Jósika utca 19. szám

Professzorok a Jósika utcából: apa és fi a, a nyelvész 
és a biológus Szabó T. Attila
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oktatóként kijuthatott Nyugatra, a beszerzett lemezeket akkor csodának számító 
lemezjátszóján együtt hallgathattuk meg.

A Csendes Zoltánnal kapcsolatos legdrámaibb emlékemet mindenképpen el 
kell mondanom. 1959. április 29-én – szintén az egyetemi átalakítások hullám-
verésében – ötvenhatos bűnökre hivatkozva rúgtak ki a Marosvásárhelyi Orvosi 
Egyetemről. Május harmadikán letörve érkeztünk haza édesapámmal Vásárhely-
ről – akkori szokások szerint egy alkalmi autóval –, és utcánk Tordai úti felső 
végén szálltunk ki. Onnan ballagtunk lefelé, amikor a Csendes villa elé érkezve 
kicsapódott az ablak, és egy ott lakó rokon fi atalember kétségbeesetten kiabált: 
Pista bácsi, Pista bácsi jöjjön, Zoltán öngyilkos lett.

A  tiltakozás eme formájának akkori négy története Kolozsváron ismert, de 
ezt abban a pillanatban átélni hatalmas sokk volt, túlnőtt saját, remény szerint 
még nem visszafordíthatatlan keservemen. S aztán következett Erzsébet szörnyű 
halála is. Irénke néni csodálatos fegyelemmel viselte a rettenetes csapást, egyet-
len imádott, zseniális 34 éves fi ának és menyének elvesztését. Családunk végig 
mellette állt, és igyekezett segíteni a megváltoztathatatlan elviselésében. Kérésé-
re Zoltán zenei hagyatékát én rendeztem el. A szoros kapcsolat haláláig élt, Ma-
gyarországról mindvégig elláttam gyógyszerekkel, ő ugyanis eltávozásunk után 
még évekig élt ott magányában, mígnem egy súlyos betegség végleg legyőzte, és 
maga is övéihez tért a Házsongárdba.

Egy főhajtás és fohász után most lépjünk tovább az emlékezés eme hosszú 
sétáján.

Az Ady utca 24. szám alatt, a kereszteződés bal felső – Kós Károly tervezte 
– sarokházában lakott valaha Kovács László, aki 1926-tól az Erdélyi Szépmíves 
Céh lektora, az Erdélyi Helikon szerkesztője, a Céh irodájának igazgatója. 1950-ben 
a Céh felélesztésére tett sikertelen kísérletét követően távozott Magyarországra. 

A Cserei utca 22. szám, Csendes Zoltán halálának helye
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Ezután a Debreczy család lakott itt. Debreczy professzor a Bolyai Egyetem, majd 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum magyar kéziratainak és Kőrösi Csoma Sándor életének kutatója, peda-
gógiai író volt. Felesége iskolánk, a 2-es Számú Fiúközépiskola (a volt Református 
Kollégium ma ősi román iskolaként nyilvántartott utóda) francia nyelvet oktató 
tanárnője volt. Ildikó nevű lányuk és István nevű fi uk szintén a Vulcan utca 
neveltjei voltak. Ildikó a városszerte ismert és tisztelt Vizi Imre felesége lett.

Szemben, az Ady utca második házában, a 21. szám alatt lakott 1953 és 1970 
között az éppen most 100 éve született dr. Kapcza Imre. Több mint 40 évig volt 
meghatározó egyénisége a kolozsvári ügyvédi kamarának, és a diktatúra kö-
rülményei között kiállt az emberi jogok és az ügyvédi hivatás védelmében. Itt 
született és gyermekeskedett a ma is aktív, megannyi kárpótlási ügyet sikeresen 
képviselő dr. Kapcza Mikolt.

Az Onkológiai Intézet névadó professzora szintén itt lakott a közelben, a ház-
számot nem sikerült azonosítanom. Nagy műgyűjtő volt. Gyűjteményét szülővá-
rosának, Bârladnak adományozta.

Folytatása a 355. oldalon.

Az Ady utca 24. Kovács László, majd a Debreczy család lakhelye
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Gaal György

Gyergyai Mihály, az ötvösmester és jó polgár

A  kissolymosi Gyergyai család Pál nevű sarja a Székelyföldről jött Kolozs-
várra. Egyik őse 1655-ben mint II. Rákóczi György katonája kapott lófő nemes-
séget. Főleg Bözödön voltak birtokaik. Gyergyai Pál (1689–1751) az Unitárius 
Kollégium diákjaként érkezett 1705 táján az akkor már kincsesnek egyáltalán 
nem nevezhető városba. A kuruc–labanc küzdelmek pár évtized alatt felére csök-
kentették a lakosságot, s minden birtokától megfosztották a várost. Gyergyai Pál 
diákévei után egy évig Torockón rektor, majd visszatérve egymás után kétszer is 
szerencsésen nősül, módos özvegyet véve feleségül. Eperjesi Sárától öt, Rázmán 
Krisztinától két gyermeke születik. Közülük a legkisebb Mihály, aki egyben a 
család máig élő ágának is az ősatyja.

Gyergyai Mihály Kolozsvárt született 275 évvel ezelőtt, 1747-ben, s itt élte le 
80 évre terjedő hasznos és eseménydús életét. Mindössze négyéves volt, amikor 
édesapja, és 18 éves, amikor édesanyja meghalt, úgyhogy magára volt utalva. 
Eleinte jóval idősebb, édesanyja első házasságából született féltestvére, Wissováti 
András irányította útjait. Pár algimnáziumi osztályt végezhetett a kollégiumban, 
majd beállt az ötvösmester Wissovátihoz inasnak. Négy év letöltése után, 1768. 
május 14-én, vagyis 21 évesen szabadult fel. Ebben az időben egy-két évig járha-
tott a katolikus tanintézet mellett működő Normál Rajztanoda kurzusaira is, ahol 
szakavatott művész-mester tanította rajzolni. B. Nagy Margit szerint Gyergyai 
1768-ban készítette rézmetsző próbalapját, ötvös mintalapjai 1767–68-ból valók, 
s „nagy értéket jelentenek”, „készítőjük gazdag formavilágáról tanúskodnak és 
áttekintést nyújtanak a XVIII. század motívumkincséről”.1 Ennek kapcsán em-
lítjük, hogy amikor 1915-ben ezt a rajzgyűjteményt az egyik leszármazott be-
adta az Erdélyi Múzeum-Egylet levéltárának, Kelemen Lajos úgy találta, hogy 
egyenesen „világhírre jut” szerzője.2 Valószínűleg rajzokban is gyümölcsöztette 
Gyergyai tehetségét. 1796-ból fennmaradt két apostolfej rajza, melyeket mind 
Biró Béla, mind pedig B. Nagy Margit értékel.3

Az 1770-es évekre utalhat az a keltezetlen levele, mely az örökösödési pe-
rére panaszkodik: „Engemet, Gyergyai Mihályt a közelebb múlt szürettől fogva 
minditig vexál a Divisio folytatása meg nem engedésével, mely miatt is már szin-
te elszakadok az ötvesi mesterségtől is. Mert annyi idő alatt sem itt, műhelyben 
nem lakhatom, sem pedig Szebenbe is (ahová már mint legényt azolta levéllel is 
sok ízben hívtak) el nem mehetek […], holott most volna nekem is legjobb időm 

 1 B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1970. 248. 
 2 Kelemen Lajos: Napló I. (1890–1920). Kolozsvár, 2017. 445–446.
 3 Biró Béla: A kolozsvári normál rajzoda. Erdélyi Helikon, 1943, 391–397.; B. Nagy Margit: 

i. m. 302.
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EK mesterségembeli vándorlásomra, mely is 
életembeli fundamentumát nézi, és mind-
ezen haszontalan időtöltéseim nékem neve-
zetes káromra vannak.”4

Gyergyai Mihály életét végigkövetik 
az örökösödési perek. Az  első nagy per a 
Wissováti-örökség elosztásáról szólt, s 1771-
ben kezdődött. A  per megrekedt a maros-
vásárhelyi Királyi Táblánál, s  1776 febru-
árjában Gyergyai azért megy Bécsbe Mária 
Teréziától kihallgatást kérni, hogy ügyét 
végre döntésre vigye. A  királynő március 
1-jén fogadja audiencián. Amíg a válaszra 
vár, bejárja a császárváros nevezetességeit. 
Megfordul a Schönbrunnban, a  Práterben, 
felkeresi a kapucinusok kolostorának al-
templomát, ahol a császári sírok láthatók, 
szemtanúja a pompának, ahogy a felséges 
család bevonul a Szent István-székesegy-

házba, elmegy a fegyvertárba, könyvtárba és a színházba, sőt még a Dunán is 
hajózik. Március 5-én kapja kézhez a Guberniumhoz címzett leiratot, s 6-án indul 
vissza. Az akkor még Szebenben székelő Főkormányszék arra kap utasítást, hogy 
sürgősen vegye tárgyalás alá az ügyet.

Gyergyai – B. Nagy Margit szerint5 1774. november 18-án – még mint aggle-
gény teszi le a polgári esküt. Csak 31 évesen, 1778. június 22-én nősül meg. Ek-
kor már a piacsori ház földszintjén lakik. Felesége, ványai Teleki Borbára (1756–
1814) ötvöscsaládból származott, s több generációra visszamenőleg Kolozsvárhoz 
kötődött. Gyergyai Mihályt 1781-ben beesketik centumpáternek, ebből az évből 
maradt fenn Ajtai Sámuel március 30-ról keltezett levele, melyben monogramos 
evőeszközöket és egy hajtűt rendel az ötvösmestertől. Ez arra utal, hogy tényle-
gesen űzte mesterségét.

Gyergyai Mihály az unitárius egyháznál is szerepet vállal. 1792-ben a temp-
lomtorony alapjába elhelyezett okiratban mint egyházközségi tanácsos szere-
pel unokaöccsével, Gyergyai Lászlóval együtt. Már 1786-ban bekerül az eklé-
zsia vezetőségébe, ugyanis 1782-ben az egyházközségi közgyűlés határoz, hogy 
12 konzisztort válasszanak. Erre azonban csak 1786. január 12-én kerül sor, s ak-
kor a konzisztórium póttagjául választják. Mind fontosabb megbízatásokat kap. 
Az 1790-es évek végén ő az egyházközség, majd a kollégium perceptora, vagyis 
pénztárosa. Ebben a minőségében nagy szerepet játszott a régi kollégiumépület 
felhúzásában. Neki kellett állandóan az építőanyagról gondoskodnia. 1801-ben 
pedig, amikor a kollégium telkének szomszédságában Gyulai Istvánné Viski Sára 

 4 A Gyergyai család levéltára a szerző tulajdonában van. 
 5 B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Bukarest, 1977. 205. 
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házas ingatlanját elárverezték, Gyergyai 
licitált az egyház részéről és 628 forintért 
megszerezte a telket, melyet aztán a kol-
légiuméhoz csatoltak. 1801-től Gyergyai 
és Fekete István építést felügyelő gaz-
da irányítja az egész kollégiumépítést. 
Benczédi Gergely írja: „Az  építés házi-
lag eszközöltetvén, csaknem egész súlya 
Gyergyai Mihály pénztárnok vállaira ne-
hezedett, kinek az anyagok és pénzek be-
szerzése, ily nagy építéssel járó sok fára-
dozása, vesződése mindig hálás említést 
érdemelnek.”6 A  templom orgonájának 
építése szintén Gyergyai munkásságával 
kapcsolatos. Még 1796-ban elhatározta 
az egyházközség, hogy orgonát is építtet. 
Ehhez azonban pénzt kellett gyűjteni, 
s így Gyergyait és Késmárki Pétert bíz-
ták meg az atyafi ak megkeresésével és 
a gyűjtés lebonyolításával. Ennek ered-
ményeként tudtak 1804. április 26-án 
szerződést kötni Metz Sámuel berethalmi orgonakészítő mesterrel. 1805-től az 
egyházi főtanácsi üléseken is szerepel Gyergyai Mihály.

Igen nehéz átfogó képet nyerni Gyergyai vagyoni helyzetéről. Mint egyik örö-
kös, nősülése előtt, 1778 júniusában vette használatba a piacsori Gyergyai-házat, 
s földszintjén lakott haláláig. Volt háza a Belső Közép utcában is, ennek keríté-
séről a szomszéddal egyezkedett 1809-ben. A kétvízközi majorjában építkezett, 
és 1815. április 22-én okulátori felmérést kért. A vagyon velejárója azonban az 
állandó osztozkodás-perlekedés. Ezeknek az irományai csak részben maradtak 
fenn, s ezért nehéz követni mozzanataikat.

A képletet még bonyolítja, hogy első felesége 1816-ban bekövetkezett halála 
után elvette annak húgát, ványai Teleki Zsuzsannát (1759–1827), akinek első 
házasságából volt már két fi a. Közös gyermekük nem született. A  férj túlélte 
második feleségét is, akinek gyászjelentésére ezt íratta: „Az ő 68 esztendőkre 
terjedett gondos, szorgalmatos, munkás és fáradhatatlan földi életét hat hetekig 
tartott sárgaság és ahhoz járult rothasztó hideg tsendes és békességes hordozása 
után” végezte be. Az első felesége mellé temettette a Házsongárdi családi sírba. 
A Teleki-örökség elosztása ismételten vitához, sőt perhez is vezet.

A sok ingatlan kezelése bizonyára terhes lehetett, s a már 70. évéhez közeledő 
mester lemondott a további kézművességről. 1816. augusztus 10-én kelt szerződés-
sel „minden aranymíves műszereit, különbféle köveit” eladja 150 német forintért 

 6 Gál Kelemen – Benczédi Gergely – Gaal György: Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium 
történetéből. Kolozsvár, 2007, 98.

Gyergyai Mihály
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EK Telmán Sámuel enyedi lakos aranyműves-
nek. Ekkoriban is centumpáter, és rövide-
sen egyik osztoztató bírónak választják. 
E  bírók vagy divizorok feladata volt az 
örökségek elosztása a város törvényei sze-
rint. Ő az első, aki a család kelyhes – mes-
terségére utaló – címerét használja.

Az 1828. május 19-én bekövetkezett ha-
lálakor a pompásan megfogalmazott gyász-
jelentésben ilyen mondatokat olvashatunk: 
„Mint az esztendők számos sorain keresz-
tül hasznosan állott élőfa hirtelen kidőlése, 
az árnyékában oltalmat s enyhülést sokszor 
talált szívben fájdalmas érzést gerjeszt, ak-
képpen egy tiszta öregnek, kit a soros esz-
tendők, a jól kihasznált napok, s ezek szép 
gyümölcsei – házi szorgalom, polgári hívség 
s egyenesség és vallásos buzgóság – egy-
aránt díszesítettek s tisztessé tettek, az élet-
ből váratlan eltűnése, esmerősök, barátok, 
atyafi ak s főképpen gyermekek szívein fáj-

dalommal vérző sebeket méltán ejt.” A 80 év 7 hónapot élt, „több polgári hiva-
tal után közelebbről tíz esztendők alatt” Kolozsvár osztoztató bírája, Kissolymosi 
Gyergyai Mihály, az Unitárius Nemes Kollégiumnak „több esztendők alatt buzgó 
perceptora” május 24-én a piacsori házától a „közönséges temetőhelybe, ősi kriptá-
ba, mind első”, mind pedig második felesége mellé került nyugalomra.

Azokban az időkben egészen ritkaságszámba ment a 80 év feletti életkor. Rá-
adásul Gyergyai Mihály ténylegesen kihasználta az éveket mind a család, mind 
pedig a város és az egyház hasznára. Kár, hogy művészi ötvösmunkái közül na-
gyon kevés azonosítható maradt fenn. Itt még az „ősi kripta” kifejezés késztet 
pontosításra. A Házsongárdi temető I. C parcellájában Gyarmathi Sámuel doktor 
sírja mellett volt az a bizonyos Gyergyai-sír, melyre az 1950-es években még ha-
lottak napján vittek virágot a leszármazottak. Egy töredezett koporsó alakú kő, 
tumba volt rajta olvashatatlan felirattal. A hagyomány szerint ez Mihály és fe-
leségeinek, leszármazottainak „sírboltja”. Valószínűnek tarthatjuk, hogy Mihály 
építtette első felesége számára. Amikor a Cordoş család beletemetkezett ebbe a 
sírba, egy teherautónyi régi téglát bányásztak ki onnan, s fém koporsódarabokat 
is kidobáltak. Tehát ténylegesen föld alatti kripta lehetett ott. Sajnos a  család 
nem váltotta meg, s a kommunizmus éveiben már nem lehetett semmit sem tenni 
megmentéséért. Kelemen Lajos temetősétái során rendszeresen megemlékezett 
Gyergyai Mihály sírjáról és ötvös-mintakönyvéről.7

 7 Vö. Kelemen Lajos: A Házsongárdi temető nagy halottairól beszél Kelemen Lajos, a kiváló 
történettudós. In: Művészettörténeti tanulmányok. II. Bukarest, 1982. 318–338.

Gyergyai Mihály – Apostolfej
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Február 1-jén Kriza Ágnes (1937–
1997) opera-énekesnő korai halá-
lának negyedszázados évfordulója 

érdemel fi gyelmet. Besztercén született, 
a  kolozsvári Gheorghe Dima Zenekon-
zervatóriumban szerzett énekművészi 
diplomát 1962-ben. Először a helybéli 
Román Opera tagja, 1974-ben szerződik 
át az Állami Magyar Operához magán-
énekesnek. 1977–1978-ban az operaház 
igazgatója. Főleg a Verdi-operák szop-
rán szerepeiben tűnik ki. Koncerteken 
is fellép. A Zenekonzervatórium tanára-
ként számos művészt indít el az énekesi 
pályán. Síremléke a lutheránus temető-
ben található.

Február 2-án százéves lenne Faragó 
József (1922–2004). Brassóban szüle-
tett Fábricz családnévvel, ott járt isko-
lába is. 1941-ben iratkozott be a vissza-
tért Ferenc József Tudományegyetemre, 
s  1945-ben doktorált néprajz főszakon. 
1947-ig a Bolyai Egyetemen tanított. 
1948-ban a Román Akadémia kolozsvá-
ri Folklór Intézetének egyik megalapító-
ja, ott dolgozik 1985-ös nyugdíjazásáig. 
Főleg az élő népköltészetet gyűjtötte és 
a román–magyar folklórkapcsolatokat 
kutatta. A  Magyar Néprajzi Társaság, 
a  Magyar Tudományos Akadémia és a 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
is tiszteletbeli tagjául fogadta. Számos 
gyűjtési és néprajzi tanulmánykötet 
szerzője, illetve szerkesztője. Sírja a 
Kertek parcellában található, Ferencz 
József unitárius püspöké mellett, ennek 
egyik fi a nyughelyén.

Február 4-e Pallós Albert (1855–
1922) halálának a centenáriuma. A gim-
náziumi tanulmányokat Nagyenyeden 
és Marosvásárhelyen végezte, 1875-ben 
érettségizett. Rögtön a helybéli leányis-
kolában kapott tanítói állást. 1876-ban 
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a kolozsvári Tanítóképző Intézetben meg-
szerezte az elemi tanítói oklevelet. Ezután 
Görgényszentimrére kapott állami tanítói 
kinevezést. Tizenöt évet töltött ott, s köz-
ben megszerezte a polgári iskolai tanári 
képesítést is. 1891-től a marosvásárhelyi 
Református Leányiskola és Polgári Iskola 
újjászervező igazgatója. 1896-ban meg-
hívják a Kolozsvárt újonnan felállított 
Polgári Leányiskola élére. Itt tanít és igaz-
gat a hatalomváltozásig, amikor is az is-
kolát román tannyelvűvé teszik (ma Emil 
Racoviţă Líceum). Művészi faragású, ta-
nárt és diáklányokat ábrázoló fehér már-
vány emlékműve a lutheránus temetőben 
található.

Február 15-e Kohn Hillel (1891–1972) 
halálának a félszázados évfordulója. 
Az  Unitárius Kollégium végzettje, a  ko-
lozsvári egyetemen szerez jogi doktorá-
tust 1912-ben, s  Marosvásárhelyen tesz 
ügyvédi vizsgát 1915-ben. Egykori tanára, 
Kelemen Lajos biztatására 1911-ben Zsakó 
Gyulával összeírja a Házsongárdi temető 
régi sírköveit. A világháború után bekap-
csolódik a baloldali mozgalmakba. 1932-
ben részt vesz a Falvak Népe című lap meg-
indításában. Az 1940-es bécsi döntés után 
a betiltott kommunista párt tagjaként 
letartóztatják, s  1942-ben életfogytiglani 
börtönre ítélik. Megjárja a koncentráci-
ós táborokat, hazatérve a Demokratikus 
Zsidó Népközösség elnöke lesz. 1946-tól 
a Bolyai Egyetemen a politikai gazdaság-
tan előadója. A Korunknak is munkatársa. 
Bukarestben éri a halál. Hamvasztását kö-
vetően urnáját a Tordai úti régi ortodox 
zsidó temető fekete gránittáblás családi 
sírjába helyezték.

Február 16-án Csíkszeredai Szabó Jó-
zsef (1805–1872) orvostanár halálának a 
másfél százados évfordulójára emlékezhe-
tünk. A Csíkszeredai nem nemesi előnév, 
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hanem a család származási helyére 
utal. Kolozsvárt és Gyulafehérváron 
tanul, majd Pesten és Bécsben végzi 
az egyetemet, az utóbbi helyen dokto-
rál 1834-ben. Azután még Párizsban 
és Berlinben is kórházakat látogat. 
1836 elején Kolozsvárt nyit praxist. 
1837-ben elnyeri az itteni Orvos-se-
bészi Tanintézet bonctan–szülészet 
tanszékét. A  forradalom idején a ko-
lozsvári egyetem felállítására tesz 
javaslatot. A  bukás után, 1850-ben 
Szabót Szebenbe viszik az ottani Hadi 
és Polgári Kormányzóság közokta-
tásügyi előadójául. Ő  kezdeményezi 
Kolozsvárt a Szülőintézet felállítá-
sát. 1858-ban átmegy a belgyógyá-
szati tanszékre, 1860-ban pedig a 
tanintézet igazgatójául nevezik ki. 
Az 1850-es évek végén Kolozsvár leg-
keresettebb orvosa, Mikó Imre grófot 
is ő kezeli. Tagja az EME-t előkészí-
tő bizottságnak, egyik alelnökké vá-
lasztják. Élete utolsó éveit Kolozsvár 
országgyűlési képviselőjeként Pesten tölti, ott is hal meg. Sokat tesz az egyetem 
felállításáért. Az  országgyűlés jegyzőkönyvileg iktatja részvétét, Kolozsvárt a 
temetési szertartást Keserű Mózes címzetes római katolikus püspök celebrálja. 
Testes márványoszlopa szűkszavú feliratával az I. C parcella közepe táján áll.

Gaal György
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A Poprád Podolinnál

 Elmult varázslat zálogát
 A tűzbe dobni szánom
 Lenau: Száraz levél

Ki múlt varázslat zálogát
a tűzbe dobni szánod:
szíved és lovad útrakész
és útrakész a szánod.

Megrázza szép fejét a ló,
szép fejét föl-le hányja.

Emlékeidnek lim-loma
fölrakva már a szánra –

habár a múlt emlékeit
a sors nem erre szánja.

*

Ki télen-nyáron útrakész,
ki folyton-folyvást útrakélsz,

kit egyre újabb asszonyok
és új szerelmek várnak,

hallod-e Szindbád, hallod-e,
a lovak rúgkapálnak.

És ezt a tenger lim-lomot,
lepréselt sárga liljomot,
ezt mért viszed magaddal?

(Mért kutatja a múlt időt
oly gonddal annyi angyal?)
Mit mondasz erre,
Medve-Szindbád
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míg vágyod ezt
vagy azt a nimfát?

Ki új varázslatokra várt
miért is vinné el ma már
abból a régi pakliból
a pikk leányt s a kőr királyt?
mért vinnéd el a zöld medált
s a hajfürtöt s a keszkenőt

ha vágyod azt
 vagy ezt a nőt?
A kőr királyt.
 A keszkenőt. –

Vagy azt a hajdanában
a télikert havában
a rózsák közt elejtett
s azóta ottfelejtett
cipőt, mely annyi bálban
és annyi táncot lejtett –

akkor volt ez
 mikor a télikertben
a kitárt ablakon át
 behullt a hó
de hogy a démon apjának szíve hol van eltemetve
ez az, mi semmiképp nem volt tudható
 *
Viszi a szán a lelkedet.

És tükreid is elviszi
és árnyaid és szörnyeid
és elveszített gyermeked –
a múlt idő majd megtalál.
A múlt időt majd megleled,
lüktető szívét: hó alól
parázsló csipkebokrát.

ZÖLD SZÍNŰ VAD VIZÉT VISZI
A JÉG ALATT A POPRÁD.
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Kolozsvár Főtere a 21. században

1974-ben, pontosabban október 16-án, egy Nicolae Ceaușescu aláírásával 
szentesített törvényrendelet értelmében Kolozsvár román elnevezése Cluj-Napoca 
lett, azon történelmi évforduló tiszteletére, hogy 1850 évvel azelőtt az egykori 
Napoca városból municipium és a Dacia Porolissensis tartomány fővárosa lett 
124-től 276-ig. A Római Birodalom egyik provinciai fővárosaként Napoca 152 
évig képviselte a hatalmat az északi határvidéken. 18 évre volt szüksége, hogy 
felnőjön erre a rangra, mivel ezt a területet 106-ban sikerült bekebelezniük a 
rómaiaknak.

A modern urbanisztikai elméletek tükrében Kolozsvár középkori szövetének 
úthálózata azért olyan szabályos, mert részben ráépült Napoca város romjaira, és 
újrahasználta annak építőköveit. A feltevés hihetőnek tűnik, de sajnos azóta sem 
történt egy következetes, nyomkereső régészeti feltárás ennek érdekében. Pedig 
a Főtér kérdéskörében ezek a részletek komolyan átértelmezhették volna a tér 
kialakításának és bemutatásának milyenségét.

A  Római Birodalom bukása után több mint ezer évnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy a reneszánsz újra felfedezze az ókor szétdúlt kulturális értékeit. Még 
néhány évszázadra volt szükség ahhoz, hogy az iparosodásának és a vele járó 
gazdasági fellendülésének köszönhetően Európa városainak komfortja újra meg-
közelítse a hajdani Római Birodalom városainak urbánus minőségét.

A középkori városközpontok a közösségi élet gócpontjaivá váltak. A keresz-
ténység által felépített gótikus templomok maximalizálták az addig szerényebb 
méretekben megépített szent helyek jelenlétét a főtereken. Kolozsváron a Szent 
Mihály-templom háromhajós csarnokmegoldása egy délnyugati torony hangsú-
lyával képviselte Erdély legtágasabb épületét. Körülötte a Főtéren még sok volt a 
földszintes faház. A tűzveszély miatt valószínűleg itt is a köztér alatti, titkosított 
gabonavermek jelenthették a biztonságos túlélés lehetőségét az itt lakók számá-
ra. Erre 2004 óta a nagyszebeni Nagy- és Kispiac régészeti kutatásai által felfe-
dezett, illetve a Nagypiacon bemutatásra kerülő gabonatároló vermek szolgálnak 
konkrét példával. A reneszánsz város ezeket a középkori infrastruktúrákat felül-
írja az újraépített kőboltozott pincéivel és emeletes téglaházaival. Nagyszeben-
ben ekkor töltötték fel a kispiaci vermeket a kora középkori épületek bontási 
anyagával. Érdekes régészeti információk kerültek elő ezzel kapcsolatosan is, 
amikor az egyik gödörben fej nélküli csontvázra találtak, mivel akit lefejezés 
általi halálra ítéltek, az a törmelékkel együtt lett „elhantolva”. Ezek a gödrök, 
körtére emlékeztető formájukkal, kb. öt méter mély, öblös részüknél kb. három-
méteres átmérőjű, a piactéri járószintjén kb. hatvan centiméterre szűkülő bejá-
rattal rendelkező üregek voltak. A Nagypiac vermeinek feltöltetlen variánsaiban 
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előkerültek az ötméteres függőleges mérőlécek és a kör alakú fafedések, illetve a 
tárolórendszerek titkosítását biztosító agyagréteg. Állítólag az akkori városházán 
volt olyan „topográfus”, aki háromszögeléssel ki tudta keresni minden család 
vermének pontos helyét.

A 19. század végén Pákei Lajosnak, a város első hivatalosan kinevezett fő-
építészének jutott az a megtisztelő feladat, hogy a középkori városmagból egy, 
a  provinciát képviselő birodalmi fővárost alakítson ki. A  Főtér mai külalakja 
ennek az átépítési lendületnek a lenyomata. A templom körüli hajdani temetőt 
kerítő fal lebontásával a cinterem összeolvadt a köztérrel. A premodern város 
átalakítása során megsokasodtak a zöldövezetek. A középkori várfal és tornyok 
lebontásával a hajdani várárok keleti és nyugati oldala új terek és középüle-
tek megépítésére szolgált. A Kis-Szamos völgye, a Fellegvár lábánál, az új hidak 
megépítésével, szervesen bekapcsolódik az újonnan megálmodott városképbe. 
A Szent Mihály-templom nyolcvanméteres neogótikus tornya iránytűként jelzi a 
városközpontot valamennyi égtáj felől. Az új Főtérből reprezentatív díszparkot 
varázsolt a főépítész. A füvesített templomkertet egy alacsony, igényesen meg-
tervezett öntöttvas kerítéssel vetette körül – kivételt képez a nyugati főbejárat, 
ahol a templom közvetlenül bekapcsolódik a köztérbe. A hajdani barokk faragott 
kő díszkaput átköltöztették a Külmagyar utcai Szent Péter-templom bejárata elé. 
A  templom déli oldalán, a Főtér középtengelyében, egy neoközépkori talapza-
ton kapott helyet a Mátyás király-szoboregyüttes. A  millenniumi megemléke-
zésre tervezett urbanisztikai együttesben megtalálhatjuk az eklektikusan klasz-
szicizáló monumentalitásnak minden csínját-bínját. A szobor körüli zöldövezet 
parcelláit átlós irányban szelték át a gyalogos sétányok. Valamennyi ösvény a 
szoboregyütteshez vezetett. A parkosított Főteret körbevette a konflisoknak ki-
alakított kövezett úttest, majd a házak előtti fásított és közkivilágítással ellátott 
járdák övezete. A Főteret keretező épületek legtöbbje megújult, a bontások és 
az újraépítés folyamata a meglévő együttes nagy részét érintette. Elsőként a sa-
rokházak alakultak át, a délnyugati sarkon felépült a New York szálloda (Pákei 
Lajos tervei alapján), a keleti oldalon felépültek az új, tükörszimmetrikus Szent-
egyház utca saroktömbjei (Alpár Ignácz tervei alapján), majd a déli oldal nyugati 
szakaszán, a megmaradt egyemeletes házak folytatásában, négyemeletes városi 
paloták épültek.

Ezt az együttest örökölte meg az első világháború utáni város, majd a bé-
csi döntés, és a második világháború után ez volt a szocialista évtizedek 
Kolozsvárának Főtere is. Sőt a kilencvenes évek forradalmi hangulata is ehhez 
a Főtérhez kötődik. A szélsőséges városvezetés megpróbálta felrúgni az addigi 
civilizált megegyezést a szoboregyüttes Mathias Rex elnevezésével, és újabb ne-
kifeszüléssel a Főtér átrendezésével próbálkozott, a többségi lakosság igényeire 
hivatkozva. A kérdéskör elsődlegesen a történelmi szimbólumok megjelenítésére 
vonatkozott. A Főtér Napoca szintjének régészeti kutatásai nem a város történeti 
értékeire fókuszáltak, hanem a frissen megválasztott városi vezetés politikailag 
motivált szélsőséges gesztusait kellett volna hogy kielégítsék. Mátyás szobrával 
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Képek forrása: planwerkcluj.org
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szemben Traianus oszlopának hasonmását akarta felállítani az akkori polgármes-
ter. Az alapkő elhelyezése csupán a tér hossztengelyére támaszkodott. A régésze-
ti kutatások gödrei nem a helynek, hanem csupán az egyre feszültségteljesebb 
kisebbségi hangulatnak voltak a megtestesítői.

Közben Nagyszeben, 2004 februárjától, a vallásos, etnikai és kulturális sok-
színűség jegyében készült a 2007-es esztendőre, amikor is ezzel a szlogennel, 
Luxemburg segítségével, Európa Kulturális Fővárosaként képviselhette Romá-
niát. A Nagyszeben történelmi központját érintő városrehabilitálás mozzanatai 
így-úgy eljutottak Kolozsvárra is. 2005-ben az új városvezetés tervpályázatot 
hirdetett a Főtér rendezésére, a forgalom csillapításával és részben sétálóöveze-
tek kialakításával. A versenykiírásra bejött pályamunkák elbírálásával megbízott 
zsűrinek én is tagja voltam. Tizennégy pályázóból első nekifutásra ötöt méltatott 
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a megfontolással, hogy a harmadik helyezett megoldását már elfogadhatatlan-
nak tartottam, mivel a Mátyás-szoboregyüttest áthelyezésre javasolta a templom 
északi oldalára, háttal a napfénynek és a történeti-művészeti értékeinknek. Az új 
funkcionális megoldások mellett, a jó döntés érdekében, csak azok a pályamun-
kák maradhattak a döntőben, ahol a Pákei Lajos által megjelölt templomkert 
(1881) és a Fadrusz János szoborcsoportjának eredeti helye (1902) változatlan 
maradt. Így a második megmérettetésen csupán az első két helyezett versenyez-
hetett, és végül a nyertes megoldás a kolozsvári Planwerk irodát képviselte. Ha a 
19. század végén Kolozsvár provinciális, középkori hangulatát rendre felváltotta 
a bécsi építészeti iskola premodern, eklektikusan klasszicizáló nyelvezete, úgy a 
21. század elején a Planwerk iroda tervezői a hamburgi építészeti egyetem puri-
tán, neomodern funkcionalista nyelvezetével egyszerűsítettek le a Főtér összké-
pét. A zavaros kilencvenes évek után a Főtérnek ez a fajta megtisztító folyamata, 
a kortárs hangulatra épülő köztér-kialakítás forradalmi megújulást képviselt az 
elbírált terv tükrében. E gondolatok több szakaszban történő, tizenhárom évig el-
húzódó megvalósítása sajnos nem vált előnyére a létrejött eredménynek. Az ere-
detileg egy összefüggő sétálóövezetet alkotó Főtér, amelynek csupán az északi és 
a déli oldalát zavarta volna meg az érintőlegesen kelet–nyugati irányban átha-
ladó autós forgalom, végül beengedte az észak–déli keresztező úttestet is a Bán-
ffy-palota előtti szakaszon. A templom északi oldalán kialakított parkoló jóval 
nagyobbra sikerült a tervezettnél, az autós bejárata pedig a keleti oldalra került, 
így a Bánffy-palota és a Szent Mihály-templom tornya közöti kis sétálóövezetnek 
a gondolata még jó sokáig odavan. Ugyancsak kompromisszumokkal teli lett a 
Főtér csatlakozása a Deák Ferenc utca északi oldalán megnőtt, teraszosított járda 
felületével is.

Pedig a szakaszos megvalósítás hozhatott volna jobbításokat is a részletező ki-
alakításokban. Gondolok itt főképpen a régészeti kutatások eredményeire, ame-
lyek természetesen időigényesek, és plusz gondot is jelenthetnek a tervező és a 
beruházó részére. No de ettől sajnos nem kellett tartani, mivel egy gyors régészeti 
felügyelet ellenjegyezte a javasolt megoldásokat. Így továbbra sem derült fény a 
Napoca város úthálózatára, pedig a Deák Ferenc utca vonalában legalább a keleti 
erődítését és a keresztutcáinak kiosztását „nyakon lehetett volna csípni” ennek a 
Római Birodalmat képviselő provinciális fővárosnak. A Főtéren pedig pontosan 
az autós parkoló és a közvécé területe lehetne a feltételezett egymásra kerülő 
felülete a középkori Kolozsvárnak a Napoca főterével… Természetesen a kiakná-
zatlan, meglévő történelmi értékek felderítésének és bemutatási lehetőségeinek 
elég gazdag tárházát feltételezhetjük e központi területen. Lehet, hogy ezért is 
mondhatnánk jogerősen, hogy egy rejtett kincses Kolozsvár lakói vagyunk…
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Az első részvétel nemzetközi 
vívóversenyen

Gerentsér körül gyűltek össze a kolozsvári egyetem legjobb vívói, és ehhez 
a csoporthoz kapcsolódott a fiatal Pósta Sándor is, amikor 1906 őszén elkezdte 
tanulmányait a tudományegyetem orvosi karán.

Pósta belépett Gerentsér mester vívóedzésére, és ettől a pillanattól a délutá-
nonkénti edzés (5 és 9 óra között zajlott) életének része lett. A helyi „öreg” vívók, 
Repeczky Andor és László, Vértes Béla, Tódor Árpád, Bányász Jenő és Czenker 
Béla hamar befogadták, hiszen Pósta is a vívás elméletének és gyakorlatának 
nagy szerelmese volt.

Ám egy évvel később Gerentsér Budapestre költözött, a vívóélet pedig meg-
sínylette távozását. 1909 őszén viszont nagy álom vált valóra a kolozsvári vívók 
számára: hosszas levelezés után a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Clubnak sikerült 
egy olasz vívómestert leszerződtetnie Carlo De Palma személyében. Apró gondot 
jelentett, hogy a mester az olaszon kívül semmilyen nyelvet nem beszélt.

De Palma egyedüli tolmácsa Pósta volt, aki a katonai szolgálat alatt megta-
nult olaszul, így az olasz edző elsősorban Pósta számára jelentett óriási előre-
lépést. Nem csoda, hogy hamarosan szoros barátság fűződött mester és tanít-
ványa között: az olasz rengeteg újat tanított, elsősorban tőrben, melyeket Pósta 
később hasznosítani tudott karrierje során. Ilyen eset volt például a Nemzeti 
Vívó Club 1910-es országos versenye, ahol Pósta csak a tőrversenyben neve-
zett, és úgy is megszerezte a második helyet, hogy nem vívott a tőle megszokott 
nyugalommal.

1910-ben először szerepelt kolozsvári vívó nemzetközi versenyen Prágában. 
óriási lépés volt ez a KEAC és a vívószakosztálya számára. Mivel a magyarok 
nem küldtek versenybírót, a  három magyar versenyző (Lerner Artúr, Földes 
Dezső és Pósta Sándor) komoly hátránnyal indult a versenyben. A vívásban a 
bíráskodás mindig is gondot jelentett, még az ilyen szintű versenyeken is. Álta-
lában a nagy vívónemzetek bírót is neveztek egy-egy versenyre, így próbálva ki-
harcolni az ellenfelektől a tisztességes bíráskodást. Mert a jóindulatot bármikor 
visszakaphatták…

A  prágai verseny másik érdekessége a lebonyolítási rendszer volt. Egy-egy 
mérkőzés négy percig tartott, aki ezalatt kevesebb tust kapott, az győzött. A meg-
felelő taktika kiválasztása is nehéz feladat volt, hiszen mind a tuselőny megtar-
tása, mind a nagyobb előny kiharcolása s ezután a páston történő csoszogás igen 
fárasztó volt. Hosszas küzdelmek után végül mindhárom magyar vívó bejutott a 
döntőbe.
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ismeretlen vívó volt ekkor, így csak 
akkor fi gyeltek fel rá, amikor Vilém 
Goppoldot, a  helyiek hírességét, 
a londoni olimpia bronzérmes kard-
vívóját harmadszor is megverte 4-0 
arányban. Így nem csoda, hogy a 
döntő során érvényesült a rendezők 
óhaja, hogy Pósta, aki addig veret-
len volt, csak az utolsó fordulóban 
került össze Goppolddal. Bár a mér-
kőzés igen egyszerűnek ígérkezett, 
a  zsűri vigyázott, hogy Pósta sem-
miképpen se nyerjen.

„Nyugodtan elmondhatom, hogy 
a döntő életem egyik legjobb vívó-
napja volt. Tust alig kaptam, amíg 
veretlenül Goppoldig értem.

Ő már nem volt probléma. Hiszen 
előzőleg három mérkőzésen egyet-
len tust sem kaptam tőle. A fölada-
tommal teljesen tisztába voltam.

A  hihetetlenül vékony és való-
színűtlenül magas ember teljesen 
passzív vívó volt, minden támadást 
bevárt, az amúgy is harmadik emeleten ülő fejét elérhetetlenül hátrahajlította és 
terc-kvarttal védett. Jól!

Semmi mást nem kellett tennem, mint kivárnom, kikényszerítenem az ő bi-
zonytalan támadásait, amelyeket elővágásokkal »megpecsételten« könnyen véd-
tem, sőt még a közbeiktatott tempóakciókra is gyermeteg kedéllyel reagált, úgy-
hogy Szántay nyelvén szólva »pecsenye« volt.

Igen ám! De itt a zsűri igazán remekelt! Voltak vagy tizenöten versenybírák, 
akik egyszerűen tudomást sem vettek arról, hogy Goppold is a planson van, ki-
zárólag engem fi gyeltek! És a több szem többet lát elve alapján egyikük mindig 
talált rajtam valamit, amiről tust lehetett kimódolni.

Csattant a riposztom Goppold hasán, s az egyik pápaszemes úr váltig bizony-
gatta, hogy az én maszkom adott hangot. Szegény Goppold hiába mondott be 
tusokat, oda se hallgattak, mintha ott sem lett volna!

Persze az asszóból szédületes botrány lett. A kis Léhner Földessel együtt ordí-
tott – németül, én káromkodtam magyarul, a zsűri katonatiszt tagjai levonultak, 
de semmi sem segített. Háromnegyed órai vívás után még mindig csak 3:3-ra 
álltunk.
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Szegény Goppold tőrkesztyűjén át csurgott a vér, annyi és olyan kézvágást 
kapott tőlem, s mikor ezek után még nyolc adott tusomat sem fogadták el, én 
is elvesztettem az önuralmamat és azt mondtam: […] uraim! Goppold úrnak 
ajándékozom ezt a mérkőzést… Összeszedtem a holmimat és dühtől tajtékozva, 
a közönség lelkes éljenzése közben a társaságot otthagytam.” (Pósta Sándor: Hu-
szonöt esztendő. Testnevelés, 1932.)

Így végül Földes Dezső végzett a második helyen a kard döntőben, Pósta pe-
dig harmadik lett – közöttük a tusarány döntött.

Az  idő előtti hazautazást végül is a kis magyar csapat meggátolta, mert a 
tőrverseny nagy esélyese Földes Dezső volt. Neki pedig mindenképp szüksége 
volt a segítségre a döntőben, hiszen Pósta is igen jó tőröző volt. Goppold annyira 
restellte a karddöntőben történteket, hogy a tőrversenyből visszalépett. A ma-
gyar taktika pedig kiválóan működött: Pósta kikészítette az ellenfeleit, akikkel 
óriási csatákat vívott, míg Földes ezalatt „megette” az ellenfeleit, megnyerve a 
versenyt. Pósta is kiválóan vívott, és végül a harmadik helyet szerezte meg.

S hogy ki volt Posta Sándor? Magyarország legjobb vívója, aki néhány évvel 
később az 1924-es olimpiai játékok kardversenyének győztese lett.
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Mikes-gerinc–Mikesi-tó–
Árpád-csúcs

Túránk során egy hosszabb távot fogunk lejárni, ezért 
ajánlott kellő mennyiségű vizet és uzsonnát pakolnunk. 
Az  indulás helyszíne a hajdani Bükki kempinggel szemben 
lévő Silva-kemping, ahonnan a Jókai gyalogos teljesítménytúra hosszú változata is 
rajtol. Mivel nem körtúráról van szó, javasoljuk a buszos vagy taxis megközelítést, 
a Román Operától Csürülyébe induló M16-os busz egyik megállója épp közel esik a 
túra kiindulópontjához. Kellemes túrázást kívánunk!

Elindulva a kempingtől (1), felfele megyünk a széles földúton, majd kb. 300 
m után jobbra térünk (2), és a kerítések mentén haladunk tovább 500 m-en ke-
resztül, a  kék sáv jelzést követjük. A  „Hintás-fa” (3) mellett elhaladva (mára 
csak a hinta tartószerkezetének nyoma látszik) jó minőségű, széles makadám-
úton megyünk tovább, ettől kezdve megjelenik a piros sáv jelzés is. A következő 
útelágazásnál (4) jobbra térünk a Nicolae Mărgineanu utcán, majd kb. 450 m 

után a házak között vezető maka-
dámborítású utca végén átkelünk 
egy kis patakon, és feltérünk bal-
ra az erdőbe (5). Piros és kék sáv 
jelzésű ösvényünk a Sáros-bükkön 
vezet keresztül, utunk során pedig 
több jellegzetes gömbkövet is meg-
csodálhatunk. Amint a neve is utal 
rá, a Bükk-erdőnek ezen a részén a 
terep gyakran sáros, vizes, kisebb 
mocsaras területek mellett is elha-
ladunk, valamint érintjük a Rajka-
forrást is, ahol megtölthetjük kula-
csainkat. Menet közben ne felejtsük 

el megcsodálni a körülöttünk magasló, egyenes törzsű, karcsú bükkfákat. Hama-
rosan a kék sávval jelzett ösvény eltér jobbra (6), mi pedig továbbhaladunk előre 
a piros sáv jelzés mentén, mígnem 200 m után az Erdőfelek–Mikesi-házak maka-
dámútra érkezve jobbra haladunk (7). Közel 600 m után egy T-alakú elágazásnál 
(8) balra fordulunk, a kb. 300 m-re levő Adrenalin Park irányába, miután pedig 
elhaladtunk a park mellett, egyenesen folytatjuk utunkat majdnem 3 km-es tá-
von. A következő pontunknál (9) az út kettéágazik (majd 1 km után összefut), 
balra narancssárga sáv, jobbra piros sáv vezet. A bal oldali, emelkedő út kevésbé 
sáros, kerékpárosok számára ajánlottabb, mi viszont a jobb oldalit választjuk. 

Gömbkövek a Sáros-bükkben.
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1 km után erdei utak kereszteződéséhez érkezünk (10), ahol jobbra lefele térünk 
a Mikes-völgy felé. Innen gyönyörű erdős szakaszon ereszkedünk fokozatosan, 
majd kevesebb mint 1,4 km után kiérünk a faluból a tóhoz vezető jó minőségű 
makadámútra (11), amelyen jobbra térünk. Alig 700 m, és megpillantjuk a tavat, 
ahol rövid pihenőt tartva gyönyörködhetünk az idilli környezetben. Továbbin-
dulva 400 m-t haladunk egy elágazásig, ahol balra a szelicsei műút felé, jobbra 
pedig a Mikesi-házakhoz lehet eljutni. Mi ez utóbbit választjuk, és egy széles 
földúton haladunk az erdő szélén, majd nyílt terepen. Kicsivel több mint 3,5 km 
után elérkezünk a fenyves peremén haladó, sárga sáv jelzéssel jelzett gerincútra, 
amelyen balra térünk (12). Kevesebb mint 1 km után az Árpád-csúcshoz közeli 
kilátóponton (13) álljunk meg egy pil-
lanatra, pásztázzuk végig a látóhatárt, 
ugyanis magáról a csúcsról (14) a ki-
látás szegényesebb. Kis pihenő után 
folytatjuk utunkat az Árpád-csúcstól a 
piros kereszttel jelzett úton haladva az 
erdőben a Szent János-kút irányába. 
A  jelzéseket nemrég újították fel, így 
bárki számára egyszerűen követhető 
az útvonal. 1,8 km fokozatos ereszke-
dés után keresztezzük a szelicsei mű-
utat (15), itt óvatosan keljünk át a for-
galom miatt, majd ugyancsak a piros 
kereszten haladjunk tovább az erdő-
ben. Tavasszal gyönyörű csillagvirág-
mezők mellett sétálhatunk el, ugyanakkor májvirágok, kakasmandikók és berki 
szellőrózsák is megörvendeztetnek utunk során. Kicsivel több mint 2 km után 
keresztezzük a piros háromszöggel jelzett utat (16), amely a Szent János-kúttól a 
Brüll-kilátóig visz, ezt a szakaszt egy másik túránk során fedezhetjük fel. Innen 
kevesebb mint 300 m-t kell még haladnunk, és elérkezünk a piros kereszt jelzés 
végénél levő Szent János-kúthoz (17), amelynek bő folyású, hűs vizéből csillapít-
hatjuk szomjunkat. Továbbhaladunk a patak menti ösvényen, majd 650 m után 
átkelünk a Szent János műúton (18), és egy makadámúton emelkedünk 1,1 km-t. 
A Diós sarkához érve (19), elindulunk az erdőben a piros sáv jelzésen, majd ha-
marosan jobbra leválik egy „mosolygó arc” jelzésű erdei út, amelyet követve el-
jutunk a Monostor negyedi végállomáshoz, 1,6 km megtétele után. Innen trolibu-
szokkal, autóbuszokkal utazhatunk haza egy igazán eredményes napot zárva.

Mikesi-tó. Fotó: Kismihály Boglárka

Túralejárás dátuma: 2021. március 31.
Időjárás, terep: tiszta idő, nedves terep
Útvonal hossza: 23,8 km
Teljes menetidő: 9 óra 30 perc
Mozgásidő: 6 óra 6 perc

Túravezető: Fazakas Ferenc
Teljes szintemelkedés: 647 m
Teljes szintereszkedés: 859 m
Minimális tszfm.: 404 m
Maximális tszfm.: 835 m
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Gratinírozás

Az  eljárás másik megnevezése a csőben sütés. Különféle rakott ételek ké-
szülnek így, melyekhez általában mártásokat készítünk, azzal fedjük be őket, 
majd sütőben, sajttal is megszórva addig sütjük, míg aranybarna kérget kapunk. 
A gratinírozás történhet nyers alapanyagokkal, úgy hosszabb időbe telik, és félig 
már elkészült ételekből, vagy éppen maradékmentésre is alkalmas.

Hozzávalók:
• fél kg krumpli
• 2 főtt tojás
• 1 alma
• 8 dkg reszelt sajt
• 15 dkg sonka
• 1 db tömlős sajt (125 g)
• diónyi vaj
• 1 ek liszt
• 3 dl alaplé
• só
• bors
• őrölt szerecsendió

Almás 
krumpligratin

Ezt a fogást a következőképpen készítettem. Használtam hozzá héjában főtt, 
majd hámozás után felszeletelt krumplit, főtt tojást, almát és sajtot reszelve, il-
letve kis kockákra felvágott sonkát. Egy kivajazott tűzálló edénybe, krumpli, 
tojás, sajt, sonka, krumpli rétegezéssel, majd beborítva a mártással és újabb réteg 
reszelt sajttal 35-40 percig sütőbe tettem. A mártáshoz a lisztet vajon megpirí-
tottam, amit alaplével öntöttem fel, hozzáadtam egy kisebb tömlős krémsajtot, 
sóval, borssal és késhegynyi őrölt szerecsendióval fűszereztem.

Albert Bea



Apa, irány a tenger!

VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. Angyalrang
  4. Veréb tréfás 

neve (CSURI)
  9. Professzor, 

röviden
11. Verés
12. Morog a végén! 
14. Antal Cézár 

monogramja
17. Fél ábra!
18. Pusztít
19. Tévedés, 

mulasztás
21. Kavicsa
23. Törpe 

 ellenpárja
24. Ritka románul

FÜGGŐLEGES
  1. A könyv címe
  2. A közepén 

surran!
  3. Előbbi, régebbi
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  5. Kettőzve: sárkánynév
  6. ... magának, előbuk-

kan (két szó)
  7. ..., ruca, vadliba 

(mondóka)
  8. Szintén
10. Gramofonvég!
13. Lóbiztató szócska

15. A tetejére jegyez
16. Parkvég!
19. Téli csapadék
20. Az ábécé első 2 

betűje
22. Vékaszélek!

Markus Majaluoma fi nn író 2013-ban, Jankó Szép Yvette 
fordításában magyarul megjelent könyvének címét tud-

játok meg, ha helyesen fejtitek 
meg a keresztrejtvényt!
A kortárs író maga készíti gyer-
mekkönyvei részletgazdag, hu-
moros illusztrációit. A Koinónia 
Könyvkiadónál megjelent a könyv négy folytatása is 
a Rózsadombi család fergeteges kalandjairól, amint 
gombásznak, kuckót építenek, nyaralót vásárolnak 
vagy várják a Mikulást… Vajon miről szólhat a há-
rom gyermek és apukájuk első kalandja?
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„Azt mondhatom, hogy a megtett szép liberális ígéreteket a magyarokkal szemben egyáltalán nem tar-
tották meg, ami szerintem nagy hiba,  ...” (Gyalui Farkas: Emlékirataim; folytatás a rejtvényben.)

IDÉZET 5.
PUSKÁS … 
(LABDA-
RÚGó)

DIóBÉL!
BOGYóS,
SAVANYÚ 

GYÜ MÖLCS

FIGYEL MET 
MAGÁRA 
VONTA
NŐI NÉV 

(FEBR. 12.)

ÖLTÖZET

VILÁGHÍ-
RŰ FOTóS 
(ROBERT)
ÉN ÉS TE

Y.H.B.
EMÉSZTŐ-

SZERVI 
GONDHOZ 
KÖTHETŐ

MOZAIK-
DARAB!

KISSÉ 
ÜGYET LEN!

AMERIKAI 
OLIMPIAI
BAJNOK 
LOVA S-
POLóS 

(FOXHALL 
P.)

IDÉZET 3.
SZINTÉN 

NE
…-PIRUL

VESZPRÉM 
M. VÁROS
… SILVIA 

(ROMULUS 
ANYJA)

TANUL AZ 
ESETBŐL
ÁTKAROL

ÖMLENI 
KEZD!

SZAPORO-
DÁSRA 

JELLEMZŐ
KALCIUM 
VEGYJELE

ZÖLDES 
SZÍN

RÓMAI 
HóNAP 15. 

NAPJA

SZICÍLIAI 
VULKÁN

ECUADORI 
AUTó-
JELZÉS

BÁDOG, 
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
Tavaszelő

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Kedd Albin, Albina, Gyopárka, Lea, 
Leontina, Levente 
Húshagyókedd

Gyopárka – magyar eredetű; 
jelentése: a szó maga. 
Lea – héber eredetű; jelentése: 
vadtehén, antilop. 
Leontina – latin eredetű; jelenté-
se: Leontini itáliai városból való 
férfi.

1 Ha Baba Marta mérges, 
akkor rossz időjárásra 
számíthatunk.

2 Szerda Dalma, Lujza, Magor 
Hamvazószerda

Dalma – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a dal szóból.

2 205 éve született Nagyszalontán Arany János költő, 
műfordító († Budapest, 1882. október 22.).
90 éve hunyt el Budapesten gróf Béldi Ákos kolozs-
vári főispán, az EMKE elnöke (*Kolozsvár, 1846. 
december 19.).

3 Csütörtök Frigyes, Kornél 
Szt. Frigyes, Szt. Kornélia

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom. 

3 155 éve ünnepelték a Szent Mihály-templomban és 
a Farkas utcai református templomban a magyar 
kormány beiktatását.

4 Péntek Adrián, Adrienn, Kázmér, Zorán 
Meszlényi Bold. Zoltán, 
Szt. Kázmér

Kázmér – lengyel eredetű; jelenté-
se: békealapító, békebontó. 
Zorán – délszláv eredetű; jelenté-
se: hajnal.

4

5 Szombat Adorján, Adrián 
Szent Adorján

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

5 105 éve hunyt el Wass Otília grófnő (*Kolozsvár, 
1829. január 14.).

6 Vasárnap Elvira, Frigyes, Inez, Jenő, 
Leonóra

Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd. 
Inez – az Ágnes spanyol formája.

6 55 éve hunyt el Budapesten Kodály Zoltán zeneszer-
ző, népzenekutató, a Kodály-módszer atyja (* Kecske-
mét, 1882. december 16.).

7 Hétfő Tamás 
Szt. Perpétua és Felicitász

7

8 Kedd Apolka, Zoltán 
Istenes Szt. János 
Nemzetközi nőnap

Zoltán – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

8

9 Szerda Franciska, Fanni, Gerő, Rebeka 
Szt. Franciska

Franciska, Fanni – francia–latin 
eredetű; jelentése: francia.

9 465 éve erősítette meg Izabella királyné Kolozsvár 
tulajdonjogát Felek falu felett.

Amilyen időjárás van 
Franciska napján, olyan 
lesz egész márciusban.

10 Csütörtök Emil, Gusztáv, Ildikó, Olimpia Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő. 
Olimpia – görög eredetű; jelenté-
se: égi, mennyei, isteni.

10 Ha ezen a napon fagy, 
még negyven napig lehet 
fagyra számítani.

11 Péntek Aladár, Aranka, Bors, Konstantin, 
Szilárd, Tímea

Konstantin – latin eredetű; 
jelentése: Constantius családjá-
hoz tartozó; szilárd, állhatatos, 
következetes.

11 205 éve hunyt el Marosvásárhelyen Aranka György 
tudományszervező, költő, író (* Szék, 1737. szeptem-
ber 15.).
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5 105 éve hunyt el Wass Otília grófnő (*Kolozsvár, 
1829. január 14.).

6 Vasárnap Elvira, Frigyes, Inez, Jenő, 
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Elvira – nyugati gót eredetű; je-
lentése: akit az ereklye megvéd. 
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Március Böjtmás hava. Kikelet hava. 
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Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

12 Szombat Gergely, Gergő, Ince, Miksa 
Szt. Maximilián

Ince – latin eredetű; jelentése: 
senkinek sem ártó. 
Miksa – a Mihály önállósult 
becézőjéből.

12 Gergely-napi szél  
Szent György-napig él.  
Megrázza még szakállát 
Gergely, vagyis előfordul, 
hogy e napon havazik.

13 Vasárnap Ajtony, Ida, Krisztián, Krisztina, 
Patricia, Rozina, Zsolt

Ajtony – török–magyar eredetű; 
jelentése: arany.  
Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13

14 Hétfő Matild, Paulina, Pólika, Tilda Matild – német eredetű; jelentése: 
hatalom + harc. 
Paulina – a Paula továbbképzése. 
Pólika – a Polixéna, Apollónia és 
a Paula magyar becézője.

14

15 Kedd Kristóf, Lukrécia 
Marillac Szt. Lujza, Hofbauer 
Szt. Kelemen 
Nemzeti ünnep. Az 1848–49-es 
szabadságharc kitörésének 
évfordulója 

Kristóf – görög eredetű; jelentése: 
Krisztust hordozó. 
Lukrécia – latin eredetű; jelenté-
se: megnyerő, vonzó.

15 125 éve helyezték el a Petőfi és felesége 1847-es 
kolozsvári látogatását megörökítő emléktáblát a Kül-
Torda utcai Biasini szálló falára.

16 Szerda Henrietta, Henrik, Herbert, Lujza Henrietta – francia eredetű; 
jelentése: körülkerített birtokán 
uralkodó. 
Herbert – germán eredetű; jelen-
tése: hadsereg + fény.

16

17 Csütörtök Gertrúd, Irén, Patrik, Patrícia 
Szt. Patrik

Patrik, Patrícia – latin–ír erede-
tű; jelentése: rómainak született 
nemes.

17 155 éve alapították a Magyar Polgár című balközép 
lapot, ezzel már a Kolozsvári Közlönnyel és a Korunk-
kal együtt három napilapja lett a városnak.

18 Péntek Alexandra, Ede, Sándor 
Szt. Sándor, Jeruzsálemi 
Szt. Cirill

Alexandra – görög–latin eredetű; 
jelentése: harcra kész, az embere-
ket oltalmazó.

18 Sándor, József, Benedek  
zsákban hozzák a meleget.

19 Szombat Bánk, Jozefa, József 
Szt. József

Jozefa, József – héber eredetű; 
jelentése: Jahve + gyarapítson.

19 385 éve hunyt el Pozsonyban Pázmány Péter érsek, 
író (* Nagyvárad, 1570. október 4.).
190 éve született Szentgyörgyön Vámbéry Ármin 
nyelvtudós, utazó († Budapest, 1913. szeptember 15.).
185 éve kezdték kiásni a főtéri templom új, neogóti-
kus tornyának az alapját: az ötemeletes, 80 m magas 
torony 1859-re készült el.

Szent Józsefkor nyissad 
(a szőlőt), ha vízben áll is 
a lábad.

20 Vasárnap Klaudia, Koppány 
Csáki Bold. Mór

Klaudia – latin eredetű; jelentése: 
a Claudius nemzetség nőtagja.

20 320 éve hunyt el Kolozsváron Misztótfalusi Kis Mik-
lós nyomdász (* Alsó-Misztótfalu, 1650).
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21 Hétfő Bence, Benedek 
Fülei Szt. Miklós

Bence – latin eredetű; jelentése: 
győztes. 
Benedek – latin eredetű; jelentése: 
áldott.

21 Benedek, jönnek a jó 
melegek.

22 Kedd Beatrix, Izolda, Lea 
Szt. Beáta, Svéd Szt. Katalin

Izolda – kelta–német eredetű; 
jelentése: vas, tevékenykedni, 
rendelkezni.

22

23 Szerda Botond, Emese, Emőke, Ottó 
Mongrovejói Szt. Turibiusz

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.

23

24 Csütörtök Ella, Gábor, Gabriella, Karina 
Szt. Gábor

Karina – 1. olasz eredetű; jelenté-
se: csinos nő. 2. a Katalin svéd és 
dán formájának továbbképzése.

24

25 Péntek Anunciáta, Boglárka, Irén, Irisz, 
Mária, Zsolt 
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Írisz – görög eredetű; jelentése: 
szivárvány, nőszirom.

25 100 éve hunyt el Budapesten Hugonnai Vilma, 
az első magyar orvosnő (* Nagytétény, 1847. szeptem-
ber 30.).

Gyümölcsoltó hidege  
téli hónapnak megölője.

26 Szombat Bulcsú, Emánuel, Erika, Evelin, 
Manó 
Szt. Emánuel

Evelin – kelta–skót eredetű; jelen-
tése: kellemes, kedves, tetszetős, 
jókedvű. 
Manó – a Mánuel kicsinyítőképzős 
származékából önállósult.

26

27 Vasárnap Alpár, Hajnalka Hajnalka – a Hajna kicsinyítő 
képzős formája, hajnal.

27 550 éve hunyt el Zágrábban Janus Pannonius költő, 
váradi kanonok, pécsi püspök (* Csázma, 1434. au-
gusztus 29.).

28 Hétfő Gedeon, Gida, Janka, Johanna, 
Koppány 
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló.  
Gida – a Gedeon név Gideon alak-
változatának rövidített, kicsinyí-
tőképzős származéka.

28 175 éve született Sárosdon Farkas Gyula matemati-
kus, fizikus († Budapest, 1930. december 27.).

29 Kedd Auguszta, Bertold, Jónás, Márk Bertold – germán eredetű; jelenté-
se: pompával uralkodó. 
Jónás – héber eredetű; jelentése: 
galamb.

29

30 Szerda Amadé, Hunor, Magor, Zalán Amadé – latin eredetű; jelentése: 
szeresd az Istent. 
Zalán – 1. török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30

31 Csütörtök Ákos, Árpád, Benő, Kornélia Benő – a Benedek és a Benjámin 
közös becézőjéből. 
Kornélia – latin eredetű; jelentése: 
somfa; szarv.

31 105 éve két napra Kolozsvárra érkezett 
gróf Klebelsberg Kuno államtitkár.
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képzős formája, hajnal.

27 550 éve hunyt el Zágrábban Janus Pannonius költő, 
váradi kanonok, pécsi püspök (* Csázma, 1434. au-
gusztus 29.).

28 Hétfő Gedeon, Gida, Janka, Johanna, 
Koppány 
Szt. Johanna

Gedeon – héber eredetű; jelenté-
se: harcos, vágó, romboló.  
Gida – a Gedeon név Gideon alak-
változatának rövidített, kicsinyí-
tőképzős származéka.

28 175 éve született Sárosdon Farkas Gyula matemati-
kus, fizikus († Budapest, 1930. december 27.).

29 Kedd Auguszta, Bertold, Jónás, Márk Bertold – germán eredetű; jelenté-
se: pompával uralkodó. 
Jónás – héber eredetű; jelentése: 
galamb.

29

30 Szerda Amadé, Hunor, Magor, Zalán Amadé – latin eredetű; jelentése: 
szeresd az Istent. 
Zalán – 1. török–magyar erede-
tű; jelentése: dobó, ütő. 2. szláv 
eredetű; jelentése: sós kő.

30

31 Csütörtök Ákos, Árpád, Benő, Kornélia Benő – a Benedek és a Benjámin 
közös becézőjéből. 
Kornélia – latin eredetű; jelentése: 
somfa; szarv.

31 105 éve két napra Kolozsvárra érkezett 
gróf Klebelsberg Kuno államtitkár.



2021–2022
MÁRCIUS350

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ L. Balogh Béni

„Meg ne szólaljak többé magyarul!”
A dél-erdélyi magyarság helyzete 1940–1944 között

„…S akkor jön ő és sunyin utamba áll, / Az a kódorgó nyavalyás sakál. / Torz 
vigyora üt, akad lélegzetem, / Mikor megkérdi: mi is a nevem? / És  rendelet 
van, neki joga tudni, / Esténként mikor fekszem le aludni? / S ha alkony jöttén 
kigyúl villanyom, / Vajon van-e kék papír az ablakon? / Tegnap hol jártam? 
S holnap merre vágyom? / Engedély nélkül mind szállhat a vágyam. / S végül a 
fülembe súgja pimaszul: / Ma még elnézi, de holnaptól kezdve / Meg ne szólal-
jak többé magyarul… / Meg ne szólaljak többé magyarul!…” Kacsó Sándor 1941 
című versének e rövid részlete szemlélteti talán a legérzékletesebben a második 
bécsi döntés után Dél-Erdélyben rekedt, továbbra is a román állam fennhatósága 
alá tartozó közel félmilliónyi magyarság helyzetét. A kisebbségi lét gyökeresen 
új szakasza várt rá 1940. augusztus 30-át követően. Számaránya és területi el-
helyezkedése megváltozott, demográfiai, szellemi potenciálja jelentősen össze-
zsugorodott, s ezzel egyidejűleg módosult Románia politikai berendezkedése is. 
Az új életforma felépítését majdhogynem az alapoktól kellett újrakezdeni egy 
meglehetősen ellenséges társadalmi-politikai közegben.

A román kormányutasításra már a bécsi döntés kihirdetésének másnapján 
elkezdődött a magyar nemzetiségű alkalmazottak elbocsátása és az országból 
való tömeges kiűzése. A brassói állami repülőgépgyár kapuján augusztus 31-én 
már egyetlen magyart sem engedtek be, a rendelkezést hirdetőtáblán is közöl-
ték. Szintén Brassóban a vasúti igazgatóság elrendelte a magyar nemzetiségű 
beosztottak összeírását, megjegyezve, hogy ajánlatos a távozásuk. Visszamenőle-
ges keltezéssel tömegesen kezdték áthelyezni a magyar származású vasutasokat, 
pénzügyi és igazságügyi tisztviselőket a kiürítés előtt álló, de még román köz-
igazgatású észak-erdélyi területekre. Csak a Déva melletti Piski községből több 
mint 300 magyar vasutast helyeztek át egyetlen nap alatt. Tömegesen hívták 
be a magyar lakosságot katonai szolgálatra. Ha nem engedelmeskedtek, akkor 
arra biztatták őket, hogy szökjenek át a határon, mert különben hadbíróság elé 
kerülnek. A  jelentkezőkkel viszont közölték: ha nyilatkozatot írnak alá, hogy 
Magyarországra optálnak, akkor nem kell bevonulniuk. Az aláírás után felszó-
lították őket, hogy negyvennyolc órán belül hagyják el az országot. Az 1940. 
szeptember közepén hatalomra került Ion Antonescu tábornok arra kérte ugyan 
a hatóságokat és minden románt, hogy tanúsítsák a legkorrektebb magatartást a 
kisebbségiekkel szemben, ez azonban hatástalan maradt, annál is inkább, mert 
közben ő maga is a magyarok – és az összes kisebbség – Romániából való eltávo-
lításának politikáját követte. Az október 1-jei kormányülésen például kijelentet-
te: Románia legyen csak a románoké, „és minden nem románnak azt tanácsoljuk, 
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hogy maguktól menjenek el, mert eljön majd a pillanat, amikor nem fogjuk itt 
tartani őket”.

Eközben tovább folytatódott a munkahelyüktől megfosztott magyar szárma-
zású tisztviselők, vasutasok tömeges elűzése az országból. Erre válaszul a magyar 
kormány meggondolatlan lépésre szánta el magát: a hatóságok október 4-én több 
mint 280 vezető nagyváradi román értelmiségit gyűjtöttek össze és toloncoltak 
ki hét tehervagonban az országból, Kolozsvárról pedig háromszáz román csalá-
dot kellett a rendelkezés értelmében kiutasítani. A kolozsvári városparancsnok 
találomra, a telefonkönyvből állította össze a névsort, merthogy az ott szereplő 
románok „mind tekintélyes emberek”. A kiszemelteket írásban értesítették, hogy 
kézipoggyászaikkal két órán belül legyenek a vasútállomáson. A román viszont-
válasz még aznap, október 4-én megszületett. Antonescu államvezető kilátásba 
helyezte, hogy szükség esetén „összeszedik” a romániai magyarság vezetőit, és 
koncentrációs táborokat létesítenek. Elrendelte: ezentúl csak annyi magyar nyel-
vű lap jelenhet meg, amennyi az átadott területen román nyelven. Kezdetét vette 
tehát az ún. kölcsönösségi nemzetiségi politika, amely több-kevesebb intenzitás-
sal 1940. október elejétől 1944 augusztusáig a két kormány nemzetiségpolitiká-
jának egyik legfőbb jellemzője maradt.

Míg az 1941. január végéig tartó vasgárdista uralom idején elsősorban a dél-
erdélyi magyarok személyes biztonsága került gyakran veszélybe (verések, letar-
tóztatások, állandó fenyegetettség), ezt követően főleg a nyelvhasználat terén és 

Brassó. Revíziós képeslap
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rús rendszabályokon kívül a magyarokat külön is sújtották a központi és helyi 
román hatóságok diszkriminatív intézkedései, mindennapi életüket pedig szinte 
elviselhetetlenné tette a lépten-nyomon megnyilvánuló magyarellenes közhan-
gulat, amelyet leginkább az észak-erdélyi román menekültek szítottak.

A kiszolgáltatottság és jogfosztottság érzését 1941-től mindenekelőtt az anya-
nyelv használatának korlátozása keltette a romániai magyarságban. A Hunyad 
megyei Vulkán községben 1941. május 15-én elsőként rendelték el hivatalosan, 
hogy tilos magyarul beszélni. Nem egészen egy hónap múlva, június 9-én a ro-
mán kormány rendeletet adott ki, amelyben megtiltotta a magyar nyelv hasz-
nálatát a nyilvános helyeken, s erre falragaszok is figyelmeztették a lakosságot. 
Telefonon sem volt szabad magyarul beszélni, s  bizonyos kategóriájú magyar 
alkalmazottakat el kellett bocsátani. Később a postai levél- és táviratforgalom-
ban is korlátozták a nyelvhasználatot. A romániai helységek magyar elnevezése 
nem szerepelhetett sem a levél címzésében, sem annak szövegében. A román és 
a magyar kifejezés együttes használata is tiltva volt. Az intézkedések egy részét 
hivatalosan ugyan visszavonták később, de a hadtestparancsnokságok útján bi-
zonyos körzetekben újabb tiltások léptek életbe 1942-ben. Az utcán és a nyilvá-
nos helyeken magyarul megszólaló személyek ellen elkövetett atrocitások szinte 
mindennaposakká váltak. Sütő Andrást, a későbbi neves írót, az akkor 15 éves 
nagyenyedi diákot Székelykocsárdon a mozgó vonatból dobták ki a mellette uta-
zó vasgárdisták azért, mert magyarul beszélt. A távolodó mozdony füstjét nézve 
édesanyja szavai jutottak eszébe: nyelve veri meg az embert.

Romániában 1940–1944 között – kisebb-nagyobb megszakításokkal – mind-
végig szigorú utazási korlátozások voltak érvényben. A 20 km-es határ menti 
zónában még az egyik faluból a másikba való közlekedéshez is a csendőrség 
engedélye kellett. Az erre vonatkozó rendszabályok – általános érvényük ellené-
re – különösen a magyarokat érintették érzékenyen az engedélyek kiállításánál 
tapasztalható önkényeskedések miatt. Súlyos sérelemnek számított még a ma-
gyar férfiakkal való embertelen bánásmód a katonai és munkaszolgálat során, 
az észak-erdélyi román menekültek jogtalan beszállásolása magyar családokhoz, 
vagy a legtöbbször megalapozatlan hadbírósági eljárások. A román kormányzat 
a magyar lakosság módszeres anyagi tönkretételét tűzte ki célul. Ezt szolgál-
ta a magyar iparosok, kereskedők, ügyvédek, orvosok túladóztatása, az önké-
nyesen megállapított bírságok, az ún. újjáépítési vagy visszacsatolási kölcsönök 
erőszakolása, a gazdasági szabotázs ürügyén indított eljárások, a közszükségleti 
cikkek elosztásánál érvényesített hátrányos megkülönböztetés, a  közmunkák-
nál való túlzott igénybevétel, vagy a határ menti ingatlanforgalom korlátozása. 
A  gazdákat sorozatos termény- és állatrekvirálásokkal próbálták tönkretenni. 
A legsúlyosabb intézkedést a román közellátási államtitkár 1942. június 7-i (meg-
különböztető módon csak a magyarokra vonatkozó) 1460-as számú bizalmas kör-
rendelete jelentette, melynek alapján a magyar lakosság összes búza- és kukori-
cakészletét el kellett elkobozni. A rendelet az 1942 májusában Mihai Antonescu 
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miniszterelnök-helyettes által meghirdetett program részét képezte. Ez  a dél-
erdélyi magyar falvak kiéheztetését és a magyar tulajdon teljes felszámolását 
tűzte ki célul – az észak-erdélyi románok üldöztetésére hivatkozva –, fegyveres 
erőszak alkalmazását helyezve kilátásba ellenállás esetén. A rekvirálási akciót 
sok esetben igen brutális módon hajtották végre. Házról házra járva gyakran az 
összes élelmiszerüktől megfosztották a magyar lakosságot anélkül, hogy bármi-
lyen elismervényt adtak volna. Egyes helyeken a hatóságok megtiltották a pékek-
nek, hogy magyarok részére kenyeret süssenek, máskor pedig közönséges rab-
lássá fajult a rekvirálás, mivel nemcsak gabonát és élelmiszereket, hanem egyéb 
ingóságokat is elvittek. A magyar kormány élesen tiltakozott a diszkriminatív 
intézkedések ellen, a tengelyhatalmak pedig június 19-én felszólították a román 
kormányt, hogy azonnali hatállyal szüntesse be a rekvirálásokat és szolgáltassák 
vissza az elkobzott élelmiszereket. Bukarest kénytelen volt meghátrálni, a visz-
szaszolgáltatás azonban csak részben történt meg.

Ion Antonescu kezdetben fasiszta, majd később katonai jellegű diktatúrájának 
szigora nagymértékben behatárolta a dél-erdélyi magyarság cselekvési lehetősé-
geit. Politikai mozgástere a minimálisra csökkent. Nem volt képviselete a köz-
ponti hatalomban, de még a helyi közigazgatásban sem igen, így ki volt rekesztve 
az őt legközvetlenebbül érintő ügyek intézéséből is. Legfőbb érdekképviseleti 
szervének, a  Gyárfás Elemér által vezetett Romániai Magyar Népközösségnek 
igen mostoha körülmények között kellett kifejtenie tevékenységét. Leginkább a 
jogvédelem terén volt aktív, de a helyi tagozatok egészségügyi, szociális és kultu-
rális feladatokat is elláttak. A Népközösség keretein belül Szász Pál irányításával 
az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület minden gátló körülmény ellenére ered-
ményes szervezőmunkát végzett.

A magyar nyelvű állami oktatás szinte teljesen ellehetetlenült, az iskolák ma-
gyar nyelvű tagozatainak többségét vagy bezárták, vagy románul folyt ott is az 
oktatás. A kulturális központjától, Kolozsvártól elszakított dél-erdélyi magyarság 
szellemi élete összezsugorodott, a cenzúra, az utazás korlátozása, a gyülekezési 
tilalom szinte teljesen lebénította. A szellemi élet képviselői ugyanúgy ki voltak 
szolgáltatva a rendszer önkényének, mint a dél-erdélyi magyar társadalom többi 
tagja. Méliusz József a Sors és jelkép című kötetében végigvezeti az olvasót a 
háború alatt Dél-Erdélyen, Temesvártól Brassóig. A könyv lapjain a valóság em-
lékezéssel, képzelettel, látomással keveredik, szemléletes képet nyújtva az Anto-
nescu-rezsim alatti elnyomatás és félelem légköréről.

Reményvesztett helyzetében önként vagy pedig a román hatóságok nyomá-
sára a második bécsi döntés időpontjától 1944 februárjáig mintegy 200 000 ro-
mániai magyar hagyta el az országot és menekült vagy települt át az akkori 
Magyarország területére. A budapesti kormány engedélyével a regáti magyarok 
szinte mind átköltöztek, Dél-Erdély egyes vidékein pedig – mint például a Zsil-
völgyében vagy Tordán – aggasztó méreteket öltött a menekülés. Négy év lefor-
gása alatt, tehát a háborúból való 1944. augusztusi román kiugrásig, a dél-erdé-
lyi magyarság közel 40%-a hagyhatta el Romániát. Dél-Erdély etnikai viszonyai 
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és az észak-erdélyi román menekültek érkezése együttesen azt eredményezte, 
hogy a románok a dél-erdélyi városokban, ahol 1930-ban még csak az összlakos-
ság 40%-át tették ki, 1941-ben 55%-kal már abszolút többséget alkottak, 1948-ig 
pedig 62%-ra emelkedett a számarányuk.

Négy év kisebbségi mérlegét megvonva egyedüli „pozitívumként” azt emel-
hetjük ki, hogy a dél-erdélyi magyarság nagy áldozatok árán ugyan, de túlél-
te e vészterhes korszakot. Az Antonescu-rezsim egyik legfőbb nemzetiségpoli-
tikai célkitűzése, Dél-Erdély gyors, akadálytalan magyartalanítása illúziónak 
bizonyult.

Válogatott szakirodalom

Kacsó Sándor: Lélekvesztőn. Filep Tamás Gusztáv és L. Balogh Béni bevezető-
jével. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2018.

Kiszolgáltatva. A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940–1944 között. Összeállította 
és a bevezető tanulmányt írta L. Balogh Béni. Pro-Print Könyvkiadó, Csík-
szereda, 2013.

Méliusz József: Sors és jelkép, avagy egy erdélyi utazás regénye ezer kilencszáz-
negyvenháromban tizenkét fejezetben elbeszélve. Második, javított kiadás. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973.
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Szász István Tas

Séta gyermek- és ifjúkorom 
Tisztviselőtelepének utcáin (5.)

 Sétánk során most a számomra legkedvesebb hely, a Jósika és a Cserei utca ke-
reszteződése következik. Itt áll szülőházam. Gyermekkoromra emlékezve talán 
megállhatunk néhány bekezdés erejéig, hiszen ezek az emlékek egy nehéz és 
furcsa, sok mindent meghatározó kort tehetnek megérthetőbbé, emberközelibbé, 
színesebbé. Először a szomszédos villák lakóira emlékezzünk.

Ha arccal nyugat, vagyis a meredek kaptató felé tekintünk, a jobb felső sarokház 
alagsorában, a Jósika utca 28. szám alatt lakott az akkoriban gyermekként velem 
legtöbb időt együtt töltő Pintea Ilie Rudolf özvegy édesanyjával, Angela nénivel. 
Rudi félig román, félig osztrák volt. Angela néninek, a jóságos, kedves asszonynak, 
aki a román színházban volt varrónő, magyar kapcsolatai is voltak. Rudi így aztán 
három nyelven beszélt. Mozgékony, ügyes gyerek volt, s tulajdonképpen a korosztá-
lyom vonatkozásában színtiszta román környezettel ő segített kiépíteni a kapcsola-
tot. És ez sikeres volt. Így tanultam meg észrevétlenül románul, és illeszkedtem be 
érdekes, olykor természetes, máskor ellentmondásos módon ebbe a társaságba.

Ha visszatekintek kamasz életemre, azt kettősség jellemezte. Az  iskolá-
ban magyar voltam, de osztályellenség mivoltomat olykor – bár csak indirekt 
– érezhettem. Délután ez utóbbi eltűnt, de Rudi barátom és Angela néni kivé-
telével soha nem kerülhettem közelebb hozzájuk. Itt csupán magyar voltam, 
de nem osztályellenség. Láthatatlan fal húzódott közöttünk a legfelhőtlenebb 

A Jósika utca 28. szám és Pintea Rudolf, a leendő biológiatanár
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játszadozásoktól teljesen függetlenül. Nem lehetett százszázalékosan őszinte a 
kapcsolat. Valamit kölcsönösen el kellett hallgatni. Persze mást, mint az iskolá-
ban. Ennek ellentmond az az emlékem, amely szerint a háború idején Budapes-
ten szerzett tapasztalataimmal gyakran késztettem őket csodálkozásra, vagyis 
gyermeki büszkélkedésemmel valamiféle befolyást mégis gyakoroltam rájuk. 
Honnan emlékezhettem vajon az akkor korszerűnek számító és alig hétévesen 
megismert ferihegyi gyorsforgalmi útra? Azt is érezhettem, hogy az aranycsapat 
és a Helsinkiben szerzett 16 aranyérem nem csupán tekintélyemet növelte, de 
adott esetekben szinte védőhálóként működött. De egész baráti köröm az anyaor-
szágra történő „rácsodálkozás” élményéből építette nemzettudatát. Akkor erről 
mit sem sejtettünk, évtizedek után viszont ezt neveztem a „megtartó rácsodál-
kozás” élményének. Az erős és vonzó anyaországok megtartó hatása ma is így 
érvényesül a világban szerte létező – nem kis számú – kisebbségek életében.

A legszélső utcákban lakó és társaságunkhoz nem tartozó Niculai és bandája 
olykor rám ijesztett, sőt egyszer össze is verekedtünk, de ez nem volt jellemző. 
A kapcsolatok működtek, de a gyermektársaságra korlátozódtak. A szülőket csak 
az utcán üdvözöltem, kellő tisztelettel. A közös zsúrozás Rudiéknál volt. Hozzánk 
viszont Rudi mellett mindnyájan bejáratosak voltak, főleg az azóta elpusztított és 
beépített parkba, ahol a hatalmas fenyőfák és sétányok biztosítottak remek teret 
a játszadozáshoz. Emellett az utca végi Părculeţ, vagyis Kispark és a Bunăziua 
volt az életterünk nyáron, télen.

Házunk udvara és parkja állandó gyermekzsivajtól volt hangos. Asztalitenisz-
versenyek a saját készítésű asztalon (melynek továbbfejlesztett változatát később 
Ruha Pista gyermekeire hagyományoztuk), magasugró-vetélkedés, akadályver-
senyek korosztályok szerint és megannyi ötlet. Az unatkozom szó ma oly gyakori 
előfordulása ismeretlen volt gyermekkörökben. Ezt a zsibongó világot kedves 
zeneszerzőnk segítségével a Tuileriák kertje hangulatával lehetne aláfesteni.

Nagyobbacska korba lépve román pajtásaimmal nem lehetett beszélni azokról 
az őket pozitívan érintő fontos eseményekről, amelyek házunkban történtek. El sem 
hitték volna. De akkoriban mi nem is ezzel voltunk elfoglalva. Később sem lehetett 
téma, mert homlokegyenest ellenkezett azzal, amit a hivatalos narratíva hirdetett. 
1977-ben úgy jöttünk el, hogy az azóta jórészt kihalt román szomszédságnak sej-
telme sem volt minderről. Én a kapcsolatokat tovább ápoltam. Leveleztünk, de ha 
látogatóban jártunk otthon, csupán utcai találkozásaink voltak. Természetesen Ru-
dit kivéve, aki akkor már családjával blokkba költözött. Ők többször meglátogattak. 
És még valaki, akinek nevét nem említem, mert ő volt az, aki jelentett. Valószínűleg 
csak jót, mert nem lett belőle bajunk. Halálos ágyán kérésére meglátogattam.

Érdekes módon más volt a helyzet a gyermekeim korosztályánál. Kislányom, 
aki vezető szerepet vívott ki magának, minden hasonló korú gyermeket nevelő 
családhoz bejáratos volt, és ott kedvesen fogadták, elfogadták, nem ellenezték 
a barátságaikat. A jóval kisebb fiamnak sem voltak rossz tapasztalatai, bár ese-
tében már volt a szomszédban magyar barát és magyarul tudó román gyerek. 
Ekkorra a gyermeklétszám jóval kisebb volt, mint a magam idejében.
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Jóval később, Pintea Rudolféktól 
jobbra, a Jósika utca 26. szám alatt 
lakott Keszthelyi Gyula, az  Igazság
egykori főszerkesztője, családjával. 
Igen sok szenvedést átélve már Bu-
dapesten halt meg.

A  bal felső sarokház, a  Jósika 
utca 30. szám lakói a többieknél 
közelebb álltak hozzánk. Ott lakott 
ugyanis a híres román zeneszerző, 
Marţian Negrea és családja. Negrea 
mester kerti – saját szerzeményű – 
dalolásaimat megfi gyelte, és szüle-
imet arra biztatta, hogy a zene irá-
nyába tereljenek. Zsemberi Elvira néni vett kezelésbe, és Negreaék magyarul 
tudó unokahúga, Socol Mária korrepetált. Sajnos ennek nem lehettek kései ered-
ményei, mert mint rendszeres opera- és koncertlátogató, nem bírtam elviselni 
saját klimpírozásomat. Viszont a zene ott maradt életem egyik központi helyén. 
Mária pedig Negreaék Bukarestbe távozása után is ott lakott. Őt kamaszként 
mindig csodáltam. Utóbb a nemzetközi hírű kísérő zongorista Weiss Ferdinánd 
felesége lett. Még emlékszem Mária szavaira: „Tasikám, megyek férjhez Frédi-
hez!” Akkor bizony későbbi barátomat irigyeltem. Aztán hozzájuk öregedve évti-
zedekig tartó barátság alakult ki Frédivel, valóságos – az akkori viszonyok közt 
elég ritkán előforduló – bizalmi viszonyba kerültünk.

A Negrea fi úk nagyobbak voltak nálunk. Így nem tartozhattak a korosztályos 
társasághoz, csak távolról láthattuk életüket. Sorin neves vízipólós volt, a kiseb-
bik, Sandi (?) hárfázni tanult. Heti két alkalommal megállt a fi áker a ház előtt, és 
felcipelték rá a nagy hangszert, majd elindultak a hárfaoktatóhoz, aki akkor, úgy 
tudom, már nem lehetett Lőrinczi László olasz felesége, mert még előbb Bukarest-
be kerültek (tán már 1946-tól), ahol ő lett a román hárfaoktatás megteremtője.

Sorin a háború utáni kolozsvári vízipólózás első nemzedékéhez tartozott. 
Orvosként végzett. 1996-ban apja emlékére kulturális alapítványt hozott létre. 
Nagybaromlakon, a szülőfaluban pedig Marţian Negrea-szobor áll.

Mellettük, a 32. szám alatt lakott Rusu professzor és családja, akiknek föld-
szinti traktusában volt albérlő Zsögödi Nagy Imre. Hatalmas, üveges verandájuk 
műteremként működött.

Imre bácsi emléke ismét arra ösztönöz, hogy mesélni kezdjek.
Ősztől tavaszig volt Kolozsváron, amíg főiskolai tanári feladatait is ellátta. Az-

tán a nyári időszakban Zsögödben folyt élete, ahol a természet közelében kerti 
kis gazdaságában munkálkodott. A természet közelsége Kolozsváron szintén adva 
volt, hiszen akkoriban a műterméből, a ház nagy körkörös üveges verandájából 
vagy télikertjéből szabad kilátás nyílt a feleki oldalra. Ma már egész városrész zár-
ja el ezt a látványt. Szüleimhez szoros barátság fűzte. A nála ismételten előforduló 

A Jósika utca 30. szám, Marţian 
Negrea mester és családja otthona
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házkutatások alkalmával, rendszerint éji órán, édesapámnak szólt át, hogy men-
jen át tanúnak. Ez szabály volt akkoriban. Aranyat kerestek, mert hírek kering-
tek régebbi európai munkájából származó Napóleon aranyairól. Engem egyetemi 
éveim alatt a nehéz időkben támogatott. Igen egyszerűen talált erre alkalmat. Fel 
tudom idézni az ő hangját is, amint így szól: Uram, húzza ki azt a fi ókot, és keres-
sen magának egy jó cipőt. Van ott elég. De első komoly sílécemet, egy Bersenicót 
tőle kaptam, és orvosával, Cseke doktorral, valamint Nemes István ügyvédjével 
megszokott feleki, bükki kirándulásaira is elvitt olykor. Itt általában találkoztunk 
Szabó T. Attilával és barátaival. Ők minden hétvégen kirándultak.

Eszembe jut még egy Imre bácsira jellemző történet. Egyszer átküldtek hozzá vala-
miért, de a házunk előtt táborozott az említett Niculai csapata. Belém kötöttek, és ve-
rekedés lett belőle. Imre bácsihoz elég tépetten érkeztem. Kérdő tekintetére elmond-
tam, hogy mi történt. Csak ennyit mondott: Uram, aztán maga is adott nekik?

Egyszer szemtanúja voltam annak, amikor – mint utóbb megtudtuk – a kul-
tuszminiszter (nem tudom, akkor minek nevezték) három autóval megérkezett. 
Az ablakból néztem, amint a jól láthatóan fontos idegenek becsengetnek, majd 
ő kezében a palettával ajtót nyit és félreérthetetlenül jelzi: most nem fogad! Ha 
dolgozott, nem mehetett be hozzá senki. Az egyetlen kivétel kis óvodás leányom 
volt. Imre bácsi festegetett és énekelt, híres madara fejére vagy vállára szállt. 
Mikor a kis vendég hazaindult, mindenkor kincseket kapott. Kapucnijában csoki, 
narancs vagy más, akkor ritkaságszámba menő csemege volt.

Szeretett átjönni hozzánk vacsorázni, és ilyenkor leginkább sült krumplit kért 
vajjal vagy libazsírral, de ha nem, akkor megfelelt a disznózsír is. Mellé min-
denkor hóstáti káposztalé volt a kísérő, melynek soha és sehol ilyen tökéletes 
változatával nem találkoztam.

Édesapám halála után a temetést követően együtt sétáltunk. Életre szóló ta-
nácsokkal látott el.

Folytatása a 404. oldalon.

A Jósika utca 32. szám, Rusu professzor háza, Zsögödi 
Nagy Imre ősztől tavaszig használt műtermével

Zsögödi Nagy Imre



359MÁRCIUS

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

Kovács Zsolt

A kolozsvári egykori minorita 
templom, ma Urunk Színeváltozása 
görögkatolikus székesegyház

A minorita rend tagjai már a középkor végén feltűnnek Kolozsvár városában, 
amikor a Farkas utca végében Mátyás király támogatásával kezdték el felépíte-
ni monumentális templomukat és az ahhoz kapcsolódó kolostorukat, azonban 
1556. március 15-én a város többi szerzetesrendjéhez hasonlóan e rend is távoz-
ni kényszerült a városból. Majdnem 170 évnyi szünet után, 1724-ben az ebben 
az időszakban felerősödő rekatolizációs törekvések közepette telepednek le új-
ból Kolozsváron. Kezdetben a szentpéteri külváros középkori eredetű plébánia-
templomát kapták meg, és a Szent Erzsébet-aggmenház mellette található telkén 
felépített faépületekbe rendezték be kolostorukat. Az elkövetkező évtizedekben 
itt fejtik ki tevékenységüket, azonban az 1760-as évek elejétől a város falakon 
belüli területén igyekeznek kialakítani kolostorukat, megtartva a szentpéteri 
templomot is. Elsőként a Belső Közép utca legértékesebb ingatlanának számító 
Henter-házat vásárolták meg 4000 magyar forintért még 1759-ben vagy a kö-
vetkező évben,1 majd hosszas kérvényezést követően, Mária Terézia 1766. júni-
us 13-án kelt rendelete teszi lehetővé a rend városfalakon belüli letelepedését, 
és ugyanekkor kapnak engedélyt templomépítésre is. Ugyanazon év augusztus 
6-án, Urunk színeváltozásának, azaz templomuk titulusának ünnepén költöztek 
be a frissen megszerzett Henter-házba, melyben nyilvános kápolnát is berendez-
tek. Ez kezdetben e ház emeleti nagypalotájában kapott helyet, majd a későb-
biekben az egykori boltozott kapualjában alakították ki.2 Ezzel párhuzamosan 
elkezdte a rend egy templom felépítésének előkészítését is. Ennek céljára először 
1768. szeptember 19-én 1850 magyar forintért megvásárolták Ferenczi György 
kolozsvári polgárnak a Henter-háztól keletre levő telkét és házát, majd 1771. jú-
nius 24-én 1900 magyar forintért Geréb Elektől a kisutca felé eső saroktelket is. 
A templomépítés elkezdésére a végső impulzust báró Ignatius de Rosin tábornok 
(Generalus Vigiliarum Praefectus) nagylelkű támogatása adta, aki az 1775. május 

 1 A város ingatlanainak 1759-es jegyzékében még Henter János örököseinek nevén szerepel 
a ház, 1760-ban azonban már Sándor János gvárdián a templom és kolostor e telken törté-
nő felépítésének ügyében fordul a központi hivatalokhoz. Libellus Aestimationis Domorum 
Liberae Regiaeque Civitatis Claudiopolis pro Anno Militari 1758/9 confectus. Magyar Nemze-
ti Levéltar Országos Levéltára, Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak, F49, Vegyes 
conscriptiok, 17. csomó, nr. 3, 42. Jakab Elek: Kolozsvár története. III. Kolozsvár, 1888. 376.

 2 A minorita rend levéltára (fond nr. 27), Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Kirendelt-
sége, A kolozsvári rendház különböző feljegyzései (nr. 154, a továbbiakban: Protocollum), 
1r–v, 2r. E kötet kutatásában nyújtott segítségéért Földi Imelgának tartozom köszönettel.
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EK 25-én kelt végrendeletében 5000 
rajnai forintot hagyott a templom 
építésére.3

A Közép utcai templom építé-
sének első periódusa viszonylag 
jól rekonstruálható a kolozsvári 
rendház fennmaradt feljegyzé-
sei alapján, amely többek között 
az 1776 és 1780 májusa között a 
templom építésére és a rendház 
számára tett adományok listáját, 
valamint az 1776 áprilisa és 1780 
májusa közti időszakban a temp-
lom építésére fordított kiadásokat 
tartalmazzák. Innen tudjuk, hogy 
az építkezések legfontosabb for-
rását Rosin báró említett adomá-
nya képezte, de emellett számos 
más erdélyi katolikus főúr is több 
alkalommal is jelentős összegeket 
adományozott. Sorukból kiemel-
kedik a kapjoni kastély építtető-
jeként is ismert gróf Haller János 
(1740–1793 k.), aki 1778-ban és a 

következő év nyarán több mint 400 rajnai forinttal támogatta a templom építé-
sét.4 Feltételezhetően az ő kegyes támogatásának emlékét őrzi a kolostor hom-
lokzatán máig látható Haller-címer. A főúri támogatók sorából kiemelkedik még 
gróf Lázár János 1779 augusztusában tett 800 rajnai forintos adománya, vala-
mint gróf Csáky Katának (1726–1794) a templomépítés alatt rendszeresen folyó-
sított támogatásai.5 Utóbbi még 1774-ben a nagyalmási és szurdoki birtokai búza, 
törökbúza és zab dézsmájának háromnegyedét ajánlja fel három évre a templom 
építésére, majd 1776-ban további 500 forintot ad ugyanerre a célra.6 Emellett a 
magyarországi rendtartomány is jelentős összeggel támogatta az építkezéseket, 
s a rendház gyűjtőkörútjai is számottevő adományokat eredményeztek.7 Érdemes 
kiemelni, hogy a felsorolt konkrét adományok mellett a rend számára különösen 
fontos volt a gróf Bethlen Miklós és Csáky Katalin házaspár támogatása, hisz 

 3 Jakab Elek monográfi ájában hibásan 500 forint szerepel, és ezt veszi át a templommal 
foglalkozó művészettörténeti és helytörténeti irodalom. Lásd: Jakab: i. m. 379. Protocollum
2r–v. 

 4 Protocollum, Introitus pecuniarius Ecclesiae a variis Patronis, 8–9.
 5 Uo. 10, passim.
 6 Pap Klára: Az erdélyi Csákyak. Kolozsvár 2011. 178–179.
 7 Protocollum, passim.

A templom Veress Ferenc fényképén, 1869. 
Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
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e templom alapkövének ünnepélyes letételére az egyházi főméltóságok mellett 
őket is meghívják.8

Ami az építés folyamatát illeti, a  rendház feljegyzései szerint 1776. április 
15-én kezdték el az építkezéseket, július 3-án már a torony alapozásához kezde-
nek, majd ugyanazon év szeptember 16-án a templom főbejáratának bal oldalán 
ünnepélyes körülmények között helyezik el az építkezés alapkövét. Ugyanazon 
forrásokból ismerjük az építkezések legfontosabb mestereit is, akik a kolozsvári 
barokk mesterkör képviselői közül kerülnek ki. A templom tervezője és a kivi-
telezési munkálatok irányítója a kor közkedvelt, prágai származású kolozsvá-
ri kőművespalléra, Franz Gindtner (1729–1797), aki a minorita építkezéseket 
megelőzően erdélyi főurak építkezéseinek sokat foglalkoztatott mestere, 1775 
táján, kevéssel a minoriták építkezése előtt a kolozsvári akadémiai templom re-
noválásán dolgozik.9 A  rendház elöljárói 1776. április 9-én kötnek szerződést 
vele, és ennek értelmében Gindtner vállalja, hogy 1700 rajnai forint fizetség elle-
nében az általa készített tervrajzok alapján, a bontandó polgárházak anyagának 
felhasználásával és a konvent által biztosított építőanyagokból megépíti a rend 
kolozsvári templomát.10 A kőműves-munkálatokat irányító pallér mellett jó nevű 
kolozsvári mestereket foglalkoztatnak: a  jelentős tételt kitevő kőfaragómunkát 
Joseph Hoffmayer végzi, a  tetőszerkezet megépítését pedig Anton Überlacher 
ácsmesterre bízták. A számadások alapján néhány esetben a felhasznált építő-
anyagok eredete is megállapítható. A falazatokhoz használt tört és faragott követ 
a kolozsmonostori kőbányákból hozták, a  falazatok megerősítéséhez szükséges 
tölgyfagerendákat, minden bizonnyal a Csákyak támogatásával, a  nagyalmási 
erdőkből szerezték be.11

Az  építkezések befejezéshez közeledő menetét12 egy tragikus kimenetelű 
baleset akadályozta meg: 1779. szeptember 27-én a templom tornya váratlanul 

 8 Uo. 7r.
 9 Munkásságára lásd: B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti ta-

nulmányok. Bukarest, 1970. 301. Fontosabb munkái között például érdemes megemlíteni a 
kolozsvári főtéri Rhédey-házat, amelyet 1769 körül épít, 1772–1774 között a Wesselényiek 
hadadi kastélyának és zilahi házának terveit készíti el és építi, de 1775 körül őt bízzák meg 
a kolozsvári egykori jezsuita templom renoválásával, majd 1783 táján az erzsébetvárosi 
örmény nagytemplom kivitelezési munkálatainak irányításával is.

 10 Protocollum, 9. A vonatkozó rész: Anno 1776 Die 9-na Apr. inita est Conventio cum Pallerio 
Murariorum Francisco Kirtner in Flor. Rh. 1700 sequentibus sub conditionibus […] 2-do. 
Ut Fundamenta Ecclesiae, Turris et sacristiae ultra superficiem terrae uno schuch vulgo seu 
duabus palmis, ex materialibus per Conventum subministrandis juxta delineationem a se 
factam extrahat … A templom tervezőjének meghatározása szempontjából alapvető forrás-
ra Kampis Antal már 1936-ban felhívta a figyelmet Biró József köteteiről írt recenziójá-
ban, azonban ez elkerülte a későbbi kutatások figyelmét. Lásd: Századok, 1936, LXX. évf. 
1–3. sz. 209–210. Véleményünk szerint a Kirtner névforma a más forrásokban Kintherként 
is feltűnő mester nevének torzult olvasataként értelmezhető.

 11 Ibidem, 61.
 12 Erre utal, hogy 1779-ben Andrásofszki János kolozsvári műhelyében a templom harangja 

is elkészült. Jakab: i. m. 380. 
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EK összedőlt, maga alá temetve a 
templomhajó bejárat felőli részét 
is.13 Az előre nem látott költségek 
miatt a rendház elöljárói udva-
ri támogatásért folyamodnak, és 
Mária Terézia 1780. április 8-án 
kelt adománylevelével 7000 fo-
rintot irányozott elő a torony 
újjáépítésére, kikötve azt, hogy 
ezeket a munkálatokat hozzáértő 
mesterrel végeztessék. A  torony 
újjáépítésével az ekkor Bánff y 
György kormányzó kolozsvári 
palotáján dolgozó, württembergi 
származású építőmestert, Johann 
Eberhard Blaumannt bízták meg, 
akinek közreműködéséről még 
1783 nyaráról is szólnak adatok.14

A torony barokkos lendülettel ki-
képzett alsó szintjei 1782-re elké-
szülhettek, amiről a homlokzat 
ma is látható felirata is megem-
lékezik.15 E homlokzat jellegzetes 
megoldása, valamint félköríves 

emeleti ablakainak az oldalhomlokzatokétól eltérő jellege is arra utal, hogy 
Blaumann itt áttervezhette a Gindtner-féle eredeti koncepciót. A  torony teljes 
befejezése azonban kérdéses, hisz 1784-ben még mindig építésének elakadásáról 
szólnak a korabeli híradások.16

A templomépület befejezése utáni években készülhetett el a templom berende-
zése, amelyből kiemelkedik a főoltár, két oszloppal tagolt klasszikus felépítmény-
nyel és a Krisztus színeváltozása oltárképpel. Emellett az 1770-es évek végén, 

 13 A vonatkozó irodalomban több helyen is feltűnő szeptember 24-i időpont feltételezhetően 
egy rossz olvasat eredménye, ugyanis az építkezésekről készített számadások között a 
szeptember 27-i dátum szerepel. Protocollum, 71.

 14 Biró József: A kolozsvári Bánff y-palota és tervező mestere, Johann Eberhard Blaumann. Erdé-
lyi Múzeum, 1933, 455.

 15 Az 1782-es évet adó kronosztichonos felirat: ISTHAEC. TVRRIS. ERAT. TRISTI. PROSTRATA. 
RVINA  / RESTITVIT. CLEMENTE./ AVGVSTA. THERESIA. DONO. Magyarul: E  torony 
egy gyászos veszélykor összeomlott, / s a felséges Mária Terézia / kegyes adományából 
helyreállították.

 16 Biró: I. h. A homlokzat építészettörténeti elemzését lásd: Țoca Mircea: Despre fațada bisericii 
ortodoxe de pe str. Dr. Petru Groza din Cluj. Acta Musei Napocensis 1968. 551–559. Szintén 
ő elemzi az építészeti téralakítás jellemző megoldásait is: Țoca Mircea: Clujul baroc. Cluj-
Napoca, 1982. 34–40.

A templombelső Veress Ferenc fényképén, 1869. 
Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
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1780-as évek elején legalább négy mellékoltár is elkészült a templombelsőben. 
Az archív felvételek tanúsága szerint a diadalív két oldalán egy-egy, gazdag ro-
kokó keretezéssel ellátott, nagyobb méretű mellékoltár állt, központi részükön 
egy-egy festett olajképpel (a nyugatin Páduai Szent Antal ábrázolásával), taber-
nákulumaikon pedig egy-egy kisebb méretű festményt övező szobrokkal. Minden 
bizonnyal a hajó oldalfalain állott – hasonló kialakításukból következtetve, fel-
tételezhetően szimmetrikus elrendezésben – az a két gazdag rokokó szobrászati 
dekorációkkal kialakított mellékoltár, amelyeket stilisztikai megfigyelések alap-
ján a korszak egyik legjelentősebb erdélyi szobrászának, Anton Schuchbauernek 
tulajdonít a szakirodalom.17 A  templom barokk berendezésének másik fontos 
darabja a gazdagon díszített késő barokk szószéke, melynek mai kinézete felté-
telezhetően későbbi átalakítások eredménye. 1820 után Csűrös Antal szobrász 
dolgozott a templom szószékén.18

Szintén az épület befejezését közvetlenül követő időszaktól kezdve a templom 
hajójában több jelentős patrónus síremlékét is felállították.19 Kiemelt helyen, a 
diadalív melletti keleti mellékoltár mellett a templomépítés legfontosabb támo-
gatójának, de Rosin tábornoknak (†1775) viszonylag egyszerű, az elhunyt címe-
rével díszített barokk sírkőlapját állíttatta fel a rendház. Az ezzel szemben levő 
oldalon, a nyugati mellékoltár mellett ifj. gróf Csáky Kata (†1791)20 és Csiszár 
Miklósné Geréb Rozália síremlékei álltak. A hajó oldalfalai mentén további fali 
síremlékek sorakoztak, melyek közül kiemelkedőek voltak Bogdánffy Mártonné 
Seifert Augusta (†1837) és ifj. Simai Domokos (†1835) klasszicista, és Csíki Já-
nosné és gyerekei, valamint Vikol Simonné (†1814) empire jellegű síremlékei. 
A  templom alatti kriptákba az 1834-es kolerajárványig, amikor megtiltották a 
városon belüli temetkezést, a rend tagjai mellett számos katolikus főúri és te-
hetős kolozsvári polgárcsalád temetkezett. A főúri családok közül többek között 
a Kálnoki, Henter, Jósika, Mikes, Thoroczkay családok tagjai, a polgárcsaládok 
esetében főként a nagy számban ide temetkező örmény kereskedőcsaládok emel-
hetőek ki, mint például a Szábel, Bogdánffy és a Csíki családok tagjai.21

A templom épülete a 19. század folyamán is több jelentős átalakításon esett 
át. Az  1798-as nagy kolozsvári tűzvészt viszonylag kisebb károsodásokkal 

 17 Sabău, Nicolae: Der Bildhauer Anton Schuchbauer. 1719–1789. Klausenburg, 1979. 43–46, 
fig. 36–38. Uő: Metamorfoze ale barocului în Transilvania. I. Sculptura. Cluj-Napoca, 2002. 
154–155.

 18 B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk. 298.
 19 A síremlékekre lásd: Kelemen Lajos: A volt minorita templom és síremlékei. In: uő: Művészet-

történeti tanulmányok. II. S. a. r. B. Nagy Margit. Bukarest, 1982. 72–76. 
 20 Ifj. Csáky Katalin mellett nagynénjét, a templom építését is támogató gróf Bethlen Mik-

lósné Csáky Katát is e templomba temették. Erre utal a templom kriptájában levő sírlapja 
is: GROFF BETHLEN MIKLOS STATUUM / PROESIDENS ÚR ŐZVEGYE  GROFF CSÁKI / 
KATALIN HOLT MEG 1794 ESZTENDŐBEN / JÚNIUSNAK 9-dik NAPJÁN.

 21 A kripta síremlékeit közli: Sas Péter: A kolozsvári egykori minorita, majd görög katolikus 
templom sírfeliratai. In: Lymbus 2005. 155–168.
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tye és a rendház konyhája és is-
tállója égett le.22 Feltételezhetően 
a torony korábban félbemaradt 
befejezésére került sor 1838-ban, 
amikor a városi tanács a minori-
ták számára „félben levő tornyok 
építésére”, valamint kolostoruk 
munkálataira a Szentegyház utca 
végén levő várfal bontásából utal 
ki építőanyagot.23 Nagyobb javítá-
sokra került sor 1875-ben is,24 ek-
kor készült el a korábbi egyszerű, 
kúp formájú sisak helyére a mai 
barokkos jellegű toronysisak.

A  templombelső barokk kori 
képe jelentős átalakításokon 
ment át a 20. század elején, Csák 
Czirjék, az  aradi minorita temp-
lom újjáépítőjének kolozsvári 
házfőnöksége idején. Az  első 
években, 1904 táján az ő kezde-
ményezésére készülnek a közked-
velt szenteket (mint például Szent 
Anna, Szent József, Szent Cecília 
stb.) és a magyar szenteket áb-
rázoló festett üvegablakok Palka 

József, a  kor egyik legjobb budapesti üvegfestőjének műhelyében. 1908-ban 
ugyanő az ismert Lotz-tanítványt, Lohr Ferencet bízza meg a korábban fehérre 
meszelt templombelső neobarokk jellegű falképekkel való díszítésével.25 E gaz-
dag dekoráció képi programja keretében a hajóban a nagy egyházi ünnepek-
re utaló ábrázolások (Jézus születése, Feltámadás, Pünkösd, Úrnapja) és egy 
olyan kompozíció kapott helyet, mely a három fő keresztényi erényt jeleníti meg 
(hit, remény, szeretet), míg a szentély boltozatán a Szentháromság és az Utol-
só Ítélet ábrázolása látható. A szekkó technikával készült falképeket 1968-ban 

 22 Kovács Kiss Gyöngy: Az oklevelek és az elbeszélő történeti források határesete: a tudósító/
eseményközlő levél (Tudósítások az 1596-beli mezőkeresztesi csatáról és az 1798-beli ko-
lozsvári tűzvészről). In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. 
Szerk. Kiss András et al. Kolozsvár, 1999. 289.

 23 Kelemen: i. m. 348 (B. Nagy Margit adatai).
 24 Pánczél Ferenc: Kolozsvár részletes leírása és Erdély földrajza, Kolozsvár 1876. 7. 
 25 Keöpeczi Sebestyén József: A minorita templom új mennyezetképei. Erdélyi Lapok, 1909. 

3. sz. 65.

A templom és kolostor a 20. század elején. 
Forrás: Octavian Goga Kolozs Megyei Könyvtár
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restaurálták, jelenleg a falképek 
állapota rossz megtartású, felü-
letüket sötétszürke szennyeződés 
takarja.

A  templom sorsában 1926-
ban állt be döntő változás, ami-
kor hosszas tárgyalások után, 
vatikáni és központi bukares-
ti nyomásra a minorita rend a 
kolozsvári templomot és kolos-
tort kénytelen volt átengedni 
a görögkatolikus egyháznak, 
amely Szamosújvárról szerette 
volna áthelyezni püspöki szék-
helyét Kolozsvárra, s  ehhez egy 
belvárosi templomot igyekezett 
megszerezni. Az átadást követő-
en a rend ingóságainak egy ré-
szét a lugosi és marosvásárhelyi 
kolostorokba szállították, a  két 
Schuchbauer-féle mellékoltár a 
nagyenyedi minorita templomba 
került. Szintén az átvételt köve-
tően bontották el a templomha-
jó síremlékeit is, amelyek közül 
Rosin tábornok sírlapja és három 
klasszicista emlék töredékei a 
Történeti Múzeum kőtárába ju-
tottak.26 A görögkatolikus egyház 1948-ban történt erőszakos feloszlatása után 
a templom az ortodox egyház használatába került. A rendszerváltást követően 
a görögkatolikus püspökség kérvényezte az ingatlan visszaadását, majd hosszas 
pereskedés után 1998-ban foglalták vissza a templomot.

 26 Mihály Melinda: Neoclassical funerary monuments in the Lapidarium of the National Mu-
seum of Transylvanian History. Acta Musei Napocensis 2016. 145–155.

A templombelső 1910 táján. Forrás: Sas Péter: 
A kolozsvári volt minorita, ma Urunk 

színeváltozása templom. Kolozsvár, 2012. 13.
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Március 4-e Martin Lajos (1827–1897) 
halálának a 125. évfordulóját hozza el. 
Az egyetem megnyitásakor, 1872-ben a 

felsőbb matematika tanszékre nevezték ki. Bu-
dán született, s  a családi házon ma emléktábla 
fi gyelmeztet arra, hogy ő volt a repüléstechnika 
magyar úttörője. A  szabadságharcban honvéd 
tüzérként vett részt, a bukás után besorozták az 
osztrák hadseregbe, s már ott kezdett a „röppen-
tyűkkel” foglalkozni. A  légcsavar alkalmazási 
lehetőségeit kutatta. 1861-ben az akadémia leve-
lező tagjául fogadta. Kolozsvárt is folytatta kísér-
leteit. Szabadalmaztatott „lebegő kerekével” 3 m 
magasra emelkedett. A szélenergia hasznosítása 
is foglalkoztatta. Kopott sírköve a lutheránus te-
mető alsó részében található. A kő hátulján van 
az eredeti felirat, ott még kibetűzhető feleségé-
nek és négy gyermekének a neve is.

Március 10-e bölöni Mikó Lőrinc (1806–
1872) jogtanár halálának a másfél százados 
évfordulója. A  kolozsvári Unitárius Kollégium 
elvégzése után a jogot a Királyi Líceumban hall-
gatta, majd Marosvásárhelyen letette az ügyvédi 
vizsgát. Kolozsvárt kezdett ügyvédi gyakorlatba. 
Az unitáriusoknak régi tervük volt, hogy a kol-
légium mellett jogi kurzust is beindítsanak, hi-
szen a katolikusoknak a királyi líceum keretében, 
a reformátusoknak is kollégiumukban biztosított 
volt a jogi képzés. Mikor 1847-ben sikerült e cél-
ra tanszéket alapítani, erre Mikó Lőrincet hívták 
meg. A kurzus alighogy beindult, amikor kitört 
a forradalom, és a diákok szétszéledtek. A bukás 
után pedig a felekezetek nem vállalták a – Bécs 
által előírt – német nyelvű jogi oktatást. 1863-
ban megnyílt a Királyi Jogakadémia, s ez kielégí-
tette a szükségleteket. Úgyhogy Mikó megmaradt 
a kollégium keretében, de főleg németet, a teoló-
gusoknak egyházjogot tanított, s elkészítette egy-
háza alkotmányát, mely 1860-ban nyomtatásban 
is megjelent. A III. B parcellában nyugszik urnás 
terméskő oszlop előtt a keleti kerítés mellett.

Március 10-én Páll Árpádnak (1927–1997) 
lesz a negyedszázados elhalálozási évfordulója. 
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Tordán született, de szüleivel Brăilára sodródott, mire iskolás lett. Az 1940-es bé-
csi döntés után telepedtek Kolozsvárra, ahol a Református Kollégiumban fejezte 
be tanulmányait. A Bolyai Egyetemen 1949-ben szerzett fi lozófi a–lélektan szakos 
tanári oklevelet. Az Állami Könyvkiadónál helyezkedett el, majd az Előre, aztán 
a Művelődés szerkesztője lett. Az 1956-os forradalom idején tanúsított „nem meg-
felelő” magatartása miatt eltiltották a publikálástól. Pár évig gyújtógyertyagyári 
munkás. 1961-től az Állami Magyar Színház irodalmi titkára, 1963-tól az Új Élet, 
majd a Dolgozó Nő főmunkatársa. Eleinte elbeszéléseket közöl, aztán rátalál fő 
műfajára, a színikritikára. Színháztörténeti tanulmányokat is ír. Román és fran-
cia szerzők színdarabjait tolmácsolja magyar nyelven. Sírja a II. A parcellában 
található.

Március 11. Wilheim József (1847–1913) 
175. születési évfordulója. Szegeden látta meg 
a napvilágot, a  bécsi egyetemen és kereske-
delmi akadémián folytatott tanulmányokat és 
szerzett oklevelet. 1873-tól Bécsben helyettes 
tanár, Párizsban német kereskedelmi levele-
zést tanít, 1882-ben jön Kolozsvárra a Kereske-
delmi Akadémia rendes tanáraként. 1887-ben 
megjelent könyvvitel tankönyve utóbb javított 
kiadást is megért, szerte az országban használ-
ták. Tekintélyes magasságú gránitobeliszkje a 
Balassa utcai régi zsidó temetőben áll.

Március 16-án, halála félszázados évfordu-
lóján Venczel Józsefre (1913–1972) emléke-
zünk. Hányatott életpályája jól tükrözi a ro-
mániai magyar értelmiség megpróbáltatásait 
a kommunizmus éveiben. Csíkszeredában szü-
letett, s az ottani Római Katolikus Főgimnázi-
umban érettségizett 1930-ban. A  kolozsvári 
román egyetem jogi karán szerzett diplomát 
1935-ben, majd doktorátust 1939-ben. 1938-

tól az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet statisztikai osztályát vezette. Az 1940-
es bécsi döntés után felállított Erdélyi Tudományos Intézetben kapott intézeti 
tanári beosztást, egy ideig ügyvezető igazgatói megbízatást is. 1945-ben részt 
vállalt a Bolyai Egyetem megszervezésében, s a statisztika–szociológia tanszéket 
kapta. 1947-ben letartóztatták, hónapokra internálták. Kiszabadulása után az Er-
délyi Múzeum-Egyesület levéltárában alkalmazták kutatóként. 1950 februárjá-
ban ismét letartóztatták, s hazaárulás és összeesküvés vádjával 12 évi kényszer-
munkára ítélték. Évekig Márton Áron püspök cellatársa volt. 1961 januárjában 
szabadult, s ezután csak kerámiafestőként, utóbb kottamásolóként tudott elhe-
lyezkedni. 1969-ben a kolozsvári egyetemen alkalmazták szociológusnak, itt dol-
gozott 1971-es betegnyugdíjazásáig. Ekkoriban a Balogh Edgár kezdeményezte 
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Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak 
volt az egyik fő előkészítője, ő állítot-
ta össze a címszójegyzéket. Szocioló-
gusként főleg a nemzedéki kérdéssel, 
földbirtok-politikával, falukutatással, 
demográfi ával foglalkozott. Nevéhez 
fűződik a Hitel című szociálpolitikai 
folyóirat két sorozatának a szerkesz-
tése 1935 és 1944 között. Temetésén 
nagy visszhangot keltett, hogy maga 
Márton Áron püspök végezte az egyhá-
zi szertartást. Sírja a II. A parcellában 
található.

Március 16-a árkosi Benkő Mihály
(1847–1916) születésnapjára emlékeztet.

Középajtán született, a  kolozsvári 
Unitárius Kollégiumban tanult, majd a 
helybéli és a szebeni jogakadémián fe-
jezte be tanulmányait. 1872-től a kirá-
lyi törvényszéknél gyakornokoskodott, 
1874-ben Marosvásárhelyen ügyvédi 
vizsgát tett. 1884-ben szakított a jogi 
pályával, ezután saját birtokán gaz-
dálkodott. 1876-ban az unitárius főta-
nács, majd a képviselőtanács tagjául 
választják. A kolozsvári egyházközség, 
utóbb a kolozsdobokai egyházkör felü-
gyelőgondnoka. A Kolozsvármegyei Ta-
karékpénztár igazgatója, a  vármegyei 
törvényhatóság tagja. Házassága révén 
is szép vagyonhoz jutott, amelyet jócs-
kán gyarapított. Vagyona egy részéből 
a kollégium konviktusának alapítványt 
tett, Dávid Ferenc utcai házát pedig az 
egyházközségnek adományozta. Nagy-
bátyától, Incze Mihály miniszteri taná-
csostól örökölt temetői sírkertje szintén 
az egyházközségre maradt. Ma a Kertek 
parcellában a Paget-kripta előtt áll vas-
ráccsal övezett gránitobeliszkje.

Gaal György
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Szőcs Géza

Add rá a benned alvó gyanútlan kisgyerekre

Ez a vers csak egy fűzöld
fonál, amit kibontasz
majd ismét összefűzöl

ez a vers csak egy vászon
amit az árvíz folyton
összefűz aztán széttép

fénylik benne a fűzöld
átsüt rajta az égkék

viszi a szél a felhőt,
majd reád adja végképp:

ez a vers csak egy kendő
ez a vers csak egy vászon.

Ott alszik benned, érzed
mint egy kis belső medve,
add rá, hogy meg ne fázzon
és legyen élni kedve:

add rá a benned alvó
gyanútlan kisgyerekre
ki benned forgolódik
csak forgolódik egyre.

„Hogy csillapítsam a bensőmből feltörő zokogást, megkértem őket, meséljenek 
valamit az urdu nyelvről. Azt mondták, van akkora irodalma, mint akármelyik 
más nyelvnek, de kezdetben gyér és csúf mesterséges nyelv volt; Dzsingisz kán 
udvarában találták fel katonai célra.” (Kurt Vonnegut: Börtöntöltelék)
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A tömegsport szenvedte meg legjobban 
a járványt a Driblinél is

Alighanem az utánpótlás szenvedte meg a legjobban a járvány miatti leállá-
sokat, majd korlátozásokat a sport területén – a legkisebb korosztályok több mint 
egy évig nem játszhattak még felkészülési mérkőzéseket sem. A versenyzés mel-
lett a tömegsportra is kiemelt fi gyelmet fordító Dribli Erdélyi Gyerekfoci Klubnál 
leginkább az utóbbi kategóriában a hosszú leállás alatt szinte teljesen kicserélőd-
tek a focizni járó gyerekek.

Könczei Soma, a Dribli vezetője szerint tavaly márciusban előre tudták, hogy 
hosszú lesz a kényszerszünet: a versenyszerűen focizó gyerekek júniusban kezd-
hették újra – mindössze hatos, majd tízes csoportokban, nagyon szigorú egész-
ségügyi feltételek között – az edzéseket, míg a tömegsport újraindítására egy 
teljes évet kellett várni. A járvány előtt közel 200 gyerek focizott a maga örömé-
re a Driblinél, az újraindulásnál viszont már csak ötvenen voltak – nagy többsé-
gükben teljesen újak.

„A tömegsport jó lehetőség a gyerekeknek, hogy közösségben legyenek, játsz-
szanak, egészségesek legyenek, emellett pedig nekünk bevételi lehetőséget jelent 
a versenysport-csapataink fi nanszírozására. Ezekkel a korlátozásokkal viszont 
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nem érte meg fenntartani a tömegsportot, mivel nem tudta volna segíteni a ki-
emelt csoportot sem” – mondta Könczei Soma, aki szerint a járványügyi korlá-
tozások rengeteg plusz adminisztratív munkát is jelentettek. Ugyanakkor egy-
előre az iskolai tornatermekbe sem térhettek vissza – ahol korábban, főleg a 
legkisebbek esetében, nagy előnyt jelentett, hogy az időjárás nem befolyásolta 
az edzéseket.

A Dribli bajnokságokban szereplő U8-as, U10-es és U12-es csapatainál viszont 
alig volt lemorzsolódás, bár az edzésmunkát át kellett alakítani, és a gyerekek 
megérezték a mérkőzések hiányát. Az otthoni edzésekhez hasonlóan, az újrakez-
dés után az első tréningek elsősorban a labda és az egyén kapcsolatáról szóltak, 
a nagyobbaknál pedig a játékosabb gyakorlatok, mint például a 3-3 elleni lábte-
nisz a versenyszellemet is fenntartotta – ezt a gyerekek is nagyon élvezték.

„Július végétől rátértünk a rendesebb edzésekre, szép lassan visszaállt az 
edzésrend, de nehéz volt elviselni az állandó bizonytalanságot és a meccshiányt, 
mivel a korosztályos bajnokságokat csak U16 felett indította újra a szövetség. 
A nagyobbakat volt nehéz motiválni, akik már belekóstoltak a rendszeresen ját-
szott mérkőzésekbe, októberben már a padlón voltak a motiváltság hiánya miatt” 
– mesélte Könczei, aki azt reméli, hogy a 2021-es nyári vakáció után már újra 
hivatalos versenyek várják vissza a focizó gyermekeket.
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Húsz bükki forrás körtúrája

Túránk célja a Bükkben eredő források egy részének fel-
kutatása, amelyek közül néhány sokak által ismert, ám akad-
nak olyanok is, amelyek gondosan rejtőzködnek az erdő mé-
lyén. A  túraútvonal ötletgazdája és létrehozója Kiss János, 
egyesületünk tapasztalt túravezetője, hajdani tájfutó, aki egy 
csokorba gyűjtötte az általa ismert és újonnan felfedezett forrásokat, létrehozva egy 
ideális körtúrát. Néhány forrást ő maga nevezett el a környezet sajátosságaira utalva. 
A zárójelekben feltüntetett számok útvonalpontokat jelölnek, amelyeket a túra térké-
pén beazonosíthatunk, amennyiben letöltjük a kolozsvári EKE weboldaláról. Kalan-
dos felfedezőtúrát kívánunk nektek!

Amint leszállunk a buszról a monostori végállomásnál, átkelünk az átjárón, 
és felmegyünk a tömbházakhoz vezető lépcsőn (1). Az épületek között haladunk 
nyomvonalunkat követve, míg el nem érjük az erdő szélét. Az erdőben jól járható 
ösvény fogad, azon indulunk tovább, majd két alkalommal is keresztezzük a pi-
ros sáv jelzéssel jelölt turistautat. Nagyjából 1 km után elérjük útvonalunk első 
lényeges pontját (2), a Gálcser-kilátót, ahonnan tiszta időben egy pillantást vet-
hetünk a Gyalui-havasok vonulatára, valamint a Havas-bükke csupasz gerincére. 
Következő pontunknál feltérünk balra, útba ejtve a Gálcser-tetőt (503 m), majd 
200 m után rátérünk a piros sáv jelzésre. Helyenként a narancssárga vízszintes 

sáv jelzéssel is találkozha-
tunk, amellyel a kerékpáro-
sok útvonalát jelzik. Hamaro-
san (3-as pont után) kiérünk 
egy tisztásra, ahol iránymu-
tató oszlopot pillantunk meg, 
jobbra tőlünk terül el az úgy-
nevezett Diós, alattunk pedig 
a Plecska-patak völgye talál-
ható. Elhagyva a piros sáv 
jelzést, jobbra lefele indulunk 
a makadámúton. Amennyi-
ben a bal oldali utat választa-
nánk, visszakerülnénk a Mo-
nostor negyedbe. Kb. 480 m 
után feltérünk a makadámút-

ról az erdőbe (4) az első forrás irányába. 1 km-t haladunk egy kissé sáros erdei 
úton, míg egy ösvényen le nem térünk jobbra, a Rejtett-forrás irányába. Ahhoz, 
hogy közelebbről szemügyre vehessük a forrást, kissé le kell ereszkednünk az 

Gömbkő-forrás. Fotó: Kismihály Boglárka
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árokba (5), ahol szomorúan szembesülünk azzal, hogy a víz aláásta magát, így 
a csőből egy csepp sem csordogál. Tovább folytatjuk utunkat, majd kb. 500 m 
után kiérünk a Szent János útra, ahol egy rövid szakaszon az aszfalt mellett kell 
haladnunk. Alig 200 m után betérünk jobbra az erdőbe (6), elhaladunk a sorom-
pó mellett, majd széles erdei úton haladunk az István-forrás irányába. Kevesebb 
mint 300 m után bal oldalunkon kis tavat pillantunk meg, amely magántulajdont 
képez, ám egy kép erejéig gyönyörködhetünk benne. Kiérve az erdőből egy tisz-
táson haladunk („Szereda-rét” túravezetőnk elmondása szerint), amíg el nem 
érjük az István-forrást (7), amelyet a kolozsvári EKE többszöri takarítási akciója 
révén sikerült ismét felszínre 
hozni.

Miután megtöltöttük ku-
lacsainkat hűsítő vizével, alig 
400 m után érintjük a Gömb-
kő-forrást (8), amelynek vize 
szintén iható. A  Szent János 
úton levő hajtűkanyarhoz ki-
érve az aszfalt mellett folytat-
juk utunkat 600 m-en keresz-
tül, aztán betérünk balra, és 
elérkezünk a Szakadék-for-
ráshoz (9), amely alig észre-
vehető az arra járók számá-
ra. Visszatérve az aszfaltútra 
egy 100 m-es szakasz után 
ismét betérünk balra, elérkezve a Szent János-kúthoz (10), bükki forrásaink 
legismertebbjéhez, amelyet számos környékbeli látogat rendszeresen bő vízho-
zamának és hozzáférhetőségének köszönhetően. Innen jobbra térünk, a  patak 
mellett haladunk a Gyűrű-forrásig (11), majd egy domboldal aljában megpil-
lantjuk a Hóvirág-forrást (12). Ha szerencsénk van, karcsú hóvirágokat és élénk 
kakasmandikókat is találhatunk a forrás környékén. 700 m után keresztezzük a 
kék kereszt jelzést (13), hamarosan pedig letérünk jobbra, a Cérna-forrás irá-
nyába. Megérkezve a forráshoz (14) megértjük, miért is a cérnáról nevezték el, 
hiszen a vékonyan folydogáló víz lassan tölti meg kulacsainkat. Eddig 7,7 km-t 
tettünk meg, így rövid szünetet tarthatunk a forráshoz közeli pihenőhelyen, 
amely egyik kedvelt helyszíne a szerdai EKE-túráknak.

Energiatartalékaink feltöltése után utunkat folytatva érintjük a Mackó-for-
rást (15), amelynek valamikori létezését a kőfalból kiálló műanyagcső jelzi. 
A következő megállónál ugyancsak kövek és üres cső jelzi a hajdani Binder-for-
rás (16) és ’88-forrás létezését, sajnos mára egyikből sem csordogál a víz. Egy 
hosszabb, 880 m-es szakasz után érintjük a Bartha-medencét (17), ahol csend-
ben az aknafedélhez hajolva hallhatjuk a mélyben lévő víz csobogását. Alig 1 km 
után elérünk a Dagonyás-forráshoz (18), amelynek sajnos nem iható a vize, 

EKE-forrás. Fotó: Kismihály Boglárka
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kárpótlásul viszont a bő vizű Patak-forrásnál (19) újratölthetjük kulacsainkat. 
Eddig 12 km-t tettünk meg, a patakparti szünet után pedig narancssárga körrel 
jelzett erdei úton haladunk, amelyről 900 m után letérünk jobbra, majd nem-
sokára megpillantjuk a túravezetőnk által elkeresztelt keleti és nyugati Gorbó-
patakok összefolyását (20).

Nagyjából 1,7 km után beiktatunk egy rövid kitérőt, ahonnan kilátás nyílik 
egy szép kis vízesésre (21). Következő állomásunk a Hideg-forrás (22), a Gorbó-
patak egyik mellékágának a forrása, majd 500 m után érintjük a bővizű Kőalja-
forrást (23). Nemsokára ismét keresztezzük a narancssárga körrel jelzett erdei 
utat, majd 450 m után elérkezünk a Lépcsős-forráshoz (24), amelynek az emberi 

kéz beavatkozása korlátokat 
szabott. Ezután már csak pár 
száz méter, és megpillantjuk 
az EKE-forrást (25), amelyet 
az EKE  kolozsvári osztálya 
2008-ban épített ki. Eddig 
16,5 km-t tettünk meg, a  jól 
megérdemelt pihenés, vala-
mint kulacsaink újratöltése 
után pedig folytatjuk utunkat 
a közelben lévő Major-for-
ráshoz (26). Nemsokára tisz-
tásra érünk, ahonnan szép 
kilátás nyílik a Kis-Magurára 
és az Árpád-csúcsra. Lassan 
elérkezünk utunk utolsó bük-

ki forrásához, a Pásztor-kúthoz (27), amely után felváltva haladunk erdőben és 
tisztáson keresztül, majd 3,8 km után a Gorbó-gerincen egy kilátóponthoz (28) 
érkezünk, ahonnan tiszta időben akár a Ciblest és a Radnait is megcsodálhatjuk 
a távolban. Nagyjából 1 km után elérkezünk a Gorbó-gerinc legmagasabb (573 
m) pontjához (29), ahonnan gyönyörű panoráma nyílik Szászfenesre és Kolozs-
várra. Innen hamarosan ereszkedni kezdünk a völgybe, helyenként épülő házak 
szakítják meg túraösvényünket a domboldalban. Visszaérkezve a betonrengeteg-
be, 2,6 km után átkelünk a Gorbó-patak hídján (30), innen pedig már csak 850 
m van hátra túránk végpontjáig, a monostori végállomásig. A 25,5 km-es túránk 
után következhet a jól megérdemelt pihenés. Reméljük, élményekkel gazdagodva 
tértek haza.

Pásztor-kút. Fotó: Kismihály Boglárka

Túralejárás dátuma: 2021. március 20.
Időjárás, terep: napos idő, havas terep
Útvonal hossza: 25,5 km
Teljes menetidő: 11 óra
Mozgásidő: 7 óra 12 perc

Túravezető: Kiss János
Teljes szintemelkedés: 979 m
Teljes szintereszkedés: 982 m
Minimális tszfm.: 367 m
Maximális tszfm.: 672 m
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Szotírozás

Az a konyhai művelet, melynek során a felaprított nyersanyagokat rövid ideig 
erős lángon megsütjük vagy pirítjuk, ezáltal az alapanyagok egy kellemes ízű, 
illatú pörzsanyagot kapnak. Ez történhet kevés vajban, olajban, zsír felhasználá-
sával vagy zsiradék hozzáadása nélkül.

Rántott hús murokszalagokkal

A klasszikus rántott hús, vajas-tejes krumplipürés köretes menünket időnként 
még megspékelhetjük egy könnyen elkészíthető mellékkörettel a savanyúság 
vagy saláta mellett. A karamellizált murokszalagfészekkel, amire a krumpli ke-
rült, pár perc alatt el tudunk készülni. A zöldséghámozó használatával könnyen 
szalagokra tudjuk vágni a murkot. Felvágás után ne sózzuk, egyből pirítsuk meg 
kevés vajon, pár gyors mozdulattal átforgatva a serpenyőben.

Albert Bea



Vezesd a helyükre 
a betűket, és 
olvasd össze őket.

G N E S É L E E K M

Hervay Gizella költőnő legismer-
tebb meséit tartalmazó könyv cí-
mét olvashatod össze az alábbi 
rejtvényben. 
A főszereplő egy kisfi ú, akinek 
mindennapjait, játékait, elfoglalt-
ságait, fantáziavilágát és álmait 
ismerhetjük meg a történetekből. 

Mi a címe annak a Berg Judit-meséskönyvsorozatnak, amelyből már rajz-
fi lmváltozat is készült Pálfi  Zsolt rendezésében, Timkó Bíbor illusztrációinak 
felhasználásával? 
A történetek négy évszakon keresztül követik a Nádtenger partján zajló életet…

Karikázd 
be, majd ol-

vasd össze 
azokat 

a betűket, 
amelyek 
mindkét 

táblázatban 
azonos 
helyen 
állnak.
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VÍZSZINTES: 13. 
Após (falun) 14. 
Cellulózdarab! 15. 
Daltól hangos …, 
berek (cserkészdal) 
16. Meg… (tanúbi-
zonyságot tett ró-
la) 18. Annyi mint 
(röv.) 19. Harcban
áll! 20. Kissé el-
ferdül! 24. Király 
(olasz) 25. Ajtót 
kinyitó 27. Lábbe-
liket készítő ipa-
ros, csizmadia 28. 
Megfelelő 30. Át-
iratban található! 
31. … Winslet (szí-
nész nő) 32. Ems-
parti német város 
35. Gúnyirat 37. 
Járművön vala-
mely más helyre igyekvő 38. Hagyd a végé-
re! 39. Kertész teheti 40. Nagy tűzzel hevít-
ve kezel 42. Véséssel üregessé tesz 44. Titán 
és fl uor vegyjele 46. Univerzum, világegye-
tem 47. Lám, de megzavarodott! 49. Juon 
… (szereplő Jókai Mór Szegény gazdagok cí-
mű regényében) 50. Szövegjegyzési eszközt 
53. Kiskorú 55. Román költő, miniszterel-
nök volt (Octavian) 56. A kakas párja 58. 
Gyáván gyorsan elfut 59. Kaliber

FÜGGŐLEGES: 2. Az egyik szülő 3. Képki-
állítási hely 4. Román (gúnyosan) 5. Tehén-
hang 6. Hideg erdélyi szél 7. Helyrajz közepe! 

8. Arra a helyre nyújt 9. Habzó itala 10. Gömb 
határok nélkül! 11. Református (röv.) 12. Ke-
rek szám 17. Szinte alsó! 18. ócska, régiség 
miatt romlófélben lévő 22. Szaporodásra ké-
pes egyed 23. Barlang része! 26. Síkos tapintá-
sú anyagot ken egy tárgy teljes felületére 29. 
Mozi hangzói 31. Zászlót magas helyre tesz 
33. Juhakolban van! 34. A júniusi hónap ez 
36. Morzejel 37. Útmutató része! 41. Disznó 
orrával földet mozgat 43. Vajdahunyad … (a 
Hunyadiak egykori erőssége) 45. Kimutatja a 
… fehérét (szólás) 48. Gally 51. Marino (euró-
pai törpeállam) 52. Páros árnykép! 54. Részle-
ges hányinger! 57. Kicsinyítő képző

„És úgy tetszik nekem, mintha a Heltai törekvése és munkássága által kijelölt irány mintegy szellemi 
útmutatóul szolgálna e városnak, hogy múltjához híven jövőben is mint a nemzeti műveltség és tudo-
mányosság egyik életerős és a magyar művelt társadalmi és szellemi élet ...” (Szabó Károly: Napló és 
tanulmányok; az idézet folytatása: vízsz. 1., függ. 1., vízsz. 21.)
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Április Szent György hava. Szelek 
hava. Tavaszhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Péntek Hugó, Szörény 
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 Április bolondja, május 
szamara!

2 Szombat Áron 
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 90 éve a hosszú telet követő hirtelen olvadás követ-
keztében kiöntött a Szamos és a Nádas, a két folyó 
találkozásánál valóságos tenger keletkezett, sok ház 
összedőlt.

3 Vasárnap Buda, Keresztély, Richárd Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Keresztély – latin–magyar erede-
tű; jelentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

3

4 Hétfő Ambrus, Csaba, Izidor 
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4

5 Kedd Honoráta, Kocsárd, Teodóra, 
Vince 
Ferrer Szt. Vince

Honoráta – latin eredetű; jelen-
tése: tisztelt, tiszteletben álló, 
tiszteletre méltó. 
Kocsárd – a német Gotthárd régi 
magyarosodott alakja.

5 120 éve kezdték el építeni a Mátyás-szobor 
talapzatát.
110 éve született Budapesten Örkény István író 
(†  Budapest, 1979. június 24.).

6 Szerda Bíborka, Edina, Herman, Ruben, 
Taksony, Vilmos 
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelen-
tése: bíbor. 

6 85 éve hunyt el Szegeden Juhász Gyula költő 
(*  Szeged, 1883. április 4.).
75 éve, húsvét vasárnapján nyílt meg a kolozsvári 
Műcsarnokban az Erdélyi Képzőművészeti Szalon, 
amely együtt mutatta be 93 román és magyar művész 
168 művét.

Ha ezen a napon esős, 
nedves az időjárás, akkor 
szűk lesz az esztendő.

7 Csütörtök Ármin, Herman, Lídia, Lívia, 
Orsolya 
De la Salle Szt. János, 
Szt. Herman

Ármin – latin eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

7

8 Péntek Dénes, Lídia, Valter, Zselyke 
Szt. Valér

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.

8

9 Szombat Ákos, Dömötör, Erhard, Géza Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9

10 Vasárnap Ezékiel, Zsolt 
Virágvasárnap

Ezékiel – héber eredetű; jelentése: 
az Isten erős, hatalmas.

10 60 éve hunyt el Los Angelesben Kertész Mihály 
( Michael Curtiz) filmrendező (* Budapest, 1886. 
december 24.).

11 Hétfő Ilma, Klotild, Leó, Szaniszló 
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő. 
Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.

11 180 éve hunyt el Dardzsilingben Kőrösi Csoma 
Sándor utazó, az első tibeti–angol szótár megalkotója 
(* Csomakőrös, 1784. március 27.).
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hava. Tavaszhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Péntek Hugó, Szörény 
Szt. Hugó

Hugó – germán eredetű; jelentése: 
értelmes, intelligens.

1 Április bolondja, május 
szamara!

2 Szombat Áron 
Paolai Szt. Ferenc

Áron – héber eredetű; jelentése: 
ihletett, tisztánlátó.

2 90 éve a hosszú telet követő hirtelen olvadás követ-
keztében kiöntött a Szamos és a Nádas, a két folyó 
találkozásánál valóságos tenger keletkezett, sok ház 
összedőlt.

3 Vasárnap Buda, Keresztély, Richárd Buda – magyar eredetű; jelentése 
bizonytalan. 
Keresztély – latin–magyar erede-
tű; jelentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

3

4 Hétfő Ambrus, Csaba, Izidor 
Szt. Izidor

Izidor – görög–latin eredetű; 
jelentése: Ízisz egyiptomi istennő 
ajándéka.

4

5 Kedd Honoráta, Kocsárd, Teodóra, 
Vince 
Ferrer Szt. Vince

Honoráta – latin eredetű; jelen-
tése: tisztelt, tiszteletben álló, 
tiszteletre méltó. 
Kocsárd – a német Gotthárd régi 
magyarosodott alakja.

5 120 éve kezdték el építeni a Mátyás-szobor 
talapzatát.
110 éve született Budapesten Örkény István író 
(†  Budapest, 1979. június 24.).

6 Szerda Bíborka, Edina, Herman, Ruben, 
Taksony, Vilmos 
Szt. Celesztin

Bíborka – magyar eredetű; jelen-
tése: bíbor. 

6 85 éve hunyt el Szegeden Juhász Gyula költő 
(*  Szeged, 1883. április 4.).
75 éve, húsvét vasárnapján nyílt meg a kolozsvári 
Műcsarnokban az Erdélyi Képzőművészeti Szalon, 
amely együtt mutatta be 93 román és magyar művész 
168 művét.

Ha ezen a napon esős, 
nedves az időjárás, akkor 
szűk lesz az esztendő.

7 Csütörtök Ármin, Herman, Lídia, Lívia, 
Orsolya 
De la Salle Szt. János, 
Szt. Herman

Ármin – latin eredetű; jelentése: 
hadi férfi.

7

8 Péntek Dénes, Lídia, Valter, Zselyke 
Szt. Valér

Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.

8

9 Szombat Ákos, Dömötör, Erhard, Géza Erhard – germán eredetű; jelenté-
se: becsület + erős.

9

10 Vasárnap Ezékiel, Zsolt 
Virágvasárnap

Ezékiel – héber eredetű; jelentése: 
az Isten erős, hatalmas.

10 60 éve hunyt el Los Angelesben Kertész Mihály 
( Michael Curtiz) filmrendező (* Budapest, 1886. 
december 24.).

11 Hétfő Ilma, Klotild, Leó, Szaniszló 
Szt. Szaniszló, Szt. Leó

Klotild – germán eredetű; jelenté-
se: a dicsőségért harcoló nő. 
Leó – görög eredetű; jelentése: 
oroszlán.

11 180 éve hunyt el Dardzsilingben Kőrösi Csoma 
Sándor utazó, az első tibeti–angol szótár megalkotója 
(* Csomakőrös, 1784. március 27.).
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12 Kedd Alpár, Dániel, Gyula Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12

13 Szerda Hermina, Ida 
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13

14 Csütörtök Gusztáv, Jusztin, Jusztina, Tibor, 
Tiborc 
Nagycsütörtök

Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

14 Ha Tibor napjára még nem 
zöldek a rétek, / a gazdák 
jó termést nem remélnek. 
Tibor a pacsirta 
megszólaltatója.

15 Péntek Anasztázia, Emese, Tas 
Nagypéntek

Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott. 

15 105 éve hunyt el Budapesten Szvacsina Géza, Ko-
lozsvár polgármestere, akit a város saját halottjának 
tekintett (* Mezőpanit, 1849).

16 Szombat Bánk, Csongor, Győző 
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek 
Nagyszombat

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16

17 Vasárnap Előd, Rezső, Rudolf 
Szt. Rudolf 
Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

17

18 Hétfő Andrea, Ilma 
Szt. Apolló 
Húsvéthétfő

Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18

19 Kedd Emma, Kocsárd, Malvin, 
Zseraldina 
Szt. Emma

Zseraldina – francia eredetű; 
jelentése: dárda, hatalom.

19

20 Szerda Tihamér, Tivadar, Töhötöm Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

20

21 Csütörtök Konrád, Zsombor 
Szt. Anzelm

Zsombor – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: bölény.

21

22 Péntek Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.

22

23 Szombat 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. 
Egyed – görög–magyar eredetű; 
jelentése: pajzshordozó.

23 315 éve nagyszombaton Kolozsvárra érkezett a 
frissen beiktatott II. Rákóczi Ferenc fejedelem, és itt 
töltötte a húsvéti ünnepeket.
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12 Kedd Alpár, Dániel, Gyula Gyula – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: magyar 
méltóságnév.

12

13 Szerda Hermina, Ida 
I. Szt. Márton pápa

Ida – germán eredetű; jelentése: 
tevékeny, serény.

13

14 Csütörtök Gusztáv, Jusztin, Jusztina, Tibor, 
Tiborc 
Nagycsütörtök

Jusztin – latin eredetű; jelentése: 
igazságos, igazságszerető ember.

14 Ha Tibor napjára még nem 
zöldek a rétek, / a gazdák 
jó termést nem remélnek. 
Tibor a pacsirta 
megszólaltatója.

15 Péntek Anasztázia, Emese, Tas 
Nagypéntek

Anasztázia – görög eredetű; jelen-
tése: a feltámadott. 

15 105 éve hunyt el Budapesten Szvacsina Géza, Ko-
lozsvár polgármestere, akit a város saját halottjának 
tekintett (* Mezőpanit, 1849).

16 Szombat Bánk, Csongor, Győző 
Soubirous Szt. Mária Bernadett, 
Labre Szt. Benedek 
Nagyszombat

Csongor – török–magyar eredetű; 
jelentése: vadászmadár.

16

17 Vasárnap Előd, Rezső, Rudolf 
Szt. Rudolf 
Húsvétvasárnap. Urunk 
feltámadása

Előd – magyar eredetű; jelentése: 
elsőszülött, ős.

17

18 Hétfő Andrea, Ilma 
Szt. Apolló 
Húsvéthétfő

Ilma – Vörösmarty Mihály 
névalkotása az Ilona és a Vilma 
nevekből.

18

19 Kedd Emma, Kocsárd, Malvin, 
Zseraldina 
Szt. Emma

Zseraldina – francia eredetű; 
jelentése: dárda, hatalom.

19

20 Szerda Tihamér, Tivadar, Töhötöm Töhötöm – török–magyar eredetű; 
jelentése: fejedelem.

20

21 Csütörtök Konrád, Zsombor 
Szt. Anzelm

Zsombor – bolgár–török–magyar 
eredetű; jelentése: bölény.

21

22 Péntek Csilla, Noé, Noémi Csilla – Vörösmarty Mihály 
névalkotása; jelentése: káka, nád 
hajtása, gyékénybél.

22

23 Szombat 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. 
Egyed – görög–magyar eredetű; 
jelentése: pajzshordozó.

23 315 éve nagyszombaton Kolozsvárra érkezett a 
frissen beiktatott II. Rákóczi Ferenc fejedelem, és itt 
töltötte a húsvéti ünnepeket.
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24 Vasárnap Debóra, Gyöngyi, György, 
Györgyi 
Szt. György, Sigmaringeni 
Szt. Fidél 
Irgalmasság vasárnapja

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 170 éve nyílt meg a forradalom után újjászervezett 
Kolozsvári Kaszinó.

Ha Szent György napján 
akkora a vetés, hogy a 
holló/varjú elbújhat ben-
ne, úgy jó lesz a termés. 
Ha Szent György-nap előtt 
megszólalnak a békák, 
az korai tavaszt és nyarat 
jósol.

25 Hétfő Ajnácska, Csongor, Márk 
Szt. Márk evangélista

Ajnácska – magyar eredetű; 
jelentése: Ajnácskő (régebben 
Hajnácskő) nevű Gömör megyei 
vár.

25 315 éve, húsvét hétfőjén II. Rákóczi Ferenc felavat-
ta a kolozsvári Nemesi Társaság fiataljait, köztük a 
jezsuitáknál diákoskodó Mikes Kelement.

Ha Szent Márk napján 
énekel a fülemüle, jó 
tavaszt hirdet, ha hallgat, 
változó lesz a tavasz.

26 Kedd Boglárka, Ervin, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát. 
Kilit – görög eredetű, jelentése: 
kiválasztott.

26

27 Szerda Gyöngyi, Gyöngyvér, Marianna, 
Zita 
Szt. Zita

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

27

28 Csütörtök Mária, Patrik, Péter, Valéria 
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos

Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28

29 Péntek Albertina, Katalin, Tihamér 
Sziénai Szt. Katalin

Albertina – német eredetű; jelen-
tése: ragyogó, fényes.

29

30 Szombat Ibolya, Katalin, Kitti, Mariann, 
Zsófia 
V. Szt. Piusz pápa

Kitti – a Katalin angol becézőjéből 
önállósult.

30 100 éve Kolozsváron is megünnepelték Mailáth Gusz-
táv Károly püspöksége negyedszázados évfordulóját.

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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24 Vasárnap Debóra, Gyöngyi, György, 
Györgyi 
Szt. György, Sigmaringeni 
Szt. Fidél 
Irgalmasság vasárnapja

György – görög–latin eredetű; 
jelentése: földműves, gazdálkodó.

24 170 éve nyílt meg a forradalom után újjászervezett 
Kolozsvári Kaszinó.

Ha Szent György napján 
akkora a vetés, hogy a 
holló/varjú elbújhat ben-
ne, úgy jó lesz a termés. 
Ha Szent György-nap előtt 
megszólalnak a békák, 
az korai tavaszt és nyarat 
jósol.

25 Hétfő Ajnácska, Csongor, Márk 
Szt. Márk evangélista

Ajnácska – magyar eredetű; 
jelentése: Ajnácskő (régebben 
Hajnácskő) nevű Gömör megyei 
vár.

25 315 éve, húsvét hétfőjén II. Rákóczi Ferenc felavat-
ta a kolozsvári Nemesi Társaság fiataljait, köztük a 
jezsuitáknál diákoskodó Mikes Kelement.

Ha Szent Márk napján 
énekel a fülemüle, jó 
tavaszt hirdet, ha hallgat, 
változó lesz a tavasz.

26 Kedd Boglárka, Ervin, Ibolya, Kilit Ervin – germán eredetű; jelentése: 
a hadsereg barátja, vadkan erejű 
jó barát. 
Kilit – görög eredetű, jelentése: 
kiválasztott.

26

27 Szerda Gyöngyi, Gyöngyvér, Marianna, 
Zita 
Szt. Zita

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

27

28 Csütörtök Mária, Patrik, Péter, Valéria 
Chanel Szt. Péter, Grignion 
Szt. Lajos

Valéria – latin eredetű; jelentése: 
erős, egészséges.

28

29 Péntek Albertina, Katalin, Tihamér 
Sziénai Szt. Katalin

Albertina – német eredetű; jelen-
tése: ragyogó, fényes.

29

30 Szombat Ibolya, Katalin, Kitti, Mariann, 
Zsófia 
V. Szt. Piusz pápa

Kitti – a Katalin angol becézőjéből 
önállósult.

30 100 éve Kolozsváron is megünnepelték Mailáth Gusz-
táv Károly püspöksége negyedszázados évfordulóját.

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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Erődrendszerek Erdélyben a második 
világháborúban: a Károly-vonal és az 
Árpád-vonal1

Az  erdélyi második világháborús erődrendszerek kutatása felvirágzott az 
utóbbi két évtizedben. Magyar oldalon az Árpád-vonal kutatása, maradványai-
nak a feltérképezése sok hadtörténészt és amatőr kutatót vonzott, akik közül ki-
emelném Szabó József János nyugállományú ezredest. A román Károly-vonal ku-
tatása sokkal szerényebb eredményekkel büszkélkedhet. A témáról az utóbbi két 
évtizedben jelent meg minden, ami említésre érdemes, többek között Constantin 
Moşincat nyugállományú ezredesnek a védművekkel és a létrehozásukkal kap-
csolatos könyve és dokumentumkötete. Ezeket leszámítva az említett erődrend-
szerekről főleg népszerűsítő jellegű cikkeket tettek közzé. A témaválasztást az a 
tény indokolja, hogy bár e két védelmi rendszerről külön-külön jelentek is meg 
cikkek, tanulmányok, könyvek, egy összehasonlító tanulmány még nem látott 
napvilágot. A  román szerzők egyáltalán nem foglalkoznak az Árpád-vonallal, 
míg a magyarok csak érintőlegesen, néhány sorban említik a Károly-vonalat, 
amikor az Árpád-vonalat elemzik.

Az erődítések és erődrendszerek történetéről a rendelkezésre álló keret korlá-
tai miatt nem szeretnék hosszas bevezetőt tartani, annyit azonban érdemes meg-
említeni, hogy az erődítések valamilyen formája már az eső szervezett emberi 
közösségekkel együtt megjelent. Előbb paliszádok, falak és sáncok, majd a falak 
erősítésére (és a minél jobb felderítésre) tornyok formájában. Az erődítés fokoza-
tos fejlődése magával hozta az ostromgépek tökéletesítését is: létra, faltörő kos, 
balliszta, katapult, ostromtorony és végül az ágyú. A tűzfegyverek, különösen az 
ostromágyú megjelenése, radikálisan megreformálta az erődítések tervezését és 
építését. Az erődítések eddig minél magasabb falakkal és tornyokkal törekedtek 
megállítani az ostromlókat. Ezt követően a falak egyre alacsonyabbak és vasta-
gabbak lesznek, a védelmi rendszerek pedig egyre több védelmi vonalat tartal-
maznak az ostromlók megállítására. Elkezdődik a mélységi védelem kiépítésének 
egyre bonyolultabb megtervezése. Az erődítések eredetileg csak a fontos stratégi-
ai pontok védelmére épültek, várak, kastélyok vagy városi erődítmények formá-
jában. A koherens határvédelmet a kínai nagy fal és a Római Birodalom limese 
jelentette. Mindkettő szerepe a két birodalom határainak a védelme volt a külső, 

 1 A tanulmány egy korábbi változata megjelent Erődrendszerek Erdélyben a második világhá-
borúban cím alatt a Várak, erődök, kastélyok az erdélyi régiségben. Erdélyi Évszázadok. A ko-
lozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve V. kötetben, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 
2020, 151–174.
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„barbár” betörőkkel szemben, ami azonban különböző módon valósult meg. Míg 
a római limes egy sor határ menti erődítés láncolatából állt, addig a kínaiak 
nemes egyszerűséggel és hatalmas áldozatokkal egy őrtornyokkal megerősített, 
összefüggő falat építettek az északi határ mentén. A kínai nagy fal egyébként 
több szakaszban kb. két évezreden keresztül épült (i. e. 441–i. sz. 1679), és több 
mint 8000 km hosszan védte a határt.

Ilyen komplex védelmi rendszer megépítésére európai államok a 19. század 
végéig nem vállalkoztak. Természetesen XIV. Lajos uralkodása idején Vauban ki-
épített egy komplex védelmi rendszert Franciaország határai mentén, de ez csak 
a rajnai és a németalföldi határt fedte le teljesen, és valójában arra volt hivatva, 
hogy az említett határok mentén manőverező vagy harcoló francia hadseregek 
számára támaszpontként szolgáljon. De olyan védelmi rendszert, amely saját ere-
jéből, saját helyőrséggel a határon áttörni próbáló ellenséget bizonyos ideig meg-
állítsa, csak 1874-ben kezdenek építeni, szintén a franciák, Séré de Rivières2 ve-
zetésével. A főleg a német határ mentén épített erődrendszer elavult volt az első 
világháború kitörésekor, de ennek ellenére a franciák kénytelenek voltak hasznát 
venni, és bizonyos fejlesztésekkel elég sikeresen helytállt a verduni csatában. 
Ezen felbátorodva a franciák 1927–1932 között megépítik a híressé vált Maginot-
vonalat. A Maginot-vonal, hatalmas költségei ellenére, inspirálta a korabeli eu-
rópai országok védelmi szakembereit, és a belgák, a németek, a csehszlovákok, 
a jugoszlávok, a görögök és a románok is hasonló, de kisebb méretű és olcsóbb 
építkezésekbe kezdtek. Ezek az erődrendszerek nagyrészt az országhatárok köze-
lében, szélességében és mélységében épültek, és szárnyaik természeti akadályok-
ra (hegyek, tengerpartok) vagy semleges országok határaira támaszkodtak.3

A határ menti erődítmények esetében két irányzat érvényesült: védő vagy tá-
madó jellegű építmények, annak függvényében, hogy az ellenség betörését akar-
ták vele megakadályozni, vagy a saját erők támadását támogatni. Volt továbbá 
az ún. vegyes erődítés, ami mindkettőt lehetővé tette. Az erődrendszerek tartós 
erődítményépítményeit páncélból, vasbetonból, kőből és ritkábban téglából ké-
szítették, arra törekedve, hogy a személyzetet megóvja a leghatásosabb tűzfegy-
verek és repülőbombák hatásától. Ezért a védelmi építményeket minden esetben 
a földbe süllyesztették, csak annyi maradt belőlük felszínen, amennyi a személy-
zet tüzelését lehetővé tette. Ugyanakkor a felszínen maradt részeket is igyekez-
tek a terepviszonyok segítségével és növényzettel álcázni. Az erődelemek előte-
rében, a  támadó mozgását korlátozandó, igyekeztek kihasználni a természetes 

 2 Raymond Adolphe Séré de Rivières (1815–1895) francia hadmérnök és tábornok, aki 
forradalmasította Franciaország védelmi rendszerét a poroszok által 1870-ben elszenve-
dett vereség után. A 19. század Vaubanjának is szokták nevezni. Annak ellenére, hogy az 
első világháború kitörésekor már elavultnak számított az általa épített védelmi rendszer, 
a franciák, jobb híján, továbbra is használták. Érdekes, hogy a hollandok is szintén 1874-
ben kezdik kiépíteni védelmi rendszerüket. Belgium pár évvel később, 1890-ben kezdte 
kiépíteni a Réduit National – Nationaal Reduit nevezetű védelmi rendszerét. 

 3 Szabó: Az Árpád-vonal. 60. 
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szögesdrótakadályok, tankelhárító akadályok) építettek.
A Maginot-vonal volt a mintája az összes, két világháború közötti erődrend-

szernek. 1927-ben kezdték építeni, és úgy tervezték, hogy 350 km hosszan védje 
a francia–német határt. Ugyanakkor a védekezés minél kisebb területfeladással 
járjon, és védelmezze a határvidéken levő fontos bánya- és iparvidékeket. A vonal 
két különálló részre tagolható: az elzászi (200 km) és a Felső-Rajna-menti (150 km) 
övezetre. Az elzászi övezet volt a legerősebb része, amelynek a mélysége elérte a 
20-25 kilométert. Ebben az övezetben 25 nagy tüzérségi, 27 közepes gyalogsági 
erődművet és 132 kazamatát építettek. Ugyanakkor az övezethez tartozott további 
több száz önálló erődmű.4 A főbb erődműveket néhol 100 m mélyre süllyesztették. 
A Felső-Rajna-menti övezet mélysége „csak” 2-10 km között mozgott, és 2-3 kis 
erődsorból állt. A Maginot-vonal mögötti 50-80 km mélységű övezetbe telepítették 
a tartalékok elhelyezésére szolgáló épületeket, az elkészített tüzérségi állásokat és 
a tartalékok mozgatására szánt infrastruktúrát. Nem csoda, hogy a már eredetileg 
is csillagászati összegnek számító 2,5 md francia frankra tervezett költségek 3 
md-ra növekedtek,5 és ha a bővítéseit is figyelembe vesszük, akkor 5 md francia 
frankkal rövidítette meg Franciaország 1927–1939 közötti költségvetését. De van-
nak olyan számítások is, mint például a Martin S. Alexanderé, amelyek 6-7 md 
frank közé teszik a költségek összegét, a francia– belga határ mentén utólag épített 
folytatását is leszámítva.6 Ha a költségek alapján nem tudnánk felbecsülni a fran-
cia erőfeszítések méretét, akkor érdemes arra felfigyelni, hogy mindez 100 km 
föld alatti alagúthálózatot, 12 millió köbméter földmunkát, 1,5 millió köbméter 
betont, 150 000 tonna acélt, 450 km út- és vasúthálózatot jelentett.7 A Maginot-vo-
nal azonban nem védte a francia–belga határt. A kiegészítési tervet Belgium heves 
tiltakozása miatt vetették el, ezért a rendszer messze nem volt tökéletes. Végül a 
franciák 1936 után e szakaszra megépítették az ún. Daladier-vonalat, amely azon-
ban csak egy 450 km hosszú, 1-2 km mély tábori jellegű erődítés volt.8

A Maginot-vonal inspirálta az összes, két világháború között épült erődrend-
szert. A  franciák szomszédai, a  belgák is hasonló koncepció alapján építették 
meg az Albert-vonalat, amelynek négy, mélységben tagolódó része volt. A legerő-
sebb része az 1931–1935 között épített Eben-Emael erőd volt, amely 60 hektár-
nyi területen 35 korszerű erődelemet tartalmazott,9 és a korszak legnagyobb és 
legerősebb erődjének számított. Nem csoda, hogy nem csak a belgák gondolták 
bevehetetlennek. Nagy volt a meglepetés, amikor 1940. május 10-én 78 német 
légi desszantos robbanótöltetekkel pár perc alatt harcképtelenné tette az erődöt. 
A németeknek azonban nem sikerült behatolniuk az erődbe, és a belgáknak sem 

 4 Szabó: Az Árpád-vonal. 61. 
 5 Kuttnet: The Economic Maginot Line. 
 6 Alexander: The Republic in Danger. 
 7 Rothrock: Surprising Lessons. 33. 
 8 Szabó: Az Árpád-vonal. 62. 
 9 Uo. 
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sikerült elűzniük őket, pedig tízszeres létszámfölényben voltak. Végül másnap, 
a német erősítések megérkezésekor, a védők megadták magukat.

A  francia és belga erődrendszerekkel szemben a németek is megépítettéa 
Siegfried-vonalat (550 km), amelyet azonban teljesen más koncepció alapján ter-
veztek és építettek. Az összefüggő, nagy mélységű (2, helyenként 3 védelmi öv) 
megerősített állásoknak elsősorban „az aktív védelmet”, azaz a támadó manőve-
rezést kellett elősegíteniük! A középső szakasz mélysége a 40 km-t is elérte. Tar-
tós erődítési építményei 1-1,5 m falvastagságú, géppuskával, páncéltörő ágyúval, 
tüzérséggel felszerelt könnyű és közepes tábori erődök voltak.10 Az erődök közti 
terepen rengeteg nyílt géppuska- és tüzérségi tüzelőállást rendeztek be.

Közép-Európában elsőként a franciákkal szövetséges csehszlovákok megkap-
ták a közepes és kisméretű francia erődök tervrajzait, és ezek alapján építették ki 
erődrendszerüket 1935–1938 között. Azonban a müncheni konferencia döntése 
következtében, a Szudétavidék Németországhoz csatolásával, a csehszlovák erőd-
rendszer nagy része is a németekhez került. És mivel a Maginot-vonal hasonló 
bunkerekkel rendelkezett, a németek itt gyakorolhatták a Franciaország és Belgi-
um ellen tervezett támadások harci taktikáit. 1935–1939 között, a csehszlovákok-
kal szinte egy időben Jugoszlávia is elkezdte kiépíteni védelmi rendszerét. Ebben 
12 db erődítési szektort jelöltek ki (öt az olasz, egy a német és hat a magyar határ 
mentén volt), továbbá egy partvédelmi csoportot is létrehoztak.11 A jugoszláv erő-
dítések hasonlítottak a csehszlovákokhoz, de kisebbek voltak. A következő évben, 
1936-ban a görögök kezdik el építeni a Metaxas-vonalat, amely 350 km hosszú-
ságban készül el, körülbelül 1200 bunkerrel. A Metaxas-vonal bunkerei erőseb-
bek voltak a csehszlovák és jugoszláv bunkereknél. Háromfajta betonvastagsággal 
készültek, melyek képesek voltak ellenállni a 105, a 155 és a 220 mm-es lövedé-
keknek. A legerősebb falat elsősorban a géppuskaállásoknál és a páncélelhárító 
bunkereknél alkalmazták. Ezek egy 300 kg-os bombának is ellenálltak. Azonban, 
amint azt Eugene Villaret amerikai katonai attasé is megjegyezte még 1938-ban, 
a Metaxas-vonal egyik fő hátránya, hogy nem volt mélységi tagozódása.12

Természetesen Románia sem maradhatott le az erődrendszer építését illetően, 
mivel állandóan tartott egy esetleges magyar és szovjet támadástól. 1921-ben egy 
román katonai delegáció Nicolae Samsonovici tábornok vezetésével (aki később a 
román haderő vezérkari főnöke lett) meglátogatta a francia Metz I-es erődrend-
szert, amely lenyűgözte őt több száz bebetonozott és álcázott géppuskafészkével.13 
Hitler hatalomra jutása után a román kormányok aggodalmai egyre fokozódtak, 
és a Tătărescu-kormány 1934-ben már felvett egy 2 milliárd lejes hazai kölcsönt 
honvédelmi célokra, amit 1935 áprilisában megdupláztak, és létrehozták a Nem-
zeti Védelmi Alapot. Ugyanakkor a Nemzeti Honvédelmi Legfelsőbb Tanács 1935. 
április 27-én elfogadta a román hadseregnek a következő tíz évre szóló felszerelési 

 10 Ravasz: Erdély ismét hadszíntér 1944. 243. 
 11 Bunkermúzeum: Erővonalak története Jugoszláviában 1920–1941. 
 12 Bunkermúzeum: A Metaxas-vonal erődjei. 
 13 Moşincat: Politica de apărare a vestului României. 192. 
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tervét, amire 28,9 milliárd lejt irányoztak elő.14 A védelmi rendszerek kiépítésével 
kapcsolatosan a román vezérkar már 1934-ben úgy döntött, hogy ezeket csak a 
nyugati határ mentén valósítják meg, hogy ne provokálják a szomszédokat, kü-
lönösen a Szovjetuniót.15 A román vezérkar úgy értékelte, hogy egy meglepetés-
szerű támadás esetén a Magyar Honvédség csupán 3-4 napos előnyre tenne szert, 
ezután már sikerülne mozgósítani a teljes román haderőt. A támadás valószínű 
irányát a Szamos és a Maros folyók mentén képzelték el, mivel a Nyugati-Kárpáto-
kon át nehéz lenne az előretörés.16 A román vezérkar továbbá úgy becsülte, hogy 

 14 Moşincat: Politica de apărare a vestului României. 75. 
 15 Uo. 77. 
 16 Uo. 79. 

A Károly- és az Árpád-vonal (Készítette: Bartos-Elekes Zsombor, 2020)
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Magyarország 14-16 gyalog- és 2 
lovas hadosztályt tudna felsora-
koztatni, ezzel szembe Románia 
32 gyalog- és 4 lovas hadosztály-
lyal rendelkezik, amelyből bizo-
nyos erőt a keleti határ mentén 
kellene tartalékolnia.17 A  vezér-
kar kidolgozta Románia védel-
mi stratégiáját is, amely három 
frontra (keleti, déli és nyugati) tá-
maszkodott, a védelem központ-
ját pedig az Erdélyi-medence ké-
pezte volna. A védelmi stratégia 
nagy hátránya az volt, hogy a fő-
város nem volt benne a központi 
védelmi övezetben.18 A  nyugati 
határ védelmével kapcsolatosan 
több elmélet is felmerült. Teodor 
Nicolau tábornok mócok telepíté-
sét és egy 30 km széles védelmi 
övezet létrehozását (erdősítés, 
mocsarasítás) javasolta a nyugati 
határ mentére. Iosif Iacobici tá-
bornok a Nyugati- Kárpátok sze-
repét emelte ki, ahol szintén mó-
cokból partizánseregeket kellene 
szervezni.19 Egy másik elemzés a 
nyugati védelmi vonalakat a kö-
vetkezőképpen értékelte:

1. első védelmi vonal – 
síkság (10-50 km mély) 
– nincs semmilyen természeti akadály;

2. második vonal – alacsony dombok (50-60 km mély) – vannak erdők és 
szőlősök (Nagyvárad, Tasnád, Székelyhíd, Pankota, Szinérváralja) – jó 
megfi gyelőállások;

3. harmadik vonal – hegyvidék (Meszes, Bihar, Ruszka-havas) – erdők, É–D 
irányú, jól védhető gerincek.20

A tervek szerint a román hadvezetés e három védelmi vonalra szerette volna 
ráépíteni a nyugati erődrendszert. A várható magyar támadást három irányból 

 17 Uo. 80. 
 18 Uo. 135. 
 19 Uo. 111–112. 
 20 Uo. 138. 

Az Úzvölgye 1944-ben – vázlat – Árpád-vonal 
(köszönet Szabó József Jánosnak a térkép 

használati jogáért)
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számoltak még a Szeghalom–Gyulafehérvár és az Orosháza–Déva iránnyal is.22 
Annak ellenére, hogy a román hadsereg a magyarral szemben háromszoros erő-
fölényben volt, számolnia kellett egy esetleges szovjet támadással is, amelynek a 
feltartóztatására elegendőnek tartottak 9 gyalog- és 1 lovas hadosztályt, amely-
nek a román számítások szerint 20-30 szovjet hadosztályt kellett volna feltartóz-
tatnia!23 Ez a terv messze meghaladta a román haderő lehetőségeit.

Románia védelme azonban nemcsak a saját erőkön alapult, hanem a kisantant 
támogatására is számíthatott. Az 1938-as egyezmény alapján a kisantant tagál-
lamai a közös frontra a 12–18 közötti mozgósítási napokon a következő erőket 
kell bevetniük:

1. Románia: 100-140 gyalogzászlóalj, 143-200 tüzérségi üteg, 37-40 lovas-
század, 12-20 repülőszázad;

2. Csehszlovákia: 84 gyalogzászlóalj, 86 tüzérségi üteg, 20 lovasszázad, 
7 repülőszázad;

3. Jugoszlávia: 104-132 gyalogzászlóalj, 120-200 tüzérségi üteg, 32 lovas-
század, 12-16 repülőszázad.24

A müncheni konferenciával azonban a kisantant megszűnt. Ám Románia már 
ezelőtt elkezdte a Károly-vonal kiépítését. Az erődrendszer tervezésénél az elsőd-
leges cél az volt, hogy a kazamaták álljanak ellen a 150 mm-es lövedékeknek, 
és legyenek olcsók. Hivatásuk az volt, hogy 15-20 napon át álljanak ellen az 
ellenség támadásának, ami elegendő a román haderő mozgósítására és frontra 
szállítására.25 1937. május 21-én a hadügyminisztérium elfogadta az erődítési 
tervet, amely szerint három sor kazamata épült volna (az első vonalban 300-400 
m távolságra egymástól, a következő kettőben 500-600 m távolságra), egy 3-5 
m mély, 15-18 m széles, vízzel feltöltött tankelhárító árok erősítette volna a vé-
delmet, és a kazamatáknak 210 mm-es lövedékeknek kellett volna ellenállniuk.26 
A kazamaták típusait illetően ekkor még terveztek páncéltörő ágyúkkal felszerel-
hető kazamatákat (2 páncéltörő ágyú, 4 géppuska, 1 géppisztoly) és közönséges 
gyalogsági kazamatákat (4 géppuska, 1 géppisztoly), amelyek már 305 mm-es lö-
vedékeknek állnának ellen. A terveket folyamatosan módosították, és végül úgy 
döntöttek, hogy csak az első vonalbeli kazamatáknak 305 mm-es lövedékeknek 

 21 Egyébként nagyon is helyesen mérték fel a helyzetet, mert a Turnu Severin-i tárgyalások 
kudarca után a Honvéd Vezérkar az 1940. augusztus 23-án kiadott parancsában azt írta 
elő, hogy a magyar haderő egy esetleges fegyveres konfliktus esetén a Szilágyságon át Ko-
lozsvár irányába kellett volna hogy mérje a fő csapást. Illésfalvi–Szabó–Számvéber: Erdély 
a hadak útján 1940–1944. 13–14. 

 22 Moşincat: Politica de apărare a vestului României. 139. 
 23 Uo. 149. 
 24 Uo. 86. 
 25 Uo. 207–208. 
 26 Uo. 212. 
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kell ellenállniuk. A harmadik vonal mögé pedig a hadsereg régi ágyúi számára 
építettek volna tüzérségi állásokat.27

1937-ben Dănilă Papp utász tábornok felügyelete alatt elkezdődött a Károly-
vonal nagyváradi szakaszának a megépítése.28 A tervek elkészítésében francia 
tanácsadók segítettek, és a francia erődítési elveket követték. A betonerődök a 
védelmi vonal mentén csak oldalazó tűz leadására voltak képesek. Az egymás-
tól 500-1000 méter távolságra helyezett erődök kölcsönösen támogatták egy-
mást, így az erődök közötti terepet a tűzfészkek hézagmentes tűzfalával zárták 
le. A védelemre kijelölt irány fontossága szerint az erődöket egy, kettő vagy 
három vonalban telepítették. Az erődök előterében harckocsiárkok és drótaka-
dályrendszerek húzódtak, mögöttük pedig a támogatást biztosító tüzérség kör-
letei, de itt állandó jellegű fedezéket nem építettek. A tervezett kazamatáknak 
jobbra és balra 2-3 géppuskalőrése volt, és egy 305 mm-es lövedék közvetlen 
találatát is ki kellett volna bírniuk. A harckocsiárok szélessége 15 méter volt 
a felszínen és 8 méter az árok fenekén, mélysége pedig 2,5-3,2 méter között 
váltakozott. Az árkot a Körösök vizével tervezték elárasztani.29 A nagyváradi 
szakaszon először 84, majd további 63 bunker épült, ugyanakkor a kommu-
nikáció elősegítésére 98 km-es elásott és 112 km-es felszíni telefonhálózatot 
fektettek le. A nagyváradi szakasz tervezését Dumitriu Vasiliu ezredes, had-
mérnök végezte, a kivitelezést Mihai Ignat, majd Grigore Georgescu táborno-
kok irányították.30

 27 Uo. 214–216. 
 28 Uo. 123. 
 29 Illésfalvi–Szabó–Számvéber: Erdély a hadak útján 1940–1944. 13. 
 30 Moşincat: Politica de apărare a vestului României. 124. 

A kőrösmezői völgyzár műszaki építményei – Árpád-
vonal (köszönet Szabó József Jánosnak a térkép 

használati jogáért)
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Természetesen ilyen méretű erődítmények építése nem kerülhette el a magyar 
hadvezetés fi gyelmét, amely intenzív kémkedésbe kezdett, hogy az erődrend-
szert pontosan feltérképezhesse. A kémkedést elősegítette az is, hogy az épülő 
erődrendszer közelében nagyarányú magyar lakosság élt. A kémkedés megne-
hezítéséért a román állam államosította az erődítmények előtt és mögött levő 
területeket 500-1000 m mélységben.31

Az erődítési munkálatok gyors ütemben haladtak, és 1939 tavaszán az erődí-
tett frontvonal már 80 km kiterjedésű volt Ottomány és Oláhapáti között. A Be-
rettyótól délre levő szakaszon a kazamaták 5-600 m távolságra voltak egymástól, 
ettől északra pedig 1000–1200 m távolságra. Minden kazamata hat géppuska-
lőréssel rendelkezett. A bal szárnyon épült egy gyengébb második védelmi vo-
nal is. A Berettyótól északra – Nagyvárad környékén – épült két harckocsiárok. 
Az egyik ekkor 16 km, a másik pedig 8-10 km hosszú volt. Helyenként elkészül-
tek a szögesdrótakadályok is.32 A telefonhálózat viszont már elkészült az egész 
szakaszon. Létrehoztak egy 1700 fős erődrendszert, amely csak a Berettyótól 
délre levő szakaszt szolgálhatta ki, azt is részlegesen, csupán gyalogsági fegyve-
rekkel. Az erődrendszer többi részét közönséges gyalogosegységekkel töltötték 
fel. A munkálatokat ellenőrző bizottság kiemelte a hiányosságokat is, és az alábbi 
meglátásait 1939. április 1-jén továbbította a vezérkarnak:

• a kazamatáknak nem voltak periszkópjaik és megfi gyelő harangjaik, ezért 
csökkentett látószöggel rendelkeztek;

• sok kazamata túl magas volt, és így az ellenséges tüzérség által könnyen 
belőhetők voltak;

• a kazamatákból hiányoztak a szellőztető berendezések, és amikor Florescu 
tábornok elrendelt egy rövid lőgyakorlatot, egy pár géppuskasorozat után 
a kazamatákban belélegezhetetlen volt a levegő;

• kevésnek ítélték a gyalogsági és tankelhárító akadályok számát;

 31 Uo. 127–129. 
 32 A szögesdrót-akadályok másfél méter magas, 15 méter szélesek voltak. Illésfalvi–Szabó–

Számvéber: Erdély a hadak útján 1940–1944. 13. 

Gyimesbükk – Ezeréves határ – Az Árpád-
vonal maradványai: bunker és „sárkányfog” 

harckocsiakadály (Árpád-vonal)

Bunker a Keleti-Kárpátokban 
(Árpád-vonal)
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• hiányoztak a reflektorok, tehát éjszakai támadás esetén a védőőrség ki-
szolgáltatott állapotban volt;

• a kazamaták belső felszerelése még hiányosabb volt: nem voltak ágyak, 
vécék, villanyvilágítás és helyenként még ivóvíz sem;

• túl kevés az erődrendszer személyzete, szükség lenne még két erődezredre;
• teljesen hiányzott a tüzérségi támogatás, tehát az erődrendszer személyze-

te kizárólag gyalogsági fegyverekkel védekezhetett;
• a tüzérség hiánya miatt az ellenséges tüzérség akár 1000 méterre is meg-

közelíthetné a kazamatákat, és közvetlen célzással lőhetné ezeket;
• szükség lenne 40 tüzérütegre (1 üteg/2 km front) és tankelhárító aknákra;
• hiányoztak az utászalakulatok a létesítmények karbantartására;
• 7-800 méterrel hátrább szükség lett volna egy második védvonalra is.33

Időközben egy román katonai delegáció Csehszlovákiába látogatott, és az ot-
tani tapasztalataik alapján újabb módosítási javaslatok születtek. Az egyik leg-
fontosabb a géppuskánkénti lőszerjavadalmazás emelése volt 10 000 töltényre, 
amire viszont az eddig megépült kazamatákban nem volt elég hely (a hat géppus-
kás kazamaták esetében 60 000 töltény tárolását kellett biztosítani). Ugyanakkor 
a csehek túl vastagnak ítélték a román kazamaták falait. Husarek Károly cseh 
tábornok elegendőnek ítélte a román kazamaták 2 m vastag vasbeton tetőzetét a 
305 mm-es lövedékek ellen, de fölöslegesnek találta, mert szerinte a magyarok 
nem fognak tudni ilyeneket előállítani és bevetni.34

1940-re Ottomány és Oláhapáti között már 263 kazamata épült meg. Miu-
tán 1940. július 11-én a román vezérkar tudomásul vette, hogy a szovjetek a 
Mannerheim-vonalat35 harckocsikkal könnyen áttörték, elrendelte, hogy a vé-
delmi rendszerbe 250 méterenként, a már meglévő gyalogságiak közé, páncéltö-
rő kazamatákat kell építeni. Ugyanakkor felmérték, hogy szükség van 102 pán-
céltörő ágyúra, de ebből csak 30 áll rendelkezésre.36 Amint már korábban is 
említettem, a leggyakoribb kazamatatípus a hat lőréses volt, amit az új előírások 
szerint 4 géppuskával, 2 golyószóróval és 1 géppisztollyal látnának el. Ez a ro-
mán vezérkar számításai alapján 30 golyó/1 m frontszakaszra vetített elméle-
ti tűzsűrűséget jelentett, ami áthatolhatatlannak tűnt.37 De ez csak „elméleti” 
tűzsűrűség volt, mert a  tüzelést a szellőztető berendezések hiánya miatt pár 
percnél tovább nem lehetett volna fenntartani. Ugyancsak a román vezérkar 
számításai szerint az ellenséges 105 mm-es tüzérségnek 1350 lövést kellett vol-
na leadnia, hogy telitalálatot érjen el a kazamatán – ez 5 óra folyamatos lövetést 

 33 Moşincat: Politica de apărare a vestului României. 176–179. 
 34 Uo. 217. 
 35 A finn erődrendszert a szovjetek nagyon nehezen törték át. A saját hibájukat és kudarcu-

kat palástolva, alaposan eltúlozták az erődrendszer erősségét. Valójában a legolcsóbb és 
leggyengébb európai erődrendszer volt, mindössze 200 beton-, illetve 980 föld- és faerőd 
alkotta, de építői sikeresen használták ki a természet adta lehetőségeket. Ravasz: Erdély 
ismét hadszíntér. 243. 

 36 Moşincat: Politica de apărare a vestului României. 227–229. 
 37 Uo. 229–232. 
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igényelt volna egy tüzérüteg részéről. 305 mm-es mozsarak esetében 766 lövés-
ből két telitalálatra számítottak. Mindkét esetben 7-13 kilométeres távolságról 
számították a tüzérségi lövetést.38 Ezeknek a számításoknak azonban van egy 
pár szépséghibája:

1. Miért foglalkoztak a 105 mm-es tüzérségi csapással, amikor a kazama-
táknak a 305 mm-es lövedékeknek is ellen kellett volna állniuk? De egy-
általán a 305 mm-essel is?!

2. A  tüzérségi csapást 7-13 kilométeres távolságra tették, miközben az 
1939. április 1-jén készült jelentés szerint saját tüzérség hiányában az 
ellenséges tüzérség akár 1000 méterre is megközelítheti a kazamatákat. 
Ilyen távolságról, 1-2 bemérő lövés után, bármilyen tüzérség 100%-os 
találatot is elérhet.

A román vezérkar felbecsülte az esetleges légitámadások okozta potenciális 
károkat is. Számításuk szerint 940 darab 100 kg-os bomba ledobása lett volna 
szükséges 2 találat eléréséhez. Ehhez minimum 100 bombázóra lett volna szük-
ség, ha bombázóként 8-10 bombát számolnak. Ugyanakkor a nehéz kazamaták 
elpusztításához 450 darab 1000 kg-os bomba kellett volna, tehát 450 repülőgép. 
Sokkal hatásosabbnak találták volna azt a taktikát, hogy az ellenség 150 darab 
225 kg-os bombával „felforgassa” a kazamaták körüli földet, elzárva ezzel a lő-
réseket. Ehhez mindössze 54 repülőgép kellett volna kazamatánként. De nem 
tekintették valószínűnek, hogy az ellenség ilyen taktikához folyamodjon. Ugyan-
akkor alaposan foglalkoztak többek között a gáztámadás lehetőségével, lángszó-
rókkal felszerelt rohamosztagok elhárításával.39 A  legnagyobb veszélyt a harc-
kocsikban látták. Úgy értékelték, hogy az ellenségnek 1 km-es frontszakaszon 
14 harckocsit kell bevetnie, hogy tűz alatt tartsa az átlagban 1 km frontszakaszra 

 38 Uo. 233. 
 39 Uo. 234. 

Nagyürögd, a Károly-vonal kétszintes 
nagyerődje, 1940. (Károly-vonal) 

Forrás: Fortepan / Fortepan

A Károly-vonal egyik nagyerődje robbantás 
után. Magyar tisztek pózolnak az előtérben. 

Forrás: http://forum.bunkermuzeum.hu/
viewtopic. php?f=27&t=21
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eső hét lőrést. Parancsba adták, hogy mindenképp meg kell akadályozni, hogy a 
harckocsik elérjék a kazamatákat, mert egyszerűen „leparkolhatnak” a lőrések 
elé, és így harcképtelenné tehetik azokat. A sikeres védekezéshez azonban nagy 
mennyiségű aknára, páncéltörő ágyúra és ellentámadást végrehajtani képes gya-
logságra van szükség.40 Az első kettőből nagy hiányok voltak. Hogy mekkora volt 
a különbség a román hadsereg „elméleti” és „gyakorlati” felszereltsége között, 
azt meg lehet ítélni az 1934–1940 között megkötött és be is váltott szerződések, 
megrendelések összegeiből:

Szerződések értéke (lej) Kifizetések értéke (lej)

1934. 11. 01–1938. 02. 01. 29 184 673 775 10 108 095 025

1938. 02. 01–1939. 02. 01. 11 469 048 962 7 295 738 880

1939. 02. 01–1939. 11. 30. 25 181 542 101 9 978 778 750

1939. 12. 01–1940. 07. 04. 24 936 213 418 14 701 144 121

90 775 478 236 42 083 754 776

1. táblázat. A román hadsereg 1934–1940 közötti megrendelései41

Amint a táblázat adataiból is látszik, a hadsereg a megrendeléseinek csupán 
a 46%-át fizette ki. A külföldi fegyverrendelések esetében a szerződéseket azért 
nem teljesítették, mert egyfelől a rendelést felvevő Franciaországnak és Cseh-
szlovákiának már a saját biztonságáról kellett gondoskodnia, másfelől pedig 
azért, mert nagy részüket a kormány pénzhiány miatt törölte vagy elhalasztotta. 
Annak ellenére, hogy főleg tüzérség, páncéltörő ágyúk, aknák terén óriási hiá-
nyosságok voltak, az akkori román vezérkar meg volt győződve, hogy a Károly-
vonal így is kiállta volna a magyar honvédség támadását. Constantin Moșincat is 
meg van győződve erről, és a további fejlesztést túl költségesnek ítélte. Azonban 
ha figyelembe vesszük a hiányosságait, nem biztos, hogy ellenállhatott volna az 
amúgy szintén nem korszerűen felszerelt honvédség ellen. A második bécsi dön-
tés azonban Észak-Erdélyt visszaadta Magyarországnak. A döntés után 14 nappal 
a román hadseregnek ki kellett ürítenie a Károly-vonalat, amely majdnem teljes 
egészében Magyarországhoz került. Az egyezség értelmében a honvédségnek ha-
tástalanítania kell az erődrendszert a román állam költségén, így a kazamatákat 
a magyar utászalakulatok felrobbantották. A robbantás előtt az erődítményt a 
magyar hadmérnökök alaposan szemügyre vették, sőt a kazamaták bevételére 
külön hadgyakorlatokat tartottak. Az így szerzett tapasztalatokat később az Ár-
pád-vonal megépítésénél kamatoztatták.

A  magyar vezérkar és az Erődítési Parancsnokság nemcsak a Károly-vonal 
teszteléséből vonta le a tapasztalatait, hanem a két évvel korábban, az első bécsi 
döntés következtében birtokába jutott csehszlovákiai erődrendszerekből, de a 
németek által nemcsak megkerült, hanem három helyen áttört Maginot-vonal 

 40 Uo. 235. 
 41 Uo. 125. 
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hárító képessége nem arányos a ráfordított tetemes költségekkel”, de a kormány 
a Honvéd Vezérkar javaslatára mégis az ország keleti határainak az erődítése 
mellett döntött.43 A javaslat alapján az olcsóbb és „okosabb” erődítési rendszer 
mellett döntenek, amely az aktív védelmet teszi lehetővé. Az erődítések olcsóbb 
megoldási lehetőségeit és az aktív védelmet elősegítette az, hogy egy nagyon 
magas, sziklás hegyvonulatra (Keleti-Kárpátok) kellett a védelmi rendszert ki-
építeni, ami olyan természeti akadályokat állított az ellenség elé, amilyenek 
az eddig említett erődrendszerek egyikének esetében sem álltak fenn. Ez a ter-
mészet adta lehetőség alaposan megkönnyítette a megtervezését és kiépítését, 
nem beszélve arról, hogy kisebb befektetés árán is erősebb lett, mint például 
a síkságra épült Károly-vonal. Az  Árpád-vonal valójában a Kárpátokat átvágó 
szorosok lezárásának az elvén alapult, és legjellemzőbb eleme az ún. „völgy-
zár” volt, amely e szorosokat lezárta. Varró László vezérkari százados a Magyar 
Katonai Szemlében megjelent cikkében alaposan elemezte a völgyzár működési 
elveit. A védelem alapelve szerint a völgyzárnak körvédőképesnek kell lennie. 
A völgyzárak erődcsoportjainak nagysága a terepviszonyok függvényében vál-
tozott, de a gyakorlat azt mutatta, hogy egy század volt a legkisebb erő, amely 
terepen, elszigetelten, körkörös támadásnak kitéve sikeresen védekezhetett. Ter-
mészetesen a századot, a lehetőségek függvényében, páncéltörő eszközökkel, ak-
navetőkkel, gránátvetőkkel, géppuskákkal, néhol tüzérséggel is megerősítették, 
ennek következtében a védelem gerincét képező puskás század létszáma gyakran 
megkétszereződött.44

A  különböző rendelkezésre álló variánsok közül a vezérkar végül Hárosy 
Teofil45 vezérezredes terve mellett döntött. A Hárosy Teofil által benyújtott két 
völgyzár elkészítésének költségeit előzetesen 2,5, illetve 10 millió pengőre be-
csülték, és a munkálatok kivitelezését eredetileg mintegy 10 éves időintervallum-
ra tervezték.46 A rendelkezésre álló korlátozott anyagi források miatt arra kellett 
törekedni, hogy a lehető legkevesebb erőfeszítéssel minél hatékonyabb védeke-
ző állásokat lehessen kiépíteni. Ugyanakkor azon helyek erődítése volt fontos, 
ahol katonapolitikai és hadműveleti szempontból leginkább lehetett számítani 
az ellenség rajtaütésére és betörésére. A szorosok állandó erődítésekkel történő 

 42 1940 őszén Paleta Géza alezredes vezetésével egy ötfős szemlélőbizottság tanulmányozta 
a németek által elfoglalt Maginot-vonalat és a belga erődöket. 

 43 Szabó: Az Árpád-vonal. 64–65. 
 44 Szabó: Kárpáterődítés 1940–1944. 95. 
 45 Hárosy Teofil mérnökkari vezérezredes, az Árpád-vonal megálmodója volt. Hárosy Teofil 

nyugalmazott műszaki ezredes tanítványai, fiatal műszaki tisztek segítettek az 1939–40-
es szovjet–finn háború idején kiépíteni a híres Mannerheim-vonal erődítményeit, s ott köz-
vetlenül is tanulmányozhatták a szovjet hadsereg harcmodorát. Tanítványai tapasztalatait 
felhasználva dolgozta ki később Hárosy Teofil azt az elméletet, amelynek alapján elkezd-
hették az Árpád-vonal építését. Hárosy ezredest ekkor reaktiválták, kinevezték magyar 
erődítési parancsnoknak. 

 46 Szabó: Az Árpád-vonal. 81. 
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lezárása első számú feladattá vált, úgy, hogy az erődök egyaránt alkalmasak 
legyenek gyalogos és páncélos támadás elleni védekezésre, ugyanakkor ez va-
lósuljon meg mélységben, valamint egymás tűztámogatására is nyíljon lehető-
ség.47 Az Árpád-vonal első erődítési munkálatai 1939-ben Kárpátalján kezdődtek 
meg. A munkálatokat az Ungvárról irányított hat utászszázad kezdte. A századok 
a Kárpátok hágóit, járható völgyeit látták el műszaki akadályokkal, valamint 
javították, építették a meglehetősen elhanyagolt, rossz állapotban lévő utakat. 
A munkálatok menetét úgy segítette a Honvéd Építési Igazgatóság, hogy minden 
utászszázadhoz egy-egy építőmestert rendelt. Az erődítési kirendeltség tervezői 
azt a feladatot kapták, hogy a völgyzárakban, szorosokban elhelyezendő bunke-
reket, egyéb harcászati elemeket először tervezzék meg, majd (különböző vastag-
ság, anyag, méret, típus alapján) azokat gyártsák le, s próbálják is ki. A megter-
vezett erődelemeket a hajmáskéri laktanya közelében kellett megépíteni, ezután 
következett a lövészet, ahol minden egyes találatot lefényképeztek, majd ele-
meztek. A kísérletek eredményeit vették alapul a típustervek készítésekor, majd 
ezeket építették fel az eredetileg meghatározott helyszíneken.48

Az erődítési munkálatokban számos civil is részt vett, hiszen a munkálatok 
jelentős része kemény fi zikai munkából állt. A feladat jellegétől függően a munka 
több csoportra osztva zajlott, a  vasúti kirakodástól a földmunkákig, az  aszta-
losmunkán keresztül a betonozásig. A munkások között voltak ruszinok, alföldi 
kubikosok, bányászok, sőt munkaszolgálatosok is. Az első lépés a betonépítmé-
nyek kiépítése volt, ezen belül is a lőrést jelölték ki először, hiszen a tűzfegyverek 
kilövésének biztosítása alapvető követelmény volt. Ehhez a feladathoz mindig 
szükség volt egy gyalogsági vagy tüzértisztre, akit a legközelebb állomásozó ha-
tárvadász-zászlóaljak biztosítottak. A lőrés kijelölése után épült fel köré maga a 
bunker, amely méretre pontosan meg volt tervezve, benne az egy katonára eső 

 47 Szabó: Az Árpád-vonal. 77. 
 48 Uo. 86–102. 

A Károly-vonal egyik nagy erődje 
napjainkban. Forrás: http://forum.

bunkermuzeum.hu/viewtopic.php?f=27&t=21

A Károly-vonal egyik közepes méretű 
bunkere napjainkban. Forrás: http://
forum.bunkermuzeum.hu/viewtopic.

php?f=27&t=21
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szükséges négyzetméterszám, a pihenőhelyiségek, harcálláspontok. A bunkere-
ket mélyen a föld alá tervezték, hogy rejtve legyenek az ellenség elől.

A második bécsi döntés után gyorsan ki kellett dolgozni a keleti határ védel-
mét, és 1940 őszén Hárosy Teofi l vezetésével a Keleti-Kárpátokban már össze-
függő erődrendszer terve körvonalazódott. Ekkor kapta hivatalosan is az Árpád-
vonal megnevezést. 1941-ben létrehozták az Erődítési Parancsnokságot, amely 
közvetlenül a Honvéd Vezérkar főnökének volt alárendelve. A szűkös anyagi kö-
rülmények ellenére az Erődítési Parancsnokságot jól ellátták anyagi eszközökkel: 
1939. július 1–1940. december 30. között 14,2 millió pengőt, 1941-ben 6,8 millió 
pengőt, 1942-ben 19 millió pengőt, 1943-ban 67 millió pengőt, 1944-ben 67,5 
millió pengőt fordítottak az erődítési munkálatokra. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy 1943–44-ben a hatalmas infl áció emelte meg ennyire a költségeket. Ezek 
mellett a Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium 1941-ben 138, 1942-ben 
36,7 millió pengőből fejlesztette a szóban forgó térség vasúti és közúti infra-
struktúráját.49 1942–1943-ban mintegy 35 000 ember dolgozott a Keleti-Kárpá-
tok erődítésen.50

Amint már említettem, az Árpád-vonal védelmi koncepciójának a központjá-
ban a „völgyzár” volt. Egy-egy völgyzár egy-egy erődszázadnak épült, általában 
1-2 km szélességben zárta le a hátországba vezető utakat, völgyeket. Az erőd-
századokat mindig hadiállományon tartották (kb. 200-300 fő). Az Árpád-vonal 
működése szempontjából a műszaki zár telepítése volt a legfontosabb, mivel ez 
akadályozhatta meg az ellenség harcjárműveinek, tüzérségének és az utánpótlá-
sát szállító járműveinek a továbbhaladását. Az összes többi építmény a műszaki 
zár megsemmisítésének a megakadályozását, illetve a műszaki zárat biztosító élő 
erő életben tartását szolgálta.

 49 Szabó: Az Árpád-vonal. 105–109. 
 50 Ravasz: Erdély ismét hadszíntér. 247. 

A Károly-vonal harckocsiárka napjainkban. Forrás: http://
forum.bunkermuzeum.hu/viewtopic.php?f=27&t=21
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A  völgyek lezárására műszaki akadályok egész sorát alkalmazták. Az  uta-
kat, a  folyók és patakok harckocsikkal és gépjárművekkel járható medreit 
harckocsiakasztó betongúlákkal tették járhatatlanná, a völgyeket elaknásították, 
a  harckocsik hegyoldalakban való mozgását beton támfalakkal akadályozták 
meg, az úttesteken vasbeton sorompókat, betonszekrényeket állítottak, amelyek 
között csak kanyarogva, lassan, a védekező tűzerő számára biztos célpontként 
lehetett haladni. A front közeledtével az Árpád-vonal kárpátaljai szakasza elé, 
az ezeréves határon az első világháborús védelmi rendszerek maradványainak 
felhasználásával még egy védelmi öv épült, az ún. Szent László-állás. A Kárpátok 
keleti előhegyeiben pedig, a  főgerinc előtt 15-25 km-re, a Hunyadi-állás igye-
kezett még hatékonyabbá tenni az ország védelmét. A  teljes védelmi rendszer 
Kárpátalja térségében 250 km hosszan és 50 km mélyen húzódott. Az Árpád-vo-
nal erdélyi szakaszán ezt nem lehetett megvalósítani, mivel Románia nem volt 
annyira barátságos, hogy ezt megengedje, sőt a románok már a kiugrási tárgya-
lásokat folytatták.

Mint korábban is említettem, az Árpád-vonal működése szempontjából a mű-
szaki zár volt a legfontosabb, az összes többi építmény hivatása a műszaki zár 
megsemmisítésének a megakadályozása és a műszaki zárat biztosító élő erő élet-
ben tartása volt. A védelmi építményeknek olyan erőseknek kellett lenniük, hogy 
megvédjék a védőket az ellenséges tüzérségi tűztől és az ellenséges gyalogság 
lerohanásától. Így az óvóhelyeknek és a vasbeton tüzelőállásoknak a közepes 
tüzérség (150 mm) közvetlen találata ellen is biztonságos védelmet kellett volna 

A Károly-vonal: román harckocsiakadályok beásott fatönkökből. 
Forrás: http://forum.bunkermuzeum.hu/viewtopic.php?f=27&t=21
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lőrés nélküli betonbunker erősítette. A betonbunkerek falvastagsága 60-100 cm 
volt.52 A  9 m² alapterületű bunkerek egy raj számára szolgáltak óvóhelyként. 
A hátsó részében raktározták a lőszert és az élelmet. A kisebbek (6 m² alapterü-
letű) egy fél raj befogadására voltak alkalmasak. A betonbunkerekből futóárkok 
vezettek a nyílt tüzelőállásokhoz. A körkörösen védhető védelmi rendszer állásai 
a hegyoldalban egymás fölött, kölcsönös tűztámogatásban helyezkedtek el.

A völgyzárakat védő alakulatok mérete helyzettől függően változott. Általá-
ban egy megerősített század támpontja 1 km² volt, egy zászlóalj 4-5 km² terüle-
ten helyezkedett el.53 A völgyzárak erődítéseiben az erődszázadok mellett gya-
logos- vagy határvadászegységek harcoltak. A völgyzárak építésénél egységes, 
pontos elképzelés nem volt (nem is lehetett, mert nem volt rá idő), a kivitelezés 
a tervezők és építők leleményességére volt bízva, s csak egy kikötés volt, hogy 
a védelem mozgó, ellentámadások sorozatán alapuló jellegét ne akadályozzák.54 
A székelyföldi völgyzárak nem készültek el teljesen, így sok hevenyészett meg-
oldás volt észlelhető. A legnagyobb hiányosság azonban a védők létszámában és 
felszerelésében mutatkozott.55

Az Úzvölgye a legismertebb és a legtöbbet emlegetett védelmi pontja az Ár-
pád-vonalnak. Az  Úzvölgyében 1944. augusztus 26-án törtek be a szovjetek. 
A  román–magyar határtól 3 km távolságra épült a Mátyás király-erőd, erős 
harckocsi akadályokkal és árkokkal, kb. 17 géppuskával, 2 páncéltörő ágyúval, 
2 aknavetővel és 200 főnyi legénységgel. A Mogyorós-tetőn 4 hegyi ágyú volt 
tüzelőállásban, a laktanyában pedig 40-50 határőr állomásozott. Augusztus 26-
án megjelent egy szovjet harckocsi, amit 200 m után a védők kilőttek. Délben 
12-kor 22 páncélos támogatásával a 2. ukrán front gyalogosegységei támadtak.56 
Az elővédet a 11. székely határőr-zászlóalj képezte, akik a nagy veszteségek árán 
a támadás súlyát felfogták.57 A szovjetek első 10 percben kilőtték a zászlóalj két 
35 mm-es páncéltörő ágyúját, majd sikeresen leküzdötték az Úz-pataka mentén 
védekező 32/1. erődszázadot is.58 Az erődítmények aránylag jól voltak megépít-
ve, de nem volt elegendő véderő és főleg felszerelés (páncéltörő ágyú, tüzérség), 
így négy óra alatt áttörték a védelmet, annak ellenére, hogy a Mogyorós-tetőn 

 51 A hegyi harcban nehéztüzérséggel nem kellett számolni, mert ezen eszközöket megfelelő 
utak és hidak hiányában lehetetlen volt felvonultatni. Ugyanígy a Honvéd Vezérkar szerint 
közepes vagy nehéz harckocsik megjelenésére sem kellett számítani, mert ritka volt a he-
gyi utakon az olyan híd, amelyik a 30-34 tonnás T-34-es szovjet harckocsit elbírta volna. 
Azonban 1944-ben ezek a harckocsik a legtöbb völgyzár előtt megjelentek. 

 52 Ravasz: Erdély ismét hadszíntér. 245. 
 53 Szabó: Az Árpád-vonal. 152. 
 54 Uo. 155. 
 55 Uo. 223. 
 56 Uo. 225–230
 57 Szabó: Kárpáterődítés 1940–1944. 265. 
 58 Illésfalvi–Szabó–Számvéber: Erdély a hadak útján 1940–1944. 75. 
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elhelyezett 4 hegyi ágyú megsemmisített egy pár szovjet harckocsit.59 Az Úzvölgye 
védelmét nem csak az erődszázad látta el. Szabó József János a völgy védelmi 
rendszerét vizsgálva megállapította, hogy a fő ellenállás vonala nem ott húzó-
dott, mert a terep alkalmatlan arra a védelmi feladatra, amit az erődszázadok 
kiképzésük során gyakoroltak. A magas hegyek, a szűk völgyek, szakadékok nem 
tették lehetővé a gyakori ellentámadáson alapuló védelmet. Véleménye szerint 
a fő ellenállási vonal az Aklos csárdánál húzódott, mivel ott épült ki a 26. ha-
tárvadász-zászlóalj körkörösen védhető támpontja.60 A visszaemlékezők szerint 
augusztus 27. és szeptember 11. között hullámzó harcra került sor, a visszavonu-
lás megkezdéséig, ami azt mutatja, hogy a védelem, a Mátyás király-erőd gyors 
elesése ellenére, sikeres volt.

Az Ojtozi-szorosban levő két erődszázad 31 golyószóróval, 17 géppuskával, 
12 gránátvetővel, 10 aknavetővel, 9 páncéltörő ágyúval, 12 lángszóróval és há-
rom nehézpuskával rendelkezett.61 Az Ojtozi-szorosban az erődelemek ellenáll-
tak a gyalogsági páncéltörő ágyúknak.62 A szovjetek, pár nap sikertelen támadás 
után (a bunkerek jól állták a tüzérségi tüzet), gyújtógránátokat vetettek be. A fe-
nyők égtek, de a lombhullató erdő és a fű nem, mert elég nedves volt. Mindössze 
kellemetlen füst volt az eredménye. Augusztus 24-én 30-40 fős román rohamosz-
tag támadta az első elemeket, de hamar megadták magukat. Később további két 
román csoportot győztek le és ejtettek foglyul, köztük egy alezredest. 63 A romá-
nok többet nem próbálkoztak, de a támadásba bekapcsolódtak a szovjetek, akik 
aknavetőkkel eredménytelenül lőtték az erődelemeket. Mivel a szárnyak védel-
mére nem volt elég ember, az erődszázadot végül háromfelől bekerítették. A har-
cok negyedik napján a magyar egységek visszavonulási parancsot kaptak Bereck 
felé.64 Az  Ojtozi-szoros védelmének egyik legfontosabb forrása Kovács Ferenc 
hadnagy visszaemlékezése, aki a 24/1. erődszázad parancsnokhelyettese volt. 
Beszámolója szerint a székelyföldi völgyzárak nem készültek el teljesen, a front 
közeledtével sok hevenyészett elemet kellett alkalmazni. Azonban a legnagyobb 
hiányosságnak mégis a védők létszámát és felszereltségét tekintette.65

A gyimesi völgyzárat védő magyar alakulatok is – kisebb német segítséggel – 
jobban védekeztek. A völgyzárat a bekerítés miatt ugyan fel kellett adni, azon-
ban a szoros és a környező hegyek még három hétig magyar kézen maradtak.66 
Az erőd előtti kis „bástyaállás” azonban három hétig tartotta magát a bekerí-
tésben, és feltartóztatta a túlerőben támadó szovjet csapatokat. Miután megkez-
dődött a Székelyföld kiürítése, ők is parancsot kaptak a visszavonulásra, és egy 

 59 Uo. 
 60 Szabó: Kárpáterődítés 1940–1944. 269. 
 61 Illésfalvi–Szabó–Számvéber: Erdély a hadak útján 1940–1944. 77. 
 62 Szabó: Az Árpád-vonal. 218. 
 63 Uo. 220. 
 64 Uo. 221
 65 Szabó: Kárpáterődítés 1940–1944. 261. 
 66 Szabó: Az Árpád-vonal. 243–244



2021–2022
ÁPRILIS402

V
IS
SZ
AT
EK
IN
TŐ sikeres éjszakai kitörés után csatlakoztak a visszavonuló saját egységekhez.67 Itt 

is látható, hogy a szoros csak az általános visszavonulás után került véglegesen 
a szovjet csapatok kezébe.

A Tölgyesi-szoros sem volt jobban felszerelve, mint a többi völgyzár, de mi-
vel a visszavonuló németek némi nehézfegyverzettel megerősítették, a helyőrség 
10 napig állt ellen a szovjet támadásnak, s csak miután Borszék felől bekerítették 
őket, rendelték el az általános visszavonulást.68 Az Árpád-vonal völgyzárak lán-
colatából állt, kivéve a Borsai-hágón kiépített erődöt. Ez az erőd 22 napig bírta 
a szovjet nyomást, és a helyőrsége csak Székelyföld általános kiürítési parancsa 
után két nappal vonult vissza a túlerőben levő ellenség elől.69

Az Árpád-vonal összességében teljesítette a feladatát. A  szovjet páncélosok 
a völgyekben nem tudtak nagy szélességben felfejlődni, a harckocsiakadályok 
lelassították haladásukat, és a páncéltörő ágyúkkal sorra meg lehetett semmisí-
teni őket. Légitámadás ellen az erődelemek kis méretükkel és szétszórtságukkal 
igen hatásosan védekeztek. Az ellenséges tüzérségi tűz sem volt nagyon hatásos, 
mert az erődelemek jól voltak álcázva, illetve földbe mélyítve. A gyalogsági ro-
hamokat az erődszázadok sikeresen visszaverték, mindaddig, amíg volt elegendő 
lőszerük. Kivételt képezett az Úzvölgye, ahol a hadfelszerelés és a véderő hiá-
nya miatt négy óra alatt áttörték a Mátyás király-erőd védelmét. Ennek ellenére 
augusztus 27. és szeptember 11. között, a visszavonulás megkezdéséig, a máso-
dik vonalban levő csapatok sikeresen feltartoztatták a szovjet túlerőt. Az Ojtozi-
szorosban négy napig, a Tölgyesi-szorosban tíz napig, a Borsai-hágón 22 napig, 
a Gyimesekben 3 hétig álltak ellen a túlerőben levő támadásoknak, és minden-
hol csak a bekerítés veszélye miatt vonultak vissza. Románia átállása után a 
szovjet és román csapatok Dél-Erdélyen keresztül megkerülték az Árpád-vona-
lat. Az Árpád-vonal kárpátaljai szakaszán, ahol volt lehetőség még két védelmi 
öv kiépítésére (Szent László-állás és Hunyadi-állás), és ennek következtében a 
teljes védelmi rendszer 50 km mélyen húzódott, a szovjeteknek egyáltalán nem 
sikerült áttörniük. A szovjet hadsereg (4. Ukrán Front) majdnem egy hónap alatt 
mindössze 4-7 kilométert haladt előre. Talán némi túlzással mondhatjuk, hogy 
az Árpád-vonal Európában az egyetlen olyan erődrendszer volt, amelyet ellenség 
frontális támadással nem tört át!

 67 Szabó: Kárpáterődítés 1940–1944. 278. 
 68 Szabó: Az Árpád-vonal. 249–251.
 69 Uo. 251–265.
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Szász István Tas

Séta gyermek- és ifjúkorom 
Tisztviselőtelepének utcáin (6.)

Érdekes emlékek fűznek az Imre bácsival majdnem szemben levő ház, a 29. szám 
egyik nevezetes lakójához, a zenetudós, zenei író, rendező, sőt tudtommal zene-
szerző Ilie Baleához. Balea mester valamilyen okból erős bizalmat érzett irántunk. 
Kereste a velem való beszélgetés lehetőségét, és családtagjai részéről is éreztem 
a szimpátiát. Utolsó kolozsvári éveinkben nagyon sok magyarországi vendégünk 
volt, többen rendszeresen visszatérők. Ők láttak el folyóiratokkal és szóbeli hí-
rekkel. Balea úr egy alkalommal négyszemközt arra kért, juttassak ki Magyaror-
szágra egy általa lezárt borítékot, s ott azt egy nyugati címre adják fel barátaim. 
Ma sem tudom, miért, de az akkoriban meglepő bizalom nem keltett bennem gya-
nakvást, és kérését teljesítettem. Ilie Balea nemsokára disszidált. Családja otthon 
maradt. Magyarországról hazatérőben olykor meglátogattuk őket, sőt kérésükre 
leveleket továbbítottunk. Ekkor már új helyen laktak a Rákóczi (Grigorescu) úton, 
és mindenkor nagy örömmel fogadtak. Aztán ők is kijutottak.

Sajnos a mester korán meghalt. Előtte azonban még egy érdekes élményem 
kötődik hozzá. Mint ismert zenetudóst felkérték Párizsban, készítene egy új euró-
pai zenei lexikont. Levélben keresett meg, és elegáns gesztussal felajánlotta, hogy 
a minél nagyobb hitelesség érdekében a magyar szócikkeket magyar szerzők ír-
ják meg. Szerinte a nyugati lexikonokban nem szerepeltünk valós súlyunknak 
megfelelően. Nem írok le neveket, de voltak jó kapcsolataim. A szomszéd népek 
krónikus „nem ismerése” lehetett az oka? Mindenesetre az ajánlatot megmoso-
lyogták és fülük botját sem mozgatták. Szégyenkeztem kedves egykori szomszé-
dom előtt. Sajnos – mint már mondtam – nem sokáig kellett, de a kellemetlen 
felismerés tüskeként bennem maradt.

A Vulcan utca felejthetetlen emlékezete továbbra sem enged hallgatni.
Velünk srévizavé a 12. szám alatt lakott Oprea professzor és tanárnő felesége, 

akit – nagy dohányos lévén – a kevés utcabéli magyar Pipás Pistának nevezett 
el. A régebben ott lakók mint szemtanúk tudtak arról, amint házuk a kötelező 
román érettségizés idején minden évben bővült. Nekem e tekintélyes asszonyság 
magyarázta el utcánk nevének eredetét. Eszerint először a Vulcan nevű hegyről 
kapta azt, és csak később változtatták Iosif Vulcanra. Nem mondtam el neki, 
hogy a derék Iosif Vulcan, a Familia c. lap alapítója, a Kisfaludy Társaság tagja 
volt, felesége pedig a velünk rokon Lécfalvi Gyárfás család egyik nőtagja, egy 
néhány generáció előtti nagynénink volt. (Ha még vannak régi kolozsváriak, 
akik emlékeznek Telia doktorra, a Petőfi utcában rendelő és sok magyar beteg-
gel is foglalkozó orvosra, azoknak elmondom, neki szintén Gyárfás lány volt a 
felesége.)
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A 10. szám alatt egy idő után, úgy az ötvenes évektől, a Szegő család lakott. Szegő 
bácsi az EMGE hűséges tisztviselője és a református egyház presbitere volt. Mikor 
1944. március 19., vagyis az ország megszállása után a zsidótörvények szerint el kel-
lett volna távolítani az EMGE kötelékéből, édesapám annyit tudott tenni, hogy nyug-
díjaztatta, de ellenvéleményét jelezni kívánván, bankettet rendezett a tiszteletére, 
és aranyórával búcsúztatták. Erre az ünnepségre még emlékszem. Egyik első ilyen 
élményem volt. Miután ideköltöztek, az unokákkal igen jó barátságban voltam.

A 6. szám alatt a hatvanas évek második felében – már az Enyed környéki 
körorvoskodásom idejében kinevezett – dr. Suciu Josif megyei főorvos lakott. 
Aztán egy házzal lejjebb a 4. szám alatt eleinte a Marosvásárhelyi Orvosi Egye-
tem biokémia-professzora, Kovács Endre, majd őt követően Ruha Istvánék. Ruha 
Pista gyermekeivel az enyémek együtt rúgták a labdát az utca közepén. Akkor 
ezt még nagyobb kockázat nélkül tehették. Fogadott fi a, Fricike, Gábor Ferenc, 

A Cserei utca 4. szám alatt először prof. dr. Kovács Endre biokémikus, 
majd Ruha István hegedűművész lakott családjával

Dr. Szász Ferenc, kolozsvár egykori alispánjának háza a Cserei utca 3. szám alatt
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a Berlinben élő ismert karmester és brácsaművész, szívesen emlékezik ezekre az 
időkre.

Átellenben, a 3. szám alatt van a harmadik Szász családi ház, nagybátyám, Szász 
Ferenc alispán háza. Mint amatőr csillagász innen vizsgálta az eget, nagy kertjében 
pedig a madarakat. Engem is ellátott erre vonatkozó tanácsokkal. Ő maga a ko-
lozsvári bombázás órájában halt meg gyomorrákban, felesége és kisebbik fi a Bu-
dapesten lett a Rózsadombon hatos láncos bomba áldozata (1945 augusztusában a 
sírt meglátogattuk, aztán az óbudai temetőbe vitték át őket), nagyobbik fi a, Zoltán 
leventeként megmenekült, de meg kellett küzdenie a CASBI- törvénnyel. A házat 
végül mégis eladni kényszerült. Dr. Szász Zoltán fi ai, Géza és Árpád (keresztfi am), 
mint testnevelő tanár, illetve gyermekgyógyász orvos, Magyarországon élnek.

Felfelé indulva állt az a ház (talán az 5. szám alatt), amelyben, ha jól tudom, 
a háború idejében Dálnoki Veres Lajos hadtestparancsnok lakott. Erről is szólunk 
még.

Felette, a 9. szám alatt emelkedett a hatalmas Poruţ-ház számos lakójával, 
köztük a Teban családdal, akikkel kapcsolatunk a szokványosnál közelebbi volt 
gyermekeink barátsága révén. Lányaink és fi aink egyaránt jóban voltak. Teban 
bácsi tüntetően csak magyarul beszélt velem.

A Cserei utca téli és nyári hangulatai belém vésődtek. A téli, néhány ma is 
élő néhány kolozsvári kortársamnak is emlékezetes lehet, mert itt ródlizott a 
város minden havas sportra éhes fi atalja. Még nem aszfaltoztak, az utcai vilá-
gítás gyér volt, és autók alig jártak. Hó minden télen bőven hullott. Mikulástól 
márciusig tartott a szezon. Ismerősek voltak minden „ugrató”, minden szakasz 
sebességviszonyai, s ha lehetett, az igen sokféle szánkóinkkal feljebb mentünk a 
Tordai úton, és úgy fordultunk be a mi utcánkba. A ródlizás olykor éjfélig tar-
tott. Már lefektettek aludni, vagy átázott bakancsom kényszerített haza, de még 

Dálnoki Veress Lajos a háborús években rövid ideig itt lakott a Cserei utca 5. vagy 
a 7. szám alatt
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hallatszott az ugratókon vágtató szánkók „dübbenése”, a sikongások. Akkoriban 
a gyári ródli vagy tákolt szánkó kormányzása egyaránt korcsolyával történt, 
néha feltűnést keltve felbukkant egy-egy bob. Még az ugratókon keletkező szik-
rákra is emlékszem. Vasárnap este a Bükkből érkező sízők itt ereszkedtek alá, 
és többnyire házunk előtt oldották le léceiket. De nem egy olyan tél volt, amikor 
mindenki hazáig használhatta azokat.

Ezek a halvány fényekkel világított, télesti hangulatok leírhatatlanok. Felér-
nek jóval későbbi sícentrumokban megélt élményeimmel. Sőt!

Ideérkezvén, egy nagy lélegzetet véve, kezdek el szülőházamról és az ott tör-
téntekről mesélni.

Kolozsvár más kerületeiről írva nagy történelmi visszapillantásokra kerülhet 
sor. A Tisztviselőtelep azonban csak a 20. század elején kezdett kialakulni. Azt 
hihetnénk, hogy történelmi jelentőségű esemény itt nem volt.

Nos, a most következőkben ennek ellenkezőjéről győződhetünk meg.
Az egymást követő generációk életében, ahogy ez most, a választói nemzedé-

kek megújulása során, a gyakorlatban fontossá vált, az emlékezet nagyon kurtá-
nak bizonyul. Bizonyos értelemben a távoli múlt emlékei egységesebben jelennek 
meg több nemzedék tudatában, mint a közelebbiek. Ezt tetézi az a 45 év, amely 
tiltásaival is hozzájárult a felejtéshez, pontosabban az igazság megismerésének 
ellehetetlenítéséhez. De ezt követően sem sikerült behozni a lemaradást.

Úgy hiszem, itt – a várostörténészeket kivéve – sokak fognak újat hallani. 
Minthogy azonban mindez a családom történetével szoros összefonódásban van, 
kénytelen leszek erről a többi megállóinkat meghaladó terjedelemben szólni. 
A képzeletbeli kiállítás nézői (hallgatói) készüljenek hát egy hosszabb, de nem 
öncélú promenádra. A  mi nemze(t)(dék)ünk minden története közös történet. 
Ezek a közös történetek adják majd alapját egy valaha megírandó hiteles, közös 
történelemnek. Olyannak, amely nem megrendelésre, nem a megfelelni akarás 
súlya alatt, hanem az igazság megszállott keresésével születik meg.

A Cserei utca 9. szám alatti Poruţ-ház a Teban családnak is lakhelye volt
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Történt, hogy édesapám, ifjú Szász István, a Református Kollégium érettsé-
giző diákja önkéntesnek jelentkezett a frontra, onnan jeles tettek véghezvitelét 
túlélve, az őt tűzön-vízen át követő román bakáival hazaérkezvén, már nem foly-
tathatta iskoláit magyarul, s így a debreceni egyetemre ment tanulni. Gazdamér-
nöknek készült. Jószágkormányzó apja családi, dezméri nagy birtokait tervezte 
vezetni.

Édesanyám, Hort Idi viszont éppen a Tanácsköztársaság idején végzett Buda-
pesten Rákosi Szidi színiiskolájában, s a háborús zűrzavar közepette kvázi haza-
szökött szüleihez Verespatakra, ahol apja gyógyszerészkedett. Aztán hamarosan 
már az akkor formálódó Janovics Jenő-féle társulat ünnepelt színésznője lett.

Nagyapám mint az új nemzeti színház építésének egyik komoly támogatója, 
egész családjával nagy színházlátogató volt. A fi atalok számára így megadatott 
a találkozás lehetősége. Szerelem, házasság, majd a kor szokásai szerint édes-
anyám részéről a színpad elhagyása következett. Fiatal életük a román királyi 
földreform következtében vagyontalanná válva indult. Apám angol céghez ment 
dolgozni, és angol módon a segédmunkásságtól ívelt pályája felfelé. Felesége min-
denben mellette állt, és a sokoldalú tehetséggel megáldott majdani édesanyám 
elképzelését követő Moll Elemér építészmérnök tervei alapján, néhány év után 
elkezdhették a Vulcan utcai villa felépítését.

A ház mellett, annak az anyám által tervezett és saját kezűleg ültetett kertje 
is a város értelmiségének gyakran látogatott helye lett. Aztán 1935-ben, az ak-
kor induló Hitel folyóirat négy főszerkesztője őket kérte fel a lap támogatására 
és arra, hogy otthont is adjanak munkájukhoz. Amikor pedig 1937-ben megérett 
az idő egy nagy értelmiségi találkozó szervezésére, Tamási Áron itt, ebben a 
házban, a Hitel asztalánál szervezte – utólagos viták ellenére – az általa kezde-
ményezett és létrejött Vásárhelyi Találkozót.

A Vulcan utca 11. (ma 13.) így vonult be a történelembe.

Szövérdi Szász István Ifj. Sz. Szász István Hort Idi
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Ugyanis itt nemcsak egy nemzetpolitikai szemle született, hanem együtt gon-
dolkodhatott az irodalmi és tudományos élet színe-java, köztük 18 helikonista, 
élükön Kemény Jánossal. A  szépírások munkamegosztásban a Helikonban és 
a Pásztortűzben jelentek meg, a  Hitel nemzetpolitikai szemlévé formálódott. 
Az anyám által havonta rendezett Hitel-összejövetelek eseményszámba mentek. 
Egymásnak adta a kilincset Kós Károly, Tamási Áron, Kemény János, Mikó Imre 
(ő később azokban a veszélyes években írni mert erről), Demeter Béla, jelesebb 
alkalmakon, fontosabb témák tárgyalása esetében a kor négy magyar püspöke, 
Márton Áron és Tavaszy Sándor gyakrabban is. És természetesen az egyenlő fel-
hatalmazással bíró négy főszerkesztő: Albrecht Dezső, Venczel József, Vita Sán-
dor meg Kéki Béla. A „négy év” alatt, amikor a főszerkesztők közül kettőt behív-
tak a parlamentbe, Venczel József pedig több más megbízást kapott, Kéki Béla 
mellett Kiss Jenő főszerkesztő-helyettes volt. De sorolhatnám végtelen sorokban 
a Hitel-korszakok mintegy 220 munkatársát meg a vendégeket, akik közt a japán 
nagykövettől Szakasits Árpádig széles volt a skála.

A Hitel nagyjai nemcsak írni mertek, de bőrüket is bátran vitték vásárra meg-
győződésük és a magyarság vagy bármely igaz ügy érdekében. 1940-ben a törté-
nelmi szerepet felvállalni képes elméleti szakemberek itt készítették el a Teleki 
Pálhoz szóló memorandumot, melyben egyebek mellett a román kisebbséggel 
kapcsolatos mintaszerű nemzetiségi politikát kértek. Így lett a román nyelv is-
kolai és érettségi tárgy, így születhettek román intézmények, ennek megfelelve 

A Szász István és Hort Idi által megálmodott ház 1926-ban.
Később még bővült a déli oldalon
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Báró Atzél Ede
(1906 – eltűnt 1945)

kapott nagyobb támogatást az észak-erdélyi román egyházfő, mint a dél-erdélyi 
magyar stb. Ez sajnos ma nem illeszkedik abba a szellembe, amelyet a Ceauşescu-
korszakban megjelent Teroarea Horthysto fascistă în nordul Transilvaniei c. könyv 

sugall, sőt állít. Ezért nem lehet emléktábla 
a házon. Itt határozta el az öt vezető magyar 
értelmiségi, hogy öt baloldalival megbeszélést 
folytatnak, és megszervezik a Gestapo által ha-
lálra szánt 60 politikai fogoly kiszabadítását, 
amiről és annak sikeréről Balogh Edgár maga 
is beszámolt írásaiban.

De ebben a házban indult el a kiugrási kísér-
letre való felszólítás gondolata, s a Negyvenek 
beadványát itt fontolgatták. Ezért írhatta Bokor 
Péter a Végjáték a Duna mentén című könyvé-
ben, hogy „jött a lendület Erdélyből”.

Így indult a Tatárhágón át báró Atzél Ede, 
hiteles munkatárs Moszkvába tárgyalni, a 
Faragó- delegáció útját mintegy előkészítve. 
Éjszakába nyúló közös gondolkodást követően 
így beszélte meg gróf Teleki Béla édesapámmal, 
hogy a delegációban nem vesz részt (Horthy 
ugyanis őt küldte volna), hanem átadja helyét a 

A Cserei utcai villa a harmincas években
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diplomáciában jártasabb Teleki Gézának. Itt indult a sikeres összefogás, amelybe 
gróf Bánff y Miklós szintén bekapcsolódott, és amelynek célja az volt, hogy Ko-
lozsvár – tekintettel védhetetlenségére – maradhasson nyílt város. Emlékezetem 
szerint a kérést a néhány házzal lejjebb lakó Dálnoki Veress Lajoshoz adták be, 
és ő továbbította a kormányzóhoz.

A háború utáni változó és egyre elviselhetetlenebb években is összejött itt a 
maradék hitelesek néhány tagja, máskor a református egyház vezetői, de amikor 
a jelentések ténye nyilvánvalóvá vált, utcai beszélgetéssé változott a találkozók 
egy része. Szabó T. Attila, Fülöp Antal Andor, Vámszer Géza és édesapám például 
heti legalább egy alkalommal sós perecet rágva sétáltak az utcákon, hogy zavar-
talanul beszélgethessenek. El is nevezték magukat „pereceseknek”.

És itt történt meg az is, hogy a besúgást kényszerből felvállaló azt bevallotta, 
és apám diktálta le, hogy időnként mit jelentsen róla. Aztán halálos betegen itt 
jelent meg és ismerte be az Igazság – nevét egykor nem vállaló – korabeli újság-
írója, hogy az EMGE felszámolását szolgáló, az azt vezető Szászok (Szász Pál és 
Szász István) ellen írott, légből kapott cikkeit a főszerkesztő megrendelésére írta. 
Erre mondja ma a pesti, hogy „ügyes”. A magyar érdekvédelmet magyar közre-
működőkkel számoltatták fel.

Folytatása a 448. oldalon.

A „perecesek” a hatvanas években
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EK Murádin Jenő

Egy művészetpártoló 
polgármester, 
dr. Keledy Tibor

Kolozsvár polgármestere lett a 2. bécsi döntés 
utáni lázas-lelkesedő időkben, és Budapest főpol-
gármestereként távozott a közéletből, nem bírván 
megbékélni az országra szakadt nyilas hatalommal.

Szabályokhoz ragaszkodó, rendet és rendszert 
teremtő feszessége mögött alkatának kettősségét 
adta szociális érzékenysége és páratlan művészet-
szeretete, nyitottsága minden kulturális kezdemé-
nyezésre. Az idősebb kolozsváriak emlékezetében 
alakja ma is úgy él, mint az ideális városvezetőé, 
aki kezdeményezéseivel és támogatásával a művé-
szeti élet virágzó korszakát teremtette meg.

Frontátvonulások után évtizedek teltek el, míg 
bármi földerengett arról, milyen sors jutott szá-
mára, hol és hogyan élte le életének emigráció-
ban töltött második felét. Egy interneten elérhető 
rövid közlés pontosította halála dátumát – 1978. 
május 28-án hunyt el a karibi szigetvilághoz tar-
tozó Grenadában.

Föl kell idéznünk a sorsfordító negyvenes éve-
ket, hogy képbe kerüljön munkásságának legter-
mékenyebb szakasza.

Észak-Erdély visszacsatolása után a városok élén többnyire Budapestről átirá-
nyított hivatalnokok vették át az adminisztrációt. Nem lehetett másképp, mert 
a huszonkét éves román fennhatóság után már nem éltek vagy kiöregedtek a 
magyar tisztviselők. Az „ejtőernyősök” többsége – mert így hívták az újonnan ki-
nevezetteket – nem ismerte a helyi viszonyokat, és nehezen illeszkedtek be új hi-
vatalukba. Keledy is ismeretlen volt Kolozsváron, de ő villámgyorsan alkalmaz-
kodott az adott helyzethez, kedvelt és megbecsült vezetője lett a városnak.

Életrajza egy mintahivatalnok pályaképe.
Keledy Tibor 1895-ben a felvidéki Losoncon született, jogot végzett, és 1936-

tól dr. Szendy Károlynak, Budapest polgármesterének kabinetvezetője lett. Az Er-
délyt kettéosztó bécsi döntéskor, 1940-ben nevezték ki a kolozsvári városvezetés 
élére. Hivatalosan pár hónap után vehette át ténylegesen tisztségét az átmeneti 

Dr. Keledy Tibor, Kolozsvár 
polgármestere. Fényképfelvétel, 

1943



413ÁPRILIS

KO
LO

ZSVÁ
R

I KIN
CSEK

katonai közigazgatást irányító Beck Albert 
ezredestől.

Feladatköre súlyos gondok megoldását 
kívánta. A  kivonuló román hadsereg és 
adminisztráció lepusztított intézményeket 
hagyott maga után. Csak példaként: a kli-
nikai épületekben még a konnektorokat is 
kiszedték a falból. Az elhanyagolt műem-
lékek és emlékművek helyreállítása nem 
kevés gondot jelentett. Háborús viszo-
nyok között Keledy mindvégig biztosítot-
ta a lakosság folyamatos ellátását, utolsó 
időkben az élelmiszerek jegyre történő 
elosztását. Közreműködött abban, hogy a 
sokgyermekes családok vagy a fronton el-
esett katonák hozzátartozói a lehetőségek-
hez mérten ingyen lakást kapjanak a Ko-
lozsváron is megépült ONCSA-házakban, 
mely rövidítés mögött az Országos Nép- és 
Családvédelmi Alap betűszava értendő.

Négyéves működése kulturális vonat-
kozásban a város páratlan fölemelkedé-
sét hozta meg. Restauráltatta a nagyon 
megkopott Mátyás-szobrot, Fadrusz János 
monumentális alkotását. Kolozsvár a képzőművészetben címmel 1941-ben pályá-
zatot hirdetett. Segítette Felvinczi Takács Zoltánt, az újonnan fölállított művé-
szettörténeti tanszék vezetőjét, hogy a régió kulturális örökségét Erdélyi Művé-
szeti Kiállítás címmel fölmutassa. Vásárlásokkal támogatta Kolozsvár művészeit, 
saját gyűjteményét is gyarapítva. Műtermet utalt ki a legjelentősebb alkotóknak, 
Szervátiusz Jenőnek, Szolnay Sándornak. 1942-ben közreműködött a Kolozsvári 
Művészeti Hetek impozáns programjának megszervezésében, mely közelebb hoz-
ta a sok évig külön élő erdélyi és magyarországi művészeket. Legmaradandóbb 
kezdeményezése a Kós Károly által tervezett korszerű kolozsvári Műcsarnok föl-
építése volt. A  város Sétaterén emelt épület 1943 tavaszán nyílt meg, és még 
hatékonyabban járult hozzá a két haza művészeinek kölcsönös megismeréséhez. 
Tervben volt, hogy a Műcsarnokot megtoldják egy épületszárnnyal, amely az 
erdélyi művészet képcsarnoka lett volna. Ehhez azonban már nem volt sem idő, 
sem anyagi lehetőség. 1944 nyarától már német lövegeket, elhárító fegyvereket 
ástak be a sétatéri fák rejtekébe.

Nem sokkal a márciusi német megszállás után, mely Észak-Erdélyre is ki-
terjedt, Keledyt 1944. április 20-án belügyminiszteri rendelettel Budapest fő-
polgármesterévé nevezték ki. Munkatársai megható szeretettel búcsúztatták. 
A város vezető napilapja, a Keleti Újság 1944. április 12-i számában így írt róla: 

A Mátyás-szobor restaurálása. 
Fényképfelvétel, 1942
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„Kolozsvár közönsége Keledy Tibor dr.-ban nem csak kiváló közigazgatási szak-
embert kapott a városi adminisztráció gépezetének irányítására, hanem kapott 
benne egy európai látókörű, elgondolásokban gazdag, megvalósításában gyorsan 
és határozottan cselekvő városvezetőt.”

A nyilas uralom elől Keledy és felesége Párizsba menekült. Egy módos francia 
családnál kaptak házvezetői állást, kilétüket csak egy év után fedték föl. Ekkor 
az ő támogatásukkal és saját ékszereiket eladva egy dél-amerikai hajóra váltot-
tak jegyet. Így érkeztek Venezuelába. A nyelveket gyorsan tanuló Keledy Cara-
casban a kataszteri hivatal tisztviselője lett; igazából ő szedte rendbe a latinos 
lazasággal irányított intézményt. Azután egyszer Grenadába látogatott, s annyi-
ra megtetszett neki a sziget, hogy eldöntötte, nyugdíjasan ott akar letelepedni. 
1966-ban kisebb villalakást vásárolt a sziget fővárosában, Saint George’sban. Itt 
hunyt el 83 éves korában. Sírja nincs. A grenadai közösség szokása szerint a ten-
gerbe süllyesztve temették el.

Pesti lakásukat kifosztották, elkobozták. Erdélyben vásárolt festményeinek is 
nyoma veszett. Csak emlékezete él még Kolozsvár lassan e világtól búcsúzó öre-
geinek tudatában. Köztük volt a sokáig halhatatlannak tűnt nagy öreg, a 94 éves 
korában elhunyt Kós Károly, a Műcsarnok tervezője. Ez nem véletlen. Útja, Rákó-
czi úti otthona felé, mindig ott vezetett el a megépült, de kiállításokra már régen 
nem használt, megvalósulatlan álmok otthona mellett.

A kolozsvári Műcsarnok. Fényképfelvétel, 1943
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Április 5-én a 375 éve elhunyt, mindössze 26 éves Hertel Péter (†1647) sírja 
előtt tisztelgünk. Jóformán csak annyit tudunk róla, amennyit a koporsó 
alakú kövének felirata elárul. A  kőre az I. C parcella alján bukkant rá 

1925-ben Herepei János. A név alapján feltételezi, hogy a fi atalember mind Dávid 
Ferencnek, mind pedig Heltai Gáspárnak a dédunokája lehetett. A kő másik lapján 

egy valószínűleg rokon özvegyasszony felirata olvas-
ható. Itt a Hertel Péter disztichonos feliratának so-
rait idézzük Herepei nyomán, kitéve az ékezeteket: 
„elmvlt élet vtán iövendő világba vigiázván 
/ it hertel péter nyvgodalomban vagion. /
nem sok eztendők hvz felet hatra virágzók 
/ istenesen mvlók eorök életre folyók / ne-
mes hazáiának Így szvletvén eorömére / ifiiv 
hertel péter nem vez el hÍre neve / Csende-
sen az földben testét nyvgossa koporsó / 
lelke vÍgad menyben mert az eorökké való. / 
el fogy sÍr halomis feltámad minden halot-
tis / ez holt is fel kel . kely fel eorömre tesis 
/ anno d[omini]. 1647 die 5 aprily”.

Április 5-e Pázmány Dénes (1931–1997) ha-
lálának is a negyedszázados évfordulója. Kolozs-
várt született, a Bolyai Egyetemen szerzett 1954-
ben természetrajz szakos tanári diplomát, majd a 
Babeş–Bolyai Egyetemen 1972-ben doktorátust. 
Eleinte tanár volt Tordaszentlászlón, majd 1956-
tól a mezőgazdasági akadémia tanári ranglétráján 
a professzori tisztségig emelkedett. Növénytani 
ismereteket, főleg mikológiát tanított. Növényha-
tározója és gombahatározója jelent meg. Sírja az 
I. B-ben található, kelet felé néz.

Áprilisra tesszük End strasser Be nedek (1847–
1903) 175 évvel ezelőtti születésnapját. A pontos ide-
jét aligha fogják már kideríteni. A 19. század végének 
keresett kolozsvári építésze volt. Tervezett, és cégé-
vel kivitelezett is. A Kossuth Lajos utcai Haller-házat, 
a reformátusok Két ágú templomon felüli sarokházát 
és a szemben lévő EMKE-, majd vasút igazgatósági 
palotát, a vármegyeházat is ő építette. A temetőben 
Tótfalusi Kis Miklós síremlékének talapzatát tervezte 
és kivitelezte. Egy ideig Oriold Józseff el volt közös 
cége. A II. A parcellában ráccsal övezett magas már-
ványoszlop állít emléket neki.

Gaal György
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Nyúl a liliomoskertben

Itt Tordán, hol az Aranyos
aranyszemcséktől zavaros,
vásároltam egy vasszitát a háztartási boltban.
Kezét dörzsölte bele boldogan a boltos, Petre Goldman,
nyúl rágcsálta liliomokat.

Mondtam a sofőrnek Bányabükknél,
hogy otthon vár a kedves engem,
hogy énrám gondol most a szentem,
bár épp ma is meglátogatta
barátunk, M., a bús ebadta.

– Tovább megyünk-e, Hanka bácsi?
Vagy visszafordulunk, Ni, ejnye
ez a falu már Tordatúr…
– Tovább vagy vissza, ez a kettő,
tertium – mondta – non datur,
tovább vagy vissza, ez a kettő.
Nyúl rágcsált a liliomkertben.

Lementem aranyat szitálni
a vízhez – fönt várt Hanka bácsi –
a kedves otthon, otthon Kolozsváron!
hogy örül majd

az aranynak a kedves
már úgy kívánom látni, alig várom.
S egyszer csak, lent a sárga víznél,
a liliomok között, észrevettem:
jókora nyúl rágcsált, legelt a kertben!

Induljunk – kiabálta föntről
az útról Hanka bácsi – menjünk,
sötétedik! A talajvíz szürke foncsora
az alvók álláig ér,
tele vannak a liliomoskertek nyúllal

szédülten áll az utakon a házak népe.

*
AZ ÚT MENTÉN SZIKRÁZIK AZ ISZONYÚ LAMPION,
ARANYAT VISZEK NÉKED, CSILLAGOM,
A SZó, A SIMOGATÁS SÁRGA VILÁGOSBA FULLAD.
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Most a női röplabdások hoznak 
világszínvonalat Kolozsvárra

Négy évvel a 2017-es férfi  kosárlabda Európa-bajnokság után egy újabb látvá-
nyos csapatsportágban rendezhet kontinentális tornát Kolozsvár: 2021. augusz-
tus 18-tól a női röplabda Európa-bajnokság egyik csoportjának mérkőzéseit ren-
dezik a BT Arenában.

A kosarasoktól átvett négyes rendezés miatt olyan országok is pályázhattak 
a rendezésre, amelyeknek nincs négy nagy és modern sportcsarnokuk – így Ro-
mánia is, amelynek az új kolozsvári aréna az egyetlen nemzetközi szinten is 
elfogadott létesítménye. A négyes rendezés két éve, az előző Eb-n már jól bevált, 
akkor Budapest, Pozsony, Lódz és Ankara volt a házigazda. Kolozsvár mellett 
most a horvát Zára (ahol a magyar válogatott is játszik majd), a bulgáriai Plovdiv 
és a szerb főváros, Belgrád lett a társrendező, utóbbi a 18 ezer férőhelyes Stark 
Arenával az egyenes kieséses szakasz javát és a döntőt is megkapta.

Kolozsváron a D csoport 15 mérkőzését, a  román mellett a fi nn, svéd, uk-
rán, holland és török női válogatottat láthatják az érdeklődők – utóbbi kettő a 
világelitbe tartozik, az előző Eb-n ezüstérmes törökök egyenesen a tokiói olimpi-
áról érkeznek majd Erdélybe. 
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Vremir Mátyás emlékére

Ismeretségünk egy anekdotájával kezdődött:
– Apám kölcsönadott modellt állni apádnak, Vremir festő Gergely szobrász-

nak.
– Mint a piacon?
– Mint a piacon.
Kitört a nevetés.
– Két óra múlva elájultam, nem bírtam a pózolást – tette hozzá hahotázva.
– Te ne bírnád? – nevettem én is, inkább befelé. – Ennyiből is látni, hogy erre 

születtél, csak nem úgy!
Percek alatt magával ragadott. Akkor, ott – 1993-ban, a Lângă Bogya fantá-

zianevű Mikó utcai nyári kertben – eldöntöttem, hogy mellé szegődök – segéd-
nek, apródnak, inasnak, mindegy. Hat év volt köztünk: ő huszonhárom éves, én 
tizenhat.

Kapcsolatunk cimborasággal kezdődött. Kivételes kisugárzása magával raga-
dott, ösztönzött. Kedden gejzír, pénteken vulkán. Vasárnap jó esetben láva vagy 
hamu. Aztán meg fordítva, összevissza, kiszámíthatatlanul. Tudtam jól, ez  az 
ára.

Született kutató volt, a szó legnemesebb értelmében: élénk képzeletű, folya-
matosan fürkésző, alkotó szellemű. Elhivatott geológusként, paleontológusként 
a terepmunka volt számára az első, de az íróasztal mellett is magas színvonalon 
alkotott. Munka közben türelmes és alapos, minden másban rendkívül céltudatos 
és körültekintő volt, ha a feladatot arra érdemesnek találta. Emberként, férfiként 
viaskodó és vakmerő volt, ugyanakkor – tűnjék bármennyire ellentmondásos-
nak – támogató, gyakran gyöngéd. Szenvedélyes, szinte mindig. A pózok? Szi-
lágyi Domokos írta erről: „Olyan a költő póztalan, mint a sóbafőtt szósztalan”. 
Amennyiben ez kizárólag a költők privilégiuma, akkor bizony Mátyás is költő 
volt, csak mi nem vettük észre.

Kapcsolatunk idővel barátsággá nemesült. Nem tudom, mikor, azt sem, hogy 
meddig. Mindig és összevissza. Újra meg újra megjártuk a magunk jól bejáratott 
„hadak útját”.

A Jád-völgye föld alatti bűvköréből kilépve rohamosan tágult a közös világ, 
amelyet bejártunk, olykor belaktunk. Rendszerint ő vitt, s én mentem. Másztunk 
hegyet túralécen, eveztünk nálunk vénebb keletnémet vászonkajakban, csukáz-
tunk, pontyoztunk a Duna-deltában. Ecsettel csiklandoztunk mamutcsontokat, 
ügettünk tatár lovakon, s nyakaltunk jó borokat Krímben. Éjszakáztunk hegyen, 
völgyben, szovjet laktanyán, ókeresztény sziklabarlangban, Árpád-kori verem-
házban, a nádas szélén, mocsár közepén. Beszélgettünk halk szóval, őszintén, síri 
csendben, mélyen a föld- s csillaghullásban az augusztusi ég alatt.
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„Felfedezései közül a legismer-
tebb a zömök sárkány, azaz tudo-
mányos nevén a Balaur bondoc és 
az Eurazhdarcho langendorfensis. 
Tudományos újdonsággal bíró, vi-
lágraszóló leleteit nemes nagylel-
kűséggel az EME gyűjteményeinek 
gyarapítására ajánlotta fel, és ál-
taluk egy új paleontológiai gyűj-
temény létrehozását ösztönözte” 
– írta róla Bitay Enikő, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület főtitkára.

„Fontosnak tartom, hogy az 
EME  őrizhesse és kezelhesse eze-
ket a rendkívüli leleteket, amelyek 
egyúttal megfelelő »magot« ké-
pezhetnének az EME egykor híres 
kőzet-, ásvány- és őslénygyűjtemé-
nyének újbóli megalapozásához” 
– közölte az EME-nek címzett ado-

mányozó szándéknyilatkozatában Mátyás, a „Zömök sárkány” átadásakor.
Egy éve, 2021. július 24-én felesége, Márta tette közzé az alábbi sorokat:
„Kedves barátaink, mély fájdalommal kell tudatnom, hogy Matyi ma, a kora 

délutáni órákban úgy döntött, hogy geológuskalapácsát örökre leteszi, és ked-
venc evezőjével a Styxen evez át.”

Negyvenkilenc év. Az orvosi diagnózis alapján fertőzés és egy régóta lappan-
gó kór vitte el. Meglehet.

Vremir Mátyás sokakkal járta a közös „hadak útját”, és mindig adott, adott és 
adott. Szellemi, lelki tartalékai még bőven voltak, de a test kimerült, leállt.

Sokakkal üzenem: Mátyás, köszönöm!

Gergely Balázs

Vremir Mátyás (1970–2020)
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Őzek-völgye–Mikes-gerinc–
Árpád-csúcs

Túránk során rácsodálkozhatunk az Őzek-völgye óriási 
gömbkő-alakzataira, meghódíthatjuk a Feleki-gerinc leg-
magasabb pontját, az  Árpád-csúcsot (833 m), szomjunkat 
olthatjuk a bővizű Szent János-kútból, és az Erzsébet-forrás szomorú helyzetével is 
szembesülhetünk. Az indulást a Bükki Lakóteleptől javasoljuk, az M16-os vagy 40-
es busz „Vila Tușa” megállójából. Kellemes túrázást kívánunk!

Miután leszálltunk a buszról, a nyomvonalunkat követve elindulunk a Liviu 
Rusu utcán (1), majd kb. 500 m után keresztezzük a Nicolae Mărgineanu utcát, 
amelyen jobbra térünk (2). 200 m után egy elágazásnál továbbmegyünk balra 
felfele, jobbra lefele a házak irányába tart egy keskenyebb út. Közel 450 m után 
újabb útelágazás következik, itt szintén balra felfele tartjuk az irányt. A következő 
útelágazásnál a zöld nyíllal és MTB felirattal jelzett irányt követjük jobbra, felfele 
tekintve már láthatjuk az erdő szélét. Kevesebb mint 400 m után az út kivezet az 
erdő szélére (3), ahol átkelünk az Erdőfeleket a Mikesi-házakkal összekötő maka-
dámúton, és továbbmegyünk előre a völgybe ereszkedő ösvényen. Utunk során kü-

lönleges gömbkőalakzatokat 
fedezhetünk fel, és 1,4 km kel-
lemes séta után meg is érke-
zünk az Őzek-völgyi pihenő-
helyre (4). Ha kedvünk tartja, 
pár percre leheverhetünk a 
fűbe, és uzsonnánk elfogyasz-
tása közben fürdőzhetünk a 
nap sugaraiban. Alig 150 mé-
ternyire megkereshetjük a pa-
tak melletti forrást, a meder-
ben pedig újabb gömbköveket 
pillanthatunk meg. Közel 
780  m után elérkezünk egy 
erdei úthoz, amelyen jobb-
ra felfele haladunk tovább, 

majd nemsokára feltérünk balra egy erdei csapáson. Kevesebb mint 760 m után 
elérjük a Mikes-gerinc főútvonalát (5), balra a Hordós-kúthoz lehet eljutni, mi 
viszont jobbra, az Adrenalin Park irányába tartunk a piros sáv jelzésen. Nagy-
jából 1,5 km séta után elhaladunk a park mellett, ahonnan szép időben vidám 
zsivaj szűrődik ki: felnőttek és gyerekek egyaránt szeretik kipróbálni magukat a 

Óriási gömbkőalakzat. Fotó: Kismihály Boglárka
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különböző nehézségű pályákon. Kb. 300 m után a piros jelzésű turistaút élesen 
elkanyarodik jobbra (6), mi viszont előre megyünk tovább az Árpád-csúcs irá-
nyába. Nagyjából 1,5 km után a gerincútról jobbra leválik egy erdei út kék sáv 
jelzéssel a Mailáth-kút/Bükki kemping irányába. Mi továbbhaladunk előre, majd 
kevesebb mint 250 m után elérünk egy kilátóponthoz (7), ahonnan balra a Toroc-
kói-hegység északi részét láthatjuk tiszta időben, jobbra pedig a Gyalui-havasok 
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magaslatait. Még 200 m, és megérkezünk a Feleki-gerinc legmagasabb pontjára, 
az Árpád-csúcsra (8). Talán kevesen tudják, de a csúcson valamikor az EKE egyik 
jelentős turistaalkotása, egy 15 m magas kilátótorony állt, amelyet 1905. május 
21-én avattak fel, ám az első világháborúban sajnos elpusztult. Később, a népi 
demokrácia éveiben is épült egy valószínűleg katonai célokat szolgáló, messziről 
látható magasságjelző faépítmény, amely az 1980-as évek elejére elkorhadt. Mára 
csak a talapzat nyomai maradtak 
meg. A jól megérdemelt falatozás és 
napfürdőzés közben rápillanthatunk 
a Kis-Magura csupasz kúpjára, majd 
pihenőnk után folytatjuk utunkat a 
piros kereszttel jelzett úton a Szent 
János-kút irányába. Az ösvény mel-
lett csillagvirág-ligetek, lila májvi-
rágok és hófehér berki szellőrózsák 
hirdetik a tavaszt, megörvendez-
tetve a kirándulókat. Nagyjából 1,8 
km-t fokozatosan ereszkedünk az 
erdőben, mígnem keresztezzük a 
szelicsei műutat (9), ezután ismét 
erdőben folytatjuk utunkat a piros 
kereszt jelzést követve, amely 3,6 
km után a Szent János-kútnál (10) 
ér véget. A bővizű forrásnál újratölthetjük kulacsainkat, ugyanis az 1,3 km távol-
ságra lévő Erzsébet-forrásnál erre nem lesz lehetőségünk. Ideérkezve (11) szomo-
rúan állapíthatjuk meg, hogy a forrás környéke teljesen elmocsarasodott, csupán 
közösségi összefogással lehetne kitisztítani. Miután kiértünk a Szent János útra, 
a következő pontunknál (12) jobbra meredeken feltérünk a Dióson keresztül a 
Gálcser-tető irányába, majd 460 m után keresztezzük a piros sávval jelzett ge-
rinc utat (13). Már csak 1,1 km gyaloglás van hátra, és megérkezünk a monostori 
végállomáshoz. Reméljük, hazafelé menet magatok mögött hagyjátok az út fára-
dalmait, és csupa kellemes élménnyel tértek haza.

Erzsébet-forrás. Fotó: Kismihály Boglárka

Túralejárás dátuma: 2021. április 10.
Túravezető: Fazakas Ferenc
Időjárás, terep: napos idő, száraz terep
Útvonal hossza: 17,5 km
Teljes menetidő: 7 óra 3 perc
Mozgásidő: 4 óra 34 perc
Teljes szintemelkedés: 524 m
Teljes szintereszkedés: 718 m
Minimális tszfm.: 396 m
Maximális tszfm.: 841 m

Hófehér berki szellőrózsa
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Smizírozás

E  módszer hideg ételek aszpikos bevonását jelenti, főként dekorálási célt 
szolgál. Lényege, hogy a zselatinnal, aszpikkal bevont formát díszíteni tudjuk, 
mielőtt a tölteléket beleöntenénk, ami majd kihűlés és kiborítás után az étel 
külső felén szépen fog látszani. Mindig a töltelék szerinti aszpikkal smizírozunk: 
a kocsonyát csontokból főzött, a gyümölcspudingot édes gyümölcsös vagy boros 
zselével készítjük.

Hozzávalók:
• 1 csomag vaníliapuding
• 5 dl tej
• 3 ek cukor
• fél lime kifacsart leve
• fél lime felszeletelve
• 1 ek cukor
• 2 dl víz
• 2 tk zselatinpor

Lime-os 
vaníliapuding

A lime kifacsart levében áztassuk el a cukrot, öntsük fel vízzel, majd mele-
gítsük fel és adjuk hozzá a zselésítő port. A lime-szeleteket helyezzük a formák-
ba, és lassan öntsük rá az enyhén sűrűsödő zselatinos limonádét, majd tegyük 
hűtőszekrénybe az edénykéket. A pudingport kevés tejjel és a cukorral elkever-
ve adjuk hozzá a forrásban levő tejhez, majd folytonos keverés közben főzzük 
1-2 percig, amíg besűrűsödik. Ezt követően öntsük rá a már megdermedt zselére 
a pudingot, és kihűlés után helyezzük pár órára hűtőszekrénybe. Fogyasztáskor 
borítsuk ki óvatosan a díszített desszertünket a kis tálakból, és a zselés résszel 
felül tálaljuk.

Albert Bea



VAJNÁR ILONA rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. Tág
  3. Ilyen tanár is 

van
  9. Hasba, a köze-

pén!
11. Nyolckarú 

tengeri állat
12. Biológia kezde-

te!
14. Fukarnak 

mondott nép
15. Előtagként: új 

(NEO)
17. Juttat
20. Piros magán-

hangzói
21. Alma lesz 

belőle!
22. Cipő alsó része
24. Utód
27. Távolabb
29. Angol tenger
30. Egyszerű vízi 

növény
31. 501 római 

számmal

FÜGGŐLEGES
  1. A könyv címe
  2. Nagyon régi
  4. Rákap a szélein!
  5. Kadocsa páros betűi
  6. Megfelelő
  7. Elektroncső (DIODA)
  8. Ékezet nélkül: román 

8-as
10. Élettelen test vizsgálata

13. Kezd leitatni!
16. Indítéka
18. Készültségre szólító jel
19. ótlan alsó!
22. Angol Tamás
23. Portugália, Belgium, 

Zambia autójele
26. Piros angolul
28. Bog Anna monogramja
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Lázár Ervin legsavanyúbb meséskönyvének címe rejlik a 
keresztrejtvény megfejtésében. Tudtátok, hogy az ismert 
meseíró és elbeszélő művei megtalálhatók az interneten, 
a Magyar Elektronikus könyvtárban és a Digitális Irodal-
mi Akadémia oldalán? 
Keressétek meg, és olvassátok, biztos sokat fogtok ne-
vetni közben! 

2021–2022
ÁPRILIS424

G
YE

R
M

EK
EK

N
EK



„Én délután mentem a Mátyás király térre, mely tele volt katonasággal. A Mátyás-szobor előtt 
üdvözölték a román hadsereget a román vezetők innen, ...” (Gyalui Farkas: Emlékirataim; 
folytatás a rejtvényben.)

FALUSI 
APó

DEFOR-
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VÉGTAG

POSTA FIóK 
(RÖV.)

LÁTÓ SZERV

KISSÉ 
REZGET!
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Vasárnap Fülöp, Jakab 
Szent József, a munkás 
Anyák napja

Jakab – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

1 105 éve kezdte működését az újonnan szervezett 
katonai rendőrség.

Ha tiszta, meleg idő van, 
jó lesz a termés, ha ned-
ves, csak középszerű.

2 Hétfő Zoé, Zsigmond 
Szt. Atanáz, Szt. Zsigmond

Zsigmond – germán eredetű; jelen-
tése: győzelmes védő. 
Zoé – görög eredetű; jelentése: élet.

2 75 éve született Kolozsváron Tonk Sándor történész, 
az erdélyi magyar tudományosság és oktatás kiemel-
kedő egyénisége († Budapest, 2003. augusztus 14.).

3 Kedd Evelin, Irma, Tímea 
Szt. Fülöp és Jakab apostolok

Irma – germán eredetű; jelentése: 
szenvedélyes, öntörvényű, az 
emberekért küzdeni akaró

3

4 Szerda Csaba, Flórián, Mónika 
Szt. Flórián

Flórián – latin eredetű; jelentése: 
virágos, virágzó. 

4

5 Csütörtök Erna, Gothárd, Györgyi, Irén, 
Kocsárd 
Szt. Irén

Gothárd – német eredetű; jelenté-
se: Isten segítségével erős.

5 155 éve érkezett gróf Péchy Manó királyi biztos szék-
helyére, Kolozsvárra; már a Királyhágónál díszkapu-
val fogadták, a monostori diadalkapunál a főbíró és a 
városi tanács üdvözölte.

6 Péntek Eliz, Frida, Ivett, Tamara Eliz – az Erzsébet önállósult 
rövidülése. 
Ivett – francia eredetű; jelentése: 
júdeai.

6 325 éve a város kétharmadát tűzvész emésztette fel, 
csak a Torda, Farkas, Király és Közép utcák maradtak 
épek.
170 éve létesült kolozsvári székhellyel az Erdélyi 
Bánya-, Erdő- és Sóigazgató Hivatal.

7 Szombat Dalma, Gizella, Tünde 
Boldog Gizella

Gizella – germán eredetű; jelenté-
se: női túsz, női kezes.

7 115 éve született Sáromberkén Szabédi László költő, 
irodalomtörténész († Kolozsvár, 1959. április 18.).

8 Vasárnap Annamária, Győző, Mihály Győző – a Viktor magyarító 
lefordítása.

8

9 Hétfő Beáta, Gergely, Izabella, Karola, 
Katinka

Katinka – a Katalin magyar becé-
zőjéből önállósult.

9 110 éve született Budapesten Ottlik Géza író († Buda-
pest, 1990. október 9.).
80 éve művészeti heteket rendeztek Kolozsváron.

10 Kedd Antónia, Armand, Ármin, Izidor, 
Jób, Pálma

Armand – Herman francia meg-
felelője. 
Jób – héber eredetű; jelentése: 
tűrő, üldözött. 
Pálma – magyar eredetű; jelenté-
se: a növény maga. 

10 Madarak és fák napja.

11 Szerda Albert, Ferenc, Imola, Irén 
Salkaházi Boldog Sára

Imola – ismeretlen eredetű; jelen-
tése: mocsár, hínár, vizes terület.

11

12 Csütörtök Johanna, Pongrác 
Szt. Achilleusz, Szt. Néreusz, 
Szt. Pongrác

Pongrác – latin eredetű; jelentése: 
minden + erő, hatalom.

12 Sok bort hoz a három -ác,  
ha felhőt egyiken se látsz.  
Fagyosszentek
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

13 Péntek Imelda, Imola, Szervác 
Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Szervác – latin eredetű; jelentése: 
megszabadított. 
Imelda – vitás eredetű; jelentése 
bizonytalan.

13 Fagyosszentek

14 Szombat Bonifác, Gyöngyi, Julianna Bonifác – latin eredetű; jelentése: 
a jó sors embere; jótevő.

14 Fagyosszentek

15 Vasárnap Izsák, Szonja, Zsófia 
Szt. Zsófia

Szonja – görög eredetű; jelentése: 
bölcsesség.

15 Pünkösd napi esésre,  
ne várj áldást vetésre.

16 Hétfő Botond, Mózes 
Nepomuki Szt. János

Botond – magyar eredetű; jelenté-
se: buzogányos harcos.

16 205 éve kezdték építeni a Farkas utca elején Fried-
rich Tallinger tervei szerint a római katolikus Királyi 
Líceum új épületét.

Aki vízen érkezett, gyak-
ran hoz esőt.

17 Kedd Andor, Brúnó, Ede, Paszkál Paszkál – görög–héber–latin ere-
detű; jelentése: húsvét.

17 115 éve született Szatmárnémetiben Dsida Jenő költő 
(† Kolozsvár, 1938. június 7.).

18 Szerda Alexandra, Erik, Erika, Hanga 
I. Szt. János pápa

Erik – alnémet–északi germán 
eredetű; jelentése: nagyra becsült.

18 645 éve Nagy Lajos király háromtornyos várkaput 
ábrázoló – már korábban is alkalmazott – pecsét 
használatára jogosította fel Kolozsvárt.
85 éve született Tordán Lászlóffy Aladár író, költő 
(† Budapest, 2009. április 20.).

19 Csütörtök Buda, Ivó, Milán, Sára, Zoárd 
Szt. Celesztin pápa

Milán – szláv eredetű; jelentése: 
kedves.

19

20 Péntek Bernát, Felícia, Hanna 
Sziénai Szt. Bernardin

Bernát – germán eredetű; jelenté-
se: erős, mint a medve.  
Felícia – latin eredetű; jelentése: 
boldog. 
Hanna – 1. a Johanna rövidült 
formája; 2. az Anna eredeti for-
májának felújítása.

20 150 éve a városháza nagytermében megalakult a 
Torna és Vívó Egylet.

21 Szombat Konstantin, Szilárd 
Magallán Szt. Kristóf és társai, 
mexikói vértanúk

Szilárd – a Konstantin magyarító 
lefordítása.

21

22 Vasárnap Júlia, Renáta, Rita 
Szt. Rita

Júlia – latin eredetű; jelentése: 
Julius nemzetségéhez tartozó. 

22

23 Hétfő Dezső, Renáta 
Bold. Apor Vilmos

Dezső – latin–magyar eredetű; je-
lentése: óhajtott, kívánt gyermek.

23 400 éve a kolozsvári országgyűlésen a karok és 
rendek felkérték a fejedelmet, hogy a korábban a 
pápisták által használt Farkas utcai klastromban aka-
démiát létesítsenek.

24 Kedd Eliza, Eszter, Johanna 
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. héber eredetű; jelen-
tése: mirtusz; 2. perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány.

24
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Május Pünkösd hava. Ígéret hava. 
Tavaszutó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások
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pápisták által használt Farkas utcai klastromban aka-
démiát létesítsenek.

24 Kedd Eliza, Eszter, Johanna 
Szűz Mária, keresztények 
segítsége

Eszter – 1. héber eredetű; jelen-
tése: mirtusz; 2. perzsa eredetű; 
jelentése: csillag, bájos fiatal lány.

24
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25 Szerda Orbán 
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 Ha Orbán nevet, a szőlő 
sír, ha sokat dörög, úgy jó.

26 Csütörtök Aladár, Evelin, Gerda, Gyöngyvér 
Néri Szt. Fülöp 
Áldozócsütörtök. Urunk 
mennybemenetele 

Aladár – 1. török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. germán 
eredetű; jelentése: mindenben ha-
talmas; 3. iráni eredetű; jelentése: 
elöljáró.

26

27 Péntek Ágoston, Hella, Nándor, Pelbárt 
Canterburyi Szt. Ágoston

Pelbárt – a Filibert alakváltozata, 
germán eredetű; jelentése: messze 
földön híres. 
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 110 éve a Magyarországi Testedző Egyesületek Szö-
vetsége, a KAC és a KEAC szervezésében országos at-
létikai tornaversenyt rendeztek Kolozsváron, amelyen 
hölgycsapatok is részt vettek.

28 Szombat Csanád, Emil, Vilma 
Szt. Emil

Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28

29 Vasárnap Ervin, Kund, Magdolna Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő. 
Kund – magyar eredetű; jelentése: 
méltóságnév.

29 220 éve városi közgyűlésen tárgyaltak először a 
városi telekkönyv felállításáról, a kivitelezés azonban 
elmaradt.
150 éve Ferenc József király Pauler Tivadar vallás- 
és közoktatásügyi miniszter kérésére engedélyezte 
a kolozsvári egyetem megszervezését, beindítását; 
utóbb május 29-ét az egyetem alapítási napjául 
nyilvánították.

30 Hétfő Janka, Nándor, Zsanett 
Szt. Johanna, Szt. István ereklyé-
inek átvitele

Nándor – magyar eredetű, 
a nándor népnévből származik; 
jelentése: dunai bolgár.

30

31 Kedd Angéla, Angyalka, Marietta, 
Matild, Petronella

Angyalka – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök.  
Petronella – latin eredetű; jelen-
tése: Petronius nemzetségéből 
származó nő, kő, szikla.

31
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25 Szerda Orbán 
Tiszteletreméltó Szt. Béda, 
VII. Szt. Gergely, Pazzi Szt. Mária 
Magdolna, Szt. Orbán

Orbán – latin eredetű; jelentése: 
városi, finom, művelt, udvarias 
ember.

25 Ha Orbán nevet, a szőlő 
sír, ha sokat dörög, úgy jó.

26 Csütörtök Aladár, Evelin, Gerda, Gyöngyvér 
Néri Szt. Fülöp 
Áldozócsütörtök. Urunk 
mennybemenetele 

Aladár – 1. török eredetű; jelen-
tése: testőrhadnagy; 2. germán 
eredetű; jelentése: mindenben ha-
talmas; 3. iráni eredetű; jelentése: 
elöljáró.

26

27 Péntek Ágoston, Hella, Nándor, Pelbárt 
Canterburyi Szt. Ágoston

Pelbárt – a Filibert alakváltozata, 
germán eredetű; jelentése: messze 
földön híres. 
Hella – germán eredetű; jelentése: 
egészséges, boldog.

27 110 éve a Magyarországi Testedző Egyesületek Szö-
vetsége, a KAC és a KEAC szervezésében országos at-
létikai tornaversenyt rendeztek Kolozsváron, amelyen 
hölgycsapatok is részt vettek.

28 Szombat Csanád, Emil, Vilma 
Szt. Emil

Emil – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

28

29 Vasárnap Ervin, Kund, Magdolna Magdolna – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya, Magdala 
városából származó nő. 
Kund – magyar eredetű; jelentése: 
méltóságnév.

29 220 éve városi közgyűlésen tárgyaltak először a 
városi telekkönyv felállításáról, a kivitelezés azonban 
elmaradt.
150 éve Ferenc József király Pauler Tivadar vallás- 
és közoktatásügyi miniszter kérésére engedélyezte 
a kolozsvári egyetem megszervezését, beindítását; 
utóbb május 29-ét az egyetem alapítási napjául 
nyilvánították.

30 Hétfő Janka, Nándor, Zsanett 
Szt. Johanna, Szt. István ereklyé-
inek átvitele

Nándor – magyar eredetű, 
a nándor népnévből származik; 
jelentése: dunai bolgár.

30

31 Kedd Angéla, Angyalka, Marietta, 
Matild, Petronella

Angyalka – görög–latin eredetű; 
jelentése: angyal, követ, hírnök.  
Petronella – latin eredetű; jelen-
tése: Petronius nemzetségéből 
származó nő, kő, szikla.

31
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A negyedik zsidótörvény 
Észak-Erdélyben1

Az  első világháborút követően a közép-kelet-európai államok majdnem 
mindegyikében az agrárreformok következtében jelentős birtokátrendeződésre 
került sor. Az utódállamokban végrehajtott földreformok közös jellemzői közé 
tartozott, hogy ellenkeztek a polgári tulajdonjogi hagyományokkal, illetve erős 
etnopolitikai célzattal fogalmazódtak meg: a birtokátrendeződést az államalkotó 
etnikum gazdasági pozícióinak a megerősítésére használták, legtöbb esetben a 
konkurensnek tekintett nemzeti kisebbségekkel szemben. Habár a 20-as években 
hozott birtokpolitikai jogszabályok a zsidó földtulajdon ellen nem tartalmaztak 
célzott intézkedéseket, a harmincas évek végétől 1944-ig Magyarországon és Ro-
mániában egyaránt több olyan intézkedést hoztak, amelyek a zsidó földtulajdon 
csökkenését, majd teljes kisajátítását célozták meg.

Tanulmányomban a második bécsi döntés alkalmával Magyarországhoz visz-
szacsatolt észak-erdélyi területen végrehajtott birtokpolitika, pontosabban a régió 
zsidó birtokaira vonatkozó intézkedéseit kívánom röviden áttekinteni, az 1942 
szeptemberében hatályba lépő negyedik zsidótörvény (1942: XV. tc.) végrehajtásá-
ra fektetve a hangsúlyt, kiemelve annak regionális sajátosságait. A szűkre szabott 
keretek miatt a dolgozat csak érintőlegesen foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a 
zsidótörvények által szabályozott haszonbérleti rendszer, az ekkor kialakult jogi 
és politikai viták, illetve a német megszállás utáni birtokpolitikai tevékenység. 
Annak ellenére, hogy a birtokpolitikai intézkedések is a zsidó közösség gazda-
sági megsemmisítésének részét képezték, továbbá az erre vonatkozó rendeletek 
alapját a korábban hozott törvények képezték, az 1944 márciusától augusztus 
végéig tartó időszakot mégis külön kezelendőnek értelmezzük, legfőképp azért, 
mert a megszállás után kialakult állapot, illetve a gazdaság- és birtokpolitika 
szakított a korábbi gyakorlattal.

A két világháború közötti erdélyi zsidó közösség

A témánk szempontjából elöljáróban az erdélyi magyar zsidó társadalomról is 
szólni kívánunk pár szót. Nem vállalkozunk a kérdéskör teljesebb áttekintésére, 
csupán néhány olyan, a téma szempontjából fontosnak ítélt elemre térnénk ki, 

 1 Jelen dolgozat Az észak-erdélyi zsidó birtokok helyzete a második bécsi döntés után (Egyed 
Emese–Pakó László (szerk.): Certamen III. Kolozsvár 2016.) című tanulmány rövidített és 
átdolgozott változata.
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mint a társadalmi, foglalkozási szerkezet, továbbá röviden az I. világháborút kö-
vető erdélyi magyar–zsidó viszony alakulásáról is említést teszünk.

A  magyarországi és az erdélyi zsidók társadalmi integrációja a 19. század 
közepétől kezdett felgyorsulni, de igazi lendületet a kiegyezés után kapott. 
Az olyan jogszabályok, mint a zsidókról szóló 1840: XXIX., az izraeliták polgári 
egyenjogúságáról szóló 1867: XVII. és a vallási szabadságról szóló 1895: XLIII. 
törvénycikkek segítségével a zsidóságnak kulturális, oktatási és gazdasági szin-
ten is sikerült integrálódni a magyar társadalomba. Habár nem egységesen, de 
az integrációval együtt felgyorsult az asszimiláció folyamata is, az első világhá-
borúig pedig kialakult a magyar–zsidó együvé tartozás tudata, így a magyar kul-
turális javak teremtésében a zsidóság is aktívan részt vett: támogatták a magyar 
nemzet- és államépítést is, gazdasági szempontból pedig az ország polgárosodá-
sának egyik mozgatórugójává váltak.

Abban, hogy az erdélyi zsidók milyen demográfiai súlyt képeztek, a különbö-
ző népszámlálási adatok nyújthatnak eligazítást, figyelembe véve viszont, hogy 
amíg az Osztrák–Magyar Monarchiában az etnikai hovatartozás kérdésében csak 
az anyanyelvre és a vallásra kérdeztek rá, addig az 1930. évi román, majd az 
1941. évi magyar népszámlálások már külön etnikumként kezelik a zsidókat, 
ugyanakkor az etnikai és felekezeti adatok jelentős eltéréseket mutatnak. Ez az 
olyan gyakorlatnak is köszönhető, mint hogy például az 1930. évi román nép-
számlálás során az állam arra törekedett, hogy az erdélyi zsidók ne magyarnak, 
hanem a nekik „fenntartott” kategóriába diktálják magukat, vagy hogy az 1941-
es magyar népszámláláskor, a megszorító intézkedések következtében sokkal ke-
vesebb izraelita vallású vallotta magát zsidó nemzetiségűnek.

Nemzetiség (zsidó) Vallás (izraelita)

1930 (Erdély) 178 799 194 653

1941 (Észak-Erdély) 50 129 109 709

Nemzetiségi és vallási adatok az 1930. évi román és az 1941. évi magyar népszámlálások 
alapján

Az  1941. évi népszámlálás adatai alapján a Magyarországhoz visszacsatolt 
észak-erdélyi terület északi, északnyugati megyéi rendelkeztek jelentősebb zsidó 
közösségekkel. Ezek közül is számbelileg kiemelkedik a máramarosi, de jelentős 
az olyan megyék zsidó lakossága is, mint Szolnok-Doboka, Szatmár vagy Szilágy 
megye is. A  második bécsi döntéssel létrehozott új határoknak köszönhetően 
némi hangsúlyeltolódás is megfigyelhető, így például a korábbi évtizedekhez ké-
pest Kolozs megye veszít (demográfiai) súlyából. Témánk szempontjából viszont 
lényeges, hogy az előbb említett megyék azok, amelyek a vegyes (magyar–ro-
mán) lakosságuk révén is kiemelt figyelemben részesültek a négy év nemzetiség-
politikája szempontjából.

Belső szerkezetét tekintve a két világháború közötti erdélyi zsidó társa-
dalom csonkának volt tekinthető: amíg az egyes társadalmi és foglalkozási 
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kategóriákban felülreprezentáltak voltak, addig néhányban hiányoztak vagy alig 
voltak jelen. A jelenség nem volt elszigetelt, és ez elsősorban a különböző jogok 
korlátozásának volt köszönhető, amelyek hozzájárultak ahhoz is, hogy a zsidók 
az ipari és a kereskedelmi ágazatok, továbbá a szabadfoglalkozású pályák felé 
orientálódjanak. Később, a 19. század második felében megindult modernizációs 
folyamatok, illetve a polgári jogok kiterjesztése pedig az ezen gazdasági ága-
zatok számára teremtettek kedvező környezetet. A korban a zsidók társadalmi 
mobilitása volt az egyik legnagyobb, felülreprezentáltak voltak az értelmiségi 
szakmákban, továbbá legnagyobb hányaduk városon élt. Az 1930-as népszám-
lálás szerint az erdélyi zsidóság legnagyobb része a kereskedelmi ágazatokban 
és a hitelélet különböző területein tevékenykedett (37,5%), de jelentős volt a fel-
dolgozóipar (26,2%) és a szolgáltatások (13,2%) aránya is. A mezőgazdaságban 
dolgozók aránya regionális szinten alacsony (9,1%) volt.

Az erdélyi zsidóság tulajdonában lévő birtokok két világháború közötti meg-
oszlására vonatkozóan nem találtunk közvetlen forrást. A Romániában a kor-
szakban jelentős birtokátrendeződés ment végbe, amelyet a lebonyolító intéz-
ményeknek is csak hellyel-közzel sikerült pontosan lekövetniük, ugyanakkor 
nem volt jellemző gyakorlat, hogy a birtokstatisztikákat etnikai bontásban is 
közöljék. A kérdésről két forrás alapján lehet képet alkotni: az egyik az 1910-es 
magyar népszámlálás adatsorai, a másik az Erdélyi Földreform Tanulmányi Bizott-
sága (EFTB) által végzett felmérés, amely az 1921. évi erdélyi román földreform 
észak-erdélyi eredményeit dolgozta fel.

Az 1910-es népszámlálást szemlélve a mezőgazdaságban foglalkoztatott izrae-
lita vallásúak regionális megoszlása jelentős eltéréseket mutat. Az őstermelésből 

Észak-Erdély zsidó lakosságának területi megoszlása az 1941. évi népszámlálás szerint



435MÁJUS

V
ISSZATEKIN

TŐ

élő zsidó lakosság aránya általában 1% körül mozgott, de jelentős koncentrá-
lódást mutatott a partiumi területen, illetve Máramaros vidékén. A  történeti 
Erdély területén csak Kolozs, illetve Szolnok-Doboka megye rendelkeztek jelen-
tősebb, őstermelésben tevékenykedő zsidó lakossággal. A maximumot a már em-
lített Máramaros megye képviseli a regionális arány felével (49,98%), utána pe-
dig Szatmár (12,55%) és Ugocsa (11,29%) megye következik, szintén kimagasló 
adatokkal.

A birtokkategóriák szerinti megoszlás általában igazodik az Erdélyben domi-
náló középbirtokos szerkezethez, a zsidó lakosság túlnyomó többsége a közép- 
(10-50 k. hold),2 illetve a törpebirtokos (5 k. hold alatt) kategóriájába volt sorol-
ható. Ugyanakkor jelentős volt a nagyobb kiterjedésű, 100 hold fölötti birtokokat 
bérlők aránya is.

A területi szóródás viszont ebben az esetben is eltéréseket mutat, amíg Bihar, 
Szatmár, Szilágy vagy Kolozs megyében 1000 hold feletti ingatlannal rendelkező 
birtokosokat is találunk, addig Máramaros vagy Ugocsa megyében szinte teljesen 
hiányzott ez a kategória, viszont jelentős az 5 hold alatti tulajdonosok száma. Fi-
gyelemre méltó a 100 hold fölötti bérlők kategóriája is: a vizsgált területen Szat-
már (29,31%) és Bihar (17,93%) megyében találjuk őket a legnagyobb számban, 
de jelentősek az arányok Szilágy (9,23%), Kolozs (7,96%), illetve Szolnok-Doboka 
(9,38%) megyében is. 

 2 A  kataszteri hold régi magyar, földterületekre alkalmazott mértékegység, használatát 
1972-ben szüntették meg. Egy k. hold = 0,58 hektár.

Mezőgazdaságban foglalkoztatott izraelita vallásúak területi megoszlása 1910-ben
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Az 1921. évi román birtokrendezés elsősorban a románság gazdasági potenciál-
jának a megerősödését szolgálta, így a kisajátított területek legnagyobb része a 
nemzeti, etnikai kisebbségek birtokaiból került ki. Az EFTB vizsgálata alapján 
a Magyarországhoz csatolt Észak-Erdélyben a román földreform értelmében ki-
sajátított birtokok 5,9%-a volt zsidó tulajdonból. A  területi megoszlás követte 
a korábban tárgyalt birtok-, illetve demográfiai megoszlást: a legnagyobb érté-
keket Máramaros megyében találjuk (13 432 k. hold), itt a zsidóktól kisajátított 
ingatlanok számaránya meghaladja a magyarokét, de alatta marad a románoktól 
elvett birtokoknak. Szintén magas arányszámokat találunk Bihar (12 276 k. hold) 
és Szatmár (8933 k. hold) megye esetében is. A kisajátított ingatlanok birtokka-
tegóriáit tekintve az 50-100 holdas birtokok esetében voltak a zsidó tulajdonosok 
felülreprezentálva, 24,5%-os aránnyal.

Röviden összefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy 
az erdélyi zsidóság általában nem az őstermelésben keresett magának megélhe-
tést, néhány megye esetében számottevő volt a földműveléssel foglalkozók száma 
is. Ez leginkább a máramarosi és a partiumi területekre volt jellemző, ahol mind 
a pár holdas törpebirtokos, mind a több száz holdas tulajdonos/bérlő kategóriája 
is képviselve volt. Továbbá lényeges kiemelni azt is, hogy ennek a területnek a 
legnagyobb része a második bécsi döntés után visszakerült Magyarországhoz, to-
vábbá ahogyan a román közigazgatás 1918 után ezt a zónát nemzetiségpolitikai 
szempontból (lásd például a magyar–román határ menti telepítések) kiemelten 
kezelte, a terület 1940–1944 között a magyar kormány észak-erdélyi nemzetiség-
politika szempontjából is kiemelt figyelmet élvezett.

A két világháború közötti erdélyi zsidóság döntő többsége magyarnak tartotta 
magát, anyanyelve magyar volt, továbbá részt vett a magyar kulturális és poli-
tikai életben is. Az első világháborút követően a román nemzetépítés folyamata 
során mindvégig arra törekedtek, hogy a zsidókat leválasszák a magyarságról. 
Így például Iuliu Maniu a cionistákat a gyulafehérvári határozatok támogatására 
próbálta rábírni, vagy önálló kisebbségként kezelték őket a népszámlálások so-
rán vagy a jogalkotási gyakorlatban.

A kisebbségi társadalom és intézményi rendszer kialakulásával együtt fogal-
mazódott meg az erdélyi magyarságnak a zsidókhoz való viszonya is. Míg az 
értelmiségiek legnagyobb része (izraelita vallású) magyarként tekintett rájuk, 
addig konzervatív körökben megfogalmazódott az elidegenedés vádja is, legin-
kább a Tanácsköztársaságban való részvétel miatt. Ugyanakkor egyesek számára 
a nemzeti zsidóság konkurens (komoly gazdasági háttérrel rendelkező) nemzet-
építő csoportként is megjelent.

A 30-as évek folyamán az erdélyi magyar társadalom jobbratolódást élt meg. 
Ebben közrejátszott az is, hogy Magyarország ideológiailag egyre inkább köze-
ledett a Harmadik Birodalomhoz, de az erdélyi magyarságnak az anyaországi 
antiszemita vitáihoz a zsidótörvényekhez való viszonyulása nem volt ilyen egy-
értelmű. A  támogatók mellett (mint pl. az Erdélyi Lapok és köre) voltak, akik 
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határozottan és nyilvánosan elítélték a diszkriminatív törvényeket, vagy például 
az Erdélyi Fiatalok által szervezett Vásárhelyi Találkozón kiadott határozatban 
szintén kiálltak a zsidóság mellett. A radikalizálódást azonban erősítette a román 
állami keretek széles körű elutasítása, a 30-as évek végére pedig az ettől való 
szabadulást egyre inkább a nemzetiszocialista Németország segítségével látták 
megvalósíthatónak. Ugyanakkor a román államiságról való leválás és a Magyar-
országhoz való visszatérés reménye a zsidók körében is elterjedt volt, legfőképp 
azért, mert a magyar kultúrához kötődő zsidók nem tudtak beilleszkedni a ro-
mániai mentalitásba.

A 30-as évek végére, 40-es évek elejére mind Romániában, mind Magyaror-
szágon több zsidóellenes jogszabályt léptettek életbe, ennek ellenére az észak-
erdélyi zsidók a második bécsi döntést a magyarokhoz hasonló érzelmekkel 
üdvözölték, és felszabadítóként tekintettek a honvédségre. A döntés után a po-
litikai elit szintjén az erdélyi zsidóságról szóló diskurzusában már az önkéntes 
leválás dominált, és konkurens nemzetépítő csoportot láttak benne. Ez utóbbi az 
1941-ben alakult Erdélyi Párt (EP) politikai programjában is megjelent. A párt 
a zsidóságot érintő törvényjavaslatokkor minden esetben támogatta a budapesti 
kormányt, és a zsidóság diszkriminatív disszimilációjában látták a kérdés meg-
oldását. 1943-tól, a háborús veszteségek árnyékában egyre inkább mérsékeltebb 
álláspontra helyezkedtek, a  párt év végén tartott négyválasztmányi gyűlésén 
pedig már harmadrangú kérdésként kezelték azt.

Jogi és intézményes keretek

Az első világháborút követő földreformok jelentős része addig nem tapasztalt 
mértékben szembement az európai magánjogi hagyományokkal. A korábbi bir-
tokrendezési tevékenységek (arányosítás, tagosítás, telepítések) nem sértették a 
magántulajdont, ellenben a későbbi földreformok során a tömeges kisajátítások, 
illetve a névleges vagy részleges ellenérték fizetése nehezen volt összeegyeztet-
hető a polgári tulajdonmodellel.

A 19. század végén, a 20. század elején a térség államaiban élők túlnyomó 
többsége mezőgazdaságból élt, a  századfordulós társadalmi feszültségeinek 
egyik kiváltó oka pedig az egyenlőtlen birtokeloszlásból, földhiányból adódott. 
A világháború után az agrárreformok – szövegükben – a szociális feszültségek 
feloldását tűzték ki célul, amelyet a nagybirtokok felszámolásával és szétosztásá-
val kívántak megvalósítani. Ez a fajta redisztribúciós gyakorlat a 30-as évektől 
fokozatosan a zsidó tulajdon ellen is megfogalmazódott.

Romániában a Magyarországtól elcsatolt területeken a román birtokrende-
zés rendeletileg 1919 folyamán kezdődött, a törvény pedig 1921-ben jelent meg. 
Az erdélyi területre vonatkozó jogszabály volt az egyik legradikálisabb, és több, 
(célirányosan vagy közvetlenül) a nemzeti kisebbségekre sérelmes intézkedést is 
tartalmazott. A tulajdonosi szerkezetből is adódóan, az átrendeződés a magyar 
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házi, a korlátolt forgalmú (pl. közbirtokosság) vagy az egyes intézmények, ala-
pítványok birtokai is.

Az erdélyi zsidóság jogainak szempontjából az első világháborút követő évek 
visszalépést jelentettek, egyenjogúságukat is csak 1923-tól biztosították az új al-
kotmány által. A zsidó tulajdonban lévő birtokokra vonatkozóan a 20-as évek 
folyamán nem születtek külön törvényes intézkedések – a földreform ugyan-
úgy érintette őket, ahogyan a más etnikai kisebbségeket, a 30-as évek végétől 
azonban megjelentek azok a jogszabályok is, amelyek a zsidó magántulajdont 
közvetlenül érintették. 1938-tól megkezdték a zsidók állampolgárságának a fe-
lülvizsgálatát, amelynek következtében 222 ezren vesztették el román állampol-
gárságukat. Az Antonescu-kormány által 1940 végén és 1941 tavaszán kiadott 
rendeletek a zsidó tulajdonban lévő falusi mezőgazdasági ingatlanok kisajátítását 
írták elő, továbbá megtiltották, hogy zsidók bármilyen formában vidéken mező-
gazdasági ingatlant (és hozzá tartozó felépítményeket) birtokoljanak. Az intézke-
dések következtében több mint 40 ezer hektár föld került állami tulajdonba. 1941 
márciusától a városi javakat is kisajátították.

Magyarországon a birtokrendezési folyamat 1920-ban indult a Nagyatádi-
féle földreformtervezet végrehajtásával. Az  utódállamokhoz képest igen mér-
sékelt intézkedéseket léptettek életbe. A földosztás lassan ment, a  földbirtokos 
arisztokrácia és az egyház jellemzően nagybirtokait pedig kevésbé érintették. 
A 30-as évek folyamán, a Gömbös-kormány ideje alatt foglalkoztak intenzíven 
a birtokrendezések kérdésével. Elsősorban a földmunkások és a törpebirtokosok 
helyzetét kívánták kezelni anélkül, hogy megkérdőjeleznék a nagybirtok szere-
pét a mezőgazdaságban. Habár a korábbi intézkedésekkel kiosztott földek egy 
része zsidó tulajdonú volt, 1938-tól fogalmazódott meg hangsúlyosan, hogy a 
földreform céljaira zsidó birtokokat vegyenek igénybe. Később a második zsidó-
törvénybe (1939: IV. tc.) foglalták bele a zsidóknak a vidéki birtokokból való ki-
zárását, megszüntetve a szabad ingatlanforgalmat, és kimondva az ilyen birtokok 
igénybevételének lehetőségét.

Egy évvel később kihirdették a kishaszonbérletek alakításáról és házhelyek 
előmozdításáról szóló törvényt is. Annak ellenére, hogy a jogszabály intézkedé-
seit csak részlegesen hajtották végre, kiemelendő, hogy a törvényben határozzák 
meg az „átengedésre kötelezés” fogalmát, amelyet a zsidó birtokok esetében is 
alkalmaztak.

Az átengedésre kötelezést a kisajátítás egy formájaként alkalmazták, az eljá-
rásában viszont különbözött a hagyományos intézkedésektől. A kisajátítás jogi 
szempontból néhány alapelvnek eleget kellett hogy tegyen, úgymint: a tüzete-
sen meghatározott közérdekű szükséglet, a  vagyoni hátránytól való megóvás, 
továbbá a bírói jogvédelem biztosítása, legalább a becsérték megállapításánál. 
Az előbbieket figyelembe véve az átengedésre kötelezést nem lehet kisajátítás-
nak nevezni, mivel az állami kényszerintézkedések során hiányoznak a lényeges 
elemek. Így például az elvonás attól függetlenül következik be, hogy kifejezetten 
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szükség lenne rá; nem kártalanítás, hanem térítés történik; továbbá a jogorvosla-
tot nem a bíróság, hanem a becslőbizottság látja el.

A zsidó mező- és erdőgazdasági tulajdon ellen átfogó jelleggel a Kállay-kor-
mány idején történtek intézkedések, az úgynevezett negyedik zsidótörvény (1942: 
XV. tc.) által. A zsidó tulajdon totális kiszorítása valószínűleg nem tartozott a 
miniszterelnök nézetei közé, mivel az precedenst teremthetett volna a nagybir-
tok elleni támadáshoz, a  törvényt mégis kihirdette, ezzel kívánva valamelyes 
kivonni az erősödő szélsőjobb vitorlájából a szelet. A törvényjavaslatot leginkább 
a szélsőjobb képviselői utasították el, akik a jogszabályt nem tartották elég radi-
kálisnak, a konzervatív körök pedig a magánjogi hagyományok és a polgári jog-
egyenlőség felhagyásának veszélyeire, illetve a káros precedensek teremtésére 
figyelmeztettek.

Az erdélyi képviselők a viták idején a kormányt támogatták, általában regio-
nális érdekek szemszögéből közelítve meg a kérdést. Egy általánosnak tekintett 
erdélyi birtokrendezési folyamat részeként képzelték el, ahol a román földre-
formos sérelmek orvoslása mellett a középbirtokok számának növelését kérték, 
hangsúlyt fektetve a juttatottak pénzügyi támogatására. Habár a máramarosi, 
szatmári vagy szolnok-dobokai „ortodox galíciai zsidóságnak” a mezőgazdaság-
ból való kiszorításával egyetértettek, az átrendeződést viszont fokozatosan kí-
vánták volna megoldani, így próbálták védeni a további visszaeséstől az amúgy 
is stagnáló erdélyi ingatlanpiacot. Később a törvény végrehajtása során tapasztalt 
visszásságokat is tematizálták, tapasztalataik alapján a kisebb birtokegységek 
juttatása során történt több hivatali visszaélés, illetve több helyen panaszkodtak 
az Országos Vitézi Székre is (OVSZ).

A jogszabály a zsidó fogalmát a harmadik zsidótörvény (1941: XV. tc.) alap-
ján, faji alapon, határozta meg, jelentősen kibővítve az érintettek körét, és csök-
kentette a kivételes eseteket. A  törvény értelmében zsidók nem vásárolhattak 
mező- és erdőgazdasági ingatlant, községekben lakóingatlant sem. Az ingatlano-
kat átengedésre kötelezték a hozzá tartozó ipari üzemekkel együtt. A nagyobb 
birtokok esetében pedig az élő és holt felszerelést is kisajátították.

Az igényjogosultakat a juttatott birtoknagyság szerint három kategóriába so-
rolták. Az  5 hold alatti ingatlanokat szociálpolitikai célokra állították be, így 
ezek fölött az Országos Szociális Felügyelőség (OSZF) helyi szervei, a Közjólétéi 
Szövetkeztek (KSZ) rendelkeztek. Az 5-100 holdig terjedő ingatlanokat az Or-
szágos Vitézi Szék parcellázta ki, vitézi birtokok formájában, a 100 hold fölötti 
ingatlanok házi kezelésbe kerültek, illetve telepítésre jegyezték elő őket.

A jogosultakat 1,5%-os kamatozású, 30 éves amortizációjú kötvényekkel kár-
talanították, amelyek egy zárolt számlára kerültek. A kötvényeket ugyanakkor 
nem lehetett áruba bocsátani sem. A  juttatottnak a vételár egyharmadát egy 
részletben, az adásvételkor kellett kifizetni, a fennmaradó részt pedig búzapari-
tásban (ún. búzapontokban) határozták meg, amelyet szintén részletekben kellett 
kifizetni. A kártalanításnál az árfolyamot viszont a pengő napi árfolyama szerint 
határozták meg.
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jelent meg, amelyet az év folyamán több másik rendelettel egészítettek ki. A ren-
delet az 5 hold alatti ingatlanokat szabályozta, ez alól viszont kivételt képeztek 
a csehszlovák és a román földreform által érintett ingatlanok. A teljes körű vég-
rehajtási utasítás az elsődleges kedvezményezetteknek a vitézeket, a  vitézségi 
éremmel kitüntetetteket vagy a hősi halált halt katonák hozzátartozóit jelölték 
meg. A juttatásnál a nemzeti szempontból való megbízhatóság volt az egyik első-
rendű szempont, amely kizárta a szélsőséges politikai nézeteket vallókat, továb-
bá a nemzeti kisebbségeket is.

Az állam és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) nevében az Országos Föld-
hitelintézet (OFI) járt el, ő volt megbízva a zsidó birtokok kisajátítási és juttatási 
munkálatainak gyakorlati kivitelezésével.

A zsidó birtokok helyzete Észak-Erdélyben

Az észak-erdélyi birtokpolitikai intézkedések a Román Királyságnak az 1919–
1940-ig életbe léptetett birtokpolkára adott válaszként is értelmezhetőek. Ezek 
nagyjából három, egymással összefüggő csoportra oszthatók: az egyik vonalat 
a román földreformos sérelmek korrigálása képezte, a másodikat a magyar bir-
tokállomány növelése telepítések, parcellázások által, továbbá az utóbbihoz szo-
rosan kapcsolódóan az ingatlanforgalom hatósági ellenőrzése és befolyásolása. 
A második és harmadik kategóriához kapcsolódva, de valamelyest független szá-
lat képez az észak-erdélyi zsidó birtokoknak a kisajátítása. A különbség itt első-
sorban abban áll, hogy nem egy korábban kialakult, a régióra jellemző helyzetre 
adott válasszal, hanem egy, inkább az országos szintű intézkedésekkel állunk 
szemben, amelyet adaptálta valamelyest a helyi viszonyokhoz, elsősorban a regi-
onális nemzetiségpolitikai gyakorlathoz.

A  földbirtokkal kapcsolatos ügyeket egy sor állami, központi intézmények 
helyi fiókjai látták el, de a birtokpolitikai munkálatokba közvetlenül más, erdélyi 
intézmények is bekapcsolódtak. Az államot minden esetben a Földművelésügyi 
Minisztérium képviselte, hatáskörébe tartozott az ország teljes birtokforgalmá-
nak az ellenőrzése. A minisztérium 1941-ben létesített Erdélyi Kirendeltséget Ko-
lozsvár székhellyel. A kirendeltség kezdetben ingatlanforgalmi ügyekkel is fog-
lalkozott, de 1942-ben egy külön erre szakosodott hivatalt létesítettek, az Erdélyi 
Földbirtokpolitikai Főosztályt (EFF). Ez a főosztály lett az erdélyi birtokpolitika 
csúcsszerve, hatáskörébe tartozott az ingatlanforgalom ellenőrzése, az  állami 
elővásárlási jog gyakorlása, a zsidó birtokok ügyeinek a kezelése, valamint az 
erdélyi román földreformos intézkedések felülvizsgálatára beadott peres iratok 
elbírálása.

Az EFF töredékes iratanyaga arra enged következtetni, hogy óriási volumenű 
munkával kellett foglalkozzanak (1943-ban havonta több mint 2000 beérkezett 
irat), amelynek legnagyobb része a román földreformmal kapcsolatos ügy volt, 
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de rengeteg juttatási kérelmet is kezeltek, ezek 1943-ban többségében már a zsi-
dó ingatlanok igénylésére vonatkozhattak.

A  földművelésügyi hatáskörbe tartozó elővásárlási jog gyakorlati végrehaj-
tását 1936-tól az Országos Földhitelintézet (OFI) végezte. Az  állam által elővá-
sárlás útján vagy szabad kézből megvett ingatlanok, ha arról az FM külön nem 
rendelkezett, az OFI kezelésébe mentek át. Ő készítette el az ingatlanok felhasz-
nálási tervét, a parcellázást, valamint gondoskodott a birtokba helyezés után a 
részletek és a kamatok beszedéséről is. Nem mellesleg kiterjedt hitelezési poli-
tikát is folytatott: főleg földvásárlásra és mezőgazdasági beruházásokra adott 
kölcsönt. Kolozsváron 1941-ben nyitottak fiókot, amelynek vezetője Dióssi Géza 
volt. Választmányában a régió gazdasági és politikai elitjének a tagjai egyaránt 
megtalálhatóak voltak. Az észak-erdélyi pénzintézetek között, a Kolozsvári Ta-
karékpénztár után az OFI fiókja bonyolította le a legnagyobb pénzforgalmat.

Közvetett módon a birtokpolitikai tevékenységbe további erdélyi intézmények 
is bekapcsolódtak. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) már a koráb-
bi évtizedekben is jelentős szerepet töltött be az erdélyi magyarság társadalmi 
és gazdasági életében, vezetősége szorosan összefonódott a politikai képviselet 
elöljáróságával, s ez később sem változott. A második bécsi döntés után a mező-
gazdasági kamarai feladatokat is ő látta el az észak-erdélyi megyékben. Szintén 
közvetve kapcsolódott be az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) is, 
amely a négy év szórványgondozásában vállalt szerepet, birtokpolitikai megol-
dásokra is javaslatot téve.

A magyar birtokállomány növelésének egyik eszköze az 1941-től megindult 
erdélyi román földreformos intézkedések felülvizsgálata volt, amelyet a magyar 
kormány óvatosságból egy lassú lefolyású jogi útra terelt. Az ezt szabályzó ren-
deletek lehetőséget adtak arra, hogy a „kényszer alatt” történő elidegenedéseket 
bírósági (peres) úton felül lehessen vizsgálni.

További eszköz volt az ingatlanforgalom ellenőrzése és az állami elővásárlás 
jogának gyakorlata is. Az 1920: XXXVI. tc. írta elő a birokcseréhez szükséges 
hatósági hozzájárulást. Ennek értelmében a szerződéseket be kellett mutatni a 
vármegyei gazdasági albizottságnak tudomásulvétel végett. A hozzájárulást ál-
talában akkor tagadták meg, ha az állam élni akart a törvényben előírt elővásár-
lási jogával, de az FM „közérdekből” is elutasíthatta az engedélyezést abban az 
esetben, ha ez a vásárlónak anyagi károkat nem okozott. Bizonyos esetekben az 
állam élhetett elővásárlási jogával, árverések esetén is.

Észak-Erdélyben a magyar magánjog fokozatos kiterjesztése által értelemsze-
rűen az anyaországi birtoktörvényeknek is érvényt szereztek. 1943-ban az EFF 
518 esetben gyakorolta elővásárlási jogát. Ezek egyformán érintettek minden 
cserére készülő birtokot, de a gyakorlatot tekintve legnagyobbrészt a román in-
gatlanok esetében, kisebb mértékben magyar vagy zsidó, elenyésző mértékben 
pedig német vevők esetében érvényesítették. A románok kimagasló aránya a bécsi 
döntést követő nagyarányú népmozgásnak is köszönhető. A  lakhelyelhagyások 
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tulajdonban lévő ingatlanok kerültek a legtöbbször eladásra.

Összes 
eset

Román 
vevő elől

Magyar 
vevő elől

Német 
vevő elől

Zsidó 
vevő elől

Jogi sze-
mély elől

Árverés (esetek) 33 8 12 0 9 4

Árverés (k. hold) 126 59 30 0 10 28

Adásvétel (esetek) 485 449 8 6 22 0

Árverés (k. hold) 811 766 5 22 17 0

Összes eset 518 457 20 6 31 4

Összes k. hold 938 826 35 22 27 28

Az állami elővásárlási jog alkalmazása Észak-Erdélyben (1943)

Az  ingatlanok elidegenítéséhez szükséges hatósági hozzájárulás esetében 
hasonlóakat tapasztalunk. Legnagyobbrészt román ingatlanok esetében hoztak 
döntéseket, kevesebb mértékben magyarok esetében. Érdekes viszont az, hogy 
amíg a román tulajdonosok felülreprezentáltak, esetükben egy szerződésre átlag-
ban 1,6 hold, míg a magyarok esetében 6,4 hold birtok esik.

Román Magyar Német Zsidó Összesen

Hozzájárulás megadva 798,0 161,0 14,0 0,0 973

Hozzájárulás megtagadva 195 6 3 16 220

A birtokcseréhez szükséges állami hozzájárulás gyakorlata Észak-Erdélyben (1943)

A negyedik zsidótörvény alapján is az OFI járt el, azzal a különbséggel, hogy 
a visszacsatolt erdélyi területen az 5-100 hold fölötti ingatlanokat is az intézet 
vette kezelésbe, és ő döntött a juttatásukról.

Az  5 hold alatti birtokokat az ország többi részéhez hasonlóan a Közjóléti 
Szövetkezetek (KSZ) osztották el. A vármegyékhez kiküldött utasítások értelmé-
ben az érintett birtokokat az átengedés után a községi elöljáróság vette birtokba, 
majd átadta a KSZ-nek. Elsősorban a sokgyermekes, „nemzeti szempontból kifo-
gásolatlan” családokat részesítették előnyben. Az  ingatlanokat általában tulaj-
donul kellett juttatni, amelyet a lehető legrövidebb idő alatt be kellett jegyezni. 
Az  ingatlanért ún. „méltányos árat” fizettek, ez  egy úgynevezett „kötvényár” 
és a községi elöljáróság által megállapított ár középarányosa volt, amelynek a 
10%-át kellett előlegben kifizetni, a fennmaradó részt pedig 20 év alatt kellett 
kamatmentesen törleszteni. A juttatásra nem alkalmas területeket szabad kézből 
értékesítették, de ebben az esetben is a sokgyermekes vagy kis jövedelmű kisipa-
rosokat, hivatalnokokat részesítették előnyben, akiknek előlegben a vételár 30%-
át kellett letenniük, a törlesztés szintén 20 év alatt történt, de itt már 4,5%-os 
kamat mellett. Minden más szabadkézi eladás esetén 50% előleg, 4,5%-os kamat, 
illetve 5 éves jelzálog járt.
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Az OFI előbb regisztrálta az ingatlanokat, majd ajánlatot tett felhasználásuk-
ra. Telepítésre alkalmas terület azonban kevés volt, mivel az ingatlanok nagy 
részét a helyi igények kielégítésére kellett beállítaniuk. A rendelkezésre álló for-
rásaink értelmében Bihar, Szatmár, Szilágy és Szolnok-Doboka megye települé-
seinek zsidó birtokairól készült részletes kimutatás. E szerint a legtöbb birtokot 
Szatmár megyében írták össze, utána Szilágy megye következett, a legkevesebbet 
pedig Szolnok-Doboka megyében. A máramarosi adatokra vonatkozóan sajnos 
nincs forrásunk. Az elemzést az is megnehezíti, hogy Szatmár és Szilágy esetében 
csak a birtokok méretével rendelkezünk, Bihar esetében 772 tulajdonost említe-
nek, Szolnok-Doboka vármegye esetében községi, illetve tulajdonosi bontásban 
készült összeírás. Ez utóbbi 302 birtokost tartalmaz.

Megye 5 hold felett 5 hold alatt Összesen megye

Bihar 11 350,0 674,5 12 024,5

Szilágy 16 572,0 961,0 17 533,0

Szatmár 16 705,0 1 546,0 18 251,0

Szolnok-Doboka 4 788,2 168,2 4 956,3

Összesen 49 415,2 3 349,7 52 764,8

A kolozsvári OFI által összeírt zsidó birtokok

Országos szinten 1943 végéig 751 000 holdat kitevő zsidó ingatlant köteleztek 
tulajdoni átengedésre, amelyek legnagyobb része kishaszonbérletbe került, vagy 
az Országos Vitézi Szék tulajdonába.

A kisajátítások és juttatások észak-erdélyi megoszlását mutató forrással csak 
az 1943. évre vonatkozóan rendelkezünk. Ez, habár nem nyújt teljes képet, mégis 
utalhat a tendenciákra. Az EFF havi jelentései szerint 27 866 holdat köteleztek 
átengedésre. Ennek legnagyobb része szántóföld volt, de jelentős volt az erdő 
vagy a legelők aránya is. A kisajátítások területi megoszlása nagyjából leképezi 
az 1910-es birtokadatokat, továbbá a fentebb ismertetett birtokösszeírást. A leg-
több ingatlant Szatmár és Szilágy megyében sajátították ki, itt az 5 hold fölötti 
ingatlanok dominálnak. A legtöbb kisajátított birtokost azonban Máramaros me-
gyében találjuk, az 5 hold alatti kategóriából.

A tárgyalt év folyamán összesen 19 703 hold birtokot osztottak ki, legnagyobb-
részt (97%-ban) mezőgazdasági ingatlant. A juttatottak széles skálán mozogtak, 
az egyéni juttatások mellett megtaláljuk az egyházakat is, továbbá községeket 
és egyéb intézményeket. Legnagyobbrészt családi, egyéni igények kielégítésével 
találkozunk, de jelentősek a haszonbérletbe adott ingatlanok is.

A  juttatásokból az OVSZ az  ország többi részéhez képest viszonylag kevés 
juttatásban részesült, a kolozsvári OFI számára a legtöbb súrlódást szintén ők 
okozták. A Vitézi Szék általában az EFF-nél fejtett ki nyomásgyakorlást, hogy 
a nagyobb ingatlanokat megszerezhesse. 1943 elején a főosztály vezetőjével 
folytattak zártkörű tárgyalásokat, amelyre sem az erdélyi politikai elitet nem 
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hívták meg, sem az OFI képviselőit. Ugyanakkor a valóságától elrugaszkodott 
ígéretekkel (vitézenként 30 hold, tisztenként 100 hold juttatás) folytattak Észak-
Erdélyben propagandát. Az sem volt ritka viszont, hogy az OVSZ telepítés céljá-
ra ingatlant vásárolt, így például Szolnok-Doboka megyében három községben 
300 holdat kitevő ingatlant szerzett meg.

Az állami elővásárlásokkal, valamint szabadpiaci felvásárlásokkal párhuza-
mosan a magyar állam több telepítési tervet is kidolgozott, amelyek igénybe vet-
ték a szabad kézből megvásárolt és a zsidó birtokokat egyaránt.

A telepítési törekvés elsősorban a szórványpolitikával fonódott össze. A cél-
terület javarészt a románok által többségben vagy magyarok és románok által 
keverten lakott belső-erdélyi terület volt, az elérendő célt pedig minden esetben 
az etnikai arányoknak a magyarok javára való átbillentése képezte. A korban 
még mindig divatos elmélet szerint tervek készültek a Székelyföldet a magyar Al-
földdel összekötő etnikai korridor megvalósítására, ahová elsősorban székelyeket 
telepítettek volna.

Zsidó ingatlanokat is felhasználó telepítési terv Szolnok-Doboka megyére vo-
natkozóan készült. A terv szakértői tanulmány szintjén maradt, de jó példája an-
nak, hogy milyen modellekben gondolkodtak a kormány szakértői. A tanulmány 
értelmében a „korridor” megyére eső részébe székelyeket telepítettek volna, 
az erre szükséges birtokot pedig a nagyobb magyar, az elhagyott román, román 
földreformos és végül zsidó ingatlanokból biztosították volna. A megyében ösz-
szesen 7878 holdat számláló zsidó földtulajdont használtak volna fel ilyen célra. 
Egy másik nagyobb volumenű terv a kereskedők és utászok telepítése lett volna. 
A Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium által lebonyolítandó intézkedés 

Az 1943-ban átengedésre kötelezett zsidó ingatlanok megoszlása megyék és kategóriák szerint
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5104 főt érintett volna. Az újonnan felépített Déda–Szeretfalva közötti vasútvo-
nal mentén található zsidó birtokok felhasználására vonatkozóan az EMKE  is 
készített tervet.

Kizárólag zsidó tulajdonú ingatlanra való telepítési terv Szatmár vármegyé-
ből ismeretes. A nemzetiségpolitikát előnyben részesítő birtokpolitika szempont-
jából a megye mind a korábbi román, mind magyar politikum részéről kiemelt 
figyelemben részesült. A román berendezkedés idején állami támogatással több 
román telepes falvat hoztak itt, amelyeknek jó része megürült a második bé-
csi döntés után. Ezek betelepítésére, illetve magyar tulajdonba juttatására is ké-
szültek tervek. Azt, hogy a megyét megkülönböztetett figyelemben részesítették, 
mutatja az is, hogy az OFI a zsidó birtokok összeírásakor a román földreform 
által érintett területeket (összesen 66 000 holdat), illetve az egyes települések 
nemzetiségi és vallási adatait is feltüntette. Ugyanakkor a megye területén a 
zsidó birtokokban érintett hivatalok valamelyest egymással is versengtek, így pl. 
az OFI megjegyezte, hogy a KSZ 4000 hold zsidó ingatlant érintő haszonbérleti 
ügyletének megakadályozására nem tud tenni semmit.

A zsidó ingatlanokra vonatkozó telepítési terv 1943 végén készült el. Ennek 
értelmében 12 községbe 230 családot telepítettek volna, 3308 hold területre. 
A  telepeseket átlagban 13,9 hold mezőgazdasági ingatlanban és házhelyben 
kívánták részesíteni, esetenként a román telepesek által elhagyott házakat is 
igénybe vették volna. Tényleges telepítésre viszont csak a helyi igények kielé-
gítése után került volna sor, és elsősorban a vidékről jelentkező magyarokkal 
számoltak. Ebben az esetben is a sokgyermekes családokat részesítették volna 
előnyben, az „egykés” családok számára a juttatást kifejezetten ellenezte a jelen-
tés összeállítója, arra hivatkozva, hogy a románok természetes szaporulata jóval 
nagyobb, így a kevés gyermekszámmal rendelkező magyar családok kevésbé al-
kalmasak a telepítésre.

Község Telepí-
téshez 

rendelke-
zésre álló 

k. hold

Tele-
píthető 
család

Jutta-
tandó 
birtok-

nagyság, 
k. hold

Ideigle-
nesen 
elhe-

lyezhető 
család

Épí-
tendő 

telepes 
házak

Rendel-
kezésre 

álló 
házak

Rendel-
kezésre 

álló 
tanya

Erdőd 167 12 14 3 9 3

Nagymadarász 14 1 14 1 0 1

Piskáros 102 8 13 2 11 2

Amac 84 4 16 3 4 1

Meggyes-
gombász

156 10 15 3 10 1

Nagykolcs 105 8 13 3 6 3

Szamoskóród 157 13 12 1 12 1
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téshez 
rendelke-
zésre álló 

k. hold

Tele-
píthető 
család

Jutta-
tandó 
birtok-

nagyság, 
k. hold

Ideigle-
nesen 
elhe-

lyezhető 
család

Épí-
tendő 

telepes 
házak

Rendel-
kezésre 

álló 
házak

Rendel-
kezésre 

álló 
tanya

Szamoskrassó 355 27 13 3 26 3

Szamoslippó 267 18 14 20 16 2

Szamosborhid 407 29 14 14 27 2

Szamos-
veresmart

81 6 14 2 5 1

Aranyos-
meggyes

1413 94 15 20 90 5

Összesen 3308 230 – 75 216 24 1

A Szatmár megyei zsidó birtokokra telepítendők megoszlása

Összegzés

Az előzőekben rövid kísérletet próbáltunk tenni az észak-erdélyi zsidó tulaj-
donban lévő ingatlanok helyzetének bemutatására, illetve igyekeztünk elhelyez-
ni az általánosan vett regionális birtokpolitikai gyakorlatban. A zsidó birtokok 
kérdése egyrészt szervesen beleilleszkedett a korszak antiszemita gazdaságpoli-
tikájába, valamint a háború utolsó éveiben végbement gazdasági megsemmisí-
tésbe, de ugyanígy részét képezi a nemzetiségpolitikai célokat is követő regio-
nális birtokpolitikának. A kérdés sajátosságát azonban az adja, hogy az országos 
szinten jellemző szociális és gazdasági kompenzációs és redisztribúciós gyakorla-
tot is próbálta kielégíteni, az elsődleges cél birtokpolitikai téren nem a zsidók ki-
szorítása volt, hanem a román birtokállomány leszűkítése, a földreformos földek 
visszaszerzése, illetve a szabadpiaci felvásárlások által. Mutatja ezt az is, hogy 
az általános, zárt körökben folyt birtokpolitikai vitákon a zsidó birtokok kérdése 
vagy másodlagosan, vagy egyáltalán fel sem merült, ellenben a birtokforgalom 
ellenőrzéséről, a  románok ingatlanvásárlásának a korlátozásáról vagy birtoka-
ik szabadpiaci felvásárlásának állami támogatásáról viszont igen. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni azt is, hogy annak ellenére, hogy a régióban az országos 
átlaghoz viszonyítva helyenként nagyobb arányban szerepeltek a zsidók a mező-
gazdasági ágazatokban, rendelkezésre álló földterület jóval kevesebb volt, mint 
az ország nyugati részein.

Továbbá nem elhanyagolandó a fennálló külpolitikai helyzet sem. A Románi-
ával való feszült diplomáciai viszony és a négy év alatt végighúzódó kölcsönös-
ségi retorziós gyakorlat következtében a román ingatlanokat csak kismértékben 
lehetett igénybe venni. A gondnokság alá helyezett nagyobb ingatlanok helyze-
téből igyekeztek román részről külügyi botrányt kavarni, az eladásra felkínált 
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ingatlanok pedig a négy év folyamán folyamatosan csökkentek. A nagyobb arányú 
birtokvásárlásnak a romló gazdasági helyzet és a hirtelen megugró ingatlanárak 
sem kedveztek, és sok esetben a telepítésre jelentkezőket is elbátortalanította. 
Birtokrendezésre a nagyarányú „földhiány” miatt is szükség lett volna, a román 
birtokok hiányában pedig csak a zsidó ingatlanokat lehetett úgy igénybe venni, 
hogy annak komolyabb, legalábbis külpolitikai következményei legyenek.
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Szász István Tas

Séta gyermek- és ifjúkorom 
Tisztviselőtelepének utcáin (7.)

 E nem ok nélküli és talán információgazdagsága miatt indokoltan hosszabb 
megálló után nézzük meg a városrész felső, a hegy felé kiépült utcáit, melyek a 
Györgyfalvi út, a Palocsay-kert és a Bunăziua, a Tordai út csillagvizsgáló feletti 
szakasza közt évről évre sokasodó blokkjaikkal és családi házaikkal hódították 
meg a feleki oldalt, beleértve a Békást is.

Az Attila út a Hárompüspök térben végződött (most ez kapta az Agârbiceanu 
nevet). A hetes autóbusz itt fordult balra, a Györgyfalvi út felé, de tudtommal 
régebben az Alverna irányába haladt tovább.

Akkoriban, 4-6 éves koromban csodálatom tárgya volt a három busz, melyek 
a VAV jelzést viselték (gondolom, a Városi Autóbusz Vállalat rövidítése volt ez), 
és számomra a technika csúcsait jelentették, mert először láttam olyan autó-
buszt, amelynek csapott orra volt. Két nagyobb és egy rövidebb busz érkezett 
Budapestről és szolgálta a Tisztviselőtelepet. Hacsak lehetett, a Vörösmarty és az 
Attila út találkozásánál található megálló felé kértem venni az irányt az engem 
éppen sétáltató családtaggal, és hosszasan lestem a csoda érkezését. Ha fel is 
szálltunk rá, az földöntúli öröm volt számomra.

Jóval később, a hetvenes években, a Hárompüspök téren állt az a vegyeske-
reskedés, ahol kedves barátunkon, az üzletvezetőn számonkérték, hogy a rikító 

A Hárompüspök téri boltok ma
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piros falú új üzlet és a zöld gyep közé fehér vasoszlopokra feszítette ki a fehér 
védőláncot. A helyzet orvoslása, vagyis a gyepet védő kordon átfestése után az-
tán tavaszi hóolvadáskor az oszlopok egykori színét idéző fehér hófoltok miatti 
feljelentést követően keletkeztek gondok. Át is helyezték szegényt.

A kenyérboltban a kenyérjegyek pontos összeszámolása után vehettük át a 
nekünk járó (emlékeim szerint nagyon fi nom) barna kenyeret, és ha annak dúca 
volt, azt hazáig nagy élvezettel fogyasztottam el. E  helyen volt üzletvezető a 
környék egyik legszebb asszonya, Kozákné, aki évtizedek múltán svájci „emig-
rációjából” Magyarországon látogatott meg minket. A kert napfényében készülő 
nagy üveg kovászos uborka láttán sírva fakadt. A jelenet, ha átgondoljuk, minden 
szónál többet mond. Később mi is jártunk náluk svájci otthonukban.

A Hárompüspök tér és az Attila út sarkához közel lakott Marton Lili színmű-
író, ifjúsági író és műfordító, anyám kedves barátnője egy nagy kert végében álló 
villában.

Legközelebbi barátom Sinkó Zoltán, Kolozsvár egykor kedvelt humoristája szin-
tén itt lakott, a Nagy Károly püspök (Moise Nicoară) utca 14. szám alatt. Zolival 
együtt jártunk iskolába, együtt udvaroltunk a Magyar utcában (Bld. 21 Decembrie) 
lakó Kegyes lányoknak, együtt dolgoztunk Diósadon, ahol mint magyartanár, tár-
sadalmi munkában a hiányzó felcser feladatait is ellátta, és injekciózta betegeimet, 
végigkísérte áttelepülésünk horror történetét, majd az ő expatriálásukkor hozzánk 
érkeztek meg. Aztán veszprémi utolsó – szépnek induló és szomorúan végződő – 
éveinek voltunk közeli tanúi. Ő is a korszak áldozata lett.

Sinkó bácsi, dr. Sinkó István ügyvéd, édesapám katonatársa, kalotaszegi em-
ber volt. Az ő meleg hangját is fel tudom idézni, amint a Vörösmarty utcán vagy 
az Attila úton hazafelé sietve, atyai bölcs tanácsokat osztogat, a  tisztelettudó 
ifjoncot mindenkor magázva. Zoli édesanyja, Czeglédi Emi néni, a Király utcai 

És akkori házuk, Nagy Károly Püspök utca 14. szám Sinkó Zoltán 1954-ben
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(I. I. C. Brătianu) leánygimnáziumi kortársaink ének-zene tanárnője pedig maga 
volt a szeretet. Leányügyeinket fi gyelemmel követte és maga látott el a kertjéből 
összeállított csokrokkal. Igen! Csokrokkal. Akkor ez még így működött. Kedve-
sen hadarva magyarázta el, miként viselkedjünk.

Zoli öccsével, Zebivel (dr. Sinkó István, későbbi RMDSZ-es politikus) együtt 
járt vívni. Zebi nagyobb sikerrel. Ha emlékezetem nem csal, párbajtőrben egy-
szer országos bajnok volt. Az őt sírba döntő betegség nagy veszteséget okozott az 
erdélyi magyar politikai életnek.

Utcájukban kerekedő szemekkel bámultuk a város egyik klasszikus szépségét, 
a később szomorú sorsú orvosnőt, Ginát és a nőies vonalaival hódító húgát.

Innen járt velünk egy iskolába, a volt Református Gimnáziumba Buchwald 
Péter, a ma is ismert politikus, szenátor, alispán, a Kolozsvár Társaság elnöke.

Naponta kétszer rótta megfontolt léptekkel az 
Operaház felé vezető legrövidebb Attila, vagyis 
Andrei Mureşanu utat David Ohanesian, a nagysze-
rű baritonista. S ha énekesekről beszélünk, itt lakott 
az Airizer család, ahol a kisebbik fi ú, Airizer Csaba, 
nemzetközi ismertségű basszusénekes lett. Airizer 
bácsi a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházköz-
ségnek volt presbitere.

A  városrész lakói közt több operaénekes is 
volt, hiszen a Fráter György (Măcinului) utcában 
lakott Emil Mureşan, a  Szenczi Molnár (Mocioni 
Ion) utcában az egyik Almăşan, a  Nagy Károly 
(Moise Nicoară) utcában pedig Elena Vătafu neves 
énekesnő.

A  nagyfi úk közt Maxim Kuki, a  szőke vízipó-
lós férfi szépség volt a nők nagy kedvence. Őt és a 
környéken lakó társaságát mi, kisfi úk csak távolról 
ismerhettük.

Ez utóbbi házakat nem tudtam beazonosítani.
Egyébként a „házszámvadászat” közben telefonálgatva érdekes tapasztalattal 

gyarapodtam. Közismert család kérte, hogy róluk ne emlékezzem meg e séta so-
rán, mert ez árthat nekik. Miféle fortélyos félelem izgathat még ma is? Régi vagy 
új? Mindkettőből volt részünk éppen elég.

Az idő múlásával aztán felépült a blokknegyed, ahol számos barát és ismerős 
lelt otthonra. Ha addig csak vakáció idején mentünk zsebpénzt keresni Palocsay 
kertjébe, most jó barátainkhoz sietve egyre többször vitt erre az utunk.

Blokkba költöztek a Sinkó fi úk is, de ott vett lakást Kiss Zoltán, majd Sás-
ka Pali barátunk, az EKE jeles tagja, Tárkányi Jancsi osztálytársunk, a sikeres 
bűnügyi nyomozó, osztályunk összetartásának legaktívabb munkása és a Buka-
restből hazatérő Nitsch Árpád barátom, osztálytársam, akivel egy órában szület-
tünk Kolozsváron, aki számomra ember- és újságíróként egyaránt a gerincesség 

Airizer Csaba operaénekes
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példaképe volt és marad örökre. De az együtt érettségizettekhez „visszacsatla-
kozó”, közben katonaiskolába került elemi iskolai osztálytárs, a katonamérnök-
költő Varduca Gyuri, feleségével, a  szintén örmény Azaduhi Horenian festő-
művésznővel, ugyancsak itt lakott. És élt itt még expatriálásáig Banner Zoltán 
művészettörténész, művészeti író, költő és előadóművész, a munkámban máig 
segítőkész barát, és sokan mások abban az időben, amikor elkezdődött a blokkba 
költözések sora.

Közülük csak Nitsch Árpi felesége, baráti körünk kotlósa, a  hazalátogató 
elcsángáltak örökös szállásadója, ügyeink helyi képviselője, Ilonka, Sáska Pali, 
a nagy utazó meg kiránduló, és a megözvegyült Varduca Gyuri él még itt.

Nevek, nevek, ismertek és részben ma már alig ismertek, egy immáron régi 
Kolozsvárról, akik szinte valamennyien eltűntek.

Egy-két ház erejéig átsettenkedek a Tache Ionescu (Kemény Zsigmond) utcába 
is a Györgyfalvi út túloldalán, hiszen ott lakott a 4. szám alatt népes családjá-
val Kiss Jenő költő, a Helikon titkára, a Hitel 1941 utáni főszerkesztő-helyettese, 
a Termés egyik alapítója és baráti körünk nemzettudatának folyamatos palléro-
zója, aki konyhaasztaluknál zajló, nem egyszer indulatoktól sem mentes, késő es-
tékbe nyúló beszélgetések során igazította el Zoltán fiát és barátait a magyarság 
múltbéli és jelen dolgaiban. Hogy erről történtek-e jelentések a kellő helyekre? 
Ki tudja? És érdekelhet-e? Hiszen ezt is megosztásunkra használhatja fel, aki úgy 
akarja, akinek ilyen célja van.

Jenő bácsi könyvtárában áhítattal nézegettük a Szépmíves Céh összes, ere-
deti és dedikált példányának gyűjteményét. Ezt a kincset a Céh 1990. november 
24-én történt újjáalakulásának lelkes napjaiban Kiss Jenőtől, a  megválasztott 
tiszteletbeli elnöktől mint adományt kapta meg. Jelen sorsa ismeretlen. A kezde-
ményezés 1995-ben elhalt.

Az 1. szám alatt nevelkedett Tamás Gábor, Jenő bácsi keresztfia, a világjáró 
könnyűzene-énekes, aki a magyar nyelvterületen, szórványban és diaszpórában 
egyaránt ismert és igényelt szolgálója a szülőföld iránti nosztalgia zenés ápolá-
sának. Határainkat alig meghaladva lakott unokatestvére, Szilágyi Enikő, a ma 
Párizsban és Belgiumban élő, de hazajáró színművésznő és csodálatos sanzon-
énekesnő. Édesapja a Magyar Opera ismert szólistája volt.

A 3. szám alatt lakó Ionel Pantea énekessel Budapesten találkoztam mint a 
Magyar Operaház énekesével és tanárával. Ő is áttelepült. 5. szám alatti szom-
szédja volt Fodor Pál, a későbbi stockholm–budapesti vállalkozó, aki akkoriban 
a város vendéglátóipari életének volt egyik ismert alakja mint szállodaigazgató. 
A  ma Leányfalun működő Hitel múzeumom anyagának megmentésében nagy 
segítségemre volt.

S ha már tiltott határátlépést követtem el, említsem meg a közeli Bajza (Aron 
Densuşianu) utca 23. szám alatt lakó Wittlinger Margitot is, aki a Kolozsvári Ma-
gyar Opera nagyszerű díszlettervezője volt.

Innen a Hárompüspök tér felé a Ferenc József püspök (Barbu Delavrancea) ut-
cán haladva lakott a kolozsvári társasági életben mindenütt felbukkanó „Bátyus”, 
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városszerte ismert kortársunk, 
akit ma már Horák József ve-
gyész egyetemi tanárként is-
mernek Kolozsváron.

Mellettük pedig – magyar 
feleségével – George Sbârcea, 
a  Szép város Kolozsvár című 
könyv írója, a Kolozsvári him-
nuszként énekelt, a  Dónát úti 
orgonákat megörökítő dal szer-
zője, melynek választott és örö-
kös előadója a tőle alig pár száz 
méterre lakó, már említett Ta-
más Gábor volt és maradt. Kon-
certjein nem engedik le a színpadról, ha ezt nem hallgathatják meg. Úgy tudom, 
ez a ház az Apponyi (Budai Deleanu) utca sarkán volt.

Az Apponyi utca 37. szám alatt lakott dr. Văleanu Linzmayer Erzsébet közked-
velt gyermekgyógyásznő, aki a helyi tévé adásában kedves történeteket mesélt a 
Tisztviselőtelepről. Tőle tudhattuk meg, hogy mellettük lakott Berde Mária, és 
itt írta a Hajnal emberei című könyvét.

Sétánknak a Hárompüspök tér utáni egyenes folytatása a Káldy György 
(Amoş Frâncu) utca. Pontosan nem sikerült azonosítanom, de valahol itt lakott a 
világhírre jutott Károlyi Béla és felesége, a román és amerikai olimpiai bajnokok 
sorát felnevelő edzőpáros, akik, úgy hírlik, az Egyesült Államokban mostanában 
zárták be „edzőfarmjukat” a tőlük teljesen független #metoo őrület hullámainak 
következ ményeként.

Itt volt a Pleşa család közismert tisztítóüzeme, a másik oldalon pedig a 24. 
szám alatt Mesztic Jánosék háza. Jancsi bácsi apám gyermekkori barátja, ka-
tonatársa, a Kolozsvári Magyar 
Opera csellistája, gyakran vitt 
magával opera-előadásokra, és 
természetes volt, hogy onnan 
gyalogosan a késő esti város-
on keresztül együtt sétáltunk 
haza. Ikerlányai, Ani és Franci, 
kisgyermekkori zsúrjaim állan-
dó vendégei, nálam nagyobbak 
voltak. 1954-ben végeztek a 
Marosvásárhelyi Orvosi Egye-
temen, amikor én még csak 
kezdtem. Franci még él, ha jól 
tudom, Kaposváron.

A Sbârcea-ház

A Pleșa-ház ma, a Káldy György utca 6. szám
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Az ő házukban lakott Dunky 
Kató néni, tánctanárnőm, a hí-
res fotográfus fi úk testvére. Kí-
sértésben vagyok újabb szomo-
rú végkicsengésű promenádra 
invitálni az olvasót, és kissé 
kitágítani földrajzi kereteimet, 
mert egy sokkal szélesebb körö-
ket érintő történethez vezetett 
el az a pillanat, amikor Kató 
néni táncpartneremül Varga 
Katit, Dankanits Ádám későbbi 
feleségét, a tragikus sorsú gra-
fi kust, egy jórészt ugyancsak 

tragikus sorsot megélt nagy társaság központi alakját választotta. A náluk na-
ponta megforduló társaságunkból görög tragédiába illő események öltek meg so-
kakat. Földrengés, furcsa, gyanús autóbaleset, váratlan betegség, öngyilkosságok 
mellett a nagyvilágban való szétszórattatás is ritkította sorainkat. Ma már a több 
mint kéttucatnyi akkori fi atalból csak öten-hatan élünk. Közöttük rajtam kívül 
Bodor Ádám, a Guzner testvérek és Jára Egon. Valamennyien idegenben.

Visszatérve a Káldy György utcába, megérkezünk egy kis parkhoz, melyet az 
én időmben egyszerűen csak Kispark vagy Părculeţ néven emlegettek, és élette-
rünk fontos része volt.

Az itt nem egyszer rongylabdával folyó labdarúgó-mérkőzések egyhangúságát 
oldotta, ha a Barcsay utcából bőrlabdájával átjött Florin Piersic. Ennek megfelelő 
tekintélynek örvendett.

Innen halad a hegy felé a Goethe (Predeal) utca, valamint a Mikszáth Kálmán 
utca, és végződött akkoriban a Bunezoá (Bunăziua) szabad földjeiben, síparadicso-
munkban, gyíkok és változatos növények világában, ahol naponta kóboroltunk, 
hiszen percekre volt lakásunktól. Nevét állítólag onnan kapta, hogy itt léptek a 
városba a Felekről érkező tejesemberek, és így köszöntötték az itt lakókat.

A Goethe utcában lakott most talán a 10-es számú sarokházban dr. Erszényes 
Sámuel, a  jó nevű ügyvéd és felesége, gyermektelen házaspár, nehéz időkben 
gyámolítóim. Nem sokkal felettük, a 19. szám alatt pedig egy idő után felbukkant 
kedves és máig hűséges osztálytársam és barátom, Tóth Wessely László geológus, 
aki a maga idejében (ahogy mondják, fénykorában) a város nyüzsgő életének 
ismert alakja volt. A szemben levő oldalon viszont Kolozsvár leghíresebb vegy-
tisztítással foglalkozó családjának, a Zink családnak háza állt.

Mint azt előbb már jeleztem, a Békást is a Tisztviselőtelep részeként tárgyal-
juk. A  városnak ez a része főleg hóstáti tulajdonban volt, de egyben a feleki 
görgetegekben gazdag Békás-patak menti közkedvelt kirándulóhely volt. Aztán 
a város terjeszkedése nyomán elkezdődött ennek a területnek is a beépítése. Ma 
már sűrűn lakott utcák vannak ott. A múltat kutatva azonban feltétlenül meg kell 

A Káldy György utca 24. szám, a Meszticz család és 
Dunky Kató lakhelye



2021–2022
MÁJUS454

TI
SZ

TV
IS

EL
Ő

TE
LE

P 

emlékeznünk az Alvernáról. 1929–30-ban a ferences Trefán Lénárd atya vette 
meg hóstátiaktól a több mint 3 hektáros gyümölcsöst. A rendházat és templomot 
1930-ban fel is avatták. Búcsújáróhelynek is szánták. A  terveket Moll Elemér 
készítette, a templom freskóit Szopós Sándor festette. A világháborút követően 
aztán a rendet felszámolták, és az Agronómusok háza lett belőle. A tulajdonvi-
szony értesülésem szerint még nem rendeződött. Tudtommal a „négy év” alatt a 
hetes busz odáig járt. Jelenleg az épület a Bükkfa (Fagului) utcában van, ott, ahol 
az Alverna utca beletorkollik.

Innen fordulunk vissza a séta végén, hogy képzeletben megpihenjünk a Vulcan 
utca 13. egykori parkjának kivágott ősfenyői alatt álló valaha volt padok egyi-
kén, és összegezzük tapasztalatainkat. Az alig több mint 100 esztendős városrész 
– amennyiben információim hitelesek – az egyik legkedveltebb lakóterület. Itt 
házat tulajdonolni státusszimbólumnak számít. Rövid történetéből a korai kez-
deteket gyors fejlődéssel megtoldó Trianon utáni terjeszkedés, a Brâncoveanu-
stílusú villák sokaságának megjelenése az egyik jellemző. A második világhábo-
rú után a villák rekvirált lakásaiban megsokszorozódott a lakók száma. A közös 
konyha, közös fürdőszoba sok ház esetében vált megszokottá. Aztán lassan, fo-
kozatosan kezdett letisztulni a helyzet, s a tulajdonosi réteg is cserélődött. Ki-
öregedés, megfi zethetetlen fenntartási költségek, de nagyon sokszor a magyar 
tulajdonos expatriálása volt az ok. Aztán az 1989 utáni „státusszimbólummá 

A kispark ma
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válás” évtizedeiben minden talpalatnyi helyet beépítettek. A  kertek majdnem 
teljesen eltűntek, és szűkös zöld területek maradtak csak a házak körül. Az ut-
cák aszfaltburkolatot kaptak, és megindult egy határait feszegető terjeszkedés a 
hegy felé. Egészében véve mégis megőrzött valamit eredeti hangulatából, ben-
sőségességéből, annyit, amennyi minden villanegyed sajátja. De  legalább nem 
vált blokknegyeddé, csak az a része, ami addig nem is tartozott igazán hozzá. 
Az újonnan foglalt hegyi területek ma kissé kaotikus képet mutatnak, de ma-
gukban hordják a rendeződés lehetőségét. Arra sétálva, több mint negyven év 
után sem érzem magam idegennek, de az különös, hogy ismerős arcot nem látok, 
s nem kell sűrű üdvözlések közben haladni az akaratomtól függetlenül eltulajdo-
nított szülőházam, elveszített – soha nem felejthető – kolozsvári múltam legfon-
tosabb színhelye felé.

Sokak laktak még ebben a negyedben, most csak hirtelenjében motozgattam 
emlékezetem kopó tárházában egy kurta, néhány órás séta folyamán. Nagy örö-
mömre szolgálna, ha minél többen egészítenék ki a történeteket. Így e városrész 
nagyjából 125 éves múltjának ma már árnyalakjait érdemük szerint éleszthet-
nénk fel az egyre megújuló nemzedékek számára. Természetesen kolozsvári ma-
gyar múltunkra való különös tekintettel. Bár alig egy és egynegyed százados a 
Tisztviselőtelep, mégsem egyszerű erről írni. Azok, akik itt éltek, s akiknek em-
léke éppen ezekben az években hanyatlik a Házsongárd vagy valamely világrész 
ismeretlen temetőjének hantjai alá, egy egészen más Kolozsvár építői, életerős 
vagy meggyötört lakói voltak. Történeteik már csak a kövekben élhetnek tovább, 
vagy az ilyen és ehhez hasonló séták résztvevőiben – ha ők is úgy akarják.

A múltat végképp eltörölni sok okból, számos céllal és sokféleképpen lehet. 
Ez a séta gyarló kísérlet volt arra, hogy visszahozzam egy korszak jórészt már 
árnyalakjainak emlékét a maradék emlékezők számára.

A megidézett városrész azelőtt még a Farkasok utcájába besettenkedő orda-
sok és a Hazen garden gyümölcsfáinak zsenge kérgét rágcsáló nyulak élettere 
lehetett. Ezután érkeztek ide azok a „telepesek”, akik – tisztviselők és mások – 
kialakították a Tisztviselőtelep máig változó arculatát, s akik azt továbbfejlesztve 
mára csak ilyen és ehhez hasonló emlékezések lapjain köszönhetnek vissza a ha-
sonló sorstól menekülni képtelen és egyre gyorsabban múlttá váló jelennek.

Ha erre jár a mai kolozsvári vagy Kolozsvárra látogató régebbi lakos, egy pad-
ra letelepedve adózzon emléküknek bár egy rövidke „andante”, esetleg „molto 
spiritoso” hangulatú promenáddal. Azután a történelmi karmester egy váratlan 
„fortissimót” követően leinti eme prózai zenekart.

Én viszont megköszönöm türelmüket, és további önálló sétákra biztatom önö-
ket, e hosszúra nyúlt s mégis rövid emlékezés kiegészítésére.



2021–2022
MÁJUS456

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK Lukács József

150 évvel ezelőtt alapították a kolozsvári 
magyar tannyelvű egyetemet

A  kolozsvári egyetem meg-
alapítását egy szinte 350 éven 
át tartó próbálkozássorozat 
előzte meg. Az  1530-as évek-
ben a szebeni domonkos kolos-
torban kellett volna megalakul-
nia egy studium generalenak, de 
ezt a reformáció meghiúsította. 
Az 1560-as években János Zsig-
mond fejedelem Szászsebesre 
tervezett protestáns egyetemet, 
de meghalt, még mielőtt létre-
hozhatta volna. 1581-ben Bá-
thory István fejedelem és len-
gyel király utasítására kezdték 
el a kolozsvári jezsuita kollégi-
umban a felsőfokú oktatásnak 
számító bölcsészet tanítását. Ha ennek az intézménynek lett volna legalább húsz 
összefüggő nyugodt éve, lehetett volna belőle Erdély katolikus egyeteme. De az 
unitárius többségű városban uralkodói akarattal plántált intézménynek nem volt 
sem nyugodt, sem hosszú élete. Miután a jezsuitákat többször is elűzték a vá-
rosból, 1606-ban az országból is kitiltották őket. 1622 után Bethlen Gábor ala-
pított református főiskolát Gyulafehérváron, tudós professzorokat is hívott, de 
meghalt, és tervét utódai nem viselték szívükön. A kollégiuma maradékát aztán 
öreg Apaff y Mihály mentette át Enyedre. 1653-ban Apáczai Csere János, aki 
már nagyon jól érezte Erdély elmaradottságát, készített egy tervet egy szerény 
egyetem felállítására, melyet Barcsay Ákos fejedelem támogatásáról biztosított. 
De „ez ország akkor a törökök, tatárok által elpusztíttatott, ő is meghalt, Bartsai 
Ákos is megöletett, s a jó igyekezet füstbe ment” – írta le tömören Bod Péter e 
terv utóéletét. A katolikusok 1698-ban újraindították a kolozsvári jezsuita akadé-
miát, mely a következő évtizedekben egyetemként működött, tudományos címe-
ket is adományozott végzőseinek. Mária Terézia éveken át próbált közvetíteni az 
erdélyi felekezetek között, hogy létre tudjon hozni egy felekezetközi egyetemet, 
de nem rajta múlt, hogy nem sikerült. Továbbfejlesztette tehát a jezsuita akadé-
miát, és azt pár év alatt bölcsészeti, katolikus teológia, jogi és orvosi karokkal 

Berde Áron és Brassai Sámuel, a Kolozsvári 
Magyar Királyi Tudomány-Egyetem első rektora és 

prorektora. Vasárnapi Újság, XIX, 52/1872.
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rendelkező egyetemmé bővítette. A  királynő halála után ezt az intézményt a 
fi a és a következő uralkodók előbb királyi líceum, utóbb középiskola szintjére 
degradálták. A Mária Terézia alapította egyetemből autonóm felsőfokú tanintéz-
ményként maradt meg Kolozsváron a Királyi Jogakadémia és az Orvos-sebészeti 
Intézet.

A kolozsvári egyetem alapításának története 1867-ig, az osztrák–magyar ki-
egyezésig nyúlik vissza. A létrejött felelős magyar kormány vallás- és közokta-
tásügyi minisztere, báró Eötvös József 1868. február 8-án felkérte az említett két 
kolozsvári felsőoktatási intézményt, hogy fogalmazzák meg véleményüket egy 
Kolozsváron alapítandó egyetemmel kapcsolatban. Ennek alapján 1870. április 
7-én törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé. Eötvös József halála késlel-
tette a tervet, de szerencsére a következő miniszter, Pauler Gyula is szívén viselte 
a kolozsvári egyetem ügyét. Közbenjárására az uralkodó már 1872. május 29-én 
beleegyezett, hogy még a törvénytervezet parlamenti megvitatása és elfogadása 
előtt, és annak utólagos beleegyezésével megtegyék az előintézkedéseket, hogy 
az intézményt már az 1872/73-as tanévben megnyithassák. 1872. június 11-én 
Kolozsvárra látogatott Lónyai Menyhért miniszterelnök Pauler Gyula közokta-
tásügyi és Tisza Lajos közlekedésügyi miniszterek társaságában. Ez alkalommal 

Bontják az egyetem első főépületét. 1893 körül készült kép. BBTE, Egyetemtörténeti Múzeum
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A mintegy 120 jelentkezőből kiválasztott 34 rendes és 5 rendkívüli egyetemi 
tanár kinevezését 1872. szeptember 29-én hagyta jóvá az uralkodó.

1872. szeptember 4-én fogadta el Magyarország országgyűlése, és október 
12-én szentesítette Ferenc József király az 1872. évi XIX. és XX. törvényeket. 
Az első megalapította a kolozsvári egyetemet, a második az intézmény anyagi 
alapjairól gondoskodott. A tanárok eskütétele és az egyetemi hatóságok megala-
kulása 1872. október 19-én történt, gróf Mikó Imre miniszteri biztos elnöklete 
alatt (a mostani Báthory-líceum dísztermében). Az első rektor beiktatására és az 
első egyetemi év megnyitására 1872. október 19-én került sor. Az akkor 26 000 
lakosú Kolozsvár egyetemi város lett.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetemet négy karral (fakultással) 
tervezték. Szó volt arról, hogy politechnikumot, vagyis műszaki kart is alapíta-
nak, de belátták, hogy a pesti Műegyetem számára sem lehet elég képzett tanárt 
biztosítani. A rangsor szerint az első a jog- és államtudományi kar volt, második 
az orvosi, a harmadik a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar, negyedik a 
matematikai és természettudományi kar. E két utóbbi karhoz csatolva alapították 
meg a gimnáziumi tanárképző főiskolát. A sorrend azért fontos, mert ennek alap-
ján választották évente az új rektort. E négy karból álló szerkezet változatlanul 
megmaradt addig, míg az intézmény Kolozsváron működhetett.

A jog- és államtudományi karra kapott kinevezést Berde Áron (az első rek-
tor), Concha Győző, Csíky Viktor, Farkas Lajos, Groisz Gusztáv, Haller Károly, 
Jeney Viktor, Kolosváry Sándor, Korbuly Imre, óváry Kelemen, Plósz Sándor, 

Az egyetem 1902-ben befejezett új főépülete a Farkas utcában. Emlékkönyv, 1903
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Vályi Gábor. Az orvosi karra Ajtai K. Sándor, Brandt József, Czifra Ferencz, Fo-
dor József, Genersich Antal, Machik Béla, Maizner János, Mina János, Plósz Pál, 
Schulek Vilmos, Török Aurél. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar első 
tanári karába kapott kinevezést Felméri Lajos, Finály Henrik, Hóman Ottó, Imre 
Sándor, Ladányi Gedeon, Meltzl Hugó, Szabó Károly, Szamossy János, Szász Béla 
és Gregoriu Silași/Szilasy Gergely, a matematikai és természettani karra pedig 
Abt Antal, Brassai Sámuel (az első prorektor), Entz Géza, Fleischer Antal, Kanitz 
Ágost, Koch Antal és Martin Lajos.

Az  egyetem első évtizedét a rendkívül szerény körülmények jellemezték. 
Mintha a hatóságok látni szerették volna, mennyi élet van benne, érdemes-e 
pénzt költeni rá. Költségvetése elegendő volt az intézmény fenntartásához, de 
bővítésére csupán gondolni lehetett. Felvetődött, hogy léte versenyhelyzetet fog 
teremteni. Szó sem volt erről. Tanárai, ha tehették, átmentek a pesti egyetemre. 
1874-ben maga a rektor mondott le és költözött Pestre.

A fejlődést a diákok számának növekedése mutatja. Az 1872/73-as első tan-
évben 258 diák iratkozott be. Tíz év után (1882/83-ban) a diákok száma 456-ra, 
húsz év után (1892/93-ban) 624-re emelkedett. Nem állt a rendelkezésre elegen-
dő ingatlan. A városban ott volt a Gubernium akkor hozzávetőlegesen 150 éves, 
1867 után üresen álló székhelye. Ez lett az egyetem fő épülete. De nem volt elég. 
Használta tehát a katolikus gimnázium (ma a Báthory) épületét is, az orvosi kar 
pedig a Karolina Országos Kórház helyiségeit. Támadások is érték az intézményt. 
A jogi kar végzőseinek különösen nagy száma miatt a budapesti körökben „távol-
keleti diplomagyárként” emlegették.

Az egyetem orvosi karának épületei. Emlékkönyv, 1903



2021–2022
MÁJUS460

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK

Az  egyetem 1881-ben kapta meg az engedélyt, hogy felvegye az uralkodó 
nevét. Ekkor lett hivatalosan Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudomány-
egyetem, és ekkor kezdődött el a minőségi változás. A magyar állam hatalmas 
összegeket költött a kolozsvári egyetemre. Ekkor emelték a karok szükséglete-
inek megfelelő épületeket. A leglátványosabb a Farkas utcai hatalmas központi 
épület, mely ma is Kolozsvár egyik emblematikus objektuma. Az orvosi kar, va-
lamint az egyetemi intézménnyé változtatott Karolina kórház részére több mint 
húsz nagyméretű kórházépület készült. Külön méltatást érdemel az egyetemi 
könyvtár, mely akkor a legkorszerűbb volt az országban. A diákok száma az első 
világháború előtti években már meghaladta az évi 2300 főt. Számukra épültek a 
Menza és a Tanítók háza név alatt ismert bentlakások.

Ha a rendelkezésre álló szerény keretek között a legfontosabb érdemét szeret-
nénk kiemelni az 1872-ben alapított kolozsvári egyetemnek, azt kell kihangsú-
lyoznunk, hogy rendkívül nagy hiányt töltött be. Az első egyetemi év közgyűlésén 
a frissen megválasztott rektor, Berde Áron úgy fogalmazott, hogy „a kolozsvári 
egyetemre elodázhatatlan szükség volt”, mivel „kevés olyan ország van, ahol 
olyan nagy a tudománytalan emberek száma, mint Magyarországon”. Az akkori 
magyar hatóságok egyetemalapítását úgy is lehet értelmezni, mint egy ajándékot 
a kiegyezés után a főváros címét elvesztett Kolozsvárnak. De ez túl egyszerű érv. 
A 19. században Erdélynek egész régiói voltak, ahol az analfabéták aránya elérte 
a 80 százalékot. Még a század végén is hozzávetőlegesen 10 000 lakosra jutott 

Az egyetem alapításának allegóriája a főépület homlokzatán. Emlékkönyv, 1903
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egy orvos. A felekezetek felsőfokú tanintézetei biztosították a papok, lelkészek 
utánpótlását, a különböző (kolozsvári, nagyszebeni, nagyváradi, máramarosszi-
geti) jogakadémiák a jogászképzést, de aki más tudományokat szeretett volna 
tanulni, azok a pesti vagy külföldi egyetemekre voltak kénytelenek járni. Nem 
volt az országban sem elég tanító, sem elég középiskolai tanár.

1871-ben, a kolozsvári egyetem alapítása előtti évben látott napvilágot A ko-
lozsvári egyetem mint kultúrai szükséglet című tanulmány, melyet akár politikai 
állásfoglalásnak is tekinthetünk. A kötet Mátrai Ernő pesti hírlapíró neve alatt 
jelent meg, de a mű előszavában található utalás szerint Brassai Sámuel elmés 
és kritikus megjegyzései irányították fi gyelmét Erdély „nemismert, balul ismert 
kultúrviszonyaira”. Tehát a kis kötet az akkori Erdély legnagyobb tekintélyű tu-
dósának véleményét örökítette meg. Olyan megállapítások olvashatók benne, 
mint például az, hogy „Magyarországon a második egyetem kultúrszükséglet”. 
Hiszen amikor a több mint 14 milliós Magyarországon egyetlen egyetem léte-
zett, a pesti, a hasonló népességi számot mutató Poroszországnak hét, de még a 
négymilliós Romániának és a valamivel több mint egymilliós Görögországnak is 
két egyeteme volt. A második magyarországi egyetem Erdélyben és Kolozsváron 
kellett legyen, mert ott volt rá a legnagyobb szükség.

Az említett kötetben statisztikai adatokkal volt felvázolva „Erdély tanügyének 
miseriája”. Erdélynek akkor hozzávetőlegesen 2 millió lakosa volt. 110 000 szava-
zati joggal rendelkező állampolgára közül csupán 1421 volt értelmiségi (1,29%). 

Az egyetem nagyterme. Emlékkönyv, 1903
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(4,97%). A  tartomány 2273 helységéből 349-nek (15,3%) egyáltalán nem volt 
iskolája. Erdély 356 062 tanköteles gyermeke közül csupán 151 074 járt iskolába, 
tehát kevesebb mint a fele. Az iskolába járók közül az 1860–1870 közötti évtized-
ben középiskolai tanulmányokig jutott összesen 64 894 tanuló, ebből érettségi 
vizsgát tett 4053. Tehát átlagban évi 405 érettségiző. Ennyi diákra számíthatott 
az új kolozsvári egyetem.

Nem arról volt szó, hogy Erdélyben nem volt iskola. Volt, és évszázados ha-
gyományokkal rendelkezett. De az, ami volt, a 19. században már nem volt elég. 
Nem lehetett pár millió embert és tízezer négyzetkilométeres tartományt ír-
ni-olvasni nem tudó emberek százezreivel, orvosi ellátás, korszerű ipar nélkül 
hagyni. Égető szükség volt szakemberekre. Az 1872-ben létrehozott kolozsvári 
egyetem meghatározó módon járult hozzá az erdélyi társadalom kulturális és 
tudományos fejlődéséhez.

A Kolozsvári Ferenc József Egyetem négy fakultására az 1872 és 1919 közötti 
47 tanévre 51 152 személy iratkozott be. Ha ezt a számot elosztjuk 4-gyel, ahány 
évet tartott átlagban a képzés, 12 788 lehetséges végzőst kapunk. 1941-ben úgy 
becsülték, hogy az egyetem 1919-ig hozzávetőlegesen 10 000 diplomát adott ki. 
Ez lenne tehát a megközelítő száma azoknak a jogászoknak, orvosoknak, gyógy-
szerészeknek, filológusoknak, történészeknek, matematikusoknak, fizikusoknak, 
biológusoknak, vegyészeknek és más, itt most nem említett szakembereknek, 
akikkel a kolozsvári egyetem elsősorban az erdélyi társadalmat segítette, hiszen 
a diákok legnagyobb része erdélyi volt.

Az egyetem történetének és értékelésének különösen érzékeny részét jelen-
ti a nemzetiségi kérdés. A magyarországi nemzetiségi törvénynek a tannyelvre 
vonatkozó cikkelyei kimondták, hogy létezhet anyanyelvi képzés addig, amíg 
a magasabb akadémiai képzés kezdődik. Az országban az egyetemen az okta-
tási nyelv csak a magyar lehetett. Tehát a kolozsvári egyetemen a tartomány 
lakosságának kétharmadát adó románok és németek (szászok) nem tanulhattak 
anyanyelvükön.

A kolozsvári egyetem mint kultúrai szükséglet szerzője markáns véleményt fo-
galmazott meg e tekintetben. Mivel feltételezzük, hogy a szöveget megfogalmazó 
pesti hírlapíró kevésbé lehetett érzékeny erre a kérdésre, mint Brassai Sámuel, 
az anyanyelven történő oktatás egyik legfontosabb kezdeményezője és pártoló-
ja, valószínűsíthetjük, hogy e gondolatok is tőle származnak. Ha a tudomány a 
lényeg, akkor a tannyelvnek azon nemzetiség fiaihoz kell alkalmazkodnia, akik 
számára a tudományt terjesztő intézményt létrehozták. A nemzeti kultúra szol-
gálatába álló egyetemnek alkalmazkodnia kellene a nemzeti kultúra sajátos igé-
nyeihez. S csak akkor felel meg a művelődés életszükségleteinek, ha tekintetbe 
veszi az ország sajátos életviszonyait. E kényes nemzetiségi kérdés megoldására 
azt javasolta, hogy a felállítandó kolozsvári egyetemen minden olyan tantárgy, 
melyből államvizsgázni lehet, legyen előadva nemcsak magyarul, hanem néme-
tül és románul is, e nyelveket megfelelően beszélő tanárok által.
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A kolozsvári egyetem alapítása pillanatától kezdve felmutathatott volna egy 
józan megoldást a nemzetiségi kérdésben. Különösen jól jött volna, mivel „a köl-
csönös delírium nationale miatt” Erdély népei nem ismerték egymást. És itt nem 
arról volt szó, hogy az állam nyelvét ismerni kell, hanem arról, hogy lehet-e 
tanulni anyanyelven. A Ferenc József Tudományegyetemen megmutatták, hogy 
nem. A román és német katedrák előadásait is magyarul kellett tartani. E „de-
lírium” miatt a tanulni vágyó erdélyi román fiatalok nagy része inkább a pesti, 
bécsi, németországi, esetleg a bukaresti vagy a jászvásári egyetemre iratkozott 
be, mint a kolozsvárira. A  szász fiatalok pár kivételtől eltekintve német egye-
temeken tanultak. Tanulmányaik befejeztével mindkét nemzet fiai a magyarok 
iránti megvetéssel, sőt gyűlölettel tértek haza, mert ők sem voltak mentesek az 
említett „delíriumtól”.

Ezzel magyarázható, hogy a kolozsvári egyetem hallgatói között az első vi-
lágháború kitörése előtti utolsó tanévben (1913/14-ben) a román diákok aránya 
csupán 14,49% volt a jogi karon, 17,71% az orvosin, 3,47% a gyógyszerészetin, 
6,34% a bölcsész-, nyelv- és történettudomány karon és 10,34% a matematika és 
természettudományok karán, miközben a románok aránya Erdély lakosságának 
56-57%-át tette ki.

1872-ben megteremtődött az a modell, amelyet 1919 után ugyanolyan elvek 
szerint alkalmazni lehetett. Csak akkor már a magyarok rovására…

Gergely Balázs gyűjteményéből
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Május 18-án Márkos András
(1919–1972) szobrászművész 
emlékét idézzük halála 50. év-

fordulója alkalmából. Kolozsvárt szüle-
tett, s  az Unitárius Kollégiumban Tóth 
István tanítványa lett. Bukarestben és 
Budapesten végzi főiskolai tanulmánya-
it. Tanári pályáját Székelykeresztúron 
kezdi, majd 1951-től a kolozsvári Kép-
zőművészeti Középiskolában folytatja. 
Az 1960-as években fedezi fel a műkő 
és színezett cement művészi használatá-
nak lehetőségeit, portrékat mintáz, bal-
ladákat jelenít meg. Két Petőfi -szobra 
Székelykeresztúron látható. Művészeti-
esztétikai írásai jelentek meg. Benczédi 
Sándor faragta szoborportrés sírban pi-
hen a Kertek parcellában.

Májusra tesszük Gyergyai Mihály
(1747–1828) 275. születési évforduló-
ját, ugyanis az egykori lelkész nem jelölte meg a napot és a hónapot az anya-
könyvben. A Kissolymosról Kolozsvárra telepedő Gyergyai Pál második házas-
ságából született. Édesanyja korábban Wissováti András lengyel unitárius pap 
felesége volt. Féltestvérétől tanulja meg az aranyműves mesterséget, 1768-ban 
szabadul fel. 1767–68-ból való ötvös-mintarajzkönyvét megőrizte a család, s be-
adta az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményébe. Ez a 18. század ipartörténe-
tének egyik jeles dokumentumává vált. Anyai örökségként neki jutott a főtéri 
Piacsoron (keleti oldal) a Gyergyai-ház, ott volt műhelye is. Beválasztották az 
unitárius egyházközség konzisztorai közé, rá hárult a régi kollégiumépület felhú-
zásához a pénzügyi keret biztosítása. A városvezetésben centumpáterként, majd 
osztoztatóbíróként vett részt. 81 éves korában érte a halál, a  családi kriptába 
temették, az I. C parcellába. Sírhelyét az 1970-es években felszámolták.

Gaal György
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Szőcs Géza

A léghajó

Gyere velem – ha egy napon így szólnék hozzád,
   s ahogy ezt mondanám
,,afféle róka-képpel”, ahogy ezt mondaná anyám,
s felöltőmet felöltve, összeráncolnám homlokom,

tudom, te így felelnél: ,,… óriás barátom, mon ami,
   mon amour, mon âme, mon Góliátom,
hallom a halak léptét a vízben
   s látom a madarak beszédét…”
,,– Én onnan föntről Mongóliát is látom” – így válaszolnék.

Akkorhát elrepülnénk.
És odafönt, a Mongol Fivérek léghajóján,
   ,,felhős a homlokod”,
így aggódnál majd a felhők között.
De én elővennék egy kendőt
   és a felhőket magamról letörölve
mutogatnék neked és magyaráznék
   a kosár korlátjára dőlve.
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Múltból építkezve
Példaértékű terv a kolozsvári Farkas utca átalakítására

Az erdélyi városok építészeti fejlődése, az első világháborútól kezdve egészen 
a század végéig, számos, az  emlékezetpolitikai fordulatokat hűen tükröző vál-
tozáson ment keresztül. A  háborúk okozta változások, az  azt követő új politi-
kai rendszer, majd a rendszerváltás utáni időszak beavatkozásai nagymértékben 
megváltoztatták a városok folytonosságon alapuló, organikus fejlődését. Kivált-
képp megfi gyelhetőek eme változások és építészeti vonatkozásaik, ha a köztere-
ket vizsgáljuk. Az eltűnt vagy áthelyezett köztéri alkotások, a terek funkcionális 
átalakulásai, napjaink városfejlesztésének és térhasználatának új megközelítései 
az épületállomány változásánál jelentősebben és gyorsabban határozzák meg egy 
publikus városi tér és környezetének kapcsolatát. Ezek a változások számos erdélyi 
város köztereinek példáján keresztül megfi gyelhetők, melyek komplexitásukból, 
kulturális értékeikből és a hozzájuk köthető kollektív emlékezetből eredően jelen-
tősnek és bizonyos értelemben a régióra jellemzőnek, tipikusnak mondhatók.

Ebben a komplex épített környezetben a MOSSFERN és MVAA építészirodák 
munkatársainak terve egy olyan különleges megújulást ígér, mely érzékenyen 
foglalja magába a Farkas utca történelmi értékeit, és az érzékelés különlegesen 
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széles spektrumát használva igyekszik újrafogalmazni Kolozsvárnak ezt a meg-
határozó történeti közterét. A kolozsvári Farkas utca övezetének megújítására 
kiírt pályázatra 2018-ban került sor, melyen a MOSSFERN és MVAA irodák pá-
lyaművét hirdették ki győztesnek. A pályázat elsődleges célja nem egyszerűen 
az utca átadása a járókelők számára, hanem az itt található építészeti és kultu-
rális értékek fi gyelembevételével egy olyan építészeti beavatkozás létrehozása, 
mely kellő gondossággal reagál a hely komplexitására, az itt található barokk, 
neoklasszicista, modernista és brutalista építészeti örökségre. A  tervezők által 
készített pályaműben a múlt megismerése azonban nem csak a tér használatá-
nak megértésében játszott szerepet. Az idők során létrejött értékek elemzésével 
és tervbe való integrálásával egy olyan építészeti minőség létrehozására töre-
kedtek, mely méltán válhat példájává további erdélyi közterek átalakításának. 
Egy furcsa görbe, egy burkolatváltás, egy csobogó kút – mind olyan új elemei 
egy térnek, melyek tervezetten készülnek és jelentéssel bírnak. Az ilyen, elsőre 
talán alig észrevehető változások tehetik majd egyedivé és jelentésében sűrűvé a 
Farkas utca arculatát. A beépítés tágassága, a fokozatosan szűkülő utcaszélesség, 
az út végén lévő, gótikus stílusban épült református templom, a Szabók bástyája, 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem timpanonját díszítő Mayer Ede-szobroknak a 
Botanikus kertbe való áthelyezése, a Báthory István Elméleti líceum építésénél 
felhasznált kolozsmonostori templom kövei, a volt Farkas utcai színház – mely-
ben Jászai Mari Gertrudis szerepét játszotta egykor – mind olyan rétegei és törté-
netei a múltnak, melyek nem maradhatnak fi gyelmen kívül egy köztér átépítése 
során.
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Hogy többet megtudjak a készülő átalakításról, felkerestem Macalik Arnold 
építészt, aki elmondta, hogy az építészeti beavatkozás részletei a legnagyobb 
léptéktől a legkisebb léptékig konzekvensen végiggondoltak, és a tervezés folya-
mán nemcsak az elemek megjelenését, hanem azoknak a teljes körű érzékelést 
érintő vetületét (hallás, tapintás, szaglás) és azok jelentésre gyakorolt hatását is 
fi gyelembe vették. De haladjunk a legnagyobb lépték felől a legkisebb részlete-
kig. Amit először észreveszünk majd, az a burkolat méretének változása: az Egye-
tem utcában nagyobb, míg a Farkas utcában kisebb méretű burkolatot terveztek. 
A Farkas utcában nagyobb méretű elemeket csak az épületek bejáratánál, illetve 
a romkert bejáratainál láthatunk majd újra. Ez a gesztus, mely az épületek és por-
ták reprezentatív jellegét hivatott hangsúlyozni, számos helyen megfi gyelhető, 
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ám leginkább meghatározó módon a Szent Mihály-templom bejárata előtt. Ez a 
szemlélet, mely szerint azonos karakterű helyzetekben az építészeti eszközök 
hasonlóan, a  hely sajátosságaihoz igazodva viselkednek, nélkülözhetetlen egy 
egységes, a jelentéseit értelmezhetőnek engedő városkép kialakításában. Szintén 
nagyléptékű és erőteljes tájépítészeti gesztus a Farkas utcai templom előtti zöld-
övezet kialakítása. Ez a beavatkozás a gótikus építészet vertikális arányait hang-
súlyozza. A templom tömege és mérete távolról nem válik felfedezhetővé, csak 
a fák alól kiérve érzékeljük egyszerre nagyságát. Így a templom homlokzatának 
közelről történő feltárulása miatt a templomot magasabbnak érzékelhetjük.

Egy további sajátosság, mely az utca karakterét, bár alig észrevehetően, de 
erősen meghatározza, az az utca szintje és ejtése. A Farkas utca magassága és 
ejtése az utóbbi évszázadokban nem változott sokat. Ezen tulajdonságát a ter-
vezők külön építészeti értékként kezelték, mivel hosszirányban megőrizte azt a 
fi nom lejtést, ami a régi utcák kialakítását jellemezte, mellyel a vizet a várfalon 
kívülre vezették. Egyik karakteres elemét, az utcák középső vízgyűjtő árka felé 
történő ejtést az idők során átalakították. Az autók eltávolításával és sétálóutcá-
vá alakításával viszont megszűnik a szélekre történő vízterelés szükségessége, 
és visszaállítható a jellegzetes 19. század előtti utca képét meghatározó fi nom és 
gyengéd lejtéskép.

Az Egyetem utcában kialakult méltatlan állapot megszüntetésére a jelenlegi 
parkolót teresítik, és visszaállítják a Mária fogadalmi oszlopot, mely jelenleg a 
Szentpéteri templom mögött található. A fogadalmi szobor visszaállítása az al-
kotást, melyet még 1744-ben Kornis Antal főkormányszéki tanácsos és felesége 
emeltetett a pestisjárvány elmúltakor, a tér legfontosabb elemévé teszi. Központi 
szerepének hangsúlyozása érdekében vizuálisan is összekapcsolják a téren talál-
ható régi portákat a fogadalmi szoborral és így a portákat egymással is. Az Egye-
tem utca kültéri városi szalonként való értelmezésével és a Mária fogadalmi 
oszlop központi elemként való elhelyezésével a tér tehát formailag és tartalmilag 
egyaránt jelentős változáson megy keresztül.
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Ami a növényzetet illeti, a Farkas utca tovább gazdagodik. Nem csak a temp-
lom előtti teresedés népesül be, hanem további hársfákkal is színesedik a tér, 
melynek virágzása egy újabb kellemes réteggel járul hozzá a megújuló atmoszfé-
rához. Ezen felül a Mária fogadalmi oszlop körül Gingko fákat terveznek elhe-
lyezni, mely amellett, hogy az egyik legősibb növényfaj a földön, a harmónia és 
életerő jelképeként is ismert. Az új fák ültetése mellett azonban a régi fák nagy 
részét megtartják. Jelentősebb cserére csak az Egyetem téren kerül sor, hogy a 
Mária fogadalmi oszlopot kihangsúlyozva jobban érvényesüljenek a teret megha-
tározó barokk homlokzatok.
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A nagyobb részletek után a beszélgetés során kitértünk azokra az apró be-
avatkozásokra, melyek jelentős hatást gyakorolnak egy tér hangulatának és at-
moszférájának érzékelésében. Az egyik ilyen elem az utca egykori hangzásvilá-
gának sajátossága, melyet több ponton is szeretnének visszahozni. A madarak 
és ezáltal a madárének visszacsábítása a térre tudatos tervezői döntésként jött 
létre. Ezt a világítás alacsonyabbra helyezésével szeretnék elérni, mivel a jelen-
legi villanyoszlop magasabbról világítja meg éjszaka a fák lombját, ami miatt 
a madarak kevésbé fészkelnek az itt lévő lombokon. Egy másik tervezett audi-
tív térélmény a templom előtt kialakuló csöpögő víz hangja. A víz nyilvánvaló 
szimbolikus szereppel rendelkezik a keresztény kultúrában. Vallási értelemben a 
megkeresztelkedés, beavatás, megtisztulás folyamatában van szerepe, így ezzel a 
gesztussal tovább erősödne a templom és terének szakrális jellege. További fon-
tos hangzó elem a templom előtti jelentős felületű döngölt földre visszaváltott, 
várostérben lévő terület okozta lágy lépéshang, mely a térnek egy kellemes kert 
jelleget kölcsönöz, ezzel segítve a templom körüli csendes és nyugodt történeti 
légkör megteremtését, illetve a templom körüli romkert és templom előtti tér 
kapcsolatának kialakítását.

Emlékhelyek szempontjából a Farkas utca az átépítéssel tovább bővül. Egy 
új emlékhely létesül az egyetem nagy személyiségei, oktatói számára, melyet 
az épület főbejárata előtt, a burkolatba írva helyeznek el. Mivel az egyetem mű-
ködése során számtalanszor történt nagyobb változás, mint például az egyetem 
vezetőségének 1919-es távozása, a  felsorolásban nagyobb helyek jelölik majd 
egy-egy időszak kezdetét és végét. Az építészeti elgondolás szerint ez a felirat 
visszafogottan jelenik majd meg a burkolatban, hogy ne karakteres hangsúly-
ként, hanem az utca részeként éljen tovább a térrel.

A tervezett köztérmegújítás eszközei tehát a tér múltban gyökerező rétegeit 
nem didaktikus módon, hanem részletképzésekben, apró gesztusokban, olyan 
szimbolikus eszközök használatával igyekszik láthatóvá, észlelhetővé, átélhe-
tővé tenni, melyek teljesen részévé válnak környezetüknek. Öncélú építésze-
ti megoldások helyett a kortárs építészet szerepét a korok közötti párbeszéd 
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váltásokkal oldották fel a kialakult építészeti problémákat. A Farkas utca átala-
kítása, a gondos tervezői munkának, az értékek felismerésének és megőrzésének 
köszönhetően, méltó módon teszi majd újra hétköznapjaink részévé Kolozsvár 
sokrétű és gazdag kulturális örökségét.
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Az online testnevelés-oktatás hatása 
a diákok testi-lelki fejlődésére

A klasszikus fizika egyik alaptörvénye, a  tehetetlenség törvénye kimondja, 
hogy egy nyugalmi helyzetben lévő test mindaddig megtartja nyugalmi állapo-
tát, amíg egy külső erő nem hat rá. A diákok esetében ez az erő lehet az iskola, 
a tanár, a szülő vagy maga a belső motivációs erő. Az online oktatás ezt az erőt 
semmisítette meg.

Egy olyan periódus vette kezdetét egy évvel ezelőtt, amire senki nem volt 
felkészülve. Ha visszaemlékszünk az első fenyegető hírekre, valljuk be őszintén, 
bizony nem igazán hittük, hogy az életünk ennyire meg fog változni.

2020 áprilisában indult el az iskolák teljes bezárása és az oktatás online tér-
ben való folytatása. Nemhogy a diákok, de a tanárok sem voltak felkészülve 
erre a hirtelen változásra. A megválaszolatlan kérdések egyre csak gyűltek, és a 
folyamatos vállvonogatás szinte teljes reménytelenségbe hajszolta az embereket. 
Természetesen idővel kezdett minden kivilágosodni, és megkaptuk a megfelelő 
útbaigazítást és oktatási tervet. Az online gyűlések és halomnyi e-mail a pos-
tafiókban mindennapossá váltak, akárcsak a számítógép előtt való üldögélés. 
Nemcsak a tanárok, de a diákok számára is.

Visszatekintve az elmúlt egy évre, biztosan állíthatom, hogy szinte semmi-
lyen pozitív hozadékát nem látom az online oktatásnak. Talán csak a családdal 
töltött idő mennyisége és az alvási idő kitolása említhetők pozitívumként.

A testnevelés oktatása ókori történet, mely napjainkig tart kisebb-nagyobb vál-
toztatásokkal. Míg az ókorban a testnevelés célja a katonai teljesítmény növelése 
volt, ma már inkább a preventív, azaz az egészségmegőrző és betegségmegelőző 
cél dominál. E  cél eléréséhez a testnevelés-oktatás folyamatossága és rendsze-
ressége elengedhetetlen. Országunkban előkészítő osztálytól 8. osztályig heti két 
50 perces testnevelésórán vesznek részt a diákok, melyből legalább 10 perc órán-
ként elúszik az öltözéssel. A 9–12. osztályos tanulók pedig (meghökkentő) heti egy 
50 perces órában vesznek részt testnevelésórán. Az egészségmegőrző testmozgás 
nem válhat a mindennapjaink részévé, ha gyerekként csupán heti kétszer találko-
zunk vele. A testnevelésóra célja pedig pontosan ez lenne: kialakítani a diákban 
a mozgás iránti szeretetet, melyet egész életében beilleszthet saját életstílusába. 
Az online oktatással ezen órák száma gyakorlatilag zéróra, időtartamuk pedig 
40 percre csökkent. Véleményem szerint a monitor előtti ugrálás és a lakásban 
való sprintek semmilyen formában nem nevezhetők testnevelésórának.

Bevallom, az online oktatás elindításakor nagyon pozitívan és motiváltan áll-
tam a helyzethez. Igyekeztem minél több ötletet gyűjteni ahhoz, hogy a gyerekek 
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minél jobban érezhessék magukat, és ne fásuljanak bele az otthonülésbe. Úgy 
éreztem, végre itt az alkalom, hogy a testnevelést mindennapos tevékenységgé 
tegyem azáltal, hogy napi szinten küldtem a gyerekeknek néhány egyszerű, ott-
hon végezhető testgyakorlatot. A gyakorlatok elvégzéséről videóanyagot kértem 
vissza, melyeket egytől egyik kiértékeltem és javítottam. A gyerekek motiváltak 
voltak, és tetszett nekik a folyamat. Ám még mielőtt jobban belelendülhettünk 
volna, megérkeztek a tanügyminisztériumi megszorítások is: a diáktól nem kér-
hetünk semmilyen kép- vagy videóanyagot, a diák nem tornázhat otthon, csak 
szülői felügyelettel, a diákoknak csak annyi anyagot küldjünk egy héten, ahány 
órája van az órarendben… stb.

Innentől kezdve, betartva az új szabályokat, a testnevelés-oktatás elveszítette 
szinte minden értékét az online térben.

Az  online testnevelés-oktatás hatását igen nehéz konkrét adatokkal leírni, 
hiszen tudomásom szerint nem készült semmilyen tudományos kutatás ezen a te-
rületen. Ugyanakkor a megfi gyelések és vélemények adhatnak némi képet arról, 
hogy a digitális távoktatásban folytatott testnevelés milyen változásokat idézhe-
tett elő.

A tornaórák leginkább abban különböznek a többi tantárgytól, hogy a diák 
fi zikai szempontból lehet igazán aktív. Az iskola udvarán vagy a tornateremben a 
diákok nem a padban ülnek, hanem mozognak, az osztálytársaikkal kooperálnak, 
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miközben fizikai, szellemi, érzelmi és szociális területen is fejlődnek. A csapat-
szellem, a csapatmunka, a versenydrukk, az együttműködés és a fair play talán 
azok az összetevők, amelyek a leginkább hiányoznak az online térből. Mivel ezek 
a jelenségek az ember szociális viselkedését fejlesztik, ennek kimaradása hosszú 
távon az egyén elszigetelődését és introvertáltságát erősítik.

A 2020/2021-es tanév második félévét az elemis és végzős osztályokkal sike-
rült fizikai formában elkezdeni. Visszatérni az iskolába, találkozni a gyerekekkel, 
kollégákkal, iskolai személyzettel – az elmúlt év talán legfelemelőbb eseménye 
volt. Ám mégsem volt minden az igazi.

A szigorú szabályok nem is voltak olyan elviselhetetlenek, mint az a különös 
csend, ami az iskola falaiba bepréselte magát. A diákok több mint fele visszatért, 
de a levegőben mégis mozdulatlanná váltak a gyerekzajok. Felismerni a mélysé-
ges szakadékot normalitás és valóság között mindannyiunk számára fájdalmas 
tapasztalat volt.

Ha fel kellene sorolnom három jelenséget, amit az online oktatás után meg-
figyeltem a nagyobb korosztályú gyerekeknél, azok az apátia, a bizonytalanság 
és demotiváltság lennének. A kisebb korosztály esetében mondhatni szerencsénk 
van, hiszen ők sokkal rugalmasabbak, és példaértékűen képesek alkalmazkod-
ni a váratlan helyzetekhez. A  kicsik a valódi öröm és felszabadultság érzését 
sugározták, ám velük ellentétben a nagyobb korosztály az igazi csalódottság és 
érdekvesztés jeleit mutatták. A korosztályok közötti viselkedésbeli különbséget 
leginkább a realitásérzés fejlettségével magyarázhatjuk. Tanárokként kötelező 
feladatunk ennek jobbá tétele.

Kevesen gondolnak bele, de világunkat sajnos nemcsak a Covid rombolja napi 
szinten, hanem egy másik világjárvány is, ami nem más, mint a mozgásszegény 
életmód által kialakult elhízás. Az egészségtelen táplálkozás nagymértékben hoz-
zásegíti a gyerekeket az elhízáshoz. A szénsavas üdítőitalok, a gyorsételek, chip-
sek, édességek és az egyéb nassolnivalók gyakori fogyasztása egyenes utat jelent 
nemcsak a gyerek-, de a felnőttkori súlyproblémákhoz is. A vírushelyzet miatt a 
gyerekek akár napi 7-8 órát is a számítógép előtt töltenek, így természetes moz-
gásigényük drasztikusan lecsökken. Ha összeadjuk az egészségtelen táplálkozást 
a mozgásszegény életmóddal, megkérdőjelezhetetlen az elhízás veszélye.

A gyerekek nem igazán tudják, mik azok a lassan felszívódó szénhidrátok, vagy 
hogy miért van szüksége a bélflórának rostban gazdag élelmiszerre. A helyes és 
kiegyensúlyozott táplálkozás alapjai elsősorban a családban sajátíthatók el.

Összegezve, az online oktatás igen nagy gátat állít a gyermek harmonikus 
testi-lelki fejlődése elé. Mivel nem tudjuk, mikor térhetünk vissza a normális ok-
tatási rendszerbe, a legtöbbet azzal tehetünk, ha megpróbáljuk a legjobbat kihoz-
ni a jelen helyzetből. Az egészséges életmód hosszú távú kialakítása okvetlenül 
igényli a kiegyensúlyozott táplálkozást és a tudatos, rendszeres testmozgást.

Emlékezzünk a tehetetlenség törvényére, és legyünk mi magunk az az erő, 
amely képes kimozdítani minket ebből az állapotból!
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A kopott zongora 
In memoriam Demény Attila

Régen történt, tán igaz sem volt. Évekkel 
ezelőtt egy sepsiszentgyörgyi füstös kis bár-
ban egy ütött-kopott zongora árválkodott az 
egyik sarokban. Ki tudja, milyen megfontolás-
ból került oda, kissé le volt már hangolódva, 
látszott, hallatszott, hogy rendeltetése inkább 
a szemnek szólt, mintsem a zenekedvelők fü-
lének, pusztán dísznek csöppent a kocsmába. 
Csakhogy egy vérbeli zongoraművésznek a 
hangszer az hangszer, akkor is, ha belepte a 
por, lekopott róla a festék, és inkább nyeke-
reg, mint zenél. Szinte nem is rendeltünk még, 
és Attila azonnal leült elibe. Aztán halkan 
megszólalt a Nagy utazás, a Sose halunk meg 
című fi lm betétdala. A  kocsma elcsendesült, 
mindenki tátott szájjal hallgatta a rögtönzött 
koncertet. A jelen lévő vendégek egy kis lelki 
terápiát kaptak ingyen Attilától.

Sose halunk meg – lüktet néha az ember fülében a lehetetlen kijelentés…
ó, dehogynem. És a legfájdalmasabb, hogy éppen akkor, amikor talán nem is 

a halál foglalkoztat bennünket igazán. Hiszen bármilyen beteg is volt az utóbbi 
években Attila, amikor utoljára beszéltünk, tervekről, álmokról mesélt, alig egy 
éve még lelkesen előszót írt közös operaigazgató barátunkról szóló kötetembe. 
Szerettem volna személyesen felkeresni – mai napig közel laktunk egymáshoz –, 
ám a járványügyi helyzet ezt nem engedte meg. Nem tudtam, hogy soha többet 
nem látom…

Ismeretségünk nem a füstös szentgyörgyi éjszakából származott. Sőt, oda is 
úgy kerültünk együtt, hogy Budapesten, egy közös ismerősünknél futottak ösz-
sze útjaink, és Attila akkor vetette fel, hirtelen ötlettől vezérelve, hogy jó lenne, 
ha vele mennék a székelyföldi városba, ahol egy általa szervezett rendezvényen 
felolvashatnám egyik erre a célra készült írásomat. Örömmel tettem eleget a fel-
kérésnek, hisz amúgy is ritkán jártam akkoriban haza, Sepsiszentgyörgyöt pedig 
egyáltalán nem ismertem. Attilát viszont igen…

Évtizedekig laktunk ugyanazon a környéken, akár iskolába mentem, akár ké-
sőbb a munkahelyemre, naponta elmentem házuk előtt. Nagyobb volt nálam pár 
évvel, ezért inkább én ismertem őt, mintsem Attila ismert volna engem. Igaz, 
sokáig csak annyit tudtam én is róla, hogy ő Piroska néni, édesanyám egykori 

Demény Attila (1955–2021)
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zenetanárának a fia. Talán még fociztunk közös csapatban a grundon, vagy szán-
kóztunk is együtt a hosszú és meredek Cserei utcában – bár erre sem vennék 
mérget. Hiszen az a hét-nyolc év, ami elválasztott minket, egy bizonyos korban 
sokat számít, egy 18-19 éves kamasznak már egészen más a társasága és az ér-
deklődési köre, mint egy 12 éves kölöknek. De a nagy számok szabálya szerint, 
a  sok-sok nyár és tél, ami elkísérte ugyanazon a környéken töltött gyerek- és 
kamaszéveinket, biztos, hogy legalább egyszer együtt rúgtuk a labdát a parkban, 
vagy alkalomadtán egyszerre siklottunk le a szánnal.

Jóval később, a 89-es zűrzavar évében a Buszmegálló című előadást tűzte mű-
sorára a kolozsvári színház. Bátor tett volt a teátrum részéről, és Attila nem-
csak zeneszerzője volt a darabnak, hanem „néma zongoristaként” fel is tűnt ben-
ne. Lenyűgöző volt. Attila fiatal volt még és erős, puszta jelenléte betöltötte a 
színpadot.

Aztán még később kezdődtek a bajok. De betegségében (és tán magányában 
is) alkotóember maradt. „Ahogy az ember minden nap kinyit egy könyvet, és el-
olvas két mondatot, néha többet is, én is így vagyok: megszoktam, hogy előttem 
a kottalap, és ha ez nem történik meg, hiányérzetem van. Lelkiismeret-furdalá-
som van, hogy aznap nem dolgoztam. Pedig sokszor az ember elgondolkodik, 
érdemes-e végezni ezt az egészet. De a szokások azért nagyban befolyásolják az 
embert” – mondta alig egy éve, amikor interjút készítettem vele. Attila tényleg 
az az ember volt, akinek a zene volt az élete…

Halálhírére előttem azonnal az a szentgyörgyi este és a füstös kocsma jelent 
meg lelki szemeim előtt. Mint egy film. Akár egy néma mementó. A rozoga zon-
gorát biztos kidobták már abból a bizonyos bárból. De annak a napnak emléke, 
Attila huncut mosolya, a hangszerből magasba szálló dallam, a halkan dúdolt 
szöveg mindig bennem fog élni.

Az 1955. március 2-án Kolozsváron született Demény Attila tartalmas zenei 
pályát futott be. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán 1979-ben 
végzett zongora és zeneszerzés szakon, majd 1987-ben a bukaresti Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán operarendezői képesítést szerzett. Sepsiszentgyörgyön 
karmester, a nagyszebeni filharmóniánál zongoraszólista volt. 1988-tól a kolozs-
vári Állami Magyar Opera rendezője, majd főrendezője. 1993 óta a Romániai 
Magyar Zenetársaság elnöke, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének tagja. Zon-
goristaként több mint 300 egyéni szóló-, kamara- és zenekari estje volt. Számos 
színházi kísérőzenét szerzett, és több színházi produkció zenei vezetője volt. 
Szimfonikus hangversenyeket és opera-előadásokat vezényelt. Több mint húsz 
opera rendezője. 2001-ben Nádasdy Kálmán-díjat vehetett át a Magyar Kultu-
rális Örökség Minisztériumától. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével, 2020-ban Erkel-díjjal tüntették ki.

Nánó Csaba
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Szénafüvek–Morgó–Tekintő

Ez alkalommal kincses városunk egy különleges helyszínére 
látogatunk el, amely jelentős természeti értékei ellenére sajnos 
nem részesül kellő fi gyelemben, és a város vezetőségének in-
gerküszöbét sem éri el védelmének felkarolása. A Kolozsvári 
Szénafüvek Természetvédelmi Terület jellegzetes felszíni formá-
iról, a koporsóknak nevezett suvadásairól (földcsuszamlásairól) és változatos sztyeppei 
növényzetéről híres, hajdanán 1287 különböző növényfaját írták le, mára viszont nagy-
részt elvadult, bokros növényzet jellemzi és illegális legeltetések veszélyének van kitéve. 
Ajtay Ferenc Kolozsvár környékének kirándulóhelyei című könyvében részletes leírást 
olvashatunk a hely geomorfológiai és ökológiai jellegzetességeiről. Mivel április végén és 
május elején a leglátványosabb a növényzet, ebben az időszakban ajánlott ellátogatni 
a rezervátum területére. A  Szénafüvek mellett túránk két magaslati pontot is érint, 
a Morgót és a Tekintőt, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a környékre. Tartalmas 
kirándulást kívánunk nektek!

Túránk kiindulópontja az Írisz-telepi Auchantól közelíthető meg a Szénafüvek, 
majd a Giuseppe Verdi utcán keresztül, egy makadámúton haladva. Nyomvona-
lunk alapján megkeressük az autóparkolásra alkalmas helyet (1), majd elindulunk 
a Szénafüvek lakótelep irányába. Már messziről feltűnik előttünk a Nagykopor-
sónak nevezett látványos suvadás, amely a természetvédelmi terület felett őrkö-

dik. Kb. 850 m után a településen elha-
ladunk egy kút mellett (2), amelynek 
vize iható, itt feltölthetjük kulacsainkat, 
majd 1,2 km megtétele után áthaladunk 
az Elővölgyi-patak hídján (3), megpil-
lantunk egy információs táblát a Széna-
füvekről, majd jobbra térünk. Nagyjából 
920 m után útelágazáshoz érünk, ahol 
a jobb oldali utat választjuk, nemsokára 
pedig elhaladunk egy leágazás mellett, 
amely a temetőhöz vezet. Fél km után 
elérjük a Bakamál (Bocomaia) tanya-
részt (4), ahol eltérünk balra, és elindu-

lunk a koporsók irányába. Előre Fejérd (Feiurdeni) és Telekfarka (Câmpenești) 
felé lehetne menni. Még 250 m, és elérkezünk a természetvédelmi terület hatá-
rához, ahol megpillantjuk magunk előtt a koporsóknak nevezett hupákat, felszí-
ni kiemelkedéseket, amelyek az agyagos és homokos talajréteg váltakozásának 
következtében jönnek létre, hiszen az agyagos talaj miatt a rétegek lesuvadnak 
a lejtő irányába, és dombsorozatokat hoznak létre. A mélyedésekben, hepékben 

Nagykoporsó, a Szénafüvek 
leglátványosabb suvadása
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helyenként tavak alakulnak ki, így 450 m után, az ösvény és a koporsók között 
elhaladunk egy állandó nádas mellett, ahol még vadkacsákkal is találkozhatunk, 
ha szerencsénk van. Továbbhaladva kisebb, ideiglenes tavak mellett is elsétálunk, 
ahol törpe sást is láthatunk. Hamarosan következik egy sűrűbb bozóttal benőtt 
szakasz, ahol nyomvonal nélkül nehéz lenne tájékozódni, helyenként szinte átha-
tolhatatlan a növényzet, de ne hátráljunk meg, mert rövid időn belül kiérünk a 
Nagykoporsó közelébe. A természetvédelmi terület legnagyobb suvadását jobbról 
fogjuk megkerülni, így az északi, sűrű növényzettel benőtt oldala mellett hala-
dunk el, viszont ha szeretnénk a látványosabb déli, kopár, meredek oldalát is 
megtekinteni, érdemes egy kis kitérőt tennünk, mielőtt elhagyjuk a természet-
védelmi területet. Miután kiérünk a makadámútra (5), eltérünk jobbra, felfele 
a Morgó-csúcs irányába. Nagyjából 1,1 km után útelágazáshoz érünk (6), ahol 
jobbra a Harmadvölgy felé lehet menni, mi viszont eltérünk balra és a gerincúton 
haladunk. Nyílt terepen gyalogolunk a szántóföldek között vezető úton, míg 2 km 
után el nem érünk túránk következő fontos állomására, a Morgó-csúcsra (636 m) 
(7). Itt megpihenhetünk a mesterségesen létrehozott kis csúcson, elfogyaszthatjuk 
tízórainkat, és közben gyönyörködhetünk a panorámában. Nagyon tiszta időben a 
Cibles és a Radnai magaslatait is megpillanthatjuk a horizonton.

Innen elindulunk a völgy felé, mezei úton, majd 1,5 km után kiérünk a műútra 
(8), és balra térünk a Kolozsvárról a Fejérdi fogadók, illetve Fejérd felé vezető úton 
(DJ 109V). Közel 540 m után elsétálunk az M37-es busz megállója mellett, majd 
550 m múlva feltérünk jobbra egy mezei útra (9), amely felkanyarog a Kajántó-hegy 
gerincére. 330 m után a szekérút elágazik, mi pedig a bal oldali ágon haladunk 
tovább, 240 m-t követően pedig ismét útelágazáshoz érünk, ahol egy út letér balra, 
mi viszont előre haladunk tovább. Közel 500 m után kiérünk egy széles földútra a 
gerincen (10), ahol balra térünk, majd meg is pillantjuk magunk előtt a mesterséges 
kis csúcsot. A völgyben láthatjuk Kajántó házait, majd közel 590 m után felérünk 
a Tekintő-csúcsra (636 m) (11), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Szénafüvekre és 
kincses városunkra. Ráadásként egy lövészárokban is bújócskázhatunk.

Rövid pihenő és energiakészleteink feltöltése után folytatjuk utunkat, majd 777 
m gyaloglást követően leérünk az aszfaltútra (12), amelyen átkelünk, és a Szent 
György-hegy gerincén haladunk tovább. 1,7 km után legnagyobb meglepetésünkre 
egy cseresznyés mellett haladunk el, ahol nyáridőben megtölthetjük gyomrunkat az 
ízletes gyümölccsel. Innen szintén 1,7 km-t kell megtennünk, útközben végig gyö-
nyörködve Kolozsvár látképében, míg meg nem érkezünk túránk végpontjához, le-
parkolt autóinkhoz. Ha tetszett az útvonal, legközelebb kerékpárral is megtehetjük, 
hiszen a természetvédelmi területet leszámítva az út végig tökéletesen járható.

Túralejárás dátuma: 2021. június 26.
Időjárás, terep: napos idő, száraz terep
Útvonal hossza: 17,2 km
Teljes menetidő: 6 óra 43 perc
Mozgásidő: 4 óra 06 perc

Túravezető: Kiss János
Teljes szintemelkedés: 392 m
Teljes szintereszkedés: 392 m
Minimális tszfm.: 419 m
Maximális tszfm.: 637 m
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Bardírozás

Ezzel az eljárással elkerülhetjük a különböző húsok kiszáradását, és ízükön 
is javíthatunk, ha szalonnalapokkal fedjük be vagy tekerjük körbe őket. A sütő-
edény szalonnával való kibélelését is bardírozásnak nevezzük. Hidegtálak ked-
velt elemei például a bardírozott májdarabok.

Baconbe csavart csirkemell- és cukkinicsíkok

Finom vendégváró falatokat tehetünk az asztalra egy egyszerű praktikával. 
Csíkozzuk fel a csirkemellet és a cukkinit azonos méretű darabokra. A húst sóz-
zuk, borsozzuk, majd összefogva a cukkinivel csavarjuk körbe egy vékony bacon-
szelettel. Süthetjük őket grillen vagy serpenyőben, átforgatva minden oldaluk-
ra pár percig. Kínálhatjuk körettel, egyszerű barna mártással vagy hidegtálon 
egyéb fi nomság közé illesztve.

Albert Bea
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Válogasd külön a betűket alak-
juk, színük szerint, és alkoss 
belőlük meseszereplő-neveket.
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Menj végig 
a labirintuson, 

és közben 
olvasd össze 

az érintett 
betűket. 

Ugye ismered a csigafi ú  
és a katicalány törté-
neteit? Hányat tudsz 
felsorolni a barátaik 

közül? Segítünk! Bartos 
Erika meséiben legköze-

lebbi barátaik: a mé-
hecske, a krumplibogár, 
a szarvas bogár, a szita-

kötőlány, a lepkelány, a 
szöcskelány és a tücsök. 

Bálint Ágnes alkotta 
az Esti Mese maciját 
és sok kedves rajz-
fi lmhőst. Ha tudod a 
két kismalac és a ku-
tya nevét, könnyen 
megfejted az alábbi 
rejtvényt!
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„Hibáztatom az akkori román vezetőséget is, miért forszírozta az esküt, a tisztviselők szívesen 
maradtak volna tovább. Fogadalmat is tettek volna, hogy kötelességüket híven teljesítik, kár volt 
a közigazgatás érdekében beugratni őket, hacsak az nem volt a terv, hogy minél több erdélyi ma-
gyar menjen innen ki, és így siettessék Erdély elrománosítását. Helyes politika volt ez? ...” (Gya-
lui Farkas: Emlékirataim; az idézet folytatása: vízsz. 1., függ. 15., függ. 33., függ. 1.)

VÍZSZINTES: 11. Hullámtö-
rő gát 12. Olyan (irodalom) 
13. Hatalom jelzője lehet 14. 
A mondat egyik alkotóele-
me 15. Szakmát, mestersé-
get elsajátította 17. Bírói pa-
lást 19. Epekedni kezd! 20. 
tésztaét el-szelet! 21. Főne-
mesi cím, a márki megfele-
lője 23. Megkevert máj! 25. 
Izomkötő szalag 26. Elekt-
ronikus zenét játszó olasz 
együttes 28. Valamely hang-
tól számított harmadik hang 
30. Olimpiai bajnok ke-
nus volt (Tibor) 32. Bad … 
(ausztriai üdülőhely) 34. 
Saját személyem 35. Edin-
burgh lakója 37. Jemen fő-
városának nemzetközileg 
használt névalakja 39. Kis 
hadihajó 41. Favágás után 
a földben megmaradó kilát-
szó rész 42. Kissé megpattan! 
44. Üres kád! 45. Japán elektronikai óriáscég 
47. Cselekvésre buzdít 49. Rumcseppek! 51. 
Nem olyan, hanem … 53. Izraeli város, itt 
nőtt fel Jézus Krisztus

FÜGGŐLEGES: 2. Királyi pálca 3. Kar-
jával szeretettel át-átfog 4. Vonaton van! 
5. Én, nekem (francia) 6. Budapesti egye-
tem 7. Ilyen állat a juh 8. Kissé butuska! 
9. … ház (elfogytak a jegyek az előadásra) 
10. A Sas csillagkép legfényesebb csillaga 

16. Tagadást kifejező szó 18. Szándékosan 
kárt okozol 22. Görög betű 24. Érzés, esz-
me, hangulat valakit eltölt 27. Kettévágott 
citrom! 29. Civil vagy politikai szervezet 
vezetője lehet 31. … France (francia író) 
36. A germán mitológia főistene 38. Ro-
mán András 40. Becézett Sándor 41. Ha-
laknak zsákmányul ejtése 43. Rosszabbá 
tesz 46. Szinte nyer! 48. Párosan átbámul! 
50. …szó (epilógus) 52. Indulatszó 54. Er-
dő közepe! 
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Szerda Álmos, Tünde 
Szt. Jusztiniusz 
Nemzetközi gyermeknap

Tünde – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a tündér szóból.

1

2 Csütörtök Anita, Annamária, Csilla, Etele, 
Kármen 
Szt. Marcellinusz és Szt. Péter

Kármen – héber–spanyol eredetű; 
jelentése: kert.

2

3 Péntek Cecília, Klotild 
Lwanga Szt. Károly és 
vértanútársai

Cecília – latin eredetű; jelentése: 
a Caecilius nemzetséghez tartozó.

3

4 Szombat Bulcsú, Ildikó, Kerény 
Szt. Quiriniusz 
Nemzeti összetartozás napja

Kerény – latin eredetű; jelentése: 
lándzsás.

4

5 Vasárnap Angéla, Fatima, Ferdinánd, Kund 
Szt. Bonifác 
Pünkösdvasárnap. A Szentlélek 
eljövetele

Fatima – 1. arab eredetű; jelen-
tése: (ismeretlen), Mohamed 
legfiatalabb leányának neve; 
2. portugál eredetű; jelentése: 
egy portugál község neve.

5

6 Hétfő Délia, Norbert, Szabolcs 
Szt. Norbert 
Pünkösdhétfő

Norbert – német eredetű; jelenté-
se: északi fény. 
Délia – görög eredetű; jelentése: 
Artemis istennő mellékneve, aki 
Délosz szigetén született.

6

7 Kedd Arianna, Grácia, Levente, Róbert, 
Szabolcs

Arianna – az Ariadné olasz for-
mája. 
Grácia – latin eredetű; jelentése: 
szeretetreméltóság, kegy. 
Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 165 éve az Unitárius Egyház főtanácsi ülésén id. Fe-
kete Pál bejelentette, hogy a Házsongárdi temetőben 
megvásárolt egy sírkertet, amelyet családi síroknak és 
az egyháznak papok, tanárok és diákok temetkezési 
helyéül szánt (utóbb Fekete-kertként emlegetik ezt a 
területet).

8 Szerda Helga, Medárd 
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelenté-
se: hatalmas + erős.

8 Ha Medárdkor esik, akkor 
negyven napon át bőséges 
részünk lesz csapadékban.

9 Csütörtök Annabella, Annamária, Előd, 
Félix 
Szt. Efrém

Annabella – 1. az Anna és a Szi-
billa vegyülése; 2. az Amábel skót 
módosulata.

9

10 Péntek Diána, Gréta, Margit 
Szt. Margit

Gréta – a Margaréta, Margit önál-
lósult becézője. 
Margit – görög eredetű; jelentése: 
gyöngy. 

10 465 éve a tordai országgyűlés kérésére a kiskorú fia 
nevében Erdélyt kormányzó Izabella királyné elhatá-
rozta, hogy Kolozsváron a domonkosok kolostorában 
iskola létesüljön.

Nedves, esős időt várj,  
mert Margit mindig 
bepisál.

11 Szombat Barna, Barnabás 
Szt. Barnabás apostol

Barnabás – arámi–héber eredetű; 
jelentése: a vigasztalás fia.

11
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Szabolcs
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Grácia – latin eredetű; jelentése: 
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Róbert – német eredetű; jelentése: 
fényes hírnév.

7 165 éve az Unitárius Egyház főtanácsi ülésén id. Fe-
kete Pál bejelentette, hogy a Házsongárdi temetőben 
megvásárolt egy sírkertet, amelyet családi síroknak és 
az egyháznak papok, tanárok és diákok temetkezési 
helyéül szánt (utóbb Fekete-kertként emlegetik ezt a 
területet).

8 Szerda Helga, Medárd 
Prágai Szt. Ágnes

Medárd – német eredetű; jelenté-
se: hatalmas + erős.

8 Ha Medárdkor esik, akkor 
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részünk lesz csapadékban.
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billa vegyülése; 2. az Amábel skót 
módosulata.

9

10 Péntek Diána, Gréta, Margit 
Szt. Margit

Gréta – a Margaréta, Margit önál-
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10 465 éve a tordai országgyűlés kérésére a kiskorú fia 
nevében Erdélyt kormányzó Izabella királyné elhatá-
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

12 Vasárnap Adelaida, János, Józsa, Sebő, 
Villő, Virág 
Szentháromság vasárnapja

Adelaida – német–francia–angol 
eredetű; jelentése: nemes. 
Józsa – a János és a József becé-
zője a Jozefa és Jozefina nevek 
magyarítására. 
Villő – latin–magyar eredetű; 
jelentése: lomb.

12 János előtt kérjük az esőt. 
Utána már kéretlenül jön.

13 Hétfő Anett, Antal, Antónia, Tóbiás 
Páduai Szt. Antal

Anett – az Anna önállósult francia 
becézője. 

13 85 éve II. Károly román király felavatta a Botanikai 
Múzeum Botanikus kertben lévő épületét, valamint 
az egykori Farkas utcai magyar színház helyére épült 
„akadémiai kollégiumot”, amelyet róla neveztek el.

14 Kedd Alpár, Elizeus, Hedvig, Herta, 
Valér, Vazul

Elizeus – héber eredetű; jelentése: 
Isten a szabadulás. 
Herta – a Her- és -Hert- kezdetű 
német nevek becézőjéből önálló-
sult. jelentése: merész, bátor. 
Vazul – görög–szláv–magyar ere-
detű; jelentése: királyi.

14 120 éve Mailáth Gusztáv Károly püspök felszentelte a 
Monostori úton lévő, a Fájdalmas Szűzanya védelme 
alá helyezett római katolikus kápolnát.

15 Szerda Jolán, Modeszt, Vid, Viola, Zója 
Árpád-házi Boldog Jolán

Modeszt – latin eredetű; jelen-
tése: szerény, szelíd, megfontolt, 
szemérmes, tisztességes. 
Vid – a Gujdó délszláv megfelelője. 
Zója – szláv eredetű; jelentése: élet.

15 225 éve született Torockón Brassai Sámuel, az „utol-
só erdélyi polihisztor” († Kolozsvár, 1897. június 24.).
100 éve alakult újjá az Unitárius Nők Szövetsége.

Ha Vid napján esik, nem 
lesz jó a termés. Ha azon-
ban Vid világos /derült/, 
bő termés lesz.

16 Csütörtök Arany, Benő, Jusztin, Jusztina 
Úrnapja

Arany – magyar eredetű; jelenté-
se: aranyos, aranyműves.

16

17 Péntek Alida, Alina, Laura, Szabolcs, 
Teréz

Alida – német eredetű; jelentése: 
nemes. 
Alina – az Adelina összevont 
alakváltozata.

17 95 éve született Pusztakamaráson Sütő András író 
(† Budapest, 2006. szeptember 30.).

18 Szombat Arnold, Levente, Márkus Arnold – germán eredetű; jelenté-
se: sas, uralkodó. 
Márkus – latin eredetű; jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó, neki 
szentelt. 

18

19 Vasárnap Gyárfás 
Szt. Romuáld

Gyárfás – görög–latin eredetű; 
jelentése: idős férfi.

19

20 Hétfő Flóra, Illés, Keve, Rafael, 
Szilamér

Keve – magyar eredetű; jelentése: 
kövecske. 
Rafael – héber eredetű; jelentése: 
Isten meggyógyít. 
Illés – az Éliás önállósult 
változata.

20 155 éve az uralkodó feloszlatta a külön erdélyi 
országgyűlést, és ezzel újra helyreállt Erdély és Ma-
gyarország uniója.
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Modeszt – latin eredetű; jelen-
tése: szerény, szelíd, megfontolt, 
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Vid – a Gujdó délszláv megfelelője. 
Zója – szláv eredetű; jelentése: élet.
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21 Kedd Alajos, Dalma, Lejla, Lujza, Olga 
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs. 
Lejla – perzsa–angol eredetű; 
jelentése: sötét hajú. 
Olga – a Helga orosz formájából.

21 180 éve az erdélyi országgyűlésen felolvasták 
gróf Kemény József és gróf Kemény Sámuel levelét, 
amelyben közölték, hogy könyv-, kézirat- és ásvány-
gyűjteményeiket egy Kolozsváron létesítendő Nemzeti 
Múzeum céljaira ajánlják fel.

22 Szerda Krisztina, Paula, Paulina 
Fisher Szt. János, Morus Szt. Ta-
más, Nolai Szt. Paulinusz

Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

22

23 Csütörtök Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő. 
Zolna – Vörösmarty Mihály 
névalkotása.

23

24 Péntek Iván 
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. a régi magyar Ivános 
rövidülése; 2. orosz eredetű; 
jelentése: Isten kegyelmes.

24 415 éve a kolozsvári országgyűlés határozatba foglal-
ta a jezsuiták kitiltását Erdélyből.
125 éve hunyt el Kolozsváron Brassai Sámuel, 
az „utolsó erdélyi polihisztor” (* Torockó, 1797. júni-
us 15.).

Ha előtte már énekel a ka-
kukk, olcsó lesz a gabona. 
Ha Szent János bogara 
nagyon fénylik, jó idő 
ígérkezik.

25 Szombat Dorottya, Vilma, Vilmos, Viola Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

25 135 éve született Budapesten Karinthy Frigyes író, 
költő, újságíró († Siófok, 1938. augusztus 29.).
130 éve hunyt el Kolozsváron Berde Áron jogász, 
közgazdász (* Laborfalva, 1819. március 8.).

26 Vasárnap János, Pál 
Alexandriai Szt. Cirill

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

26

27 Hétfő László 
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

27 Jól figyeld meg László 
napját, jó előre megjósolja 
az idő járását.

28 Kedd Irén, Iringó, Levente 
Szt. Iréneusz 
A gyulafehérvári főszékesegyház 
felszentelése

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.
Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.

28

29 Szerda Pál, Péter 
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.
Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

29 120 éve hunyt el Kolozsváron Hirschfeld Lajos építő-
mester, cégtulajdonos (*1856).

Péter-Pál napja hagyomá-
nyos búzaarató nap.

30 Csütörtök Bese, Tihamér 
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30
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Június Szent Iván hava. Napisten hava. 
Nyárelő hó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

21 Kedd Alajos, Dalma, Lejla, Lujza, Olga 
Gonzága Szt. Alajos

Alajos – germán–latin eredetű; 
jelentése: egész + bölcs. 
Lejla – perzsa–angol eredetű; 
jelentése: sötét hajú. 
Olga – a Helga orosz formájából.

21 180 éve az erdélyi országgyűlésen felolvasták 
gróf Kemény József és gróf Kemény Sámuel levelét, 
amelyben közölték, hogy könyv-, kézirat- és ásvány-
gyűjteményeiket egy Kolozsváron létesítendő Nemzeti 
Múzeum céljaira ajánlják fel.

22 Szerda Krisztina, Paula, Paulina 
Fisher Szt. János, Morus Szt. Ta-
más, Nolai Szt. Paulinusz

Krisztina – latin eredetű; je-
lentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.

22

23 Csütörtök Etelka, Szidónia, Zolna, Zoltán 
Jézus Szent Szíve ünnepe

Szidónia – föníciai eredetű; jelen-
tése: Szidón városából való nő. 
Zolna – Vörösmarty Mihály 
névalkotása.

23

24 Péntek Iván 
Keresztelő Szt. János születése

Iván – 1. a régi magyar Ivános 
rövidülése; 2. orosz eredetű; 
jelentése: Isten kegyelmes.

24 415 éve a kolozsvári országgyűlés határozatba foglal-
ta a jezsuiták kitiltását Erdélyből.
125 éve hunyt el Kolozsváron Brassai Sámuel, 
az „utolsó erdélyi polihisztor” (* Torockó, 1797. júni-
us 15.).

Ha előtte már énekel a ka-
kukk, olcsó lesz a gabona. 
Ha Szent János bogara 
nagyon fénylik, jó idő 
ígérkezik.

25 Szombat Dorottya, Vilma, Vilmos, Viola Viola – magyar eredetű; jelentése: 
a virág maga.

25 135 éve született Budapesten Karinthy Frigyes író, 
költő, újságíró († Siófok, 1938. augusztus 29.).
130 éve hunyt el Kolozsváron Berde Áron jogász, 
közgazdász (* Laborfalva, 1819. március 8.).

26 Vasárnap János, Pál 
Alexandriai Szt. Cirill

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

26

27 Hétfő László 
Szent László király (Erdély 
fővédőszentje)

László – szláv eredetű; jelentése: 
hatalom + dicsőség.

27 Jól figyeld meg László 
napját, jó előre megjósolja 
az idő járását.

28 Kedd Irén, Iringó, Levente 
Szt. Iréneusz 
A gyulafehérvári főszékesegyház 
felszentelése

Irén – görög eredetű; jelentése: 
béke.
Levente – magyar eredetű; jelen-
tése: levő, létező.

28

29 Szerda Pál, Péter 
Szt. Péter és Pál apostolok

Péter – héber–görög–latin erede-
tű; jelentése: kőszikla.
Pál – latin eredetű; jelentése: 
kicsi, kis termetű férfi.

29 120 éve hunyt el Kolozsváron Hirschfeld Lajos építő-
mester, cégtulajdonos (*1856).

Péter-Pál napja hagyomá-
nyos búzaarató nap.

30 Csütörtök Bese, Tihamér 
A római egyház első szent vértanúi

Bese – török–magyar eredetű; 
jelentése: kánya.

30
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Kolozsvári „ellenálló” szerveződések 
az 1980-as években. Körkép-vázlat

Merőben túlzott tévhit, hogy a történész a közelmúlt jelentősen bonyolult 
kérdésköreiben egyértelmű igazságot tegyen, illetve feloldja minden kétely nél-
kül azon problematikákat, amelyekkel a társadalom vagy az egyén szembesül. 
Viszont, és talán ez a lényeg, kutatásai, forrásai alapján a téma ismerőjeként 
megalapozott véleményét vitára bocsáthatja, amelyet kizárólag a szakmai mérce 
keretein belül tekinthet megmérettetésnek. A kissé körülményes bevezető arra 
szolgál, hogy érzékeltesse, a jelen írás mindössze néhány olyan jelenségre hívja 
fel a figyelmet, amely a rendszerváltást közvetlenül megelőző periódusban zaj-
lott, és ezzel népszerűsítse azt a fajta tudást és figyelmet, amelyet a tematika 
megérdemelne. Ugyanakkor a bártortalan „körkép-vázlat” megfogalmazás mind-
össze arra kíván utalni, hogy írásomban nem törekszem kimerítő módon nyúlni 
a történésekhez, ami részben a kutatások elégtelen mivoltát és állapotát tükrözi. 
Mindazonáltal a kutatás további folytatására ösztönzöm jómagam mellett pálya-
társaimat is a témában, a kedves olvasót pedig továbbgondolásra, amely legalább 
olyan szinten termékeny és hasznos.

Mit értünk „ellenálló szerveződések” alatt? Először is az idézőjel azért is indo-
kolt, mivel legtöbbször egyének saját akcióit, valamint ezekből valamiféle hálóza-
tot képező csoportokat fogok bemutatni. Másrészt pedig nagyon nehéz pontosan 
megragadni az „ellenálló” kifejezésnek azt a pontos definícióját, amely az 1980-
as évekbeli Romániában megvalósult. Egy dolgot mindenképp érdemes tisztázni: 
ebben az időszakban nem lehetett életképes olyan eszme, mely közös ellenállásra 
hangolhatott volna nagyobb csoportokat. A  rendszerrel szembeni kollektív és 
társadalmi ellenállás nem igazán jöhetett létre sikeresen, illetve amikor mégis 
megfogalmazódott valamiféle tiltakozás, annak céljai, eszközei és perspektívái 
nem igazán bizonyultak olyan szinten életképesnek, hogy ha nem kapcsolja le 
az igencsak represszív állambiztonság, akkor az valamiféle hosszú távon mű-
ködő szerveződést jelentsen. Mindennek ellenére természetesen elsősorban ál-
dozatok és meghurcoltak voltak, akik az 1945 után kiépülő államszocializmus 
keretei szempontjából reális, de leginkább fabrikált ellenségképnek számítottak. 
Ez  a „halmaz” magában foglalja a korai időszak kollektivizálás ellen fellépő-
it, az 1956-os magyarországi események utáni koncepciós perek áldozatait, de 
ugyanide tartoznak azon magányos akciókat végrehajtó személyek is, akik vélt 
ürügyek mentén gyakorlatilag mindennapos vegzálásoknak voltak kitéve a kar-
hatalom részéről. Az elégedetlenek száma mindenképp az 1980-as évek siralmas 
gazdasági viszonyai közepette, ezzel arányosan növekedett – bár a korszakból 
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hiányzó közvélemény-kutatás híján feltételezésekbe nem lehet bocsátkozni, 
azonban a rendszerváltás eseményeikor bekövetkezett tüntetéssorozatok repre-
zentatív jellege azt mutatta, hogy a tömeges elégedetlenség általánosnak mond-
ható. Ugyanakkor az ellenálló vagy disszidens kifejezés meghatározása sem teljes 
mértékben konszenzusos. Jánosi Csongor írásaiban többnyire a Roy Medvegyev 
1980-as évek végi meghatározását veszi alapul, amely szerint a disszidens az a 
személy, aki nem ért egyet az adott rendszer ideológiai, politikai, gazdasági és 
erkölcsi alapjaival, és ezt ki is fejezi a szűkebb családi vagy ismerősi kör mellett a 
nyilvánosságban.1 A COURAGE nevű (Kulturális ellenállás. Az ellenzékiség örök-
sége az egykori szocialista országokban) nemzetközi kutatócsoport 2016–2019 
között végzett gyűjtéseket a szocialista országokban e téma kapcsán, és az álta-
luk kiadott kézikönyv a disszidens és ellenálló kérdéskörének meghatározását 
sokkal különfélébbként említi. Ugyanis a rengeteg példa és csoportosulás közül, 
amelyek a gyakorlatban az államszocializmus ellenségeiként működtek (vallási 
csoportok, nacionalisták, gondolkodó körök stb.) a gyakorlatban azon kulturá-
lisan nonkonformista csoportokhoz hasonlíthatóak, mint a punk mozgalom és 
hasonlóak, melyeknek nem voltak kiforrott politikai programjaik, így a „hiva-
talos politikatörténet” szerint nem ellenállók, viszont kulturális disszidensként 
igenis meghatározhatóak.2 A romániai magyar példához adaptálva Bárdi Nándor 
kutatásai generációs csoportként is látja az 1980-as években kibontakozó ellen-
álló csoportosulásokat,3 melyet az alábbiakban fogok ismertetni. Erre szorosan 
építve bontakozott ki az a tiltakozási mozgalom, amely nem kizárólag Kolozsvár 
földrajzi érdeme, viszont számos ponton kötődik (elsősorban a személyek által) 
a különböző csoportok hálózatába, amely specifikus központtá teszi Nagyvárad, 
Marosvásárhely és a többi városok mellett.

Az erdélyi nagyvárosok etnikai arculata az 1977-es népszámlálást megelőző 
évtizedekben nagymértékben átalakult a falusi románságnak a magyarokénál 
nagyobb arányú városba áramlásával. Az észak-erdélyi nagyvárosokban a bel-
ső migráció döntő szerepet játszott az etnikai arányok változásában.4 Kolozs-
váron az etnikai arány 1957-ben billent át a román lakosság javára. Ebben az 

 1 Lásd: Jánosi Csongor: Erdélyi magyar disszidencia a kommunista rendszerben. Visky Ár-
pád színművész (1940–1986). Pro-Minoritate, 2020/4., 45–46., Uő.: Disidența maghiară 
ardeleană în anii 1980. Forme de exprimare: samizdat, atitudine individuală, cerc științific 
subteran. In: Anuarul IICCMER, vol. XIV-XV (2019–2020).  România de la comunism la 
postcomunism. Criză, transformare, democratizare, 241–243.

 2 Balázs Apor, Péter Apor, Sándor Horváth (szerk.): The Handbook of COURAGE. Cultural 
Opposition And Its Heritage In Eastern Europe. Institute of History, Research Centre for 
the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2018, 10–15.

 3 Ennek egyik leágazásaként fogalmaztuk meg az Elmúlt jelen projekt kiállítása kapcsán az 
ellenállással kapcsolatos definícióverziónkat, amely minden hibája ellenére egy teljességre 
nem törekvő, de érthető körképet kívánt nyújtani a megfelelő időszakból. A projekt össze-
foglalója elérhető a www.elmultjelen.ro weboldalon.

 4 Kiss Tamás: Adminisztratív tekintet. Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító 
elemzéséhez. Az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukciójáról. Nemzeti Kisebbségku-
tató Intézet–Kriterion, Kolozsvár, 2010, 69.
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anekdota szerint a fővárosban koccintással ünnepeltetett az akkori pártvezetés. 
A város etnikai megváltoztatását több tényező is befolyásolta: egyrészt a tudatos 
betelepítések, amelyek a román lakosság arányát növelték, másrészt az erőltetett 
iparosítás, amely a környező román többségű falvakból, kisvárosokból vonzotta 
a román nemzetiségű, elsőgenerációs munkásokat. A városok hagyományos élel-
miszer- és bőrfeldolgozó ágazatait a gépgyártás és a fémfeldolgozás háttérbe szo-
rította. Ezzel több ipari zóna jött létre Kolozsvár régi központja körül.5 Az 1956-
os magyar forradalom és annak a kolozsvári következményei nyomán a román 
hatalom igyekezett az általa „nacionalista gócpontnak” tartott Bolyai Egyetemet 
és az ott tömörülő magyar elitet hatástalanítani. Ennek egyik lépése az 1959-es 
egyetemegyesítés volt.6 A román államszocialista nacionalizmus másik kolozsvá-
ri megnyilvánulása 1974 októberében az volt, hogy a római kontinuitásra hivat-
kozva, Ceauşescu jelenlétében a várost Cluj-Napocára keresztelték át.7 Az 1960-
as évek közepétől látszólagos enyhülés bizonyos korlátok között lehetőséget adott 
a kolozsvári magyar értelmiség számára a részleges reaktivizálódáshoz (egyál-
talán munkahelyhez jutáshoz különböző irodalmi intézmények, szerkesztősé-
gek keretében). Ez főleg az új, Bárdi Nándor által hatvannyolcasoknak besorolt 
generáció számára jelentett megjelenési lehetőséget.8 Ilyen értelemben a „régi” 
generációhoz főleg azon értelmiségiek tartoztak, akik közvetlenül a második vi-
lágháború után a nemzetek és nemzetiségek szocialista jogegyenlősége nevében 
elsőként vetették fel a magyar sérelmeket. A teljesség igénye nélkül idesorolható 
Kurkó Gyárfás, Kacsó Sándor, Balogh Edgár, Méliusz József, Nagy István, Bányai 
László, Takács Lajos, Csőgör Lajos stb. Félreértés ne essék: a generációs kategori-
zálás nem helyezi ellenállói vagy disszidensi minőségbe az említett személyeket, 
mindössze a történet szerves részeiként felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az 
akkoriban véleményformáló személyiségek a saját rendszerhez való kötődésük 
mellett ismerték a többségi nyelvet, a kultúrát, a baloldali szocializáció mellett 
használták a saját közönségük számára áthallással bíró utalásos nyelvet (am-
bivalens diskurzus).9 Ebben a csoportban kolozsvári vonatkozásban fontos Gáll 
Ernő nevét kiemelni (mint a Korunk akkori főszerkesztőjét), de idetartozott Sütő 

 5 Rogers Brubaker – Feischmidt Margit – Jon Fox – Liana Grancea: Nacionalista politika és 
hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011, 118.

 6 Az esemény részletes elemzéséről lásd: Andrea Andreescu – Varga Andrea – Lucian Năstase 
(szerk.): Minorităţi etnoculturale. Mărturii Documentare. Maghiarii din România 1956–1968. 
Centrul de Resurse Pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj-Napoca, 2003, 11–69., valamint 
Stefano Bottoni (szerk.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1955–1959). Pro-
Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006, 14–49.

 7 Uo. 114–115.
 8 Lásd: Bárdi Nándor: A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszony-

rendszere (1918–1989). In: Uő – Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar ki-
sebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006, 44–45.

 9 Uo. Az ambivalens diskurzusról bővebben lásd: Lőrincz D. József: Az átmenet közéleti értékei 
a mindennapi életben. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004. 
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András, Domokos Géza, Bodor Pál, Huszár Sándor és Király Károly is. Az 1968-as 
prágai tavasz eseményei kiemelt fontossággal bírtak a már említett kolozsvári ér-
telmiség számára, ezt bizonyítja az 1968. szeptember 3-án az Előrében megjelent 
felhívás, amelyben támogatásukról biztosították a pártvezetést, elítélték Cseh-
szlovákia lerohanását, és kifejezték reményeiket, hogy az általuk is támogatott 
politikai irányelvek alapján tartják elképzelhetőnek a nemzetiségi problémák 
megoldását.10 Kántor Lajos emlékei szerint azonban a nyilatkozat, bár parancsra 
történt, a prágai tavasz célkitűzéseivel való egyetértés miatt könnyebben emészt-
hető volt.11 A rendszer működésében a hetvenes évek elejétől beállt ideológiai 
fordulat miatt lezárultak az addigi lehetőségek, a nemzetiségeket érintő egyre 
súlyosabb diszkriminatív intézkedések erősítették az eltávolodást a magyar ká-
derek egy része, az értelmiségiek és a párt viszonyában. Az elégedetlenségüket 
és tiltakozásukat kifejező értelmiségieket a Szekuritáté fokozatosan megbízhatat-
lan, felforgató elemekhez sorolta, ami megfigyelést, követést és később a hata-
lommal való konfrontációt eredményezett.12

A 70-es és 80-as évek végén a kolozsvári magyar elit tiltakozása a román 
hatalom nemzetiségpolitikája ellen több síkon zajlott. Idesorolhatók azok a tilta-
kozások, amelyek a „szocialista szabályok szerint” fogalmazták meg sérelmeiket, 
elsősorban azon bukaresti román ismerőseiknek, akik valamilyen fontos funkciót 
töltöttek be, vagy hatalmuk révén befolyásolhatták a diszkriminatív kisebbség-
politikát. Idesorolható Bandi Dezső, Bodor Pál, Demeter János, Domokos Géza, 
Fazekas János, Gáll Ernő, Jenei Dezső, Kacsó Sándor, Király Károly, Méliusz Jó-
zsef, Sütő András, Takács Lajos, Zsuffa Zoltán stb.13 A másik tiltakozási forma 
a tulajdonképpeni ellenzéki mozgalmakhoz köthető. A nagyváradi Ellenpontok 
szamizdathoz hasonlóan az ellenállás, politikai tiltakozás formái Kolozsváron is 
jelentkeztek. Ezek elsősorban azok a kisebbségi disszidensek voltak, akik részt 
vettek a Limes-körben folytatott vitákban, valamint korábban a Bretter György 
tanítványai között folyó beszélgetésekben, de fontos látni, hogy ezek tagjai az 
előző generációs csoportosuláshoz képest nem voltak beépítve a pártállami po-
zíciókat erősítő funkciókba, illetve az általuk választott nyelvezet nem igazodott 
a szocialista szabályok feltétlen betartására. A Bretter-kör hetvenes évek elején 
működő csoportosulása egy új filozófiai nyelv keresését helyezte kilátásba, amely 
egy idő után nem fért bele a Korunk és a Kriterion közlési lehetőségeibe. A Bretter-
tanítványok Ágoston Vilmos író, Egyed Péter író-filozófus, Huszár Vilmos filo-
zófus, Molnár Gusztáv filozófus, Szilágyi N. Sándor nyelvész és Tamás Gáspár 

 10 A nyilatkozatot Balogh Edgár, Huszár Sándor, Létay Lajos, Lászlóffy Aladár, Szilágyi István 
stb. írták alá. Előre, 1968. szeptember 3. 

 11 Kántor Lajos: Becsületünk csücske… 1968 Romániából (újra)nézve. Élet és Irodalom, 2008, 
43, 8–9.

 12 Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája 1965–1974. 
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011, 77–79.

 13 Tiltakozó leveleiket közölte Balázs Sándor: Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Kriterion, 
Kolozsvár, 2005, 273–298.
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rosban is megalakultak az új generáció tagjainak hasonló csoportjai, amelyek 
esetenként egy-egy, korábban hivatalosan is elismert szakmai kör, csoportosulás 
köré szerveződtek, olykor hálózatszerűen együttműködve egymással. A kolozsvá-
ri mellett kiemelhető a Csíkszeredában a kezdetben hivatalosan elismert, szabad 
kutatócsoportként 1979-ben megalakuló Kommunikációs Antropológia Munka-
csoport (KAM), Nagyváradon az Ady Endre Irodalmi Kör, Sepsiszentgyörgyön a 
Tudományelméleti Műhely elnevezésű kör, valamint a Baász Imre körüli csopor-
tosulás, Temesváron a Látóhatár Kör, a Thália Színházi Kör, az M-Stúdió diákrá-
dió, a Franyó Zoltán irodalmi kör, illetve a Bukarest–Brassó tengely mentén, de a 
kolozsváriak hangsúlyos részvételével alakult meg a Limes-kör. Ezek mellett ha-
sonló szellemű értelmiségi műhelyek és találkozók zajlottak Marosvásárhelyen, 
Szatmárnémetiben, Szászrégenben, Székelyudvarhelyen, Medgyesen stb. Ezen 
körök közreműködőivel születtek meg az illegális tiltakozó, cenzúrától mentes 
nyomtatványok (szamizdat), az emberi jogokkal és nemzeti indíttatású követelé-
sekkel kapcsolatos tevékenységek, melyek közül romániai magyar szempontból 
kiemelendő a nagyváradi Ellenpontok. Az  Ellenpontok szamizdatot Ara-Kovács 
Attila Tóth Károly Antallal, Tóth Ilonával, Szőcs Gézával és Keszthelyi Andrással 
együtt szerkesztette Nagyváradon 1982-ben. A  sokszorosítás az első hat szám 
esetében egy Magyarországról titokban beszerzett írógéppel, öt-öt példányban 
készült. A 7–8-as számot pedig a Tóth házaspár sokszorosította nagyváradi szu-
terén lakásukban lengyel stencilszitanyomó „rámkán”, ötven-ötven példányban. 
Az Ellenpontok 8. száma a máig legismertebb szamizdat kiadvány. Az  itt pub-
likált Memorandum és a Programjavaslat kortörténeti dokumentumnak számít, 
a Szabad Európa Rádió az iratok tartalmát 1982 folyamán többször is beolvasta, 
melyet követően többször leközölték külföldön.15 A  szamizdat szerzői többszö-
rös állambiztonsági zaklatást követően külföldre települtek, egyesek folytatva 
a disszidensi tevékenységet. Az Ara-Kovács Attila által alapított, viszont alapve-
tően már Budapestről működtetett Erdélyi Magyar Hírügynökség közvetítőkön 
keresztül beszerzett híreket, jelentéseket közölt magyarul, majd angol és német 
nyelven is, így próbálva meg tájékoztatni a nyugati nyilvánosságot a Romániá-
ban zajló emberjogi sérelmekről. A hírek közvetítésének folyamata többszereplős 
volt, amelynek egyik oldalán megtalálható volt a romániai magyar kulturális elit 
mint hírszolgáltató, míg a másik oldalán a Magyarországra kitelepült romániai 
magyarok bizonyos csoportjai, valamint a magyarországi demokratikus ellenzék 
tagjai és a magyar diaszpóra különböző szereplői. Az Erdélyi Magyar Hírügy-
nökség 1983-tól 1989-ig tartó működésének és lobbitevékenységének legnagyobb 
eredménye, hogy Románia 1988-ban, mielőtt az Amerikai Egyesült Államok 

 14 Közös kötetük: Bretter György (szerk.): Szövegek és körülmények. Kriterion, Bukarest, 1974, 
Bárdi Nándor: A romániai magyar elit…, i. m., 46.

 15 Történetéről számos kiadvány, beszámoló született: Tóth Károly Antal (szerk.): Ellenpontok 
1982, Pro-Print, Csíkszereda, 2000., Tóth Károly Antal – Tóth Ilona: Egy szamizdat az éle-
tünkben. Az Ellenpontok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2017. Jánosi Csongor: i. m. stb.
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megvonta volna az országtól a leg-
nagyobb kedvezmény elvét, vissza-
mondta a kereskedelmi egyezmény-
nyel járó előnyöket. Akkora erővel 
azonban nem rendelkezhetett, hogy 
a romániai helyzeten érdemben ja-
vítani tudjon. Kolozsvári kötődése 
a híreket szolgáltató Cs.  Gyimesi 
Éva, illetve körének kontaktszemé-
lyei, de Tőkés László és emigrálása 
előtt Szőcs Géza is alapembernek számított az információk megszerzésében és 
továbbításában.16

A már említett, elsősorban nem kiadványok miatt ismert Limes-kör nem konk-
rétan Kolozsvárhoz köthető, de a Kolozsváron élő résztvevői meghatározó szere-
pet töltöttek be az itteni szellemi életben.17 A vitakör állandó résztvevői voltak: 
Molnár Gusztáv, Balázs Sándor, Bíró Béla, Bíró Gáspár, Fábián Ernő, Cs. Gyimesi 
Éva, Salat Levente, Szilágyi N. Sándor, Vekov Károly, Visky András, Visky Ferenc. 
Találkozóikat elsősorban Bukarestben és Brassóban tartották, 1987 februárjáig. 
A Limes-kör utolsó vitája Bukarestben, 1986 novemberében zajlott. 1987. február 
7-én a Szekuritáté házkutatást tartott Molnár Gusztáv lakásán, aki ezután Buda-
pestre települt ki.18

A Limes-kör megszűntével Kolozsváron Balázs Sándor kezdeményezte a Ki-
áltó Szó című szamizdat létrehozását. Mivel megúszta a Limes-kör lebukását 
követő állambiztonsági nyomozást, folyamatosan felkereste és megpróbálta be-
szervezni a mozgalomba azokat a kolozsvári értelmiségieket, akik részt vettek 
a Limes-kör vitáin. Így elsőként Cs. Gyimesi Évát kereste meg, aki már ekkor 
nyíltan vállalta ellenzéki nézeteit. A tanárnő nyilvánosan elsőként tiltakozott a 
magyar nyelv és irodalom szakon végzett diákoknak a regáti eldugott falvakba 
való kihelyezése ellen, ahol idegen nyelvet kellett tanítaniuk, amikor Székely-
földön magyartanárhiány volt. Továbbá rendszerellenes röpcédulákat is írt és 
terjesztett. „Éva kapott a konzulátustól, mielőtt fölszámolták a konzulátust a 
80-as években, egy be nem jegyzett írógépet. Azt odahozta a levéltárba, jó kis 
írógép volt, ma is megvan, használtuk a későbbiekben is, és azon időnként gé-
pelt röpcédulákat.”19 Magyarországi kapcsolatainak köszönhetően oldották meg 
a kéziratok nyomtatását, az elkészült példányok behozatalát.20 Balázs Sándor a 

 16 Tímár Norbert: Az Erdélyi Magyar Hírügynökség (1983–1989) története. Regio, 2019/2.
 17 A  Limes-körre lásd: Molnár Gusztáv: Transzcendens remény. A  Limes-kör dokumentumai 

1985–1989. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004, 232.
 18 Uo. 119.
 19 Fodor János: Interjú Sipos Gáborral, 2010. december 23., Kolozsvár. Nemzeti Kisebbség-

kutató Intézet Dokumentációs Tára (a továbbiakban: NKI-DT), Kolozsvár, 1989-es Interjúk 
Gyűjteménye, V. dosszié, 3.

 20 Balázs: Kiáltó Szó…, i. m., 9.
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Limes-körhöz tartozó Bíró Bélát, Vekov Károlyt és Visky Andrást is megpróbálta 
beszervezni.21 Nyolc száma részint kezdetleges eszközökkel, írógépen készült, 
részint – magyarországi segítséggel – nyomtatásban. Utóbbi egy Sinclair ZX 
Spectrum 48K márkájú személyi számítógépen készült, amelyet hozzákapcsol-
tak a kijelzést biztosító kis sporttévéhez és az adattárolást lehetővé tevő kazet-
tás magnetofonhoz. Ezt követően a billentyűzeten bepötyögték a kéziratokat, 
a kódolt anyagot Balázs rávitte a népdalos vagy más magnószalagra, kazettára. 
Jakabff y Tamás, Farkas Bende Ágnes, Bende Sándor mint fi atal programozók 
készítették a programot a kódoláshoz.22 A szalagok ilyen formában, segítséggel 
jutottak ki Magyarországra. A magyarországi nyomtatásból kettő megjelent (to-
vábbi hét szám eltűnt), majd visszajuttatták őket Erdélybe, több mint ezer pél-
dányban terjesztve. A legtöbb írás álnéven jelent meg, melyek közül néhányat 
felfedett a szerkesztő, azonban van olyan álnév, melynek máig sem ismerjük ki-
létét: Bolyai B. (Balázs Sándor), Zágoni Kelemen (Tőkés László), Tegzes András 
(Nagy György), Joó Kristóf (Jakabff y Tamás), Gomböntő (feloldásra nincs felha-
talmazás), Spectator (feloldására nincs lehetőség), Doina Corneának levelek (Cs. 

 21 A Kiáltó Szóban a teljesség igénye nélkül a következő személyek adtak kéziratot, illetve ke-
rültek Balázs Sándorral munkakapcsolatba: Cseke Péter, Nagy György, Páll Árpád, Kántor 
Lajos, Kántor László, Beke György, Tóth Sándor, Sipos Gábor, Csép Sándor, Horváth Tibor.

 22 Uo., 17. 
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Gyimesi Éva és Marius Tabacu), Egy Feledésbe merült Horváth István-versről 
(Cseke Péter).

A Kiáltó Szó kapcsán szamizdat mozgalomként nem gondolkodtak semmilyen 
pártalakításon vagy átfogó programon. Nem tudták elképzelni a többpártrend-
szerű demokrácia eljövetelét. A Kiáltó Szót kordokumentumoknak szánták, ame-
lyekből kiderül, hogy a nyolcvanas évek végén Romániában milyen körülmények 
között élt a magyar kisebbség.23 Nem számíthattak a magyarországi segítségre, 
ennek jele volt, hogy a hét elkészült és elküldött lapszám sokszorosítását Magyar-
országon elszabotálták. A kiadvány megjelentetésében, terjesztésében Schwartz 
Róbert és Anikó segített. A szervezők odafigyeltek, hogy a román disszidenseket 
is megszólaltassák, így Marius Tabacu által Doina Cornea írásai is megjelentek a 
kiadványban. Továbbá felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül közölték a 
görögkatolikus egyház ellen elkövetett sérelmeket, habár a csoporton belül érez-
hető volt a „református vonal” túlsúlya azáltal, hogy Cs. Gyimesi Éván keresztül 
Tőkés László írásait is itt közölték. A sokszínűségre való törekvést Pillich László 
bevonásával erősítették, aki szász kapcsolatai révén a német vonal megjeleníté-
sét biztosította.24

A szamizdat szerzői körébe való beszervezés nem volt mindig sikeres, annak 
ellenére, hogy nagyon vigyáztak a lebukás megelőzésére. Erre példa Gáll Ernő 
megkeresése, aki végül nem lépett be, de saját naplója szerint hallgatólagosan 
támogatásáról biztosította a mozgalmat.25 Összegezve elmondható, hogy azok tar-
toztak a Kiáltó Szó szamizdat körhöz, akik később is aktívak voltak az 1989-es 
forradalmi események után. Továbbá a Kiáltó Szóban megfogalmazott irányelvek 
a szerzők számára a rendszerváltás után is érvényesek maradtak. A forradalom 
előtti hetekben tiltakozó kiáltványokat fogalmaztak meg, amelyekre aláírásokat 
gyűjtöttek. Ezek a katolikus Szentpéteri-templom lebontása, Tőkés László meg-
hurcoltatása, az egykori református leánygimnázium „elsinkófálása” ellen emel-
ték fel szavukat.26 Ezek folytatása már az 1989-es decemberi eseményekbe torkol-
lik, melyek látványos eredménye, hogy a romániai magyar önszerveződés nagyon 
gyorsan meg tudta oldani a politikai és érdekképviseleti keretet, mindannak elle-
nére, hogy az elmúlt rendszer teljes mértékben szétzúzta a korábban meglévő há-
lózati struktúráit. 1989. december 25-én már létrejött az RMDSZ, ennél korábban 
pedig a romániai nagyvárosokban megalakuló különféle szervezetek (Kolozsvá-
ron a Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács), melyek alapjai a korábbi informális 
körök hálózataira épültek, a rendszerváltás zűrzavarában pedig ennek köszönhe-
tően már saját szervezetiségük ideológiai és történeti hagyományain vitáztak.

 23 Uo., 23–24. és 93.
 24 Uo., 14.
 25 Erről Gáll Ernő naplójában is beszámol, azonban először írásban csak a forradalmi ese-

mények után említi a szamizdatot, bevallottan biztonsági okokra hivatkozva. Gáll Ernő: 
Napló I. (1977–1990). Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003, 329–331.

 26 Benkő Samu: Monológ alkonyatban. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005, 13., valamint: Sütő 
András: Napló-jegyzetek. RMSZ-zsebkönyvek, Romániai Magyar Szó, Bukarest, 1990, 118.
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Nánó Csaba

A Tisztviselőtelep parcellázása

Kevés szakirodalom áll azok rendelkezésére, akik részletesebben szeretnék 
megismerni Kolozsvár egyik legszebb negyedének, a Tisztviselőtelepnek a létre-
jöttét, fejlődését, alakulását. Egyike a kivételeknek Vlad Sebastian Rusu építész, 
egyetemi tanár Kolozsvár fejlődése a két világháború között (Evoluţia urbanistică 
al Clujului interbelic) című szakkiadványa, melyben a szerző egyebek mellett 
Kolozsvár kertvárosának korabeli parcellázásával is viszonylag részletesen 
foglalkozik.

A Tisztviselőtelep jelenlegi beosztása és arculata nagyban hasonlít arra, ami 
már a két világháború között kialakult. Kolozsvár déli irányba való terjeszkedése 
egy idő után a feleki domboldal szisztematizálását is szükségessé tette, az 1918 
előtt született városrendezési elképzelés a két világháború között teljesedett ki. 
A terület parcellázása a jelenlegi Iosif Vulcan (Cserei) utcától a feleki domb irá-
nyába már az első világháború előtt elkezdődött.

Az új negyedet, amelynek létrehozását a lakosok hirtelen megnövekedett szá-
ma is indokolta, a Cigánypatak medrének mentén képzelték el, melyet északon 
egy már 1918-ig beépített terület (a Kispiac környéke), nyugaton a Házsongárdi 
temető, keleten pedig (a Györgyfalvi úton túl) termőföldek határoltak. A terü-
let felparcellázása két szakaszban történt, 1925–1933, illetve 1933–1938 között. 
A város mintegy 100 hektárt sajátított ki építkezésre, ami egyrészt az 1921-es 
agrártörvény alapján történt, másrészt területcserékkel jutottak hozzá, például 
az Attila utca (Braşov) meghosszabbodásával megszületett a Vörösmarty (A.), 
ennek folytatásaként a Mailáth püspök (Al.) utcák, telkek beépítésével ugyanak-
kor a nyugaton fekvő Tordai és a keleten lévő Györgyfalvi utakra merőleges új 

utcák is létrejöttek. A  tel-
kek nagysága, amelyekre 
az új házakat építették, 
600 és 1300 négyzetméter 
között mozgott. Már a kez-
detektől kertvárosi jelleget 
szántak a negyednek, ahol 
a zöldövezet a teljes terü-
let kétharmadát tette ki. 
A  villák eklektikus stílus-
ban épültek, és Kolozsvár 
anyagilag jobban szituált 
rétegének szánták őket.
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A Hárompüspök (Engels, most Agârbiceanu) tér körüli építkezés a parcellázás 
első fázisában, 1925 körül kezdődött el nagyjából 25 hektáron. A  magánkéz-
ben lévő telkek mellett, melyeket a város felvásárolt, a Haggibor Sportegyesü-
letnek is volt itt egy telke, amelyet a polgármesteri hivatal elcserélt egy Donát 
úti területtel, ahova a Haggibor később egy sportkomplexumot épített. Érdemes 
megemlíteni, hogy a szóban forgó sportegyesületet Giszkalay János író, Knöpfl er 
Bernát orvos és Chajim Weissburg cionista vezető alapította, és 1920 és 1941 kö-
zött működött Kolozsváron. Székháza az Unió utca (Memorandumului) 13. szám 
alatt volt, edzőterme a  régi Unitárius Kollégiumban. Egy időben az egyesület 
sportolója volt mások mellett a világbajnoki ezüstérmes asztaliteniszező Paneth 
Farkas is.

Miután elkészült a terület felosztása kb. 1000 négyzetméteres parcellákra, 
első fázisban 85 közalkalmazott és egyetemi, illetve középiskolai tanár jutott itt 
építkezési engedélyhez. A Hárompüspök térre egy iskola felépítését is tervezték, 
ám ez nem jött létre, ezért megmaradt a park, és meghosszabbodott a Nagy 
Károly püspök (Moise Nicoară) utca. Második fázisban az 1921-es agrártörvény 
alapján jogosultak kaptak itt telkeket, a  harmadik fázisban pedig a Haggibor 
Sportegyesület egykori telkét parcellázták fel, ez a terület a mai park és annak 
környékét foglalta el. A Hárompüspök tér számított a felépülő negyed központ-
jának, és 1938-ig beépült a Györgyfalvi út (Brâncuşi), Mailáth püspök és Végvári 
(Mălinului) utcák által határolt rész.
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A Farkas utca református temploma

Lassan hatodik éve, 2015-ben zárult le a Farkas utcai református templom 
legutolsó nagy helyreállítása, amely alkalmat adott számos művészettörténeti 
megfigyelésre is, melyek teljesebbé tették az épületre vonatkozó ismereteket.

A  fordulatos történetű épület építésének kezdetei Hunyadi Mátyás (uralk. 
1458–1490) életének utolsó éveibe nyúlnak, akinek rendelésére 1486-ban Amb-
rus kolozsvári városbíró telkeket szabadított fel a Farkas utca keleti végében egy 
ferences minorita kolostor építésére. 1487-ben és 1490-ben ugyanebben az ügy-
ben írt Mátyás a kolozsvári tanácsnak, illetve Tharcsay Márton tordai sókamara-
ispánnak (ugyanis a királyi támogatású építkezés munkáinak közvetlen kifizeté-
sét a sókamara intézte). Utóbbi levele igen jelentős, mivel számos részletre kitér, 
illetve szerepel benne egy bizonyos János testvér, akit Mátyás az építkezések 
okán Kolozsvárra küldött a már megkezdett munka folytatására. Bár sem a levél, 
sem más adat nem támasztja alá, János testvér (aki a korabeli rendi építkezések 
gyakorlata szerint az adminisztratív irányítója lehetett a munkáknak) egyesek 
szerint egyenesen a templom tervező építésze lett volna, sőt (szintén bármilyen 
vonatkozó adat nélkül) számos más kelet-magyarországi jelentős késő gótikus 
stílusú templom (pl. a nyírbátori református templom) építészének is „kinevez-
ték”. Ezzel szemben a Farkas utcai templomról kiderült, hogy építészeti kon-
cepciója nem is egységes, minimum öt középkori építési szakasza volt, s így jó 
kérdés, hogy János testvér ezek közül pontosan mit is tervezhetett.

A  Mátyás idején éppen csak elkezdett építkezést az őt követő királyok, 
II. Ulászló (1490–1516) és fia, II. Lajos (1516–1526) is támogatták. A Szűz Mária 
titulusú templom felszentelési dátumát nem ismerjük, ám 1503-ból már mise-
mondásra vonatkozó adattal rendelkezünk, így akkor már bizonyára használták. 
Egy 1534-es adat alapján a kolostor a korabeli Magyar Királyság legnépesebb 
minorita közösségének adhatott otthont, és tudjuk, hogy a templom környékén 
ferences apácakolostor is állt.

A templom ferences korszaka nem volt hosszú: 1556-ban a már protestáns vá-
ros elűzte a minoritákat, és az épületek a város használatába kerültek. Érdekes, 
hogy a templombelsőt tovább is használták temetkezési helyként.

A középkori kolostorépületből csak a kerengő északi oldala áll, mely a temp-
lomhajó déli oldalához csatlakozva viszonylag védett helyen volt. A késő gótikus 
stílusú kolostor kialakítása megfelelt a ferences-minorita építkezési szokások-
nak, hiszen az akkori városnak viszonylag félreeső részén helyezkedett el, tor-
nya (a mai Csonkatorony) a hajó és a szentély közötti déli sarokba került, hajója 
tágas, a koldulórendek közvetlen igehirdetési gyakorlatához illő.
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Az épület látogatóját rabul ejtik annak méretei, hiszen a középkori Magyaror-
szág legnagyobb méretű koldulórendi templomáról van szó. A helyszíni kutatá-
sok alapján először a poligonális záródású, méretes, keletelt szentély épült meg, 
a hajó keleti falával és oldalfalainak indító csonkjaival együtt. A magas, csúcsíves 
ablakok profi lelemei helyenként, a késő gótika egyik fő jellegzetességeként egy-
másra metsződnek. A szentély terét csillagboltozat fedi, mely – a kőfaragójegyek 
tanulsága szerint – az építkezés egy későbbi fázisában készült. A csillagboltozat 
záróköveinek eredeti festését a helyreállítás tette újra láthatóvá. Külön érdekes-
ség, hogy a délnyugati sarok boltozati konzolja különbözik a többitől, mivel egy 
később megcsonkított címerpajzs díszíti. Bár alig látszik, de a pajzs alsó részén 
egy madár teste rajzolódik ki, mely leginkább a Hunyadiak hollós címerének 
a töredéke lehet. Mellette, közvetlenül a diadalívfalra felskiccelt két középkori 
fedélszerkezetrajzot tárt fel a kutatás. Hasonló, a korabeli építéstechnikára meg 
az építkezés mindennapjaira is rávilágító, falra rajzolt vázlatok, tervek időnként 
felbukkannak középkori épületeken, a Farkas utcai templomban – eldugottabb 
helyeken – egy harmadik fedélszerkezettervet, boltozattervet vagy leveles díszí-
tőmintát is találtunk.

A templomhajó szélesebb és hosszabb a szentélynél, de magassága megegye-
zik vele. Bár a hajó szélességét már a szentély építésekor meghatározták, megépí-
tése mégis egy későbbi szakaszra esett. Ezt jól mutatják nemcsak a falazástech-
nikai eltérések, de a lábazat más magassága és profi lja, illetve az eltérő típusú, 
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szögletesebb, letisztultabb formájú ablakmérművek vagy ablakkeretprofi l is. 
A hajó és a szentély között északi sarokba már a hajó építésekor egy csigalépcső-
tornyot építettek, mely a padlásra vezet.

A nyugati főbejárat kettős nyílású, kőkerete számos átmetsződő profi lelem-
mel díszes, és az épület egyik legszebb, legigényesebb emléke. Ez a késő gótikus 
kaputípus a Németország déli részén fekvő Konstanz városában jelent meg, a Far-
kas utcai példa azokkal közel egykorú, és a kolozsvári mintát követve számos 
fontos erdélyi templomon is alkalmazták (pl. Torda: plébániatemplom, Beszterce: 
evangélikus templom, Brassó: Fekete templom). A kapu középső tartóeleme re-
konstrukció az 1950-es évekből. A kapukeret fölött egy félköríves lunetta (orom-
mező) nyoma maradt meg, és alatta, a szemöldökgerendán három szoborkonzol 
található, tehát a mező ábrázolást is hordozott. A kapukeret felső sarkain pedig, 
címerpajzson, egy-egy domborműves angyalalak látszik, amelyek Krisztus szen-
vedéseinek az eszközeit tartják (lándzsa és botra tűzött szivacs, illetve oszlop és 
korbács, az ún. Arma Christi). Entz Géza művészettörténész feltételezte (1948), 
hogy a lunettában eredetileg a keresztre feszítés jelenete állt volna, ám az Arma 
Christi inkább a Vir Dolorum vagy az ítélkező Krisztus-téma kísérőeleme volt.

A nyugati homlokzat középső ablakának mérművén a függőleges középosz-
tó szokatlan megoldás, de a két oldalablak mérművének alul lapos mandorlái 
is azok. A helyreállításkor megfi gyelhető volt, hogy a középosztóról valamikor 
domborművet távolítottak el, amelynek egy részlete, egy N betűt tartalmazó fel-
ső szalag töredéke fennmaradt. Nem nehéz kitalálni, hogy egy keresztre feszítést 
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ábrázoló mérműdombormű nyomával állunk szemben, amit a két oldalsó ablak 
mandorláiba helyezve egy-egy mellékalak is kiegészíthetett. Hasonló alkotást 
nemcsak Erdély, hanem az egész középkori Magyar Királyság területéről sem 
ismerünk, és Németország művészetében is igen ritka megoldás (legjobb analó-
giája a regensburgi dóm nyugati homlokzatán van).

A  déli oldalról, a  kerengőből hatalmas méretű, már reneszánsz kőkerettel 
ellátott bejárat vezet a templomtérbe. A részletet ez idáig 1570-80 körül beillesz-
tett elemnek gondolta a kutatás, mivel 1503 előttinek túl korai lett volna, nem 
illett be a kolozsvári és az erdélyi reneszánsz kronológiájába, és idegen elemnek 
tűnt a késő gótikus templom kontextusában. A falkutatás azonban igazolta, hogy 
a keret egyidős a templomfallal, és mindezt a bekarcolt falfi rkák (az ún. hic 
 fuit-ok) keltezése is megerősíti. Így Kolozsvár legkorábbi (keltezhető) reneszánsz 
kapukeretével állunk szemben, és megjegyzendő, hogy a 15-16. század fordu-
lóján nem volt ritka a késő gótikus és reneszánsz elemek keveredése egyazon 
épületen belül.

A  hajó terét jellegzetessé teszi a négy pár ún. behúzott támpillér, melyek 
a mai, már 1643-ban készült boltozatot tartják. Ezek a tartóelemek egyidősek 
a templommal, és vizsgálatuk érdekes eredményekre vezetett. Különös, hogy e 
markáns falpilléreknek csak a felső 2-3 kőrétege lett befogva a falba, tehát az 
eredeti koncepcióban nem számoltak velük. Ez arra utal, hogy korábban három-
hajós csarnoktérnek tervezték a hajót (mint amilyen például a Szent Mihály-
templom), ám építés közben lemondtak erről a tértípusról, és inkább az egységes, 
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egyhajós beltér mellett döntöttek. Az így kialakuló hatalmas fesztáv átboltozása 
azonban nem volt könnyű feladat. A hajó eredeti késő gótikus boltozata 1603-
ban beomlott, és hosszú ideig nem lehetett tudni, hogyan is nézett ki ez a nem 
mindennapi építmény. A  helyreállítás alkalmával végzett megfi gyelések és a 
korábbi kutatások alapján sikerült számítógépen rekonstruálni az eredeti késő 
gótikus hálóboltozatot. Kiderült, hogy a templomhajó lefedésére egy egyedi há-
lóboltozat-típust találtak ki, melyet aztán főleg a Szászföldön több templomon 
is alkalmaztak (pl. Nagybaromlaka, Nagysink, Berethalom), de ennek alapján 
készült a nyírbátori református templom boltozata is.

Az egyik déli falpilléren látható visszametszés és egyéb nyomok is arra utal-
nak, hogy itt, az északi bejárattal szemben állt az eredeti, késő gótikus szószék. 
Megtaláltuk a hajdani nyugati karzat bejáratát is, mely a kerengő padlásáról (!) 
nyílt.

Mint láttuk, 1556-ban a minoritáknak el kellett hagyniuk a templomot és a 
kolostort, ám 1579-ben a buzgó katolikus Báthory István fejedelem (1571–1586, 
1576-tól lengyel király) közbenjárására az épületeket a zömében unitárius város 
átengedte a jezsuitáknak. Báthory és a jezsuiták szándékai az egyszerű letelepe-
désnél ambiciózusabbak voltak, hiszen a rend átfogó tanítási tevékenységbe kez-
dett, és egy rendi szeminárium megalapítását is tervezték. A tanítást a templom 
melletti kolostorban kezdték el, majd átellenben megépült az iskola épülete, ám a 
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tervezett szeminárium megépítésébe és működésének megindulásába közbeszólt 
az 1586-os pestisjárvány és a jezsuiták 1588-as kolozsvári kiűzése.

Bár a jezsuiták 1595-ben visszatérhettek Kolozsvárra, az  események még 
kedvezőtlenebbül alakultak számukra a tizenöt éves háború (1591–1606) zava-
ros körülményei között, s új építkezésekre, szeminárium beindítására gondolni 
sem lehetett. A templom életének legdrámaibb eseményére is ekkor került sor: 
az unitárius Kolozsvárra 1601 után Basta generális királyi helyőrséget telepített, 
ám 1603-ban Székely Mózes fejedelem felkelő hadai élén megpróbálta bevenni 
a várost. Felbátorodva, a város unitárius lakossága megrohanta a jezsuita épü-
leteket, és a pusztításban megsemmisült a kolostor, az iskola és a templomhajó 
mennyezete is. Ami megmaradt az épületekből, azt háztáji építkezésekhez kezd-
ték elhordani.

Az üresen álló, romos templomot 1622-ben Bethlen Gábor fejedelem (1613–
1629) országgyűlési rendelettel adományozta a kolozsvári egyre népesebb refor-
mátus közösségnek, ám egyelőre az épület használhatóvá tételére nem is gondol-
hattak, s 1627-ben a Szabók tornyában tárolt puskapor felrobbanása még tovább 
rontott az állagán.

Fordulat a sokat építkező, mélyen református érzelmű I. Rákóczi György fe-
jedelem (1630–1648) idején állt be, aki a Báthoryénál is nagyratörőbb tervekkel 
állt neki a templom helyreállításának 1638-ban, melyben támogatta Geleji Ka-
tona István püspök is. Ő is iskolaalapítással egészítette ki a helyreállítást, ekkor 
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légium, mely eredetileg közvet-
lenül a templomtól délnyugatra 
állt, s hajdani északi fala ma is 
megvan. Kijavították az épüle-
tet, ám a Csonka toronyra emelt 
új falak és sisak, illetve a haran-
gok túl nehéznek bizonyultak, 
ezért a nyugati homlokzat mellé 
akartak egy új tornyot építeni. 
Erről azonban alapozási hibák 
miatt rövidesen lemondtak, és a 
templomtól északnyugatra emel-
tek egy fa haranglábat, mely 
sajnos áldozatul esett az 1798-
as nagy tűzvésznek. A  Csonka 
tornyon lezajlott munkákra em-
lékeztethetett az a festett felirat, 
mely a torony emeleti helyiségé-
nek északi falán tárult fel, ám 
sajnos töredékessége miatt ér-
telmezhetetlen. Keretének késő 
reneszánsz-manierista, gazdag 
levéldísze hírt ad a helyreállítás 
igényességéről, s egyike Kolozs-
vár igen ritka fejedelemség kori 
falfestészeti emlékeinek.

A  templombelső mai képe 
jórészt ekkor alakult ki, ennek 
legszebb dísze az 1646-ban Elias Nicolai (a 17. század közepi Erdély legtöbbet 
foglalkoztatott szobrásza) által befejezett szószék. Az újabb kutatás derítette ki, 
hogy a szószék alabástrombetéteit és talpazatát egy kolozsvári mester, Régeni 
Asztalos János készítette, festését a kolozsvári festőcéh végezte. Az aranyozott, 
dús faragású, ciprusfa hangvető a fejedelem lengyel asztalosának, bizonyos 
Stanislawskinak a munkája. E szószék mintájára készült Erdély református temp-
lomai szószékeinek a java része a 17–18. században. Ugyancsak ebben az időben 
készítették besztercei és segesvári mesterek a templom gyönyörű stallumait és 
padjainak egy részét.

A legnehezebb feladat azonban a templomhajó újraboltozása volt. Nem is ta-
láltak ezt elvégezni tudó erdélyi mestert, ezért a fejedelem a Baltikumból, Gdansk 
városából hozatta Kőműves Német Györgyöt, aki értett a régiójában akkoriban 
még alkalmazott gótikus boltozatok rakásához. A hatalmas, több mint 15 méter-
nyi fesztávot meghaladó gótikus boltozathoz fogható építmény a Baltikumban 
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sem létezik, a mester az ottani és a közép-európai gótikus boltozatépítési techno-
lógiát ötvözte ennek megépítéséhez. A helyreállított épületet 1647-ben szentelték 
fel, s pár év múlva, 1651-ben felépült az óparókia épülete is.

A 18. században inkább csak javításokról, kisebb beavatkozásokról tudunk 
beszámolni. Ezek közül az egyik legfontosabb a kerengő egy részének az újrabol-
tozása, illetve a keleti végének az emelettel való megemelése 1760–1762 között. 
Ezek a terek a Református Kollégiumhoz tartoztak, melynek könyvtára a Csonka 
torony emeletén volt. Az emeletet is újraboltozták, s a boltozatra festették fel a 
vaskos kötetek mellett álló Pallasz Athéné fi guráját és két latin feliratot, utalva 
a tér funkciójára. Az 1798-as tűzvész megrongálta a templomot, a haranglábat 
és a kollégiumot, melyet utána szinte teljesen lebontottak, és felépítették a ma 
is álló épületet a szomszédságában. A tűzvész után Überlacher Antal ács készí-
tette a templom új tetőzetét, az épület kijavításán Türk Antal és Leder József is 
dolgoztak.

1827-ben készült az intarziákkal és rajzolt betétekkel díszes úrasztala, 1862-
ben és 1864-ben újjáépült két déli támpillér. A 20. század elején, 1904-ben volt 
egy nagyobb helyreállítása és régészeti kutatása a templomnak. 1911-ben épült 
az orgonakarzat, melyre az 1907-ben kibővített barokk orgona került. Az 1930-
as években a nyugati homlokzat oromzatának a dőlését próbálták helyrehozni, 
majd 1941-ben kivakolták a belsőt, a faragott kő részletek bemutatásával. Ekkor 
helyezték át Almakerékről I. és II. Apafi  Mihály fejedelmek, illetve feleségeik 
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Lajos vezette helyreállítás alkalmával alakult ki, amikor számos részletet feltár-
tak, újrafaragtak vagy kijavítottak, köztük a kerengő homlokzatát és boltozatait, 
illetve a nyugati kapuzat középosztóját. A külső vakolatot eltávolították, és kifu-
gázták a kőfalakat.

A 2014–2015-ös helyreállítást hosszú felmérési, tanulmányozási, tervezési és 
pályázási munka előzte meg. Eredményeképpen sikerült megállítani a nyugati 
oromzat dőlését, számtalan tartószerkezeti gondot sikerült megoldani. A kerengő 
– ahonnan tágasabb helyre költözhetett az Egyházkerület gyűjtőlevéltára – ma 
kiállítótérként működik, s látogathatóvá vált a torony emelete is. A helyreállítás 
keretében megtisztították és konzerválták a templom egyedülálló halotti címer-
gyűjteményét, a fennmaradt falképrészleteket, a faragott kő felületeket és az ér-
tékes faberendezést. Megújult a templom orgonája, a komfortról számos diszkrét 
építészeti beavatkozás, illetve a fűtés- meg az elektromos hálózat modernizá-
lása gondoskodik. A munkálatokat művészettörténeti és régészeti felügyelet is 
kísérte. 
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Június 9-e Makoldy Sámuel (1807–1872) halálának a másfél százados év-
fordulója. Kolozsvári polgárcsalád sarjaként a Református Kollégiumban 
tanult, majd a Főkormányszéknél helyezkedett el. Az 1850-es években lap-

szerkesztőként vált ismertté: a legnehezebb körülmények között jelentette meg 
1850–1852 között a Kolozsvári Lapot. Amikor 1867 júliusában a kiegyezés utáni 
első választásokat tartották Kolozsvárt, Makoldy bekerült a városvezetésbe. Első 
tényleges polgármesterül Szentkirályi Zsigmondot választják. Egy év múlva Filep 
Sámuel követi őt. Amikor Filepet Kolozsvár főispánjául nevezik ki, 1871. július 
17-én, akkor – mandátuma lejártáig – csak helyettes polgármestert választhat-
nak Makoldy személyében, aki szívszélhűdés okozta hirtelen haláláig töltötte be 
tisztségét. A Király utcai családi házától nagy részvéttel kísérték ki a temető-
be. Tekintélyes terméskő oszlopa az I. C parcella közepe táján állott, s aztán az 
1970-es években rendre feldarabolták. Címeres zárórésze még évekig hányódott 
a sírok közt.

Június 24-én Brassai Sámuel (1800– 
1897) emlékét idézzük halála 125. év-
fordulóján. Neve még ma is fogalom. 
Az utolsó polihisztornak tart ják. Ő tes-
tesíti meg a 19. századi erdélyi tudomá-
nyosságot. Pályája az Unitárius Kollé-
gium ter mészettudományi tanszékétől, 
igazgatói tisztségétől az egyetem elemi 
maté zis katedrájáig, a  rektorságig ível. 
A  Magyar Tudományos Akadémia és 
a világ számos rangos tudós társasá-
ga tüntette ki levelező, rendes és tisz-
teletbeli tagságával. Tanítványa, Kőváry 
László megállapítása szerint „tíz nyelvet 
tudott, tíz tudományágat mívelt, tíz év-
tizedet élt”. Egykori iskolája ma nevét 
viseli. Klasszicista oszlopos síremlékét 
Pákei Lajos tervezte, s a város adta dísz-
helyre, a temető legmagasabb pontjára 
építették, alsó része kripta. 1910. októ-
ber 2-án leplezték le, Brassai mellszob-
rát Veressné Kozma Erzsi mintázta, azo-
nos a kollégium előcsarnokában lévővel.

Június 26-án Földes László (1922–1973) lehetne százéves. Aradon született, 
a Bolyai Egyetemen szerzett lélektan–fi lozófi a szakos diplomát 1947-ben. 1953-ig 
a tanszéken dolgozik, akkor elfoglalja a Zenekonzervatórium és a Képzőművésze-
ti Főiskola magyar tagozatainak közös esztétikatanári állását. Emellett 1950-től 
az Állami Irodalmi Kiadó kolozsvári fi ókjának főszerkesztője, 1956-tól az Utunk
főszerkesztője, majd 1970-től a bukaresti A  Hét főszerkesztő-helyettese. Gaál 
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Gábor legközelebbi munkatársaként in-
dul, a bölcsészetről rendre áttér az iro-
dalomkritikára, főleg a két világháború 
közötti és a kortárs írók műveinek újra-
értelmezését, elemzését vállalja magá-
ra. Ír színikritikát és művészetelméleti 
cikkeket is. Az 1895-ben elhunyt Stöger 
Béla zenetanár Jósika-kertben lévő sír-
jába temették. A  kőoszlopra felfogott 
réztábla tartalmazza nevét. 

Gaal György
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Szőcs Géza

Virradat a víz alatt

Ich liebe dich, mon amour
du bist die See die Seele

te vagy a tengerparti szél
s a víz alatti kőfalak
között egy utca-féle

te vagy az én tengerszemem
te vagy az én tengerhajam
fal vagy és ablak a kőfalon
ablak vagy s függöny az ablakon
függöny vagy s írás a függönyön

de ne is nagyon figyelj reám
éppen csak morfondírozom
épp csak magamban mondok én
csak jár a szám, beszélek

tengerszemem vagy, ablakom,
s tó vagy és a lélek.

És minden egyes évszak is,
you are the sea the season.

*

A zöldes tengervízből 
leány, vagy napkorong kél.
Ujjam hegyében ébredsz
 s újra ébredsz
újra meg újra megidéz
az emlékezés meg a kéz –

ujjaimban lüktetés: 
visszatérő arcod az,
fölvirrad és alkonyul
mon amour du
 mon amour
elfelejt
 s újra fölidéz
az ujj a szó a víz
  a kéz
nap után új nap így telik

ich liebe doch
 ich liebe dich
te ne törődj
ne törődj semmivel,

a tengernek sincs ruhája
meztelen alszik el

és minden egyes évszak,
tu es le mur la mer
vízinevetés, az vagy,
le soeur des sorcières
Tengerből napkorong kél.
Így élsz, gyanútlanul,
nem sejtve, rád van írva:
tu es la mer
  l’amour
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A szinte láthatatlan fellegvári trófeák

Tizenöt hónapon át zárták ki a járvány miatt a focirajongókat, így a Kolozs-
vári CFR szurkolóit is a romániai mérkőzésekről – az ez idő alatt begyűjtött két 
bajnoki címből és egy Szuperkupából csak a Liga 1 utolsó, májusi mérkőzésén 
lehetett negyed ház, mintegy 5000 néző a fellegvári stadionban.

Pedig a hetedik bajnoki címével immár a legsikeresebb vidéki klub lett a CFR 
a román fociban, már csak a bukaresti Steaua/FCSB (26) és Dinamo (16) áll 
előtte, a Venusszal (7) pedig már holtversenyben vannak a vasutasok. A 2020-as 
félbeszakadt bajnokságot végül tavasz helyett nyáron, egy emlékezetes craiovai 
ki-ki meccsen (3-1) nyerte meg a CFR, majd nyári szünet nélkül vágott bele a 
következő szezonba.

A 20/21-es idényben pedig felcserélődtek a szerepek, az előző három bajnoki 
címét végig az első helyen állva megnyerő CFR üldözöttből üldözővé vált a szezon 
nagy részében, csak az utolsó hat fordulóban vette át a vezetést, de végül mégis 
9 pontos előnnyel nyert. Közben volt egy újabb tisztességes nemzetközi kupaka-
land, bár az Európa Liga csoportköréből ezúttal nem sikerült továbbjutni, egy 
koronavírussal súlyosbított hullámvölgy novemberben, ami Dan Petrescu edző 
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menesztéséhez vezetett, és egy szinte tökéletes rájátszás, Edward Iordănescuval. 
Aki aztán maga is lelépett, úgyhogy az új szezonra már a román foci egyik leg-
szórakoztatóbban, de egyben legfelelőtlenebbül is kommunikáló edzője, Marius 
Șumudică vette át a CFR-t – neki kellene folytatnia az immár négyéves hegemó-
niát, remélhetőleg immár nem nézők nélküli mérkőzésekkel.
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Györgyfalvi erdő–Nagy-
Csolt–Feleki-tető

Túránk alkalmával Györgyfalva környékének vadregé-
nyes kirándulóhelyeit fedezzük fel, érintve a Feleki-gerinc 
legkeletibb magaslati pontját, a Nagy-Csoltot. Mivel a kiin-
dulópont nem egyezik meg az érkezés helyszínével, javasoljuk a buszos megközelítést 
az M13-assal, amely elszállít a Román Operától egészen Györgyfalváig. A kirándu-
lás nagy része nyílt terepen vezet, így napos időben semmiképp se felejtsük otthon 
fejfedőnket és napkrémünket. Mivel a túra teljes mértékben jelöletlen ösvényeken 
halad, nagyon fontos, hogy okoskészülékeinkre előzőleg letöltsük a digitális nyom-
vonalat. Kellemes túrázást kívánunk!

Györgyfalván az első megállóban leszállunk az M16-os buszról a falu elején (1), 
innen elindulunk visszafele egy rövid szakaszon, majd feltérünk balra a Györgyfal-
vi-erdőbe egy széles ösvényen (2). Digitális nyomvonalunkat követve garantáltan 
nem fogunk eltévedni az erdőben, nélküle viszont fejfájást okozna a megfelelő út 

megtalálása. 1,5 km után kiérünk az 
erdő szélére (3), egy villanypásztor-
ral elkerített legelőre. Innen jobbra 
felfele indulunk, és enyhe emelkedő 
következik. A  csúcsot megpillantva 
talán nem is érzékeljük, hogy még 
majdnem 7 km-t kell gyalogolnunk 
a Nagy-Csoltig eleinte nyílt terepen, 
majd az utolsó szakaszon erdőben 
haladva. 1,4 km megtétele után, 
a következő pontunknál (4) átkelünk 
a villanypásztoron, és a jobb oldali 
ösvényen haladunk tovább.

Ha letekintünk balra a völgy irányába, Györgyfalva házait láthatjuk, előt-
tünk pedig a csúcson lévő antennatornyok magaslanak az ég felé. Kevesebb mint 
830 m múlva villanyvezetékek alatt haladunk át, innen pedig még 1,7 km, és 
besétálunk a Csolt-erdőbe, amelynek egyes szakaszain a fák ágai boltívesen ösz-
szeborulnak, mesebelivé téve a túraösvényt. Az erdő széléhez közeledve vadles 
mellett haladunk el (5), innen még 775 m, és ismét kiérünk a nyílt terepre (6). 
Magunk előtt megpillantjuk a Nagy-Csolt-csúcsot a tetején antennákkal, oszlo-
pokkal, majd 580 m után el is érjük a Feleki-gerinc legkeletibb csúcsát (718 m), 
túránk egyik legfontosabb állomását (7). Mivel a csúcson építmény áll és kapuval-
kerítéssel határolt, magát a csúcsjelző követ sajnos nem lehet megközelíteni.

Nagy-Csolt, a Feleki-gerinc legkeletibb csúcsa
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Kis pihenő után folytatjuk utunkat, majd kevesebb mint 1 km után elhala-
dunk egy átjátszóantenna mellett az erdő szélén, hamarosan pedig utunk leka-
nyarodik jobbra, és a Csolt-erdő szélén haladunk 2,5 km-t, balra Rőd (Rediu) 
házait pillantjuk meg. Miután elhagyjuk az erdő szélét, nyílt terepen haladunk, 
majd kb. 1,6 km után útelágazáshoz érünk, ahol jobbra térünk (8). Még 2,1 km-t 
gyalogolunk nyílt terepen – előttünk a Feleki-tető égbe nyúló toronyantennái –, 
míg el nem érünk a gyorsfor-
galmi út alagútjához Seregé-
lyes (Sărădiș) falu határában. 
Átkelünk az alagúton, elindu-
lunk egy széles makadámúton, 
majd kb. 100 m után letérünk 
balra az erdőbe egy füves úton 
(9). Innen nagyjából 800 m-t 
haladunk az erdőben, amíg 
útelágazáshoz érünk (10), és a 
jobb oldali utat választjuk. Már 
csak 480 m, és felérünk a Fele-
ki-tetőre (573 m) (11), ahonnan 
csodás panoráma nyílik kincses 
városunkra.

Ha beteltünk a látvánnyal, továbbindulunk lefele a sípályán, és hamarosan 
egy itatóhoz érünk (12), ahol végre feltölthetjük kiüresedett kulacsainkat. In-
nen fokozatosan ereszkedünk a Borháncs lakótelep felé 2 km-t, átsétálunk egy 
gyümölcsösön, majd kiérünk a műútra (13), ahonnan nagyjából 1 km van hátra 
túránk célpontjáig. Ezt a szakaszt sajnos a keskeny és járda nélküli műút szélén 
kell megtennünk, ám hamarosan meg is érkezünk a 20-as busz végállomásához 
(Biserica Borhanci), ahonnan visszautazhatunk a belvárosba. Gratulálunk a ki-
tartásotokhoz, hiszen 21 km gyaloglás már felér egy közepesen nehéz teljesít-
ménytúra távjával.

Feleki-tető, a gerinc legismertebb magaslata

Túralejárás dátuma: 2021. június 23.
Túravezető:
Kiss Attila és Szilágyi András
Időjárás, terep:
forró, napos idő, száraz terep
Útvonal hossza: 21,1 km
Teljes menetidő: 6 óra 42 perc
Mozgásidő: 4 óra 48 perc
Teljes szintemelkedés: 547 m
Teljes szintereszkedés: 662 m
Minimális tszfm.: 463 m
Maximális tszfm.: 769 mForrás/itató a sípálya aljában
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Konfi tálás

Lassú tűzön való sütést jelent, bő zsiradékban. Egyfajta tartósítási eljárás, 
mely által az elkészült ételek íze, állaga és illata összehasonlíthatatlanul külön-
leges lesz. Klasszikus módszer, emlékezzünk csak vissza a nagymamáinknál elfo-
gyasztott, zsírban eltett sült húsokra – ők is a konfi tálás technikáját alkalmazták 
tartósításra.

Hozzávalók az ecetes 
cseresznyéhez:
• 50 dkg érett 

cseresznye
• 2 dl almaecet
• 3 dl víz
• 10 dkg cukor
• 1 kk só
• 1 babérlevél
• 1 kk egész bors

Kacsacomb 
ecetes 
cseresznyével

A kacsacombokat alapos tisztítás után jól besózzuk, borsozzuk, majd mindkét 
oldalukon megpirítjuk. Ezt követően egy tűzálló edénybe helyezzük őket, hoz-
záadva pár gerezd fokhagymát, egy-két rozmaringszárat, majd felöntjük annyi 
olvasztott kacsazsírral, hogy a húsokat belepje. Alacsony fokozaton nagyjából 
négy óráig hagyjuk konfi tálódni a sütőben. Köretként jól illik hozzá a vajon pirí-
tott gríz, és saláta gyanánt a savanyított gyümölcs különleges élményt nyújt az 
önmagában is ínyenc húsfalatokhoz. A cseresznye pár órás ecetes, fűszeres lében 
való marinálása után már fogyasztható.

Albert Bea
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VAJNÁR ILONA 
rejtvénye

VÍZSZINTES
  1. A könyv címe 1.
  8. Román János
  9. Fa „karja”
10. Római 

számokkal: 6
11. Mák Lajos 

monogramja
12. Múlt idő jele
13. Ázsiai bölény-

szerű állat (JAK)
14. Rongáló
16. Dolog közepe!
18. Indíték
19. Részvénytársa-

ság rövidítve
20. Román 

gépkocsijel
21. Éééé!
22. Előtagként 

földdel kapcsola-
tos

23. A könyv címe 2.

FÜGGŐLEGES
  1. Barát, pajtás
  2. Mely helyen
  3. Antal Nóra 

monogramja
  4. Jövőbe látó 

emberre 
jellemző

  5. Határrag
  6. Ádám párja
  7. Szűk, kis utca
12. Állóvíz
13. Nem rossz
14. Vés
15. Torokszélek!
17. ...-pocs, latyak

19. A tetejére
21. Éles Kálmán 

monogramja
22. Kétjegyű 

mássalhangzó

Roald Dahl sok csodálatos történetet 
írt a gyermekeknek. Ugye ismeritek 
Matildát, aki nagyon szeretett olvas-
ni pici kora óta? És Dannyt, a szu-
persrácot, Szofi t és Habót, a barát-
ságos óriást és csodálatos Róka urat 
is. A boszorkányokról, akiket csupán 
arról lehet felismerni, hogy utálják a gyerekeket, mi a 
véleményetek? Mindegyik regényből fi lm vagy animáció 

is készült, lehet, hogy onnan ismerősök a hősök! De olvassátok el a könyve-
ket is, mindig sokkal érdekesebbek, mint a fi lmek! 
Keresztrejtvényünkben Dahl egy ismert ifjúsági regényének címét találjátok. 
Segítségül eláruljuk, hogy a fi lmadaptációban Johnny Depp játszotta Willy 
Wonkát.
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„Megfontoltan, higgadtan mondhatom, de ezt követelem az utókortól, ennek elismerését: 
a könyvtárt megmentettem azáltal, hogy itt maradtam, hogy nem politizáltam, hanem ráhe-
lyezkedve...” (Gyalui Farkas: Emlékirataim; az idézet folytatását lásd a rejtvényben.)

IDÉZET 5.
COU-
LOMB 
(RÖV.)

OLT-PART!
KIS 

RENDŐRI
EGYSÉG

NYÚL 
TESTE!

M

KONYHA-
KERTI 

NÖVÉNY
LEGó-

KOCKÁK!

VAJON 
EGYIK 

HELYRŐL 
MÁSIKRA 
MEGY?

SZEM ES,
DARA BOS
ANYA GO K
TÁROLÁ-

SÁRA VAN

IDÉZET 2.
ENERGIA-

ADAG!

SZORON-
GÁSOS 
IDEG-

ÁLLAPOT

OKTATÓ
MOHAME-
DÁN BÍRó, 
TÖRVÉNY-

TUDÓ

NYELVI
EGYSÉG
RÉSZE

STADION 
(FRANCIA)

MENY ASZ-
SZONYT

EGYESÜLT
ÁLLAMOK

(RÖV.)

AZ EZÜST 
VEGYJELE

CSINOS
(BIZAL-
MASAN)
KÍNOS 

(SZLENG)

MINDIG
(ANGOL)
ELREJTI

A SZÉLEIN!

… TYSON 
(ÖKÖLVÍ-

VóBAJNOK 
VOLT)

ESŐCSEPP!

N

RAG,
A -NAK
PÁRJA

S

RIGóFEJ!
HITTÉTE-
LEKTŐL
ELTÉRŐ
SZEMÉLY

DÉL (RÖV.)
TOJÁS 

(ROMÁN)

A FÖLD-
ALATTI 
JELE

SZALAG-
CSOKOR

IDÉZET 1.

S

I

L

HÍM 
DISZNÓ

IDÉZET 4.

K

SZAMÁR-
HANGOK
NÉMILEG
ANÉMIÁS!

ELLOPó
ELŐTAG: 
KETTŐ(S)

MŰKÖDÉS-
BE HOZ

AZ EGYIK 
MÚZSA

SEPRŰ VÉG!
RÉGI

ÉDESSÉG

HATÁRO-
ZÓRAG

KISSÉ ELŐ-
REENGED!

KERT 
KÖZEPE!

KUROSZA-
VA … 

(RENDEZŐ)

HORDó-, 
DÉZSA-
KÉSZÍTŐ
IPAROS 

(TÁJSZó)

ELEMI 
PARÁNY
ÜRESEN 
ZENG!

RÓMAI 49
GÖRBICZ 
… (KÉZI-

LABDÁZó)

BEFEKTET-
HETŐ
PÉNZ-

ÖSSZEG
NAP ELEJE!

C
UTCA 

(FRANCIA)
A KÖR 

SUGARA

PÁROS 
LEVONÁS!
IDÉZET 3.

… EZRE-
DES (SZA-
Bó I.-FILM)

SKÁLA-
HANG

OOLIT 
ÁSVÁNY
KASZÁLT
FŰCSONK

(NÉPI ESEN)

ROMÁN 
FÉRFINÉV
KONYHÁ-
BAN VAN!

T

T

SZÁJBAN LEVŐ
MOZGÉKONY SZERV
VONZóDNI KEZD!

–
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

1 Péntek Anikó, Annamária, Áron, Előd, 
Renáta, Tibold, Tihamér

Tibold – Teobald név magyar for-
mája, jelentése bizonytalan.

1 375 éve szentelték fel a helyreállított Farkas utcai 
református templomot.

2 Szombat Jenő, Ottó 
Sarlós Boldogasszony

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

2 90 éve a kolozsvári Magyar Színházban vendégszere-
pelt Bajor Gizi.

Sarlós Boldogasszony 
aminő, 
Hat hétig olyan lesz az 
idő.

3 Vasárnap Kornél, Soma 
Szt. Tamás apostol

Soma – magyar eredetű; jelentése: 
som.

3 135 éve avatták fel a dézmacsűri téren épített új köz-
vágóhidat; közel 400-an vettek részt a megnyitón.
135 éve hunyt el Bukarestben Szathmári Pap Károly 
festőművész, grafikus, fényképész (* Kolozsvár, 1812. 
január 11.).

4 Hétfő Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik 
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4

5 Kedd Emese, Mária, Sarolta 
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.

5 200 éve hunyt el Kolozsváron gróf Bánffy György 
császári és királyi kamarás, Erdély főkormányzója, 
a főtéri Bánffy-palota építtetője (*Piski, 1746. decem-
ber 24.).

Ha ezen a napon esik, 
rossz lesz a diótermés.

6 Szerda Csaba, Izajás, Melitta, Zsolt 
Goretti Szt. Mária

Izajás – héber eredetű, jelentése: 
Jahve szabadulás.

6

7 Csütörtök Apollónia, Evódia, Donát Evódia – görög eredetű, jelentése: 
jól + út.

7

8 Péntek Edgár, Ellák, Teréz Edgár – ószász–angol eredetű; 
jelentése: vagyon + dárda.

8

9 Szombat Hajnalka, Lukrécia, Ruth, 
Veronika 
Zhao Rong Szt. Ágoston és társai

Ruth – héber eredetű, jelentése: 
barátság, barátnő.

9

10 Vasárnap Amália, Melinda, Ulrika Ulrika – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

10 120 éve a város átadta a sétatéri Korcsolyapavilon 
emeleti termeit az Erdélyrészi Szépművészeti Társa-
ságnak kiállítások rendezése céljából.

11 Hétfő Lili, Lilla, Nelli, Nóra 
Szt. Benedek (Európa 
fővédőszentje)

Lili – angol eredetű; jelentése: 
liliom. 
Nelli – az Eleonóra, Heléna, 
Kornélia angol becézőjéből 
önállósult.

11
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Nyárhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások
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neve.
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festőművész, grafikus, fényképész (* Kolozsvár, 1812. 
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4 Hétfő Berta, Bíborka, Izabella, Ulrik 
Portugáliai Szt. Erzsébet

Ulrik – német eredetű; jelentése: 
öröklött birtokán uralkodó.

4

5 Kedd Emese, Mária, Sarolta 
Zaccaria Szt. Antal

Emese – magyar eredetű; jelenté-
se: anyácska.
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10 120 éve a város átadta a sétatéri Korcsolyapavilon 
emeleti termeit az Erdélyrészi Szépművészeti Társa-
ságnak kiállítások rendezése céljából.

11 Hétfő Lili, Lilla, Nelli, Nóra 
Szt. Benedek (Európa 
fővédőszentje)

Lili – angol eredetű; jelentése: 
liliom. 
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

12 Kedd Dalma, Eleonóra, Izabella Dalma – Vörösmarty Mihály név-
alkotása a dal szóból.

12 45 éve a Minisztertanács módosította az oktatási 
törvényt, amelynek eredményeként növelték a szaklí-
ceumok számát; Kolozsváron ősztől a Brassai Sámuel 
Líceumot (volt Unitárius Kollégium) ipari líceummá, 
a 3-as Sz. Líceumot (volt Református Leánygimnázi-
um) általános iskolává minősítették; ugyanakkor az 
iskolák jó részét átszámozták.

13 Szerda Jenő, Margit 
Szt. Henrik

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

13 420 éve Basta tábornok megerősítette Kolozsvár ha-
szonélvezeti jogát Szék mezőváros sóaknái felett.

Mérges Margit esőt, ziva-
tart hoz.

14 Csütörtök Örs, Stella, Ulrik 
Lelliszi Szt. Kamill

Stella – latin eredetű; jelentése: 
csillag.

14

15 Péntek Henrik, Örkény, Leonóra, Roland 
Szt. Bonaventura

Örkény – régi magyar személynév, 
valószínűleg török eredetű; jelen-
tése: szabad, szabados, szertelen.

15

16 Szombat Enikő, Kármen, Valter, Zalán 
Kármel-hegyi Boldogasszony

Enikő – Vörösmarty Mihály alko-
tása; jelentése: ünő, szarvastehén.
Valter – német eredetű; jelentése: 
uralkodó sereg.

16 680 éve hunyt el Visegrádon Károly Róbert király 
(* Nápoly, 1288).

17 Vasárnap Elek, Endre 
Szt. Zoerard-András és Benedek

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

17

18 Hétfő Cecília, Frigyes, Milán 
Szt. Hedvig

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18

19 Kedd Alfréd, Emília Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

19

20 Szerda Éliás, Illés 
Szt. Apollinaris, Antióchiai 
Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem.

20 Esős Illés igen rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Csütörtök Dániel, Daniella, Helén, Léna 
Brindisi Szt. Lőrinc

Daniella – héber eredetű; jelenté-
se: Isten a bírám.

21 555 éve született meg a kolozsvári kovácsok céhének 
első szabályzata.

22 Péntek Magda, Magdolna 
Szt. Mária Magdolna

Magda – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya.

22 125 éve hunyt el Budapesten Jakab Elek történész, 
művelődéstörténész, levéltáros, jogász (* Szentgerice, 
1820. február 13.).
100 éve alakult meg az Unitárius Kollégium dísz-
termében 100 tagú választmánnyal a Kolozsvári 
Színpártoló Egyesület.

23 Szombat Lenke 
Szt. Brigitta

Lenke – a Lenchen (Helene és 
Magdalene német becézője) ma-
gyarító fordítása.

23
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Július Szent Jakab hava. Áldás hava. 
Nyárhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások
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Valter – német eredetű; jelentése: 
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(* Nápoly, 1288).

17 Vasárnap Elek, Endre 
Szt. Zoerard-András és Benedek

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

17

18 Hétfő Cecília, Frigyes, Milán 
Szt. Hedvig

Frigyes – német–magyar eredetű; 
jelentése: béke + hatalom.

18

19 Kedd Alfréd, Emília Emília – latin eredetű; jelentése: 
versengő, vetélkedő.

19

20 Szerda Éliás, Illés 
Szt. Apollinaris, Antióchiai 
Szt. Margit

Éliás – héber–görög–latin eredetű; 
jelentése: Jahve az én Istenem.

20 Esős Illés igen rossz,  
áldást az nem hoz.

21 Csütörtök Dániel, Daniella, Helén, Léna 
Brindisi Szt. Lőrinc

Daniella – héber eredetű; jelenté-
se: Isten a bírám.

21 555 éve született meg a kolozsvári kovácsok céhének 
első szabályzata.

22 Péntek Magda, Magdolna 
Szt. Mária Magdolna

Magda – arámi–héber eredetű; 
jelentése: torony, bástya.

22 125 éve hunyt el Budapesten Jakab Elek történész, 
művelődéstörténész, levéltáros, jogász (* Szentgerice, 
1820. február 13.).
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Nyárhó

Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások

24 Vasárnap Kincső, Kinga, Krisztina 
Árpád-házi Szt. Kinga

Kinga – a Kunigunda régi magyar 
becézőjéből önállósult, jelentése: 
nemzetség + harc.

24 730 éve hunyt el ószandecben Árpád-házi Szent Kin-
ga (vagy Kunigunda), IV. Béla király lánya, Lengyel-
ország és Litvánia védőszentje (* Esztergom, 1224. 
március 5.).

25 Hétfő Jakab, Jákob 
Szt. Jakab apostol, Szt. Kristóf

Jákob – héber eredetű; jelentése 
bizonytalan.

25 190 éve rendelték el a kolozsvári katonai laktanya 
felépítését.

Napja vihart szül, ám de-
rült éjszakáján a kertben 
jó termést várjál.  
Ha esik, az nem jó,  
férges lesz a dió.

26 Kedd Anna, Anikó, Anita, Panna, 
Panka 
Szt. Joákim és Anna

Anna – héber eredetű; jelentése: 
kegyelem, Isten kegyelme, kellem, 
kecsesség, báj. 
Panna, Panka – az Anna becézőjé-
ből önállósult.

26 Anna asszony reggele  
Már hűvös, ne játssz vele!

27 Szerda Árvácska, Györk, Liliána, Natá-
lia, Olga 
Mákluf Szt. Sárbel

Liliána – angol eredetű; jelentése: 
liliom.  
Györk – a György rövidített, kicsi-
nyítő képzős származéka.  
Árvácska – magyar eredetű; jelen-
tése: a virág maga.

27

28 Csütörtök Alina, Győző, Ince, Szabolcs Szabolcs – magyar eredetű; jelen-
tése ismeretlen.

28

29 Péntek Bea, Flóra, Márta 
Szt. Márta

Bea – a Beáta és a Beatrix 
rövidülése.
Márta – héber eredetű; jelentése: 
úrnő.

29

30 Szombat Csala, Judit, Xénia 
Aranyszavú Szt. Péter

Xénia – görög eredetű; jelentése: 
vendég.

30

31 Vasárnap Oszkár 
Loyolai Szt. Ignác

Oszkár – 1. északi germán ere-
detű; jelentése: jó dárda; 2. ír–
kelta eredetű; jelentése: szarvast 
kedvelő.

31 Ha esik, akkor enyhe tél 
következik.
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Névfejtő Évfordulók Népi időjóslások
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A kommunista uralom létrehozása 
a vidéki társadalomban

A  második világháború után szovjet befolyás alá került kelet-európai álla-
mokban a mezőgazdaság szocialista átalakításaként ismert társadalomátalakító 
kommunista program a szovjet kollektivizálási minta kényszerítésének feltételei 
között zajlott. A kollektivizálás nemzetközi összehasonlításából kiderül, hogy a 
szovjetizált szférában nem csupán országonként, de régiónként is eltérő mér-
tékben és ütemben sikerült felszámolni az egyéni paraszti gazdálkodást. Több 
helyütt fel is adták ezt a kísérletet: a kollektivizálás végrehajtása korántsem volt 
kötelező feladat a különböző országok pártvezetői számára, hiszen anélkül is 
a helyükön maradhattak (lásd például Lengyelországban vagy Jugoszláviában). 
Ennek ellenére valószínűleg Moszkva szemében növelte egy pártfőtitkár elfo-
gadottságát, hogy milyen ütemben volt képes felszámolni az egyéni gazdaságo-
kat (Horváth Sándor). Míg a fentebb említett két országban nem számolták fel 
a magántulajdont a mezőgazdaságban, a román kommunista vezetés két másik 
balkáni országgal (Albánia és Bulgária) a kollektivizálás szovjet tapasztalatainak 
leghűségesebb alkalmazója volt – írja Katherine Verdery.

Gh. Gheorghiu Dej, a Román Munkáspárt főtitkára 1953. május 23-án az él-
munkás kollektivisták kongresszusán kijelentette: „A dolgozó parasztság a szá-
mára egyetlen helyes úton, a  kollektív gazdaság útján, a  szocializmus útján, 
a szovjet kolhozparasztság és a hazai kollektivista parasztok tapasztalatai alap-
ján új, bőséges, boldog életet teremt magának.”

A kollektivizálás Romániában a 20. század második felének legmélyrehatóbb 
társadalmi változása, a kommunista vezetésű állam és a magántulajdonát védő 
földműves társadalom szembenállásának konfliktusos folyamata volt. Ebben a vál-
tozási folyamatban jelentős szerepük volt az ötvenes években az országban tartóz-
kodó szovjet tanácsadóknak. Iránymutatásaik alapján hozták létre és működtették 
az állami erőszakszervezeteket (állambiztonság, milícia), elindították az első öt-
éves tervet, az erőltetett iparosítási programot, végrehajtották a pénzügyi refor-
mokat, és megszervezték a mezőgazdasági terménybegyűjtést. A falusi társadalmi 
csoportok egymás ellen fordítása, a lenini elvek alapján állandóan élesített osztály-
harcban, a „kulákok” kizárása az ötvenes évek elején megalakult kollektív gazda-
ságokból szintén a szovjet kolhozosításban követett gyakorlat alapján történt.

A történészek a romániai kollektivizálás 13 évig tartó folyamatában több sza-
kaszt különítettek el:

• 1949–53 között alakultak az első kollektív gazdaságok. A  propagan-
dában hirdetett önkéntesség elvének ellenére az erőszakos szervezési 
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módszerekkel szemben ekkor volt országszerte a leghevesebb paraszti 
ellenállás.

• 1954–1955. december között átmeneti stagnálás volt jellemző a kollektivi-
zálásra, ekkor többnyire (szintén szovjet mintára) mezőgazdasági társulá-
sokat hoztak létre. Ebben a termelőszervezeti formában megmaradt a föld 
és a gazdasági eszközök magántulajdona.

• 1956–1957 az újabb szakasz előkészítésének időszaka, ekkor a politikai 
diskurzus szintjén tervezték a kollektivizálás újraindítását.

• 1958 nyarán az ötvenes évek elejének terrorjához hasonló erőszakos mód-
szerekkel kezdődött újra a szervezés, és 1962 áprilisában fejeződött be a 
mezőgazdaság szocialista átalakítása. Az ország mezőgazdasági területé-
nek 94%-a szocialista termelőszervezetek (kollektív gazdaságok, állami 
gazdaságok) tulajdonába ment át.

A hatalom eszközei a kommunista projekt 
megvalósításában
Stefano Bottoni írja a Kollektivizálás Romániában, 1949–1962 című tanulmá-

nyában, hogy a kollektivizálást bejelentő párthatározat megjelenése utáni hó-
napokban megalakultak az első kollektív gazdaságok, miközben a „kuláknak” 
bélyegzett nagygazdákat szigorú adókkal és beszolgáltatási kvótákkal sújtották. 
1949 nyarán az ország nyugati és keleti szegletén (főleg Arad, Bihar, Suceava és 
Botoșani megyében) több településen fegyveres lázadás tört ki a mezőgazdaság 
kollektivizálása ellen. A belügyi szervek katonai szigorral verték le a zendülése-
ket: a megtorló akciók 30 áldozatot követeltek, a katonai törvényszék több száz 
embert ítélt el, és a falvak ellenálló lakosságát az épülő Duna–Fekete-tenger-csa-
tornához vezényelték kényszermunkára.

Erdély magyarlakta területén is véres megtorló akciókra került sor. A vidé-
ki társadalomra sokkolóan hatott a „kulákok” megfélemlítő célzatú kivégzése 
(László Márton dolgozta fel a Maros megyei kulákgyilkosságokat). A  „kulák” 
címke politikai kategória volt, eltérő társadalmi helyzetű családokat bélyegeztek 
meg vele. Az RMP KB Szervezési Irodája 1952. április 21-én foglalkozott a ku-
lák kategória ismérveinek rögzítésével, de sem ekkor, sem később nem született 
olyan definíció, amelyet egyértelműen alkalmazni lehetett. A kérdésben általá-
nos zűrzavar uralkodott a pártapparátus alsó és felső szintjein egyaránt. Pró-
bálták gazdasági, társadalmi szempontokat érvényesítő tartalmát meghatározni, 
de a lokális feltételrendszerek, a helyi miliők sokszínű valóságát e kategorizálás 
nem fedhette le. Éppen ez a bizonytalanság volt az egyik lehetőség arra, hogy a 
kulákká minősítésekkor a helyi pártkáderek részéről tág tere nyíljon a manipu-
lációnak, a bosszúállásnak és önkényeskedésnek.

A  „kulák” kategória gazdasági szinten megemelt adózást, kvótakivetéseket 
és más gazdasági korlátozásokat jelentett. Társadalmi szempontból az ideológiai 
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dó feliratokkal gúnyrajzok jelentek meg a falvak központjaiban, kitiltották a helyi 
társadalmak nyilvános tereiből, korlátozták társadalmi kapcsolataikat. A kulák-
ellenességet szító gyűlöletbeszéd a hatalmi piramis legfelsőbb csúcsairól terjedt 
szét a párthierarchia alsóbb szintjeiig: a párttanfolyamokon, pártalapszervezeti 
gyűléseken szüntelenül rituálisan ismételték a brosúrák uszító szövegeit.

Az  állandóan szított osztályharcban gerjesztett konfliktusok, megbélyegzé-
sek és az „ellenséget” sújtó megtorlások, tömeges letartóztatások, internálások, 
bebörtönzések következménye a vidéki társadalom mindennapjaiban a bizonyta-
lanság, félelem és a rettegés légkörének állandósulása volt.

A  kuláknak nyilvánítottak gazdasági javai: a  termőföld, gazdasági felsze-
relések, épületek, állatállomány, nemzedékek kitartó, szorgalmas munkájának 
voltak gyümölcsei, de az osztályszemléletben kizsákmányolásból származtak, 
ezzel az indoklással kobozták el, sajátították ki a megbélyegzett családok javait. 
Az első kollektív gazdaságokat a kulákcsaládoktól kisajátított ingatlanokban és 
földbirtokokon alakították meg.

A kollektivizálásban alkalmazott hatósági erőszak miatt az ország különbö-
ző vidékein 1950 kora őszén újabb felkelések, spontán tiltakozások törtek ki. 
A Háromszék megyei falvakban a különféle erőszakos nyomásgyakorló módsze-
rek ellen tömeges ellenállásra került sor, amely 18 településre terjedt ki. Több 
helységben összecsapások voltak a karhatalmi erők és a helyi lakosság között, 
melyeknek négy halálos áldozata volt (Maksán, Gidófalván). László Márton kuta-
tásaiban feltárta, hogy közel 200 személyt ért retorzió (börtönbüntetés, deportá-
lás). 1950 októberében az RMP Titkársága kénytelen volt elismerni a kollektivi-
zálás kudarcát. 1952. május végén, Ana Pauker bukásával újabb ostrom indult az 
egyéni gazdálkodást folytató földművesek ellen: a nyári hónapokban több ezer 
embert tartóztattak le vagy irányítottak kényszermunkára. Az állambiztonsági 
szervek kimutatásai szerint csak 1951-ben és 1952-ben összesen 34 738 földmű-
velőt, ebből 22 008 „kulákot” tartóztattak le. A  legkeményebb megtorlást há-
rom erdélyi tartomány paraszti lakossága szenvedte meg: Hunyad tartományban 
16 000, Nagyvárad tartományban 10 000, Kolozs tartományban 4000 embert 
érintett az erőszakhullám – összegzi kutatásait Stefano Bottoni.

A kollektivizálás ütemének fokozását az RMP II. kongresszusán, 1955. decem-
ber 23 –28. között határozták el. „A kongresszus döntése a bukaresti kommu-
nisták sztálinista konzervativizmusát tükrözte, lemondtak a merev sztálinista 
vezetési gyakorlaton enyhítő »új hullám« politikájáról, hogy a rendszer liberali-
zálásával ne veszélyeztessék pozícióikat.” (Marius Oprea)

Az  1956. őszi magyarországi események a kollektivizálás ideiglenes befa-
gyasztását eredményezték, de már az év végi, 1956. december 27–29-i plenáris 
ülésen további folytatásáról döntöttek. Ekkor módosították a mezőgazdasági po-
litika alapelvét is: a korábbi terménybeszolgáltatási rendszert felváltották a szer-
ződéses felvásárlási rendszerrel, könnyítették a mezőgazdasági termékek szabad 
forgalmát. (Stefano Bottoni)
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A szovjet tanácsadók aktívak voltak a mezőgazdaság kollektivizálásának gya-
korlatba ültetésében, erőltetve, hogy ezt először Konstanca tartományban va-
lósítsák meg, ahol szovjet csapatok állomásoztak. A  mezőgazdaság szocialista 
szektorának, gazdasági szervezeteinek, intézményrendszerének kiépítésében is 
a szovjet minta érvényesült: a romániai kollektív gazdaságok első alapszabálya 
(1966-ig volt érvényben) azonos az 1936-os szovjet alapszabállyal, hasonlókép-
pen a mezőgazdasági üzemek   – állami gazdaságok, gép- és traktorállomások, 
kollektív gazdaságok, társas gazdaságok  – hierarchiája is. Ezek a hierarchikus vi-
szonyok a gazdasági szervezeteknek kiutalt beruházási, fejlesztési alapok nagy-
ságrendjében nyilvánultak meg: a központi alapokból a kollektív gazdaságoknak 
juttatták a legkevesebbet.

A  teljes kollektivizálás felé vezető úton átmenetinek számító, félig egyéni, 
félig közös gazdálkodási formaként 1952-től társulásokat szerveztek. A nagyobb 
táblákba összevont földeken közösen folyt a termelőmunka, ugyanakkor a ter-
ménybeszolgáltatási kötelezettségek nem voltak olyan súlyosak, mint amilyen 
mértékben az egyéni gazdálkodókat sújtották. A  társulásokat a kollektivizálás 
utolsó hullámában kollektív gazdaságokká alakították át.

A kötelező kvótabeszolgáltatást 
nyilvántartó könyvecske. 

(A szerző gyűjtése)

Belépési nyilatkozatok aláírása a 
székelykeresztúri kollektív gazdaság 

alakulásakor, 1950. (A székelykeresztúri 
Molnár István Múzeum tulajdona)
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A  Román Munkáspárt vidéki szervezetei a kollektivizálás kezdetekor még 
gyengék voltak, sok vidéki településen nem is léteztek helyi pártalapszervezetek. 
Erdélyben a magyarok lakta településeken a területi adminisztratív átszervezés-
kor 1949–50-ben a Magyar Népi Szövetség tagjai is bekerültek a megyei, városi 
és községi ideiglenes bizottságokba, majd a megalakuló néptanácsok (1950. de-
cem ber) vezetőségébe is. A kollektivizálás kikényszerítésében a gazdasági javak 
kisajátításának legfontosabb eszköze a paraszti gazdaságok terményeinek kötele-
ző állami beszolgáltatása és a megemelt adózás volt.

Az első kollektív gazdaságok alakításánál a szervezők óvatosak voltak, tisz-
teletben tartották a kollektivizálást meghirdető plenárison hangsúlyozott önkén-
tességi elvet. A pártvezetés a kollektívszervezések kezdeti nehézségeinek hatásá-
ra ezt az elvet hamarosan föladta: az Agrárbizottság 1950. június 16-i gyűlésén 
már azt hangoztatták, hogy a kollektív gazdaságok nem a parasztok, hanem a 
párt kezdeményezésére jönnek létre. Az  első közös gazdaságok megalakítása-
kor a megyei (majd 1950-től a rajoni) pártszervek a kollektivizálásra alkalmas-
nak talált településeket a lokális társadalmi, gazdasági feltételek körültekintő 
vizsgálata után jelölték ki. A  falvakba agitátorokat küldtek, ezek irányításával 
alakították meg a helyi kezdeményező bizottságokat. Követve a párt eredeti stra-
tégiáját, az életképes kollektív gazdaságok alakításában egy-egy kistáj, település-
körzet gazdaságilag fejlettebb falvaiban szervezték meg a közös gazdaságokat. 
Kolozs megye első kollektív gazdaságát Vörös Traktor néven Kendilónán avatták 
fel 1949. július 24-én. Ebben az évben a megyében még két kollektív gazdaság 
alakult: Szilágytón „Bábolna”, Sütmegen „Horea” elnevezéssel.

Az első időszakban minden településen általában csak a szegényebb gazdák 
léptek be először a közös gazdaságba. A kollektívszervezők taktikája egy-egy te-
kintélyesebb gazda meggyőzése volt falvanként, úgy vélték, a meggyőzött gazdát 
belépése után majd többen követik a közös gazdaságba. A kollektivizálás melletti 
propaganda erősítésére a pártszervek a magángazdálkodást folytató falvakból 
látogatásokat szerveztek a kollektivizált falvakba.

A  legfrissebb kutatások feltárták, hogy a kollektivizálás éppen a politikai 
szándékokkal szemben álló lokális társadalmi hálózatok ellenállása, a változa-
tos individuális és közösségi védekező stratégiák bevetése miatt nem volt egysé-
ges folyamat. Nem kizárólag a hatalmi centrum döntötte el lefolyását, hanem a 
„fent” és a „lent” bonyolult kölcsönviszonyainak, a hatalom és a hatalmi célokkal 
szemben álló, védekező, a magántulajdonához végsőkig ragaszkodó gazdatársa-
dalom, illetve a hatalmi szándékot támogató, azt aktívan segítő lokális csopor-
tok erőviszonyainak társadalmi terméke volt. Ritkán szokták hangsúlyozni, de 
a közösségi emlékezetben elevenen él, hogy a kollektivizáló hatalom eszközei 
– erőszakszervezetei, elnyomó, a magángazdaságokat kiszipolyozó gépezete, ag-
resszív propagandája – mellett a párt célkitűzéseit támogató, lojális társadalmi 
csoportok is jelentős tényezői voltak a végül sikerre vitt kollektivizálásnak.



531JÚLIUS

V
ISSZATEKIN

TŐ

A kommunistáknak a társadalom átalakító törekvéseikben és uralmuk fenn-
tartásában ellenségekre volt szükségük. A tébolyig fokozott ellenségkeresések és 
leleplezések gyakorlatának többféle funkciója is volt. Egyrészt minden kudarc, 
hiány, elmaradás mögött fel lehetett fedezni az intézményekbe, gazdasági egysé-
gekbe ártó szándékkal alattomosan „befurakodott ellenség kezét”, s ezzel külső 
„magyarázatot” lehetett adni a rendszerből fakadó bajokra.

A fenti gondolkodásmódból következett, hogy az első időszakban megalakult 
kollektív gazdaságokban is „megtalálták” a befurakodott „kártékony, kártevő”, 
a  kollektív gazdaság „aláaknázásán mesterkedő kulákokat”, és – bevitt javaik 
nélkül! – kizárták a kollektív gazdaságokból, újabb szankciókkal sújtva a nincs-
telenné tett családokat. Alább egy példával illusztráljuk ezt a jelenséget.

Pál Sándor (1885–1959) „kuláknak”  minősített rugonfalvi1 gazda 1952 már-
ciusában hosszas, fenyegetésektől sem mentes meggyőző agitáció után lépett be 
az 1950-ben megalakult helyi kollektív gazdaságba. Néhány év múlva vissza-
emlékezéseiben leírta kizárását: „Reggel a régebbi kulákokkal együtt irodára 
hívattak és mindennek összeszidtak és ki lettünk zárva szövetkezetekből s még a 
kocsmába sem léphettünk be, s a kollektív tagjainak sem lett szabad velünk még 
csak beszélni sem. Én még az akkori elöljáró embereknek el akartam mondani, 

 1 Rugonfalva Hargita megyei, Székelykeresztúrral szomszédos falu.

A kollektivizálási kampány agitációs eszközei, a brosúrák (A szerző gyűjtése)
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hogy ezelőtt 3 hónappal nem így beszéltek velünk, s ezt miért kellett csinálni, 
hiszen ezzel a kollektív szervezésnek nagy akadályt okoznak. De reám kiáltottak, 
hogy a számot fogjam bé, és a községet el ne hagyjam, csak ha erre engedélyt 
kapunk. Úgy kellett hazamenjünk, hogy még egymással sem beszélgethettünk. 
A teheneinket nem volt szabad a csordába engedni, de a pásztordíjat egész évre 
meg kellett fi zetni. A juhaink után nem kaptunk semmi költséget és már szep-
temberben a seregből kitették. S még a legnagyobb baj az lett, hogy az egész évi 
földadóinkat rajtunk végrehajtatták az összes volt birtokaink után, habár csak 
25 ár földünket használtuk. Tehén és juhainkat elárverezték s áraikat az adókba 
elvitték, és még két évre visszamenőleg kulákadót is ötszáz lejt kellett fi zetni. 
Addig követeltek, amíg semmink sem maradt.” (Kiemelés tőlem – O. S.)

A kollektivizálási kampány időszakában településszinten a néptanács volt a 
legfontosabb állami intézmény, a hierarchikusan szervezett hatalmi intézmény-
rendszer lokális reprezentánsa. A néptanács szervezte, irányította a termények 
állami beszolgáltatását, közmunkát, tervteljesítést és a falusi osztálypolitika szel-
lemében társadalmi helyzeteket, politikai nézeteket, a rendszerrel szembeni vi-
szonyulásokat kategorizált. Az osztályellenségnek kikiáltott gazdák ellen súlyos 
szankciókat kezdeményezett, pl. a kuláknak minősített családok kilakoltatását 
otthonukból. Sok esetben a kilakoltatott családok portáin hozták létre a megala-
kuló kollektív gazdaságok székhelyeit.

A kollektivizálási kampány agitációs eszközei, a brosúrák (A szerző gyűjtése)
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A kollektivizálási kampányban a kulák minősítés okozta helyi konfliktusok-
nál szélesebb és a vidéki társadalmat mélyebben érintő belső feszültségeket kel-
tett a pártpropaganda egyenlőség ígérete. Ez a soha meg nem valósult ideológiai 
cél rombolta a lokális társadalmi kapcsolatokat. A falusi társadalmon belüli tár-
sadalmi-gazdasági különbségek kialakulásának két tényezője volt: az öröklés és 
a munka. Társadalmi rangot és vagyont lehetett örökölni, vagy szívós, egy életen 
át tartó munkával szerezni. A földbirtok nagysága még nem azt jelentette, hogy 
a tulajdonos jó gazda is volt. Voltak, akik nagyobb birtokon is eredménytelenül, 
„kiszámítás nélkül” gazdálkodtak, munkájuk után nem volt gyarapodás, míg egy 
közepes gazda kemény munkával, a kockázatok elkerülésével, jól kalkulálva ha-
szonnal vezethette gazdaságát. Ezek a magatartások társadalmi-vagyoni különb-
ségekhez vezethettek: a nagygazda lesüllyedhetett a közepesek közé, a középbir-
tokos a törpebirtokosok közé.

A helyi társadalmi térben különböző pozíciójú gazdák kollektivizáláshoz való 
viszonyulása is különbözött. Az önállóságukat kiküzdött, szerzeményeikre (föld, 
állatok, gazdasági épületek) büszke gazdák nem akartak egyenlőek lenni a nincs-
telenekkel, a „kiszámítás nélkül” gazdálkodókkal. Azt meg végképp nem akarták 
elfogadni, hogy az új termelőszervezetben nem csak egyenlő elbírálás alá esnek 
velük, hanem a vezető pozíciókat is emezeknek osztják ki. A kollektivizálás kor-
szakának egyetlen erdélyi faluregényében a szerzeményeihez ragaszkodó gazda 
a kollektívszervező agitátorokkal vitázva így érvelt:

„S avval sem értek egészen egyet, megmondom őszintén, hogy abba a kol-
lektívbe ha valaki tíz hold földdel, béfogó marhával, jó felszereléssel megyen 
az is annyi, s ha egy fejszével megyen, az is annyi. Én ezt napfényre tartva sem 
látom igazságosnak. Mert, ugye, van akinek egész élete szerzeménye van benne 
abba a tíz holdba, abba a marhába-mibe, s mégis olyan elbírálás alá esik, mint az 
aki jóformán semmit sem viszen, máról holnapra ő is éppen olyan semmitlenné 
válik, anélkül, hogy valaki is azt neki honorálná, hogy életén keresztül olyan jó 
iparember volt. Biza, ha jól belégondolunk, az ember nem könnyen megy belé 
abba, hogy élete gürcölményétől olyan ingyen megváljék, s holnaptól kezdve ki-
mondottan a két kezére legyen utalva, éppen úgy, mint az, aki jóformán semmit 
sem vitt. Ezt én semmiképpen sem tartom helyénvalónak, mert így az egyik igen 
olcsón veszti el a vagyonát, s a másik ingyen jut hozzá… Hát tisztán megmondva, 
én harmincöt esztendeig a munkám után sanyarogtam, s most a vagyonom után 
akarok élni! Nem teszem karba a kezem ezután sem, de nem is ölöm magam. 
Mert a legnagyobb igazságnak tartom, hogy engem az a tizenöt hold eltartson, 
még akkor is, ha többet egy szalmaszálat sem teszek arrább. S ha azt a tizenöt 
holdat én a tulajdon verejtékemmel szereztem, akkor tartom jogomnak azt mon-
dani, hogy rendjén valónak tartom, ha nekem tizenöt hold van, s a másiknak 
semmi. Lehet, hogy az Isten is segített, de földet egy barázdát sem adott nekem 
ajándékba. S nem is vártam én se tőle se mástól, hogy adjon. Szereztem. S aki 
mástól várta, s nem szerzett, az hiába áll elő most azzal, hogy az nem igazságos 
s nem rendjén való. Nem rendjén való? Hát harmincöt esztendő nyomorúság s 
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koplalás rendjén való s igazságos volt? Hát csak azért mondom! Rosszul számit, 
aki arra számit, hogy most társ lesz velem a harmincöt esztendő lefelezésében! 
Én nem tudom, milyen lesz az a kollektív, de azt előre megmondhatom, hogy én 
nem kérek belőle, s akárki vetett szemet az én tizenöt holdamra, itt mondom a 
falu színe előtt, hogy abból nem eszik. Olyan isten nem száll alá az égből! Lehet, 
hogy én most erősen rosszul élek, s rab vagyok, de én tökéletesen meg vagyok 
elégedve ezzel a nyomorúságos rabsággal. Az én sorsomat nincs miért senki a 
szívére vegye, mert ha velem a rosszban nem osztozott senki, akkor a jóban se 
akarjon! Én eddig is ezt feleltem, s ezután is ezt felelem minden agitációra.”2

A  regényidő (1949–50) utáni kollektivizáláskutatások meggyőzően igazolják, 
hogy a fenti gondolkodásmód ábrázolása nem írói fi kció volt, hanem a kollektivizálás-
sal szembenálló, önállóságát védő gazdatársadalom általánosan érvényes társadalmi 
beszédmódja. A paraszti írott források tükrében és az emlékezet tapasztalattörténe-
teiben a kollektivizálás mint vész, veszedelem a magánparaszti társadalom horizont-
ján látható, hol közeledő, hol távolodó Gonosz, közel másfél évtizeden keresztül ott 
lebegett a családok jövője fölött és aggodalommal töltötte el az embereket.

A  kollektivizálási kampány utolsó, erőszakos eszközökkel végrehajtott sza-
kaszában (1958–1962 tavasza) az egyéni gazdálkodás feltételei folyamatosan 
romlottak: a  súlyos gazdasági elnyomás meggyengítette a magángazdaságo-
kat. Akárcsak Magyarországon, az erdélyi falvak társadalmában is ezekben az 
években az állandósuló létbizonytalanság, az igen erőteljes politikai és lélektani 
nyomás megtette a hatását, egyre több gazdálkodó tartotta kilátástalannak a 

 2 Szabó Gyula: Gondos atyafi ság. Regény. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004, 
II. 268. 

A székelykeresztúri Győzelem kollektív gazdaság székhelye a kilakoltatott Elekes család 
portáján, 1960 (A székelykeresztúri Molnár István Múzeum tulajdona)
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kollektivizálással szemben tanúsított ellenállást. Azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a parasztság a társadalomban lényegében magára maradt. Hiszen 
az ötvenes évek végén ez volt a társadalom egyetlen olyan rétege, amely még 
széles körben rendelkezett magántulajdonnal, ami relatív személyi és gazdasá-
gi autonómiát biztosított számára. Az erőforrások teljes körű centralizálására, 
a társadalom feletti totális ellenőrzés kialakítására törekvő szocialista rendszer 
számára ez nem volt tartósan elviselhető. (Valuch Tibor)

Végül a kollektivizálás befejezése után a mezőgazdasági terület 6,6%-a, 
a szántóföld 4,6%-a maradt magántulajdonban. A kollektivizálás kezdeti szaka-
szában sok kisebb mezőgazdasági területű közös gazdaság alakult. Az 1957-ig 
megalakított kollektívek összességének (2755) több mint fele 300 ha alatti te-
rületen gazdálkodott. A  pártvezetés az optimális üzemméretet az 1500–2000 
területnagyságú gazdaságokban jelölte meg. Mindjárt 1962-ben megindult az 
összevonási kampány. (Hunya Gábor)

A kollektivizálás következményei

A szovjet befolyás alatt álló államok közül Romániában tartott a leghosszabb 
ideig a kollektivizálás. Az  RMP Központi Vezetősége 1960 júniusában, a  párt 
III. kongresszusán még az ötéves terv távlati céljaként jelölte meg a mezőgaz-
daság szocialista átalakítását, de rövidesen befejezettnek nyilvánította. 1962. 
április 27-én, az RMP KV plenáris ülésén Gheorghiu-Dej bejelentette, hogy az 
országban lényegében befejeződött a kollektivizálás. A főtitkár szerint az ország 
termőterületének 93,4%-át (a szántóterületek 95,4%-át) a szocialista szektor 
birtokolta, és a kollektív gazdaságokhoz 3  201  000 földműves család társult. 
(Stefano Bottoni) A kollektivizálással az ország csaknem teljes mezőgazdasági 
területén megvalósult a tulajdoni és termelési viszonyok átalakítása, a termelés, 
a javak elosztásának és a fogyasztás szabályozásának állami kisajátítása.

Horváth Sándor történész értelmezésében a kollektivizálás nem csupán a ga-
bona megszerzéséről szólt, hanem az államépítés, a hatalom építésének egyik 
meghatározó eszköze is volt. Hiszen a kollektivizálás után a parasztból bérmun-
kás lett, aki már az állammal állt jogviszonyban, önállóságát – gazdasági és tár-
sadalmi értelemben – megszüntették. A kollektivizálás a társadalom egészének 
szerkezetét változtatta meg a kommunista utópia célkitűzéseinek megfelelően.

Az új társadalmi viszonyokat és a szocialista projekt távlati hatásait tekintve 
Dumitru Şandru (agrártörténész, 1934–2013) úgy vélte, hogy Romániában a me-
zőgazdaság szocialista átalakítása „egyrészt a romániai kommunisták győzelmét 
jelentette – másfelől a parasztság teljes alárendelését – legalábbis látszólag – a 
párt gazdasági terveinek. (…) Nem vitatható, hogy évek teltével a szövetkezete-
sített mezőgazdaság a hektárhozamok növelésében előrelépéseket ért el. De ez 
nem mondható el a falusi kollektivisták életfeltételeiről, akiknek bár sok helyen 
javultak életkörülményei, sohase érték el – ritka kivétellel – azt az anyagi jólétet, 
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cedik évtizedében a kollektivizált parasztság életviszonyai folyamatosan romlot-
tak, minek következménye az egyre növekvő érdektelenség volt szövetkezeteik 
iránt, melynek tagjai voltak.” Dumitru Şandru összegző értékelését a kollektivi-
zált falvakban élők tapasztalattörténetei is alátámasztják.

A kollektivizálás befejezése után a vidéki térségekből megindult az ingázás 
és az elköltözés. A falvak elhagyásának és a foglalkozásszerkezet átalakulásának 
legfőbb oka a központi vezetés vidék- és mezőgazdaság-ellenes politikájából kö-
vetkezően a mezőgazdasági és ipari jövedelmek közötti jelentős különbség volt. 
„A hatvanas években a parasztok jövedelmi helyzete a városiakhoz viszonyítva 
rosszabb volt, mint az ötvenes évek végén” (Hunya Gábor). A mezőgazdasági jö-
vedelmek nem érték el az ipari jövedelem felét sem, a vidéki lakosságnak a kétla-
ki család jelentette a legjobb alternatívát. Megindult egy olyan szelektív foglalko-
zásváltás, aminek következtében a mezőgazdaságban a nők, öregek és alacsony 
iskolázottságúak maradtak. Az országos adatok szerint 1963–1967 között a férfi  
mezőgazdasági dolgozók száma 2,39 millióról 1,79 millióra csökkent, a  nőké 
2,1-2,2 millió fő körül stabilizálódott. A  kollektivizálás így olyan társadalmi-
politikai folyamatként értelmezhető, amelyben a tulajdonviszonyok átalakítása 
megváltoztatta a társadalmi viszonyokat és a paraszti identitást, ugyanakkor lét-
rehozta és intézményesítette a kommunista uralmat a vidéki társadalomban.

Székelyföldi asszonyok a câmpinai gát építőtelepén a hatvanas évek végén 
(A szerző gyűjtése)
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Lőwy Dániel

Éjjel a templomban: a kolozsvári ortodox 
zsinagóga és hitközösség rövid története

A vesszőből font falú imaháztól a kőtemplomig

A kolozsvári ortodox zsinagóga története szorosan egybefonódik a város zsidó 
közösségének kialakulásával, felvirágzásával és kényszerű megszűnésével. Ezért 
nem csupán az épület létrehozását és az idők folyamán gyakran viszontagságos 
sorsát ismertetem, hanem a zsinagóga körül kialakított vallási központot, a ha-
gyománytartó zsidó felekezet intézményeit és egykori elöljáróit is bemutatom.

Évszázadokon át Erdély nagyobb városaiban, így Kolozsváron sem telepedhet-
tek le zsidók. Ezért az első közösségeiket a városok környékén levő községekben 
hozták létre. Feltételezhető, hogy Kolozsmonostoron a 18-19. század fordulójá-
tól éltek zsidók, de csak laza vallási szervezetben. Ideiglenes imaházakat hasz-
náltak, és uradalmi kertekben temetkeztek. Újvári Péter szerint már 1807-ben 
tartottak istentiszteletet, akkor még magánházakban. A város mintegy negyven 
családból álló zsidó közössége 1818-ban szerény imaházat épített, vesszőből font 
falakkal, az evangélikus egyház Külső-Magyar utcai telkén (a mai 1989. Decem-
ber 21. sugárút 96. szám alatt), az Eminescu-líceum telkének keleti végén. A bér-
lésért évi 50 forintot fizettek. Ezt a kezdetleges építményt mintegy két évtizeden 
át használták, majd a szomszédos, Varjasi csizmadia tulajdonában levő házban 
béreltek helyiségeket. Gaal György szerint ma ennek a háznak a helyén az iskola 
legkeletibb épületrésze áll. A  közösség vallási vezetőjeként rabbihelyetteseket 
alkalmaztak, akik a gyulafehérvári országos főrabbi felügyelete alatt működtek. 
Fennmaradt a következő rabbihelyettesek neve: Ábel Ferenc (1812), Kain József 
(1816), Nasch Mózes (1837) és Rosenfeld József. Szabó Imre könyve jegyzi, hogy 
a temetkezési szertartásokkal, a temetők rendben tartásával és jótékonykodás-
sal, a betegek és szegények ellátásával foglalkozó ortodox Chevra Kadisa (szent-
egylet) 1837-től működött. A szentegylet anyagi helyzete 1847-ben annyira ked-
vező volt, hogy kincses Kolozsvár városát 1000 forint kölcsönnel segíthette.

A zsidók városokba történő letelepedésének tilalmát (a bányavárosok kivéte-
lével) az 1840. évi XXIX. törvénycikk feloldotta. Az első két bekezdés értelmében 
(az eredeti helyesírással)

1. § Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt Részekben születtek 
[…] ha ellenök erkölcsi magaviseletök tekintetéből bebizonyított alapos 
kifogás nincsen, az egész Országban és kapcsolt Részekben akárhol szaba-
don lakhatnak.



2021–2022
JÚLIUS538

KO
LO

ZS
VÁ

R
I K

IN
CS

EK 2. § A fennálló feltételek mellett gyárokat a zsidók is állíthatnak, kereske-
dést és mesterségeket akár maguk kezükre, […] s ifjaikat […] taníthatják, 
– azon tudományokat pedig és szép mesterségeket […].

A letelepedés engedélyezése lehetővé tette, hogy már kőből is építhessenek 
imaházat. Kolozsváron a Pap, majd Zsidótemplom (ma Párizs) utca nyugati so-
rán, a mostani 57. szám alatt, a Kisszamos (Malomárok) partján jelölték ki a 
zsinagóga helyét, az akkor már működő rituális fürdő (mikve) mellett. Klein Ru-
dolf műépítész, a magyarországi zsinagógák szakértője hívta fel a figyelmet arra, 
hogy az ortodox zsinagóga, akárcsak a várfalakkal kerített erdélyi városok több-
ségében, a várfalon kívül rekedt, az elővárosban kapott helyet.

Az  építés előkészítésére 1846 decemberében Hermann Mihály és Heimann 
Emánuel a mintegy negyven családot számláló „zsidó eklézsia” megbízásából 
adásvételi szerződést kötött a Kül-Magyar (ma Aurel Vlaicu) utca szomszédsá-
gában lévő telekre, amelyet 1850 ezüst forintért vásároltak meg. Három évvel 
később a szerződés szerint elvégzett építési munka átvételét Hersch Farkas és 
Hersch Fischer írták alá.

Mintegy 170 év telt el az ünnepélyes alapkőletétel óta, amire 1850. július 9-én 
került sor, Urbán Károly (Karl von Urban) császári vezérőrnagy (Generalmajor), 
az  akkori vidékparancsnok jelenlétében, aki az alapkőbe helyezett egy héber 
nyelvű emlékiratot és pénzérméket. A zenei aláfestést a Victor-ezred zenészei 
nyújtották, a hitközség egyik elöljárója pedig német nyelvű beszédet mondott.

Az urnával lezárt homlokzatú, klasszicista stílusú épületet Fekete György ké-
szítette el, másfél év leforgása alatt, 1850–1851 között. Az építőmester neve az 
ismeretlenségbe veszett, Gaal György megjegyzi, még azt sem tudni, hogy a saját 
tervei szerint emelte-e az épületet, vagy más tervét kivitelezte.

Kelemen Lajos kedvezően vélekedik a zsinagóga stílusjegyeiről: „egyszerű, 
jó arányú, elég tágas, ízléses épület, korban egyszersmind utolsó is a kolozsvári 
klasszicista templomok sorában”. Homlokzatán a következő értelmű héber nyel-
vű felirat volt olvasható (amiről Jakab Elek Kolozsvár történetének utolsó köteté-
ből van tudomásunk):

1851
HAJOLJATOK MEG AZ ÖRÖKKÉVALÓ ELŐTT A SZENTSÉG DÍSZÉBEN

Az 1851. december 2-i ünnepélyes átadáson Friedmann Ábrahám gyulafehér-
vári országos rabbi mondott avatóbeszédet, és mellette jelen volt Kovács Miklós 
római katolikus püspök is, az erdélyi zsidóság fővédnöke. Részt vett – volt vidéki 
császári-királyi polgári biztos minőségében – Bogdán őméltósága, „a kolozsvári 
tanács és más minden rendű és rangú vallási szép közönség”. A Pesti Napló 1852. 
január 21-i tudósítása szerint „az ünnepélyi szónok, az e célra felkért fejérvári 
rabbi értelmesen felelt meg hivatásának”. A zsinagóga két oldalára 2 helyiséges, 
továbbá egy 6 helyiséges házat építettek, amelyeket a rabbi, a tanító és a sak-
ter (szakképzett zsidó mészáros, metsző) lakóhelyének szántak. Telekkönyvek 
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tanúbizonysága szerint ezek az épületek már 1869-ben megvoltak. Az egyikben 
működik napjainkban is a hitközségi (kóser) étkezde.

A városban 1922-ben kiadott dokumentum az 1852. évet jelöli meg mint az 
ortodox izraeliták kolozsvári autonóm közösségének hivatalos kezdetét. (Addig 
az összes erdélyi zsidó felekezet a gyulafehérvári országos főrabbi fennhatósága 
alá tartozott.) A Pap utcai zsinagóga építésének idején, az 1850–1852. évi lakos-
ság-összeíráskor Kolozsvárnak mintegy 479 zsidó lakosa volt.

A közösség élén hosszabb-rövidebb ideig szolgáló 
rabbik emlékezete
A Kolozsvári Zsidóság Emlékkönyvében fellelhető adatok szerint a gyülekezet 

megalakulása utáni időszakban viszonylag gyakran cserélődtek a vallási veze-
tők. A zsinagógaépítés és a közösség megerősödésnek éveiben, 1851–1853 között 
a margittai Liechtenstein Henrik volt Kolozsvár rabbija. Őt követte Lichtenstein 
Hillel (Henrik) ben Barukh (1814 vagy 1815–1891), Szofer Mózes rabbi kiváló 
tanítványa, aki 1854-ben került Kolozsvárra. Szigorúan konzervatív irányt akart 
érvényesíteni, ami miatt összetűzésbe került a modernség felé hajló Friedmann 
Ábrahám gyulafehérvári országos főrabbival. Mivel Friedmann jogköre nagyobb 
volt, végül a kolozsvári rabbit alig tizennyolc hónap szolgálattétel után csend-
őrökkel távolíttatta el a városból. Lichtenstein rabbi működésének érdekes utó-
története, hogy 1880-ban Kolomeáról (ma Kolomija, Ukrajna) újból Kolozsvárra 
látogatott, ahol a negyed évszázaddal korábbi közössége kitörő lelkesedéssel fo-
gadta. Ez alkalommal kijavította a Tóra-pergamenek hibáit, és gyűjtést szerve-
zett az üldözött orosz zsidók megsegítésére.

Utódja Fischmann Sraga Feisch (Feivel) lett, a  későbbi pozsonyi hitszónok 
(maggid), aki – az elődjéhez hasonlóan – rövid ideig, mindössze két évig, 1861–
1863 között viselte a rabbi tisztséget. A  liptószentmiklósi származású Glasner 
Ábrahám követte őt a rabbiszékben; közel másfél évtizeden át, 1863–1877 között 
szolgálta a gyülekezetét. Havi hatvan forint előre kiadott fizetést kapott, és a 
prédikációkért külön évi tíz forint járt neki. Ugyanakkor a hitközség átvállalta 
a rabbi államnak fizetendő adóját, és ingyenes bútorozott lakást biztosított szá-
mára. A hitközség kötelezte magát arra, hogy az intézmény konzervatív szellem-
ben működjék. Fizetéses titkárt is alkalmaztak, Grünsfeld Vilmost, akit később a 
pozsonyi hitközség szerződtetett titkárként. Az 1875. évben elhatározták, hogy 
a zsinagóga udvarán új rituális fürdőt építenek. Ugyanazon évben kezdte meg 
működését a 7 osztályos ortodox fiú elemi iskola, két tanítóval és negyven gye-
rekkel. Két évvel később, a gazdasági válság következtében, az iskola nehéz hely-
zetbe került, de az Országos Iskolaalap támogatásával sikerült fenntartani.
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Hogyan vált a Pap utca az ortodox zsidóság központjává?

Már évekkel a magyar izraelita hitűek kongresszusának összehívása előtt ki-
alakult a „haladók” irányzata, amely reformtörekvésekkel igyekezett megváltoz-
tatni a vallási törvényeket (halachát), a mindennapi, az általános és az egyéni 
szokásokat. Szándékukban állt az imarendet, a zsinagóga építkezési alakját és 
a zsidó családi életet is módosítani. Olyan polgári, zsidó vallású réteg jött létre, 
amelyik részt kívánt venni a közéletben is, de hiányoztak hozzá a polgári és 
a politikai jogai, továbbá a vallásuk is akadályozta őket a szerepvállalásban. 
Ez a haladó csoport a zsidóság egységes szervezkedését célzó Izraelita Egyete-
mes Gyűlést, az úgynevezett Kongresszust előkészítő Bizottságot alakított, amely 
Kolozsváron tanácskozott 1866. május 10-e és június 6-a között. Az erdélyi hit-
községek ülésezéséről részletesen beszámolt a Szegeden megjelenő német nyelvű 
folyóirat, a Ben Chánánja (1867, I. évfolyam, 17–30.).

Az egységes önkormányzat létrehozását célzó első Izraelita Egyetemes Gyűlés 
1868. december 14-én kezdődött Budapesten. Megnyitó beszédet báró Eötvös Jó-
zsef vallás- és közoktatásügyi miniszter mondott, aki a pesti vármegyeházán (ma 

A Pap utcai ortodox zsinagóga – Veress Ferenc felvétele
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a Pest Megyei Önkormányzat székhelye) összegyűlt több mint kétszáz küldöttnek 
bejelentette, hogy

Az állam tért nyit önök előtt, hogy összes hitfelekezeti ügyeikben is teljesen 
önmaguk rendelkezzenek, s midőn önökre bízza, hogy önkormányzatuknak 
szervezetét is saját elveik és belátásuk szerint önmaguk állapítsák meg, azál-
tal oly szabadságot ad, minőt más államokban nem élveztek hitsorsosaik.

Ezt követően megkezdődtek a kongresszus munkálatai, de ahelyett, hogy az 
egységet erősítette volna, a magyar zsidók közössége két részre szakadt. A ha-
gyományőrző zsidóság ragaszkodott ahhoz, hogy a zsinagógában csak a jiddis és 
héber nyelv legyen megengedett, és elleneztek bármilyen újítást. Ezért a kong-
resszus befejezése előtt az ortodox csoport visszavonult, és a további egyeztetésé-
nek székhelyét áttette a Tigris Szállóba, a Nádor utca 5. szám alá, ami az akkori 
Pest legszebb és legreprezentatívabb szállodája volt. Ott külön üléseztek, majd 
önálló szervezetet hoztak létre. Valójában elkülönült a harmadik, status quo ante 
(az azelőtti állapotnak megfelelő) zsidó irányzat is, amit a magyar törvényhozás 
1877-ben elismert.

A Pap utcai ortodox zsinagóga – Rohonyi Iván felvétele (2021)
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EK A magyarországi zsidóság 1868. évi budapesti kongresszusán a kolozsvári hit-
községet Grün Izrael képviselte, aki az ortodox kilépőkhöz csatlakozott. Kolozs-
váron a status quo ante hitközség 1881-ben elkülönült az anyahitközségtől.

A hagyományőrző szefárdok kiválása

A  kolozsvári zsidó felekezet szakadásának előszele volt, hogy a hagyomá-
nyokat szigorúan betartó vallási életformát élő, mindennemű változást ellenző, 
kompromisszumot nem vállaló szefárdok 1875-ben különváltak a nagy hitköz-
ségtől. A kiválás vezetője Mermelstein Sámuel volt, aki Sebestyén Dávid építé-
si nagyvállalkozó messzemenő támogatását élvezte. A hitbuzgó szefárdok Beth 
Avrohom néven külön templomegyesületet hoztak létre. 1919-ben templomszerű 
Béthámidrást (tanházat) építettek. Ez  olyan kisebb méretű imaház, ahol nap-
közben tanulás, vallási oktatás folyik, de istentisztelet céljára is használhatják. 
Az 1939-ben megjelent kolozsvári kalauzban e felekezetet az autonóm ortodox 
izraelita hitközséghez sorolták. Vallásvezetőjük akkor Yekusiel Y. Halberstam 
volt, aki valószínűleg Lengyelországból menekült Kolozsvárra, és vélhetően a bu-
dapesti zsidó hitközségtől kapott hamis papírokat, hogy ne toloncolják vissza.

A neológ (kongresszusi) hitközség függetlenedése

Az egyben maradt nagy közösségben Glasner Mózes főrabbivá választását kö-
vetően széthúzás állt be, mígnem annak egy része is különvált. Az anyahitköz-
ségtől 1881-ben elkülönült status quo ante hitközségből három évvel később, 
1884-ben létrejött a neológ hitközség. Így a Pap utcai zsinagóga és épületegyüt-
tes kizárólag a kolozsvári ortodox zsidó közösség vallási és kulturális központja 
lett.

A Zsidótemplom utca végét a Pap utca elejével összekötő, a Malomárok fölött 
épült fahídról 1896. évi jegyzőkönyvből van tudomásunk. Helyére később vas-
híd, majd vasbeton híd épült.

Egy öt évvel későbbi, 1901-ben keltezett jegyzőkönyvi bejegyzés szerint a 
kolozsvári tanács közgyűlése jóváhagyta a Zsidótemplom utca zsinagóga felőli 
járdájának aszfalttal történő újraburkolását, és ugyanabban az évben a munkát 
el is végezték.

Glasner Mózest, a  pozsonyi jesiva (héber hittudományi főiskola) végzettjét 
alig huszonkét évesen választották meg a kolozsvári ortodox hitközösség főrabbi-
jának, és a tisztségét 1878–1922 között, negyvennégy éven át látta el. A fiatalon 
indult, kezdeményezőkész egyházvezető, számos valláselméleti munka szerzője, 
1884-ben jesivát alapított, 1885-ben bővítette az elemi iskolát, és három tanítói 
állásra írt ki pályázatot. Az 1896. évben Talmud-egyletet, Sasz Chevrat hozott 
létre, ahol a zsidó polgári és vallási életre vonatkozó törvények és rendelkezések 
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gyűjteményét tanulmányozták. Az 1837 óta működött Hevra Kadisa 1892-ben új 
ortodox temetőkertet nyitott, a régit meghagyva a neológ felekezetnek. Glasner 
Mózes vezetése idején, közel fél évszázaddal a felavatása után, az ortodox temp-
lomot 1896-ban kibővítették.

Gaal György kutatása feltárta, hogy 1896-ban az ortodox zsinagóga telkét 
nyugat felé egy telekszélességgel bővítették, és az így nyert területre új épület-
részeket emeltek, amelyeket 1903-ban telekkönyveztek. A zsinagógát öt ölnyivel 
(hozzávetőleg 9,5 méterrel) meghosszabbították, az egyik épületszárnyat 2 szoba-
konyha-fürdőszobával, a másikat 2 szoba-konyhával bővítették, az udvar nyuga-
ti részébe pedig 4 szobás, 2 konyhás új kőházat állítottak. Ezáltal a zsinagóga 
körüli udvart épületekkel övezték, amelyek mindmáig megmaradtak. Az 1938-
as telekkönyv nyilvántartásában a 661 négyszögöles (közel 2400 négyzetméter) 
területen a zsinagógán kívül három nagyméretű házat találunk. Az 1970-es évek 
végén itt lakott Kolozsvár utolsó rabbija, Jólesz Károly, a kisvárdai zsidóság tör-
ténetírója, a Zsidó hitéleti kislexikon szerzője. Izraelből tért vissza, és 1979–1983 
között szolgált a városban; azóta nem volt a közösségnek saját rabbija.

Az ortodox hitközség életében jelentős változást hozott Löffler Vilmos titkár-
rá választása. Glasner Mózes már 1907-ben zsidó kórház alapítását javasolta, 
és ugyanő kérte fel Sebestyén Dávid (1815–1930) építési vállalkozót és nejét, 
hogy tegyenek adományt a Zsidó Kórház létrehozására. Az ortodox zsidó leány-
iskola több mint harminc évvel a fiúiskola megalakulása után nyitotta meg ka-
puit, az  1908–1909. tanévben. Az 1913–1925 közötti tanévekben a tanköteles 
gyerekek száma meghaladta az ötszázat. 1925-ben az iskola felsőbb tagozattal, 
5–7. osztállyal bővült. Előbb héber, majd román oktatási nyelven működött.

1921-ben, Glasner Mózes vezetésének hattyúdalaként az ortodox hitközösség 
keretei között létrejött a Marpe Lönefes (Lelket Gyámolító) Egyesület. A túlnyo-
mórészt hölgyek irányításával és támogatásával működő társaság a kórházban 
ápolt betegek számára biztosított kóser kosztot. (Később az egyesület jogi szemé-
lyiséget nyert, és függetlenedett az ortodox közösségtől.) Minthogy Glasner Mó-
zes a vallásos cionizmus híve lett, már 1919 nyarán bejelentette, hogy alijázik. 
Ezért 1922-ben a fia, Akiba javára lemondott, és Palesztinába települt. Akkor a 
kolozsvári közösség Glasner Akibát választotta főrabbinak.

Az 1927. évi diákzavargások – a kolozsvári zsidó 
felekezetek megpróbáltatása
A román diákok Nagyváradon megrendezett kongresszusán a numerus clau-

sust (zárt számot) követelték a zsidó fiatalok egyetemi beiskoláztatására. A kong-
resszust követően, 1927. december 6-án a felhergelt résztvevők végiggarázdál-
kodták Nagyváradot, majd 7-én Csucsát, Bánffyhunyadot és Kolozsvárt is, ahol 
hat zsinagógában okoztak hatalmas erkölcsi és anyagi kárt, a legtöbb zsidó üz-
letet megostromolták, számos kirakatot szétvertek. Az  ortodox zsinagóga sem 
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EK menekülhetett meg; betörték az ablakait, megrongálták a bútorzatát, a gyertya-
tartókat és lámpákat, és szétszórták a Tóra-tekercseket.

Az Új Kelet 1927. december 10-i tudósítása szerint Glasner Akiba főrabbi fel-
hívást intézett a zsidó és keresztény lakosokhoz, hogy a rombolásból megmaradt 
kegyszereket szolgáltassák be a hitközség irodájába. A főrabbi szerint a tóragya-
lázás esetében „a gyásznak ugyanolyan külső jeleivel kell manifesztálni fájdal-
munkat, mintha egy közeli hozzátartozónkat vesztettük volna el”. A  felekezet 
elrendelte, hogy a megsérült tóratekercseket eltemessék, egyben országos gyászt 
és böjtnapokat javasolt, amire 1928. január 3-án került sor.

A román állam által kiutalt kártérítésből sikerült a megrongált templomokat 
helyreállítani, a hiányzó Tórákat pedig belföldi és külföldi hitközségek adomá-
nyából pótolták.

Glasner Mózes megvalósult álma: a kolozsvári 
Zsidó Kórház
Glasner Mózes már a Szentföldre távozott, amikor aranylakodalmukon a Se-

bestyén házaspár telket és egymillió lejes összeget ajánlott fel e nemes célra. 
Így 1928 májusában megnyílt a kórház sürgősségi osztálya, 1929-ben Devecseri 
Emil mérnök tervei szerint nőgyógyászati-sebészeti, 1931-ben belgyógyászati-
gyermekgyógyászati részleget építettek. A kolozsvári Zsidó Kórház mind a fel-
szereltsége, mind az orvosok szaktudása tekintetében vetekedett az új román 
egyetemi klinikákkal. Nem izraelitákat is kezeltek; 1936-ban a betegek több mint 
egyharmada, 1940-ben pedig a fele tartozott más felekezethez. A Zsidókórház 
helyén 1949-ben Dr. Köppich Ferenc vezetésével megkezdte működését a 3-as 
számú belgyógyászati klinika (Medicala 3). Napjainkban a Iuliu Hațieganu Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egyetem III. számú klinikája.

Glasner Akiba érdemben folytatta apja munkásságát

Az ortodox hitközség védőszárnyai alatt 1932-ben megalakult a Szináj Tal-
mud Tóra egyesület, abból a célból, hogy a bibliai és vallási tudományokat minél 
szélesebb körben terjesszék, elsősorban a fiatalok körében, akiket felkészítettek 
a jesivára. A Szináj egyesület vezetősége szakképzett tanerőt alkalmazott, és fel-
vállalta a legszegényebb zsidó rétegek (például az úgynevezett Lupsa-negyedben 
élők) oktatását.

Két év múltán, apjához hasonlóan, Glasner Akiba főrabbi is jesivát alapított, 
Chaszam Szófer néven, mely 1934 októberében nyitotta meg kapuit, és a régi 
hitoktatási intézmények szellemében, korszerű eszközökkel működött.
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A szent helyet gépkocsiszínné alakították

A  2. világháború kitörésének évében az ortodox gyülekezet élén Glasner 
Akiba főrabbi állt, a hitközség elnöke Weisz Gyula, alelnökei Lilenthal Sándor 
és Schwartz Miklós voltak. Jakab Salamon iskolaszéki elnökként tevékenykedett. 
A Pap utcai zsinagóga hitszónoka Lőwy Ernő volt.

Kolozsvárt a német csapatok 1944. március 27-én szállták meg. Ezt követően 
a napiparancsot dr. Fischer József ügyvéd, a neológ hitközség elnöke vette át a 
Gestapo hadiszállásán, a New York (később Continental) szállóban, kezdetben 
dr. Strohschneider SS-Hauptsturmführertől (SS-századostól), majd dr. Roeder 
nevű tiszttől.

A Sicherheitsdienst, SD (biztonsági szolgálat) székhelye az ortodox zsinagóga 
tőszomszédságában volt, az Apáczai Csere János (ma Argeş) utca 24–26. szám 
alatti Péter és Pál villákban, a Malomárok partján. A két lakóépület erőszakos 
kiürítését maguk a németek végezték. Az egyik ház pincéjében hozzávetőleg tíz, 
egyenként 1×3 méter alapterületű, páncélajtóval lezárt betoncellát építettek. 
Ezekben tartották fogva a kihallgatásra behozott zsidó elöljárókat. Az  ajtókat 
kulcsra zárták, kívülről két vaspánttal erősítették meg és lánccal biztosították. 
A cellákban szalmás deszkaágyon kívül más nem volt.

A városban maradt zsidó férfiakat helyi munkaszolgálatra rendelték be, és 
többek között velük alakíttatták át a Pap utcai ortodox zsinagógát katonai ga-
rázzsá, a Ferenc József úti neológ zsinagógát pedig raktárrá. Mindkettő lelkileg 
terhes feladat volt a kolozsvári munkaszolgálatosoknak.

Éjjel a templomban, amikor holt lelkek imádkoznak 
a padsorokban
Egy, az ortodox zsinagógához fűződő hiedelmet dolgoz fel igen szép írásában 

Gyalui Farkas. Éjjel a templomban című elbeszélése arról szól, hogy a hitközség 
elhalt tagjai éjszaka a zsinagógában tartanak istentiszteletet. Reggel, az ajtó ki-
zárása előtt többször kell kopogtatni, nehogy a belépő a holtak ájtatosságát meg-
zavarja. Hers, az egyházfi ezt elmulasztotta, amiért életével kellett megfizetnie. 
Íme egy részlet a novellából:

Éjjel, amint a csillagok kigyúlnak az égen s az ájtatos hívek esti imájukat 
végezve eltávoznak a templomból, ahogy az ajtókat bezárják, egyszerre 
megtelnek a padok csöndes, fehér alakokkal. Az elhunytak szellemei gyűl-
nek össze és imádkoznak csöndesen, áhítatosan. Ha néha, főleg nagyobb 
ünnepek éjszakáján, a templom felé vetődik valaki, bámulattal látja, hogy 
a templom ablakai fehéres, szelíd fényben világítanak, s ha megáll ilyenkor 
a templom külső kerítése előtt, fülébe valami halk zsongás vegyül. Nem jó 
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EK soká ott maradni, titkos félelem száll az emberbe s futva menekül a csöndes 
helyről, mintha bűnt követett volna el azzal, hogy hallgatózott. […]
(Amikor a zsinagógába kopogtatás nélkül belépő Hers odabent az elhunyt 
édesapjával találkozott) valami hűvös, szelíd simogatást érzett homlokán, 
erre mintha két kéz egy pillanatra a fejéhez ért volna, úgy, mint ünnepna-
pon az öreg zsidók meg szokták áldani gyermekeiket, fejükre tevén kezei-
ket: ekkor aztán Hers előrebukott s ott maradt az emelvény előtt a kőkoc-
kákon. Reggel eszméletlenül találták. Ágyba fektették, ott pár pillanatra 
magához tért, elmondott mindent a papnak, az ifjú papnak, aztán elbúcsú-
zott, ő nem marad itt, elmegy egyházfinak a másik községbe. El is ment.
A vének mindjárt tudták, hogy elfeledte a kopogtatást, s azért kellett meg-
halnia, mert megzavarta a túlvilág ájtatos gyülekezetét.
Azóta az egyházfiak nagyon vigyáznak erre a kötelességükre.
Hangosan, erősen koppannak a kulcs ütései az ajtóra, s mikor az utolsó 
ütés is elhallszik, néha úgy tetszik, mintha belülről suhanás, csöndes zson-
gás volna hallható.

A megszentségtelenített zsinagógát többé nem 
szentelték fel
Az  1945–1948 közötti években beindult a lélekszámában megfogyatkozott 

zsidó közösség újraszerveződése. A jelentős vérveszteség miatt az észak-erdélyi 
részeken új hitközségeket kellett létrehozni. Egy ideig a neológ és ortodox hitköz-
ségek még külön működtek, és azok központi irodáit is újból megszervezték.

Az 1944 tavaszán garázzsá alakított ortodox zsinagóga a második világhábo-
rút követően eredeti rendeltetését sohasem nyerte vissza. A háború után üresen 
és gazdátlanul maradt; feltételezhető, hogy ott gyűjtötték össze és leltározták a 
keresztény lakosság által beszolgáltatott zsidó ingóságokat. A deportálásból vagy 
munkaszolgálatból visszatért túlélők a zsinagógából válogathatták össze tulaj-
donukat. A  zsinagóga melletti Joint-helyiségben beteggondozót állítottak fel. 
A szomszédos Péter-Pál ikervillákban a hazatérőket fogadó bizottság működött, 
és ugyanott számos túlélőt szállásoltak el; azokat, akik egykori lakása-háza fog-
lalt volt. A Pap-utcában zsidó inasotthon is működött.

Negyed évszázadon át, 1945-től 1970-ig pászkagyár, majd rituális mészárszék 
működött a Pap utcai, vallási rendeltetését vesztett zsinagógában. Az 1989. évi 
változás után egy ideig az impozáns kőépület első emeletéről sugározta adása-
it a Sonic kolozsvári magánrádió, amely magyar nyelven is közvetített műsort. 
Földszintjén az IDEA reklámügynökség és nyomda kapott helyet. Jelenleg az első 
emeletén színházi társulat és közösségi tér található, ZIZ – Art és Social Area né-
ven, amelynek célja, hogy művészi élményt és kapcsolatteremtést nyújtson. Négy 
kolozsvári intézmény tartja fenn: a Shoshin Színházegyesület, a Made in Pata-
rét Műhely, a Colectiv A Egyesület és az Ecsetgyár kortárs művészeti egyesület. 
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A megnyitó ünnepséget a világjárvány kezdetén, 2020. március 6-án rendezték 
meg.

A zsinagóga udvarán levő, Malomárokra néző, kopott berendezésű, de meg-
hitt hangulatú kóser étkezde déli tizenkét óra tájt megtelik idős emberekkel, 
akik nemcsak ebédelni jönnek, hanem az egyedüllét óráit szeretnék társaságban 
eltölteni. Az ugyanott étkező néhány fiatal egyetemre jár, és a Talmud Tóra kórus 
tagja. Külön csoportot képeznek a volt ortodox zsinagógában vagy annak szom-
szédságában működő cégek, társaságok alkalmazottai: ők a hitközséggel történt 
megegyezés értelmében jogosultak a „zsidó kantinban” étkezni. Így ebédidőben 
a kantin megtelik kipát viselő (a vallásos zsidó férfiak által hordott kisméretű 
sapka) fiatal keresztény vendégekkel.

Az egykori ortodox közösség történetének késői adaléka, hogy 2021 febru-
árjában New Yorkban a Kestenbaum & Company aukciós ház kínálati listáján 
megjelent az 1836–1882 közötti kolozsvári temetkezési nyilvántartás, a Pinkas 
Klali D’Chevra Kadisha. A kolozsvári ortodoxok tulajdonát képező, héber és jiddis 
nyelvű, mintegy 340 oldalas keménykötésű könyv elárverezését a jelenlegi hit-
község vezetőségének gyors és hatékony közbelépése megakadályozta.
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Július 11-én Herédi Gusztáv (1925–
1997) író-politikusra emlékezünk 
halála negyedszázados évfordulóján. 

Kolozsvárt született munkáscsaládban. 
A  Bolyai Egyetemen szerzett fi lozófi a–lé-
lektan szakos diplomát 1951-ben. A  vi-
lágháború végén évekig hadifogoly volt 
a Szovjetunióban. Hazatérve az Igazság, 
Utunk, Falvak Népe szerkesztője, riportere. 
Az 1956-os forradalom utóhatásaként őt is 
elbocsátják szerkesztői állásából. Néhány 
évig kovácsként dolgozik. 1963-tól nyugdí-
jazásáig a Korunk rovatvezető szerkesztője. 
1953-tól jelennek meg színmű- és novel-
láskötetei, regényei. 1990 után főleg a ki-
sebbségi politika foglalkoztatta. Négy évig 
kolozsvári városi tanácsos volt. Várostörté-
neti szempontból emlékezetes az 1960-as 
évek végén az Igazság oldalain közölt soro-
zata Kolozsvár felfedezése címmel.

Július 20-án Ferencz Ákos (1861–1922) 
jogász emléke előtt tiszteleghetünk. Fe-
rencz József kolozsvári unitárius püspök 
legidősebb fi aként született, az egyetemen 
jogot végzett és szerzett doktorátust. Ko-
lozsvárt árvaszéki ülnökként helyezkedett 
el, majd 1893-ban Dicsőszentmártonban 
Kis-Küküllő vármegye tiszti főügyészévé 
választották. Az  unitárius főtanács tagja, 
az  egyházközség tiszteletbeli gondnoka 
volt. 1904-ben Nagyváradon feleségül vette 
Serényi Vilmát, akitől egy fi a és egy lánya 
született. A fi a, Ferencz József dr. 1971-től 
a budapesti székhelyű Magyarországi Uni-
tárius Egyház püspöke volt, úgyhogy a két 
Ferencz József püspök között ő az összekö-
tő. Dicsőszentmártonban érte a halál. Sírja 
a Kertek parcellában volt, illetve megvál-
tatlanul maradva Szilágyi István Kossuth-
díjas írónak utalták ki. Eredeti fejtáblája 
most a sír fejköve mögött látható.
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Július 28-án egy kolozsvári tudós tanár, Szathmár-Némethi Mihály (1667–
1709) emlékét idézzük fel felesége és kislánya 325 évvel ezelőtti síremléke kap-
csán. A jelenleg a Történelmi Múzeumban őrzött ereszes kő faragása, mintázása 
miatt eredeti munka: az  első a Házsongárdban, amelynek nemcsak jelvényét, 
hanem betűit is az alap lemélyítésével kidomborították. Különben az eresz alatt 
az egész felszín növényi indákkal kitöltött, közepén egy levélkoszorúba illesztett 
sasfejű madár látható gyűrűvel a csőrében. Maga a felirat – ékezetekkel ellátva 
– így szól: „it fekszik istenben boldo/ gul kimúlt tiszteletes / tudós 
szathmár néme / thi mihály uramnak ked / ves hites társa szalai / 
kata aszszony és kati / nevű kis leánykája kiket /a halál ezen siralmas 
/ 1697 esztendőben / életeknek virágjában / ki vágván löt eltemeté 
/ sek sz. jakab havának / Z9 [29] napján kiknek adgjon /az úr boldog 
feltáma / dást”. Tehát Szatmár-Némethi Mihály református kollégiumi pro-
fesszor egyik felesége és tőle származó kislánya nyugszik itt. A harangoztatási 
jegyzőkönyvből kiderül, hogy a leányka 19-én, a feleség 28-án halt meg Szent 
Jakab havában, vagyis júliusban. A gyors egymás utáni halál oka a gyermekágyi 
láz lehetett. Szalai Kata halálát követően még kétszer nősült a tudós profesz-
szor. Szathmár-Némethi a Református Kollégium sorrendben hatodik tanára volt. 
Szülővárosában – amelyről nevét is kapta – kezdett el tanulni, majd 1683-tól 
Kolozsvárt diákoskodott és köztanítóságot viselt. 1691 végén holland egyetemek-
re ment Bánffy György gubernátor támogatásával. Két évet Franekerben töltött, 
1694-ben hazatérve Bánffy udvari papja lett. Innen hívták meg a kolozsvári kol-
légium bölcseleti tanszékére 1696-ban. Még abban az évben feleségül vette az 
itt nyugvó Szalai Katát. Alig 42 évesen, 1709 szeptemberében ragadta el a halál. 
Franekerben megjelent köszöntőversein kívül nyomtatásban még gyászversei és 
temetési beszédei láttak napvilágot, az utóbbiak egyikét éppen Tótfalusi Kis Mik-
lós nyomdász felett mondotta. A professzor sírját, sírkövét nem ismerjük.

Gaal György
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Szőcs Géza

Temetés Szentgyörgyön

   1991. július 19.
   Baász Imre temetése

Postafiók az ember
levél benne a lélek.
Nótaszót hallasz: zajlik
a földalatti élet.

Zavarban van a látás,
míg el nem jut a másik,
a belső szemfenékről
leváló látomásig.

Hátrálva mész előre
és így jutsz el a hídig
ahol a szem lezárul
s a boríték kinyílik.

Mikor átlép az ember
a földalatti térbe
beleolvas az Isten
a fölnyíló levélbe.

Oly furcsa lény az ember!
Míg haláltáncát lejti,
életét, mint egy táskát
leejti, elfelejti.

*

FEKSZIK A TEST A SÍRBAN.
DE MÍG A LELKET LOPJÁK
LOVÁRA ÜL AZ ASZTRÁL
ELKEZDVE ÚJ GALOPPJÁT.
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Olaszország, nem olasz módra

Kellett nagyon a járvány után a futballnak ez a 2021-ben lejátszott 2020-as 
Európa-bajnokság. Még így is, szerteszórva a földrész egyik végétől a másikig, 
még úgy is, hogy a nézőszámot, főként a szurkolók utazását a legtöbb helyen 
korlátozták. De egy olyan szezon végén, amelynek legtöbb mérkőzését zárt kapus 
stadionokban játszották le, nagyon kellett ez a klasszikus fociünnep.

Nem hiányzott, persze, a botrányosan gyenge focit játszó török vagy orosz 
válogatott, a Christian Eriksen életéért imádkozó dán csapat és szurkolók, az ese-
ményt kisajátítani próbáló politika, a világbajnoki címük után látványosan elké-
nyelmesedő franciák és játékosaik egymást hibáztató anyukái, a dánokat ellen-
ségnek tekintő angol szurkolók, az angolok döntőbe jutását egy könnyű síppal 
befújó holland játékvezető. Kiderült, hogy a tucatnyi országba szétszórt rende-
zésnek nem tesz jót, ha egyes helyszínek válogatottjai nem jutnak ki a tornára: 
Bakuban és – a francia–svájci nyolcaddöntőt leszámítva – Bukarestben sem to-
longtak a nézők.

Nagyon kellett viszont a két elszánt újonc, Finnország és Észak-Macedónia, 
még ha végül mindkettő a csoportban ragadt is. Nagyon kellett a halálcsoport-
ban három sztárcsapat életét is megkeserítő, kettőtől is pontot szerző magyar 
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válogatott, Marco Rossi félelmetesen precízen kicentizett taktikájával. Kellettek 
a roppant szervezett csehek és svájciak, az Eriksen elvesztéséből erőt merítő és a 
legjobb négyig jutó dánok. Kellettek a spanyol fi atalok, akiket csak most ismert 
meg igazán világ.

Kellett Patrik Schick félpályás gólja, Fiola Attila és Joakim Maehle el-
futásai, a  horvátok hiábavaló és a svájciak világbajnokverő feltámadása a 
nyolcaddöntőben, Mikkel Damsgaard bődületes szabadrúgása az elődöntőben, 
de még a 11 öngól és a 8 kihagyott tizenegyes is.

És kellett két nagy múltú, de a közelmúltban nem túl sikeres válogatott döntőt 
érő megújulása. Gareth Southgate és Roberto Mancini is szakítani mert és tudott 
az angol és az olasz foci megmerevedett hagyományaival. Anglia „olasz mód-
ra”, a csoportkörben még erejét kímélve pörgött fel egyre jobban a torna során, 
miközben a főszerepet az első öt meccsen gólt sem engedő védelme játszotta. 
Az olaszok labdabirtoklásra, letámadásra épített focija viszont a második legtöbb 
rúgott gólt (12) eredményezte.

A döntőt végül csak tizenegyesekkel nyerték meg az olaszok, de teljesen meg-
érdemelten: ők voltak a pozitívabb, aktívabb csapat. Viszont amikor Southgate 
a legfi atalabb játékosaival lövette a 11-eseket, akkor megpecsételte saját sorsát: 
Rashford, Sancho és Saka lába is megremegett, a 22 éves olasz kapus, Gianluigi 
Donnarumma viszont a fi nálé hőse lett. A három évvel ezelőtti világbajnokságra 
ki sem jutó olaszok rekordidő alatt felépítettek egy teljesen új stílusú csapatot, 
és saját tradícióikkal szembemenve támadófocival hódították meg Európát.
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Jakab Márta, aki szóba állt az emberekkel

Elment közülünk Jakab Márta szerkesztő, 
újságíró. Sok minden elhangzott róla temeté-
sén 2021. július 16-án a kolozsvári Házson-
gárdban, nekrológ is megjelent a Krónika 
napilap hasábjain, amelynek haláláig mun-
katársa volt. A  legutolsó időkig igyekezett 
olvasószerkeszteni, akkor is, amikor tulaj-
donképpen már nem telt erejéből.

Jakab Márta 1946-ban született Szat-
márnémetiben, Jakab Antal (1914–2000) 
újságíró, közíró lányaként, bátyja K. Jakab 
Antal (1942–2007) irodalomkritikus, esszé-
író, újságíró volt. Középiskolai tanulmánya-
it Szatmárnémetiben végezte, Kolozsváron 
érettségizett, majd a Babeș−Bolyai Tudo-
mányegyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett oklevelet 1969-ben. 
Ugyanebben az évben helyezkedett el első munkahelyén újságíróként a Hargita
napilapnál Csíkszeredában, majd 1971-től Bukarestben folytatta az Előre napilap 
belső munkatársaként, riportereként 1987-ig. Ezt követően a Dolgozó Nő társadal-
mi-politikai és kulturális folyóirat belső munkatársa lett Kolozsváron, majd a lap 
rendszerváltást követő utódjának, a Családi Tükörnek szerkesztője, főszerkesztő-
je 1992-től megszűnéséig. Rövid ideig az Erdélyi Gazda című lap főszerkesztője 
is volt. A Krónikának 1999-es alapításától munkatársa volt, 2002-től a Kriterion 
Könyvkiadó szerkesztőjeként is tevékenykedett, több tucat könyvet gondozott, 
illetve korrigált. A Kincses Kolozsvár Kalendáriuma köteteinek szerkesztője is volt, 
válogatta a Száztizenegy vers antológiasorozatot.

Többek közt ezek az évszámok, adatok hangzottak el róla, azonban tudjuk: 
egy emberéletet pár mondatos nekrológba sűríteni reménytelen, esendő vállal-
kozás, és mindaz, ami róla bennünk megmarad, már nem az adatolható infor-
mációk, hanem az emlékezet személyre szabott, kiszámíthatatlan és ingoványos 
dimenziójához tartozik. Jakab Márta különleges egyéniség volt érdes, sokszor 
fanyar stílusával, őszinteségével. Iróniával fi gyelte és értelmezte a világ visz-
szásságait, szókimondó volt, éles intelligenciájú, erőteljes és határozott kritikai 
érzékkel megáldott, fogékony a derűre éppúgy, mint a borúra. Rendkívül tapin-
tatos volt, egyszersmind tudott kíméletlen is lenni, de úgy, hogy mindenki tudta: 
bántani nem akar. Úgy tűnik, őszintesége, valamint egyfajta sajátos színezetű 
szeretet volt az, amivel rengeteg embert vonzott maga köré. Márta ugyanis mes-
terien építette ki holdudvarát, mert tudott valamit, amit talán csak nagyon keve-
sen. Hogy mi volt az, talán nem is írható pontosan körül szavakkal, az azonban 

Jakab Márta (1946–2021)
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bizonyos: korántsem tekinthető mindennapinak, hogy egy hetvenvalahány éves 
embernek nemcsak maga korabeli barátai vannak, hanem többtucatnyi, nála 
húsz, harminc, sőt negyven évvel fiatalabb ember ápol vele rendszeresen kapcso-
latot, keresi a társaságát, vannak, akik más településekről is eljönnek őt meglá-
togatni. Társaságában ugyanis jó volt lenni, az ajtaja nyitott volt mindenki előtt, 
kedélye és humora áthatotta a körülötte lengő atmoszférát, azt, ahogyan beszélt, 
és ahogyan mindenkit meghallgatott. Márta szerette az embereket.

A  Krónika szerkesztőségében egyfajta minőségi ellenőre volt az újsággyár-
tásnak, sokakat megtanított, hogyan kell tisztán, világosan, mindenki számára 
érthetően írni és fogalmazni. Irtotta a mondatokból a magyartalanságokat, igye-
kezett kitisztítani a homályos megfogalmazásokat, gúnyolta és üldözte a nyelvi 
pongyolaságokat, és mindig arra törekedett, hogy a leírt mondatok választéko-
sak, szabatosak, megfelelően tagoltak legyenek. Kritikusan viszonyult a témavá-
lasztáshoz, és joggal fogalmazta meg több ízben: a mai sajtónyelvből, sajtótermé-
kekből szinte teljes mértékben hiányzik a szín, a szag, a hangulatteremtés. Húsz, 
harminc évvel fiatalabb kollégái naphosszat görnyedtek a képernyő előtt, az in-
ternet világából gereblyézve össze az információkat az újságcikkekhez. Márta 
legyintett, és kesernyésen jegyezte meg: ma már nem divat terepre menni, holott 
az újságíró csak akkor tud igazi, színes, szagos anyagot szállítani az olvasónak, 
ha veszi a fáradságot, és kimegy a helyszínre, szóba áll emberekkel. Igen, talán 
ez volt számára az egyik kulcsfogalom szakmailag és emberileg is: szóba áll-
ni emberekkel. Nem interneten, képernyőn keresztül, hanem szemtől szemben, 
igazán.

Utolsó, 75. születésnapján, pár héttel halála előtt összejövetelt tartott – akár-
csak a korábbi években. Egymásnak adták a kilincset kollégái, volt kollégái, ba-
rátai, a nála húsz, harminc, negyven évvel fiatalabbak is – úgy, mint a korábbi 
években. Volt, aki búcsúzáskor reménykedve mondta Mártának: „jövőre veled 
ugyanitt”. Hát nem így történt. Viszont sokan vagyunk, akik továbbvisszük ma-
gunkban mindazt, amit nekünk ajándékozott.

Nyugodj békében, kedves Márta!

Kiss Judit
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Lomb-erdő–Lombi-tető–
Kajántói fenyves–
Nádaskóród–Bácsi-erdő

Túránk során a Lomb-erdő, Kajántói-fenyves és Bácsi-
erdő kevésbé ismert ösvényeit fedezzük fel, amelynek népszerűsége a Bükkhöz és a 
Hójához képest elenyésző, habár szépségdíjas útvonalai vetekedhetnének az övékkel. 
Töltsétek fel kulacsaitokat, mert a túra során nem lesz lehetőség pótolni a vizet, és 
kellő uzsonnát is pakoljatok be. Ha valamiből kifogytok, a nádaskóródi kisüzletben 
beszerezhetitek. Kellemes túrázást kívánunk.

Elindulunk a vonatállomásról (1), átkelünk a síneken vagy az aluljárón, és ki-
érünk a Gyufagyár (str. Fabricii de chibrituri) utcára, amelyen balra indulunk, majd 
a híd előtt jobbra feltérünk, és a Giordano Bruno utcán haladunk egészen a Mára-
maros utcai kereszteződésig. A kis körforgalomnál (2) balra kanyarodva továbbme-
gyünk a Giordano Bruno utcán, majd a meredek Spicului utcán feltérünk jobbra (3). 
Nagyjából 780 m után véget ér az aszfalt és makadámúton haladunk tovább, amíg ki 

nem érünk a nádaspapfalvi mű-
útra (4). Kevesebb mint 150 m-t 
haladunk az út szélén, majd a 
műútról letérünk jobbra, egy 
szekérútra (5), a bal oldalunkon 
megpillantunk egy autóbontót. 
Közel 350 m után útelágazáshoz 
érünk, itt balra térünk és felfele 
tartunk. Hamarosan újabb útel-
ágazáshoz érünk, itt szintén a bal 
oldalit választjuk (6), és 250  m 
után megpihenhetünk az erdő 
szélén (7), közben gyönyörködve 
a Feleki-gerinc csodás panorá-

májában. Ezután továbbhaladunk és az első úton betérünk jobbra a Lomb-erdőbe, 
élvezve a fák hűsítő árnyékát. Kevesebb mint 450 m-t haladunk az erdőben, majd 
kiérünk egy széles mezőre, ahol a második világháború idején állítólag katonai 
repülőtér működött. Az erdő szélén a valamikori leventekaszárnya helye is fellel-
hető. Továbbhaladva elsétálunk egy gémeskút mellett (8), amelynek a vize sajnos 
nem iható, majd 780 m után, ahol az út balra halad tovább az erdő mellett, mi 
feltérünk jobbra a tető irányába (9). Még 613 m, és felérünk a Lombi-tetőre (684 m) 
(10), ahonnan jobbra nézve láthatjuk a Tekintő- és Morgó-csúcsot (két kiemelkedő 

Agyagbánya Nádaskóród felett
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mesterséges domb), a völgyben pedig megpillantjuk Nádaskóródot. Innen tovább-
haladunk, és 1,1 km után betérünk a Kajántói-erdőbe (11), erdei utunk pedig meg-
kerüli, de nem érinti a Szent Lőrinc-tetőt. 800 m után egy KMU (Kolozsmonostori 
uradalom) feliratú határkő mellett eltérünk jobbra (12), majd az erdőben haladva a 
bal oldalunkon nemsokára megtekintünk egy vadlest.

Kevesebb mint 1 km után elérkezünk a kajántói fenyves határához, majd az első 
kanyarnál betérünk balra egy ligeten keresztül. 560 m után a fenyvesből átsétá-
lunk egy lombhullató erdőbe, majd hamarosan kiérünk a nádaspapfalvi rétre (13): 
alattunk balra Nádaspapfalva, jobbra Nádaskóród házai láthatók. Innen jobbra 
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haladunk tovább egy mezei úton, majd közel 390 m után elhaladunk az agyag-
bánya mellett, előttünk a magasfeszültségű oszlopok irányában látható a hajdani 
kajántói akasztófadomb. Innen tovább, közel 460 m után letérünk balra egy szép 
mezei úton Nádaskóród irányába (14), majd 565 m után az útról letérünk balra 
egy akol előtt (15), a bokorsor bal oldalán haladunk a templom irányába. A bokor-
sor végén jobbra térünk és leereszkedünk a falusi makadámútra, amelyen tovább-
haladunk, majd átkelünk a nádaskóródi műúton (DJ 105T), és egyenesen felfele 
haladunk tovább. Közel 2,5 km után útelágazás-
hoz érünk egy templomnál (16), itt balra térünk, 
majd 716 m után egy újabb útelágazásnál a bal 
oldali utat választjuk a 3 lehetséges közül (17). 
Hamarosan véget ér a falu, mezei útra érünk, 
amely kettéágazik, mi a jobb oldalit választjuk, 
és felfele tartunk. A következő alkalommal ismét 
a jobb oldali ágat választjuk. Nemsokára beté-
rünk az erdőbe, majd a mérai hágó előtt újabb 
útelágazáshoz érünk (18), ahol viszont a bal ol-
dali lehetőséget választjuk.

A bácsi erdőben haladva kb. 1,6 km után út-
elágazáshoz érünk, ahol a bal oldali, sárosabb 
utat választjuk (19). Kevesebb mint 450 m után 
kiérünk a Szentiváni-rétre (20). Itt rövid pihe-
nőt tarthatunk, elfogyasztjuk jól megérdemelt 
uzsonnánkat, majd továbbhaladva nemsokára 
letérünk jobbra egy itatónál. Balra egy út a Szá-
raz-völgyön haladó műút felé vezet, Nádaspapfalva irányába. 700 m után újra be-
térünk a bácsi erdőbe (21). Innen kezdve végig a gerincen haladunk, nem térünk 
le a völgybe ereszkedő utakon, majd 230 m után, egy határkőnél a bal oldali utat 
választjuk. Ettől a ponttól kb. 2 km után elérünk egy elágazáshoz (22), ahol jobbra 
Kisbácsba lehet leereszkedni, mi viszont balra térünk és a gerincen haladunk.

780 m után egy aszfaltozott út letér jobbra, de mi haladunk tovább egye-
nesen. Hamarosan megpillantunk egy játszóteret, amely után letérünk jobbra 
egy füves szekérúton (23). Nemsokára beérünk Kisbács tömbházai közé, majd 
a Profi  üzlet után a Jupiter utca 27-es számnál letérünk balra egy kicsi lépcsőn, 
a főút irányába (24). Még 220 m, és 22,5 km-es túránk véget ér a 31-es autóbusz 
Napolact végállomásánál, ahonnan visszautazhatunk Kolozsvárra. Gratulálunk 
a szép teljesítményhez, reméljük, jól éreztétek magatokat, és az izomfáradtság 
mellett kellemes élményekkel tértek haza.

Különleges fa a Bácsi-erdőben

Túralejárás dátuma: 2021. június 11.
Időjárás, terep: napos idő, száraz terep
Útvonal hossza: 22,5 km
Teljes menetidő: 7 óra 32 perc
Mozgásidő: 5 óra 28 perc

Túravezető: Kiss János
Teljes szintemelkedés: 659 m
Teljes szintereszkedés: 623 m
Minimális tszfm.: 327 m
Maximális tszfm.: 685 m
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Panírozás

A legismertebb konyhatechnikai eljárás, mely során a nyersanyagokat liszt-
be, felvert tojásba, majd zsemlemorzsába mártjuk a bő olajban való megsütésük 
előtt. A módszer célja, hogy az ételek ízanyagait, nedveit megtartsa, táplálóbbá, 
változatosabbá tegye őket. A panírozásnak több változata ismert, készíthetünk 
mártótésztát, mely lehet palacsintatészta, sörtészta, bortészta. Számos zsemle-
morzsa-változat ismert, de adhatunk hozzá szezámmagot, vagy használhatunk 
darált dióbelet vagy akár reszelt sajtot is a bundázáshoz. A húsok panírozását el-
végezhetjük más napon is, mint amikor megsütnénk, és mélyhűtőben könnyedén 
tárolhatjuk több ideig, ha a hússzeletek közé sütőpapírt helyezünk.

Hozzávalók:
• 1 nagy alma
• 1 tojás
• 2 ek liszt
• 3 ek pánkómorzsa
• só
• kevés olaj
• 1 kisebb cukkini
• 1 közepes murok
• kevés vaj
• 1 dl tejszín

Bundás almakarikák 
zöldségspagettivel
A bundás alma kisiskoláskori korrepetálós délutánokat idéz. Az osztálytársam 

nagymamája tette elénk kedvcsinálónak a házihoz, miközben felnevetve mondta: 
szegények bécsi szelete… Egészen addig nem ettem újra, mígnem magam készí-
tettem el az igencsak fenséges ízű, főételhez köretnek is beillő, sajtmártáshoz 
valóban rántott húsként dukáló fi nom fogást.

Egy nagy almát hámozzunk meg, nyomjuk ki a magházat, majd vágjuk fel 
fél centi vastagságú szeletekre. Innentől ugyanaz az eljárás, mint ha húst paní-
roznánk és sütnénk meg. Nagyon ajánlott, hogy tálaláskor locsoljuk meg a sült 
almákat kevés balzsamecetkrémmel. A  megtisztított cukkinit héjastul, a  mur-
kot meghámozva vágjuk fel julien szeletelővel, aminek eredményeként máris 
spagettiméretet kapunk a zöldségekből. Pár percig forgassuk át felhevített vajon, 
majd adjuk hozzá a tejszínt, csak tálaláskor sózzuk.

Albert Bea



„Ha semmi egyebet nem tettem volna, csak a veszedelem előtt álló könyvtárt, amelyet az elkese-
redett magyar politika, a sebzett hazafi ság félrevezetett, megtartottam a végveszedelemtől, s ha 
ki nem kapcsolom az egyetem sorsából azáltal, hogy helyemen maradtam, példámon a többiek is 
– és bár nem összeütközések nélkül egyik-másik heves románnal –, de katasztrófák nélkül átve-
zettem a könyvtár hajóját akkor, midőn a veszély ...” (Gyalui Farkas: Emlékirataim; az idézet 
folytatása: vízsz. 1., függ. 20., függ. 16., vízsz. 21.)

VÍZSZINTES: 12. Va-
jon szomorkás hangula-
tú? 13. Április (röv.) 14. 
Ház körüli veteményes 
15. Szóközi rövid más-
salhangzót megnyújtva 
ejt 17. Osztrák és nor-
vég autójelzés 19. Sajt-
darab! 24. Zadar hor-
vát város magyar neve 
26. Szigetvár hős védő-
je (Miklós) 27. Eszten-
dő 28. Olasz folyó, el-
ső világháborús had-
színtér 30. Román sze-
mélyes névmás 31. Be-
cézett Károly 33. Fran-
cia zeneszerző (Charles) 
35. Bermuda az olim-
pián 36. Oroszlánnév 
38. Euthyrox-adag! 39. 
A nyelőcső benyílása, 
gyomorszáj (román) 41. 
Hamis 42. Vízbe csob-
ban (népiesen) 44. Összevissza ken! 45. A 
nátrium-klorid hétköznapi neve 48. Könyvet 
megjelentető 50. Brit biztosítási óriáscég 51. 
Akinek nem …, ne vegye magára (szólás) 53. 
Szinte bolondulásba kergető 55. Német mo-
tortervező mérnök (Rudolf)

FÜGGŐLEGES: 1. Ante meridiem (röv.) 2. 
Némileg melléigazít! 3. Ismételt varjúhangot 
hallató 4. … Biasini (Kolozsváron megtelepe-
dett olasz vívómester, vendéglő- és szálloda-
tulajdonos) 5. …bunda (menyétféle prémjé-
ből készült ruhadarab) 6. Mederzáró építmé-
nyeknél vízállásra felügyelő személy 7. Kissé 

selypítő! 8. Beszterce-Naszód megyei falu 9. 
Béka egyneműi 10. Kiválasztó szervünk 11. 
Hatvanpercnyi munkáért járó fi zetség 18. Na-
póleon egyik marsallja (Michel) 22. Francia–
német folyó, a Saarba ömlik 23. Jó eredmény, 
győzelem 25. Majdnem más! 29. Zápor, ziva-
tar 32. Belga–francia hegység 34. Kicsapongó 
ünnepség, tivornya 35. Abu … (az első kalifa) 
37. Szabályt megállapító 39. Ciánvegyületek 
hatóanyaga 42. Enyhe kábulatot okoz 43. Gö-
rög eredetű ritka női név 46. Szilárd tejtermék 
47. A Szajna mellékfolyója 49. Hárman a ha-
jótöröttek közül! 52. Gleccseren található! 54. 
Felvigyázó 56. Párosan megy!
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Kétbetűsek: CL, OH, OI, NÚ, UG, VZ
Hárombetűsek: ÁGA, HIÉ, ÍRU, KRE, MLI, NAR, NIL, RIE, RIS, SIó
Négybetűsek: DIÁK, LÉON, RABI, RÁÍR, SARM, SOKÁ, VÁRI, ZÁRA
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Hétbetűsek: ITÁLIAI, KICIBÁL
Kilencbetűsek: KÖZMONDÁS, SZÁLLóIGE
Tizenegy betűsek: KIVÁNDORLÁS, SEREGSZEMLE

Írd be 
a lenti szavakat, 
betűcsoportokat 

a hálóba, majd másold át 
a számozott 

betűket a színes 
sorokba.

Bertóti Johanna vers- és dalszerző legújabb könyvének 
(és egyben dalgyűjteményének) címét adja ki a helyes
megfejtés! (Koinónia Könyvkiadó, 2020)
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ki nem kapcsolom az egyetem sorsából azáltal, hogy helyemen maradtam, példámon a többiek is 
– és bár nem összeütközések nélkül egyik-másik heves románnal –, de katasztrófák nélkül átve-
zettem a könyvtár hajóját akkor, midőn a veszély ...” (Gyalui Farkas: Emlékirataim; az idézet 
folytatása: vízsz. 1., függ. 20., függ. 16., vízsz. 21.)
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gyomorszáj (román) 41. 
Hamis 42. Vízbe csob-
ban (népiesen) 44. Összevissza ken! 45. A 
nátrium-klorid hétköznapi neve 48. Könyvet 
megjelentető 50. Brit biztosítási óriáscég 51. 
Akinek nem …, ne vegye magára (szólás) 53. 
Szinte bolondulásba kergető 55. Német mo-
tortervező mérnök (Rudolf)

FÜGGŐLEGES: 1. Ante meridiem (röv.) 2. 
Némileg melléigazít! 3. Ismételt varjúhangot 
hallató 4. … Biasini (Kolozsváron megtelepe-
dett olasz vívómester, vendéglő- és szálloda-
tulajdonos) 5. …bunda (menyétféle prémjé-
ből készült ruhadarab) 6. Mederzáró építmé-
nyeknél vízállásra felügyelő személy 7. Kissé 

selypítő! 8. Beszterce-Naszód megyei falu 9. 
Béka egyneműi 10. Kiválasztó szervünk 11. 
Hatvanpercnyi munkáért járó fi zetség 18. Na-
póleon egyik marsallja (Michel) 22. Francia–
német folyó, a Saarba ömlik 23. Jó eredmény, 
győzelem 25. Majdnem más! 29. Zápor, ziva-
tar 32. Belga–francia hegység 34. Kicsapongó 
ünnepség, tivornya 35. Abu … (az első kalifa) 
37. Szabályt megállapító 39. Ciánvegyületek 
hatóanyaga 42. Enyhe kábulatot okoz 43. Gö-
rög eredetű ritka női név 46. Szilárd tejtermék 
47. A Szajna mellékfolyója 49. Hárman a ha-
jótöröttek közül! 52. Gleccseren található! 54. 
Felvigyázó 56. Párosan megy!
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